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a
Qzéo, Graz-nak, St^erország fvárosának régi

magyar neve.

Grechetto, t7, olasz fest, 1. Castiglione. 4.

Grecitasx, I. Graecüas.
Grecizmos, 1. Graecismus.
Greco (ol., ejtad : —ko, a. m. görög), 1. a. m.

forug márvány ; G. duro a Paros-szigeti, G. fino

a pentelikoni márvány. — 2. G., ÉK.-i szél Dél-

Olaszországban.

Greco, el ("a görög»), 1. tulajdonkép Kiriatos

(Domenico) Theotokopuli, görög származású spa-

nyol fest, szül. Kréta fvárosában Kandiában
1547 körül, megh. Tolodóban 1614 ápr. 7. Hazájá-

ból ismeretlen körülmények között még 1570 eltt
Velencébe ment.ahol azaggTizian tanítványa lett,

do ennél sokkal inkább hatással volt rá az akkor
fejldése tetfokán álló Tintoretto. Velencébl
csakhamar Rómába került, ahonnét azonban 1576.

hirtelen felkerekedve a spanyol félszigetre hajó-

íott át és Toledóban telepedett le, hol, idegen lé-

tére, megalapítója lett a spanyol nemzeti fest-
iskolának, melybl idvel oly mesterek kerültek

ki, mint Zurbaran, Velázquez és Goya. Festmé-
nyei, néhány genrejelenettl és egy-két tájképtl
eltekintve, csupa vallásos vonatkozású tárgyat

vagy képmásokat tüntetnek föl. Korai mvein
m^ ersen érezni velencei mintaképeinek, külö-

nösen Tintorettonak a tanulmányozását, de rövi-

desen felszabadult ezek hatása alól és kifejldött

az ö sajátos, egészen magában álló múvészete,
ameljTiek legfbb jellemzje, hogy benne minden
kül8<teég (forma és szín) a bels tartalom minél
teljesebb, maradék nélkül valóbb kifejezését szol-

gálja. Képeinek túlnyomó részét spanyolországi
templomokban és gjüjteményekben rzik. Külö-
nösen sok van bellük Toledóban és a madridi
Prado-muzeumban ; a budapesti Szépmvészeti
Múzeumban egy igen szép Angjali üdvözlet-e lát-

ható. V. ö. Cossio, El G. (2 köt., Madrid 1908)

;

Calveri-HarÜey, El G. (London 1909) ; Barrés-
Laford, Le G. (Paris 191 1) ; 3/ayer. El G. (Mün-
chen 1911); MeierGraefe, Spanische ReiseíBer-
lin 1910).

-• G.,il, olasz éremmetsz, L Cesari, 1.

Greco, 1. (Grieco), Gaetano, olasz zenepeda-
gógus, Alessandro Scarlatti tanítványa és utóda,
Pergolesi és da Vinci mestere, szül. 1680. Nápoly-
ban, halálozási éve bizonytalan.

2. G., Gioachino, híres olasz sakkjátékos, szül.

1600 körül Calabríában (innen Galabrese mellék-

fi*«4 Aöfy LimJktua. IX. ML

neve), megh. 1634. a spanyol gyarmatokon. Ifjé

korában került Parisba, majd Angol-, késbb
Francia- és Spanyolországba került. Legjobb mun-
kája az 1619. Rómában Irt játszmakezdések gyj-
teménye, mintegy 150; nem éppen hibátJanok.de

szellemesek és tanulságosak. Nyomtatásban e

munkája 1659. jelent meg elször.

Grécourt (ejtsd : gréicúr), Joseph Wiüart de, fran-

cia költ, szül. Toursban 1684., megh. u. o. 1743
ápr. 2. Szülvárosában már 13 éves korában ka-

nonokságot kapott, de ideje javarészét Parisban

és több elkelség kastélyában töltötte a legna-

gyobb kicsapongá^ok között. Feslett életmódjá-

nak hú tükörképei sikamlós tartalmú, pongyolán
Lrt versei, melyek kötetbe gj'üjtve csupán halála

után (legelször Paris 1747, legutóbb Bruxelles

1888. Oeuvres badines címmel) láttak napvilágot.

Greeqae (franc, ^Jtad: grek), derékszögben
tört egyeues vonalból álló egyszerbb, vagy több,

kivétel nélkül derékszögben tört vonalakból szer-

kesztett geometriai ékítmény. Másként meander.
Grecs, Nikolaj Ivanovics, orosz író, szül. Szt.-

Péterváron 1787 aug. 14. (3.), megh. u. o. 1867
jan. 24. (12.). Eleinte az orosz irodalom tanára volt,

azután a beíügj'minisztériumban, majd a p^-nzügy-

minisztériumban nyert alkalmazJást s 1838. való-

ságos államtanácsos lett. Kiadta 1812—-38-igaSyn
oteéestvac. hetilapot, 1825—60-ig (eleinte Bulga-
rinnal) a Sévemaja Póela c. újságot. Az orosz

irodalomról írt nagy mve (Opyt kratkoj istorii

russkoj literatury, Szt.-Pétervár 1819—22,4 köt)

úttör munka volt és bibliográfiai tekintetben

még most is hasznos forrás. Említést érdemelnek
az orosz nyelvrl írt kézikönyvei is, az 1827-ben
megjelent terjedelmes orosz nyelvtan (Prostran-

naja rnssktga grammatika) és a Gyakorlati orosz
nyelvtan (Praktiéeekaja russkaja grammatika).
Két fantasztikas regényt is irt : A fekete asszony

(1834) és Utazás Németországba (1836). Sokat
utazott és utazásait úti levelekben írta le. Össze-
gyjtött mvei 1855. jelentek meg Szt-Péter-
váron 3 kötetben, emlékiratai (Zapiski) u. o. 1886.

Greosák Károly, jogi író, sztll. Verseczen 1854
nov. 16. Tanulmányai végeztével az tlgyvédi pá-

lyára lépett. 1881-ben Verseczen mérsékelt ellen-

zéki progranmial képviselvé választották.1884—
1889-ig a Budapester Tagblatt fszerkesztje volt
Az ítéltáblák szervezése alkalmával (1891) a sze-

gedi táblához bíróvá nevezték ki, 1896. kúriai ki-

segít, 1901. rendes bíró lett é6 ott a váltótanács-
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ban mQködik. A tle 1905. alapított Országos
bírói ós ügyészi egyesületnek megalapítása óta

elnöke. Számos cikkén kívül önálló müvei: A
váltótörvény magyarázata (Budapest 1899);

Fel.sölnrósagi határozatok kereskedelmi, válfó-

és csödnayekben (u. o. 1899—1905); Magyar
döntvénytár (u. o. 1908) ; Kereskedelmi törvények

zsebkönyve (a. o. 1908) ; Gsödtötvény zsebkönyve
(u. o. 1908); Codex hungarjcus (óiö törvények
gyjteménye, u. o. 1911); Új döntvénytár (u. o.

1912). Fszerkesztje a Kereskedelmi jog c. szak-

lapnak. E Lexikonnak is munkatársa.
Greda, 1. adók. Zágráb vm. dugó seloi j.-ban,

(1910) 620 horvát lak., u. p. és u. t. Ivanic vár. —
2. 0., adók. Zágráb vm. sziszekij.-ban, (i9io)1020

horvát lak., u. p. Sela, u. t. Sziszek. — .3. G., adók.

Zágráb vm. petrinjai j.-ban, (i9io) 839 horvát lak.,

1, p. és u. t. Sunja.

Gredistye, kisk. Hunyad vm.szászvárosi j.-ban,

(1910) 16Ü oláh lak., u. p. Szászváros, u. t. Russ.

Íj. még Várhely.

Gredjani, 1. adók. Pozsega vm. újgradiskai

j.-ban, (1910) 928 szerb lak., u. p. és u. t. Okucani.
— 2. G., adók. Zágráb vm. topuskói j.-ban, (1910)

1185 horvát és szerb lak., vasúti megálló, u. p.

és u. t. Topusko.
Gredos, Sierra de G., a Kasztiliai választó-

hegység egjik része Spanyolország Avila, Cace-

res és Salamanca tartományaiban. Legmagasabb
pontjai a Hermanillos de G. és a Plaza del Moro
Almanzor (2661 m.). A hegj'ség legnagyobbrészt
gránitból áll, a ph-eneusi ósrégi kristályos hegy-
vidéknek egyik vetdés által íölemelt darabja,

vas-, ezüst-, ólom- és rézércekkel.

Greeley (ejted .• grlU), város Colorado északame-
rikai államban, a Rocky Mountains aljában, a
Union Pacific Railway mentén, jól kultivált vi-

déken. Keményít- és répacukorgyár, malmok.
0910) 8179 lak.

Greeley (ejted : gríii), Hormie, amerikai hirlapiró,

szül. Amherstben (New-Hampshire) 1811 febr. 3.,

megh. New Yorkban 1872 nov. 29. Tizennégy
éves korában Putneyben egy nyomdába került,

18-32. New Yorkba ment, társul szegdött egy
nyomdatizletbe. 1841-ben alapította a New York
Tribune-t, melyet republikánus szollemben egész
holtáig szerkesztett, ó adta ki az általános vá-
lasztási jog és általános anmesztia jelszavát.

1872-ben Grant ellenében a köztársasági elnöki
móltóságra is kandidálták. Munkái : Hints toward
reform8(New York 1850) ; Glances at Europe (u.

o. 1851) ; History of the struggle for slavery ex-
tonslon (u. o 1856); Overland journoy to San
Francisco (u. u. 1860); Tho American conflict

(Hartford 1864-66); Recollections of a busy life

(New York 1868 ; önéletrajz) ; Essays designod
to elucidatothe scienco ofpolitical oconomy (Bos-
ton 1870): What I know of farming (New York
1871).

Oreely (coud: gríU), Adolphus Washinqton, ame-
rikai sarkutazó, meteorológus, szül. Newbury-
portban (Mass.) 1844 márc. 27. 1861—4-ig az
északi hadseregben harcolt, 1868.a8ignal Corps-
hoz osztották be; ennek a szolgálatában 3200
kffl.-nél hosszabb katonai távíróvonalat létesített.

1881 -bon a kormány megbízta annak az expedició-

— 2 — Green

nak a parancsnokságával, amelynek feladata volt,

hogy a hamburgi földrajzi kongresszuson (1879)
javasolt 13 sarkvidéki állomás egyikét beren-

dezze. G. 1881 júl. 7. indult a Proteus hajóval

St. Johns-ból (New Foundland) és aug. 12. kikö-

tött rendeltetése helyén, a Grant-fóld K.-i part-

ján, a Lady Franklin Bay egy É.-i öblében, a
Discovery Harbourban (81« 44'). Két telet töltött

itt. Egyik szán-expediciója a (jrinnoll-fóld belse-

jében fölfedezte a Hazen-tavat, a másik, Lock-
wood és Brainard vezetésével Grönlandtól É.-ra

(Hazen-föld) 83» 24'-ig hatolt. Miután az értük
küldött expedíciók megérkezésére hiába várako-
zott, 1883 aug.-ban dél felé fordult. A .3-ik telet,

a Sabine-fokon, csak heten élték túl. Ezeket a
3-ik ment-expodició (Schley) találta meg 1884
jún. 22. 1887-ben a Signal Corps fnöke ltt.

1906-ban részt vett a san-franciscói földrengés

mentraunkálataiban ; ugyanekkor lett tábornok.

Munkái : Threo Years of Arctic Service (New
York 1885; németül Jena 1886); American
Weather (u. 0. 1888) ; Proceedings of the Lady
Franklin Bay Expedition (1888) ; American Ex-
plorers and Travellers (u. o. 1894) ; Handbook of

Arctic Discoveries (Boston 1896) ; Handbook of

Polar Exploration (1906) és klimatológiai dolgo-

zatok. V. ö. Schley, The Rescue of G. (New
York 1885).

Green (ejted: grin), 1. Anna Katherine, amerikai
íi'ón, szül. 1846. Népszerségét bnügyi témát
feldolgozó els novellája. The Leavenworth Case

(1878) alapította meg. Hasonló témájú regényei

közül fbbek: A Strange Disappearanco (Í879);

The Sword of Damocles (1881); Hand and Ring

(1883) ; The MiU Mystery (1886) ; Bohind Closed

Doors (1888) ; The Forsaken Inn (1890) ; The FiU-

gree Ball (1903). Drámai mvei : Risivi'sDaughter

(1800); The Defonse of the Bride és 1892. a The
Leavenworth Case dramatizálása. Magj'arul meg-
jelent : Csodálatoseltnés (Pesti Hírlap 1889) ; Kéz
és gyr (u. 0. 1891) ; A magányos vendégfogadó
(u. 0. 1893); Fórflszív (Egyetértés 1893); Két
unokatestvér (u. 0. 1894); Tetemrehívás (Pesti

Hírlap 1899); Az ékszer (Egyetértés (1906); Ó
érte (u. 0. 1906).

2. G., Edmund Fiske, John Fiske (1. 0.) angol

történetíró és bölcsel családi neve.

3. G., George, angol fizikus, szül. Nottingham-
ben 1793 júl. 14., megh. Sneintonban 1841 márc
31. Eleintén atyja foglalkozását, a molnárságot

folytatta, de késbb Cambridgoben taimlt, az-

után pedig ugyanott a Cnjus College foUowja lett.

G. (íauss-szal egj'ütt a potenciál-elmélet meg-
alapít<">jának tekintend. Arra törekedett, hogy az

elektromosságra és a mágnességre nézve általá-

nos tíintételeket állítson fol ós ily módon egj- a
potenciál-elméletre nézve igen fontos tételt ala-

pított. Nevezetes müvei : An essay on tho appli-

cation of magnetical analysis to the theories of

electricity and magnetism (Nottingham 1828),

amely a potenciál-elméletet adja el ; e munkát
eleinte alig vették tekintetbe, míg azt Thomson,
Gauss hasonló tartabnú müvének megjelenése

után, 1845. újból ki nem adta. Továbbá: Ma-
thematical investigation concerning the laws of

equilíbrlum of fluids analogous to the electrie
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fluid etc. (Cambridge. Tranfsact V. pt I.) és On
the detenninatíon of the oxtorior and interíor

attractíon of ellipsoids of varíable densiUee (o. a.

pt n.).

4. G., John Richárd, angol történetíró, szül.

Oxfordban 1887., mogh. Mentoneban 1883 márc. 7.

Kadétben mint anglikán leikéss mködött, 1868

Ma a canto'bnryl ének könyvtárosavoltTörténeti

mnnkái közül, melyek nagy népszerségnek ör-

vendtek, megemlítendók : Short history of the

BngUsh people (számos kiadásban) és History of

the Bngush people (London 1877—80, 4 köt.).

Halála után jelent meg : The oonqneet of England

(új kiad. 1899, 2 köt).

6. G., Ikomas HilL angol ülozófus. szül. 18.36

ápr. 7., mevrh. 1882 raáre. 26. Kant íliozófiájának

•gyik fóképvií^ióje Angliában, de PMchto és He-

gel Is hatással voltak rá. Mvei : Introduction of

Hnme's Treatise on humán nature (mint H. mü-
vei kiadásának bevezetje, 184*); Prolegomena

to Kthics (1883. 4. kiad. 1899). Mvei 1885—88.
ta 1906. 3 kötetben jelentek meg. V. ö. Fairbro-

tker, The phil. of G. (1896).

6. G., Valeniine, angol rézmetsz, szül. Hales-

Owenben (Shropshire) v. Salfordban 1739 okt 3.,

megh. Londonban 1813 júl. 6. A hántoló modorú
réimetszéeben, az ú. n. mezzotintóban jutott nagy
hírnévre, amely eljárást R. Hancocknál sajátította

tü Metszeteit Beiyamin West, Rubens, Baroccio,

A. V. d. Worfl, Luca Giordano, WUson, Lodovico

Carracci. Jan Steen, Van Dyck, Reynolds stb.

mvei után készítette. Nevezetesebb lapjai : Bel-

mzar lakomájának története ; Krisztus megáldja

a gyermekeket ; Lázár feltámasztása ; Szt. István

vértanúsága ; Epaminondas halála ; Bayard ha-

lála ; Nagy Sándor és orvosa, Fülöp : Agrippina
Germanicus hamvainál (valamennyi West után).

A Szépmvészeti Múzeum grafikai osztályában

•öbb mint száz metszetét rzik.

0reenalit (isv.), zöld vashidroszílikát, hasonló

a glankonithoz, de káliumot nem tartalmaz. Apró
gömbök a vasércek kíséretében. Lelhelye : Me-

labi distríct (Minnesota).

Oreenaway (^jud: KrtneTé),£a^, angol rajzolón,

ntík. Londonban 1846., megh. 1901 nov. 9. A XIX.
n. 70-e8 és 80-as éveiben kiadott képes könyvei-

vel, amelyek az angol gyerraektipust finoman,

dearüs humorral mutatták be, nagy sikereket ara-

tott és szinte Bnrópaszerte elterjesztette a termé-
asetes, egészséges angol gyermekdivatot
Gre«nbacka (ang., ejtad: grínbekn) a. m. zöld-

hát, az északameríkai Egyesttlt-Allamok papír-

pénzének volt népszer neve, melyet zöld színe

miatt neveztek így. Az alkotmány elírásai da-

cára hozták forgalomba 1862. a polgárháború
miatt keletkezett pénzügyi zavarban és kényszer-

árfolyammal ruházták fel. Az 1—laOOO dollárig

kiállított példányok kezdetben igen ers árfolyam-

esésnek voltak kitéve, de 1878. Ismét elérték

névértéküket, azóta pedig, minthogy beváltási

alapról is gondoskodás történt, zavartalanul sze-

repelnek a forgalomban.
Green Bay (ejtsd: ^nbéi), 1. a Michígan-tó BNy.-i

iUe Wisconsin északamerikai államban. Hossza
(BK.—DNy.) kb. 160. szélessége 15-30 km.
Félsziget és síigetsor válaszba el a Kichigan-

tótól. — 2. ö., oonnty-székhely a G. DNy.-i vé-

génél, a Fox Rlver torkolatánál. Jó kiköt. F-
résztelepek, malmok, sörfzk, fakereskedés, ha-

lászat. Lak. (1910) 25,236.

Greenbosh (ejtsd: griaMt) v. East Albany, 1.

Rensselaer City.

Oreencastle (ejtsd: frínkáasi), kikötváros és

ersség Doncgal ír countyban, kb. 800 lak.

Greene (^t^: grín), 1. Nathanid, amerikai had-

vezér, szül. Rhode-Islandon 1742 aug. 7., megh.
1786 jun. 19. Az északameríkai szabadságharcban

1775. a robde-islandi csapatok parancsnoka lett s

kitüntette magát a trentoni (1776) és princetoni

(1777) ütközetekben. 1780-ban mint a déli had-

sereg fvezére az angolokat Georgia és Karolina

államokból szorította ki. Érdemeiért a kongreiz-
szus nemzeti jutalomban részesítette. Eletét

unokája George William G. irta meg New-York
1867-76, 3 köt).

2. (?., Róbert, angol költ és pamflet-író, szül.

1560. Norwichben, megh. 1592 szept. 3. Nagy
sikerrel mvelte a romantikus drámát : Alphonsus
king of Arragon ; Orlando F'uríoso ; Friar Bacon
and Friar Bungay ; James IV. Pandosto c. regénye
volt ShakespeareTéli regéjének forrása.Hü^í8 val-

lomásában (A groatsworth of wit bougbt with a
millión of repentance 1592) támadja Shakespearet
és Marlowet. Mveit kiadták Dyce(1831) és Gro-
sart (1881—86). V. ö. Ch. Gayley, Representative
English comedies (London 1903).

Greenfíeld (ejt«d gríntíjid), county-székhely Mas-
saohusetts északamerikai államban, a Connecti-

cut Kiver mellett. Kés-, szerszám- és gépgyártás.

Lak. (1910) 10,427.

GTeenheart-fa(ejtsd: grínhárt-fa, a. m. zöldszívfa,

növ.), a brit Guianában term Nectandra Rodioei
fája, mely kemény, tömör, igen nehéz (108—1'195
faj súllyal), de könnyen és simán hasadó. Egyike
a legbecsesebb, hajóépítésre való fáknak, de nagy
súlya és keménys^e miatt asztalod-munkára
nem alkalmas.
Greenborn (ang., ejtsd : griahorn), az amerikai

bevándorlók gúnyneve : újdonsült.

Greenlaw (ejtsd: grínux Berwick skót conntj'

székhelye, mintegy 700 lak.

Green Mountains (ejtsd : grín maiutinss) a. m.
zöld hegység, Észak-Amerikában az Appalach
hegyrendszerheztartozó hegyláncVermontállam
ban, a Connecticut folyó völgye s a Champlain-tó
között; legmagasabb pontja a Moo8ehilIock(1461
m.). srégi, legnagyobb részében lekopott hegy-
ség, krisulyos palákból és kvarcitból áll, vas- és
rézérceit továbbá má^^-ányát bányásszák.
Greenock (ejtsd: grínok). város Renfrew skót

oount>'ban. (i9ii) 75,140 lakossal, terjedelmes és

mély kikütvel, kitn dokkokkal ; cukorfinomí-
tókkal, vasöntéssel, gépgyártással, lu^óépítéssel,

vitorlavásaonssövéssel, szalmakalap-, papir-,br-.

cip-, szappan- és gyertyagyártással, heringhalá-
szattal. Nagyon jelents még a kereískedelme is

;

a kivitol föoikkei a szén, hajók és gépek, a bevitelé

a sttaktc, fa és nyersenkor. Itt született James
Wait, akinek emlékére szobrot emeltek és aki-

rl egy colleget (Watt-lnstitute) neveztek el.

Greenookit (ásv.), hatszöges rendszerbeli táblák-

ban kristályosodik, hemimorf (félalakos), izomorfH
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wurtzittal. Kémiai összetétele: kadmiumszulfld

CdS. Ersen gyémántfény. Jól hasad. Narancs-

és méz-sárga szlnü, ritkán barna. Karca sárga.

Elfordul nálunk Vaskn a Terézaknán (Krassó

vm.) vaskos gránáton mint sárga bevonat. Kül-

földön Bishopton Skóciában, Przibram Csehor-

szágban, Kirlibaba Bukovinában. Mesterségesen
is elállítják. A cadmiumfény elnevezés nem igen

használatos.

Greenongh (tjtsd: grin6),Horalio, amerikai szob-

rász, szül. Bostonban 1805 szept. 6., mogh. 1852
dec. 18. u, 0. Allstonnak volt tanítványa, azután

Rómában, Thorvaldsen és Tenerani vezetése alatt

dolgozott. Ezek hatása alatt készült fmve, Wa-
shington szobra, ersen klasszicista fölfogásban,

a washingtoni Kapitolium eltt (1843). Ugyanott
van a civilizáció gyzelmét a vad természet fö-

lött gyarmatos család és indiánus képében allegori-

záló szoborcsoporto'a (1851).

Greenovit (ásv.), rózsapiros titanit, amely a kal-

cium helyett részben mangánt tartalmaz. Term-
helye St. Marcell Piemontban.
Green River (ejtsd : grín rivr), 1, a Colorado

egyik forrásf'olyója, amely a Wind River hegy-
lánc Fremont csúcsán ered (Sziklás hegység), kb.

2400 m. magasban Green River Citynól. 1200 km.
hosszú D.-i irányú futás után a Grand Riverrel a
Coloradová egyesül 1150 m. magasban Grand
Junctiontól DK.-re, Mellékfolyója balról a Yam-
pah. — 2. G., folyó Kentucky államban (Észak-

Amerika), kb. 450 km. hosszú, a Cumberland plató

lejtin ered, megkerüli a Mammoth-barlang hegy-
Yidékét és Bvansville mellett ömlik az Ohióba.
Gzhajók nagy vízálláskor Greensburgig(275 km.)

mehetnek föl rajta.

Green room (ang., eótsá: grín rúm, a. m. zöld

szoba), angol színpadokon a színészek, írók tár-

salgó-szobája.

Cireeuítand (ang., ejtsd : grínszend) a. m. zöld

homok. Glaukonit-szemcsék által zöldre festett

homok, illetve homokkövek a krétaformációban,
l. Kréta.
Greensboro (ejtsd : gn'nszbaró), county-székhely

North Carolina északamerikai államban. Ni f-
iskola (G. Female College), ipari és mezgazda-
sági tanintézetek. Dohány- és gyümölcstermelés,
vas és rézbányák, gyapotszövk, vasolvasztók.
Lak. (1910) 16,895.

Greensbnrg (ejtsd: grínszbarg). county-szókhe-
lyek az északamorikaiEgyesült-AUaraokban. I.G.,

Pennsylvaniában, Pittsburgtól 42 km. KDK.-re.
Szénbányászat, vas-, acél- és üveggyártás. Lak.
U910) 13.012. — 2. G., Indiana államban. Malmok,
kfejtk, kocsi- ós szókgyái-tás. Lak. (i9io) 5420.

Greenville (ejud: grínvii), városok az észak-
amorikai Ep^esült-Államokban. í. G., county-
székhely Mississippi államban, a Mississippi bal-

partijáoL Gyapotkoroskedéso jolontékonv. Lak,
U»io) 9610. — 2. Q., county-székhely Ohio ál-

lamban. Dohány* és gabonatermelés. Vasúti kocai-
ffyártás, fatelepek. Lak. (isio) 6237. — 8. G.,
Bennsylvaniában. Szénbányászat, gépgyárak,
gyapjnazövök. Lak. (1910) 5909. — 4. G., county-
székhely South Carolina államban. Baptista egye-
tem (Purman Unlvorsi^) és ni College-ek. Gya-
pot- és gyapjúlpar, malmok. Lak. (1910) 15,741. —

5. G., county-székhely Texasban, Daliástól ÉK.-re

(80 km.). Gyapotipar, zsiradék- és szappangyár-
tás, vasúti mhelyek. Lak. (1910) 8850.

Green-wattle bark (ejtsd.- grénueti, nOv.), a.

m. zöld wattlekéreg. Wattle néven különféle Aca-
6"za-fajok kérgét jelölik, melyeket Mimosa-^ér-
geknek is neveznek. A G. az Acada mollis-

sima (Ausztrália Victoria tartományában) fajtól

való és igen kitn cserzöanyag. Más wattle a
fekete és az arany-wattle. L. Gserzmvények ós

Mimosa-kérgek.
Greenwich (ejtsd: griiiic8),város Kent angol coun-

tyban, London mellett, amellyel egybe van építve,

(1911) 95,977 lak., hajó- és gépgyártással, kötél-

veréssel és vasöntéssel. G. nevezetessége 1676.

alapított s kitnen felszerelt csillagvizsgálója

(The Royal Observatory), amelynél Flamsteed,

Halley, Bradley stb. híres csillagászok mködtek.
A csillagvizsgáló kupoláján megy át a f dél-

kör, illetleg a földrajzi hosszúságot azon ponttól

számítják, ahol az obszervatórium delet mutató
messzelátója áll (0° G. = I70 39' 51" Forrótól

K.-re = 20 20' 14-4" Paristól Ny.-ra). 1906-ban a
csillagvizsgáló közelében akarták felépíteni Lon-
don egyik villamos energiát termel telepét, de
lord Kelvin s Nagy-Britannia tudományos körei-

nek felszólalása és tiltakozása miatt a villamoa

központ felállítása e helyen egyelre abbamaradt.
Legjelentékenyebb épülete G.-nek az egykori ten-

gerészeti szálló, amelyet Wren Kristóf épített ós

in.Vilmos 1694. adottat rendeltetésének. Az épü-

let gazdag különböz emlékekben ; az udvaron áll

Nelsonnak, 11. Györgynek szobra és két obeliszk

;

a képcsarnokban különböz népek híres hajósai-

nak arcképei és a brit tengerészet hstettei lát-

hatók ábrázolva. A Queen Mary Buildingben hajó-

mintákat és a Franklin-expediciónak Rae doktor-

tól visszahozott maradványait rzik. A rokkant
tengerészek csak 1865-ig laktak ezen épületekben

;

1870 óta itt van a tengerész-akadémia (Royal

Naval College). A város déli részében van a Le
Ntre tervei szerint rendezett G.-park (70 ha.),

a londoniak kedvelt vasárnapi kiránduló helye.

Greenwichi id, l. Egységes id.
Greenwich-sziget, 1. Déli Shetlarui-szigetek.

Greenwood (ejtsd: grínvud), county-székhelyek

az Oszakámélikai Egyesült-Államokban. 1. G.,

Mississippi államban. Gyapot-ipar, bútorgyártás.

Lak. (1910) 5836. — 2. G., South Carolina állam-

ban. Gyapotipar. Lak. (1910) 6614.

Greenwood, Grace, álnév, 1. Lippincott.

Greetsiel, porosz falu az aurichi közigazgatási

kerületben. A német-amerikai kábol-távíróvonal

kezdpontja s a keletfrizlandi grófok származási
helye. Tengeri fürd s kiköt.
Oreflier (ejtsd: grefQé), régebben Hollandiában

az els államtitkár, Franciaországban a törvény-

széki lmok neve volt. Mostanában G. en chef a
törvényszéki iroda feje; segédei a cotnmis-G.-K

kik fizetésüket nem az államtól, hanem fnökük-
tl kapják.
Cireflenx (ojtsd : greQö), kitn francia vörös

bor, mely a l'Ermitage egy részében, a Mas de

Gi-etleux-ben terem.

Greflinger, Geora, német költ, aki múvei-

nek egy réiszét Seladon v. Sdadon an der Donom
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átaiév alatt Irta, szttl. 1620 körül Rcgensbnr? vidé-

kte, megfa. Hamborgttan 1677 kórul, hol 1647 óta

kfiajegyiftToItIgen sokatés sokfélét irt. Legjobbak

epignunmái (1646) és eleyen, alaki tekintetben is

^'-"""» -íalai : Seladons beetíindige Llebe (1644)

;

Lieder (1651); Poetische Roson und

U.^. . ,iü55); Hundert Oden (1663). A harminc-

éves hAború történpt<^t Is versekbe foglalta : E>er

deiitBohedreis8igjáhrigeKrieg(16ö7). ö adta ki a

NordtsdHer Mertnu* cim folyóiratot, Németország
eg^ik legrégibb lyságát. Életét megírta Wolfgang
V. Oettln?on (1882).

Orefrath. porosz falu a düsseldorfi közigazga-

4708 lak. Selyem-, vászon-,

Grefl, ««, angol író, szül. 1809.

Manchi'.-^t' ; Sl nov. 15. Wimbledon-
ban. Hír« leod of christendom (1851),

melyben il)b vallási mozgalmakat tá-
"' ' "g: Literary and social judg-

aias of life (1872) ; Miscella-

ii.M.ii- . -ii%> I ifv5i—84), utóbbiak számos kiadást

^rtek.

Gref^mle (ol.), viharos ÉK.-i szél Malta-szige-

tén, a. m. Greco (1. o.).

Oregsrina (iUat), 1. Spórás véglények.

Crregarinózis névvel jelölték rebben a ba-

roaitihimlút, abból a feltevésbl indulva ki, hogj'

okozói üregarinák. E véglények azonban gerin-

cesekben nem élsködnek s így betegséget sem
okozhatnak.
Gresatini (lat.) a. m. csoportonként, sere-

genként.

firéf^e (firanc, ^tti: grés), a gubó lefejtésekor

nvtrt selvomszál, amely 3—10 gubószál egyesl-
téju^ból áll eló.

Qxeger, Eduárd és JuUus, 1. Gregr.
Gregh (ojtad: gng). Femand, francia költ és

kritikus. szfiL Parisban 1873 okt. 14. Tanulmán
nyait elvégezvén, 1894. belépett a Revue de Paris

szerkesztségébe, mint a kritikai rovat vezetje,

azóta számos más folyóiratban és napilapban
is közölt cikkeket és verseket, 1906. pedig meg-
indította a Lesletúres e. folyóiratot. Költeményei-
hez a pamasszisták s Paul Verlaine egyar&nt
mintaképül szolgáltak, anélklU, hogy eredetisbe
hatásuknak áldozatul esett volna. Els költemé-

iil melankólia lengi át, mely utóbb a szo-

bai rokon ateista optimizmusba csapott

a" I » ;i/ 'Isóverslibrista. akit az akadémia megko-
-/ ; :

TT 1 1897). Verskötetei : La maison de l'en-

:
. 1 ^'.n) ; La beauté de vivre (1900) ; Les clar-

' h :

' lines (1904); L'or des minutes (1908);
uo (1909). Kritikai dolgozatai : U
•' (1901) ; Étude sur Victor Hugó

(11* >ii. \ .
i>. «i. Deschamps, La vie et les oeuvres

III. (Paris 1896).

G^goir (ejud : srogoár) testvérek, belga zene-
szerzk: 1. G. Jacques Matkieu Joseph. szül.

Antwerpenben 1817 jan. 18., megh. Brtlsszelben
(ahol mint zeneoktató 1848 óta élt) 1876 okt. 22.
Vonós hangszerekre számos müvet írt Servaisvel,
Vi-uxtemps-nal és Léonard-ral együtt is. — 2. G.
Eílouard, sztü. Tumhoutban (Antwerpen mellett)

1822 nov. 7-én,megh. a közeli Wyneghemben 1890
jun. 28. Egészen a zenetörténeti búvárkodásnak

» — Oresorianec

és zeneköltésnek élt. Operákat, Loókaoisades c.

szimfóniát, oratóriumokat, megnyits crt, orgona-

iskolát írt. Müvei : Études sur la néoessité d'intro-

duiro le cbant dans les écoles primaires ; Essai

historiqne sur la musique et les musidens dans les

Pays-Bas (1861); Histoire de l'orgne (1865); Ga-
lerié biographique des artistemnsiciens belges du
XVIII. et du XIX. siécle (1862 és 1885) ; Notíoe

sur l'origine de L. v. Beethoven (1863) ; Recherches
historiques concemant les joumaux de musique
(1872); La rógénération de l'ancienne école de
mnsique flamandé ; Documents historiques (4 köt.,

1872-1876); Gossec (1878) stb.

Grégoire (ejud : gresoir), 1. Henri, Comte de,

Blois kon.stitúcióe püspöke, szül. 1750., megh. 1831

.

Már 1788. a metzi akadémiától kitüntetett Essai

sur la régénération des Juifs megjelenésekor nevet
szerzett. A nemzetgylésen a nancy-í kerület pap-

ságát képviselte. Mint teológus janzenista, mint
politikus liberális és köztársasági érzelm volt.

részt vett a konvent, az ötszázak tanácsa és u

törvényhozó testület mködésében. A konkordá-
tum megkötésekor kénytelen volt püspöki hiva-

taláról lemondani, de már 1801. a szenátusban fog-

lalt helyet és noha a császárság ellen szavazott.

1808. Napóleon grófinak tette meg. Liberális agi-

tációja, melyet Írásban és szóban kifejtett, sok
ellenséget szerzett G.-nak, különösen klerikáUs

körökben. Irodalmi mködését és életrajzát be-

hatóan ismertették Krüger (Leipzig 1838) ; Bök-
ringer (Basel 1878); H. Camot (Paris 1882)

Maggiolo (Nancy 1885).

2. G. pere, 1. Girard, 1.

Gregoras. Nüceforosz, bizánci történetíró, szül.

a pontuszi Herakleiában 1295., megh. 1360-ban.

n. Andronikos császár udvarában diplomáciai

szolgálatot teljesített, majd kronológiát és csilla-

gászatot tanított. A Palamas által keltett moz-
galomban mint a palamiták ellensége vett részt,

az 1351-iki zsinat elátkozta tanait s Kallistos

patriarcha kolostorba záratta. Megírta pártszem-
pontból, aíTektált nyelven .88 könyvben a bizánci

birodalom történetét 1204— 1359-ig. Az els 11
kön3rvet kiadta íToí/" (Históriáé byzantinae scri-

ptores III., Basel 1562) ; 24 köny\ et kiadott latin

fordítással Boivin (Paris 1702, 2 köt.). Az egészet

ScJwpen és I. Bekker (Bonn 1829-55, 3 köt). Irt

asztronómiai, grammatikai mveket és levele-

ket is.

Gregori, Ferdinánd, német színész, szül. Lip-
csében 1870 ápr. 13. Lübeckben lépett színpadra.

1901. szerzdtették a bécsi Burg-szinházhoz, hol

egj'forma sikerrel alakította Shakespeare és Ibsen

hseit. Nagy flgyebnet keltett dramaturgiai mun-
káival és cikkeivel is, melyekben modem reform-
törekvéseket pendített meg. 1910-ben kinevezték
a mannheimi ndv. színház intendánsának.
Oregonanec Bíl,elkel horvát családból szár-

mazó íftpap és tudós. Életrajzi adatok nincsenek
róla. 1549^n zágrábi kanonok, azután zágrábi,

pécsi és gyri püspök lett Kalocsai érsekké tör-

tént kineveztetése után néhány hétre meghalt
1565. Mérey Mihállyal és másokkal együtt dol-

gozott az ország Quadripartitum nev törvény-
könyvén. Több munkát hagyott hátra, melyek kö-

zül kettt BH Mátyás adott ki: Breviwium Rerum
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Hungaricarum historico-geographicum és De Ma-
thia Rege et Qregorio Bánffy. Két másikat Kova-

csich tett közzé.

Gregoriánus, római jogász, Diocletianus csá-

szár idejébl, ki a Codex G. név alatt ismert m-
ben a Kr. u. 195—295. években kiadott császári

constitutiókat összegyjtötte.

Qref^orianus cantas, 1. Egyházi hangne-

mek.
Gregoriental (Mümtertal), folsöelszászi völgy

Münster közelében.

Gregorios (V.), konstantinápolyi patriarcha,

szül. Dimitzanában 1745., megh. 1821 áprU 22.

1784. Szmirnában metropoiita ós 1797. konstanti-

nápolyi patriarcha lett. Nemsokára azután, hogy

a franciák Törökország ellen támadást intéztek,

avval kezdték gyanúsítani, hogy szövetségben áll

a haza ellenségeivel, amiért is az Athosz hegyre

számzték. Az Athoszon nagy buzgalommal fog-

lalkozott a tudományokkal s 1806. Konstanti-

nápolyba történt visszahivatása után hiressó lett

a tudományok terjesztése körül kifejtett buzgalma
miatt. 1808. újból letétetvén, 1819. harmadszor
mint patriarcha tért vissza. Midn a görögök füg-

getlenségük kivívása érdekében mozgalmat in-

dítottak, ö. abba a gyanúba esett, hogy támogatja

ket, amiért húsvét ünnepén, a patriarchátusi

templom fkapuzatában teljes omátusban fel-

akasztották.

Gregorios Thaumaturgos, 1. Gergely, 1.

Gregorit (ásv.) a. m. agnesit ; steatit külsej föl-

des ásvány St. Ágnesrl (Cornwall), amelyet biz-

mutkarbonátnak tartottak.

Gregorovics, Charles, lengyel hegedmvész,
szül. 1867 okt. 25. Szent-Péterváron. Besekirskij,

Vieniavszki ós Joachim tanítványa. Elször 1886.

hangversenyezett Berlinben.

Gregorovius, Ferdinánd, német történetíró

és költ, szül. Neidenburgban (Ost-Preussen) 1821
jan. 19., megh. Münchenben 1891 máj. 1. Teoló-

giai és fllozóílai tanulmányainak végeztével el-
ször a szépirodalom torén lépett fel, mint roman-
tikus költ. Az 1848—49-iki szabadságharcokban
rokonszenvvel kisérte a lengyel és magyar nem-
zet küzdelmeit s ki is adott egy verskötetet : Die
Polen- und Magyarenlieder (Königsberg, 1849) cí-

men. Ezután egészen történelmi tanulmányoknak
szentelte életét s e téren els figyelmet kelt
munkáját Hadrianus császárról írta : Geschichte
dos römischen Kaisers Hadrian und seiner Zeit

(Hamburg 1851., 3 kiad. 1884).E mve magyar for-

dításban is megjelent Pászthory Jánostól (Bpest
1897). 1852-ben Rómába költözött s ettl kezdve
felváltva Olaszországban és Münchenben tartóz-
kodott. Rómában életfeladatául tzte ki a közép-
kori Róma törtónetónok megírását. E nagy mun-
kának mintegy bevezetéséül szolgált : Die Qrab-
denkmaier der römischen Pftpste (Ijelpzig 1857,
2. kiad. 1881) c. munkája, mely magyar fordítás-

ban Is megjelent Hegeds Istvántól (Bpest 1898).
Végre elkészült fmünkájával. moly a középkori
Róma története mellett behatóan és klasszikus
módon tárgyalja annnk (xsszes memlékeit : Qe-
schichte der Stadt Rom lm Mittelalter (Stuttgart
1869-78, 8 köt., 6. kiad. 1903). 1874-ben jelent
meg tle Loorezia Borgia története, melyben e

hírhedt n emlékét sok rágalomtól tisztította meg.
(Magyar fordításban Márkus M. és Feleki I.-tól

1892). Közben beutazta Itália nagy részét ós szá-

mos klasszikus útirajzban örökítette meg tv
pasztalatait, melyek a Wanderjahre in Italion c.

gyjteményben jelentek meg (Leipzig 1856—77.,
5 köt.) Utolsó olasz tárgyú mve : Úrban VIII.

ím Widerspruch zu Spanien etc, volt (Stuttgart

1879), melyben érdekesen fejtegeti a pápa és a
Habsburgok közti feszült viszonyt a 30 éves há-

borúban. 1874-ben elhagyta Rómát és görög föl-

dön tett nagyobb utazásokat ós történelmi tanulmá-
nyokat. Egyik legnevezetesebb munkája Athén
város középkori története : Geschichte der Stadt

Athén ím Mittelalter (Stuttgart 1889, 2 köt.) 188i!.

kiadta Róma városának Leonardo da Besozzótól

készített, eddig ismeretlen tervrajzát a középkor-
ból. Halála után jelentek meg római naplói (Stutt-

gart 1894, 2. kiad.) és kiterjedt levelezése.

Gregory, ausztráliai folyó, 1. Albert, 1.

Gregory, 1. Augustm, sir, angol utazó. szül.

1819. Nottinghamshireben, megh. 1905. Sydney-
ben.Nyugatausztráliában mérnök lett és testvére
vei (1. G. 2.) 1846-47-ig a Swan River és az
Arrowsmith River között, Perthtl K.-re ésÉ.-ra

utazott. 1848-ban a Murchison Rivert térképezte.

1852-ben keresztülhatolt innen É.-ra a Sharks-
öbölbe. 1855-ben a Vietoria River torkolatától, az

ÉNy.-i partról átvágta magát a K.-i partra, Bris-

banebe. 1858-ban Leiohhardt fölkutatására Bris-

banebl Ny., majd D. felé tartva, megérkezett
Adelaidebe. Munkái: Journal oftheNorth Austra-

lian Exploration Bxpedition (London 1857) ; öccsé-

vel : Joumals of Australian Explorations (Brisbana

1884).

2. G; Francis Thomas, az elbbinek öccse,

szül. 1820., megh. 1888 okt. 24. 1857-ben a

Murchisont, 1858. a Gascoyne folyót térképezte.

1861-ben az ÉNy.-i partról a Portoseue forrás-

vidékéig hatolt és az Ashburton mentén tért vissza,

majd a Yule és De Grey folyókat térképezte és a

Mount Macphersonig behatolt a szárazföld bels-

jébe. 1862-tl Queenslandban miniszter és Post-

master General, 1874-tl a felsház tagja.

Gregr (tkp. Gröger), Eduárd, cseh politikus,

szül. Brezihradban 1828 márc. 5„ megh. etyrkolyi

jószágán 1907 ápr. 1. Eleinte az orvosi pályán

mködött, majd 1860 óta a cseh politikai életnek

lett egyik vezéralakja, öccsével, G. Julius-sx^i

(szül. 1831 dec 19., megh. 1896 okt. 3.) együtt

megalapította a Narodni Listy c. els cseh nem-
zeti újságot. Hevos harcot kezdett a mérsékelt

ó-cseh párt ellen és izgatásainak lehet tulajdoní-

tani, hogy az általa szervezett «új cseh» párt 1891

óta háttérbe szorította az ó-cseheket. 1883 óta

tagja volt az osztrák képviselháznak.
Gregurovec, adók. Belovár-Körös vm. körösi

j.-ban, (1910) 1242 horv. lak., u. p. Raven, a. t.

Körös.
Gregtiss, 1. Ágost, esztétikus, szül. Eperjesen

1825 ápr. 27., niegh. Budapesten 1882 dec. 13.

Atyja G. Müuíly (1. G. 5.) szintén Jeles esztetikují

volt. Q. iskoláit Eperjesen kezdte s Pozsonyban
folytatta, hová atyját tanárnak hívták meg. En-

nek halála után 18Í38. a család az anya szülföld-

jére, Rozsnyóra költözött s Q. Itt folytatta tanul-
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mányait, a filozófiai tanfolyamot 1841—43. Eper-

jesen végezte be. onnan a bécsi egyetemre mont
az onroei szicra. Midn azonban 1844. pesti idö-

zése alatt irodalmi körükkel jutott érintkezésbe,

mindjobban az Írói pálya foló hajlott. 184ö-ben a
hallei egyetemen Erdmannak, «a hegolizmus
utolsó mohikánjának* eladásait hallgatta. Itt

kötött barátságot Stier Teoflllal, a zerbsti szemi-

náriam késbbi igazgatójával, akit megtanított

magyarul, s aki késbb a magyar irodalom szá-

mos müvét németre fordította, ü. még Halk'ban
létekor számos magyar népdalt németre fordított

H bevezetéssel kiadott, Ungarische Volkslioder

címmel (Leipzig 1846). 1846. elfogadta a szarvasi

evang. gimiiá/ium meghívását aViydaPéter ha-
lálával megürült tanszékre. Egy év múlva nül
Tette K(>raény Máriát, akivel mindvégig boldogul

élt. Pár füzet költói és kritikai dolgozata után —
YiUanykák (Lipcse 18-t7) ; Cid, Ck)meiUe Péter-

161 (Szarvas 1847) ; Pidúr (u. o. 1847) — esztétikai

kézikönyvét is elkészítette, melyet Szontágh Gusz-
táv ajánlatára a Kisfaludy-társaság elfogadott

kiadásra, do a közbejött szabadságharc miatt csak
1849 szén adhatott ki : A szépészet alapvonalai
(Pest 1849). Ez volt az els önálló rendszeres ma-
gyar nyelv esztétika. Az 1848— 49-iki mozgal-
makban tevékeny részt vott mind a közéletben és
a táborban, mind írói munkásságával : HiivaUo-
imMoeöry/xmwa/cRousseautól.ford. öerö>(Szarvas
1848);' Gyászdalok (u. o. 1848-ban névtelenül);

Szarvasi Naptár (1849). A nemzeti katasztrófa

után megfosztották tanári állásától s elfogatási

parancsot adtak ki ellene ; egy ideig álnév alatt

mint nevelü mködött Török Gábor híres aradme-
gyei alispán gyermekei mellett, aki maga mint
béresgaaia rejtzött saját birtokán. A katonai szi-

gor enyhültévol jelentkezett, s ekkor elitéltetvén,

tizenegj' havi fogságot szenvedett a nagyváradi
vár börtönében. .Midón kiszabadult, Toldy Ferenc
eszközlésére a Pesti Naplónál nyert alkalmazást.
Ez idbeli munkái : l^gyar verstan (eredetileg

ez is tárcákban jelent meg, 1854.) ; Jelesebb iróirc
csarnoka (28 írói jellemzés a Pesti Napló 1853

—

55. évf.) ; irodalmi körültekintés ; A rútról, eszté-

tikai tanulmány stb. Regényfordltásai (Sue, Mon-
tépin, Féval, Maquet, Sand Gy. után) önállóan is

megjelentek, valamint némely jogbölcsészeti és
lélektani munkák fordítása. Hunfalvy Jánossal
együtt szerkesztette a válogatott tartalmú Család
ki^nyvét (Pest 1855-58). Az Akadémia tízévi szü-
nete után els nagj'gyülésén 1858. levelez, majd
1863. rendes taggá, 1882. igazgatóvá választotta,

s ugyancsak 1858. Marczibányi-díjjal jutalmazta
Széptanát Az 1860. föléledt Kisfaludy-társaság
ia els ülésében tagjának és titkárának válasz-

totta, 1879-tl e társaságnak alelnöke volt. A tár-

saság adta ki KiÜfóldi népdalok cim mfordítá-
sát (Fest 1860). ó szerkesztette a társaság rendes
kiadványait, az Evlapok I-XV. kötetét (1865—
81), aPártolói Könyvtórt. felügyelt a Shakespeare-
fordítás kiadására, maga is közremködvén a Sze-
get-szeggd és az Athéni Timonc. darabok fordítá-

sával, és számos dolgozatot olvasott fel a társa-

ság ülésein. E társaság 1864-iki pályázatára irta

egyik legkitnbb mvét: A balladáról (Pest

1865). A társaság szervezetének átalakítását is 6

kezdeményezte 1865., 1871. pedig a Toldy Perene
félszázados Írói jubileumát indítványozta ; ez alka-

lommal adta ki a Toldyéktól rendelkezésére bo-

csátott anyagból : Toldy Ferenc félszázados mun-
kássága 1821—1871. cím könyvészeti mvét
(Pest 1871). Az Akadémiában is számos értekezést

mutatott be. Egy vígját<''ka : A lángész (^eei 1860),

az Akadémiánál Teleki-dijat nyert, egy másik : A
levél, szintén megjelent (u. o. 1861), de szinre

e&ryik sem került. Továbbá kiadta Zrínyi eposzát.

Hírlapírói mködését is folytatta, 1862—63. az

Ország társszerke^ztóje volt, 1864—1865. Pákh
Alberttel együtt a Magyar Sajtót szerkesztette,

1865. pedig az Országgy. Napló szerkesztje lett.

Az alkotmány helyreállítása után Eötvös Jó-

zsef miniszter 1870. a pesti egyetemre az eszté-

tika nyilvános rendes tanárául neveztette ki.

Esztétikai és Írod. dolgozatainak legjavát össze-

gj-üjtve Tanulmányok c. alatt is kiadta (2 köt.

1872, németül Heinrich Gusztávtól, Zerbst 1875).

Kiadta Arany János balladáit (Budapest 1877)
kitn kommentárral ; bvítve 1880. ; késbb
Beöthy dolgozta át ; Moliére Tudós nU magyar,
illetleg francia szöveggel (u. o. 1880) ; továbbá
jeles Magyar költészettanát (u. o. 1880). Fmvei

:

Shakespeare pályája (az Akadémia megbízásá-
ból, u- 0. 1880) ; a Kisfaludy-társaság megbízásá-
ból készített Rendszeres széptan, mellyel ifjúkori

esztétikáját akarta mintegy kicserélni. Ezt már
csak halála után bocsátották ki tanítványai G.
jegj'zetei alapján, sajtó alá rendezte Liszka Béla
(Budapest 1888). A 70-es évek végétl gyomorrák
tünetei mutatkoztak nála. Keveset dolgozhatott,

leginkább verseket, meséket írt.

G. a magyar esztétika kiváló képviselje volt

;

biztosította nálunk e tudományszak rendszeres

mvelését. 1849-iki Szépészeto a Hegel iskolájá-

nak bélyegét viseli magán s noha sok eredetiséget

tanúsít, egészben a német spekulatív esztétikához

csatlakozik. Rendszere utóbb, fleg a pozitivizmus
hatása és saját elmélkedései következtében, át-

alakult Újabb széptanában a szépet a jó és igaz

egységében találja s az esztétikát részint erkölcsi,

részint logikai alapra helyezi. A lélek tényeibl
indul ki, fleg az érzésbl és egész sajátszerüen

mellzi a képzeletet. Fejteget^iben a sarkala-

tosság elvét alkalmazza mödszertU, ama dualisz-

tikus világnézetet, melyet Descartes-hoz csatla-

kozva, mind a szellemi, mind az anyagi világban
s mind az egészben, mind a részekben alaptör-

vényül látott és tanított : a ketté oszlás, az ellen-

tét, a pozitív és negatív elem, szellem és anyag
jelenlétét minden tüneményben. Ó ez elvon ásoka
alkotó elemeknek tekinté. E felfogás gondo latme
netének szigorú következetességet, rendszerének
átlátszó tisztaságot kölcsönzött, egyszersmind
azonban dialektikai formalizmusra csábította a
valóság alapjáról. Ezzel függ össze nagy hajlama
a meghatározás, osztályozás, harmonizálás iránt
Stilnsa mindig szabatos, világos, szellemes, for-

dulatos és könny s ebben a flrancia próza hatása
érzik ; G. mindenesetre leggondosabb stilisztáink

közé tartozott, bár választékossága nem egysMr
a mesterkéltséggel érintkezett.

2. G. Gyula, ílzikus és író, Ágostnak testvér-

öccse, szül. Eperjesen 1829 dec. 3., megh. Pesten
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1869 szept. 5. Mint jogász részt vett a szabadság-

harcban, utána azonban a bécsi megyetemen és

egyetemen fizikussá képezte ki magát. 187-ben
tanár, majd haláláig igazgató volt a pesti evang.
fgimnáziumban. Mint író a fizika, a bölcse-

let és a szépirodalom terén mködött s érdemeiért
mind az Akadémia (ISB^-), mind a Kisfaludy-tár-

saság (1867) tagjai közé választotta. Tudományos
munkásságát népszer értokezósokkel kezdte (egy

sorozatuk Természeti képek c. alatt 1869. külön is

megjelent), majd önálló munkákkal és szakszer
tanulmányokkal folytatta. Értekezései össze-

gyjtve is megjelentek (1876), munkái közül ne-

vezetesebbek : Közönséges természettan (1861)

;

Természettanifóldrajz(Í864:).Bölcseletiáolgozsdsí,

Határkérdések a szép- és természettudományok
közt részeiben ma sem avult el teljesen. Szépiro-

dalmi téren mint mfordító mködött, átültetvén

magyarra Turgenyevtöl A nemesi fészket, Cal-

derontól (Qyöry Vilmossal együtt) Az állhatatos

fejedelmet s versben a portugálok nagy eposzát,

Camoens Luziádáját (1865).

3. G. Imre, fest, szül. Zayugróczon 1856
márc. .30., megh. 1910 jún. 5. Budapesten. Els
oktatását az országos mintarajztanodában nyerte,

1873. a müncheni festészeti akadémiára, majd Pa-
risba ment. 1884-ben Budapestre jött s elbb
Benczúr Gyula vezetése mellett, aztán önállóan
folytatta munkálkodását, amelynek gyümölcsei A
király Szegeden cím nagyobb méret történelmi
festményén kívül részben az 1848-iki szabadság-
harcból, részben a kurucvilágból, részben a ma-
gyar nép életébl merített képek. 1885-ben a buda-
pesti kiállításon bronzérmet kapott. V. ö. Mvé-
szet, 1910. óvf.

i.G. János, fest,szül. Pozsonyban 1837.,megh.
Budapesten 1892 máj. 31. Eleinte mszaki tanul-

mányokkal foglalkozott a budapesti és bécsi poli-

technikumon. Báró Eötvös külföldi tanulmányútra
küldte 1869. s kinevezte az orsz. mintarajziskola
tanárává. Munkásságának javát a pedagógiának
szentelte, kevés festménye közül a Szépmv. Mú-
zeum rzi Ebéd után és Szénagyiijtés c. képeit.
Java illusztrációi az Osztr.-magy. monarchia írás-

ban ós képben c. munkában és Petfi müveinek
díszkiadásában jelentek meg.

5. G. MHiály, fiskolai tanár és író, szül.

Pusztntbdémesen (Pozsony vm.) 1793 júl. 1., megh,
Pozsonyban 1838 szopt. 27. Tanulmányait külföl-
dön bevégezve, 1817. az eperjesi, 1833. a pozsonyi
evang. fiskolán tanított, ó volt az els evang.
tanár, aki a bölcseleti tudományokat magyar
nyelven tanította. Történeti eladásainak ersen
magyar szellmé miatt a kormány üldözte is, de
annál jobban lelkesedtek érte tanítványai. Nyom-
tatásban egy német pályamüvón kívül csak egy
esztétikai munkája jelent meg: Gompendium
aesthdkae ( 1826); nagybecs eladásai, melyeknek
könyv alakjában való közrebocsátásában meg-
akadályozta halála, valamint értekezéseinek egy
résíe kózirattwn maradt, a folyóiratokban meg-
jelentek közül egy osomó G, válogatott kisebb
munkék c. alatt 1862. jelent meg. U. o. olvasható
önéle^za.
Qreiliíarfm (családi nevén : Priedrich Her-

mann Frey), német költ, artil. Speyerben 1839

jún. 18., megh. Kufsteinban 1911 ápr. 1. Max
Frey kormánytanácsosnak, Ottó görög király

egykori kabineti tanácsosának fia volt. 1859—
69-ig katonatiszt volt, azontúl teljesen az iroda-

lomnak élt ós sokat utazgatott. Drámáinak tár-

gyát többnyire a német történelembl merítette.

Els mve : Hans Sachs (1866), melyet még esa- ^
ládi nevén tett közzé. 1882 óta hivatalosan is el-

ismert Q. nevén adta ki a többit : Corflz Ulfeldt (2.

kiad. 1876) ; Noro (1877) ; Marino Palieri (1878)

;

Walthers Rückkehr in die Heimat, Prinz Eugen
(3. kiad. 1903) ; Heinrich der Löwe (1887) ; Pfalz

im Rhein (1887) ; Konradin, der letzte Hohenstaufe

(1889) ; Ludwig der Bayer (2. kiad. 1904) ; Pran-
cesca da Rimini (1892) ; Ágnes Bernauer (1894)

;

Das erste Blatt zimi Heldenkranz (1895) ; Gene-
ral York (1899). Schillers Demetrius (1901) cím
mvében nagy eldjének csonka Demetrius drá-
máját fejezi be s egy utójátékban Schillert ünnepli.

Drámáinál nagyobb sikert arattak mélyérzés,
többnyire bánatos lírai költeményei ; két dalgyj-
teményével: Gedichte (Stuttgart 1868, 7. kiad.

1903) ós Neue Lieder und Márchen (Leipzig 1902)
egyike lett a legolvasottabb német lírikusoknak.

Összegyjtött mvei 4 kötetben jelentek meg (2.

kiad. u. 0. 1909), továbbá : Lyrische und epische
Dichtungen, 2 köt. (u. o. 1909). V. ö. Kosch, M. G.
in seinen Werken (2. kiad. u. o. 1909) ; Savüs
M. G.-s Dramen (München 1911),

Greifenberg, a stettini porosz keríllet ugyanily
nev járásának székhelye, (igio) 7770 lak., sertés-

tenyésztéssel és kereskedéssel, vászonszövéssel.
Greifenhagen, az ugyanily nevö járás szék-

helye Stettin porosz kerületben, (isto) 7259 lak.,

posztókészltéssel, dextrin- és facipögyártással.gz-
fürészmalommal.

Greifensee, város Zürich svájci kantonban,
(1910) 283 lak. 1444. a svájci szövetségesek a
Breitenlandberg vezérlete alatt álló zürichi rsé-
get a G.-i vár elfoglalása után egytl-egyig le-

mészárolták.

Greifen-tó, Zürich svájci kantonban, 439 m.
magasan, a tó 6Vj km. hosszú, 1—2 km. széles,

34 m. mély, 8*5 km*, terület, a Pfafftkonról le-

jöv Aa folyó táplálja, lefolyása a 40 km. hosszá
Glatt.

Greiffenberg, város Liegnitz porosz-sziléziai

kerülotbon,(i9io)3462 lak.,vászonszövéssel ós fehé-

rítéssel, templomában a Schaffgotsch grófok csa-

ládi sírboltjával. Közelében egy bazalt hegykúpon
(424 m.) állanak Greiflbnstoin vár romjai.

Grelfswald, az ugyanily nev járás székhelye
Stralsund porosz kerületben, (i9iü) 24,679 lak., po-
rosz királyi vasmúvokkel, gép-, pótkávé-, ecet-,

ólomcukor- és sörgyárral, jelentékeny halfüstölök-
kel s halkonzervgyárral, gabona- és fakereskedós-

sel; sósfurdökkel. G.-nak legjelentékenyebb in-

tézménye az 1456. alapított ogjeteme, anatómiai,
patológiai, kémiai, fiziológiai és fizikai intézettel,

nagy könyvtárral (140,000 kötet, 800 kézirat ós

200 inkunabulum). Van azonkívül G.-nak több-

féle közép-és népiskoláján kívül gazdasági isko-

lája, földrajzi és természettudományi társulata,

G. eredetét a sósforrásoknak, els íolvirá^;ását

pedig hertngkereskedésének köszönheti. 1281-ben
tagja lett a Hanza-szövetségnek. 1627-ben Wal-
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lenstein csapatai, 1669. és 1678. a nagy vilasztó-

fojedelem. 1711- pedig az oroszok foglalták el.

181-bon korült v^irlos? Poroszországhoz.

Greifswalder Bodden, a Keleti-tenger egy
része a pommeráiiiai partokon a Greifswalder Oie
szigettel, amelyen világítótorony és mentállo-
más van.

Grein, város Perg felsöausztriai kerületi kapl-

tánvs.iL'hiiii. (1910) 1500 lak., a Koburg hercegek
tu: vö, Grelnburg nev tekintélyes kas-

tv. -ra 1 óra járásra, 468 m. magasban
v;: 1 (1. 0.) hidegvlzgyógyintézet, Ny.-ra
ni< iibon áll a Clam-Martinitz gn^fok si
' laiu vára. A város alatt fekszik Wörth-sziget,

rinek északi oldalán a viz nagy ervel rohan alá

;

ez az 500 lépés hosszú ós 9—13 m. széles G.-i

Sfrudel,

Grein, Mirhael, német anglista, szül. a hesseni

WilliníTshausonben 1825 okt. 16., megh. Hanno-
vt

"~
jón. 15. Matomatikát éstermószettu-

d< tanult, majd a germanisztikához
foniuit. i^DÖ-ben Kasselben levéltáros, 1873. Mar-
burgban tanár ós 1877. Hannoverben levéltáros

lett. Fmvei : Bibliothek der angelsachsischen

Poesie in kritisch bearbeitoten Texten, mit Glos-

sarium (Göttingen 1857—1864, 4 köt.) ; Dichtun-
gen der Angelsachsen, stabreimend übersetzt (n. o.

1857—59, 2 köt.) ; Sprachsohatz der angelsáchsi-

chen Dichtung (2. kiad. Heidelberg 1911, folyt.).

Greina, La, a Graubündeni Alpok Adula nev
hegycsoportjának 2360 m. magas hágója, a Bo-
deni tó 8 a Lago Maggiore vizeit választja el egy-
mástól.

Chreiner Lajos, német származású erdész, szül.

Uchtentanne községben (Saalfeld mellett) 1796.,
megh. Jolsván 1882 okt. 28. Koburg Ferdinánd
herceg magyarországi erdbirtokainak 46 éven át

igazgatója volt. Königsegg gróffal, Smetaéekkel,
Rowianddal és másokial megalapította a magyar
erdészeti egyesületet, melynek több éven át al-

elr. • '". ónálló mvei: Beitrage zur Kenntniss
d» hen Forstwesens (Pest 1843); Wo-
duiiM ' 'n sehr fühlbaren Holzmangel und
der \V tunc; in unserer Gegend Zipsen
am z\\. v^n.,.ut.^.-.ii::jten abí?eholfen werden (pálya-

nyertes mú,u. o. 1845); Forststatistik derWaldun-
gen des Gömörer Comitates in Ungam (1873);
Qrundziiíp zu den Forsttaxatíonsverfahren und
zum Zeichnen der Forstkarten auf den herzog-
lich Coborg'schen Gütem in Ungam (1873. ; eb-

ben fatermési táblák Is benfoglaltatnak) ; Instruk-
tion zur Führung der ForstertragskontroUe in

den Hochwaldungen der herzoglich Coburg'schen
H»'rrschafton Murány u. Kapsdorf (1882) stb.

Greiner. 1. Leo, német író, szül. Brünnben 1876
ápr. 1. Ifju korában Erdélyben élt, ismeretessé lett

Der Liebt'.-<k(>ni;r (Boriin 1906), Herzog Boocane-
ras p:nde (u. o. 1908) c. drámáival és Aristophanes
Lysistrata-jának átdolgozásával (u. o. 1908);
' onaa életrajza (u. o. 1904) a na^közönségnek
:^ánt népsrerüsít munka.
2. Ö., Ottó, német krajzoló, rézkarcoló és

fest. szül. Lipcsében 1869 dec. 16. Három évig
tanult a müncheni mvészeti akadémián. Kre
r^zolt képmásokkal és természettannlmányok-
kal kezdte pályafutását. E mveit egészséges na-

turalizmus és erteljes festi felfogás jellemzi.

Késbb Klinger befolyása alá került és ennek
szigorú rajzát utánozva készíti krajzait és réz-

karcait, melyeknek tárgyát a mitológiai, a
bibliából, egyes költk mveibl vagy a képzelet
világából meriti. Ismertebb lapjai: Menekül
faunok ; Baccháns menet ; Paris Ítélete ; Herkules
a válaszúton ; Hódolás a szépség eltt ; Ganj^e-
des elrablása ; Dávid és Góliát ; Gktlgota ; Dante
és Virgil a pokolban. Ezekhez járul az Asszony
c. sorozat. 1896-ban Rómában telepedett le és az-

óta olajfestményeket is készít. 1902-ben befejezett

nagy olaj képe, Odysseus és a szirének, a lipcsei

városi múzeumba került. A Szépmvészeti Mú-
zeum metszetosztályában t<>bb grafikai lapját r-
zik. V. ö. Vogel, Ottó G. (Leipzig 1903) ; Guth-
mann, Über Ótto G. (n. o. 1903).

Greini erd, a Cseh erd (1. o.) része, határ-
vonal Fels- és Alsó-Ausztria közt.

Greisen (isv), kvaro- és csillámnak krústályos-

szemcsés elegye ; tulajdonképen átalakult gránit.

Az ónéro-tolepek mentén a gránit fóldpátját ki-

szorítja a kvarc; a csillám többnyire litiura-tar-

talmú. Az ónérceket felhozó gzök és oldatok
idézték el a gránitnak G.-né való átalakítását.

Régi német bányászati elnevezés; az ónktar-
talmú földpátmentes gránitot értették alatta. A
G.-ben mint járulékos elogjTészek fluor- és bór-

tartalmú ásványok találhatók. Elfordul a Cseh-
Szász érchegységben, Comwallban, Banka fél-

szigeten.

Greiz, az idsebb ágból való Reuss-ház feje-

delemségének székhelye, (1910) 23,245 lak., nagy
posztógyárakkal, gyapjufestéssel, br-, papir-, szi-

var-, sörgyártással, vasöntéssel, üstkészítéssel és

gépgyártással. A jelentékenyebb épületek a feje-

delmi palota, a fejedelmi nyári kastély egy gyö-
nyör parkban, a gót ízlés várcsház és a város
közelében az Ida-Waldhaus nev vadászkastély
és a fejedelmi mauzóleum. A várost Vilmos csá-

szár é.s Bismarck ércszobra ékesíti.

Greizinger Iván, magjar zeneszerz, szül.

1861 Székesfehérvárott, megh. u. o. 1899 nov. 4.

Orvosi tanulmányait Budapesten végezte. 6V-
évig a Rókus-kórházban volt gyakornok. A zene^
szerzésbon Volkmann Róbert volt a mestere. Mü-
veinek száma : 121. Nevezetesebbek : 2 nagy mise,
kamarazenemúvek, dalok. Ezek saját neve alatt

jelentek meg. Hatvan magyar dalt Ivánfly, több

táncdarabot Yvon mvé^ néven adott ki. Irt

egy nagy hegedüiskolát is, amely Parisban jelent
meg.

Greko-itáliai korszak, a görög és itáliai nép-
nek s nyelvének szoros egysége, mely szerint ama
két nép hosszabb idn át együtt élt és nyelvében
is egy volt még azután is, hogy az indo-európai

snépböl és nyelvbl kivált. Sokáig vallották a tu-

dósok (fleg az angolok) ezt a nézetet, de úgy
látszik, alaptalanul. V. ö. Delbrück, Eüileitnng
in das Sprachstudium (Ijoipzig 1884) ; L«s<, Gra-
koitalische Rochtsgeschichte (Jena 1884).
Grekománia (gör), túlzott rajongás a görög

viláj: iránt, vagjis minden iránt, ami görög.
Grekoaztázis v. grekosztadion (graeccaiasis,

gör.). megálló hely, nyilt csarnok a régi Róma
fórumán, ahol eredetileg a görög, késbb a többi
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idegen követségek be szokták várni, mlg a ta-

nácsba bemehettek.
Grekov, Dimitr Panajotov, bolgár politikus,

szili. Bolgradban (Besszar'ábla) 1847., megh. Szó-

fiában 1901 máj. 8. Parisban tanult, azután Ro-

mániában mködött mint ügyvéd. Bulgária fel-

szabadulása után hazatért s a timovói nemzet-
gylés tagja lett. 1879-80. és 1882—83-ig igaz-

ságügyi miniszter volt. 1890—1894-ig Sztambulov
kormányában a külügyi tárcát viselte. Sztojlov

visszalépése után 1899 jan.—okt.-ig a kabinet élén

állott, megtartva a külügyminiszteri tárcát is.

Greksa István Kázmér, a magyar nyelv és

irodalom tanára a zágrábi egyetemen, szül. Pécsen
1864 dec. 23. Tanulmányait Zirczen és Budapesten
végezte. 1886 óta az egri, székesfehérvári és pécsi

fgimnáziumokban volt tanár. Az irodalomban
költeményekkel, elbeszélésekkel és verses mfor-
dításokkal lépett fel. Megírta XIII. Leo pápa
életét és kiadta annak magyarra fordított költe-

ményeit. Franciából fordított regényt (A türkisz

karköt); Lamartlue válogatott költeményeit; la-

tinból középkori egyházi himnuszokat. Majd esz-

tétikai, nyelvészeti és irodalomtörténeti érteke-

zéseket irt. Cantate cím alatt eredeti kódex- és

forrástanulmányok alapján kiadta a régi magyar
és klasszikus imákat és templomi énekeket Lányi
Ern összhangosításában.Horvát nyelven Slovnica
madíarskog jezika c. magyar nyelvkönyvet írt.

1903-ban nevezték ki zágrábi egyetemi tanárrá.

Gréli (állat), a Zöldike (Ghloris chloris L.) né-

pies neve.

Grell, August Eduárd, német zeneszerz, szül.

1800 nov. 6. Berlinben, megh. 1886 aug. 10. u. o.

Zelter tanítványa. Tizenhatéves korában a Ni-

kolaikirche orgonása, 1832-ben a berlini Sing-

akademie második, majd 1851. els karnagya és

a zeneszerzés tanára, 1841. az Akadémia tagja

lett. Müvei túlnyomóan vokálkompoziciók, Pales-

trina stílusában. Legnevezetesebb közülök tizenhat-

szólamú a capella miséje. Életrajzát megírta Bel-

lermann (1886).

Gremiale (lat.), az a díszes selyemkendö,
melyet a misét mondó püspöknek, ha a faldistoriu-

mon(l. 0.) ül, ölébe borítanak. Kezdetben az a célja

volt, hogy a miseruhát betakarván, azt a bepisz-

kítástól megóvja ; most dísznek szolgál.

Greiuium (lat.) a. m. kebel, kebelzet, tes-

tület. Kereskedelmi G., a kereskedelmi karaara
alosztálya, a kereskedk testülete.

Grémonville, Jacques Bretel (Brethel), cheva-
lierde (?., francia diplomata, szül. Rouonban 1604.,
megh. 1680 körül. Elbb Velencében, majd Rómá-
ban mködött mint követ; 1664. a francia sogély-
haddal Magyarországba indult és azután Bécsben
maradt, mint XIV. Lajos követe, hol az volt a
feladata, hogy az ellenzéki magyar furak rokon-
szenvét megrizze, határozott ígérettl tartóz-
kodjék ós Lajos erszényét kimérje. Legelször
Lippay érsek ós Zrínyi Miklós lépett vele össze-
köttetésbe ; 1665. Zrínyi Péterrel ós Vitnyédivel
folytatott alkudozásokat. Zrínyi és Fekete László
személyesen fordultak pénzbeli segélyért G.-hez,
ki azonban 1665 ápr. azt felelte nekik, hogy ura
még most nem szegheti meg a Lipóttal kötött bé-
két A morányi összejövetel után maga a nádor

is találkozott ö.-lel, ki arra vette rá Wesselényit
és társait, hogy írásban forduljanak XIV. Lajos-

hoz (1666 dec.). Nemsokára Nádasdy is találkozott

G.-lel Hochauban ; Nádasdyban azonban Q. nem
bízott. Wesselényi halála után több ízben talál -

koztak még G.-lel, 1668 aug. óta azonban a fran-

cia külügyminiszter (Lyonnel) minden segélyt

megtagadván, véget ért az a komédia, melyet G.
ura parancsára 4 év óta a magyar ellenzékkel

játszott. Állása a bécsi udvarnál mindinkább tart-

hatatlanná vált és elvégül visszahivatott. G. le-

velezését 1. : Acta coniurationum Báni Petri a Zri-

nio illustrantio. I. II. V. ö. Panler Gy., Wesselé-
nyi F. összeesküvése, II. köt.

Gren, Friedrich Albrecht Kari, német flzikuB,

szül. Bernburgban 1760 máj. 1., megh. Halléban

1798 nov. 26. 1776—82-ig gyógyszerész volt,

késbb, miután egyetemi tanulmányait elvégezte,

a hallei egyetemen a kémia és orvostudomány
tanára volt s tagja a berlini tudományos akadé-
miának. Számos fizikai és kémiai mvet és érte-

kezést Irt. Ezek közül egy magyarul ily címen je-

lent meg : Chemia vagy természet titka. Magyarul
legelször kiadta Kováts Mihály (Buda 1807). Q.
indította meg Journal der Physik címen 1790.

azt a híres fizikai folyóiratot, melyet halála után
Gilbert, majd Poggendorf folytatott.

Gren., latin növénynevek mellett Gremer
Charles (szül. 1808., megh. Besan^onban 1875)
nevének rövidítése. Fmve a Godronnal együtt

írt Flore de Francé (Paris 1848—56., 3 köt).

Granada (ejtsd : grinéde), a Kis-Antillákhoz tai--

tozóWindward-szigeteklegdélebbíke.Brit-Nyugat-

Indiában, Trinidadtól É.-ra (120 0. sz.. 61i<'ny. h.).

Területe 344 km«, (1911) 66,750 lak. Vulkáni ere-

det sziget (St. Catherine 1143 m.), kráter-tavak-

kal (Grand Btang) és meleg kénesforrásokkal.

1765. és 1819. ers földrengés sújtotta. Éghaj-
lata ess, forró. Számos apró folyó öntözi. M-
velés alatt áUott 1910-ben 122 km«. Tennékei

:

kakaó, szerecsendió, fszerek, nyers gyapot, gya-

potmag, i-ura. A cukornád termelése a rabszolgák

felszabadítása óta lehanyatlott. Állattenyésztése

a szükségletet fedezi. A kormányzó mellett 13
tagú törvényhozó tanács áll. Föiyárosa és a Wind-
ward-szigotek kormányzójának székhelye : Saint

George, a DNy.-i parton, jó kikötvel, kb. 5000
lak. ézénállomás. É.-ra tle Charlotte (Goyare)

;

a K.-i parton Sauteurs, Gronville, Saint Darid
városok. G. szigetét Kolumbus fedezte föl 1498.

A franciák 1650. telepítették be. 1762 óta brit

birtok (1779—1783-ig ismét francia). Y.ó.Dray-
ton, The G. Handbook (London 1898) ; G. Hand-
book, Diroctorj' etc. (u. 0.).

Grenade, város Franciaországban, Haute-Qa-
ronne départomontban. (1911) 2392 lak., szattyán-

br- és koményítókészítéssel. Xlll. sz.-beli jellegét

máig tisztán megrizte.
Grenadille-Bzigetek, I. Grenadine-szigetek.

Grenadill-fa (nüv.), e névvel különféle forró ég-

hajlati fát jelölnek, melyek némileg hasonlók az
ébenfákhoz és az ú. n. vas-fák némely fajtájáhoB

és egész 1-28 fajsúlyt érhetnek el. Az afrikai G.
(Senegal-óbenfa, Congo-fa) a Dalberffia melano-

xylum f^a ; a Kuba-Q. (nj'ugatindiai G., kókusz-

fa, amerikai ébenfa) a Bryorebenus-ttii származik.



Qrenadin — 11 - Qrenoble

Nehesu niegmimkálhatö fák, melyek azért bátor-

kéaritáate nem alkalmasak. Az afrikai G.-t kivált

fából Taló fúvúhangsaer, valamint kósnyelek, ka-

lapácsok, monártiMk 8tt>. készitéeére használ-

ják. L,jábenfa.
GrmMUUa (franc., ^itsd: t^udai), tOzdeltés

párolt húBBBeletek rizzsel v. f&zel^kel körözve.

<3reaMUae (flranc., ^M: grOwMiU), csipkeszö-

etBzerOen áttört ábrás selyemszövet. Továbbá
vörösbarna fa-ték. 1. Grenat.

Grenadine-Bzigetek (Grenades- v. Grenadille-
.» :«'nadatól a StVincent-szijirGtig húzódó
n "k sora Brit-Nyugat-Indiában, a Kis-

.'. tartozó Windward-szigetek között
. teríüete 47 km». kb. 8000 lak. Leg-

uogiobb Carriacou (28km»), (i«u) 6886 lak. H^ó-
gyár ée parti hajózás. Bequia szigetén az Admi-
r:i!U P.jiy jó kiköt. Kisebbek: ünion, Little

Míirtiii!qut\ Cannouan, Monstiqne stb. Ffoglalko-
zás a marhatenyésztés és gyapottcrmelés. Köz-
igasgatásilag a G. részben a St Vincent-, rész-

ben Grenada-szigethez tartoznak.

Grenagv (franc, ojtsd: KrOnáss), szemcsés fel-

szín, fényl aranyozás.

Grenat wgrenadine, vörösbarna festék, melyet
a fukszin^^vártásnál nyernek.

Grenatit (í>t.) a. m. staurolit.

Grenchen (Oranges), város Solothum svájci

kaatonban. (toio) 7081 lak. A svégci órásipar egyik
jelents helye.

Grenelle-i kút. 1. Artézi kút.

Grenet Dancoort {^tai: gr6aé-i»SkvT\ Emest,
^- anain'j, szül. Parisban 1858 febr. 21.

N V. bejárta Franciaországot s a ktllföl-

l»i. üt uioaolúgokat és vígjátékokat. Mvei : Ri-
TiU pour rire (1881) ; La femme (1882) ; Les noces
de Mlle Loriqnet (1883) ; Troís femmes pour un
mari (1884, mi^arra ford. ^íakó L. Három fele-

sd dmen); Trop aimé (1889); Norah la domp-
tease(1894); Jour de divorce (1895): Ceux qui
r *" '«-"^>; Ceux qn'on trompe (1900) ; Lesgaie-

age (1903) ; L'assassinée (1904) stb.

uiciii^.il. George, angol hittérít és AfHka-
;:vz6, szül. Lancreedben (Comwall) 1849 aug.

n., meíh. 1906. A baptista hittérít társalat meg-
izásából 1874. Kamerunba, 1878- a Kongó-ál-
> iib:i ment s a Kongón felhatolt kb. 3000 km.-

A Kongó mellékfolyóinak térképezésével
. atotta a Kongó-medence hidrográfl^áról

vaiu téves fölfogásokat 1891—92. a Kongó-ál-
lamot képviselte az Angolával való határ^bá-
iyozásban.

Orénicz. község, 1. Seepesvéghdy.
Gréniczhámor, Szepésvégbelyhez (Grénicz)

tartozó telop Szepes vmegye hemádvölgyi jáü-ásá-

ba:i. gózlürésszel.

Grenié. Gábriel Joseph. francia zenész, szül.

Bordeanxban 17ö6.. megh. Parisban 1837 szept. S.

Aknatfkai kísérletekkel fo^alkozott. Az ö talál-

mánya az expresszw-orgona (a mai harmóniám,
1810), amelynél a Wolbal való fiytatás szabályozza
a hang erségét Érard G. találmányát tovább-
fejlesztette. Érard orgonáján a hang eióss^ a
billentés erejével áll eg>-enes arányban.
Grenier itjtai-.gnuj*), 1. Edouard, francia költ,

szol. Baame-le6-Dame8ban(Doubs) 1819jún. 20.,

megh. n. o. 1901 dec 5. Tiszta s fbrmás költésMte
Lamartinera emlékeztet de késbb a pamaaaiisto
irányhoz csatlakozott. Fbb verses kötetei : Pri-

mavera (1843); Petits poémes (1859): Amicis
(1868); Séméia (1869); Rayons d'hiver (1886);
Poémes épars (1889); szinmúvei és drámai költe-

ményei : Po^es dramatiqaes (1861) ; Jacquolin«
Bonhomme (1878); Thóátre inédit (1889); iro-

dalmi visszaemlékezéseit Sonvenirs littéraires

(1895) c. a. foglalta kötetbe. Válogatott múvoi
Oeuvres címen (1895—1902, 5 köt ) láttak nap-

világot V. ö. J. Lemaítre, Les contemporains I.

(Paris 1885) ; u. a., Impressions de théátre V. (u. o.

1892).

2. G.y Charles, botanikus, 1. Gren.
Grenoble. Isére francia département fvárosa,

püspöki székhely és elsrend ersség az Iséro

mindkét partján, (iMi) 77,438 lakossal. Legjelen-

tékenyebb iparáiga a kesztykészítés, amely a
városban és környékén mintegy 25,()00 embert
foglalkoztat ; van azonkívül számos likr-, szal-

makalap-, cementgyára, vasöntóje, len- és se-

lyemszövje; chartrense-likrrel és dauphinéi
sajttal élénk kereskedést z. A régibb részeiben

szúk. do újabb i'észeiben széles, új utcákból álló

város csaknem a legszebb fekvés a francia vá-
rosok között ; egyik oldalán termékeny, déligyü-

mölcsökkel ékesked, széles völgyek, másfell
zöld erdkkel pompázó hegyek vagy sziklás, örö-

kös hóval takart hegycsúcsok környékezik. A
legszebb terek, utcák és épületek : a Place Gre-
nette, mvészi kúttal ; a St. André Bayard szobrá-

val ; az igazságügyi, egykor parlamenti palota,

amely XII. Lajos és 1. Ferenc idejébl való ; a
Jardin de VUle ; a Vaucanson-tér az ugj'anily

nev mechanikus bronzszobrával ; a prefekturai

épület ; a múzeum és könyvtár ; a székesegyház
a Szt. András templom a XIII. sz.-ból, Bayard sir-,

jávai. Az újabb memlékek közül Henry Ding,
Doudart de Lagrée és Hector Berlioz szobrai a
legszebbek. G., mint elsrend ersség, sáncokkal
van körülvéve ; azonkívül a Rachais és Saint-

Eynard lejtin épített több erd is védelmezi.
Iskolái közül a jelentékenyebbek : az akadémia,
jogi, matematika-természettudományi és íilozóflai

fakultással ; tüzóriskola : rajz- és építmesteri is-

kola. Botanikuskertje különösen az alpi vidékek
flórját foglalja magában : nyilvános könyvtára
170.000 kötetbl és több mint 7500 értékes kéz-

iratból áll ; múzeumában értékes természetrajzi

gjüjtemény van elhelyezve. Tudományos társu-

latokban (statisztikai, mezgazdasági, múbaráti.
stb.) sincs hiány. G. egykor Cularo néven gallus

helység volt. 374-ben Gratianus császár m^er-
sltette. Ugyanezen idben püspöki vároesá lett

Nagy Károly halála után püspöke lett a város
urává ; késbben Viennois dauphinjai tették f-
városukká. A Dauphínéval együtt francia királyi

birtokká lett 1451-ben XI. Lajos a parlament szék-

helyévé tette, amit 2 évvel késbb VII. Károly
megersített. 1815-ben. midn Napóleon Elba szi-

getérl visszatért G. volt az els nagyobb város,

amely hosz^a csatlakozott V. ö. PUot, Hist. d»
G. (1830) ; Alberfin, Histoire contemporaine de
G. et de la région dauphinoise I— III. (Grenoble
1900—02).
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(Jrenville, 1. George, angol államférflá, szül.

1712 okt. 14. raogh. l'770 nov. 13. 1741-bon került

.1 parlamentbe, hol a tory-párt legkiválóbb szó-

nokai közé tartozott. 1747-b6n a kincstár lordja

lett, 1762. tagja volt Bute kabinetjének. Bute

visszalépése után 1763. ö állott az új kormány
élére. 1765-ben ö indítványozta a bélyegtörvényt,

moly az északamorlkai gyarmatok ellenállását

provokálta. 1765 júl. a whigek eltt meg kellett

hátrálnia s lemondott.

2. Ö., Wüliam Wyndham, báró, angol állam-

férfiú, szül. 1759 okt. 25., megh. 1834 jan. 12.

1782-ben jutott az alsóházba, melynek 1789. el-

nöke lett. Azután Pitt kormányában volt 1791—
1801-ig külügyi államtitkár. Mint ilyen esküdt

ellensége volt a francia forradalomnak s otthon a

Habeas Corpus törvény felfüggé.sztésével szigorú

törvényt hozatott a király személyének megsérti
ellen. Pitt 2. minisztériumába 1804. nem lépett be,

hanem Pitt halála után 1806. alkotott az ellenzék

eleseibl új minisztériumot. De már 1807. vissza

kellett lépnie, mert a király nem egyezett bele a
katolikusoknak tle tervezett emancipációjába. G.

1809. az oxfordi egyetem kancellárja lett s ezután

a politika mellett irodalmi tanulmányainak élt.

Grenville-Murray (ejtsd : grenviu-mörré), E.C.Ara-
gon, angol diplomata és író, szül. 1824., megh. 1881
dec. 20. Mint diplomata sokáig idzött Keleten.

Hazatérve, egyes hírlapokban kíméletlen táma-
dásokat intézett az angol társadalom néhány ve-

zéralakja ellen. Ezért pörbe fogták s Parisba kel-

lett menekülnie. Itt egész haláláig mint író m-
ködött és az angol lapok tudósítója volt. Neve-
zetesebb munkái : History of the French press

(1874); Men of the Second Empire, of the Septen-
nate, of the Third Republic (1872—74) ; The Rus-
sians of today (1878) ; Side lights on English so-

cioty (1881, 2 köt.) ; High life in Francé etc. (1885).

Klmlékiratait özvegye adta ki : Memoirs of G.
(London 1887, 2 köt.). Magyarul megjelent: A
francia politikai életbl, ford. Belényesi G. és

Huszár í. (Budapest 1878) ; A jelenkori oroszok,
ford. Csíirgó György (u. o. 1880).

Grcnzboten, ÍHe, pártoktól független, mérsé-
kelt szabadvelvü irányú hetilap Berlinben. 1841-
ben Brüsszelben alapította Kuranda J., de már
18-Í2. Lipcsébe tette át. Szerkeszti között kiváló
német Írók és politikusok voltak, így Freytag
Gustav, Busch Moritz, Blum Hans. 1910 jan. 1.

óta Berlinben adják ki Mahn Paul és Cleinow
(Jeorge.

Qréoox (^M: (rreú) v. Gréoulx, fürd Baeees-
Alpes francia déi)artomont dignei kerületében,
Verdun mellett, (1911) 700 lak. Kénes forrásai
(37-5'') híresek. A templomosoknak itt váruk volt,

melynek romjai máig meg\'annak.
iirém blgarré (gcoL). Az alsó triászt tarka-

h<.mnkkönek (Buntsandstoln) nevezik Németor-
szágban. Franciaországban ellenben G.-nak.
GréK de Flandres (oKad: grré dfl n»ndr), fran-

(Mául így nevezik a rajnai galambsztirke kanyag-
árút.

Orenham (The Gresham, «jud : gresem), élet-
biztosító társaság Londonban. 1848. alakult. Alap-
tökéje iU 20,000 drb 6 £-os részvénybl, azaz
100,000 £böl, melybl azonban csak 22,378 £ van

befizetve. Minthogy a társaság 1880 óta Maf^yar-

országon is dolgozik, itteni üzlete számára 600,000
K van mint biztosítási alap lekötve. A társaság-

díjbevétele 1912-ben £ 1.151,601 volt, tartalékai

pedig £ 10..380,353 emelkedtek.

Gresham (ejtsd: gresem), Thomas, sir, a londoni

tzsde megalapítója, szül. Londonban 1519., megh.
1579 nov. 21. Atyja, Richárd, jelents londoni

keresked és lordmayorvoltCambridgeben végzett
tanulmányai után G. is keresked lett és mint
ilyen — nagy vagyona lévén — fontos szolgálatot

tett VI. Eduárdnak és Erzsébet királynnek, miért
elbb udvari kereskedvé, majd lovaggá lett.

1566-ban alapította saját költségén a londoni

tzsdét, mely ugyancsak Erzsébet királyn aka-

ratára ((Királyi börze » nevet kapott. Házában ha-

lála után végrendelete szerint a <(G.-College»-t

létesítették, melyet késbben a tzsde épületében

helyeztek el, majd ennek 1768. történt leégése

után önálló épületet emeltek számára.
Gresham-törvény v. Gresham-féle tétel alatt

értjük a Thomas Gresham (1. 0.) által felállított azt

a közgazdasági tételt, hogy a rossz minség
pénz, ha a jó minségvel egjiitt van forgalom-

ban valamely országban, kiszorítja az utóbbit.

Gresley (ejtsd: greié), Henri Frangois Xavier.
francia hadügyminiszter, szül. Vassyban 1819
febr. 9., megh. Parisban 1890 máj. 2. A hadseregbe
lépve 1847—70-ig Algerben szolgált. A német-
francia háború kitörésekor tábornok lett s Sedan-
nál fogságba került. A békekötés után a hadügy-
minisztériumban dolgozott a Irancia hadsereg
újjászervezésén. 1879 jan.—dec. hadügyminiszter
volt 8 mint ilyen a hadsereget republikánus szel-

lemmel töltötte el (pl. ö vezette be a Marseillaiset).

1880—83-ig az V. marseillei hadtost élén állott.

Gresset (ejtsd: greszó), Jean Baptiste Louis de,

francia költ, szül. Amiensban 1709 aug. 29.,

megh. u. 0. 1777 jún. 16. Tizenhat éves korá-

ban belépett a jezsuita-rendbe, de Vert-vert (173^i-)

c. ártatlan humorú költeménye következtében,

melyet egy apácafnökn egészen alaptalanul ma-
gára nézve sértnek talált, el kellett hagj'nia a

rendet. Késbb G. vallásos hajlamai ismét felül-

kerekedtek s 1759. nyilt levélben önkényt vissza-

vonta összes világias írásait. Már említett f mü-
vén kívül egy sikerült vígjátékot (Le Méchant
1747) s több érzelgs tragédiát (Édouard Hl. 1740,

Sydney 1745)^ is irt. Az akadémia tagjai közé

választotta. Összes müveit kiadta Reynouard
(Oeuvres oonplétes, Paris 1811, 3 köt.). V. ö. J.

Wogtie, G. (u. 0. 1894); Herrenschwand, G.

(Zürich 1895).

Gressoria (Lépkedk, 4ii»t). az Egyenesszár-

nyú rovarok (Ortnoptera) rendjének egyik al-

rendje, 1. Egi/nwsszárMjiuxk.
Gresteni rétegek v. gresteni fánes (spoi.v A

liasznak a Keleti-Alpokban való sajátságos kifej-

ldését jelöli Gresten község után, melynek köze-

lében ezek a rétegek típusosán kifejldnek. Ten-
gerparti képzdés homokkzetekbl, homokos
meszekbl, palás agyagokból és széntelepekbl

épült fel ez a fácies, amelyekben növényi marad-

ványok és szárazföldi állatok tongeri faunával

vegyest fordulnak el. Hazánkban Brassó kör-

nyékén van meg a szenet tartahnazó gresteni
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fáciesü Uasz. Az egész krassószöréoyi hog^-ségben

a Uasz szintén a szenet tartalmazó gresteni fácios-

ben van kifojlö<Ive. Aninán és Dománon jelenté-

keny bányaüzoni van. A Mocsek-hegytóg D.-i ré-

szén Pécs környékén, valamint az E.-i részén

Ssászvár, VáraJja, Nagymányok vidókén hasonló-

k^WD a széntartalmú gresteni fácies képviseli a

liasi alsóbb részét, amelyn^ széntelepei szintén

jelentékeny bányászat tárgyai.

Grethe, Carlos, német feetó és körajzoló, szül.

Mniit..vi,i..,>ban 1864szept. 25. Buuguoroau ésRo-
b' tanítványa volt Parisban, P. Kelleré

Ku: ui. Kezdetben Hamburgban, majd
Karismbeban müködütt, míg 1899. a stuttgarti

mvészeti akadémia tanára lett Nevezetesebb

festményei : Víg matrózok eg>' cetfogó hojón (a

danzigi múzeumban) ; Hajótöröttek kimentése

;

Repül hal(a drezdai múzeumban) ; Órségon ; Fi-

nálé stb. A Mcsarnok 1909. évi nemzetközi grafi-

kai kiállításán több rajza volt látható : Hajóhíd
;

Munka után ; Hamburgi kiköt ; Helgolandi házak.

Litográfiáinak teljes gj'üjteményo megvan a Szép-

mvészeti Múzeum grafikai osztályában.

Greth-fóle eljárás, a mozaiknyomásnak {l. o.)

legújabban ismét íülmerült módja. A javítás leg-

fóképon a festékek összetételében van, amennyi-

ben egy milliméternyi festékréteg 1000 nyomás-
hoz elég. Az összeállított és selyemgaze-zel födött

festékdarabokat elhasználásukhoz mérten önm-
köden emeli egy arravaló szerkezet a kell
színre. Az eljáráshoz való sajtó fó része a nyomó-
henger meg egy másik, celluloiddal bevont hen-

ger. A festékformát hordó taliga haladása köz-

ben a celluloidos henger magára szedi a képet s

a közéje meg a nyomóhenger közé tett papirosra

átnyomtatja.

Gretna, község Dumfries skót countyban, mint-

egy 1500 lak. Ebben a községben van a Springfleld

vagy G.-Green (^tBd: gretn»-pin) nev tanya, amely
liíressé vált az ottani könny házasságkötésrl,
1. Gretna-ijreeni háziusságok.

Gretna^greeni házassúágok. Angol jog szerint,

ellentétben a legtöbb kontinentális jog^, a há-

zasság anyagi jogi érvényességét a házasságkö-

tés helyének törvénye szerint kell megbírálni.

Minthogy pedig a skót jog szerint a házasság
érvényes létrejöttéhez elégséges a házasulok meg-
egyezése, szokásban volt, hogy azok az angol
házasulok, akik szüleik vagy gyámjaik beleegye-

zésének hiánya miatt Angliában nem köthettek
volna házasságot, Skóci^a, legtöbbnyire a ha-

táron lev Gretna-Greenbe mentek és ott a béke-

bíró eltt, aki történetesen kovács volt (gretna-

greeni kovács), jelentették ki megegyezésüket. A
fentemlített szabálynál fogva ez a házasság az-

után Angliában is érvényes volt. Ezeket a házas
Ságokat nevezték G.-nak. A G.-nak az újabb an-

gol törvény (19. és 20. Vic. c. 96.) véget vetett,

amennyiben kimondta, hogy ahhoz, hogy a Skó-
ciában kötött házasság érvényes legyen, szüksé-
ges, hogy a házasulok legalább 21 napig Skóciá-
ban laktak légyen ; addig pedig a megszökött kis-

korúakat szülik hazahozathatják.
Grétry, André Emest Modeste, firancia zene-

szerz, szül. 1741 febr. 8. Lüttichben, megh, 1813
szept. 24. Montmorencyben, Paris mellett. Rómá-

ban Casalinál tanult. 1768ban Parisban aratta

els nagy sikerét Le Húron c. operájával. Dal-

mveinek száma ötvennél is több. Legnevezete-

sebbek: Le tableau parlant, Zémire et Azor,

L'amí de la maison, Raoul (Kókszakáll) és Richárd

Coeurdo Lion (Oroszlánszív Rikárd)..\ kétutol.só

ma is repertoárdarabja a francia színpadoknak.

1795-ben G. a Consei-vatoire inspektora lett, 1796.

az Institut de Francé tagja, 1802. Napóleon a be-

csületrend lovagjává nevezte ki és kegydljat en-

gedélyezett a számára. G. ekkor megvette Mont-

morencyben Rousseau házát, az ú. n. Eremitaget

és élte végéig ott élt visszavonultan. 1785-ben Pa-

risban utdit neveztek el róla és a Nagy Operá-

ban, 1809. az Opera C!omiqueban, 1842. Lüttich-

ben felállították szobrát. Az operaírásról való né-

zeteit Mémoires ou Essais sur la musique (1789)

c. mvében fejtette ki ; felfogása az operát illet-

leg rokon Gluckéval. G. életrajzát megírták Gre-

gori (1883), Brennet (1884), Gheude (1909) ós

Curzon (1907).

Gretzmacher Gyula, fbányatanácsos, szül.

Lcsén. Szepesvmegyében 1836 aug. 19. A bányá-
szati akadémiát Seimeczon végezte. 1859-ben
tanársegéd lett, 1862. mint bányatisztjelöltet Rit-

tinger Péter cs. kir. osztálytanácsos mellé Bécsbe
rendelték, de még ugyanaz évben Selmeczre a
zúzómüvek folüg>'elóségéhez helyezték. 1871-ben
a szélaknai bányahivatalhoz bányamérnökké ne-

vezték ki, s utóbb u. a. bányahivatalnak fnöke,
1883. pedig a solmeczi akadémián a bányamlvo-
lés tanára lett. Több szakmüve jelent meg.
Grens György, nyomdász, 1580. vette át a

Frautlinger-féle nagyszebeni nyomdát s már 1581.

neve alatt jelent meg Squarcialupus Marcell De
Coeli Ardore c. munkája. Két évvel késbb már
Brassóban volt, mint a hímeves Honter-félo m-
hely vezetje, hol rendezte sajtó alá az 1583.

megjelent : Statuta der Sachsen in Siebenbürgen,
oder eygen Landrecht és a Statuta Jurium Muni-
cipalium Sachsonum in Transylvania c. nyomtat-
ványokat.

GÍreoze (^ud: gröi), Jean Baptiste, francia fest,

szül. Toumusban 1725 aug. 21., megh. 1805 márc.
21. Lyonban és Parisban tanult, Rómában is járt.

Severus császárt és fiát Caracallát ábrázoló ké-

pével (1769) az akadémia tagja lett, de jelent-
sebb volt a sikere ama képeinek, amelyekben a pol-

gári színm érzelgs szellemében ábrázolt, Dide-

rot által magasztalt érzelgs jelenetekkel mint-
egy megalapítója az újabb genrefestésnek. A pá-

risi Louvreban vannak: A falusi eljegyzés. Az
apai átok; A megbüntetett fiú; az összetörött

korsó (1. a képmellékletet), mely G. nagy szánmial
festett finom ée vonzó, lényegükben a rokokó fes-

tészethez csatlakozó ama ni képeihez tartozik,

amelyek festi szempontból fölötte állanak ünne-
pelt mveinek. Különösen nagy számmal találha-

tók a londoni Wallace-collectionben, a mon^l-
lieri múzeumban és a Louvreban, azonkívül a ber-

lini, drezdai, szent-pétervári képtárakban stb. Jel-

lemz a budapesti Szépmvészeti Múzeumban lev
leány képe is ; n. o. Randon de Boisset arcképe.
V. ö. Mauclair-Marcel, J. B. G. (Paris 1909).

GreT^ természetrajzi nevek mellett GreviUe
Róbert Kaye (1794-1866) edinborgi botanikus
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tanár (kryptogamok) nevének rövidítése, 1. Hoo-
ker.

C}ré¥e {franc, eütsd: grrévX a munka megszün-
tetése, angolul strike, magyarosan sztrájk.

Greven, falu Münstor porosz kerületben, (1910)

6419 lakossal, pamutfonókkal, szivar- és sörgyár-

tással.

Gxéve-tér, korábban így nevezték Parisban az

ottani városház eltti tért, melyen a nyilvános
kivégzések történtek.

Greville, 1. angol családnév, 1. Warwick.
2. G., Róbert Kaye, 1. Grev.
Greville, Henry, 1. Durand, 1.

Cjirevillea J2. Br. (növ.), a Proteaceae család

génusza ; 160 faja Ausztrália fája v. cserjéje, le-

velük váltakozó s igen különféle lehet; a virágok
leple csöves s párosával hosszú v. ernyvé rövi-

dült fürtöket alkotnak. Termésük 1—2 magvú
tüsz. A mag lapos, kerek v. hosszúkás, keskeny
szárnyú v. szárnyatlan, a G. annulifera F. v.

Müll.-ó mandulaizü, ehet. A G- robusta A. Cunn.
ruganyos, tartós fájával tnik ki, mely különösen
a sivatagi építkezéseknél nyer alkalmazást és

hoi-dódonga készül belle. Gyorsan n s eléri az
50 m. magasságot. Szép virágából a méh mézet
f^yöjt.

tírévin, Musée, viaszbábok múzeuma, melyet
1882. nyitottak meg a párisi Boulevard Mont-
mai-treon és amely híres férfiak és események
(Gambetta a tribünön, II. Sándor cár temetése, a
királyi család a Temple börtönében, Bonaparte
Malmaisonnál, stb.) természethü bemutatása által

csakhamar igen kedveltté vált és világszerte
Btánzókra talált

Gróvy, 1. Alheti, francia politikus, szül. Mont-
sous-Vaudreyben (Jura) 1824 aug. 23., mogh. u. 0.

1899 júl. 11. Ügyvéd volt Besan^onban s az
1870-71-iki háborúban mint kormánybiztos mkö-
dött szülíökljén. 1871 febr. a nemzetgylés tagja
lett, hol a republikánus baloldalhoz csatlakozott.

1879-ben bátyja, Jules G., a köztársaság elnöke
Algéria kormányzójává nevezte ki, de már 1881
nov. megvált állásától, mert nem tudott megfe-
lehii hivatásának. Késbb (189.3) a Panama-bot-
rányba is belekeverték, de a törvényszék felmen-
tette.

2. G., Jules, francia államférfiú, G. 1. testvér-
bátyja, szül. Mont-sous-Vaudreyben 1807 aug. 15.,

megh. u. o. 1891 szept. 9. A júliusi forradalom
után Parisban telepedett le mint ügyvéd s ers
köztársasági érzelmeivel tnt ki. Az 1848-iki for-

radalmi kormány szülföldjére küldte biztosnak,
majd a nemzetgylés tagja lett. Itt a baloldalhoz
csatlakozott ós határozott ojlonfole volt Napóleon
Lajos elnöknek. Az 1851.-1 államcsíny után vissza-
vonult ós kizárólag ügyvédi hivatásának élt. A
császárság bukása után 1870 szept. 4. ellene volt
minden diktatúrának s többször szembeszállott
Qambettával. 1871 .febr.-ban a nemzetgylésbe
választották, melynek 1873 ápr.-ig elnöke is volt.
G. a mérsékelt köztársasági pártot vezette s az
1876-iki képviselházban újból az elnöki széknt
foglalta el. Mac Mahon visszalépése után 1879
jan. 30. a nemzetgylés 663 szóval 99 ellen a
francia köztársaság elnökének választotta. Elnöki
minségében szigorúan alkalmazkodott az alkot-

Orey

mányhoz, de kerülte a nyilvános szerepléseket

1885 dec. 28. ismét megválasztották e méltóságra,

de már két év múlva véget ért második elnöksége,

ugyanis \6Je,Wilson képvisel, belekeveredett a
Caffarel-Limousin-féle rendjel-botrányba s G., bár
Wilson bnössége nyilvánvaló lett, túlságos elné-

zéssel palástolta veje botlását. Ezért a közvéle-

mény ellene fordult s a képviselház egyenes fel-

szólítására G., bár nem szívesen, 1887 dec. 1. le-

mondott méltóságáról ós visszavonult szülföld-
jére, V. ö. Zevort, La présidence de Jules G.
(Paris 1898).

Grew (ejtsd: grjú), Nehemiah, angol botanikus,
szül. Coventryben (Angolország) 1628., mogh.
Londonban 1711 márc. 15. Külföldön tanult, de
mint orvos szülvárosában mködött ; 1677. Lon-
donban a Royal Society titkára lett. Az els ne-
vezetes növónyanatómus s a növényszövettan
alapveti közé tartozik. Ó ismerte fel a növények-
nek sejtalkotta szervezetét, különböztette meg a
parenchymát, a rostszövetet, az igazi edényt, és a
nedvvel telt csatornákat, s ezeknek a szöveteknek
összefüggését más-más növényszervben puha-
tolta ki. Vizsgálatainak eredményét The anatomy
of vegetables (London 1671) és The anatomy of
plants (u. 0. 1682) c munkái közölték ; az elbbi
Anatomie des plantes címen Parisban 1675. fran-

ciául is megjelent. V. ö. Kanitz A., Grew prio-

ritás kérdéséhez (Magyar Növényt. Lapok 1885.,

33. 1.) ; Hanstein, Die Begi-ündung der Pílanzen-

anatomie durch G. und M. Malphigi (Bonn 1886).

Grey (Gray, ejtad: gré), Johanna (Jane), Skugol

királyn, szül. 1537. kivégezték 1554 febr. 12.

G. Henry, SuíTolk hercegének leánya volt, nagy-
anyja pedig Mária, VIII. Henrik király nvére.
Ezért VI. Eduárd király Northumberland herceg
ösztönzéséret nevezte ki örökösének. VI. Eduánl
halála után 1553 júl, 10. G. csakugyan el is fog-

lalta a trónt, bár nem vágyott annak birtokára.

De már júl. 19. át kellett engednie helyét Máriá-
nak, VIII. Henrik idösebbik leányának, aki mellé

az egész angol nép és hadsereg állott. Mária G.-t

férjével, Dudley Guildforddal együtt azonnal fog-

ságra vetette és halálra ítéltette. De a halálos íté-

letet csak akkor hajtották végre a szerencsétlen ki-

rálynn, mikor atyja, Suffolk herceg 1654 febr. új
felkelést támasztott Mária ellen. Szomorú sorsát

több költ örökítette meg, Delaroche pedig meg-
rázó képet festett róla. V. ö. P. Sidney, Jane, the

Queen, somé account of life and literary remains
(London 1900).

Grey (ejtsd : gré), 1. Charles, earl ofG., angol
államférfiú, szül. 1764 márc. 13., megh. 1846 júl.

17. 1786-bau lett a parlament tagja, hol 1792 óta

leghevesebb elharcosa volt a parlament reform-
jának. 1806 óta Hotvirk lord címét viselte s rövid

ideig az admiralitt^s els lordja, majd külügyi ál-

lamtitkár volt. Ezután (1807) 23 éven át a libe-

rális ellenzék vezére volt és bátran védte a sze-

rencsétlen Karolina királynét, IV. György elvált

nejét. 1830-ban, Wellington visszalépése után, G.
állott az új minisztérium élére. Mint ilyen, a lor-

dok heves ellenállása dacára 1832. keresztül vitte

a parlament reformját. Azután még megsziiiitotto

a Keletindiai Társaság monopoljogát s eltörölte

a rabszolgaságot a brit gyarmatokon. Az ir kér-
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It«ben azonban elvesztette a parlnment bizalmát

3 1834 jl. visBMépett V. ö. Charles G., Life

and of theseoood EarlU. (London 1861).

2. > i, baronet, angol áliamférflá, G.
3. unokúja. <z\il. 1862. A parlamentnek 1885 óta

liberilis párti tápja. 1892 aug.-tól 1895 jón.-ig

Oladstone, majd Rosebery kabinetjében külügyi

aláUamtítkár. A liberálisok újbóli kormáuyraj uta-
sakor ""*' '^"""'-nii-Banuerman minisztériu-

mábii ititkár lett s tárcáját 1906
óta A.->i.,i..w. n.,.i ;>..i...aban Í9 megtartotta. G. foly-

tatta konzervatív (»ií»djón»^k külpolitikai irányát.

Az 1904. kötött szerzdés értelmében teljes erejé-

rl támogatta Franciaországot az 1906-iki alge-

cinkéi konferencián. 1908-ban pedig Oroszország-
éul f'iryt'zett meg a függ keleti, ktllönösen a
pt'rz^i kérdésekben. Az 190S— 1909-iki balkáni

krizis óta Nagy-Britannia, Francia- és Orosz-

ország egyetértése (tríple-entente) jelentkezik a
bármasszvetség politikájával szemben, igy a

marokkói kérdésben és az 1912— IB-iki balkáni

háború idején. Ez ntóbbi alkalommal összetllt lon-

doni konferenciának G. volt az elnöke és béke-

szeret fellépésének nagy hatása volt.

3. Sir George, baronet, angol politikus, G. 1.

nnokiiöocse. szül. Gibraltárban 1799 máj. 11.,

megh. 1882 s/.cpt. 9. 1832-ben lett a parlament
tagja s különféle tárcákat viselt az egymást kö-

Tetó whig-korraányokban. Három ízben volt bel-

Igyi államtitkár (1846-52, 1855—59 és 1862—
1866).

4. Sir George, angol állfimférflú, szül. 1812
ápr. 14.. megh. Londonban 1898 szept. 19. Az an-
gol hadseregbe lépett, majd 1837—39-ig tudo-

mányos expedíciót vezetett Ausztrália Ny.-i és
Ö.-i részeiben s tapasztalatait meg is irta. Azután
egy emlékiratot dolgozott ki a helyes gyarmati
politikáról. 1841-ben Adelaide ausztráliai gyar-
mat kormányzójává nevezte ki a brit kormány
8 azt öt év alatt rendbe szedte. 1846—47-ig Új-
Zélandban simította el az ang^l gyarmatosok és

abenszülöttok közti ellenségeskedést. 1854—61-ig
a Pokfóld kormányzója volt s nagy érdemeket
szenett a búrok és kafferek lecsendesítésével.

1861-ben ismét Új-Zélandba küldték, hol leverte
a maorik felkelését. 1867. lemondott kormányzói
liivatalilról, de aztán még több ízben volt e gyar-
mat mini.>izterelnöke. 1894-ben Londonba jött és
ott is halt meg. V. ö. M. Roherts, The life of Sir
George G. (London 1899, 2 köt.).

5. Henry, earl nf G., angol áliamférflá, G.
1. fia, szül. Howick-Houseban (Northumberland)
1802 dec. 28., megh. u. o. 1894 okt. 9. 182G-ban
lett a parlament tagja. 1830—33-ig atyja mi-
nisztériumában alállamtitkár volt, 1835—39-ig
pedig a hadügyi tárcát viselte. 1846-ban Russell
kabinetjében a gyarmatagyi tárcát vállalta, de a
Pokíoldön nem volt szerencsés a búrokkal szem-
ben, séma kafferháborúban. Palmerstonnal együtt
ö volt egyik fóokozója a Rossell-kormány buká-
sának 1862 febr. Ezután a felsházban foglalt
helyet s bár megmaratlt whig-pártinak, mégis
ellenzje lett sok liberális reformnak. 1882 jan.
aztán az ir kérdés miatt nyiltan szakított a libe-

rális (whig)-párttal.

«r<>ybe»r<i. 1. Bellarmine.

Oribeauva

Greyerz, város, 1. Gntyéres.
Ureyhoand (ang., ^itad: 8T<-hA«ad), vadász-

kutya, 1. Kufifu.

Greyinoath (^udrjrémöth), Grey connty székhe-
lye és kikötváros Uj-Zólandon a déli szigeten,

a Grey-river torkolatánál a nyugati parton, 3746
lakossal. Gazdag szénbányákkai és nagy bur-

gonyakivitellol Anglia felé,

Ghreyson [ejtai: greiÁa), Emilé, belga író, szül.

Brüsszelben 1823 aug. 17. A belga felsbb- és kö-
zépiskolai oktatás figazgatója volt 1894-ig. Ne-
vezetesebb regényei : Fiammá Colonna (Bruxelles

1857) ; Les récits d'un Flamand (1859) ; Le pas-

teurdeTargnon(1860); Jacques le charron (Paris

1862); Les magots des Téssiers (Bruxelles 1863);
Juffor Daatje en Juffer Doortje (Rotterdam 1874)

;

La maison Oudewaeteret Huysman (1877); Bons
OQ mauvais au choix (Verviers 1882); Teintes

grises, teintes claires ct teintes sombres (1888)

;

Hieraujourd'hui (1890) ; ezeken kívül : Les aber-

rations de maximé sur Téducation (1888, 1890)

;

Sons les brumes et clartés des Flandres (1895);
A travers passionsetcapricos(1896); L'enseigne-
ment publíc en Belgique (Bruxelles 1893—96, 3
köt).

Greytown (ejtsd : préunn), város, 1. San Jván.
Greytown-rend, máskép San-Juan-rend, ame-

rikai rendjel, melyet 1857 máj. 1. a nikaraguai
Grey-Town város elöljárósága alapított, az 1854
jun. 14. az Egyesült-Államok részérl történt

bombázás után a város körül maguknak érdeme-
ket szerzett egyének jutalmazására. Három osz-

tálya van : nagykeresztesok, parancsnokok, lova-

gok. Nagymestere a mindenkori polgármester, a
rend csak a városi tanács egyhangú határozata
folytán adományozható.
Grezzs v. gregia (ol.) a. m. grége (1. o.).

Grezzana, falu Verona olasz kertüetben, (isiü

6243 lak., kövületek lelhelye. Az itteni Villa

Allegriben Paolo Veronese freskói vannak. Kö-
zelében a Ponté di Veja nev festi, tennészetal-
kotta hld és oseppkbarlangok.
Grgeteg (Görgeteg), adók. Szerem vm. iregi

j.-ban, (1910) .360 szerb lak. ; n. p. Kruáedd, u. t
írig. A G.-i kolostort a XV. sz.-ban a Brankovics
szerb fejedelmi család alapította; templomában
1899-ig volt egy nagyértékú oltár Orfelin Jakab
szerb fest flreskóival, melyet a templom restau-

rálásakor szétszedtek.

GrgareTci, adók.8zerém vm. mitroviczai j.-ban,

(1910) 2008 szerb és német lak., postaügynökség :

u. t. Mitrovicza.

iirlmm L. (nOr), a Lecythidaceae család génusza
4 fajjal. Pompás lombú fák Amerikában. A G-
cmUifiora L. (Anchovy pear, a. m. Anchovy kör-

téje) az Antillák karcsú, ágatlan fája. Lándzsás,
gyakran méternél hosszabb, lecsüng leveleibl
nagy koronája alakul. Virága nagy, fehér, áler-

nyi a vén fából nnek ki, bogyója barna, be-

fzve eszik. Európában üvegházi disz.

Gribeanval (^twi: —borai), Jean Baptiste Va-

n'te de, francia hadi mérnök és tábornok, szül.

ensben 1715 szept. 15., megh. Parisban 1789
n^jns 9. 1752. d'Argenson hadügyminiszter meg-
bízásából Berlinbe utazott, hogy a Nagy Frigyes
által a tüzérség terén létesített reformokról jelen-
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test tegyen. 1757. osztrák szolgálatba lépett és

noki köszönhették els sorban az osztrákok Glatz

várának bevételét. 1761. pedig Schweidnitzot vé-

delmezte sikeresen II. Frigyessel szemben. Ámbár
Mária Terézia 1764. táborszernaggyá nevezte ki,

G. mégis visszatért francia szolgálatba. XV. La-
jos a tüzérség fbiztosává nevezte ki ; nemsokára
azonban G. kogyvesztes lett és elbocsáttatott

<1765). XVI. Lajos 1766. a párisi arzenálnak igaz-

gatói állásával kárpótolta.

Crriblette (franc, ejtsd: gnbiett), rostélyon sült,

Kzalonnával borított pecsenye.

Gribojedov, Alexander Szergejevics, orosz szín-

míró és diplomata, szül. Moszkvában 1795 jan.

15. (4.), megh. Teheránban 1829 febr. 11. (jan. 30).

Tanulmányait a moszkvai egyetemen végezte,

egy ideig az irkutszkl huszárezredben szolgált,

1819— 23-ig a teheráni követség titkára volt, erre

2 évet szabadságon töltött, Moszkvában és a vi-

déken, 1826. visszatért a szolgálatba a Kauká-
zusba, részt vett az 1827—28-iki, Perzsiával folyó

háborúban és a béketárgyalásokban, 1828. Tehe-
ránban az orosz követség teljhatalmú minisztere

lett, hol az erélyes föllépése által szított forrongás
áldozata lett.Fmve a híres, az akkori társadal-

mat ostorozó, Gore ot urna (Az ész bajjal jár) c.

vígjáték, amelyet 1824. fejezett be és amely, még
mieltt nyomtatásban megjelenhetett volna, rop-

pant feltnést keltett és számtalan másolatban
kézrl-kézre járt. A színpadon csak 1831., nyom-
tatásban csak 1833. jelenhetett meg, ersen meg-
csonkult alakban. Mveinek els teljes kiadásía

Berlinben jelent meg 1860.

Gri6e, adók.Zágráb vm. károlyvárosi j.-ban, (1910)

414 horvát lak., u. p. Ríbnik, u. t. Károlyváros.
Gxics-hegy, 1. Zágráb.
Grid, 1. kisk, Fogaras vm, sárkányi j.-ban,

tt9io) 1187 oláh lak,, u, p. és u. t. Sárkány. — 2.

(r., kisk. Hunyad vm. szászvárosi j.-ban, (1910)

588 oláh lak., u. p. és u. t. Szászváros.
Grldlron (ang., ejtsd: griddájm) a. m. rostély,

az északamerikai sávos-zászló tréfás elnevezése.
Grieg, Edvard Hagerup, norvég zeneszerz,

szül. Borgenben 1843 jún. 15., megh. u. 0. 1907
Bzopt. 4. Zenei kimvelését a lipcsei konzervató-
riumon kezdte (1858-63), ahol Moscheles, Haupt-
mann, Richter és Roinecke voltak a mesterei.
Tanulmányait 1863. Gadenál folytatta Kopen-
hágában. Egyéniségének kialakulására a legna-
gyobb hatással Nordraak Richárddal, a fiatalon el-

hunyt zseniális norvég zeneszerzvel való barát-
sága volt. G. 1871. megalapította a christianiai
íeneegyosületet, amelynek 1880-ig állt az élén.
1880-ban Bergenbo költözött, 1897. a berlini aka-
démia tagjai sorába választotta. Müvei: dalok,
zongoradarabok, norvég népdalok és norvég tán-
cok, hogodüszonáták, zongoraszonáta, gordonka-
szonáta, zongoraverseny, szimfonikus táncok, kó-
rusok, nyitány (ögszel), zenekari suite-ek : Aus
Holbcrgs Zeit, Poer Gynt, Sigurd Sorsaifar.
Müveinek katalógusát kiadta Petors (1898). Éle-
térl és müvéezetóról írtak Schjelderup, Niemann
Finck(1908).

Qrien, német fest, I. Baldung.
Oriepenkerl, 1. Christian, német fest, szül.

Oldenburgban 1839 márc. 17. Bahlnak toII ta-

nítványa Bécsben, ahol állandóan letelepedett
1875—1910-ig a mvészeti akadémia tanára volt

és a Rahl-féle iránynak folytatója. A mesterének
vezetése alatt nyilvános és magánpalotákban fes-

tett dekoratív mveket önállóan készített nagy
képciklusok követték. Említendk: Prometheus
mondáját ábrázoló festmények az athéni tudomá-
nyos akadémia üléstermében, 13 antik tárgyú
kép a bécsi parlament frendiházában, stb.

2. G., Wolfgang Róbert, német költ, szül.

Hofwylban 18Í0 ináj. 4., megh. 1868 okt. 16.
Braunschwoigban, ahol tanár volt. Fmvei : Die
sixtinische Madonna, epikai költemény (Braun-
schweig 1836) ; Das Musikfest, oder die Beetho-
vener, noveUa (Leipzig 1838, 2. kiad. 1841); Rit-
ter Berlioz in Braunschweig (u. 0. 1843) ; Die Oper
der Gegenwart (u. 0. 1847), amelyben a hang-
mvészet újjáalakítását javasolta; Der Kunst-
genius der deutschon Lítteratur ím letzton Jahr-
hundert (u. 0. 1846, I. rész) ; Maximilián Robes-
pierre (Bremen 1851) ; Die Girondisten cím tra-

gédia ; Ideál und Welt (Weimar 1855) és Auf der
hohen Rast (Freiberg 1860) színmüvek ; Auf St.

Helona (Hamburg 1862) dráma és Novellen cím
elbeszélései (Braunschweig 1868). V. ö. Sievers,
R. G., Biographischkritísche Skizzen (Wolfenbüt-
tel 1879).

Grierson (ejtsd : grirsz'n), Georgc Ábrahám, an-

gol orientalista, szül. Glenagearyben (Dublin
county) 1851 jan. 7. 1873-tóI kezdve Indiában hi-

vatalnok volt, míg 1898. az indiai kormány m^-
blzta az él indiai nyelvek geográfiai és statisz-

tikai összeállításával (Linguistic Survey of India).

1894. a kalkuttai Asiatic Society titkára lett. F-
mvei : Grammar and crestomaty of the Maithili

language (Kalkutta 1880); Seven grammars of

the dialecte of the Bihari language ; Notes on the

district of Gaya (u. 0. 1893).

Gries, falu Bozen tiroli kerületi kapitányságban,
(1910) 6299 lak., számos hotellel és nyaralóval. A
hideg szelek ellen védett helyet számosan keresik

föl téli lakóhelyül.

Gries, Johann Diedem'h, német mfordító,
szül. Hamburgban 1775 febr. 7., megh. u. 0. 1842
febr. 9. Lefordította: Tasso Megszabadított Jeru-

zsálemét (Jena 1800—03, 2 köt., 14. kiad. Berlin

1880) ; Ariosto Órjöng Lorántját (Jena 1804—
1808, 4 köt., 4. kiad. u. 0. 1851, kivonatban Leip-

zig 1882) ; Calderon színmüveit (Berlin 1815—26,
7 köt., 3. kiad. u. 0. 1862, 9 köt.) ; Boyardo Sze-

relmes Lorántját (Stuttgart 1835—37, 3 köt.), stb.

Saját költeményei és kisebb fordításai két kötet-

ben jelentek meg (Stuttgart 1829, 2. kiad. 1859).

Griesbach, falu és látogatott fürdhely Üflfen-

burg badoni kerületben, vastartalmú ásványvíz-

forrásokkal és (1910) 748 lak.

Griesbach, Johann Jákob, német prot. teoló-

g^us, szül. a hossoni nagyhercegségben Butzbach-

ban 1745 jan. 4., mogh. Jenában 1812 márc. 24.

Jeles újtestaraontomi szövegkritikus; 1776. a jenai

egyetemen rendes tanár lett. F munkái : Syno-

psls Bvangelioi-um (a 3. kiad. 1809., 2 köt.) és

Nóvum Testamentum (2 kiad. 1796 és 1806., 2

köt.). Ezekhez járultak még : Symbolae criticae

ad supplendas ot corrigondas varias lectiones N.

T. (1785—93. két köt.) ; Commentarius critious
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in textum graecum N. T. (1798-tóI 1811-ig 2 köt.)

és Opascula academica (1824—25, 2 köt. Kiadta

Gablor).

Oriea-hágó, a Lepontini Alpok Simplon-cso-

portján, a svájci Wallis kanton határán vezet át

a lUiOne fulju viz»'inek viiljfjéMl a Po völgyébe,

24-46 ni. inívgiws, régebben fontos közleked út volt.

Oriesheim. 1. G. am Main, porosz falu a
wiesbudeni közigazgatási kerületben, (i9io) 1 1.514

lak. Vegyéaieti ipar. — 2. G. in Hessen, falu a

hooooni Starkenburg tartomány darmstadti ke-

rületében, (1810) 5999 lak. Malomipar.
Griesinger, 1. Jákob (Jacobus AUemannus

vagj' Jakcí) von Ulm), német üvegfestó, szül.ülm-

ban 1407.. megh. 1491. Bolognában a dominiká-

nos rendbe lépett. Egyetlen fenmaradt müve a
bolognai S. Petronio templom egy festett ablaka.

Az - ' ' '
' 7irá avatta.

német orvos, szül. Stuttgartban

1817 jiu. -.K, iu-iíh. Berlinben 1868 okt. 26. Tü-
bingenben. Parisban tanulta az orvosi tudomá-

nyokat s Friedrichshafenbon telepedett meg, mint

gyakorló orvos. 1840—42 közt Winnenthalban a

tébolyda segédorvosa volt. 1843-ban Wunderlich
mellett tanársegéd, ugyanazon évben magán-
tanár lett. l&49-ben Kiéiben tanár, 1850. Kairóban
Abbász pasa háziorvosa volt. 1854-ben vissza-

tért hazájába s elbb Tübingénben, azután Zü-

richben, végül Berlinben lett tanár. Az elme-

kórtant kizárólagos orvosi alapokra fektette és

1866. Berlinben az fáradozása foljián beren-

dezett pszichiátriai kórház élére állt. G. iskolájá-

ból keililtek ki a hetvenes években a német elme-

gyógyászok kiválóbb alakjai, az ó nézetei ural-

kodtak szaktudományában évtizedeken át, va-

lamint az elmebetegségek els orvostudományi
rendszeresítése is tle indult ki. Ug^'szintén 6 ala-

pította a ma is nagy tekintélyben álló Archiv für

Psychiatrie u. Nervenkrankheiten c. folyóiratot.

Nagy mve : Pathologie u. Therapie der psychi-

schen Krankheiten, évtizedeken át páratlan ve-

zérfonalul szolgált.

Qriess féle reakció, a vízben foglalt salétro-

mossav kimutatására szolgál. A salétromossavat

tartalmazó vízhez feniléndia-

mint adunk, akkor sárga szí-

nezdés mutatkozik.

Griff (XaA.gryphns), mitoló-

giai állat, melyet a görögök
oroszlántesttel, sasfejjel és

sasszámyakkal ábrázoltak.

Valószínleg a keletrl szár-

mazott át a G. fogalma, mert
már a persepolisi maradvá-
nyokon is elfordul. Az ókor-

ban a G. a látnoki képesség

éséleselméjüségszimbóluma
volt. (V. ö. az ókorra néz-

ve Stephani cikkét, Compto
rend de la commission ar-

chéologique de St. Peters-

bourg, 1864). A középkor
hitte a G. létezését és a természetrajzi mvekben
el is fordul. Az ornamentikában srn használ-

ták, a renaissance plasztikájában is elfordul. A
heraldikában a G.-et ép úgy, mint az oroszlánt,

Rími San ÍJtJB^amn. IX. ML

1. ábra.

2. ábra.

csak profilban ábrázolják. Feje, tollas n^aka, szár-

nya, karmai az ellábakon a sastól erednek, testé-

nek többi része az oroszlántól Lép v. ugró hely-
zetben ábrázo^ák 0- az i. ée 2. ábrát). Gyakran
a fels testnek más színe van, mint az aLsónak.

Griifenfeld, Peder, gróf. dán államférfiú, szül.

Kop<>nhágában 1635 aug. 24., megh. Drontheim-
ben 1699 márc. 12. Egy Kopenhágában letelepe-

dett német borkeresked fla, a eredeti neve Scht-
macher volt. Képzettségével ée ügyességével
csakhamar megnyerte III. Frigyes dán kir^y
bizalmát, kinek 1665. kabinettitkára lett. Mint

ilyen dolgozta ki Dánia új alkotmányát (Konge-
lov), mely a királynak abszolút hatalmat biztosí-

tott. III. Frigyes utóda, V. Kereeztély 1673. gróffá

és birodalmi kancelláirá nevezte ki. E minsé-
gében sok üdvös reformmal emelte Dánia bels
rendjét és jólétét. Küls politikája azonban nem
volt szerencsés, mert nem tudta megakadályozni
1675. a svédekkel való háború kitörését. E há-

ború alatt kétszín viselkedésével és megveszte-
gethotóségével elidézte bukását. 1676 márc. ha-
zaárulás vétsége miatt halálra ítélték s csak a
vérpadon kapott kegyelmet Ezután 22 évig síny-

ldött a fogában, melybl kiszabadulva, nem-
sokára meghalt V. ö. A. D. Jörgensen, Peder
Schumacher G. (Kopenhága 1893—94, 2 köt).

Griffier. Jan, hollandi fest, szül. AÍnsterdam-
ban 1656., megh. 1718. Saftleven Hermán gondos
modorában festette többnyire rajnaparti tájké-

peit, melyek egész sorozata (17 drb.) a di-ezdai

képtárban látható ; egy ilyen kép a budapesti Szép-
mvészeti Múzeumban van.

Griffin, countj-székhely Georgia északamerí-
kai államban. Atlantától D.-re. Mezgazdasági
kísérleti állomás, gyapotszövk. Lak. (1910) 7478.

Ciriffinia Ker. (döt.), az Amaryllidaceae csa-

lád génusza ; 7—8 faja Braziliában, árnyékos he-
lyen term, hagymás növény. Viráguk leple zigo-

morf. tölcséralakú, szeletei hátrahajlók. Levelük
nyeles, hosszúkás vagy tojásdad. Termésük tok.

Egyes fajok, így a G. Blumenavia Can., G.
hyadnthina Ker. (virága fehér kéksávos, 10—12
cm. átmérj), G. onuUa Ker., szép, de ritkán te-

nyésztett szobai növények.
Griffith, 1. Sámuel Wcker, sir. ausztráliai

államférfiú, szül. 1845. Queensland gj-armatállam
szolgálatában mködött mint koronaügyész, k^
sbb mint közoktatástlgyi államtitkár.l883-88-ig
és 1890—9.3-ig Queensland miniszterelnöke volt
Nagy része volt ezután az ausztróliai államszövet-

ség elkészltéeében. 1903-ban Deakineszminisz-
téríumának tagja lett, mint a szövetség ftörvény-
székének elnöke.

2. G.. William. botanikus, 1. Griffih.
Griffith-!ehér (dnkoHih), fehér ano^anikus

festék, melyet cinkszulfátoldatból és báriumszul-

fldból készítnek, olyképen, hogy a kiválasztott

báriuraszulfátot és cinkszulfidot kiizzítják. A O.-t

ólomfohér helyett használják. Ha a kén eltávolí-

tását vízgzzel végezik, akkor mint meisseni fe-

hér kerül forgalomba. Hasonló a Uihopon (Utko-

uhan), mely 10— 15«'o cinkszulfldot tartalmaz.

Mind e festékek nag>'on állandóak.

Griffith-féle propellercsavar, 1. Propelier-

csavar.
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Grifíitliides Wobslncnsis III. (paieont.),

A G.-ek a told történotóiiok olsö szakában, a paleo-

zoikumban ólt alsórend rákfólékhez, a trilobi-

tákhoz tartoznak. Fképen a devonban, karbon-

ban 8 alárendelten még a permben is éltek. Ha-
zánk karbon-képzödményeiböl eddigelé az els és

egyetlen trilobita, a G. Illés, Dobsina környékén
került elö.

Griff-madár, 1. Qriif.
Griflbn (franc.) \. griffonneuri^i^s^ griffonnör),

trágár Író .qrifforinagei.^i^^ —áz8),szennyirodalom.

Crriflon (ang.), vadászkutya, 1. Kutya.
Griíf-rend. Alapította 1884 szept. 15. Frigyes

Ferenc mecklenburg-schwerini nagyherceg négy
osztállyal: 1. nagykereszt ; 2. a) nagyparancs-

nokkereszt, b) parancsnokkereszt ; 3. tiszteletbeli

kereszt; 4. lovagkereszt. Az 1. osztály kardokkal,

az 1. és 2. gyémántokkal is adományozható. Jelvé-

nye : aranyszegély nyolc-sarkú kereszt, középen
arany medaillonnal, rajta egy jobbfelé lépdel
griff. Szalagja világossárga, a nagykereszteseké
9 cm. széles, keskeny vörös szegéllyel. Az 1. osz-

tályhoz tartozó csillag nyolcágú, ezüstös, rajta a
kereszt medai Ilonja, melyet aranyszegély vörös-

zománcos karlka vesz körül, rajta aranyban a fel-

írás : Altior adversis.

Orlffth., növénynevek mellett Griffiih Wil-
liam, angol botanikus nevének rövidítése ; szül.

1810. Ham Coramonban, megh. 1845., mint ma-
lakkai orvos. Ázsiai növényeket írt le.

Griíit (griphit, isv.), veséded tömegek, gyanta-
üvegfény fl, sötétbarna, átlátszó. Kémiailag a
triplithez áll közel; lényegében mangánfoszfát,
de tartalmaz még Al, Ca, Na, K, F és H-t is.

Elfordul Harney City közelében (Dakota) a grá-
nitba beágyazva.

Grifo (Gripho), Martell Károly frank fejedelem
fia. Atyja halála után 741. fellázadt bátyjai. Kis
Pipin és Karimán ellen, de leveretett és fogságba
került. Innen kiszabadulva 747. a szászokhoz,
majd a bajorokhoz menokült.Pipin öt 12 grófsággal
akarta kielégíteni, de Q. újból fellázadt és a lon-
gobardokhoz menekült, hol 753. Pipin emberei
megölték.

Grifózis (gryplwsis). Virchow a körömnek,
nevezetesen a láohüvelyk körmének elég gyakori
elváltozását nevezte így el, amelynél a körömágy
ersen elszanisodván, a köröm többé nem elre,
de fölfelé n ; a beteg nem tudván azt levágni,
évek alatt egy vastag, barna, a kos szarvához
hasonlóan kunkorodott, néha 10—12 cm. hosszú
karomszer növedék keletkezik. A folyamat oka
a körömágy gyuladása, melyet elsegíthet a szk
cip, idegbajok, gyüjtértágulatok, a köröm alá
jutott szenny ós idegen testek stb. Operatív keze-
lése szükséges.

Grigi (ncv.), a Dryobalanops campliora (mely
barosz-kámfort is .szolgáltat) fehér, szagtalan, a
vízben alámerül gyantája, melyet a barosz-kám-
for hamisítására használnak.

Grigioni, Le, GraubUnden olasz neve.
Grignan, Frangoi.se Marguerite, 1. Sóvigné.
Grignano ititaá: (jrinyAno), kisközsóg az osztrák

tengerparton, a Déli vasút mentén, Miramare
kastély tszomszédságában, 1890 óta tengeri für-
dvel.

Grignard (ejtsd : grinyár), Vúior,francia kémikus,
szül. Cherbourgban 1871 máj. 6. Fiskolai tanul-

mányait a lyoni egyetemen végezte. Elbb mate-
matikával foglalkozott, csak mikor 1894. Ph.

Barbier mellé került tanársegédnek, tért át kémiai
tanulmányokra. 1909-ben a nancy-i egyetem ta-

nára lett s 1910. a Sorbonne organikus kémiai
tanszékére került. G. az organikus kémiai szinté-

zist gazdagította munkásságával, felfedezvén

(1901) a magnéziimialkilvogyületek egyszer
elállítási módját és megállapítván annak rend-

kívül sokoldalú alkalmazhatóságát az organikus
vegyületek elállításában (1. Magnéziuinalldl-
vegyületek). A róla elnevezett reakció nemcsak a
tudoraányos szintéziseknél (alkoholok, szénhidro-

gének, savak, terpének, kámforok .stb. elállítá-

sánál) szerepel, hanem az iparban is (gyógj'sze-

rek, illatos anyagok stb elállításánál) alkalma-
zást talál. G.-on kívül egész serege a kémikusok-
nak foglalkozik a G.-féle reakció alkalmazá-sával,

az errl ezidoig megjelent értekezések száma
meghaladja az 500-at. G. számos kitüntetés mel-
lett 1912. Sabatier-vel közösen a Nobel-díjat is

megkapta.
Grigorescu, Nikulé Joan, román fest, szül.

Bukarestben 1838 máj. 15., megh. Cámpinában
(Románia) 1907 aug. 4. Kezdetben mint egyszer
templomfest mködött odahaza (a Zamtira és

Agapia kolostorban) s csak azután ment ki Parisba
és Olaszországba, hogy valódi mvésszé képezze
ki magát. Részívett az 1877—78-iki román füg-
getlenségi harcban és festményein megörökítette
ennek jeleneteit. Késbb a román parasztok, hegyi
pásztorok és munkások életébl meríti képeinek
tárgyát, melyeken igen jellemzen tudta bemu-
tatni a román fold és nép sajátosságait.

Grigoriopol (Csemenka, Csorna), 1. város
Kherszon orosz kormányzóságban, 43 km.-nyire
Tiraszpoltól, a Dnyepr balpartján, kb. 8000 lak.,

brgyártással. A várost a XVIII. sz. végén Potem-
kin György alapította. — 2. G., helység Sztavro-
pol kaukázusi kormányzóságban, a Kubán folyó
mellett, kb. 4000 lak.

Grigorovics, Dmitrij Va.9ziljerncs, orosz író,

szül. a szimbirszki kormányzóságban 1822 márc.
31. (19.), megh. Szt-Pétervárt 1900 jan. 3. (1899
dec. 22.). Tanulmányait a szentpétervári raéniöki
iskolában kezdte, de innen átlépett a mvészeti
akadémiába és késbb a mvészetek pártolására
alakult társaság titkára lett. Legjobb mvei a
jobbágyság szomorú helyzetét ecsetel paraszttör-
tónotei ; mindjárt az els kett : A falu (Derevnja
1846) és A szerencsétlen Antal (Anton Goremyka
1847) mély benyomást tettek. Ilyen elbeszélések
még, sok apró elbeszélésen kívül : A szántóvet

;

Húsvét vasárnapja (Svétloje Christovo voskre-
senije); A kompra való várás ; A szmedovi völgy.
Két regényt is merített a nép életébl : A halászok
(18,52) és A költözködk (Pereselency 1855), de itt

már inkább csak egyes részletekben nyilvánul
meg a falusi élet tlgyes megtlgyclése. Kevésbbó
sikerültek egyéb elbeszélései é.s A falusi utak (Pro-
seloínyja dorogi 1852) c. regénye, amelyben a
régi kisbirtokosokat rajzolja. Aziltán hosszú szü-
net után újra kezdett Irnl. de ezek a városban
játszó ..nww/.MA.oií

: a guttaperka-flú ; A jótékonv-
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si^g akrobatái stb. már nom értek el akkora sikert

üs-szes mvoi megjolcntek Szt.-Pétervárt 1890
(10 köt.) 6s 1897.

Orihaasta (szanszkrit) a. m. házban él. A
második foko/at a brahman valláfíos életében.

Grill, 1. Franz, magyar származású zene-

szerz, mogh. 179Ö. Sopronban. 1790—95. meg-
jelent 12 heged-zongora szonátája és 12 vonós-

négyese (Haydn modorában). — 2. G. Leo, ma-
gyar szánnazású zenetudós, szili. 1846 febr. 24.

Pesten. Iia<'hner tanítványa, a lipcsei konzerva-
tórium tanára.

Cirillade (franc, ejtsd: ^nyid), vaj, tojás és

zsemlyemorz.sa keverékébe mártott és rostélyon

pirított, fótt vagy sült hús. Griller, rostélyon vi-

lágosbarnára pirítani a húst ; jelenti továbbá a

c'.*5lnozásnál a .^zövetbolyhok lepörkölését, nemkü-
lönben az érc pörkölését.

Grill-féle könyrkereskedéB. Egyike a leg-

régibb magyarországi könyvkereskedéseknek,
mely különösen a XIX. sz. 50— 60-as éveiben a
külföldi tudományos irodalom terjesztésével tnt
ki. A céget eredetileg Gdbel Károly Frigyes ala-

pította 1841. Grill Károly 1862. lépett be társul,

de a cég jelenlegi nevét csak 1868-ban vette fel.

Grill Károly halála után ennek özvegye, utóbb
öa, Richárd vezette a könyvkereskedést. Ebbe az
idóbo esik a cégnek addig egyetlen nagyarányú
kiadványa: Az ötvösség remekei c, két nagy
fólió kötetben közrebocsátott mfltörténeti dlszm.
A G. 1889. Balázs Adolftulajdonába ment át vétel

útján. Ennek halála után 1893. Strasser Lipót és

Bertalan vették át a cég vezetését és azóta nagj'-

arányú kiatlói mködést fejt ki a cég különösen a
jog- és államtudományi irodalom terén. 1905-ben
a könyvkereskedés és a köuy\'kiadóvállalat ketté-

vált; az elóbbit «Grill-féle udvari könyvkeres-
kedés* cég alatt Benkö Gyula vette át, mlg a
könyvkiadóvállalatot «Grill Károly könyvkiadó-
vállalato cég alatt az eddigi tulajdonosok, Strasser
Lipót és Bertalan fejlesztették tovább. Is'evezete-

sebb kiadványai : A Marschalkó-féle Igazságügji
liendeletek gyjteménye, a Magyar Törvények
(írill-féle kiadása, a Közigazgatási Törvénytár, a
Társadalomtudományi Könyvtár, Magyarország
címeres könyve, valamint számos, gjakorlati
szempontból értékes törvény-kommentár, dönt-
vénytár és jogtudom, zsebkönyv.

Grillosz (gör., többes számban grilli), szósze-

rinti értelme malac ; az ó-korban festészeti müki-
fejezés a karrikaturára, különösen a vegyes ala-

kokra, melyek álla^ és emterrészletekból vannak
(ieszetóve. Legelször a Nagy Sándor korában élt

Antiphilos fest foglalkozott ily tárgyakkal.
Grillparzer, Franz, német költ, szül. Bécsben

1791 jan. 15.. megh. u. o. 1872 jan. 21. Jogot
tanult s 1813. államszolgálatba lépett ; 1823. ud-
vari fogalmazóvá és 1832. az udvari kamara —
a késóbbi pénzügyminisztérium — levéltárának
igazgatójává nevezték ki; 1856. udvari tanácsosi
clnmiol nyugalomba vonult. Házasságra nem lé-

pett, noha el volt jegyezve Kathi Fröhlichhel, s

menyasszonyával holtig barátságban élt. G. a
német dráma nagj- mesterei közé tartozik. Els
kísérlete, Blanca von Kastilien, Schiller hatása
alatt áll. Die Ahnfrau c. tragédiája (Wien 1817),

mely az ú. n. vógzettragédiák körébe tartozik,

de azoktól mesterien szerkeszt«»tt költi cselek-

vényével és költi nyelvével elüt, nagy színpadi

sikert aratott. Ezt követték : Sappho (Wien 1819)

;

Das goldene Vliess (trilógia : Der Gastlround, Die
Argonauten és Medea, u. o. 1822) ; Des Meeres u.

der Liebe Wellen (Wien 1840) ; Hero és Leander
mondáját tárgyaló, Urai részletekben bvelked
drámája ; König Ottokars Glück und Ende (u. o.

1825) ; Ein treuer Diener seines Herrn (u. o. 1828)
történelmi tragédiák ; ez utóbbit, melynek tárgya
Bánkbán története (v. ö. Heinrich G., Bánkbán a
német költészetben, 1879), Ferenc császár eltil-

totta a színpadtól.Weh' dom, der lügt (u. o. 1840) c.

szellemes vlgját<'>ka, melyet késbb nagysikerrel

adtak el, els eladásán megbukott és o balsiker

után G.visszavonult a nyllvános-ságtól. DerTraum
ein Lében (u. o. 1840) clmü drámája Calderon ha-

tása alatt keletkezett (v. ö. Deseö Irén, G., Az álom
élet, Budapest 1910). A következ évtiiíedben írta

meg Libussa, Die Jüdin von Tolodo és Ein Bru-
derzwist lm Hauso Habsburg clmü drámáit, me-
lyek csak halála után kerültek nyilvánosságra.

Esthor (Stuttgart 1877) töredék maradt. Das Klos-

ter von Sendomir (1828) és Der arme Spielmann

(1848) novellái is sikerültek.Az elkeseredett, gyak-
ran búskomor költt utolsó éveiben sok kitüntetés

érte: a császári tud. akadémia tagjává választolta,

a lipcsei tud. egyetem tiszteletbeli doktorává
avatta ; 1861. az oszti'ák urakházának tagja, 1864.

Bécs díszpolgára lett ; 80-ik születésnapját pedig

1871. nagy fénnyel ünnepelték meg. Mint poli-

tikus G. a régi Ausztria embere volt. A magjar
nemzet törekvéseit sohasem értette meg s azért

irányunkban rokonszenvvel nem viseltetett (in-

nen számos magj^arellenes epigrammja). Müvei-
bl magyarul megjelent : Az s-anya, szomorú-
játék 5 felvonásban, G. után írta Petrichevich

Horváth Dániel (Pest 1824) ; Medea és Jázon, egy
muzsikális duodram 1 felvonásban, ford. Emyi
Mihály (Dobreczen 1808) ; Medea, ford. Ambrus
Zoltán (Budapest 1898) ; Medea, ford. Hege<lüs

István (Budapest 1908); Sapho, ford. Inántsi Pap
Gábor (Székesfehérvár 1820), továbbá Ivánfl Jen
(Budapest 1898) és Garay Alajos ; A tenger és sze-

relem hullámai, ford. Iváníl Jen (Bpest 1898);
A szegény muzsikus, ford.Márkus Miklós ; A szen-

domiri kolostor, ford. Gyri Lajos (Bpest 1910).

Müveinek 25 kötetre tervezett kiadását A. Sauor
adja ki Bécs városa megbízásából 1911-tl. Szob-

rot .szülvárosában (1883) és Brünnben (1892) emel-

tek neki. 188.3-ban alakult meg a G.-társaság,

mely 1891 óta évkönyvet ad ki. V. ö. G. önélet-

rajzát, továbbá Aug. Ehrhard, G., sein Lében
und seine Werke (München 1902) ; Hans Sitten-

berger, G., sein Lében und Wirken (Berlin 1904)

;

Galamb Sándor, G. és Magyarország (Philologiai

dolgozatok a magyar-német érintkezésekrl,Buda-
pest 1912.).

Grillparzer- díj. (irillparzer rendelkezése foly-

tán örököse, Katharina Fröhlü'h 20,000 forintot

adott át a bécsi tudományos akadémiának oly cél-

ból, hogy ezen összeg kamatjaiból három évenként
a legjobb eladott német dráma jutalraaztassék. E
díjjal, mely mindig jan. 15. kerül kiosztásra, eddig

a következ drámákat koszorúzta a bécsi aka-

2*
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démia : Adolf VVilbrandt, Gracchus der Volkstri-

bun (1875); Ernstv. Wildenbruch, Harold(1884); L.

Anzengruber, Heimg'funden (1887); A. Wilbrandt,

Der Meistor von Palmyra (1890) ; G. Hauptmann,

Hannele (1896) ; u. a. Fuhrmann Henschel (1899)

;

Ü. E. Hartleben, Rosenmontag (1902) ; G. Haupt-

mann, Dor arme Heinrich (1905); A. Sehnitzler,

Zwischenspiol (1908) ; K. Schönherr, Glaube und

Hoimath (1911).

Grill room (ang., ojtsd: grill rúm), Angliában

vendégl, melyben fkép rostélyon (grill) sült

húst szolgálnak fel. Ujabban a kontinensen is el-

terjedt kifejezés.

Orim András, 1767— 1783-ig kassai ötvös-

mester. 1767 ben polgárjogot nyert, a céh jan.

13. vette fel «Stückmei8t©r» gyanánt kebelébe.

Egy fehér ezüstszelencéjót a kassai evang. tót

egyház rzi. V, ö. Mihalik J., Kassa város ötvös-

s^ónek története (Budapest 1899).

. Grimaoe (franc, ^tad: grimias) a. m. arcfln-

torítás.

Qrimaldi, genovai nemes család, mely a XIV.
sz.-ban megszerezte Monaco fejedelemséget (1. o.).

Mikor a család milanói és nápolyi birtokai a spa-

nyolok kezébe kerültek, XIV. Lajos Valentinois

hercegséggel és Batix marquis-sággal kárpótolta

a G.-akat. A család egyenes ága 1731. halt ki

Antonio G. személyében, kinek összes címeit és

birtokait veje, Jacques Francois Léonor Goyon
de Matignov, a jelenleg uralkodó monacói feje-

dehni család se örökölte.

Orimaldi, 1. Bernardino, olasz államférfiú,

szül. Catanzaróban 1841., megh. Rómában 1897
márc. 16. Jogtanár volt, aztán ügyvédkedett,

1876. tagja lett a képviselháznak. 1879-ben

Cairoli második kabininetjóben pénzügyminiszter

volt. 1884—88-ig Deprotis kormányában a föld-

mivelési és kereskedelmi tárcát viselte, melyet
aztán ismét a pénzügyminiszterivel cserólt fel.

1889-ben visszalépett. Utóbb még két izben volt

pénzügyminiszter (1890—91 ós 1892-93).
2. G., Francesco Maria, olasz fizikus, szül. Bo-

lognában 1618 ápr. 2., megh. u. o. 1663 dec. 28.

A Jézus-Társaság szerzetébe lépett és annak kol-

légiumán a matematikát adta el. Halála után

(1665) adták ki Physico-Mathosis doLumine, Colo-

ribus et Iride, aliisque adnexis libri II. (Bologna
1665) c. müvét, az egyedülit, mely G.-tól ránk ma-
radt. Arról nevezetes, hogy benne van leirva a tle
fölfedezett szinszóródás és a szintén tle fölfede-

zett ós elször tárgyalt fényelhajlás (dififrakció).

3. G., Giovanni Francesm (ü Bolognese),
olasz fest és rézmetsz, szül. Bolognában 1606.,
megh. Rómában 1680. Bolognában a Carracciak
múvelnek hatása alatt képezttí ki magát. Fként
a tájképfestészetet mvelte. 16i8ban Parisba
ment óa az ottani királyi palotát és Mazarin bibor-
nok palotáját (most nomz<»ti könyvtár) nagy deko-
ratív hatású freskó-tájképekkel díszítette. Hasonló
festményeket festett Rómában, a Borghese- ós a
Quirinalls palotában. Küggképei olasz képtárak-
ban, angol magángyüjtcinényoklxMi és a párisi
Louvroban vannak. Neki tulajdonítanak két szép
ti\jképi>t is n budapesti Szépmvészeti Múzeum-
ban. Kitnek rézkarcai, tiyképek, többnyire a köz-
napi életbl vett alakokkal.

Grimaldi-rassz, s emberfajta, mely a nean-

dei-thaU faj után, melegebb éghajlat alatt élt.

Csontvázát a Grotte des Entfants-ban találták.

Verneau szerint alacsonj-termet (1-54-1-58 m.),

hosszufej, kerek homlokú, kiálló pofacsonttal és

lapos orral biró fajta volt. Valószínleg a De Mor-

tillet megjelölte solutréi korszak embere volt.

Grimani, velencei nemes család, mely 3 dogét

adott a köztársaságnak: G. Antoniót (1521—23),

G. Min/ióí (1595-1605) és G.Pietrót {17il-b2).

Ez utóbbi idejében választották ketté az aquilejai

patriarchaságot az udinei és görzi érsekségre.

Orimesdike (ejtsd: grájmszdék), Buckinghamshii'e

angol countyban elterül római sáncok elneve-

zése,

Griming Sitnon, szobrász, megh. 1759. Kassán,

ahol 1723-tól fogva tartózkodott. 1733. az epeqesi

Ferencrendiek kolostora számára faragott szob-

rokat. Talán tle való a kassai Mária-szobor Ls.

V. ö. Mvészet, 1910. évf.

Grimm Rezs, fest, szül. 1832. v. 1833. Buda-
pesten, megh. u. 0. 1885. Tanulmányait 1847.

Marastoni iskolájában kezdte meg s az ötvenes

években a bécsi akadémián Rahlnál folytatta. A
hatvanas években Budapesten számos arcképet

festett (pl. Palóczy Lászlóét, most a Történelmi
Arcképcsarnokban) és köre rajzolta Deák, Szé-

chenyi arcképét, Brocki/ Károly Ámor és Psyche,

TJtan Mór Attila lakodalma stb. mveit. Nyug-
talan vére, vállalkozási kedve ismét Bécsbe vitte,

de ott mindenét elvesztve, hazajött s elbb a vidé-

ken, aztán Budapesten, majd Kocskeméten,Pécsett

vállalt rajzoktatói állást. Itt üldözési mániába esett

s utolsó éveit a lipótmezei tébolydában töltötte.

Grimm, 1. Heinrich Gottfried, német orvos,

szül. Sargstedtben 1804 jún. 21., megh. Berlinben

1884 dec. 24. A katonai orvostan terén számos ál-

dásos iíjítása által nagy érdemeket szerzett. Eltö-

rölte a kirurgusok intézményét, betegápolókat és

betegvivket képeztetett ki legelször a hadsereg
számára. Neki köszönhet, hogy a porosz hadügy-
minisztériumban külön katona-orvosi osztály léte-

sült, az egészségügyi csapatok szervezését is

kezdeményezte. 1880-ban kiadta a Kriegssani-

tátsordnimg c. mvet.
2. (t., Hermann, német író, G. 6. fla, szül.

Kasselben 1828 jan. 6., megh. Berlinben 1901
jún. 16., mint a mvószettörténelem rendes ta-

nára. Mint író elször Ármin (Ijeipzig 1851) cím
drámájával lépett föl, ezt követték Traum und
Erwachen (Berlin 1854) , Demetrius (Leipzig 1854)
és Novellen (Berlin 1856, 2. kiad. 1862) c. költi
munkái. Irodalmi és mvészeti tanulmányait a ki-

tn Essays (Hannover 1859, 3. kiadás 1902)

:

Neue Essays (Berlin 1865) ós Fragmente (u. o.

1900—1902) c. mveiben tette közzé. Fmve:
Lebon Michelangelos (2 köt., Hannover 1860-63;
10. kiad. Stuttgart 1901). 1865-66. kiadta az Über
Künstler und Kunstwerke c. folyóiratot. A berlini

egyetemen Goethérl tartott kiváló eladásait
Goethe c. könyvben adta ki (Berlin 1877, 2 köt.,

7. kiad. 15K)8); torditjisokkal is illusztrált Home-
ros-tanulmánya : Homer (Bori. 1890-95, 2 köt.).

G. neje, Giseh v. ^77? /wj. (Bettina v. Arnim leánya,

szül. 1827., megh. 1889.), a dráma terén próbál-

kozott néhány színdarabbal.
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S-G^Jak/Aa/ "t tilológia megalapítója,

tszül. Hanaubaii l .
~ , . i.. meglí. Berlinbon 1863

szopt. 20. Tanulmányaiban Wachler és Savigny
voltak reá k'gnag> ubb hatással. 1814-ben a szö-

vetségesek által megszállt Parisban. kés6bb a

bécsi kongresszuson tartózkodott diplomáciai kiil-

detéesel. Legtermékenyebb éveit mint künyvtár-

nok Kasselten s mint akadémikus Berlinben töl-

tötte, közben 1880—37-ig göttingeni egyetemi

tanár volt. mely állását liberális politikai párt-

állása -ztette el ; legjobb barátja s állandó

mun! se, Wilhelm volt. A .Magy. Tud.

Akadeinm kiusó tagjává választotta. U. nagy
szorgalommal gj-f^tött anyagát kiváló kritiká-

val, geniális kombinációval és éles logikával dol-

srozta fel. A nóniot nyelv, népköltészet, népszoká-

sok, mitológia, a germán jogélet terén egyként

nagyértékú kutatásokat végzett. Alapvet nagy
ninvoi- Tber den altdeatsehen Meistergesang

1 1811); Die beiden áltesten deutschen
I

: ,u. o. 1812); Kinder- u. Hausmárchen
(Berlin 1812-1822) ; Der arme Heinrich von Hart-

inann von Aue (u. o. 1815); Deutsche Sagen
(n.o. 1816-18): Deutsche Qranimatik(l. köt., (Jöt-

tingen 1819.2. kiad. 1822; 2.-4. köt. 1826-37 ;

halála után újra kiadták többen 1870-98):
Deutsche Rechtsaltertümer (u. o. 1828. 4. kiad. A,

Heusler- és R. Hübnertól 1900); Deutsche Mytho-
logie ín. 0. 1835) ; Reinhart Fuchs (Kassel 1833)

;

Weisthümer (Göttingen 1840—1863) : Deutsches
Wörterbuch íLeipzig 1852, többen folytatják).
]" '

itai: Kleine Schriften (Berlin és
' -90, 8 köt) címen jelentek meg.

X . 'K » . .N/.ver, J. G. (2. kiad. Berlin 1885);

Riefll Szende. Emlékbeszéd G. J. külsó tag felett

(Budapes^t 1873) ; Bleyer Jakab. Hazánk és a né-

met philolojíia a XIX. sz. elején (u. o. 1910).

G. meséit sokszor fordították és dolgozták át ma-
^^ arra : Nagy István (Pest 1861), Halász Ignác
(Budapest 1878, 1886, 1899). Mikes Lajos (u. o.

2. kiad. 1911), Baróti Lajos (n.o. 1911); AoÖat
Virgil. Tíf neJek Elek, EndreiZaléa, Dávid Mar-
git, / P. Gyula átdolgozásai Budapesten
évsz,: jelentek meg.

4. Cr., Julia.H Ottó, német zeneszerz, szül.

Pemauban (Livland) 1827 márc. 6., megh. Miin-

sterben 1903 dec. 7. 1851-ben a lipcsei konzerva-

tórium növendéke, 1855. Göttingenbon zenetanár,

1860. a münsteri Cwiliaverein vezetje, 1878. a
münsteri kir. zeneakadémia igazgatója, 1897. a
boroszlói egyetem díszdoktora lett. Kompozíciói

közül megemlítendók : két suite vonós-zenekarra
kánonformában, szimfónia (D-moll), .szonáta hege-
dre és zongorára, kantáte (.\n die Musik).

5. G., Mefihior, báró, német származású fran-

cia író, Hzül. Regea'^burgban 1723 dec. 26., megh.
Gothában 1807 dec. 19. Mint a szász-gothai örö-

kös herceg felolvasója 1748. Parisba került, ahol

kedves modorával és nagj* mveltségével az iro-

dalmi és ]>olitikai szalonokban igen megkedvel-
tette magát. Késbb Friesen gróf, majd az orléansi

herceg titkára, 1776. pedig a gothai herceg pá-

risi ügyvivje lett s o minségében a forradalom
kitöréséig tartózkodott a francia fvárosban.
1753—89-ig. valószínleg Diderot és Raynal köz-

remködésével, irta kéziratban szétküldött hir^

adásait a francia szellemi életrl, melyek sok he-

lyes és érdekes ítéletet tartalmaznak. B kéziratos

folyóiratot halála után Correspondance littórairo,

phUosophique et critique (Paris 1812—14 ; teljes

kiíidása Toumeuxtól u. o. 1877—82, 16 köt) cím
alatt nyomtatásban Ls kiadták s máig is megbe-
csülhetetlen forrás a kor irodalomtörténetéhez.

V. ö. E. Schérer, M. G. (Paris 1887).

6. G., Wilhelm Kari, német régiségbúvár.

G. 3. öccse, szül. Hanauban 1786 febr. 24-én,

megh. Berlinben 1859 dec. 16. Elbb könyvtári

titkár volt Kasselban, 1829. bátyjával Göttingenbe

ment, azután együtt éltek Kasselban. majd együtt

Berlinbe mentek, s G.-et a berlini akadémia tag-

jává választotta. Bnvárlatainak tárgya különösen

a középkori német költészet volt. Nevezetesebb

munkái a testvérével Írottakon kívül : Altdánische

Heklenlieder, Báliadén und Márchen (fordítás,

Heidelberg 1811): Cber deutsche Runen (Göttin-

gen 1821) : HUdebrandslied (u. o. 1830) ; Freidank

(u. 0. 18at, 2. kiad. 1860) : Rosengarten (u. o.

1836) ; Rolandslied (u. o. 1838) ; Wemher vom
Niederrhein (u. o. 1839) ; Goldene Schmiede (Ber-

lin l&tO) stb. Fmve : Die deutsche Heldensage

(Göttingen 1829, 3. kiad. Gütersloh 1890). Kisebb

dolgozatait Gustav HmricíiSAáta ki (Berlin 1881—
1886, 4 köt.), ennek els kötete rövid önéletírását

is tartalmazza.

Grünma. az ugyanily nev járás székhelye

Lipcse szász kerületi kapitányságban. (i9io) 11,440

lak., mmalmokkal. brgyártással, szép ültetvé-

nyekkel és sétahelyekkel. 1550-ben alapított és

intornátussal egybekötött iskolája, a Moldantmi

illustre, Szászországban nagy hírnek ör^-end.

Griinmelshaasen, Hans Jákob Christoffelvon,

német prózaíró, szül. Gelnhausenben 1625., megh.
1676 áug. 17. Badennek Renchen nev községé-

ben, hol városbíró volt. IQú éveiben katonásko-

dott és csak késbb egészítette ki hiányos ismere-

teit ntazással és tanulással. Mveit Sámuel Grei-

fensohn vagy Hirschfeld stb. álneveken írta. F-
mve : Der abenteuerliche Simplicissimus,Tentsch,

d. h. die Beschreibung des Lebens eines seltsamen

Vaganten, genannt Melchior Stemfels von Pnehs-
haim íMümpelgart 1669), mely a XVII. sz. máso-
dik ifiének legjobb német regénye. Ebben a 30
éves háború kalandos és Iszonyú napjainak életh
képét adja és saját éleményeit mondja el pompás,

bár gyakran nyers humorral. Többen néi>- és iQú-

sági ir^tá dolgozták át. Egyéb munkái, melyek
azonban a Sbnplidssimns-sal nem érnek fel, a kö-

vetkezk: Tratz Simplex oder Lebensbeschrei-

bnng ''- p-»'*" -icerin und Landstörtzerin Cou-
rach' Itsame Sprintrlnsfold (1670);

Das v,„ , ^ Vogelnest (1671) ; Schwarz
und welas oder die Satirische Pilgerin (1666)

:

Der teutsche Michel (1670); Das Rathstübel Plu-

tonis(1672):DioverkehrteWe;- ' s. Ossze-

gyí^jtött mvei Nürnbergben j< v;^ 3 rész-

ben (1683-1713).
Grlaamto (oSt.), a lombos mohák fajokban

gazdag génnsza.

Orimming, a Salzburgi Alpok Dachstein-oso-

portjának 2351 ra. magas hegj'e.

Grimm törvénye, Grimm Jákobról (1. o.) elne-

vezett német hangtorvény, mely megállapítja az
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ú. n. Lcadverschiehung módjait, vagyis azon vál-

tozásokat, melyeket a néma mássalliangzók szen-

vedtek a német nyelvben. Két ilyon Lautverschie-

hung történt: egyik a gennán alapnyelvben, a

másik magában a németben. Az els szerint pl.

az eredeti á-böl t lett, v. ö. lat. derd(em), angol

tootíi, fog ; a másik szerint ebból a germán <-böl

lett a némotz (vagyis c> hang: Zdhn(il). Grimm
törvényének els felfedezje Rask dán nyelvész

volt, Grimm csak kiegészítette, tüzetesen bebizo-

nyította 8 alkalmazta. Azóta e törvénynek egész

irodalma van s magyanü is egy jeles munka fog-

lalkozik e kérdéssel: Grimm törvénye, Petz Ge-

deontól.

Grimoald, 1. frank háznagy (major domus),

Landoni Pipin fia, 6i2. lett Ausztrázia háznagya
és Slgbert király halála után 656. saját fiát, ChU-
debei'tet akarta trónra emelni. De a frank neme-
sek ellene szegültek, kiszolgáltatták öt II. Chlod-

wignak, Neusztria királyának, aki öt kivégeztette.

2. O.. longobárd király (662—671), Godebert

meggyilkolása után került a trónra ós ers kéz-

zel uralkodott. Megverte az Itáliát háborgató
avarokat.

Grimod de la Reyniére (ejtsd : grimo dia renyór),

Baltíuizar, francia író, szül. Parisban 1758 nov.

20., mogh. VilIiers-sur-Orgeban 1837 dec. 25. Az
asztal klasszikusai közé tartozik, aki életbe lép-

tette az Ínyencek juryjét. Gasztronómiai müvei

:

Almanach des gourmands(1803— 12, 8köt.); Ma-
nuel des Amphitryons (1808). V. ö. Oeiiiige); Un
agathopéde de l'Empire (Bruxelles 1854); De-
nairesterres, G. et son groupe (Paris 1877).

Qrimsby (Great 0.), kikötváros Lincolnshire

angol oountyban, (loii) 74,663 lak., kábel-, hajó-,

br- és sörgyártá.s.sal, virágzó halászattal. Kitn
kikötjének kereskedelme nagyon élénk. A bevitel

fcikkei : gabona, magvak, vaj, fagerendák és desz-

kák, tojás, hal, hús stb. ; a kivitelé : pamutipar-
cikkek, szén, azonkívül vasúti sínek, acél és halak.

1911-ben kikötjében összesen 3500 hajó for-

dult meg, 2,909.888 t. tartalommal. G.-bl rendes

gzhajójáratok indulnak Hull, London, Antwer-
pen, Rotterdam, Dieppe, Malmö, Göteborg és Ham-
burg városokba.

GrimBel, 2165 m. magas hágó a Berni Alpok-
ban, az Aare völgyébl, Meiringon melll a Rhone
völgyébe, Obergostolenbe vezet át Bem és Wallis
vájci kantonok határán.

Grimsey, kis sziget az Atlanti-óceánban, Izland
szigete közelében.

Grinád, kisk. Pozsony vm. szempczi j.-ban, (leio)

1076 tót, német ós magyar lak., vasúti megálló

;

u. p. és u. t. Bazüi. Róm. kat. temploma a XV.
nz.-ból való.

Chrindelwald. falu Bem svájci kantonban, (i9io)

3696 lak., klimatikus gyógyhely. Gyönyör fek-
vés környékét Svájc legszebb hegyei : a Faulhorn
tí688). a Schwarzhora (2930), Wetterhom (3708),
Soheldegg (2069), Schreckhora (4080), Eiger
(8976). Mönch (41(H), Jungfrau(4166) stb. borítják.

Grindelwald-gleccBer, a Berni Alpok Fin-
rteraarhora novü részének két gleccsere, amelyek
a Grlndelwald-völgybo ereszkednek le. A nugyob-
Wk ai alsóO., a Mönch, Sohreokliorn ós Vioscher-
üorn közt nyúlik le, 37 km». terület, 75 km.

hosszú ; a kisebbik a fels (?., a Schreckhorn és

Wetterhorn közt, 14*5 km*, terület. 3 km. hosszú:

az elbbi 1080 m., az utóbbi 1320 ra. magasságban
ér véget.

Gringore (ejtsd : gre5gór),kósbb Gringoire,I^rre,
francia költ, szül. Caenben 1475-kör., megh. 1538
V. 1539. Mint az Eufants sans souci (1. o.) tagja,

1502—17-ig több misztériumot, moralitást és bohó-

zatot írt, melyek közül száraz humorával s formás
eladásával az 1512. színre került s II. Gyula
pápa ellen irányuló Jeu et sotie du prince des sots

válik ki. G. a fhse V. Hugó Notre Dame de

Paris c. regényének és Banville egyik vígjátéká-

nak. Müveit Héricault és Montaiglon adta ki (Pa-

ris 1858—77, 2 köt.). V. ö. ffcoí, P. G. et les co-

médiens italiens sous Fran90is I. (u. o. 1878);
E. Badel, P. G. (Nancy 1893); Ch. Oulmont, P.

G. (Paris 1911).

Grinnell, város lowa északamerikai állam-

ban, Des Moinestól ÉK.-re; kocsi- és kezty-
gyárak, malmok. Lak. (i9io) 5036.

Griimell, Henry, amerikai keresked, észak-

sarki expodiciók támogatója, szül. New Bedford-

ban (Massachusetts) 1799., megh. New Yorkban
1874 jún. 30. 1818 óta New Yorkban élt. 1828.
hajózási vállalatot alapított. 1850. fölszerelte a
De Havon parancsnokságával Franklin keresé-

sére indult expedíciót, amely a G.-földet fedezte

föl. Felerészben szerelte fel a Kane-expediciót

(1853—55) és hozzájámlt a Hayes- és Hali-féle

amerikai expedíciók (1860 és 1871) költségeihoz.

1852—53. ehiöke, 1854—72. tiszteletbeli alelnök*

volt az American Geographical Society-nek.

Grinnell-föld, 1. North Devon északamerUcai
sarkvidéki sziget BNy.-i félszigete (é. sz. 77"). De
Haven fedezte föl 1850. — 2. G., az északame-
rikai sarkvidékhez tartozó terület. É.-on Grant-
fóldjével, délen az Ellesmere-földdel való össze-

függését Peary állapította meg. K-en a Kennedy-
csatoma választja el Grönland ÉNy.-i partjaitól.

A G.-et Kané expedíciója fedezte fel 1853-ban.
Késbbi kutatói : Nares (1875-76), Greely (1881-
1884), Peary (1899), Sverdrap (1898-1901).
Grinzing, azeltt Bécs külvárosa, 1890 óta a

XIX. kerület egy része.

Griotte (franc), tarka márványféleség, tkp.

veresbaraa vagy vereses agjagpalába ágyalt na-
gyobb, loncsoforaiájú, szürkés vagy sárgás mész-
ktömegok. Gyakran találni benne kövületeket
(Clymenia, Goniatites, Ortoceras). A Pireneusok-
ban bányásszák és díszítésekre dolgozzák föl, küiti-

nösen Bagnöros de Bigorreban. Ugyancsak G.-nak
vagy még kampáni nuírványnak is monc^ják a
Kampán-völgybl származó tarka követ. A G.
dltalie lángvörösszln ; Narbonne vidékén hl\-

nyásszák. A Garonne vidékérl való rougesanguin
és a Imiu Languedoc nev kövek szintén G.-ok.

Gripenberg, Alexandra, bárón, a feminista
mozgalom egyik vezéralakja, szül. 1857. Atyja
a finn szenátus tagja volt s leányát gondos neve-
lésben részesítette. Alexandra bárón l)eutazta

egész Európát 8 hazatérve 18H9. egy radikális fe-

minista lapot alapított. Otthon és Táreadalom
címen. Ezóta szakadatlan harcot folytatott a nók
választójoga érdekében és eszméit külföldi felol-

vasásaiban is terjesztette. liK)7 márc., amikor
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Fianországban azáltalános váUortói joggal együtt

a nk is szavazati jogot kaptak, O.-et 18 nöi tár-

sával egytttt a finn országgjrfllésbe választották.

A flnn omággjrfilés f(4o6Kl«táea ntán 1908 tava-

szán G. Ismét külföldi körútra indult s akkor Ba-
dapeeten Is tartott eladást a feminizmos fbb kér-

désirl.
CirlphU (á>T.), L Grifil
Cirlpbus (gör.-lat) a. m. háló. talányok és

mindennem fogas kérdések, minket a görögök
társas ' ' ': " 'inával egymásnak títalálás

V. m«'- adtak. V. ö. Hagen, Antiké
und m.... u...- w.v..- iCats('!p -'" '''-rn 1877).

Grippe, a franc, gny/y u'fogni,meg-

niíadni) származik, a. m. 4.., ..: yi. o.).

Gripshohn, a svfd királyok régi kastélya, nem
ni :v-/' Mariefrodtól, a .Málar-tó eg>'ik szigetén.

: < iusztáv építtette egy régibb kastély

I Itt voltak fogva III. János (1563—67),
XIV. Erik (1571—73) és 1809. IV. Gusztáv, ki-

nek a svéd trónról le kellett mondania.
Griqaaland. a délafrikai Fokfóld 2 kerülete

;

mindkett a Vaal- és Oranje-folyók mentén terül

el. 1. G. East, területe 19,668 km» s lakóinak

száma (1910) 152,618. K-i éí? D.-i részén a Draken
és ümzim hegyek bor

;

- a többi rész lege-

lkben gazdag s állat- 10 kiválóan alkal-

mas. A kerület székheiyo tvuKstad. — 2. G. West,
területe 39.358 km*, lakossága (mo) 83,375. Ny.-i

része homoLsivatag, míg a Vaal mentén húzódó
K.-i része kitn szántó ós legel. Ny.-i részén
vannak a híi-os gyómántmezk.

Griqoalandit v. népszerú nevén tigrisszem
láév.i, nem eiryéb, mint átalakult krokidolít, amely-
nek szálai közé kvarc intlltrálódott és amelynek
vastartalma hidratizálódott. Lelhelye Doorn- és

üriquüstad-hegj- (Griqualand, Dél-Afrika). Szép
sárgásbarna szinú és csillogó fény, ezért ékknek
használják.

Ctrís, növénynevek mellett Gris Arthur párisi

otanikus tanár neve (megh. 1872 aug. 19.).

Cirisallle (franc, cüttd: grisij). fekete és fehér

'•agy szürke szín festékkel, zománccal vagy
üveggel elállított ábrázolás. L. Camaieu.

Grisar. Albert, francia zeneszerz, szül. Ant-
werpenben 1808 dec. 26-, megh. Aoiiéreeben (Pa-

ri " " 1869. jún. 15. Parisban Relchától,

^ Mercadantetól tanult. Els síkerét
! -^oo. liiu.-sszelben aratta Le mariage impossible

dalmvével. Tizennyolc operát írt.

Griseb^ növénynevek mellett Grisebach A.
M. R. (1. 0.) nevének rövidítése.

Grisebach, 1. August Ueinrich Rudolf, német
be íaniku- szül. Hannoverban 1814 ápr. 17., megh.
(irittiiiL'«nben 1879 m^. 9. Göttingenben és Bér-
li :ibiii tanult növénytant és orvostant. 1837-ben
a guuingeni egj'etemen magántanár lett. 1839-ben
botanikai szempontból átkutatta a Török birodal-

mat, 1842. Norvégia. 1850. a Pyrenei hegység,
IS.^2. Ei-délyésKrassó-Szörény vmegye flóráját

viz^irálta. Már 1841. rendkívüli, 1847. pedig ren-
des tanár, 1875. a növénykert igazgatója lett

G<ittiu£renben. Szlsztí^matikai és növénygeográflai
:nlítjükmeg:

iceae (Jfar-
iims riuia uriíMiieiisib-eüeiii ; ünaulerungen aUS-

gewáhlter E^flanzendes tropLachen Amerika (Göt-

tingen 1860) ; Grundriss der systematischen Bo-
tanik für akademisehe Voríeenngen (u. o. 1854);
Reise durch Rumelien u. nach Brossa lm Jahr
1839 (u. o. 1841, 2 kötet) ; Spicilegium florae Rn-
melicae (Braunschweig 1843—46. 2 köt.) ; Flóra

of the British Westindian islands (London 1859

—

1864, 2 köt) ; Die geographische Verbreitung der

Pflanzen Westindiens (Göttingen 1865) ; Schenk
Ágost wür/burgi tanárral : Iter Hnngaricum anno
1852 susceptum, Beitrage zur Systematik der

ungarischen Flóra (Wiegmann, Ardiiv für Natur-

geschichte 18. köt., 1852); De CandoUe Prodro-

mtisa részére a Gentiana-féléket dolgozta fel. Leg-
többet lendített a növénygeográfián. Az Archív
für Naturgeschichte-bon (1840—53). 1866 óta pe-

dig Behm Geographisches Jahrbuch-jában a nö-

vényfóldrajz elhaladásárólévenkint jelentést kö-

zölt. Die Vegetation der Erde nach ihrer klima-

tischen Anordnung (Leipzig 1872, 2 köt., 2. kiad.

1885., franciául is). Bruhns Biographie Humboldts
részére a növénygeográflát dolgozta feL

2. G; Eduárd, német költ és irodalomtörté-

netfró, szül. Göttingenben 1845 okt. 9., megh. Ber-

linben 1906 márc. 22. Mint német konzulátusi

tisztvisel, hosszabb ideig tartózkodott Rómában,
Konstantinápolyban s Szmirnában ; késóbb Ber-

linben irodalmi mködésének s bibliofil kedvtelé-

seinek élt. Költi mvei közül nagy sikere volt

kettnek : Der neue Tannhauser (20. kiad. 1901) ós

Tannháuser in Rom (9. kiad. 1904) címüeknek.
Irodalomtörténeti fómunkái : Die treulose Witwe
(5. kiadás 1886); Münchhausens wimderbare
Reisen (1890); Bürger, Grabbe, E. T. A. Hoffmann,
Schopenhauer mveinek kiadása ; Schopenhauers
Lében (1897).

Griseldis, 1. Grizeldisz.

Grisette (franc, ^ad: grUett), eredetileg szürke

háziruha, továbbá kézimunkája után él fiatal

leány (varrón, pipere- v. virágkészítón), aki

független, de nem éppen kifogástalan életet foly-

tat. Különösen ismertek voltak Parisban a deák-

negyed G.-jei : Grisettes du qoartier latin, kik mint
a deákok, költk, múvészek kedvesei ezekkel egé-

szen házastársi viszonyban éltek s háztartásokat

vezették. Francia regényekben, különösen Paol

és Henri de Kocknál gyakran 8zer^)elnek. A G.-ek

e típusa egyébként ma már kiveszett.

GMsi, két olasz énekesn, testvérek: Giuditia,

szül. Milanóban 1805 júl. 28., m^. Cremona mel-

lett, 1840 m^. 1. Világhírvé lett Romeo szerepé-

ben,melyetBdUmRomeo és Juliájában egyenesen
az száíaoára irt. Fényes sikerek után 1832. nvé-
rével együtt a párisi olasz operához szerzdött,

de már a következ évben visszavonult a szín-

padtól s Bami grófhoz ment nül. — Giulia,

a fiatalabb, szül. .Milanóban 1811 júl. 28., meg^
Berlinben 1869 nov. 28. Bolognában nyerte kiké-

peztetését Giacomellitl, s ott is lépett fel elször

1820. Azután a párisi olasz operához szerzdött,

hol könnyed, tiszta hangjával, valamint klasszi-

kus szépségével rendkívüli sikereket aratott Leg-

kiválóbb szerepe a Norma volt. 15 éven át fel-

váltva Parisban és Londonban énekelt. 1836-ban

férjhez ment Melcy marquishoz, majd ettl elvál-

ván, 1856. Mario Giuseppe tenoristának neje lett
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QrisNez (ejtsd: grí-né), a francia Pas-de-Calais

(lépartoment 50 m. magas elreugró sziklafoka a

La-Manche pai'tján, elsrangú világítótoronnyal.

Az angol parttól csak 32 km. távolságban van.

Griso, Fredico, olasz nemes, kiváló iskolalovas

és szakíró, aki új életre keltette a nyugati lovagló-

mvészetet. A XVI. sz. elején élt Nápolyban, ahol

lovaglóakadémiát alapított. A mlovaglásról irt

könyve 1552. jelent meg. Leghíresebb tanítványa

volt Pignatolli, a róla elnevezett kantár feltalálója,

viszont ennek tanítványai közül került ki a XVII.

sz. három leghíresebb lovasmvésze : Antoine de

Plnvlnel, Balomon de la Broue és Chevalier Saint

Antoine.

Grisonnit, 1. Robbanószerek.
Grispán (a német Grünspan) a. m. rézrozsda,

L. Rézacetat.

Grissia, Magyarország régi földrajzában, ne-

vezetesen Jornandes VI. sz.-beli gót püspök ira-

taiban a Sebes-Körös neve.

Grit (ásv.), a köszénszisztémából való durva-

szem homokk Angliában (Grandsandstein) ; ki-

tn malomkövet szolgáltat (Millstone).

Gritti Imjos, saját eredeti aláírása szerint

Lodoüico V. Lidfii, kit a velencei és a magyar
kútfk gyakran ^ía;os-nak írnak, szül. Konstanti-

nápolyban 1480. G. András velencei dogé termé-

szetes fia egy görög v. török ntl. Mivel atyja

nem törvényesítette, velencei szolgálatban maga-
sabb polcra nem emolkedhetett.Mint ravasz, nagy-
ravágyó és pénzsóvár ember, egyetemi tanul-

mányai végeztével 1507. Konstantinápolyba ment,
hol kalmárüzletet nyitott s egyúttal a velencei

köztársaság titkos ügynöke volt. 1528 január ha-

vában els sorban az ügyessége bírta rá II. Szo-

limán császárt, hogy János magyar királlyal véd-

és dacszövetségre lépjen I. Ferdinánd ellen, amiért
János király t portai követté nevezte ki. De a
szultán is annyira bízott benne, hogy midn 1529.

Magyarországba tört, azt kívánta, hogy a vele

jött G. Budán maradjon János király mellett,

mint az megbízottja. G, ezzel úgyszólván gyám-
jává lett a királynak, aki kénytelen volt t 1529
szept. 14r. fkincstámokává, kamarásává, hely-

tartójává és egri püspökké kinevezni. G. ekkor
dúskált a vagyonban : volt a hadsereg liferánsa,

a leggazdagabb magyar püspökség tulajdonosa és

a szultán dúsan flzetcitt diplomatája.l530-ban, mi-
dn Rogendoif, I. Ferdinánd vezére megszállotta
Budát, G. vad erélye ós bátorsága mentette azt
meg János király részére. Ezért t a király 1530
dec. 26. Magyarországkormányzójává és márama-
rosi fispánná nevezte ki, neki juttatva e vmegye
minden királyi várának ós sóbányáinak 25,000
aranyra men jövedelmét. Ez nagy felháborodást
idézett el, mert a magyarság G.-t idegen kalan-
dornak nézte, ki az országot a török kezére akarja
játszani, 8 ha szerét ejtheti, maga lesz a kii*ály.

Mindamellett 1532." János király Magyarország
fkapitányává is kinevezte 0.-t, aki még ez évben
török hadak élén vette ostrom alá Esztergomot.
azután pedig Konstantinápolyban közvetítette a
békét Ferdinánd és Szolimán között, egyrejobban
közeledve Ferdinándhoz, kinek végre 153-^. fel-

ajánlotta, hogy Velence szövetségében rohanja
meg a törököt. János király neszét vette G. ez

újabb cselszövésének, s készséggel elnézte, hogy
Czibak Imre erdélyi helyettes vajda az Erdély felé

török ós oláh sereggel közeled G. ellen fölkelést

szervezett. G. Brassóba érve, orozva meggyilkol-

tatta Czibakot, mire egész Erdély talpra állott. G.

két flával együtt Medgyesro futott, melyet Majláth

István és Péter moldvai vajda o-strom alá vettek.

Egy havi ostrom után G., bízva Péter vajda hitle-

velében, az oláhok táborába menekült. Ezek azon-

ban kiadták a magyaroknak, kik 1534 szept. 29.

ott helyben, az országúton lefejeztették. Fiait Pé-

ter vajda magával vitte Moldvába, hol az egyiket,

Antalt lenyakaztatta, a másikat, Pétert vízbe foj-

tatta.Monograflát írt róla Kretschmayr^QnTi^í, G.

élete cím alatt, mely a Magyar Tört. Életrajzok

1901. évfolyamában jelent meg.
Grittner Albert, vegyész, szül. Losonczon 18(30.

Egyetemi tanulmányainak végeztével a m. klr.

államvasutak szolgálatába lépett s a vegyészeti

laboratórium vezetje lett. Munkái : Szénelemzé-

sek (1895); Szénelemzések (1906), ez 180 oldalon

800 hazai és 100 külföldi szén teljes elemzését fog-

lalja magában. A rendkívül becses elemzések ér-

tékét emeli az, hogy a szakszeren vett szénpró-

bák mindig egész kocsirakományból származnak
s így különösen a kszén ftértéke, kalorimetri-

kus vizsgálattal meghatározott hfejleszt képes-

sége a valóságos gyakorlati értéket tünteti föl.

Gritzner, Maximilián, német heraldikus, szül.

Sorauban 1843 júl. 29., megh. Berlinben 1902
júl. 11. Katonatiszt volt s a königgratzi csatában
lábát vesztette. 1880-ban a porosz belügyminisz-

tórium könyvtárosává nevezték ki. Fbb müvei

:

Grundsatze der Wappenkunst (Nürnberg 1889—
1890) ; Handbuch der Ritter- und Verdienstorden
(Leipzig 1893). Hildebrandttal együtt adta ki a
Wappenalbum der graflíchen Familien Deutsch-
lands und Österreich-Ungarns (Leipzig 1883—
1890) c. mvet. Max Fernand álnév alatt több

drámát adott ki, köztük : Die Brandenbui^er vor
Ofen.

Grivasz, Theodorakisz, új-görög hadvezér, szül.

1796.. megh. 1862 nov. 3. A görög szabadság-
harcban a rumelióta palikárok vezére volt s tagja

lett az els görög nemzetgylésnek. 1834—62-ig

a görög hadsereg felügyelje volt. Közben 184-1.

és 1847. sikertelen felkeléseket támasztott Ottó
király ellen. 185'4-ben az epirusi felkelk segít-

ségére sietett, de a törökök megverték kicsiny

seregét. 1 8(52 okt. kezdte meg a katonai láza-

dást, mely Ottó királyt trónjátl megfosztotta.

Grivegnée(e)jtsd: grivenyé), város Liége belga tar-

tományban. (1910) 11,927 lak., szénbányákkal, vas-

kohókkal, olvasztókkal, vasmüvekkol.
Grivna (Grivenka), az orosz 10 kopekes ezílst-

pónz neve.

Grlvols (franc, ^«d: grivoá), eredetileg olyan

katonát jelente?tt, ki burnótot szl, de víg legényt

és vállalkozó fickót is jelentett; innen ered a
génre 0. vagy npiéces gtnvoises, Franciaország-
ban a színmnek az a neme, melyben a szereplk
a köznépbl valók és eladjlsukban saját tájszó-

lásukat használják.

Gríz, 1. Dara.
Grüane. adók. Modrus-Fiuine vin. cirkvcincMi

j.-ban,(i9io) 24-t2 horvátlak., posta- és táviróhiva-
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tállal. G. állítólag egyike volt a horvát tengerpart

cseptem tiUTe«i»-ének ; várának rongál magat>

sziklafalon állanak. O. vára a P'rangopánok bir-

toka volt : 1474. Prangepán Márton a várat és a
G.-i uradalmat a torsattói foroncrendi kolostor-

nak zálogosította el. 1544. pedig Prangepán Ist-

ván ntestvérének, Katalinnak és fétjének, gr.

Zrínyi Miklósnak engedte át.

OrizeldÍBs (Grigddis), a Volter és Grizeldisz

o\m(\ Miyínffi'f^^ verses elbeszélés hsnje. A
r énekszerz Petrarcából me-

i Boccaccio Decameropjából
I' íru ; link nagyon el volt terjedve.

A G. <ónt — mint Boccaccio sok
r"' i.> — az egész világirodalomban

Igozóra talált.

ür.. ' Ganzim.
G r i • > 1 1 . áii*t), a Menyét-félek család-

jáb'i t . ::i. AkisG. ('(r.ti^öatóSchreb.)

ti.") riü. fi..>>/u. i:>iybl kb. 22 cm. esik a faltára.

A ; 1- I ;. / U. .1 /'íMíaw^i Bell.)görén>'nagyságú.

Braziliában és Chileben honos, legin-

• inberlakta házak közelében tanyázik s

a baromliakban nagj- károkat okoz. Dél-Ameriká-
ban a G.-ok helyettesitik a mi görényeinket.

Grissljr (állat), az amerikai rettent medve
(Vrsus horfibilis Ord.) amerikai neve. Grizzly a.

ra. rettent. L. Medve-félék.
Orjaszovec, az ngyanily nevQ járás székhelye

^^
'rósz kormányzóságban, 45 km.-nyire
: , vasút mellett, .3205 lak., len- és nyers-

ix^rkt ri'-Kf>déssel.

Grjazi, vasúti csomópont Tambov orosz kor-
raányz<>ságban, a Kozlov—Rosztov-i, Orel— G.-i

és (i. Caricin-i vasutak mellett.

Grk, adók. Szerem vm. mitroviczai j.-ban, (iwo)
2.') 10 szerb és tót lak. ; postaügj'nökség, u. t.

MoroNié.

GrmnSani, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban,

1910 221 szerb lak., u. p. és n. t Dvor.
Groat (ejtad : grót), angol ezüstérem 4 penny

értékben.

Grober l'nfng, a német btlntet törvény-

könyvben foglalt kihágás, mely szerint pénzbün-
tetéssel vagy elzárással btlntetik azt, ki a közön-
ségnek jó érzését bosszantja. Más btlntet törvény
e fogalmat nem ismeri.

GroblKn (a német ffrobéeJakn a. m. Johann
- a. m. durva, faragatlan ember. A

iba Brant Sebastian vitte be a
tujinuns/tiKiH XarrenschlfT regényében szerepel-

tetett szt. (irobianu.s alakjával.

Grobin, az ugjanily nev járás székhelye Kur-
land orosz kormányzóságban, 12 km.-nyire a li-

bául kiki (tótól, a Grobina és vasút mellett, 1489
lak., róiri vár mmjaival.

Grobziik, adók. Modrus-Piome vm.snSaki j.-ban,

<i»io) 1077 horvát lak., hitelszövetiíezet, n. p.

Cavle. u. t. SuSak.
Grochaoit (isrj, proklorit-fajta, hatszögéé, vé-

kony táblák, amelyek jól hasadnak és igen lá-

gyak. A proklorittól fókép abban különbözik, hogy
benne a magnézium dominál a vas felett. Szer-
pentinben fordul eló Grochau mellett Sziléziában.

Grochov, falu Varsó orosz kormányzóságban,
2 km.-nyire Varsótól, a Visztula jobbpartján;

ismeretes azon Ütközetekrl, amelyeket 1831 fobr.

19—25-ig az oroszok itt a lengyelekkel vívtak és
amelyekben a Chloplcki és Skrzynecki vezérlete

alatt álló lengyelek az orosz Diebitschet meg-
verték.

Qrocka (törökül : Hiszardzsik, a rómaiak ide-

jében Triconium), város Szerbiában, 25 km.-nyire
Belgrádtól, (i9io) 2200 lak. Az osztrákokat 1739
júl. 22. itt a törökök megverték.
Grod (lengj-el) a. m. vár.

Groddeckit (icv.), a gmelinitnek vizti.>zta vál-

tozata, mely az ALO, helyett S^'o Fe.Oj-at és

azonkívül 3«/o MgO-t tartalmaz. Lelhelye:
Andreasborg a Harzhegységben.
Grodeez J/e«?//í^í-/,bold.,l. Kmsai vértanuk.
Grodek Jagielloru^ki, az ugjaiiily nev kerü-

leti kapitányság székhelye Galíciában, Lemberg
közelében, ii9io) 13,382 lak., nagy lenkereskedés-
sel. G. látja el részben Lemberget élelmi sze-

rekkel.

Grodno, 1. kormányzóság Oroszország Ny.-i

részében, 38,669 km» területt;el, (1910) 1.951,700
lakossal. Az egész kormányzóság homokból vagy
alluviumból álló síkság ; csak a Nyemen környé-
kén dombos és az É.-i részén vannak mészk-
dombok. Délen a mocsaras vidék a túlnyomó ; a
talaj leginkább homokos, a fekete föld kevés,

itt és egyebütt is sok a tó ; ezek közt a legna-

gyobb a Nervel ; a Caduvenszkoje-, Bjeloje-, Mo-
locsnoje-, Szolockoje- és Lockoje-tavakat a Ceni-

govszki-csatoma köti egymással össze. A ffolyók

:

a Nyemen, a Sarával, a Narev és a Mukavec. Az
éghajlat ködös, nedves és hvös. Bár G. területé-

nek nagj' része homokos, mégis csaknem felét

eke alá fogják ; fképen burgonyát, azután ro-

zsot, hazát, árpát, lent és kendert termesztenek.

A rétek mintegj- 6000 km* területet, az erdk
az egész felületnek V*-^* foglalják el. A vad-
disznók, farkasok száma nagy. Az állattenyész-

tés a szükségletnek megfelel. Az egyedüli jelen-

tékenyebb ásványvízforrás G. mellett a Drusz-
keniki nev. A fiparág a posztókészítés ; e te-

kintetben csak Moszkva és Szimbirszk múlják
felül ; azonkí\ül szeszégetés, téglagyártás, cserép-

edén^'készítés, br-, kötélgyártás és rézntés. Az
ipar összesen 3000 telepen 14,000 munkást fog-

lalkoztat és évente 18 millió korona értéket ter-

mel. A kereskedelem elég élénk; a kivitel tár-

gyai : épületíia, állatok, gabona, len, kender, posztó

és gyapjú ; a bevitelé : sel>'em-, fémáruk és só. Az
Ossses vasutak hossza 931 km. A kormányzóság 9
járásra oszlik. Pvárosa : G. A X. sz.-ban még
jatyjag nevQ (némelyek szerint litván, mások
szerint szarmata) nép lakta, amely a XVI. sz. ele-

jén már megsemmisült. A Xlll. sz.-ban Litvániá-

nak volt rérae ; ezután hol a tatárok, hol a német
lovagrend, hol pedig a lengyelek voltak az u'ai.

1501-ben végleg egyesíttetett Lengyelország^.
1793-ban a második felosztáskor került Orosz-

országos. 18Dl-ig Szlonim kormányzóság volt

a neve. Mostani nagysága 1842 óta van meg. —
2. G., az ngyanily nev orosz kormányzóság f-
városa, a Nyemen jobb partján, vasút mellett,

(1910) 53,340 lakossal, g^^apjú-, pamut- és selyem-
szövéssel, dohánygyártással és pu^akészítéssel

;

élénk fo-, gabona- és lenkereskedéssel, amit ké-
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nyolmes kikötje is elmozdít. Egy püspök és a

2. hadtestparancsnokság szókhelye. A részbon

egy magaslaton épült város nagyobbára nyomo-

rult házikókból áll, amelyek közt csak itt-ott

emelkednek nagyobb épületek. Ezek közül a régi

ersség düledezóbon, az újabb pedig, amelyet

III. Ágost építtetett, jó karban van ós katonai kór-

házul szolgál. G. már a XII. sz.-ban fennállott

;

1241. a tatárok rombolták le, de még ugyanazon

évben a litvánok foglalták vissza. Fénykorát

Báthory István fejedelem korában élte, akinek

1576—86-ban kedvelt tartózkodási helye volt,

ahol fényes udvart tartott. Itt is halt meg 1586

doc. 12. 1673 óta minden harmadik lengyel ország-

gylést itt tartottak meg. 1793-ban itt történt meg
Lengyelország második felosztása és 1795. itt kö-

szönt le Ponyatovszki.

Orodnó, kisk. Vas vm. felsri j.-ban, (i9io) 382

német lak., u. p. Máriafalva, u. t. Borostyánk.
Grodzisko, Grátz (1. o.) lengyel neve.

Oroeben, August von, osztrák tüzérkapitány,

szül. Hannovorban 1841., elesett a königgratzi

csatában 1866 jul. 3. 16 éves korában lépett az

osztrák hadseregbe. Midn a poroszok Chlum falu-

nál a legkomolyabban fenyegették az osztráko-

kat és magát a fhadiszállást, G. mint a VUI. (er-

délyi) tüzérezred kapitánya, 100 emberrel együtt

önként visszamaradt és életével fedezte a III. osz-

trák hadtest visszavonulását. 1893 okt. 3. díszes

emlékszobrot emeltek neki a csatamezn e fel-

irattal : «Dem Helden der Batterie der Todten».

Oroenlo (eiít»d: grúnio) V. Grol, város Greldem
hollandi tai'tományban, (i9io) 2944 lakossal. Az
1550. megersített várost 1577. Orániai Móric
osti'omolta meg; 1606. Spinola visszafoglalta,

1627-ben pedig hosszas ostrom után Frigyes Hen-
rik helytartónak adta meg magát.
Groen van Prinsterer (ejt«d; grún), hollandi ál-

lamférfiú és törtt'motíró, szül. Voorburgban 1801.,

megh. Hágában 1876 máj. 19. Jogi tanuhnányai-
nak végzése után 1829—33-ig I. Vilmos király

kabinettitkára volt. Ezután törtónehni tanulmá-
nyainak élt s egy hatalmas munkában tette közzé
az Orániai-ház fontos aktáit és levelezéseit (Ar-

chives, ou correspondance inédite de la maison
d'Orange-Nassau, Leyden 1835—64, 15 köt.). Irt

azonkívül egy népszer hazai történetet : Hand-
boek der geschieclonis van het Vaderland (5. kiad.

Amsterdam 1876) címen. Mint politikus a konzer-
vatív párthoz tartozott s 1840— 65-ig tagja volt

a második kamarának. Irt még számos politikai

brosúrát. V. ö. Vos, G. en zijn tijd (Dordrecht
1886-91, 2 köt.).

Óról (a német Qraf szóból, lat. comes, franc.

comte, ol. conte, spany. cande, ang. earl, idegen
G. count), azokban az országokban, ahol több ta-

gozatú nemesi osztály van, a nemességnek, st
legtöbb helyütt a fönemességnek is magasabb fo-

kát megadó örökös. olm ós móltóság. Nyugat-
Európa germán királyságaiban a Q. (1. Comes)
igen sokáig felette számos tisztséget, állást jelölt,

sokféle köz- és magánhivatal körébon való elöl-
járói, fnöki, felügyeli szerepet : ilyen volt már
a Merovingok korában a Stallgraf, comas stabuli
(1. 0.), akinek tisztébl a Connétable hivatala fej-
ldött ; a Pfalzgraf , comes palatínus, palota-G.,

eleinte az udvari hivatalnokok feje, majd az ud-

vari bíróság elnökhelyettese ; a középkori Német-
országban a Deichgraf, Holzgraf, Hansgraf (ke-

reskedelmi testület elnöke), Freigraf (a Vehiuo

bíróságának [1. o.] tagja) stb. G. nev hivatalnok

állott — ez volt a legrégibb s egyúttal legneve-

zetesebb G.-i hivatal — a germán királyságok

vidéki kormányzatának közigazgatási egységoi

(Pagus, Gau, innen Gaugraf) élén ; már a VI. sz.

elejérl való Lex Salíca említi a kii-ályi(^/-a^?<. A
G.-ok közül korán kiemelkedtek a Markgrafok,
marchiók (franc, marquis, ol. marchese, spany.

marquese), azaz a hatargrófeágok (marchia) élén

állók ; utóbb találkozunk Németországban Ijarid-

grafokkal is nagyobb grófságoknak, Burggrafok-
kal egy-egy várnak s kerületének birtokában, és

Ffalzgrafokat is látunk kisebb-nagyobb területek

élén. Á G.-ok tiszte a VII. sz. óta hova-tovább

örökletessé, st patrimoniális tartományurasággá
vált ; majd a XI. sz.-on túl a G.-i név egyszer csa-

ládi örökös címmé fejldött : a névnek kiegészít

részévé, amelyet magával a születéssel szereznek

meg ; a XIV. sz.-ban ezt külön is kezdték adomá-
nyozni. Németországban azonban a birodalmi f-
nemességhez (hoher Adél) csupán a tartomány úr

G.-okat számították, akik mint ilyenek közvetle-

nül a birodalom alá tartoztak és a birodalmi gylés
tagjai (roichsstandiseh) voltak.

Magyarországon a comes névnek (1. o.) egyen-

értéke általában az ispán szó volt, ámbár aka-

dunk, különösen németlakta vidékeken, magya-
rul is G.-oknak nevezett területi s más szkebb
kör hivatali elöljárókra (pl. kamara-G.-ok, szász

G.). Az örökös G.-i címnek alakulása nálunk a

déíszlavoniai és horvátországi királyi ispánsá-

goknak, amelyek, a magyarországi vármegyék-
tl eltéröleg, merben a királyi várhoz tartozó ós

annak alávetett egységes birtokcomplexumok
voltak, a XII. sz. vége óta gyakori örökletes el-

adományozásával függ össze. Vármegyei min-
ségük megsznt ; egész terjedelmükben magán-
hatósági területekké váltak, amelyeknek a ma-
gánjog által szabályozott bii'tokával a régi comes
név családi címül járt. A tulajdonképeni Magyar-
országon is voltak kivételesen igazi vármegyékké
nem szélesedett királyi ispáuságok ; ezek urainak
példájára a comes, G. nevével óhiek a XIII. sz.

vége óta a Dunántúl egyéb oly bhtokcomplexu-
mok urai is, amelyek az illet vármegye ható-

sága alól ki voltak véve és közvetlenül a központi

hatóságoknak alávetve. Ez a horvát- s magyar-
országi si fejldós Q.-i osztály a XV. sz. derekán
a király által grófsággá emelt birtokok adománjo-
zása kapcsán kreált G.-okkal bvült : ennek els
esete Hunyadi Jánosnak és ivadókainak beszter-

czei G.-okká (comites liberi et perpetui) emelése
1453-ban. Utóbb királyaink már meglév birto-

kairól ruháznak fel egy-egy családot a G.-l cím-
mel : elsknek az Erddyek nyerték azt így 1565.

si családi birtokuk, Monoszló után. 162;^ban ta-

lálkozunk végül annak els esetével (iktári Beth-

len István grófsága), hogy a király pusztán a

comes, G. elmet adományozza minden hozzátétel,

illetve territoriális vonatkozás nélkül. Ily módon
történik a G.-l cím adományozása mai nap is.

Van egyébként olyan magyar család Is, amely
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' 'in a magyar G.-i cíniot kapta, hanem a római
t. binxialmi ifrófságut, így a széki Teleki-család.

\ . (.. ,v <log, Az üröküs förendiség «re-

li t.' M igon (1900).

Grófi Korona, 1. Korona.
Grófnöpor möv.), 1, Kinafa.
Grófság (germán gau, latin pagus, ang. shire),

a gormAn királ^sá^k területi alapfelosztáisa,

amel>' uredetileg a germán törzsi felosztással volt

össseíüggésben ; a G. nevét a gróftól (gráf) nyerte,

aki minta király által kinevezett hivatalnok, a
!i állott és a király nevében a hatalmat

1. <).), külGoösen az igazságszolgáltatás

aii) terén gyakorolta, a hadb^iívást
kihirdette <& a királ>1 jövedelmekrl

g' ;t. A határokon (Marken) fekv G.-ok

(M haftou) grófjai nag^'obb hadlbatalom-

mul vultak felruházva.

Grog. rum, cukor és meleg víz keverékébl
álló ital. Különösen Angliában, Észak-Amerikában
és Kszak-Eui'ópa tongennelletti országaiban van
elterjedve.

Grogan, Etcart Scott, sir, angol Afrika-utazó,

kn* - •••! 1874. Winchesterben. 1895-ben

V .'le-füld meghódításában. 1898-
lüw-i.- . ..-w^, ..i utazta át Afrikát D.-töl E.-nak.

Utvonala a Xyas.sza-, Tanganyika-, Kivu- és Al-

bert Edward-tó mentén vitt a Niíns mellé, föl

Kairóig. Könyvét útitársával, Arthur H. Sharp-
pal együtt írta: From the Cape to Cairo; the

First Traverse of Africa from South to North
(Ijondon 1900, 2. kiad. 1902).

Qróh István, iparmüv^z és író, szül. Nagj-
boreznán (Ung vm.) 1867 jún. 2. Mvészeti tanul-

mányait a Képzmúv. Fiskolán végezte Székely-
ig 1 é.s Lotznál, aztán rajztanár volt Nyíregyházán
éa Rozsnyón s 1896 óta a budapesti Iparmvé-
szeti Iskolában. Elénk munkásságot fejtett ki a

magyar díszít stílus érvényesítésében, ezt a célt

szolgálta két könyve is : Maayar tUlusú rajz-

mUUák (Budapest 1904) és Magyar díszít mü-
véxeet (n. o. 1907). G. azonfelül magyaros zamatú
szépirodalmi mveivel Ls feltnt. Ilyenek : Négy
mác, regény (Budapest 1899) és Nóbd Árjnd
kalandjai, regény (u. o. 1912).

Grohot. kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban,

11910) 605 oláh lak. ; u. p. és u. t. Körösbánya.
Grohovo, Fiúméhoz tartozó telep a Fiumara

iiit^lett. 1894. Ó8 1895. földcsuszamlás érte, mely
bb házat megron^^lt.
Groisz, 1. Gusztáv, politikus, szül. Kolozsvárt

1811.. raegh. Budapesten 1874 ápr. 7. Az erdélyi

királyi fkormányszék szolgálatába állott, 1837.
Kolozsvár fjeg>'zjévé választotta meg ; 1^7-
1&49. a város fbírája volt s nagy része volt abban,
h<^ Kolozsvár lt^t8—49. a végelpnsztulástól

megmenekedhetett. 1850—61-ben kerületi fnök
volt Marosvásárhelyt, Nagyszebenben, Szilágy-
somlyón, majd helytartósági tanácsos Nagysze-
benben ; késbb az erdélyi 1^. íkormányszóknek
alelnöke lett, a kormányszék feloszlatásakor pedig
a bolügj-rainísztériumba került (1872) helyettes ál-

laiíititkámak. 1848 eltt két ízben volt Kolozsvár-
nak az erdélyi országgylésen képviselje, 1872.
Szászsebes országgytUési képviselje lett. Politi-

kai irodími téren is mködött.

2. G. Gusztáv, jogtudós, az elbbinek fla, szül.

Kolozsvárt 1840 jl. 15., megh. Budapesten 1899
jan. 21. Elbb a kolozsvári királyi jogakadémián,
1872 óta pedig a kolozsvári egyetemen a bün-
tetjog tanára volt; 1894. nyugalomba vonult.

Értekezéseit, cikkeit részint a szaklapokban, ré-

szint a napilapokban tette közzé, önállóan meg-
jelent müve : Magyar polgári törvénykezési rend-

tarUhi (Kolozsvár 1870.).

GroitzBch, város Lipcse szász kerületi kapi-

tány.ságban, (1910) 5838 lak., cipgyárakkal, b(jr-

és sörgyártással ; közelében i^gi kastély rom-
jaival.

Groix Ntsd: groi), Morbíhau francia départe-

menthoz tartozó sziget az Atlanti-Oceánban, 22
km.-nyire Lorienttól. A szárazföldtl a 6 km. szó-

les Basse des Bretons vagy Coureaux de G. vá-

laszba el. Területe 1476 hia., mintegy 5000 ha-
lász és tengerész lakja. Két világító torony í& egy
ersség van rajta.

Grojec, az ugyanily nev járás székhelye
Varsó orosz-lengyel kormányzóságban, 45 km.-
nyire Varsótól, 5000 lak., br- és szeszgyár-
tással.

Gróji sajt, kemény sajt, mely eredetileg

Gruyére környékén (Svájc), de jelenleg sokfelé

készül »/4 zsírtartalmú tehéntejbl. Az esteli te-

jet t. i. másnap reggel lefölözik s az ekkor nyert

friss tejjel keverve dolgozzák fel. Készítése ha-
sonlóan töiténik, mint az emmenthali sajtó, de
kevesebb gonddal. A G. malomkalakú, 9—12
cm. magas, 60—70 cm. átmérvel, 35—40 kg.

súllyal és mm.-ja Svájcban 120—160 korona
áron kél el. 100 liter tejbl 7—8 kg. nyers
sajtot nyernek, mely 3—4 havi érés alatt 12—
15 százalékot veszít még súlyából.

GtoI, város, 1. Groenlo.
Grolier, Jean, cornte cCAgiásy, híres francia

bibliofil és mecénás, szül. Lyonban 1479., megh.
Parisban 1565 okt. 22. Családja Veronából eredt,

apja, G. Etierme, kir. kincstartó volt a milanói her-

cegségben, utána 1509. fla foglalta el helyét ; majd
1534. követ Rómában, 1545. Franciaország kincs-

tartója, 1547. kincstartó s a király tanácsosa lett.

Nevezetes tevékenysége mellett összeköttetésben

állt franciaés külföldi tudósokkal, támogatva ket,
ezek könyveiket ajánlták neki s díszpéldányokat

nyomattak részére. (Aldus Manucius s mások.)
Híres könyvtára Parisban kb. 3000 kötetbl állt,

barna brbe kötve, a kötós mindkét oldala lapos

szalag- és növény-arabeszkdísszel volt ékítve s e

név volt rajtok: lo. Grolerii et Amicorum. Könyv-
tára 1675. eladásra került, eddig kb. 350 darabja

ismert. Kötéseit utánozzák s ezért példányai nagy
értékek, 600—2200 frankon kelnek el. Kb. 60
van bellük a Bibliothcque nationale-ban (Paris).

.Mint numizmata is kiváló volt, gj'üjteményét IX.

Károly vette meg, a liga alatt szétezóratott. V. ö.

IjC Roux de Lincy, Rechorches sur Jean G.
(Paris 1866).

Grolier-kötés, 1. Grolier.
Grolier, Balduin, magyar születés német no-

vella- és regényíró, szül. Aradon 1848 szept. 5.

Bécsben hírlapíró ; tobb budapesti (német) lapnak
is munkatársa. Mvei közül megemlítjük a követ-

kez regényeket és novellákat: Überspannt(1894);
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Zehn Geschichten (1895) ; Schuldig (1897) ; Ganz
zufállig n. and. hum. Novellen (1898) ; Die Doppel-

natur (1900) ; Wie man Weltgeschichte macht

(1900) ; Der olle ehrliche Lehmann (1901) ; Aus
der woltlichon Komödie (1903) ; Major Barsay u.

sóin Krois (1904) ; Die Bhre des Hauses (1906)

;

IJas Ratsel des Biiites (1906) ; Eino Panilí u. a.

hum. Nov. (1908) ; Deteictiv Dagoberts Tatén u.

Abenteuer (1909).

Grolman, Kari Wilhelm Georg von, porosz

gyalogsági tábornolc, szül. Berlinben 1777 júl. 30.,

megh. Posenbon 18-Í3 szept. 15. 1806. Möllendorf

szárnysegédeként vett részt a franciák elleni há-

borúban ; 1809. osztrák zászló alatt harcolt Szász-

országban, majd angol lobogó alatt Spanyolor-

szágban, ahol a franciák öt 1812. elfogták. Mi-

helyt kiszabadult, megint résztvett a Napóleon
elleni harcban, még pedig Blücher kíséretében.

Nagy része volt a Waterlooi diadal kivívásá-

ban. 1815—19-ig a porosz hadügyi minisztérium-

ban mködött, de 1819-ben Boyennal együtt el-

bocsáttatásáért folyamodott. 1825-ben újból hi-

vatalt vállalt s elbb Glogau vár, majd a Posen-
ben állomásozó hadtest parancsnokává lett. Po-
son városában 18-Í5. emléket állítottak neki.

Grolmann, Kari Ludu-ig Wilhelm von, német
jogtudós és államférfi, szül. Giessenben 1775.,

megh. Dnrmstadtban 1829 fobr. U. 1798. rend-

kívüli, 1800. rendes egyet, tanár lett Giessenben,

1819. hesseni államminiszter, 1821. belügy- ée

igazságügyminiszter,valammt miniszterelnök lett.

Fbb munkái: Grundsatze der Kriminalrechts-
wissensohaft (Giessen 1798, 4. kiad. 1825) ; Theo-
rie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen

Roohtsstreitigkeiten (u. o. 1800, 5. kiad. 1826).
Groma (lat.), mérnöki szerszám neve a ró-

maiaknál, moly földméréseknél, táborok és koló-

niák kitzésénél játszott szerepet. A mszerrl
azután maga a metszési pont is a G. nevet nyerte.

Oromanik. adók. Pozsega vm. bródi j.-ban,

(1010) 372 horvát és szerb lak. ; u. p. és u. t. Bród
Sz./ni.

Gromadki. a mazur nép (1. o.) csúfneve.
Ciroinatici (lat.), 1. Agrimemores.
Gromia (Aiiat), a Gyökórlábuak (Rhizopodn)

osztályúba, a Foraminiferák rendjébe, az Egy-
kamrá.sok (Monothalamia) alrendjébe tartozó vég-
lénynem. Héja gömböly v. tojásalakú, puha;
nagysága 26—800 \x.; állábai fonálszerüek, el-

ágazók. Édesvizekben és tengerben egjaránt el-
fordul, liogismortebb faja a G. oviformis Duj.

Gromitz, tengeri fürdó ós kis falu a schleswigi
ixiros/ kerületben.

Gromo. olasz származású testrkapitány Já-
nos Zsigmond magyar király és erdélyi fejede-
lom udvarában, aki nem nagy terjedelm, de
értékes munkát írt János Zsigmond birodal-
máról. Kitilnen jellemzi Iwnno a XVI. század
közepén lírdélyben j^zeropelt államférfiakat s az
akkori erdélyi állapotokat. Munkája címe : Ueber-
Kloht (les gnnzon im Besitz des Kön'igs -lohann von
Siebonbiirgen bí'findlichen Reiches (megjelent:
Archív (les Vereines fUr SI(>benbürgischo Landes-
knnde. Xeno Polgo 11. köt. :^8 1.).

Qromon Dezs báró, politikus, szül. Vnjszkán
1838., megh. Huda|)e8ten 1912. júl. 26. Báosbodrog

vármegyében kezdte közéleti pályafutását, 1869.

képviselvé választották, 1875—1880. Bácsbod-

rog vármegye, Zombor és Szabadka városok f-
ispánja lett. Fispánsága alatt élénk figyelmet for-

dított a tiszai öblözetek ármontesítésére és a csán-

gók visszatelepítésére. 188ír-ben Fejérváiy Géza
báró honvédelmi miniszter mellé államtitkárrá

neveztetett ki, 1894. titkos tanácsosi méltóságot

kapott. 1905-ben megvált hivatalától, 1906. a

fvárosi közmunkák tanácsának alelnökévé nevez-

tetett ki s megkapta a magyar bárói rangot. 1908.

öngyilkossági kísérletet követett el, de akkor í()l-

épült s — a régi szabadelvíípárt egyik legrokon-

szenvesebb tagja — megérte még régi pártjának
fölülkerekedését.

Gron., növénynevek mellett Gronovius Jo-

hann Friedrich leideni szenátor (1690—1762) ne-

vének rövidítése (Flóra Virginica,[Leiden 1739.,F1.

orientális, u. o. 1755).

Chronaa, porosz város a münsteri közigazga-

tási kerületben, (i9io) 10.079 lak. Fonó-szöv ipar.

Grondín, a szürke morgóhal (Trigna gur-

nardus L.) francia neve.

CÍrondzki Sámuel, lengyel származású, Er-
délyben élt történetíró, aki a kozák-lengyel had-
járat történetét (1648—1657) megírta (História

belli Cosacco-Polonici c. alatt), Apafiy Mihály er-

délyi fejedelemnek ajánlva 1676. (megjelent Pes-

ten 1789.). Lengyelországban született s a kir.

udvarban szolgált. A longj^el király 1655. Lubo-
mirszki Szaniszlóval Chmielnicki Bogdán kozák
hotmanhoz küldötte követségbe. A lengyel disszi-

densek részérl Erdélybe küldetvén, II. Rákóczi
György fejedelem udvarában telepedett meg.Részt
vett Rákóczi 1657.-1 lengyelországi hadjáratában,

melyet munkája III. részében leirt. Munkája I.

része a kozákok eredetét, szervezetét, független-

ségi harcuk okait és folyamatát írja le. II. részében
leírja a tatárok által szorongatott kozákok szö-

vetkezését a svédekkel és oroszokkal.

Gróni konvent (Ahhatia S. Benedicti dejítxta

Gron), máskép garamszentbenedeki apátság, 1.

Garamszenthenedek.
Groningen, 1. Gröningen egykori friz grófság

egy részébl alakult németfilföldi tartomámj a
tenger, Friesland. Drenthe és a porosz Hannover
közt, 2298 kms területtel, (i9io) 328,045 lak. (1

km«-re 143). G. egészen sík föld, amelyet hatal-

mas töltések védelmeznek a tenger betörései el-

len. Az éghajlat hvös és nedves. A tartomány-
nak legnagyobb része szántóföld és rét s így a
talaj úgy földmívelésre, mint állattenyésztésre

igen kedvez ; emellett a halászat la jövedelmez.
Ipara jelentéktelen s fleg sajt- és vajtermolésre

szorítkozik.

2. G., az ugyanlly nev németalföldi tartomány
fvárosa, (i9to) 74,613 lak., cukorflnomltókkal, do-

hány-, szivar-, bútor-, tükör-, gép-, hajó-, pót-

kávé- és sörgyártással, arany- és ezüstékszer-ké-

szltéssel. Kereskedelmét a mindenfelé szétágazó
csatornák ésjó kikötje, a Reitdiepen nagyon élén-

kítik ; f cikkei : a gabonanomüok, egyéb élelmi

.szerek, lovak, arany- és ezüstnomüek. A viz alá

meríthet csatornákkal körülfogott város széles

és egyenes utcákból áll ; legszebb sétatere a Plan-
tage. Jelentékenyebb épületei: a városháza, a
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ít, Mártonról elnevezett szép gót templom, a

. enzverö, a vámbás. a bOrze. a kat Broederkerk,

az egyetem, a szioház stb. 18 nagyobb bidja kö-

zül le^zpbb a Boteringhoog. Az egyetemen, több-

iiiio.-: m'piskolán kívül Minerva
.vi'szakudcmiája, ipar- és hajús-

it\iik> tudományos és múvészeti egye-

1. ü. már a IX. sz.-ban virágzó hely

V középkorban egy ideig az utrechti pü*-

-, volt a tulajduna. 1282-ben a Hanzához
c- ; 1514-ben üeldem hercegének öl-

ti v'lyezkedett. 1536-ban V. Károly osá-

1 alá került. A németalföldi szabad-

1579.. az utrechti unióhoz csatlako-

ii - u,x Hi.fbon attól elszakadt, de 1594. Orániai

Muiic újra nieghódítutta.

Qionov (Gronoiius), 1. Johann Friedrkh, hí-

rt>s német tllológus, szül. Hamburgban 1611 szept.

y., riiiMrh T ..i.ionht'ti 1^71 dec. 28. Tanulmányait
Li; Altdoríban, Leidenben és

Ui . , itt G. J. Vossius és Salma-

aus tanítványa voit ; beutazta Angol-, Francia-

és ()!a>z<.i^zágot, 1642. a történelem és szónoklat

nterben, 1659. D. Heinsius utódja a

'Z tanszéken. Ó a hollandus latinista-

;^uUi lut'gttlapitója. Jogtudósok és klasszikus

•k (í.iviiis, Sallustius, Tacitus. Plautus, Gellius,

' kiadásával és magyarázatával (ki-

.ishoz, Quintilianushoz. Hesychioshoz,

a ket i'lmiushoz) jutott nagy hímévre. Egyéb
múvei : Observationum libri ^Leiden 1639. Leip-

V -11); Commentarius de se.stertiis (Deventer

I.*<"tiones Plautinae (Amsterdam 1740). V.
• > • ' Kir.s;. Lében des berühmten J. F. G. (Ham-
l-u:-:r 17-j:;i.

' ' ' 'kob, az elbbinek fla. szül. Deventer-
i X. 20., megh. Leidenben 1716 okt. 21.

Tu -....ait Deventerben és Leidenben végezte
apja vezetéae alatt, beutazta Angliát, Spanyol- és
fJlasz .rszáirot. Pisában a görög nyelv tanára lett,

aben a széptudományok tanára és

'Ográfus. Kiadta Polybiost, Macrobi-

i, 6t«^plianus Byzantiust, Harpokrationt, Mélát,

lum. Mareellinuát, Phaedrust, Arrianost, Hero-

tost, Tacitnst. Fó müve : Thesaurus antiqui-

mm Graocarum (13 köt., Leiden 1697—1702).
la. Ábrahám (1695—1775) szintén jeles filológus

'It.

Gronov^ tud. állatnevek után Gronovius
••'n/ Thoodor nevének rövidítése, szül. 1730.,

megh. Leidenben 1777. Különösen a halak tanul-

mányozásával foglalkozott. Nevezetesebb múvei

:

Moseum ichthyologicum (Leiden 1754—56,2 köt.);

Zoophylacium Gronovianum (1763—81); Biblio-

tbeca regni animalis atque lapidei (1760).

Groom (ang., ojtéá-. grm) a. m. inas, szolga,
luvász. Egyszersmind angol udvari fótisztviselök-

k is címe.

QrooB, Kari, német filozófus, szül. Heidelberg-
bon 1861 szept. 10. 1898-ban a filozófia r. tanára
BaseUx'n. 1901 óta Giessenben. Fómunkásságát
az (>szt<nik;i és lélektan terén fejtette ki. A m-
vészi U'vckenys^et a bens utánzó ösztönnel
látja kapcsolatosnak. Munkái: Die reine Ver-
nunftwissenschaft (Heidelberg 1889); Einleitung
in die Aesthetik (Giessen 1892); Die Spiele der

Thiere (Jena 1896) ; Die Spiele der Menschen (u, »».

1899) ; Der aesth. Genuss (1902) ; Das Seelenleben

des Kindes (1904).

Oroot, í.(Groote), Geert, lat Gerfuirdus (mag-
nus), szül. 1340 Deventerben, megh. 1384 aujr.

20. Mint utrechti és aacheni kanonok, világiasau

élt, míg 1374. súlyos betegségbe esett. Ennek
hatása alatt szülvárosában a karthauziak Mün-
nikhuyzen kolostorába vonult. Késbb Uollandia

több városában mint hitszónok múködött és De-
venterben Radewyns Florenz nev társával meg-
alapította a «Közös élet testvérei)* egyesületét

(Fratres vitae communis v. Gerhardlnusok). Mint
a felebaráti .^^zeretot áldozata pestisben halt meg.
V. ö. Báhring (Hambui^ 1849), Bonet-Maury
(Paris 1878), K. Crrube (Köln 1883) monográfiáit.

2. G., Hugó de, 1. Grotius.
3. G., Jati Jákob Maria de, nyelvész, szül.

Schiedamban (Hollandiában) 1854. A keletázsiai

nyelveket tanulmányozta, többször tartózkodott

Kínában, majd Hollandus-Indiában a kínai nyelv

tobnácsa lett. Késbb a leideni, 1911. pedig a ber-

lini eg>'etem kínai tanszékére hívták meg. Leg-
fbb munki^a: The religíous system of China
(Leiden 1892- 1910, 6 köt.).

Groote Eylandtc^ited: grót ^Jiend) v. Great Island,

a Carpentaria-öböl legnagyobb szigete, amely
Dél-Ausztrália ausztráliai gyarmathoz tartozik

;

területe mintegy 4000 km*, partjai kopárak, bel-

sejét hegyek takarják, emberek állandóan nem
laknak rajta.

Grootfontein, Német-Délafrika protektorátusa

alatt áUó önáUú kerUlet, 1900. különítették el

Outjótól.

Gropins. 1. Kari Wilhelm, német fest, szül.

Braunschweigban 1793 ápr.4., megh.1870 febr.20.

Mint a berlini kir. színház di.szletfestje (1868-ig)

nagj' szerepe volt a színpadi díszletek kifejlesz-

tésében. 1827-ben a Daguerre-féle párisi dioráma
mintájára Berlinben nyitott ilyet.

2. G., Martin, német építész, az elbbinek
unokaöccse, szül. Berlinben 1824 aug. 11., megh.
1880 dec. 13. Fiatal korában Schinkcl és Boetti-

cher hatása alatt fejldött. Múvei, melyeket nagy-
részt Schmieden nevú társával együtt tervezett,

a klasszicizmusnak modernebb formáját mutat-
ják. A le^mertebb közülök a berlini iparmvé-
szeti múzeum (befej. 1881) és a lipcsei új Gc-
wandhaus (befej. 1884).

Gropper, Johannes, katolikus teológus és egy-
házjogász, szül. 1503 febr. 24. Soestben, megh.
1559 márc. 13. RómiU>an. Különösen 1540—41. a
hagenaui, wormsi és regensburgi vallási vitatko-

zásokon elfoglalt mérsékelt, az ellentéteket kibé-

kít irányzatával tnt fel. Törekvéseinek támasza
volt az ideális gondolkodású Contarini Gasparo
bíbomok is. Mikor a hitszakadás áthidalhatatlan

lett, G. a római inquizicíó eltt kényszerült tisz-

tázni dogmatikus áliáspon^át az igazulás tanára

vonatkozólag. V. ö. Pastor, Die kirchl. Reunions-
bestrebungen (Frwburg i. B. 1879) : H. Laemmer,
Die vortridentinisch-katholisohe Theologie des

Reformatious-Zeitalters (Berlin 1858) ; van Gidik,
Joh. G. (Freiburg i. B. 1906).

Groppit (isv), két ásváujrfajra is alkalmazták
e nevet. Egyrészt átalakult pargasit, másrészt
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egy hidroszllikát Al,Fe,Mg,Ca és K tartalommal.

Barnás rózsaszinfl, szilánkos törés, áttetsz tö-

meg, mely hasadást is mutat. Mészkben Gropp-

t<irp mellett (Svédország) találták.

tiroppo, gruppo, gropetto,ffrupetto (ol.), zenei

cifrázat. Azonos a duplazá-'veÁ vagy keftz-vel

(n'gebben paránytrilla), 1. Díszítés.

Groroilit (ásv.) a. m. vád.

Gronidit, kzet, kvarctartalraá tinguait. Teló-

reket alkot Krisztiánia környékén (Gromd köze-

lében).

Grom (firanc, qjtad: p*) »• m. nagy, ers, durva,

továbbá egyes dolgoknak sokasága, egy egésszé

való összefoglalása ; a katonaságnál valamely se-

regrész vagy csapat harcoló erejének a frésze,

tehát a. m. zöm. A gyári helyiség kitételével több

selyem- és félselyomszövet megnevezése : G. de

Naples, O. de Tours (1. Selyem). G. mint mérték
nagytacat, kereskedelmi darabmérték = 12 tucat

r= 144 drb.

Ciros (ojtod : gró), 1 . régebbi francia finom arany-

.Tom (G. royal) 20-45 K értékben. —2. G., fran-

cia ezüstérem, mely liliomgaras (G. á la fleur de

lys) és koronagaras (G. á la couronne) néven szép

veretése által vált ki.

Gtos (tjtod: gró), 1. Antoine Jean, báró, francia

fest, szül. Parisban 1771 márc. 16., megh. 1835
ján. 25. Dávidnak volt tanítványa, 1793. Olasz-

országba ment ós a francia hadsereghez csatlako-

zott, majd elnyerte Nepoleon kegyét, aki mint csá-

szár sok megbízásban részesítette. Festményeinek
legjavát Napóleon ós a francia hadsereg dicsíté-

sének szentelte. A párisi Jjouvreban vannak : Na-
póleon az arcolei hídon ; Napóleon Jaffában meg-
látogatja a pestisbetegek kórházát (1804); Az
eylaui ütközet (1808). Hasonló tárgyú egyéb ké-

pei : Napóleon a gúlák eltt ; A wagrami csata

;

Madrid bevétele. A császárság bukása után G. a
í^ourbonoknak is kedves festje lett. Megfestette
XVIII. Lajos elutazását a Tuilerios palotából Na-
póleon közeledtónek hírére (marseillesi múzeum)

;

V. Károly és I. Ferenc látogatását a st.-denisi krip-
tában (Louvre) ; Angouléme hercegn elutazását
Pauillacból (bordeauxi múzeum). Nagy festinény-
nyel díszítette a párisi Panthoon kupoláját : Szt.

Genovéva a francia királyok hódolatát fogadja.
Legjobb történeti képein G. a klasszicizmuson
túlmen mozgalmasságra, természetességre, drá-
mai hatásra törekszik ; festi eszközei is tökéle-
tesebbek — Rubens hatása alatt is áll — és el-
készítik a romantikus irány kolorizmusát. Napó-
leon korának megkapó dicsítései. Dávid szám-
zetése (1816) után a klasszicista iskola élére állt,

de saját régibb müveinek szalwdabb jellegével
szemben már nem sikerült a régi irányt új életre
keltenie és e fölött való kétségbeesésében öngyil-
kos lett. V. ö. Dargenty, Le báron G. (Paris 1887).

2. G., Pierre, francia szobrávsz, 1. Legros.
OroBboÍB. Paris mellett, kamaldull remeték ta-

ny^a, 11. Rákóczi Ferenc kedvelt tartózkodó he-
lye. A Bzámflzött fejedelem 1713. Franciaország-
ban települvén le, Pári.sban barátja. Te.ssée U\hor-
nagy palotájában lakott. Egy ízben Clugnyben
egy szerzetes, ki annak eltte RákócJii tüzérkapi-
tánya volt Magyarországon, arra kérte a feje-
delmet, hogy mivel zárdájuk leégett, juttassa öt
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be a G.-i kamalduli zárdába. Rákóczi, mint

maga írja Confessióiban, Isten ujját látta abban,

hogy az idk változásával a tüzérkapitánybóí

barát lett ; az egykori vezérl fejedelem is, ügyo-

bukottan, miért ne lehetne remetévé ? Hogy azon-

ban Rákóczi ily kérdésekkel tépeldött, annak
csak küls oka volt a csuhába öltözött kapitány

esete : remetéskedését voltakép a kegyes gyakor-

latokba mélyedt udvar, majd XIV. Lajos halála

után beállott tarthatatlan helyzete az udvarnál

idézte el. Ezért húzódott barátjával, Tesséevel

együtt a G.-i klastrom mellett épített mezei la-

kába. Itt éldegéltek, távol a nagy világ zajától,

csekély számú szolgátéi környezve. Egy-egy va-

dászat, V. egy-egy régi barátjának, mint pl. Pét^r

cárnak párisi látogatása alkalmával hagj'ta csak

el a fejedelem csendes menedékhelyét, honnan
végleg csak 1717. távozott Rodostóba. Vonzalma
azonban G. és remete-népe irányában haláláig

fenmaradt: végrendeletében úgy bebalzsamozott

szívét, mint vallásos munkáinak kéziratait a G.-i

kamalduliak rizetére óhajtotta bízni. Ez utóbbiak

közt legnevezetesebb a Confessio peccatoris cím
latinul irt müve, melyet 1716. G.-ban kezdett írni

s Rodostóban fejezett be. Nagybecs rajza ez a fe-

jedelem lelkivilágának s egész életének. Gyónás
alakjában fordul benne az Ur Istenhoz. Eredeti

kézirata jelenleg a párisi nemzeti könyvtárban
van, hová 1792. került az akkor eltörölt G.-i

zárda egyéb irományaival együtt. Ebbl adta ki

1876. aM. Tud. Akadémia, II. Rákóczi Ferenc
önéletrajza c. alatt.

OroH de Naples, 1. Selyem.
Groseiller de Barbados (növ.), LPeireshia.
Gros-romaiu (^t«d:gT6 romen), 1. Betünemek.
Chross, 1. Ferdinánd, német tárcaíró, szül. Bécs-

ben 1849 ápr. 8., megh. u. o. 1900 dec. 21. Mint
tárcaíró a különböz bécsi és Ausztrián kívüli

lapokban igen élénk munkásságot fejtett ki,

amelyhez utazása és tartózkodása Egyiptomban,
Francia- és Olaszországbanb anyagot szolgált.i-

tott.Rajzaitéstanulmányaitösszeg>Tijtötte:Kleine

Münze (Breslau 1878) ; Nichtig und flüchtíg (Leip-

zig 1880) ; Oberammergauer Passionsbriefe (u. o.

1880) ; Mit dem Bleistift (u. o. 1881) cím köte-

tekbon, melyeket késbb követtek : Aus der Büche-
rei (Wien 188.3) ; Blátter im Winde (u. o. 188-t)

és Aus meinem Wiener W^inkel, Bilder (Leipzig

1885). Mint drámaíró kiadta Geheimnisse (Wien
1877) c. egyfelvonásos csevegését és Die neuen
Joumalisten (Max Nordauval, Leipzig 1880) ; Der
erste Brief (Wien 1883) és Die Tochter (1900) c
vígjátékát.

2. G., Hans, osztrák büntetjogász, szül.

Grácban 1847 dec. 26. Bírósági szolgálatba lépett,

majd 1899. a czomowitzi, 1902. a prágai német,
1905. a gráci egyetemen lett tanár. Ó állította

fel az els kriminalisztikus muzeumot Grácban.
F'bb müvei : Handbuch für Untersuchungsrich-
ter als System der Kriminalistik (Graz 1893, 4.

kiad. München 190-i ; eddig hét nyelvre fordítot-

ták le) ; Lelirbuch für don Ausforsehungsdienst
der Gendarmerie (2. kiad. u. o. 1895) ; Kriminal-
psychologio (u. o. 1898) ; Encyclopádie der Kri-
minalistik (Leipzig 1900); Gesammelte krinii-

nalistlsche Aufsfttze (n. o. 1902. 2. köt. 1908).
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1S98 óta kiadja a Lipcsében megjelen Archiv

fiir Kriminalanthropologie nnd Kriminalistik e.

f<'lv6iratot.

H. G., Hans, német légbi^óetíszt. szül. 1860
V

-' < ^raterben. 1882-ben ntásztiszt lett. 1886.

k' a légh^óe^sapathoz és 1906. a lég-
' •'"•^'íncsnoka lett. Az 6 vezetése

net ha<i.sereg els félmerov

c ^hajóit. Munkái: DerLuftbal-
iiste des Heeres und der Wissenschaft

()4) ; Motorhiflschiffe (n. o. 1905) ; Die

ing der Motorluftschiffahrt lm 20. Jahr-

.1. o. 1906).

4. (r., Jenny, német színészn, szül. Abaúj-

Szántón 1863 táján, raegh. Berlinben 1904 máj.

S. Szini pályáját a bécsi Volkstheaternél kezdte

1878. 1885 óta berlini színházaknál volt szer-

zdtetve s a magjar születés színészn nagy
.<«ikereket ért el ágy a szalon-szerepekben, mint a
német népies szinmfivekben.

5. G., Kari, osztrák egyházjogász, szül. Zuck-

mantelbon 1837 júl. 26., megh. Bécsben 1906
febr. 21. Az egyházjog tanára volt 1867. az inns-

brucki. 1871. a gráci, 1888. a bécsi egyetemen.

Fbb müvei : Die Beweistheorie ím kanonischon

Prozess (Wien 1869 és Innsbruck 1880. 2 rész)

;

Das Recht an der Pfründe (Graz 1887) : Lohrbuch
dee katholischen Kirchenrechts (Wien 1874, 5.

kiad. Ledértl, 1907).

6. G., Kari, író és mfordító, szül. Pesten 18-38

máj. 24. Számos vígjátékot és drámát írt németül,

többnjire Cárlo Dolceéinér alatt. Ezek között van
több magjar vonatkozású, ilyen : Pannónia (1860)

;

K. Kolemann (szomorújáték 1885) ; Gödöll (lib-

rettó) : Könlg Imre (operalíbretto). Németre fordí-

totta Csiky Gergelynek Örök törvényét, Tenny-
son Knooh Ardenjét és Shakespeare Cymbelíiyét.

Operáiból fordított Radó Antal.

Gross-Anheim, porosz város a kasseli közigaz-

gatási kerületben, (iwo) 5365 lak. Vasmüvek;
dohány- ós parkettgj'ártás. Közelében van a po-

rosz királyi puskapor- és dinamitgyár.

GroBs-Batanga. Kamerun afrikai német gyar-

mat ogyik parti telepe. Két köz.«égból áll.

GroBsbeeren. falu Potsdam porosz kerületben,

(1910)1600 lak. Határában 1813 aug.23. a szövet-

ségesek és a franciák megütköztek s az utóbbiak,

mintegj' 75,000-on Oudinot vezérlete alatt, kény-

telenek voltak a Bomadotte fvezérlete alatt álló

100.000 ombor ellenében visszavonulni. A helyet,

ahol az ütközet lefolj-t, egy vas obeliszk jelöli meg.
OroiB-Borstel, Hamburg egyik lóversenypá-

lyája. Itt futják a 80,000 márkás Hamburgi nagy
dijat.

Orossbreitenbach (Breitenbach), német város

Schwarzburg - Sondorshausen fejedelemségben,

2898 lak. Jelents iparmvészeti rajzoló- és min-
tázóiskolája. három porcellángyára és poroellán-

festéje van.

Grosschmid Béni, jogtudós, szül. Máramaros-
szigeten 1852 nov. 6. Ifjúkorában régi nemesi
noví^t Z.'iögöd-T^ magyarosította, de késbb régi

novót ismét felvette. Müvei legnagyobbrésrt Zsö-
g<Ml Ben név alatt jelentek meg. Több évi mi-
ni.^ztériumi, bírói szolgálat és üg>'védkedés után

1882. nagyváradi jogakadémiai, majd kolozsvári

egyetemi tanár lett, 1890 óta pedig a magyar
magánjog tanára a budapesti egyetemen. Tevé-
keny részt vett a házassági törvény tervezetének

elkészítésében. Tagja a magánjogi törvénykönyv
elkészít bizottságának. A M. Tud. Akadémia
1901. levelez tagjának választotta. 1899-ben az

udvari tanácsosi címet kapta. Mint tanár eladá-
saival nagy hatással van a jogásziQu.ságra. F
mvei: Öröklött és szerzett vagyon (2. kiad.,

Budapest 1894); Fejezetek kötelmi jogunk köré-

bl (u. 0. 1898—1899, 2 köt.) ; Magánjoqi tanul-

mányok, tervezetek és kisebb dolgozatoK fként
az öröklési, kereskedelmi és családi jog körébl
(u. o. 1901, 2 köt.) ; Magánjogi eladások. Jog-

szabálytan (u. o. 1905); A házas.sági törvény (u.

0. 1909). Jogtanári mködésének harmincadik év-

fordulóján volt tanítványai emlékkönyvet adtak

ki (1912).

OroMie (franc, ejtad : entu\ bírói határozatok

(idézés, ítélet, stb.). valamint végrehajtható alak-

ban kiállított közjegyzi okiratok kiadmányának
elnevezése.

Grosae (finánc, ol. grossa, angol gross), a ke-

reskedelemben a nagytucat neve =12 tucat =
144 drb.

Grosse, 1. Július, német költ, szül. Erfurtban

1828 ápr. 25., megh. Torboleban a Garda-tó mel-

lett 1902 máj. 9. Költi mködését Cola Rienzi

(Leipzig 1851) c. drámájával kezdte. 1867-ig a

Neue Münchener Zeitung szerkesztésében vett

részt. 1870-ben a Schiller-alapítvány titkára lett

Weimarban. Els költeményei 1857. (Göttingen)

jelentek meg, ezt követték Aus bewegton Tagén
(Stuttgart 1869) ; Wider Frankreich (Berlin 1870);

Episoden und Epilogen (München 1880, 2. kiad.

1890) : Gedichte des Grossfursten Konstantin, frei

nachgedíchtet (1891) ; Am Walchensee (1892) ; Die

Tochter (vígjáték 1900) stb. Válogatott müvei
BerUnben jelentek meg (1909). V. ö. H. Hhé, J.

G. als opischer Dichter (Berlin 1874).

2. G., Theodar, német festó, szül. Drezdában

1829 ápr. 23., megh. u. o. 1891 okt. 12. Drezdá-

ban Bendemannak, Rómában Comellusnak volt

tanítványa. Az olasz renaissance hatása alatt

festett mvei közül a legjelentékenyebbek : Léda

a hattyúval (1852, a drezdai képtárban) ; Dante és

Vergilius a lelkek partraszállását nézik (1879,

u. o.): nagy falképsorozatok a lipcsei múzeum
loggiájában (18frt—71) és a meisseni Fürsten-

schule dísztermében (Panwelssael együtt).

Grosse Alster, 1. Alster.

Grossenehrich, város Schwarzburg-Sondors-

hausen fejedelemségben, 961 lakossal. G. 1282.

kapta városi kiváltságlevelét.

Grcssenhain. járási székhely Drezda szász ke-

rületi kapitányságban, (i9io) 12.217 lak., gj'apju-

és selyomfonókkal, poáttógjártással, szivar-, br-,

gépgyárakkal, réz- és clnnárúkészltéssel. G. ere-

detileg Meissen rgróísághoz. 1312—16. Branden-

burghoz tartozott; 1485 óta Szászország birtoka.

1813 máj. 16. itt oroszok és fhinciák ütköztek

össze egymással.
OroM-Enaendort 1. Emeradorf.
«re—e plé«e (franc, aí*^: jtom pjío), az a

húsétel (relévé de boucherie). mely ebéd alkahná-

val, rendesen hal után, a 4-ik fogás. Többnyire
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nagy darab húsból áll (roastbeef, ürühátgerinc,

vad, nagy szárnyas, sonka stb.) és piéce de ré-

sisUince-nak is nevezik.

Grosser, Emánuel, német arckópfestö, szül.

Boriinben 1874 nov. 30. Kereskednek nevelték

és csak hosszas küzdelmek árán tudta elérni, hogj'

a berlini, majd a miinchoni akadémián festvé

képezhesse ki magát. Sikereit különösen a kép-

mtefestés terén aratta. EnomQ mvei közül ne-

vezetesek : J. N. Sepp tanár, Priedrich Haase,

Dürckheim gróf, Priedrich Spielhagen, Theodor

Mommsen, Waldeyer tanár. Begas, Károly Ede
szász-kóburg-gothai hg. arcképei. A német iskolai

rajzoktatás újjászervezése körül is érdemeket

szerzett (Reform im Schulzeichenunterricht, Ber-

lin 1900).

Growneria, nagy arany v. ezüst edények
megmunkálása. Cellini a trébelést nevezte így,

de a szó értelme változott, most nagy ezüst-arany

tárgyakat neveznek így, ellentétben a kicsinyek-

kel, melyeknek minnteria a neve.

C>ro8ser Preis von Baden (ném.), a ba-

den-badeni nemzetközi lóverseny-meeting legje-

lentsebb futása. Díjazása a badeni nagyherceg
aranyserlege és 60,000 márka, távolsága 2400
m., hároméves és idsebb lovak részére. 1850 óta

áll fenn. Gyzteseinek lisztáján német, francia,

angol, osztrák lovak mellett több magyart is ta-

lálunk ; Kincsem háromszor nyerte meg. Lovaink
közül utoljára Tokió gyzött benne 1897., nem szá-

mítva az orosz tulajdonban lev, de nálunk tre-

nírozott Ksiaze Fant (1910). Mostanában többnyire

francia ló nyeri meg.
CiroiMiesse nerveuse (franc, e^d: groszesz

nen-öz), idoges nk azon érzése, hogy teherben van-
nak, néha a terhességet utánzó küls testi tüne-

tek is kifejldnek : a has felfúvódása, az emlk
duzzadása, szinezdéso.colostnmi-elválasztás. N-
orvosi vizsgálat azután kideríti a valót.

GroBseto. 1. tartomány Toscana olasz compar-
timentóban, Pisa, Siena, Róma tartományok és a
Földközi-tenger közt. A hozzátartozó Giglio és

Giannutri szigeteket is beleszámítva, teiülete

4502 km«, lakóinak száma (1911) 148,122. Az egész
tartomány egy járást alkot. — 2. O,, az u. i. nev
tartomány fvárosa és püspöki székhely, (1911)

11,891 lak. Szép székesegj'házának homlokzata
sokszín márványból készült ; a városházán et-

ruszk és római régiségek, valamint renaissance-
kori érmek, régi nyomtatványok és kéziratok lát-

hatók. A város körül és tle Ny.-ra síkság terül
el, amelyet az ókorban még tó vize (Cicero Lacus
Preliusa) takart ; késbb ez egészen eliszaposo-
dott ée klgöaölgéseivel környékét veszélyessé tette.

Ujabb Idben a mocsarakat lecsapolták, ami által
a város Í8 egészségesebb levegj, a mocsarak
pedig termékeny földdé váltak. Q. közelében van-
nak a régi etruszk városnak, Rusellaenek romjai
ée a kénegyiz Bagno di Rosdle nev fürdhely.

Qross-Flottbek, porosz falu a schleswigi köz-
iRíugntáíii kerületben. Közelében, az Élbe egy kis
szigetén van a látogatott Parkhotel Teutels-
brtícke nev gyógyfürd.

Qroesgartaoh, kis falu a wUrttombergi Neckar
kerületben, inolynek ki>zelében újabban hatalmas
kkorszakbeli telepet fedeztek fel.

Gross Gerau, az ugyanilynev járás székhelye

Starkenburg hesseni tartományban, 5062 lak.,

cukor-, szesz- és olajgyárral.

Gross-Glockner, a Hohe Tauern legmagasabb

csúcsa, 1. Glockner.
Grossglogau, 1. Glogau.
Grossgörschen, kis falu Merseburg porosz ke-

i-ületben Lützen közelében. Határában folyt le

1813 máj. 2. a lützeni csata (1. o.) néven ismert

ütközet.

Grossi, 1. Liiigi, olasz zeneszerz, 1. Viadana.

2. G., Tommaso, olasz íi"ó, szül. Bellanóban

1791 jan. 20. megh. Milanóban 1853 dec. 10. Pap-

nak nevelték, de megszökött a szemináriumból és

ügyvéd lett. Csodálója ós jó barátja volt Manzoni-

nak. G. eleinte milanói dialektusban írt egy
Prineide c. szatirikus költeményt s egy Fuggitiva

c. verses novellát. Rövidebb verses elbeszélései

(az említett Fuggitiva és az Udegonda) nagy sikert

arattak, de már a Lombardi álla prima Crociata c.

15 énekes széls romantikus eposz az közönsé-

gének sem igen tetszett. Utolsó költi mve az

Ulrico e Lida c. novella volt. Legfontosabb müve
a Marco Visconti c, Manzonit követ történelmi

regénye. Egy dala (Rondinella pellegrina) Olasz-

országban rendkívül népszer lett és még ma is

dalolják. Összes munkáinak legújabb kiadása:

Milano 1862. V. ö. Caniis, Alcuni ital. contemp.
I. köt. (Milano 1868) ; Gurii, T. G. (u. 0. 1862).

Grossinger, 1. (Grossing) Ferenc Rudolf, szül.

1751., megh. Grácban 1830 okt. 12. József császár

kabinetjében alkalmazta, de mint megbízhatatlan
embert nemsokára elbocsátotta. Hírhedt müve

:

Jus publicum Hungáriáé (Halle, illetleg Pest [Eg-

gonbergoiTiél] 1786), melyben a magyar királyi

hatalom abszolút voltát vitatja. Egjéb munkái

:

Ungarisches allgemeines Staats- imd Rogiments-
recht (Wien 1876); Refutatio juris publici Hungá-
riáé (Halle, ill. Pest [Eggenbergernél] 1791).

2. G. János, természettudományi író, sz. Komá-
romban 1728 szept. 27., megh. u. 0. 1830. Mint a
jezsuitarend tagja Nagyszombatban, a bécsi The-
resianumban és Kassán tanárkodott. A rend eltör-

lése után Komáromban mködött. Természetrajzi
munkákat írt. V. ö. Zeüiger A., Egyh. írók csar-

noka ; Márki értekezése a Termószettud. füzetek

1882. évi kötetében : Dr. G. J., hazánk múlt szá-

zadbeli leírója.

Grossjagerndori, kis falu Gumbinnen porosz
kerül(>tbe!i. ahol 1757 aug. 30. az Apraxin vezérlete

alatt (50,000 emberbl álló orosz sereg a Lehwald
vezérelte 20,000 poroszt megverte és visszavo-
nulásra kényszerltette.

Grossl-iéle színnyomó eljárás, Grossi Richárd
osztrák fmérnök által föltalált gép és eljárás több
színes nyomatnak egyetlen nyomással való ké-

szítésére. A színek mindenikéhez külön, sab-

lonnak nevezett kemény és nem rugalmas formát,
pl. cink-klisét készítenek. Ezek mindegyikét a gép-
ben külön-külön fostékez szerkezet látja el más-
más szín festékkel. A festékes sablonokról ru-

galmas hengerek leemelik a f(vstékrétegot és a
legpontosabb regiszter megtartása mellett egy
ú. n. gyüjtformára viszik át, amelyrl aztán köz-
vetlenül a papírosra nyomódik a kép. A kész njo-
maton a gjüjtóforma valamennyi pontja meg vo-
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nalk^a megvan, do a sablonoknak megfelelen,
más-más szlnbon. Az átvitel történhetik a sablo-

nok meg a gyüjtöforma közé iktatott közbens
tormára is, ahonnan tudtán egy további henger a

példának okáért autotip-hálózatos képet leveszi

ée a — mondjak — goillosált gyüjtóformára át-

viszi. A nyomtató eljárást az jellemzi, hogy a
k ?zinek nem következnek minden átme-
n 1 egymásra, mint pl. a Congrevo-nyo-
múonál, hanem közöttük valami— bár még olyan
koskeny — rész van a tlük alkotott átmeneti
színMl. Ha a Grossl nyomója erre a dologra egy
kis rt^ elmet fordít, nyomtatványai a legponto-
sabt) ifi;i>zt**rii könyvnyomdái v. litográflai nyo-
liüVstni is iuei:kiii"ntx»ztt^'thctök. A háromszínnyo-
niásos kr[>pk Grosl eljárása szerint közönséges
(fyoi-ssajton is nyomtathatók, föltéve, hogy a gép
járata cU'g könnjlS.

Groeslichteríelde, 1911 óta Berltn-Lichter-

felde, porosz község és egyúttal Berlin (1. o.) kül-

városa a potsdami közigazgatási kertUetben,

u9tci 4:2..l3 lak. A Berlinnel csaknem összeépült

s két villamos vasúttal összekapcsolt község a
berlini középosztály kedvenc tartózkodási helye.

Grossliebental, német kolónia Kherzon orosz
kormányzósáií Odessza nevú kerületében, kb. 4000
ak. Mellette fekszik Kleinliebental, iszapfürdkkel,
l';^2 lak., az odesszaiak kedvenc nyaralóhelye.

Grosslitzner. heery, 1. Süvretta.
Grossmann Iqnác, fizikus, szül. Grönczrusz-

br. 16.', megh. Budapesten 1866 máj. 21.

1. ai tanulmányai után aprágaiegyetemre
uiüüi. ülointo mint tanító mködött. 187-ben
a pesti kereskedelmi akadémia tanárává nevezték
ki ; 1862. mmt telegráf-mémök és pénzügyi ellenr
a pest-losoncz-zólyomi vasúttársaságnál vállalt

szolgálatot G. a higanylégszivattyu feltalálója

- ebben megelzte Sprengelt és Geisslert, de elsó-

áógi jogát ezekkel szemben nem védelmezte ós

taláhnánj'át a külföldi tudományos közlönyökben
közzé sem tette. 1854-ben új szerkezet gazo-
métcrt talált fel. 1865-ben szabadalmat nyert a
'olegráfvonalak berendezésére vonatkozó javí-

tásra, de ezt rövid id múlva bekövetkezett halála

luiatt nem hasznosíthatta. 1864-ben a pesti árú-
ps órtcktúzsde megbízásából táblázatokat készí-

tett, melyekbl a gabonanemek mázsánkinti árát
bizonyos gabonamennyiség súlyából azonnal meg-
állapíthatni.

Grossmann, 1. Chrüiian GotÜob Leberecht,
!!»m'>t prot. teológus.szül. Hamburg mellett Priess-

~><3 nov. 9., megh. Lipcsében 1857 jún.
lon szuperintendens volt, egyszersmind

' és a Thomaskirche lelkésze. A
egj létnek ö volt az alapitója.

M :; \.wu» sokat foglalkozott Philóval és az
^l' \andiiai zsidó vallásbölcsészettel; idevágó
imiiilLái : Questiones Philoniae (Leipzig 1830) ; Plii-

lonis anecdota (u. o. 1856). Továbbá nagy flgyel-

luet keltett annak i<ií.i..t>..ii Obereine Reformation
der protest. Kii sung c. müvével (1833).

2. G.. Gius-Uii ...... h Wühelm. német szí-

nész i"!* szinmúiro. szül. ííerlinben 1746 nov. .30.,

megh. Hannoverben 1796 máj. 20. lileinte diplo-

máciai pályán mködött, Berlinben megismerke-
dett Lessinggel s ez elhatározó volt pályájára.

Fogadásból 3 nap alatt írta meg Die Peuerbronst
c. vigjátékát, Wilhelmine von Blondheim c. tra-

gédiáját pedig 8 nap alatt írta ; mindkét darab fé-

nyes sikert ért. A Minna v. Bamhelmben Uothá-
ban színpadra is lépett s oly sikert aratott, hogy
azontúl szinész lett. Volt színigazgató is és több

német városban mködött, míg végül a francia

forradalom idejében radikális elvei miatt hat havi

fogságot kapott s a további mködést megtiltották

noki. — Felesége, Hartmann KaroUne Sopkie
Auguste, szül. GiSthában 1752 dec. 25., megh. 1784
máTC.28. Férjével együtt mködött mint színészn
ée igazgatón.

Cht>88-Me8erit8ch, az ugyanily nev morva-
országi kerületi kapitányság székhelye, (i»io) 5301
lak., vászoniparral, brgyártással, jelentékeny

gyümölcs- és zölds^kereskedéssel.
Gross-MoyetiTTe (^tsd: moijfirr), falu Lotharin-

gia német birodalmi tartományban, a francia ha-
tár közelében, (isio) 9536 lak., vaskohókkal és
vaséiTbányákkal.

Gross-Ottersleben, falu Magdeburg porosz ke-
rületben, (1910) 7227 lak., cukor-, pótkávé- és tégla-

g>'ártá.ssal.

Grossömer, falu a porosz merseburgi kerület-

ben, (1910) 4606 lak., rézbányákkal ; közelében a
Gotte6-belohnuiig nev kohó, rézflnomitóval.

Grossröhrsdorf . falu Bautzen szászországi ke-

rületi kapitányságban, (1910) 7398 lak., jelentékeny

vászon- és pamutszövéssel, fehérítkkel, cérna- és
szalagkészltéssel.

Gro8s-Salze(v. Salze), város Magdeburg porosz
kerület Kalbe járásában, (i9io) 8969 lak., mester-
séges trágya-, gépolaj-, cikória-^ szappankészí-

téssel ; közelében van Elmen (1. o.) sósfiird.

Gross-Schönaa, falu Bautzen szászországi ke-

rületi kapitányságban, (i9io) 7431 lak., pamut-,
vászon- és félvászonszövéssel, fehérítkkel, üveg-
csiszolással és festéssel, dohány- és sörgyártással.

Gross-Strehlitz, az ugyanily nevú járás szék-

helye Oppeln porosz kerületben, (i9io) 5753 lak.,

gépgyárral és mészk^téssel.
Gross-Stresow (Stresow), kis falu Stralsond

porosz kertUetben, a ROgeni Bodden egy kis öblé-

nél, 70 lak. Közelében áll I. Frigyes Vilmos szobra,

annak emlékéül, hogy 1715 nov. 15. ott szálltak

partra a poroszok, dánok ^ szászok.

Grosstabarz, falu és klimatikus gyógyhely
Gotha hercegségben, az Inselsberg É.-i lejtjén,

a Thüringiai-erdóben, (i»io) 1200 lak.

Gross-UUersdorf, fürdhely Máhrisch-Schön-
berg morvaországi kerületi kapitányságban, (1910)

2302 lak..jódot és gipszet tartaúnazó kénes fonáiS-

sal (27-5» és 12« C), vízgyógyintézettel ; egy r^
parkban fekv kastéllyal.

^roMiaa (lat.) a. m. garas (1. 0.); G. denarius,
1. Érmek.

Grossrenediger, hegy, 1. Venediger.
Chro88S8chocher-Windorf . szászországiközség

a lipcsei közigazgatási kerületben, (1910) 5668 lak.

Vasöntö, téglagyártás, malomipar, villamos m-
szei^észités.

GTooBzalár (ktx\ 1 Gránát.
Gntm to«moiji, 1. Petü tournois.
GroB-Yentres a. m. nagyhasuak. Dakota és

Montana államok ú. n. warestindiánnaainak (más

lUtmilian IX. kd.
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néven algonkinok, 1. Algonquián) csúfneve. Mivel

e törzsek mind normális testalkatúak, hízásra

nem hajlandók, nem is pohosak, a nevet onnan

kapták, hogy a férj-gyermekágy (1. Couvade) szo-

kásának hódolnak, innen a ö. név. Amerikai an-

gol nyelven Big-Bellies a nevük.

Chrósz, 1. Albert, orvos, szül. Nagy-Váradon

1819 jan. 12., mogh. 1901 márc. 18. Egyetemi

tanulmányait Bécsben végezte. 1845-ben orvosi

oklevelet nyert. Orvosi mködését külföldi tanul-

mányútja után Nagy-Váradon, Grósz Frigyes

kórházában kezdte meg. 1848—4f9-ben az aldunai

tábor törzsorvosa, majd a nagyváradi honvéd-

kórházak igazgató forvosa, 1852—1867-ig pedig

Nagy-Várad város forvosa volt. 1867-tl kir.

törvényszéki orvos, majd az országos közegész-

ségügyi tanács rendkívüli tagja. 1858 óta haláláig

a nagyváradi szemkórház igazgató tulajdonosa

volt. 1896-ban 50 éves orvosdoktori jubileuma

alkalmával magyar nemességet kapott. Müvei

:

Azegiiiptomiszembetegftégékröl (1865) ; Az ujdon-

sztílöiiek szemlobjáróí {186S) ; A nagyváradi szem-

kórház mködésérl szóló jelentések.

2. G. Béla, génre- és arcképfest, szül. Miskol-

czon 1835 febr. 4. Tanulmányait Marastoni iskolá-

jában kezdte, majd Bécsben Waldmüllernél és a
müncheni akadémián folytatta.Számos arcképe kö-
zül feltntek a hatvanas években : gróf Andrássy
Gyula miniszterelnök és gr. Andrássy Gyuláné
képmásai. A Szépmvészeti Múzeumban vanNi
arckép (1887) és Anyóka cím festménye; Klotild

fhercegn Szi. Margit c. müvét szerezte meg.
3. G. Emil, szemorvos, G. 1. fla, szül. Nagy-

Váradon 1865 szept. 80. Orvosi tanulmányait a
budapesti egyetemen végezte, ahol 1887. avatták

orvosdoktorrá. 1888-ban külföldi tanulmányutat
tett, azután Schulek Vilmos tanár szemklinikáján

lett gyakornok, asszisztens és utóbb adjunktus.

1894-ben az eelmóleti és gyakorlati szemtükrözés
tanából)) magántanári képesítést nyert. Az 1893—
1894iki tanévben a szemklinikát mint igazgató-

lielyettes vezette. 1900— 1904-ig a Szent János,
Szent István és Szent Rókus kórházak szemész-f-
orvosa volt. 1903-ban trachomaügyi kormány-
biztos lett. 1905-ben nyilvános rendes tanárrá
és az egyetemi I. sz. szemklinika igazgatójává
nevezték ki. 1910 óta az orvosi továbbképzés köz-

ponti bizottságának alelnöke. A Szemészet szer-

kesztje, az Orvosképzés társszerkesztje ; a Zeit-

schrift f. Augenhoilkunde és az Archív für Augen-
heilkunde állandó munkatársa. A heidelbergi
Ophthalmologische Gesellschaft, a Société Fran-
paise d'ophthalmologio, az Ophthalmological So-
ciety of the United Kingdom tagja. G. mint az
1909. Budapesten tartott nemzetközi orvosi kon-
gresszus ftitkára igen nagy munkásságot fejtett

ki, miért is a magyar királyi udvari tanácsosi
méltóságot kapta. Nagyszámú irodalmi dolgozatai
felölelik a szemészet diagnosztikaiját, patológiáját
és therápiáját. Fbb munkái: Szemészeti diag-
nostUca (1893) ; A jtasiUi alkalmazottak látásáról
(ISdb); Eladások a szemtükrözésröl (1897); A
fzenihaiok összefüggése a sztrrezet egyéb beteg-
ségeim (1900); A szem ^izsqálásának módszerei
{ 1 9021 ; A szemészet h'-Unmtve (1909) ; továbbá

:

I ' /i/etemek W" i intézménye (1896);

Az orvosképzés új rendje Magyarországon és

külföldön (1902).

4. G. Frigyes, orvos és író, szül. Nagy-Váradon
1798 nov. 16., megh. u. o. 1858 jan. 3. 1816-ban a
pesti egyetem hallgatója lett s 1819. a íilozófla

doktorává avatták. Orvosi képzettségét Bécsben
nyerte, hol 1825. avatták orvos- és sebészdoktorrá.

1825—1829-ig Teltschben, Morvaországban, Láng
gyáros oiTOsa volt s itt kórházat létesített. Az ez

id alatt megtakarított pénzén külföldi tanulmány-
utat tett. 1829-ben a nagyváradi zsidókórház or-

vosává választották, 1830. pedig megalapította
ott a szegény vakok gyógyintézetét, mely mai na-

pig is fennáll. Ez alapításával s annak humánus
szabályaival (mindenki ingyen nyert felvételt) a
külföldet évtizedekkel megelzte. A szemorvoslás
tudományát ritka sikerrel mvelte s fejlesztette

oly idben, amidn még más államokban is csak
mellékes szaknak tekintették. Mvei : Jelentés a
nagyváradi szemkórház mködésérl ; Die Augen-
kránkheiten der grossen Ebenen üngams (1857).

5. G. Gyula, gyermekorvos, szül. Budapesten
1862 nov. 26. Orvosi tanulmányait a budapesti

egyetemen végezte, ahol 1887. avatták orvos-

doktorrá. Azután egy évig Ajtai tanár törvény-
széki orvostani intézeténél volt gyakornok, majd
a budapesti Stefánia-gyermekkórházban mkö-
dött mint segédorvos 1892-ig. Ezután Német-,
Francia- és Angolország gyermekgyógyító inté-

zeteit tanulmányozta. 1893 óta a Ferenc József
kereskedelmi kórház pénztárának rendel gyer-
mekorvosa, 1893—98-ig Tauffer tanár klinikáján
az újszülöttek kezelésével bízták meg. 1896-ban
a pesti izr. hitközség a Bródy Zs. és Adél gyer-
mekkórház igazgató-foi-vosává választotta. G.
irodalmi dolgozatai a gyermekgyógyászat körébl
valók, magyar és német nyelven jelentek meg.

Grosznaja, 1. Groszni.
Groszni (Grosznaja), járási székhely Terek

orosz kormányzóságban, a Szunya és vasút mel-
lett, kb. 16,000 lak. Nevét (a félelmes) azon vár-

tól kapta, amelyet itt 1819. a csecsencek ellen

építettek. Környékén ásványvíz- és nafta-források

vannak.
Orot (Grote), a garas elnevezése a Schelde és

Élbe torkolatvidéke közötti területen. Értéke 5
ílllér körül ingadozott.

Grot, 1. Jakov Karlovics, orosz nyelvész és

irdalomtörténész, szül. Szt.-Pétervárt 1812 dec.

27. (15.), megh. u. o. 1893 jún. 5. (máj. 24.) A hel-

singforsi egyetemen az orosz nyelv és irodalom
tanára volt s 1853. az akkori trónörökös gyerme-
keinek tanítója és a szentpétervári liceum tanára
lett. 1855-ben a szentpétervári akad. tagjává
választotta s 1889 óta annak alelnöke volt. Mvei
közül els sorban említend Dorzsavin müveinek
páratlan kiadása (Szt.-Pétervár 1864-83, 9 köt.,

1868-78, 7 köt.) ; nevezetesek II. Katalin cámö-
nek irodalmi tevékenységére vonatkozó tanulmá-
nyai, amelyek a császári orosz történeti társaság
Sbornikc.folyóirati\banjelentekmog(XIll.,XXIl.,
XXXIII. k.); e cárnónek Grimm MolchioiTal (1. o.)

folytatott levelezése (az akadémiai Sbomik XX.,
XXI. és XXXIII. köt.) ; Puskin, liceumi társai és
tanárairól írt nagy tanulmánya (az akadémia
nyelv- és irodalomtörténeti oszt. Sbomik c. kiad-
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ványának XLD. kötetében ISS*:^. EzenklTOl tObb

irodalomtörténoti 6rtí'ko7A">s!t írt t""!? az orosz nyelv-

rl is sok szép, ámbár többnyire inkább gyakorlati

fejtegeté8t(összoirvüjr\'o Filologiéeskija razyska-

nija. Szt.-Pótervár 1878, 1 köt.; 2. kiad. 1876, 2
köt; 3. kiad. 1Ö85, 2 köt.). Közremködött az aka-

démia orosz szótára új kiadásának 1. füzetében

(1891), hasznos kézikönyvet adott ki az orosz

helyesírásról is (Russkoje pravopisanije, Szt.-Pé-

ter\á- '''>
!0. k. 1893). Müveit kiadta fla, Ö.

Kon :.-Pétorvár 1898—1903, 5 köt).

2. ('.. .Mr^'iUij Jakavlefics, orosz fllozófns, az

elbbinek fla, szül. Szt.-Péter^•á^t 1852 ápr. 30.

(18.), mejTh. Charkov meUett 1899 jón. 4. (máj. 23.).

Tanulmányait Szt.-Pétervárt végezte, s elbb a
nyezsini tört.-fllológ1ai intézet, majd az odesz-

szai, 1886 óta pedig a moezkvai egyetem tanára

volt Moszkvában pszichológiai tái^aságot alapí-

tott. Orosz nyelven írta egj'ebek közt a következ
müveit: Psichologija custvovanij (Az érzések

lélektana, 1879) ; K voprosn o reformé logiki (A
logika reformjához, 1882) ; dúsé (A lélekrl,

1886) ; svobodév oti (A szabad akaratról, 1889)

;

Poiyatije o duáé i psichiceskoj energii v psicho-

logii (.\ lélek és pszichikai energia fogalma a
lélektanban, 1897). Francia nyelven is írt : Nou-
velles classiflcations des sentiments (1878) ; La
causalitó et la conservation de l'énergie (1890).

1889-ben alapította az els orosz íllozóflai folyó-

iratot: Voprosy fllosofli (A filozófia problémái),

ennek 3. kötetében emlékszik meg róla Lopatin
(1SÍ«9). V. ö. Magj-ar Philosophiai Szemle (1886.)

Grote (^tBd: grót), George, angol történetíró, szül.

B^x-konhamben (Kent) 1794 nov. 17., megh. Lon-
(í,,n],nn i«7ijún. 18. At>ja bankiizleté^ lépett,

t folytatta klasszikus tanulmányait és

t vett a politikai életbon is. 1832—41-ig
ei7. al.sobáz radikális tagja volt Ezután fogott nagy
müve megírásához, mely a görög nép történetét

tárgyalja N'a«;y Sándor haláláig: History of

(ireeoe (London 1846-56, 10 köt, 6. kiad. 1888).

E munkája alapos kutatáson épült fel és szép

eladásával tnt ki. Irt még nagyobb munkát
Platonról : Fiaton and the other companions of

Socrates (5. kiad. 1888, 4 köt.) és Aristotelesröl

:

Aristotle (2. kiad. 1879, 2 köt, befejezetlen). A
westminsteri apátságban Gibbon mellett van el-

teraet\'e. Életrajzát neje, G. Harriet adta ki.

Oroteíend, 1. Augud, német nyelvész, szül.

Ilfeldben 1798 dec. 12., megh. 18-36 febr. 28.

Tanulmányait Göttingenben végezte, 1821. tanár
lett az ilfeldi pedagógiumon, 1831. a göttingeni

gimnázium igazgatója és 1835. rendkívüli tanár
az ottani egjetemen. F müvei : Ausführliche
Grammatik der lat. Sprache (2 köt., Hannover
1829—30) ; Lat. Schulgrammatik (2 köt, 2. kiad.

1842) ; Grundzüge einer neuen Satztheorie (u. o.

1827); Materialien zu lat Stilübungen (u. o.

1824-28).
2. G., Georg Friedrich, német fllológos és

régiségbuvár, az asszíriai ékírás megfejtje, szül.

Münchenben 1775 jún. 9., megh. Hannoverben
1853 dec. 15. Göttintronben gimn. tanár, 1803.
Majna-Frankfurtban gimn. prorektor, 1821—49-ig
a hannoveri líceum rektora. Müvei : Beitrage zur
Erlauterung der persepolitenischen Keiischrift

(Hannover ia37) ; Neue Beitrage stb. (a. o. 1840).
Több munkája van az ó-itáliai nyelvekrl, az
umbriairól, az oszkusról s 0-Itálla földrajzáról.

3. G., Hermann, német történetíró, G. 4. fla,

szül. Hannoverben 1845 jan. 18-án. A schwerini
levéltár igazgatója. Fmnnk^a: Zeitrechnung
des deatsdien Mittelalters a. der Neuzeit (Hanno-
ver 1891—98, 2 köt).

4. G., Kari Líidwig, német történetbuvár, G.J2.

fla, szül. Majna-Frankftirtban 1807 dec. 22., megh.
Hannoverben 1874 okt 27. F mve : Impérium
Romanum tributim descriptum (Hannover 1863).
Irt még kisebb numizmatikai munkákat és kiadta
Hannover város okmánytárát (1.369-ig).

Grotenborg, 385 m. magas hegy a Teutoburgi
erdbon, Líppe-Detmold hercegségben. Csúcsán
áll az 57 m. magas Arminius-emlék. A hegy ol-

dalán van a nagy- és kis-Hünenring, két régi fal-

gj-rú, amelyet a chemszkok építette Teutoburg-
nak tartanak.

Grotenlelt, 1. Arvid, finn tudós, szül. 1863 ápr.

10. A bölcsészet egjet. tanára Uelsingforsban. Fóbb
munkái : Az újabbkori bölcsészet története (az els
finn nyelv szakmunka, 1896—1899) ; német nyel-

ven : Das Webersche Gesetz und die psychische
Relativitat (1888); Die Wertschiitzimg in der Ge-
schichte (1903) ; GeschichtUche Wertmass-Stabe
in der Geschichtsphilosophio bei Historikem und
im Volksbewusstsein (1905).

2. G., GítóUif, finn történetíró, G. 1. testvér-

bátyja, szül. 1861 ápr. 27. Helsbigforsban. Mun-
kássága Finn- és Oroszország, valamint az északi

országok történetének kutatására terjed ki s e
szaknak ny. rk. tanára a heisingforsi egyetemen.
Költeményeket is irt. Több ízben képvisel volt

;

az új -finnek egyik vezetóférfia.

Groteszk (olaszul : grottesco) a. m. furcsa ; a
könj-vnyomdászatban egy betüfajt neveznek így,
amelyet merészen hajlott, csaknem mindenütt egy-
forma vastag vonalak jellemeznek. — A festé-

szetben így hívják a festett faldíszítésnek azt a
faját, amely szimetrikusan elrendezett stilizált

növényeket kever fantasztikus állatalakokkal

(kentaurok, egyszarvuak, szatírok stb.). A G. ere-

detét az antik mvészetre vezetik vissza, állítólag

a XV. sz.-ban találták meg ezek elképét római
festk az si Róma földalatti palotiu*észeiben

(grotte). Bven élt G.-disszel a Vatikán loggiái-

l»in Rafael (1. az ábrát a 36. old.), Giovanni da
Udine, Perino del Vaga, Mantnában Giulio Ro-
mano. V. ö. Wright, History of caricature and
the grotesque in literature and art (London 1875).

Groteszk-ékítmény, 1 Groteszk.
Groth, 1. Klaus, német költ, az új-ahiémet

íplattdeutsch) irodalom egyik fképviselje, szül.

Heidebon (Holstein) 1819 ápr. 24., megh. Kiéiben

1899 jún. 1. Hímevét Qnickbom (Hamburg 1853.
25. kiad. Kiél 1900 ; Specktertl illusztrált kiadás,

Hamburg 1856, 2. kiad. 1868) c. versgyi^teményé-
vel alapítottameg, melyben a népies líra ésrománc
hangját kitnen tal^ta eL Az elbeszéléseknek

is egész sorozatát írta meg, melyek egyszersé-
gük és természetességtik által tnnek ki. Egyéb
alnémet nyelven írt munkái: Voer de Goem
(gyermekversek, Leipzig 1858) ; Rothgeter-Meis-
ter Lamp und sin Dochder (Hamburg 1862) ; Ut



Orothe — 36 —

min Jungsparadios (1876) ; a Quickborn második

része stb. Briefe über Hochdoutsch und Platt-

deatsch (Kiél 1858) c. iratában azt állítja, hogy

a felnémet nyelv gyzelme az alnóraeton a német
Irodalom veszteségére töi-tént. összegyjtött mun-
kái 4 kötetben jelentek meg (Kiél 1893). V. ö.

Klaos G., Lebenserinnerungen (Kiöl 1891), kiadta

E. Wolf; Bartels, K. G. (Leipzig 1899).

2. G., Riulvmi,német mineralógus, szül. Magde-
bnrgban 18^13 jiin. 23. Ásványtant, geológiát ta-

nult s 1870. a berlini egyetemen magántanárrá
habilitáltatta magát; 1872. Strassburgban, 1883.

Mílnchenben az ásványtan tanára s egyszersmind

ai állami ásványgyjtemény re lett. Erdeme,

Grotius

Qrotenk róulet Rafael lokálnak diszítiaiSnytSböl.

hogy a strassborgi és münchoni egyetemeken az
elsó ésványtani laboratóriumokat rendezte be.
Mvei: Tal)cliarischo Üborsicht der Minorallen
(Bnmnschwelg 1898), oz id szerint legtökélete-
sebb ásványrendszor; Übor das Stúdium der Ml-
neralogie auf don dout.««ohon Hochachulen (Strass-
burg 1876) ; Phy.^ikul. Krystallographio (Leipzig
1906); Die Minoralsammlung der Univorsitöt
StTMBborg (Siraasbarg 1878) ; Grundriss der Edel-
tetolniiide(n.o. 1887). KorszakalkotV) nagy mun-
kája : ChemlBcho Krystaliographle.közclodik a be-
fi^eBéehez. 1877 óta a Zeltechrift ftlr Krystallogra-
phicvt ndja ki. 1918. febr hóban a Magyarhoni
PuldtAiií Társalat tiszteleti tagjává választotta.
OrotiM, Hugó. német ntazó, sztll. 1869 aug. 16.

Magdeborgban. Elóbb a Földközi-tenger köriUi

országokban, kivált Tripoliszban, Kironaikában,

Kis -Ázsiában és Transzkaukáziában utazott.

1906—7-ben a Taurus és Antitaurus vidékét járta

be Kis-Ázsiában és a Tigris mentén Bagdadba,
onnan Teheránba és az orosz Kaukázusba ment
és útvonalán a török területen meteorológiai meg-
flgyel-áliomásokat létesített. 1907 óta szerkesz-

tje a Dove alapította Angewandte Geographie
c. könyvsorozatnak. 1910-ben Orientalisches Ar-
chív címen folyóiratot alapított Lipcsében. Mun-
kái : Tripolitanien (Ijeipzig 1898) ; Die Bagdad-
balm stb. (München 1902) ; Auf trkischor Erde
(Berlin, 2. kiad. 1903) ; Zur Landeskunde von Ru-
mánien (Halle 1907) ; Geographische Charakter-
bilder aus der Asiatischen Türkéi (Leipzig 1909)

;

Wanderungen in Persien (Berlin 1910); Meine
Vorderasienexpodition 1906 und 1907 (Leipzig

1911).

Grothit (isv.), barna szín titanit, mely vas-
oxidot, agyagíoldet és yttriumot tartalmaz. Drezda
közelében a Plauen'scher Gnind szienitjében for-

dul el.

Grotius, Hu^fo (de Grooi), németalföldi tudós
államiérú, szül. 1583 ápr. 1 0. Delftben, megh.
1645 aug. 28. Rostockban. Zsenge korától kezdve
jog- és hittudományi, valamint humanista tanul-

mányokkal foglalkozott. 1598-ban Oldenbame-
veldt kíséretében Franciaországba utazott s Or-
léansban jogi doktorátust szerzett. Mint jogász
Hágában és Rotterdamban mködött. Irodalmi
munkásságával ekkor vetette meg alapját a mo-
dern nemzetközi jognak. 1613-ban Angliában járt
mint rendkívüli követ. 1619-ben az arminianus
vitákban való részvételéért, mint Oldenbarneveldt
párthívet, törvénytelenül halálra ítélték, majd
Loevenstein várában élethossziglani fogságra ve-
tették, ahonnan neje csellel szabadította ki.

1621-ben Franciaországba menekült, hol XIII.

Lajos 8000 livres járadékot adott a tudósnak, me-
lyet Richelieu alatt azonban elvesztett. 1631-ben
visszatért hazájába, de egy évvel utóbb számz-
ték. Hamburgba ment, ahonnét Oxonstiema svéd
kancellár rábeszélésére 1634. svéd szolgálatba
lépett. Tíz évig, 1635—4r5-ig mint svéd állam-
tanácsos ós követ Pári-sban mködött. Lemondása
után Stockholmba ment s innét Németalföldre
indult, de tengeri vihar következtében Pomerá-
niába vetdött, ahol befejezte viszontagságos éle-

tét. Emlékét emberi ós államférfiúi kiválóságáért
ós mint alapos tudású teológusét, kitn hunmnis-
táét, élesolméj bölcselét és jogtudósét, valamint
kritikai szellemmel bíró történészét tiszteli az
utókor. Dolftbeu 1886. nagyszabású emlékmvet
állítottak neki. Legjelesebb mve: De jure belli

ot pacis (Paris 1625, Amsterdam 1720, 1735), H.
Cocceji jegyzeteivel négy kötetben (Breslau 1745-
1752); von Hamaker kiadásában (Haag 1869);
németül v. Kirchmaun kiadásában (Berlin 1869—
1870, 2 kötet) jelent meg, a modem népjog
alapvet munkája. Opera theologica (Amsterdam
1679, 4 kötet) c. munkái között leRJolontósebb De
veritato religionischristianaoc. irata, mely a leg-
jobb újabbkori hitvédö munkák egyike. Mint latin

költ is kiváló volt és anyanyelvén is Irt verseket.
Életrajzát többek között Luden (Berlin 1806) ; But-
ler (London 1827) ; de Vries (Amsterdam 1827)

;



Groto — 37 - QroussAt

Caomont (Paris 1862); Neamann (Berlin 1884)

írták meg. V. ö. Hely, Rtnde sur le Droit de la

guerre de G. (Paris 1875) ; Hartenstein, Darst.

d. Rechtsphilosophie des Hugó G. íLeipzig 1850).

Groto. lAtigi, olass költ, ü Cieco etAdriá-
nak (az Adria vakja) nevezték, szül. Adriában,

Velence mellett. 1541 szeptember 17., megh. Ve-

lencében 1585 dec. 13. Noha szUletése után nyolc

nappal olveeitette szeme világát, mégis oly buz-

galommal foglalkozott a tudományokkal, hogy
már 15 éves korában mint nyilvánít szónok lép-

hetett fel s 1565. az Illustrati-k újonnan meg-
alakult társaságának elnöke lett. Röviddel halála

elótt a színpadon a vak Oedipus szerepét játszotta.

Mvei : Orazioni volgari (V'onezia 1586 és több-

ször ; újonnan kiadta Broochi, u. o. 1817) ; La Ca-

risto (pásztori dráma, u. o. 1575) ; tragédiák : L'Ad-

liana (a. o. 1582) : La Dalida (u. o. 1583) és Isaac

(u. 0. 1607); vígjátékok: L'Emilia (u. o. 1572);

11 tesoro (n. o. 1583) és I/alteria (u. o. 1587) ; azon-

kívül : Rime (u. o. 1587) ; Lettere famigliari (u. o.

1616) stb.

Groton, város Connecticut éezakamerikai ál-

lamban Now Londonnal szemben, a Thames-torko-

lat balpartján, a Long Island Sonnd közelében.

Hajó-, gép- és dohánygyártás. Várát, Fort Gris-

wold-ot 1781. a britek bevették és a helyrséget

legyilkolták. A vár helyét emlék jelöli. Lak. (i9io)

6495.
Grotts (olasz.) a. m. barlang, földalatti üreg.

Az építészetien — különösen kertek díszítésé-

nél — faragatlan sziklákból, cseppkövekbl stb.

mesterséges, boltozott üregeket készítenek, me-
lyekbl többnyire víz fakad. Ilynem díszítések

a múlt évszázadban voltak divatosak.

tirottasnarra (kékbarlang), 54 m. hosszú.

30 m. szélesés kb. 12—15 m. mt^as, félig vízzel

tolt barlang az Olaszország Ny.-l partja mellett

eltertll Capri szigetén. Egy nagy tengeralatti

r- ' -• 'mhatol, a G. fenekére es sa víz ál-

t ilt fény a félig vízzel telt barlangot

K.> ..>•... kék színnel ragyogja bes a mintegy 12

m. mélység vizbon minden boloraártott tárgy

ezüstfényben tündöklik. Hasonló tulajdonságú az

ugyancsak Capri szigetén lev Grotta verde;
ebben azonban a barlang falait napfényben gyö-

nyíini zöld színfátj-ol vonja be.
'

Grottalerrata, falu Róma olasz tartomány-

ban. 21 km.-nyire Rómától, (i9ii) 2555 lak. Isme-

retes azon erdített apátságról, amelyet 1002. az

arabok ell menekül szt. Bazil-rend szerzetesek

alapítottak ; kápolnáját Domenichino gyönyör
frpskói és Carracci Annibale egy oltárképe ékesíti.

Grottaglie (^tsd: ^rotuiiye), város Lecoe olasz

tartományban. (i9ii) 11,892 lak., bor- és mézter-

meléssol, selyemhemyótenyésztéBsel és pamut-
iparral.

Grotta maravigliosa, gyönyör cseppk-
barlang a természeti szépségekben gazdag Capri
szigett'n.

Grottamare, kömég Asooli Piceno olasz tarto-

mányban. (1911) 4688 lak. V. Sixtos pápa szttl-

holyo.

Grottau, város Reichenberg csehországi kerü-

leti kapitányságban, (i9io) 4468 lak., pamutfonás-
sal, mechanikus szövszékekkel és sstobányával

;

közelében a Clam-Gallas gréfl család szépfArétA
kastélyával.

Grotta verde, 1. Grotta azzurra.
Grotte, város Uirgenti szicíliai tartományban,

(1911) 10,383 lak., kénbányával.

Grottger, Arthur, lengyel fest, szül. Ottynio-

vicében (Galícia) 1837 nov. 11., megh. 1867 dec.

13. Krakkóban és Bécsben tanult. Nevét különösen
rajzsorozataival tette ismertté, melyek reproduk-

ciókban nagjon elterjedtek. A lengyel szabadság-

harcból merített rajz.sorozata a Pálffy-féle hagya-
tékkal a budapesti Szépmvészeti Múzeumba
került : egy másik sorozat a krakkói nemzeti mú-
zeumban látható.

Grotthtiaa, Jeanot Emü, báró, német író,

szül. Rigában 1865 ápr. 5. Beriinben filozófiai,

irodalmi s mtörténeti tanulmányokat folytatott

1898 óta a Der Türmer c. havi folyóirat kiadója

Baltisches Dichterbuch (2. kiad. Reval 1895) cím
mel egy kötet verset tett közzé. Egyéb m
vei : Der Segen d. Sttnde, Geechichte eines Men
schen (novella, Stuttgart 1897, 4. kiad. 1898)

Probleme und Charakterköpfe (irodalmi tanulmá-

nyok keresztényszempontból, 1897, 3. kiad. 1898)

Gottsuchers Wanderlíeder (versek, u. o. 1898)

Die Halben (reg. 1900) ; Türmerjahrbuch (1901—
1907), ennek folytatása : Am Webstuhl der Zet

(1908—1909) ; Aus deutscher Dámmorung (1909)

Grottkan, az ugyanily nev járás székhelye

Oppeln porosz kerületben, (i9io) 4675 lak., sör-

gyárral, téglaégetvel és gzmalommal.
Grouchy (ejtsd : grosi), Emantiel, gróf. francia

tábornagy, szül. Parisban 1766 okt. 23., megh.
Saint-Etienneben 1847 máj. 29. A királyi testör-

ségben szolgált s 1793. belépett a forradalmi liad-

seregbe, hol gyorsan emelkedett. 1798-ban Jou-

bert alatt harcolt, a novii csatában megsebesült és

fogságba jutott. Innen kiszabadulva, 1800. ahohen-
lindeni csatában volt gyzelmes része. 1809-ben
Wagramnál mint az összes lovasság fvezére
tnt ki. 1814-ben ismét a lovasság fvezére volt

s a craonnei csatában súlyos sebet kapott. 1815.

az elsk közt volt, akik a visszat^ N^)oleonhoz
csatlakoztak. A császár ezért hálából tábornaggyá
és hadtestparancsnokká nevezte ki. A lignyi csata

után azt a parancsot kapta, hogy .35,000 fnyi
hadtestével a poroszokat üldözze. 1815 jún. 18.

a Waterlooi csata napján G. a Wavre folyó mel-
lett csatába bocsátkozott a porosz sereg egy ré-

szével, ahelyett, hogy a francia íiSeereg segítsé-

gére sietett volna. Napóleon ezértt okozta a Wa-
terlooi, csatavesactésért. Paris második bevétele

után Észak-Amerikába ment számzetésbe, hon-

nan 1819. tériietett vissza. A júliusi forradalom

után képvisel lett s Lajos Fülöp 1831. visszaadta

neki tábornagyi rangját. Emlékiratait unoUga
adta ki: Mémoires du maréchal de G. (Paris

1873—74, 5 köt.).

Groand rattams, 1. Rhams.
Groase, a skót hófajd (Lagqpus scoHcus

Lath.) angol neve. L. Hótajd.
0r(m88et(4twi:Krui<), Biscal, francia szocia-

lista politikos és képvisel, szül. Korzika szigetén

1846., megh. Parisban 1909 ápr. 10. Az orvosi

pályára lépett s azután több radikális lapnál dol-

gozott. 1870 szept. 4. után átvette a Mar-
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seillaise c. lap szerkesztését. 1871 márc. 26. a com-

mnneba választották, annak leveretéso után pedig

rabságra Ítélték s Új-Kalodoniába vitték (1872),

ahonnan azonban két év multán megszökött. Az-

után Angliában tartózkodott, ahonnan 1881. tért

vissza F&T'mha.DarylPhilippes LaurieAndrééi-
név alatt többrendbeli munkát írt, így : La vie

partout (9 köt.) ; Le Yacht (1890) ; Histoiro de

deux enfants de Londres; La vie de collége

dans tous les pays (9 köt.) ; L'héritier de Robinson

(1884) ; L'épave du Cynthia (1885) ; Le capitaine

Traüalgar (1886) ; De New-York á Brest en sept

heures (1889) ; Le secret du mago (1890). 1893-ban

rtjra a politikai pályára lépett, amire Parisban

be is választották a képviselházba, melyben a

szocialisták egjik vezérféríia lett. Munkái közül

egyesek magyarul is mogjolentok, így : Diákélet

JiSgolországban (átdolg. Hegeds Pál, Budapest

1897) ; A varázsló titka (Kolozsvár 1898) ; Francia

diákélet (ford. Hegeds Pál, Budapest 1900).

Grooz (^tod: grá), 1. Charlcs de, belga fest,

szül. Cominesben (Flandria) 1825., megh. Brüsz-

szelben 1870 márc, 30. A brüsszeli akadémián
tanult Navez mellett. Képeinek tárgyát a belga

népóletbl vette és festett néhány történeti kom-
pozíciót is. Nevezetesebb müvei : A lustálkodó

;

Korcsmai veszekedés ; Séta ; Asztali ima ; A ré-

szeges stb.

2. Q., Henry de, belga fest és körajzoló,

Charles de G. fla, sziil. Brüsszelben 1867 nov. 10.

Tanulmányait a brüsszeli képzmvészeti aka-

démiai végezte, ahol az intézet akkori igazgatója,

Jean Portaels részesítette oktatásban. Müvei kö-

zül megoralítendk : A gyilkosság; Szent Kolum-
bán zarándok lása ; A menyasszony kísérete ; Kör-
menet ; Kirke ; Szigfrid halála ; továbbá Napó-
leon történetébl vett képei, mint: Austerlitz;

Visszatérés Oroszoi-szágból ; Ravin de Waterloo
stb. Számos litográfiát és pasztollt is készített.

Körajzai közül különösen Dante, Richárd Wag-
ner és Beaudelairo képmásai nevezetesek.

Grove, 1. George, angol mérnök és író, szül.

1820 aug. 13. Londonban, megh. 1900 máj. 28.

Hidakat, világító tornyokat épített. 1850-ben a
Society of Árts, 1852. a kristálypalota-társaság
titkára, 1873. igazgatósági tagja lett. Szerkesz-
tette a Macmillan's Magazine-t, kiadta a Dictio-
nary of musio and musicians-t {i köt. 1890),
melybe ö is értékes tanulmányokat írt. 1896-ban
kiadta Beethoven and hlsnino symphonies c. m-
vét; 1882. a Royal College of Music igazgatója
lett. Fmunkatársa volt a Smith-féle DictioniU-y
of the Blbl(»-nok,

2. G., WiUiatn Róbert, sir, angol fizikus, szül.

Swaaseaban 1811JÚ1.U., megh. Londonban 1896
aag. 2. Eleinte Londonban ügyvéd volt, késbb
pedig 1841—46. a London Institutlon-on a fizika
tanAra. 1840 óta a Royal Society tagja volt. G.
a drótok galvanikus izzásával s a galvánáram
kémiai mflködéeóyél foglalkozott és a galván-
pcdArosáson alapuló gázbatteriát (1. Oalvánelem)
saeikeatette. Nevezetes mvei : On the corrolo-
tlon of idiysloal íbroes (London 1847) és On a new
voltaié battery of great energy (Phil. Mag. Ser.
111., XV. 1839), melyben a cinkplatinn láncát
iija lo.

Grove-féle elem, 1. Galvánelem.
Gröber, 1. Gvstav, német romanista, szül.

Lipcsében 1844 máj. 4., megh. 1911 nov. 6.

Strassburgban. Zürichben, Boroszlóban s 1880-tól

Strassburgban volt egyetemi tanár. Következ
fontos mvek szerzje : Die handsciiriftlichen Ge-
staltungen der Chanson de geste Pierabras (Leip-

zig 1869) ; Über die Liedersammlungen der Trou-

badours (Strassburg 1877) ; Vulgarlateinische Sub-

strate romanischer Wörter (1884—90) ; Grundriss

der romanischen Philologie (Strassburg 1886);

Abriss der Geschichte der lateinischen Litteratur

des Mittelalters Carmina Clericorum (5. kiad. 1888)

stb. 1877 óta szerkesztette a Zeitschrift für ro-

manische Philologie c. folyóiratot, mellyel évente

a román nyelvészet bibliográfiája jelenik meg.
2. G., Kari, író, szül. Berzaszkán (Krassó-Szö-

róny) 1847 jún. 18. Irodalmi mvei a magyar
népmondára és kultúrtörténetre nézve is becsesok.

Ilyen a Königssohn Marko (1883) ; Die Schlacht

auf dem Amselfeld (1885) ; Mehmeds Brautfahrt

(Wien 1890); ennek a törökbl fordított népies

eposznak egyik falakja Szapáry Péter, akit a tö-

rökök 1657. Csíkvárnál elfogtak.

Gröbming, kisk. és gyönyör fekvés nyaraló-

hely, az ugyanily nev stíriai kerületi kapitány-

ságban, a fels Enns völgyében, a Dachstoin déli

lejtjén, 752 m. magasban.
Grödeni homokk (geoi.), a keleti Alpokban

az alsó perm-formációban fellép rétegcsoport

lokális megnevezése.
Grödeni völgy (Gördeina, Gardena), a Grö-

den patak mentén elterül gyönyör völgy Bozen
tiroli kerületi kapitányságban, amelyet D.-en a
^eissor Alp (1400 m.) és a Langkofel (3178 m.),

E.-onpediga Peitlerkofel ágai fognak körül. A
háttérben hatalmas dolomitcsúcsok (Geislerspit-

zen 3127 m., Plattkofel 2956 m.) merednek az

égnek. A lakosok nagyobbára ladinok s ffog-
lalkozásuk a fakereskedés, csipkekészítés, állat-

tenyésztés és fafaragás. A fhelye St. Ulrich,

(1910) 2124 lak.

Gröditzberg. erds bazalt-kúp Liegnitz porosz

tartományban, szép kilátással. Tetején a Liegnitz-

kastély romjai vannak.
Gröger, 1. Gregr.
GröUer. Gustav, osztrák-magyar tengerésztiszt,

szül. Karinthiában 1829.,megh.üii»nborgben 1894
jan. 10. Velencében végezte a tengerészeti aka-
démiát, 1848 óta pedig az osztrák ttmgerészetnél

szolgált. 1866-ban sorhajókapitány volt és mint
ilyen vezényelte a lissai csatában a Kaiser Maxsor-
hajót, bámulandó hsiességgel, amint ezt Tegctt-

hoff is elismerte. 1867. Miksa császár tetemét
hozta vissza Mexikóból. 1870. a nápolyi tenge-
részeti kiállításon képviselte az osztrák-magyar
monarchiát.

Grönland, azészaki sarkvidék nagy Tölddarabja
ÉK.-re Észak-Amerikától ; K.-en az Atlanti- és a
Jeges-tenger, Ny.-on a Davis-szoros, Baffin-öböl,

Smith-Sound, Kane-öböl, Kenncdy-csatorna, Hali-

öböl és Robeson-csatorna határolja; aFarwel-fok
és a 83 » között terül el. Területe sziíreteivel

2.143,200 km*, amelybl 1.848,000 km«V>lfól(ii

jég. A part hossza kb. 6000 km. K.-en a Bis-

marck-fokig (77V,«), Ny.-on a Washington-fokig
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) ismeretes, meredek, magas ésonknem
: uütt keskeny fjurdoktól van megsukitva.

<f. szigeteinek sziimn iiren nagy; a nag>'obbak:

Disto. Liverpool. C'lavering, Kuhn, Sbannon
' -2775 km«). A K.-i part a nagyjégtömegek

I i íJig küzelithetö meg; a Ny.-i part nagyobb
réfitóben hozzáférhet. G.-ot belföldi jég boriba,

Ny.-i parajának csak 40— 150, K.-i partj^ak csak

lö—30 km. széles szegélye lakható. A kutatók

a földet legalább 300 m. vastag jégréteggel borí-

tottnak irják le, a jég a völgyeket betölti és csak

itt-ott látszanak ki egyes hegycsácsok, az á. n.

••nunataks-ok. Széles, ésnéhol 30m. mély gleccser-

hasadékok szelik át ajégárakat, másutt terraszok,

medencék vagy rohanó viz gleocserpatakok kép-

zdtek az egyenes felflletünek látszó jégkéregben.

Legmagasabb pontja a K.-i part közelében a
Petermann-csúcs, 3480 m. ; a Payer-csúcs 2200
m. magasságot ér el. A hatalmas jégtakaró Ny.
felé látszik hajlani s elórenyomulni és a nagy
Qordokban napi 20 méter sebességgel vonulnak
az egyes jégárak, melyek sok helyen leérnek a
tengerig. Rijok az é. sz. 68Vt" és Ib" között 30 glecs-

csert számlált össze; ezeknek végei letörvén, óriási

jéghegyekként úsznak a tengeren széltói v. áram-
latoktól hajtva. A jakobshaveni jégár 21 Ion.

hopszú fs 400 m. széles. G. alaphegysége gnájsz
'
- lala. A jégtói mentes partok és a sze-

L. vrek gránit, diorit.szicnit, diabáz töme-
ge iLul állanak. Ismeretesek a szilur, devon, jura,

kretu és tercier üledékei, amelyeket különböz
". kzetek jártak át és sok heljütt bazalt

i? (-tO* C) forrása van Unartoknál (é. sz.

• 1 u '. nasznos ásványai: a grafit, ólom-, réz-,

inn-, cink- és vasércek kis mennyiségben ; a krio-

.it"T r^ i.rt„f„ói bányásszák. A gleccsermentes

i'!i:- 'któl átszelt fensikokból áll, he-

I > ! 1apályokkal. Gleocsemyomok azt

;n :

'

I>gykor es»k a területek is jéggel

vultaii . Discoszigeténekmiooénkorí flórája

arra vall, hogy itt az évi középhómérsék -j-ló*

volt, de O. egjéb helyein talált fosszil növények
szerint -{-30**-nak is kellett lennie. Jelenleg sarki

klímája van G.-nak, a K.-i part zordabb, mint a
Ny.-i. A téli hideg ós nyári meleg közti végletek

—40 és -|-15". (Upemivik évi köz. hmérséklete

:

—8-4», a februáriusi — 23-4o, a júliusi 4-8" ; Lich-

tenan: évi 11«, januáriusi — 5'5«, júliusi 80»).

Uralkodó szelei a K.-i és É.-iak, a Qordokban gya-
kori tünemény a föhn. Az északsarki fén^i sok-

szor észlelik. G. növényélete nagyon csekélj'. A
sziget belsejében növényzet alig van. A Qordok
bels szegélyein, különösen D.-i G.-ban sovány
rétek, törpe cserjék és mohlepte területek vannak.
A dán gyarmatokban zölds^t (kelt, retket, zel-

lert stb.) is termesztenek. Fái : a nyírfa, fzfa,
égerfa, madárberkenye, törpe borókafeny. Edé-
nyes növényeinek száina 377. Szárazföldi em-
lsei egy lemming- ós egy nyuifaj, a mósusz-ökör,
a rénszarvas, a sarki róka, menyét ée a jeges-
medve. A madárfE^ok száma 146, melyek közül
61 ott költ. Sokkal számosabbak a tengeri eml-
sök és vízi madarak, föképen pedig a halak. Ezek
^7a i iráltatják alakosságt^UUákát éskereskedelmi
kivitoll cikkét. G. slakói ax eszkimók (I. o.), akik
a Ny.-i partokon É. felé egészen a 78*-ig, a R.-i

partokon pedig a 75o-ig laknak, st Ny.-on nyo-

maik a 82**-ig nyúlnak föl. Az uralkodó nép G.-on

a dán, számuk mintegy 300, az (Sssies lakosságé
pedig (mi) 11,893. G. két inspektorátosra van föl-

osztva, a kettt egymástól az é. sz. 67* 20' alatt

fekv Északi-StrömsQord (Nerszutok) válaszba el.

Az ínspektorátusok járásainak elyárói a szuper-

intendensek. A D-i inspektorátus jáj'ásai: Juliane-

haab, Frederlkshaab, Godthaab, Sukkertoppen,

Holstensborg ; az B.-ié : Egedesminde, Christians-

haab, Jakobshavn, Godhavn v. Disco, Ritenbenk,

Umanak és Upemivik. A járások némelyikében
ker. hittérit állomások vannak. A kereskedelem
a dán kir. kormány kezében van, cikkei : halzsir,

tkehal, madárpelyhek, haltermékek és kis meny-
nyiségú prém. Hajók csak június elejétól október

elejéig juthatnak el G.-ba.

Története. A X. sz.-ban, így szólnak az izlandi

krónikák, egy Gunbiöm nev féiHu, Ulf Krakke
íia, fedezte fel a Gunbiöm-skior sziklákat és egy
nagy földet. Késbben a számzött Erik Raude
(\'örös Erik) Izlandról h^ón Ny. felé evezett és

G. keleti partjaira jutott, ezek mentén D.-nek

indult. Három évet töltött az újonnan fölfedezett

vidékeken (Eriksey), míyd visszatért Izlandra. A
fölfedezett és G.-nak keresztelt földre (Grön-

land= zöld föld) számos gyarmatossal tért vissza.

Erik fia Leif den Hepne, Norvégiában felvette a
keresztény vallást és azt G.-ban is (Kr. u. 1000)
meghonosította. G. a XII. sz.-ban már két rész-

bl állott, ú. m. : Österbygd (keleti telepek) és

VVesterbygd (nyugati telepek), a közbon fekv la-

katlan t<?rületeket Ubygder-nek nevezték. (A tele-

pek helyére nézve v. ö. Malte-Brun, Précis do la

Géogr.univ. I. köt. 393. 1.) Európa és G. között az

összeköttetés fönmaradt mintegy négy századon
keresztül. A XV. sz. elején már teljesen megsznt.
A XVI. sz.-ban angol és hollandi hajósok az észak-

nyugati átjárót kezdték keresni. UI. Keresztely

dán király (15.34—1559) volt az els, aki hajókat

küldött ki G. fölfedezésére, de eredménytelenül

;

II. Frigyes Mogens Henisont bizta meg evvel a
feladattal. Ezután srbben fordultak meg európai

h^ók G. környékén: 1576—1578. Forbisher,

1585. John Davis, 1605. Godske Lindenow, 1606.

James Hall, 1607. Rickardson és Hudson Henrik,

1619. Jens Mnk, 1616. Baflin William és 1652.

Danel Dávid, az izlandiak régi telepeit feltalálni

azonban nem tudták. 1721-ben Egedé hittéritö

(1. o.) ment G.-ba s alapját vetette meg ott Godt-
haabnak. A benszülöttek fölvették -ti kereszt^
vallást, az els dán g>'armatok is megalaplttattak

(Neu-Herrenhut 17a3., Lichtenfols 1758., Lich-

tenau 1744. stb.). A keleti partok fölkerMésóvel

foglalkozott 1752. Vallöi Olsen Peder, 1786. Lövre-

nöm, 1787. és 1788. Egedé hadnagy, a hittéritö

unok^a, 1823,, 1824- és 1828-31. Graah dán hajós-

kapit^y. 1751. Dalger, 1867. Wympher kísérel-

ték meg elször be^ebb hatolni G.-ba. 1870. a
német saiicvidéki expedíció járt ott, 1870. Payer
fölfedezte a Ferenc József-fjordot. A nyugati par-

tok legkiválóbb kutatói : 1818. Ross John. 1852.

Inglefield, 1853-1855. Kané, 1860. és 1861. Hayos,

1871. Hall, 1876. Nares és 1876- Beaumont ; 1870.

Nordenskjöld, Berggren természettudóstól kisérve,
mintegy 60 km.-nyi távolságra hatolt be a jég-
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mezökre. 1876-ban Steenstrup kutatta át Ju-

llanehaab járást. 1883. Nordenskjöld az Auleit-

Bivik-Qord partjáról nyomult bo mélyen a szá-

razföldre és konstatálta, hogy ott nincsenek jég-

mentes területek; végre 1888. Nansen norvég

utazónak sikerült áthatolnia G.-on a keleti parton

lév Gyldenlöve-Qordtól a njugati parton lév
Godthaabig. 1892 júl. 4. Peary szánon eléri a 82"

é. sz. alatti Indepondence-öblöt. Ryder 1891—92.
a Scoresbysundot kutatta ki, Amdmp (1898—99.

ée 1900.) a K.-i partot a GO'-TO' é. sz. alatt. A
gleccserjég ttinem(''nyeit Drygalski (1892 jún.—
1893 ang.) tanulmányozta. 1894. Bruun felásta a

normannok régi telepét, österbygdent. 1900.

Kelthoffzoológiiii megfigyeléseket, 1902. Erichsen

néprajzi tanulmányokat végzett. 1905. F'ülöp

orléansi herceg Bolgica expedícióját vezette A. de

Gerlache és elkészítette G. els hiteles földrajzi

é9 földtani térképét. 1906-1908. Mylius Erich-

8en és Wegener a K.-i partokat kutatták. Több
Qordot felmértek; maga Erichsen elpusztult.

1907-ben Porsild dán mecénás biológiai állomást

létesített Dísco szigetén, ahol 1908. egy földren-

gésl obszervatóriumot is rendeztek be. 1909-ben

a dán G.-kutató bizottság kiküldötte Steensbyt

és Thomsont régészeti és néprajzi kutatásokra,

Heim és Ravn geológiai vizsgálatokat végeztek.

Quervain ós Stolberg G, felsbb légköri viszo-

nyait vették vizsgálat alá. Ugyancsak 1909.

Indult a Mikkolson-Iversen expedíció Erichsen
holttestének és feljegyzéseinek keresésére. 1912.
tértek vissza Erichsen gazdag jegyzeteivel,

miután megállapították, hogy a Ny.-i és K.-i

partot összeköt állítólagos Peary-csatorna nincs

meg. 1912-bon indult új útjára Quervain. Neve-
aetee még, hogy a Ny-i parton Kap Yorktól
B.-ra egy dán telepet alapítottak, mely a föld leg-

északibb, európaiaktól állandóan lakott helye. L.

még Eszkimók.
Irodalom. T. Torbeoa, Oronliwdla antiqu, HAfniM 1706

;

WhMton, HUt. des penples dn Nord, Paris 1844 ; HaoB Egredé,
Det Oamle Q.'s njre Perlustration, Kopenhá^ 1789; H.
Rinic, a. flUdnOii és stAt. leírása (dán nyelven) 1868—67

;

Helms, a. n. die OrOnlSiider, Leipzie 1867 ; Brown, Die SKn-
gethiera O's (Mitthoilun^u 1869 és 1870) és a fentemll-
tett ntaiók leírásai. Peary, Northward over the Qreat Ice,
London 1898; Natboret, Tva somrar i norra isbafret,
Btooldiolm 1900; Heddelelser om 0., Kopenhágs 1878;
0. NordenskJOld, On the geology and physical ^ography
of Kast Q., Kopenhága 1908; A. Priis., lm OrOnlandels mit
Mylins-Rrichsen, Die Dnnmarlc Kxpedition 1906—1908, Lelp-
cig 1910; Trcbitsoh, Bei den Bsldmos in West-Q., Ber-
lin 1910: A. de Qnerraln and A. Btolberg, Dnroh Q.-a Bis-
wOste 1909, Btrassborg 1911.

Grönlandi bálna. 1. Celek!^
Grönlandi borjafóka, 1. Fóka-félik.
Grönlandi cápa, 1. Cápa.
Grönlandi nyelv. A bekebelez nyelvek közé

tartoilk. Igen hosszú szaval vannak, mert elször
Is bekebelezi az igébe a nóvmá.si tárgj'at (mint a
magyar t&rgyas ragozásban pl. ir-já-tok), másod-
wwr slámoe hoeszú jtesietétele van. A képzk és
raf(* mindig hátul Jánünak a szóhoz. V. ö. Mis-
itk, Charaktoristik der hnupts. Typon des Sprach-
baooe (Berlin 189.3) ; MiOkr Frlodrich. Grundriss
dw Spraohwissenschaft II. k. Ügyesen jollomzl
Ajabban a G.-ot P. N. Finck, Dlo Haupttvpen dee
SprachbaneeíLeIpztg) 81-46. lapjain.

'

Oritelandit (ásr.v a. m. kolumbít.

Grönlandi tenger, az Északi jeges-tenger egy
része Jan Mayen, a Spitzbergák és Grönland
között.

Grönsond, tengerszoros Falster és Möen dán
szigetek között.

Grönvold, Márkus, norvég fest, szül. Bergen-
ben 1845 júl. 5. A koponhágai, majd a müncheni
akadémián Diez, Seitz és Piloty vezetése alatt tör-

téneti és genreképfestvé képezte ki magát. Je-

lentékenyebb müvei : A polgármester úr ; Vigasz

;

Hívatlan vendégek ; Vadorzók; Vasárnap reggel

;

Krisztus a magányban ; Krisztus és anyja ; A pa-

radicsom re; Munka nélkül; Utolsó napfény;
Kertben ; A dünákon ; — továbbá a kölni múzeum-
ban lev nagy kompozíciója, melyWieland kovács
mondájának egy jelenetét tünteti föl. Képmásokat
is fest, közülök kiválik az, amelyet honfitársa,

Knut Baade festrl készített. Ezenkívül számos
akvarellje és rajza jelent meg különböz folyó-

iratokban.

Gröpelingen, elbb önálló község, 1902 óta
Bréma egyik városrésze.

Cirtn., növénynevek mellett Gartner J. nevé-
nek rövidítése. L. Gartner.
Grubb (ejtsd : gröbb), Hotmrd, sir, mechanikus,

szül. Dublinben 1844 júl. 28. Több nagy asztro-

nómiai távcs híres készítje (Melbourne, Green-
wich, Bécs). 1887-ben nemességet kapott.

Grubber (ang., ejtsd : gröbbr),!. Ekeszerü gépek.
Grube, 1. Augnst Wilhelm, német pedagógus,

szül. Wernigerodeban 1816 dec. 17., mogh. Bre-
genzben 1884 jan. 28. Tanító és nevel volt. Elemi
oktatási és földrajzi kérdésekkel foglalkozott.

Fbb müvei : Leitfaden fUr das Rechnen in der
Elementarschule (Berlin 1842), mellyel a Grube

;

féle számtantanítási módszert népszersítette.
Der Elemontar und Volksschulunterricht im Zu-
sammenhang dargestellt (Erfurt 1851) ; Character-
bilder aus der Geschichto und Sage (1850) ; Gteo-

graphische Characterbilder (1852). Míívei számos
kiadást értek.

2. G., Max, német színész és Iró, szül. Dor-
patban 1854 márc. 25. Mint kiváló Intrikus és
jellemszinész, nemkülönben rendez, a detraoldí

udv. színháznál, a berlini kir. színháznál stb. m-
ködött ; 1909. a meiningení udv. színház inten-

dánsa, 1912. a hamburgi Deutsches Schauspiel-
haus igazgatója lett. Színmveket és költemé-
nyeket is írt.

3. G., Wilhelm, német orientalista, szül. Rzont-
Pótorváron 1855 aug. 17., megh. Berlin-Halensee-
bon 1908 júl. 3. A berlini néprajzi múzeumnak
1883—1900-ig asszisztense s az egyoteninok
1884-tl tanára volt. 1897—98-ig nagy tanulmá-
nyokat tett Kínában. Fbb müvei : Die sprachge-
schíchtliche Stellung des Chinesischen (Leípzig

1881) : Reisen und Forschungen im Amurlande
(Szent-Pétervár 1892) ; Die Spracho und Schrift
der Juéen (Leípzig 1896); Pekinger Totenge-
braucho (Peking 1898) ; Zur Pekinger Volkskunde
(Berlin 1901): Goschíchte der chinesiehen Lite-

ratur (Leípzig 1902). Fordított is kínai müveket.
Grubeiüiagen. egykori fejodeleraség, amely a

mai HíldoHhoíin porosz kerületnek Binbeck és Os-
torodé nev járásait foglalta magában 7.38 km«
területtol. 286-ban keletkezett, midn Albrecht
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braanwdiw^-wolfeiibütteli herceg birtokait 3|

flA közt felosstotta. l&96-ban II. Fülöp elhunytá-

val megsifiDt.

Omber, 1. íiilöp. az 1848--t9-iki mag>'arsza-

badrtgharc vértanuja; mint honvéd-tiizérhadnagy

vett részt a szabadságharcban s e minségében az

Ordtkiy Kálmán parancsnoksága alatt állott Lipót-

vár YOdelmezésében tflnt kL Ordódy látván, hogy
a csekély tnéggel nem képes a várat Simunics

osztrák altábornagy egéss hadteste ellon meg>'é-

c! iz ftrséget libirta a vár feladására, de
l> yáns^ László, kit a magyar kormány
a g>auua maíravisoletü Ordódy mellé ellenrül

rendelt, s bú bajtársa G. ellene szegültek a pa-

rancsnoknak. A vár feladatván, Mednyánszkyt s

(i.-t elftgták s 1849 jól. 19. reggel 4 órakor a

po»onyi vár mögötti Szamárhegyen felakasz-

tották.

2. G. Károly Antal, magyar származású né-

met író, szül. Saegeden 1760 jún. 28., megh. Po-

zsonyban 1840 szept. 19. Tanulmányai végeztével

hosszabb idt töltött Bécsben mint németországi

folyóiratok lovelezóje. Majd a Széchenyi-könyv-

tárban imoki, s késóbb Apponyi gróf pozsonyi

könyrtárában ri állást kapott. Nagy számmal
Irt németül ízinraüveket, elbeszéléseket és lírai,

többnyire alkalmi költeményeket s latinul több

nyelvészeti munkát, köztük História linguae

ungaricae c. alatt (1830) egj' fogjatokos kísér-

letet nyelvünk történetérl.

3. G. Lajos, csillagász, szül. Pécsett 1851 máj.

12., megh. Budapesten 1888 nov. 15. Oppolzer

veaetése alatt az osztrák fokmér hivatalban m-
ködött187&ban Budapestre került a meteorológiai

intéaethez mint obszervátor. 1.887-ben ez intézet-

nek igazgatt^a lett. Müvei : Útmutatás földrajzi

megkiUározasokra (Budapest 1883) és számos ér-

tekezés.

4. G- Lajos, jogi iró, sztil. Pesten 1855 máj. 24.,

megh. Budapesten 1907 aug. 12. Az ügyvédi pá-

lyára lépett, de 1891. a budapesti kir. ügyészség-

nél altígyészi hivatalt vállalt, majd ügyész lett.

Levelez tagja volt a londoni Uoward Association-

nak és a párisi Société générale des prisonsnak.

Fbb mvei : A feltételes elitélés {Bná&'peBt 1891)

;

A közigazgatási bíráskodás eszméje, kellékei és

alakzatai Eurápában (u. o. 1897, a budapesti tu-

domány-e^jretem által jutalmazott pályamunka)

:

A javító intézetekrl és az ifjúkori bnösökrl
(u. o. 1897).

Gruber. 1. JoKann Goí^ried, német történész,

szül. Nanraburgban 1774 nov. 29., megh. 1851
aug. 7. Jenában. Ersch-sel (\. o.) együtt adta ki az

Allsromoine Encyklopádie der WlsBensehaften und
K n -To c. munkát ; társkiadója lett az Allgemeine

• raturzoitungnak is.

2. Cr., Max, osztrák híirienikus, szflL Bécsben
1853 júl. 6., orvosi tanulmányait Bécdwn végezte.

1875. tanársegéd az egyet^^mi kémiai laborató-

riumban, 1879—82-ig Münchenben egéoségtani,
élettani és biúcteriológiai tanulmányokkal foglal-

kozott: 1882. Bécsben magántanári képesítést

nyort. 1884-ben rendkívüli tanár Grácban. 1887.

uíyanilyen minségben Bécsbe nevezték ki s itt

18i^2. rendes tanárrá lett. 1902-ben Münchenbe az

egészségtan és bakteriológia r^idee tanárává ne-

vezték ki. G. különösen az immunitástea flq|leaB-

tése körül szerzett elévülhetetlen étdemsket
1896-ban felfedezte a baktériumok speotflkns ag-

glutináló képességét olyan állati vérsavóval rzmu-
ben,amelyet már ugyanazon baktériummal immu-
nizáltak. Ezen tapasztalatát azután diagnosztikus

célra alkabnazta (1. Vidal-féle reakció). Sok
bakteriológiai, szociálhigieniai stb. dolgozata van.

Nevezetesebbek : Die Prostitution vom Stand-

punkt der Socialhygienie aus betrachtet (1900)

;

Hygienie des Geschlechtslebens (1904).

3. G., Wenzel, osztrák anatómus, szül. Kruka-
nitzban, Csehországban, 1814., megh. Bécsben
1890 okt 1. Orvosi tanulmányait Prágában vé-

gezte, ahol utóbb proszektor volt Hyrtl mellett

18i6-ban a szentpétervári orvos-sebészeti akadé-
mián proszektor, 1858. u. o. az anatómia rendes

tanára, ö alapította a pétenári anatómiai mu-
zeumot. G. korának egyik leghíresebb anatómusa
volt ; nagyszámú önálló dolgozatot készített, kü-

lönösen a torzképzdményeket tette tanulmánya
tárgyává ; nevezetesebb önálló múvei : Anatomie
eines Monstrum bicorporeum (1844) ; Beobachtun-
gen aus der menschlichen und vergleichenden

Anatomie (1879-89, 9 füzet).

Gruber-Vidal-féle reakdö (orr.), L Vidal-féle

reakció.

Gmbesov (lengyelül Hrubieszóv). az ugyanily
nev járás székhelye Lublin orosz-lengyel kor-

mánjTzóságban, 115 kilométernyire Lublintól. a
Huczwa mellett, 10,699 lak., sörgyárral és gz-
malommal.
Gmbiczy Géza (dragoni), gazdasági iró, szül.

Kassán 1842 okt. 27., megh. Budapesten 1893.

A baromfitenyésztés és irodalmának elmozdítása
körül kiváló érdemeket szerzett ö alapította az

els magyar baromfltenyésztési szakfolyóiratot

Gaüus c. alatt, azonkívül következ mvei jelen-

tek meg : A iyukászat (Budapest 1874). melynek
2-ik kiadása Baromfitenyésztés c. alatt jelent meg
(u. 0. 1875) ; Jdentés a budapesti áüatherfben ren-

dezett orsz. baromfikicUtítás tárgyában (u.o. 1874)

;

Tyukokésegyéb széanmas áüatok imásai mester-

séges kiköÜésérl (Budapest 1874, Cantelo W. J.

angol munkája után fordítva) : Zöldségtermdig,
Bouché után franciából (u. o. 1875) ; lengeri nyur

lak (u. o. 1875) ; A földmivelés alapelvei, Rcndu
után franciából (n. o. 1876). Ezeken kívül sok cikke

jelent meg francia, angol és német szaklapokban,

fleg a kisebb tenyésztési ágakról.

GrubiSnopolje, adók. Belovár-Körös vm. gru-

biánopoljoi j.-ban, (i9io) 2653 szerb, horvát ma-
gyar és német lakomái ; a járás székhelye, van
járáebiröaftga, tdd:könyve, csendrrse, 3 hitel-

szövetkezete, posta- és távixóhivatala.

Gmby Dávid, magyar származású francia

orvos, szül. Kiskéren (Bács vm.) 1809., megh. Pa-

risban 1898 nov. 14-én. 1836-ban Parisba ment,

hol nagy hírre tett szert. Orvosa volt több^között
id. és ifj. Dumasnak.Chopinnek, Balzacnak, Qam-
bettának stb. ; Heinét is kezelte. Sok tekintetben

különc életet élt. írók és mvészek sséunám
alapítványt tett, melynek kamataiból a hires O.-

ebédeket rendezték; hetenkint egyszor ingyen

rendet. Blte végén sokat foglalkozott hipnoti-

zálással. 1848. haza jött ée a szabadságharcban
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vett részt, de azután ismét visszatért Parisba.

Sokat foglalkozott botanikával s latin nyelven

irt egy idevápó munkát.

Grude tzhely, 1. lakaréktüzhelyek.

Gruics, Xilwtwr, görög keleti szerb püspök,

szül. Lipoviczán (Baranya vm.)1810 dec.l3., megh.

1887 ápr. 29. Tanult Mohácson, Pécsett, majd a

teológiát Karlóczán, u. o. 1842. tanár lett. Élénk

réMt vett a szerb mozgalmakban 1845. és 1848.

A karlóczai gylésen (máj. 13.) ö indítványozta,

hogy Snplikác Istvánt kiáltsák ki szerb vajdának.

R^asics kinevezte a kuvezsdini kolostor archi-

mandritájának, majd 1861. püspökké szentelte.

Ugj'anokkor a szerb egyházi kongresszuson ki-

váló szerepe volt. 1872-ben a magyar kormány
ajánlatára a karlóczai érsekség ideiglenes kor-

mányzásával bizták meg s megkapta a bels tit-

kos tanácsosságot. Irt költeményeket, egyházi és

politikai rnvekot.
Ciruldae (áu»t), 1. Darufélék.
Graiformet* (áUat), I. Darualakuak.
dJrninaleti (növ.), 1. Geraniales.

Gruithuisen (ejtsd: hr^thajzn), Fratiz von Paula,

német csillagász, szül. 1774., megh. Münchenben
1852., hol 1826 óta a csillagászat tanára volt. Az
az állítása, hogy megflgyelései a holdlakók léte-

zésének kétségtelen bizonyítékait szolgáltatták,

annak idején nagy feltnést keltett. Több munkát
Irt a Holdról, az üstökösökrl, antropológiáról. A
húgykömorzsolás eszméje tle származik.

Gmjics Mihály, gör. kel. szerb püspök, szül.

Kralyevc8ánban(Zágráb vra.) 1861 aug. 9. Elbb
joghallgató volt, majd szUlei kívánságára a papi

I^lyára lépett és a teológiai tanfolyamot Kar-
lóczán 1882-t 886-ig elvégezte. 1887-bon világi

pappá avatták fel. 1890-bon a zárdai papok rend-

jébe lépett. 1890 ószón a karlóczai papnevel
intézetben tanárrá nevezték ki. 1891 dec. 15.

károlyvárosi pUspök lett.

Or^jica, Száva, szerb államférfiú, szül. Kolare-
ban (Pozsarevác mellett) 1840. A katonai pályára
lépett 8 hozamosabb ideig volt Poroszországban
és Oroszországban, hol tüzérségi tanulmányokat
végzett. Hazatérve a kragujeváci arzenál ve-
zetje lett, az 1876-iki török háborúban pedig a
szerb tüzérség fparancsnoka volt. 1877—78-ig a
hadügyminiszteri tárcát viselte, azután pár évig
mint diplomata mködött Athénbon és Szent-
Pétervárott. Miliin király lemondása után a ré-

gensség alatt 1889—91-ig és 1893-94-ig minisz-
terelnök volt. 1897—99-ig Ismét Szent-Péter-
várott volt követ, de Sándor királynál kegyvesz-
tett ltt és vlsszahlvatott. A Sándor elleni össze-
eekttvésbon nem volt része s Péter király 1903.
Ój kormány alakításával bízta meg, melynek élén
190ö-ig állott. Azután az államtanács elnöke
lett.

Gnüioh (csehül : Králiky), város Senftenberg
cseh kerületi kapitányságban, (i9io) 3846 lak., pa-
matszövéSBol és fafaragással; Maria maggiore
nev leánynevel intézettel és fafaragó iskolával

;

a közeli Marienbergen (760 m.) látogatott búc«u-
Járó-templommal.
Ommbaoh, WÜhelm wn, frank lovag, szül.

160H.,kivógeztókOothában 1667 ápr. 18. Szomszéd-
iéval, a wünburgl püspökkel viszályba keveredett

8 több lovagtái*sával valóságos háborút folytatott

ellene. A harcok alatt 1558. a püspök megöletett,

1563. pedig G. hívei Würzburgot kirabolták.

Ezért n. Miksa császár Q.-ot birodalmi átokkal

siytotta. G. erre János Frigyes kobm-g-gothai

herceghez menekült, akit teljesen megnyert fel-

forgató terveinek. Ezért a herceg is átok alá

került, melynek végrehajtásával Ágost szász

választó bízatott meg. Kemény ostrom után Gotha
megadta magát, G. foglyul esett s kínvallatás

után Gotha piacán felnégyeltetett. János Frigyes

fogságba került, hol 27 év multán halt meg. V. ö.

Ortloff, Geschichte der G.-schen Hándel (Jena

1868—70, 4 köt.).

Grumbkow, 1. Friedrich Wilhelm von, porosz

hadvezér és államférfiú, szül. Berlinben 1678 okt.4.,

megh. u. 0. 1739 márc. 18. Fia woWJoachim Emst
G. brandenburgi miniszternek. A porosz hadse-

regben végig harcolta a spanyol örökösödési há-

borút. A béke után I. Frigyes Vilmos király leg-

bizalmasabb tanácsadója lett. ó vezette a porosa

királyság pénzügyeit, 1737. pedig tábornaggyá
nevezte ki a király.

2. G.'pasa (Viktor Kari Ludwig von G.), né-

met születés török tábornok, szül. 1849 júl.

3., megh. útközben Herkules-fürd közelében a
vasúton 1901 júl. 1. Részt vett az 1866-iki és

1870— 71-iki háborúban, utóbbiban mint tüzér-

kapitány. 1880-ban a 10. számú tüzórezrodnek

parancsnoka lett. 1892 februárban a török had-

seregbe lépett, melynek tüzérségét azuttm mint
pasa valósággal reformálta.. Az 1898-iki görög
hálx)rúban Jjarissza közelében tüntette ki magát,
Gruraentum, 1. Saponara di Grumento.
Grum-Grsimajlov, Grigorij Jefimovics, orosz

zoológus, szül. 1860 febr. 5. Szent-Pétervárott.

Több Közép-Ázsiába vezetett expedícióban vett

részt. 1883

—

S4rig a kalmük-steppet, a pamiri

fensík északi részét és a Karategin völgyet,

1885—86-ig Bucharát és Tiensan nyugati ré^ét,

1887. ismét Pamirt, 1888. Közép-Urait, 1889—
1890-ig Kolet-Tionsant, továbbá Kansu kínai pro-

vinciát és a Kuku-Nort tanulmányozta zoológiai

szempontból. 1890 óta Szent-Pétervárott él mint
valóságos államtanácsos. Számos munkát írt.

Müvei jobbára az Orosz Császári Földrajzi Tár-
sulat Közleményeiben (Izvestija) jelentek meg.
Grmno Appala, város Bari olasz tartomány-

ban, (1911) 13,40.j lak., élénk borkoroskedéssel.

OruiuuH inerdae (lat.), a néphit lajstromo-

zásánál a Bakter szó alatt (1. o.) említett tolvjy-

fétist szokás e néven érteni. Az erdélyi cigányoknál

(v. ö. ]Vlislocki, Volksglaube u. rel. Brauch der 7a-

geuner) /erif, vagyis <fpásztora a neve, mert k is

azt tartják, hogy amíg a G. füstöl, illetleg ki

nem hül, addig a tolvaj garázdálkodása szinterén

biztonságban van.

Cirun., növénynevek mellett Grunow A. osz-

trák algológus nevének rövidítése. Áz osztrák

Novara-oxpedició gyjtötte moszatokat dolgozta

fel (Bécs 1868). Róla nevezte *i\Rabenhorst a Gru-
nowia édesvízi moszatot.

Grona, elbb önálló falu, 1901 óta Drezda
egyik ví^osrészo.

Grand, város Hildesheim porosz keriiletbon,

(1910) 2234 lak., közelében a Harz leggazdagabb
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ecüstbányáival (Uilfe Gottes és Knesebeck). Mint
njrári üdülöholyot is sokan keresik föl.

Grand. 1. ?raii: FMedrich Alexander, német
ménK>k. sziú. u hcinrichaui koioetorban (Szilézia)

181i luáj. ö.. megfa. 1892 m^. 16. Vizépitészetl

inspektor volt a ^na-vidóken, s késbb vlzépí-

téBKti tanáoBos lett. A Wapper szabályozása Bar-

mai ée Elberfeld városok mellett az ö mve.
: S73-tól kezdve csak a minisztériumban mködött
- tA)böl az idöböl valók a E^jna-Maas-csatoma s a
i-uhrorti kiköt kibvítési tervei stb.

2. G.. Johann, osztrák fest, szül. Bécsben 1808
máj. 19., megh. 1887 aug. 5. Bécsben, München-
ben. Diissolfíoffhan és Páo-isban tanalt, Rómában
ós Kai : végre Baden-Badenben te-

leped* a Népe pusztulása fölött

gyász 1 > s i'ihenés az Egyiptomba való

mének n. a karl:>ruhci Kunsthalloban

van. Nii^voüi) kt-dveltst-gnek örvendtek genre-

képei : A gj^ennek és védóaníryala ; A plébános

azülf^tésnapja ; A magjar iL&tfoltozó stb.

Gmndelsee, halban gazdag tó Gröbming stájer

keriilotbcn, 709 m. magasan, 6 km. hosszú, 1 Ion.

aiéles, 64 m. mély. Mellette a Todteá Gebirge vad-

regényes kopár sziklavidéke, a Toplitz-tó ós a
Kanuner-tu teszik a vidéket széppé.

Grundemann, Reinhold, prot. teológus, szül.

B m (N'eumark) 1836 jan. 9. 1869-ben
111 -z lett ; kiváló missziói író. Fóbb mun-
kái: .Mii^ionswoltkarte (1886, Stuttgart, 3. kiad.);

AllíTomein. .Mission-satlas (1867—71, Gotha); Die
'kelung der evang. Mission 1878—1888

:. 1890); Missionsstudien und Kritiken

isUi, Gütersloh): Missionstunden(1891, u. o. 2.

-iad.); Xeuer Missionsatlas (1903, Stuttgart

2. kiad.).

Gnmdi rétegek (geoi.). Ezzel az elnevezéssel a
fiatal harmadkurba tartozó fels mediti^rráa eme-
let legalsó, bamaasenet tartalmazó rétegeit jelöl-

jük Grund ausztriai község után. A keleti Alpok
egj'es ÍL'lsó mediterránkori öbleiben fordulnak el
i^tartozó homokos-agyagos tengerparti és fél-

sósvlzi lerakodások, továbbá hazánkban a Ba-
knnvfínn i H«rend), a Mecsekben (Hidasd), a krassó-
^. liry neogén-öbölben stb. fordulnak el
h;. icgü képzdmények, amelyekben jel-

lemz kovülttckként a Potamides bidentatus, P.
DuboUi. rcii'itaia Gervaisi, Pyrula cornuta
stb. furdalnak fiú. Az ebbe a rétegcsoportba tar-

tozó barnaszenet Köflachon, Eibiswaldon, Leo-
bem'U fejtik. Hazánkban pedig részben fejtik,

részbi>n csak fejtették : Hidasdon, Mehádián, Jab-
laniczán, Verendiiien, Goleczen. A széntelepek-
ben, V. az azokat kísér rétegekben elég gyakran
fordulnak elö szárazföldi gerincesek maradványai.
Grondirozás (a német Ortmd-hól) a. m. vala-

mely alapszínnel való bevonás.
Grundtvig, 1. Nikolai Frederik Severin, dán

protestáns hittudós és költ, szül. üdbyban, See-
landon 1783 szept. 8., megh. Kopenhágában 1872
szept. 2. Teológiai tanulmányainak befejezése

után (1810) atyja meUett segédlelkész. 1813.
kopenhágai lelkész lett, s egyszersmind a dán nép
störténetével s mondáival fioglalkozott. Midn
VI. Frigyes király az egyik fötemplom lelkészéül

kinevezte, az egyre höditó szabadelv teológia

ellenében oly szenvedéllyel küzdött a lutheri igaz-

hitüség mellett, hogy emiatt egyházi hatóeé^l-
val összeütközésbe jött; hlvatadáról lemondott,

hogy az államegyházat annál szabadabban ostro-

molhassa, melynek helyébe népegyházat akart
állítani, mely csupán az apostoli hitformát is-

merné el szabályozóul. 1839 ben ismét elfoglalta

Kopenh^a egyik lelkészi állomását, de miután
18Í8. Dánia ellenséges viszonyba jutott Német-
országgal, is ellenségévé lett még a német földön

született lutheri reformációnak is. és az államtól

teljesen különválasztandó s az ^ dán mitológia

némely gondolatait magába felvev egyház léte-

sítése mellett buzgólkodott. Vallásos iratai közt
nevezetesebbek : Christelig Söndagsbog (3 köt.)

;

Sangverk til den danske kirke (ö köt.). Más költi
és történelmi mvei ritka szépséggel és ervel
teljesek és máig is kedvencei a dán népnek.
Legnagyobb érdeme G.-nak az nevérl elneve-

zett «magasabb népiskolák* megalapítása, ame-
lyek azóta ^ósz Skandináviában elterjedtek.

2. G.. Swnd Hersldt, dán filológus, szül. 1824.,

megh. 1883. Az északi népköltészet alapos isme-
rje. Gjüjteményei és iratai közt a legtartalma-

sabb a Danmarks gamle Folkeviser (1853—188.3),
amelyet halála után A. Olrik fejezett be (1891).

Ez a régi dán népénekek mintaszeren kiadott

gjüjteménye.
Groner, 1. Hans, német AMka-utazú, szül.

Jenában 1865 máre. 10. 1894—95-ben a német
kormány megbízásából Döring orvossal és Camap
hadnaggyal beutazta Togo-t, Dahomey-t és É.-

Nigeria Ny.-i részét (Gando, Borgu). Az Alisa-

höhe-n felállított meteorológiai állomás vezetje.

2. G., Justusvon, porosz államférílú, szül. Osna-
brückben 1777 febr. 28., megh. Wiesbadenben
1820 február 5. 1802-ben lépett porosz szolgá-

latba, hol képességei folytán fokról-fokra emelUke-

dett, s 1809. Berlin rendrfnöke lett. Buzgó
hazafi volt és esküdt ellensége a franciáknak.

Azért, amikor Poroszország 1812. kénjrtelen volt

Napóleonnal szövetséget kötni, kilépett a porosz

szolgálatból és Ausztriába ment. Itt Metternich,

hogy ki no kelljen t szolgáltatnia, színleg elfo-

gatta és Péterváradon riztette. A német szabad-

ságharcban 1813—15-ig nagy tevékenységet fej-

tett ki s 1815. az felügyelete mellett történt Pa-
risban a franciáktól elrabolt mkincsek vissza-

adatása.

3. G., Ludwig, német rézmetsi, szül. Drezdá-
ban 1801 febr. 24., megh. 1882 febr. 27. MUanó-
ban Longhinak és Anderloninak volt tanítványa.

Olasz mesterek, kivált Rafael festményei után
készített egyes metszeteken kivül mé^ ma is

becsben álló, réssben színes reprodukció-soroza-

tokat adott ki oUisioniági memlékekrl. Ilye-

nek : I mosaici della capella Chigi (Roma 1839)

;

Presco deoorations and stnocos in Italy (2. kiad.

London 1854) ; Specimens ofomamental art (u. o.

1850) ; Lo ScaCTale, or presses in the sacris^ of

Santa Maria delle Grazié at Milan (u. o. 1859—
1860) ; The terraootta architecture of North Italy

(u. o. 1867).

Gronerit (ier.), vasszilikát, az amfibol-csoport

tagja, barna, selyemfény, aszbesztforma, rostos,

sugaras ásvány, optikai viselkedése egészen
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olyan, mint az araflbolé. Termhelye Collobriéres,

dóp. Var., Franciaország.

Orunert, Juliics TJieodor, német erdész, szül.

Halléban 1809 jan. 31., megh. Trierben 1889 aug.

aO.Szülövárosában ésEberswaldeban természettu-

dományt ós erdészetet tanult, 1866—78-ig föerdö-

mester volt Trierben, aztán nyugalomba vonult.

Több értekezést írt az egyideig (1861—69., 1862—
1872. Leo 0.-val együtt) szorkosztósóben meg-
jelent Forstliche Blatter cím lapba. Müvei : Dor
Eichenschalwald im Regionmgsbezirk Trier (Trier

1869) ; Der proussische Förster (2. kiad. Hanno-

ver 1883) ; Porstlehro (4. kiad. u. o. 1884) ; Die

Jagdgosetzgobung in Preussen (u. o. 1886) ; Jager-

lehre (u. o. 1879 ós 1880).

Chrunewald, 4^76 ha.-nyi területet elfoglaló,

tlevel fákból álló erdség Berlin mellett, Char-

lottenburg, Spandau, a Havel és a Wann-tó közt

;

a berliniek kedvelt kirándulóhelye. 1899-ben lep-

lezték le az 55 m. magas Császártornyot, melyet

I. Vilmos császár 100. születésnapja évfordulója

alkalmából Teltow kerületének közönsége épitto-

tott az erdség Ny.-i szélén.

Grtinewaldi versenytér, 1909 tavaszán nyilt

meg a Boriin mellett lev Grunewaldban, a né-

met fváros legújabb és legnépszerbb lóverseny-

pályája, amely egyben a világ legmodernebb,

legjobban berendezett enemü intézményeinek

egyike. Van sík- és akadálypályája, pompás tri-

bünjei stb. A slkpálya területe 2400 m. A ver-

senytér belsejében talál elhelyezést a Stadion,

arait az olimpiai játékok céljaira építettek.

Grúny, kisk. Krassó-Szöróny vm. lugosi j.-ban,

(1910) 905 oláh lak., u. p. Szapáryfalva, u. t. Ki-

szetó.

Chnipp, olaszból vett kereskedelmi és postai

szakkifejezés (gruppé), mely arany- vagy ezüst-

pónztartalmú csomagot jelent. Burkolata rende-

sen viaszos vászon vagy br és mindig gondosan
le van pecsételve. A postai pénzküldés e módja
Igen jelentékeny.— G. a geológiában, 1. Csoport

;

a zenében, 1. Groppo.
Gmpi), Oeorq, német müvelödóstörtónész,szül.

1861 m^. 25. Fbb müvei: Kulturgeschichte des

Mittelalters (Stuttgart 1894—95, 2. kiad. 1907)

;

System und Geschichte der Kultur (Paderborn

1892); Kulturgeschichte der römischen Kaiser-
zeit (München 1903—4, 2 köt.); Kultur der alton

Kelten und üormanen (u. o. 1905) ; Der doutscho
Volks- und Stammescharaktor (Stuttg. 1906).
Gmppe, Ottó Friedrich, némot költ, bölcsész

és régiségbuvár, .szül. Danzigban 1804 ápr. 15-én,
megh. 1876 jan. 7. Klbb állami hivatalnok volt,

1844. a berlini egyetemen rondkiv. tanár, s 1863.
a képzmvészeti akadémia állandó titkára lett.

Kezdetben mveiben Hegel ellen fordult, ezen
Iratai közül nevezetesebbek : Ant&us (Berlin 1831);
Wendopunkt der Phllosophie im 19. Jahrhundort
(n. 0. 1834); Gegenwart und Zukunfl der Phi-
losuphle In l)eutschiand (u. o. 1855) ós Übor die
Pragmonte des Archytas (u. o. 1840). Mint költ
az epikában tnt ki. 1860—55. kiadta a Deut-
schor Mu.senalmanach-ot, ezenkívül: Der deutscho
Dlchtorwftld (Berlin 1848); Sagen und G©.schich-
ten des deutschen Volks aus dera Munde soiner
Dlchter(a. o. 1864) c. gyjteményeket, végül :|

Lében und Werke deutscher Dichter (5 köt.,

Leipzig 1864-70, 2-ik kiad. 1872) ; Reinhold Lenz,

Lében und Werke (Berlin 1861) és Deutsche
Übersetzungskunst (Hannover 1861) c. irodalom-

történeti munkákat.
Gruppetto, 1. Groppo.
GruM (állat), 1. Daru.
Grascha, Anton, bécsi bibornok-hercegérsek,

szül. 1820 nov. 3. Bécsben, megh. 1911 aug. 5.

Miután 1843. pappá szentelték, mint lelkipásztor,

a bécsi Theresianum hittanára és székesegyházi

hitszónok mködött. Zsófia föhercegasszonynak,

I. Ferenc József édes anyjának, huzamosabb ideig

gyóntatója volt. 1863-ban a bécsi egyetemen a

lelkipásztorkodástan tanára, 1878. tábori püspök,

1890. jan. 30. mint Ganglbauer utóda bécsi érsek,

1892. bibornok lett. A katholikus legényegyesüle-

tek központi praesese volt.

Grnsevszkaja, falu a Doni kozákok területén,

7 kra.-nyire Novo-Cserkaszktól, a Tuszlova és

vasút mellett, 4100 lak., ismeretes antracitbá-

nyáiról (évi termelés mintegy 22 millió pud).

Gmson, Hermann, német iparos, szül. Mag-
deburgban 1821 márc. 13., megh. u. o. 1895 jan.

31-ón. A berlin—hamburgi vasútnál gépmes-
ter volt s a terjedelmes javítómhely önálló ve-

zetje. 1851. Berlinben a Wöhlert-féle gépgyár
vezetését mint fmérnök vette át, 1854. a ham-
burg-magdeburgi gzhajózási társaság igazgatója

lett Buckauhan, hol 1855. neve alatt egy hajó-

gyárat és egy kis vasöntdét alapított; ez utóbbi-

ban oly tiszta öntött vasat tudott elállítani, mely
nagyon alkalmas volt a kemény öntésre (1. Két-
ges öntés). Öntvényeit erdítési célokra is alkal-

mazta. 1891. visszavonult és kizárólag a tudo-

mánnyal foglalkozott. V. ö. Geschichtliche und
erlauternde Notizen über das G.-werk (U. kiad.

1890).

Gruson-íém, 1. Kérges öntés és Vas.
Gruszinok (grúzok), oroszos elnevezése a geor-

giai népnek általában, tulajdonképen csak a f-
törzsek egyike a Suram-hegység Ny.-i lejtin és az

Aragva völgyében, Kachotia szomszédságában,
mintegy 500.000 fn>1 tömegben. Náluk fejldött

ki a ma használatos georgiai írás, valószínleg
az arainaeai ókirás nyomán.
Gmier (Gruytére),Janus, hollandi latinista tu-

dós, szül. Antwerpenben 1560 dec. 3., megh. Beer-

foldenbon (Odenwald) 1627 szept. 20. Atyja hite

miatt Angolországba kényszerült menekülni és

Cambridgoben, majd Loidonbon tanult, 1589 óta a
tfirténolem tanára volt Wittenbergben ; 1592. el-

hagyta az egyetemet s Rostockba, onnan pedig
Heidtílbergbe ment, hol 1602. könj-vtárnok lett.

Heidelborg ostroma alkalmával elvesztette ma-
gánkönyvtára egy részét. Kiadta Cicero, Ovidius,

Plautus, Seneca, Livius stb. mveit ; Scaligorrel

együtt irtfmve : Corpus Inscriptionum antiquae
tótiUS orbis Romanomm (Heidolberg 1802—3, 2

köt.; újabb kiad. Qudiustól, Grftvotöl és Bur-
manntól. Amsterdam 1707, 4 köt).

Gruyer ieiuá: griujé), 1. Anatole Frangois, francia

mvészeti Iró, szül. Parisban 1825 okt. 25., megh.
1909 okt. 27. 1872-ben a mvészetek ffelügj'olójo.

1881. a Louvre képtárának re lett. Legfonto-
sabb mvei : Essai sur les fresques de Raphaöl
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fto Vatícao (Paris 1858—59); Rapbaél et l'anti-

qaité (n. o. 1864) ; Lee vtergee deRaphafil et l'icono-

graphie do la vierge (u. o. 1869) ; L«8 oeuvres

d'art de la reaaís^uioe itallenne aa templo de

Saiot-Jean, baptistére de Florenoe (a. o. 1875)

;

Raphal, peintro de portraíts (a. o. 1882); Voyage
aatoor da sálon canré au Mnsée de Loavre (a. o.

1890) ; La peintnre aa cháteaa de Cbantilly (a. o.

1896).

2. G., Gustave. francia mAvészetí író, az elbbi-

nek öoese, ssfll. Parisban 1833. Fbb múvei : Les
illnstrations dee écrits de Jéröme Savonarole (Pa-

ris 1880); Pra Bartolommeo et Mariotto Alberti-

nelli (a. o. 1886) ; L'art íerrarais á l'époqae des

princí* dEste (u. o. 1897).

Gruyére (<tlM: grfljer), ThéodoreGuirles, francia

szobrász, szül. Parisban 1813 szept 17., megh.
1885 márc 1. Domontnak volt tanítványa. Müvei
közül említendk : Marius Karthágó eltt ; Dávid

és Sanl ; A hét hs Théba eltt ; Chactas Atala sír-

jánál ; Macius Scaevola ; Ezékiel próféta szobra a

párisi St. Augustin-templomban, stb.

Chruyéres, La (qjtsd: grfljer, németül Greyerz), 1.

svájci viiiék Pribourg kantonban Bem és Waadt
kantonok határán. A franciául beszél lakosság

ffoglalkozása as állattenyésztés, sajtkészítés,

marha- és fiakereskedés. Híres a'sajtja (1. Gróji

sajt). Fhelye Bulle. — 2.G., város Pribourg kan-

ton ugyanily nevú járásában (497 km* ter., (i»io)

26,260 lak.), (i9io) 1506 Iak.,szalmafonással és sajt-

készítéssel. Az egj'kori G.-i grófok erssége,
Svájcnak a feudális korból fenmaradt egj'ik leg-

nagyobb és legjobban konzervált emléke, máig is

fennáll.

Grúzia, orosz elnevezése Georgiának (1. o.).

Grúziái országút. Vladikavkasztól a Kauká
zuson keresztül Tifliszig visz, 213 km. hosszú,

1893. építették elssorban stratégiai okokból.

Grúzok, 1. Chrmzmok.
Chrübel, Joharm Konrád, nürnbergi népköltö,

szül. 1736 ján. 3., megh. Nürnbergben 1809 márc.

8. Bádogos és páncólmúves volt. Költeményei : Qe-

dichte in Nümberger Mundart (újból Frommann
adta ki 1857) ; Korrespondenzen u. Briefo in Nüm-
berger Mundart (Nürnberg 1808). Összes müvei
4 kötetben jelentek meg (u. o. 1835). V. ö, Priem,
K. G. und seine Nachfolger in der Nümberger
mundartlichen Dichtung (4. kiadás, u. o. 1891).

Grún, 1. Anastasius, Auersperg Antal Sándor
grófnak írói neve, 1. Auersperg, 2.

2. G. (Grien), német fest, 1. Baldung.
Grfina, falu a szászországi Chemnitz kerület-

ben, (1910) 5443 lak., kötött- és szövöttárúk készí-

tése, szivargyártás.

Grnaoit (hizmutníkkd, «•), szabályos, az

oktaéder szerint hasad; fémes fény, világos

acélszürke-ezüstfehér. Nikkel-, bizmut- és kénnek
vegyülete. Lelhelye Grünau, Sayn-Altenkirchen
(Sa\-nit)Németországban.Valószinülegnem egyéb,
mint tisztátalan polidimit.

Grünberg, az ugyanily nev járás székhelye

Liegnitz porosz kerületben, (i9io) 23,168 lakossal,

po^tó- ^ fölpamntárú-készítéssel, kötélgyártás-

sal, üveg-, papir-, oognacgyárral, gzmalommal

;

szöUkkel, málnaültetvényekkel; közelében bama-
szénbányával.

Grünberg, Kari, osztrák jog- és gazdaságtör-

téneti író, szül. 1861 tebr. 10. Romániában. Bécs-

ben lett jogi doktor 1886., mködött az flgyyédi,

nugd a bírói pályán. 1897-ben a bécsi egyetemen
a közgajdaságtan rendkívüli, 1909. rendes tan^
rává nevezte ki. Agrárpolitikai és történelmi ka-
tatásai teszik nevezetessé. Bgyik alapítója a Zeit-

schrift für Sodal- und Wirtschaftsgeschichte és

szerkesztje a Studien zur Social-, Wirtschafts-

und Verwaltungsgeschichte c. folyóiratnak. Fbb
müvei: Studien zur österreichischen Agrai^e-
schichte (1901) ; Die handelspolitischen Beziehnn-
gen Österreich-Ungams zu den Lándera an der

unteren Donau (1902); Die Agrarverfasstmg und
das Grundentlastimgsproblem in Bosnien und der

Herzegowina (1911).

Grnbergi kézirat, 1. Königinhofi kézirat.

Gxúnder Gottfried, nyomdász, 1668. vette át a
pozsonyi jezsuita kollégium nyomdájának vezeté-

sét, mely 1675. Zerweg György Jánosra bízatott

E hét év alatt a nyomdából számos (kisebb teije-

delmú) nyomtatvány került ki. melyek legnagyobb
része bibliográfiai tekintetbl felette becses, mert
csak eg>'étlen példányait ismerjük.

Grümdner v. Gründler (ném.), a Szepesség-

ben, részben az ú.n. fels^ányavárosok területén, a
szepesi német dialektustól eltér nyelvet beszél
lakosság gyiytneve, csúfiiéven vmantaken*. A G.
magva Grölniczbánya és vidéke ; továbbá Merény,
Meczenzóf, Szepesremete, Svedlér, Stósz, Ko-
rompa és Szomolnok. Részben idesorozható Me-
rény, Óvíz és Dobsina vidéke, bár ez utóbbi-

nak némileg eltéró nyelvjárása már az ú. n. bu-

leniá-hoz tartozik. Ide sorozhatok még az ú. n.

alsóbányavárosok, fleg Körmöczbánya vidékén

lakó knkehatierek. a kik nyelvileg ugyancsak fel-

németek. Még a tulajdooképeni tájszólásai is lénye-

gesen eltérnek egymástól. Területük, az ú. n. G.-

Boden független volt Szepes vmegyétl, de a 24
szepesi várostól is, külön comes niontantis veze-

tése alatt Legrégibb telepítés valószínleg Re-
mete, mert már 1255. szerepel. A G.-víü^6<*at

eredetileg Flandria, Thtlringia és Alsó-Rajna
vidékének népe lakta. Erre a jórészt elenyészett

telepes rétegre jött a jóval késbb bevándorolt

bajor, osztarák és sziléziai elem, legutóbb a Szude-

tákból jött bányásznép, melyek nyelvkeveredése

a4ja a mai G. dialektust Egykor jelentékeny

szabadalmak birtokában virágzó bányászatot és

kereskedelmet ztek, de késbb jelentségük
csökkent és aXVI—XVII. sz. folyamán a G -Boden
egyes fúri családok adományos birtoka lett.

Amióta a szepesi bányaipar pang, a G.-ek tö-

megesen vándorolnak ki a Mátrába és az alsó

magyar bányavidékre. Túlnyomóiagevang., rész-

ben kat vallásoak. Történelmüket L a Szepes vm.
tört. társ. kiadványaiban és a Szepesi emlék-
könyvben (Szepesvára^a 1888). Nyelvjárásukkal

a Petz O. siericesztette Német nyelvjárások (kiad.

aMagy. Tad. Akadémia) füzetei foglalkoznak. V.ö.

Gedeon A.,Alsómeczenzéíi német nyelvjáráshang-
tana (Budapest 1905) ; Mráz G., Dc^nmai német
nyelvjárás (0.0. 1909). Altalánosságban G.-nyelv-

járásokkialiAnlásáválfoglalkoznakSchröa: tanul-

mányai a bécsi tad. akad. 1857—70. évi Sitznngs-

berichto-iben.V.ö. Kainál, Gesch. der Dentsdien in
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don Karpathenlandern (Gotha 1907-11) ; Krones,

Zur Qesch. d. deutschon Volksthums in den Karpa-

then mit bes. Rüclcsicht auf die Zips (Graz

1878); Weber, Zipser Geschichtsbilder(Ijöcso 1880);

Kliegl Th., Dio Gründler. Eine Entdoclcungroise

in das Landchen der Mantakon (Budapest 1894).

Orüneberg, Hennann Július, német techno-

lógus, szül. Stottiuben 1827 ópr. 11., mogh. 1894

ján. 7. Eleinte gyógyszorészettol, késbb kizáró-

lag a kémiával foglalkozott. A krimi háború ide-

jén Stottinben az orosz állam kálisalétrom-szük-

ségletének a fedezésére gyárat alapított, melyben

a kálisalétromot chilisalétromból és hamuzsírból

gyártották. Az ólomfehór elállítási módját töké-

letesítette. A stassfurti kálisókat célszeren fel-

használta. A mesterséges trágyák elállítása és

azok célszerú és általános alkalmazása körül nagy
érdemeket szerzett.

Grüneisen, Kari von, német költ és müvé-
szettört^'neti író, szül. Stuttgartban 1802. jan. 17.,

megh. u. 0. 1878 márc. 1. Teológiát tanult s

18.S5—68-ig udvari hitszónok volt Stuttgartban.

Fbb miivel : Lieder (1826) ; Über das Sittliche

der bildenden Kunst bei den Griechen (1833);
Ulms Kunstleben im Mittelalter (1840). Egyik
megalapítója ós kiadója volt 1858. a Christlichos

Kunstblattnak.
GTnew&ld,Matthias,ném. fest, sz. Aschaffen-

biirgban 1485 körül, meghalt 1530 körül. Éle-

térl mit sem tudunk, valószínleg id. Holbein
Hansnak volt tanítványa és Mainzban élt. Csak
kevés müvét ismerjük. Korábbiak : Krisztus ki-

gi'inyoláaa (München, egyetemi gyjtemény)

;

Krisztus a Kereszten (baseli múzeum) ; két oltár-

szárny Szt. Lrinc ós Ciriakus képével a Irank-
fiirti városi múzeumban. Ezeket követte G. f
mve, a német festészet legnagyszerbb emlékei-
nek egyike: az isenheimi Szt. Antal kolostor

temploma számára már 1493. készített szárnyas-
oltár, melyhez G. utóbb szárnyképeket festett.

Ezek a képek (ma a kolmari múzeumban) G. meg-
kapó mvészetét teljes fejlettségében mutatják.
Szt. Antal és Sebestyén szoborszoren festett

alakjai, Szt. Antal kísértése és látogatása Re-
mete Szt. Pálnál ; Mária a kis Jézussal Dürer
mvészetével ellentétben mozgahnasak, festi jel-

legek, ers individuális élettel teljesek és azok
helyenként fantasztikus fölfogását meglep fény-
hatások még fokozzák. G. késbbi müvei : Mária-
kép, eredetileg egy aschaflfenburgi számyasoltár
részlete (ma a stuppaohi templomban) ; Ki'isztus
A kereszten (Karlsruhe, Kunsthalle) ; ugyancsak
számyasoltárról való a Szt. Mauritius megtérése
(MOncbon, Alté Pinakothek) ; Krisztus a keresz-
ten (AsohalTonburg, Stlftskirche). Mvészetének
festi elemei miatt G.-ot már a XVII. sz.-ban né-
met Corregglónak nevezték. V. ö. Bock, Die
WerkP des Matthlas G.(8tra8sburgl904); Schmid,
Matthlas G. (n. o. 1307) ; Fríedlánder, Matthlas
G. (München 1908).

Orfinleld Ft/nxMr, hegedmvész és pedagógus
szül. Kudnposten 1866 d«;. 16. A Nemzeti Zene-
dében Haber Károly és Rldloy Kohno, Bécsben
tiaoqneeDont voltak a mesterei. 1869-bon a Nem-
zett Színház zenekarának tagja lett. Els nagy
sikerét 1871. aBeethoven-Oentenarfeleren aratta

Beethoven hegedversenyével. 1890-ben vonós-

négyes társaságot alapított, amely húsz évig fenn-

állt. 1895-ben az Operaház els versenymestere,

1893. a Zeneakadémia tanára lett.

Grünield, 1. Alfréd, osztrák zongoramvész
és zeneszerz, szül. Prágában 1852 júl. 4. KuUak
tanítványa. Irt egy operettet (Der Lebemann,
1903) és egy vigoperát Mikszáth Kálmánnak A
szolistyei asszonyok c. novellájából, Die Schönen
von Fogaras címmel (Drosden 1907). — 2. G.

Heinrich, Alfréd öccse, német gordonkamvész
és tanár, szül. Prágában 1855 ápr. 21.

Grnhagen, Kolmar, német történetíró, szili.

Trobnitzben 1828 ápr. 2., megh. Boroszlóban 1911
jul. 28. Müveiben különösen Szilézia történetét is-

mertette és igen sok oklevélgj-üjteményt bocsáj-

tott közre erre vonatkozólag. Fbb mvei : Ge-
schichte Schlesiens (Gotha 1884—1886, 2 köt.)

;

Schlesien imter Friedrich d. Grossen (u. o. 1890—
1892, 2 köt.).

Grünhausi bor, 1. Mosel-bor.
Grünhorn, hegy, 1. Tödi.
Grünhut Adolf, orvos és spiritiszta, szül. Buda-

pesten 1826 jún. 29., megh. u. o. 1906. Az 1848—
1849-iki szabadságharcban katonaorvos volt s a
szolnoki tifus^árvány alkalmával delejességgel

gyógyított. Késbb a hasonszenvi gyógykezelés
híve lett, majd spiritiszta tanulmányokkal foglal-

kozott s megalapította a Budapesti Szellembuvá-
rok Egyletét, mely a hetvenes években G. szer-

kesztésében két németnyelv folyóiratot (Reíle-

xlonen über die Geisterwolt, Reformierende Blát-

ter) adott ki. 1899-ben megindította a magyar-
országi spiritizmus lapját, az Egi világosságot,
melyben igen népszer, gyakran novellisztikus

formában közölte a magnetizmusra, szomnambu-
lizmusra és spiritizmusra vonatkozó tanulmá-
nyait.

Grünhut, Kari, osztrák kereskedelmi és váltó-
jogász, szül. Burszentgyörgyön (Pozsony várm.)
1844 aug. 3. A bécsi egyetemen 1872. a kerosk.

és váltójog rendkívüli, 1874. rendes tanára lett.

1897-ben az urakháza tagjává nevezték ki. Ne-
vezetesebb mvei : Die Lehre von der Wechsel-
bowegung nach Verfall (Wien 1871) ; Das Recht
des Kommissionshandels (u. o. 1879) ; Wechsel-
recht (Leipzig 1897, 2 köt.) ; Lehrbuch des Wech-
solrecht^ (u. o. 1900); Grundriss des Wechselrechts
(2. kiad. u. 0. 1903). 1873 óta a tle alapított

Zoitschrift für das Privát- und öffentliche Recht
der Gegenwart c. folyóiratot adja ki.

Grnlingit (*sv.), fómfényQ, szürke szín, feke-

tére befuttatódó tömeg és romboéderos kristályok;
egylrányban kitnen hasad; bizmut, tellur és
kén vej^ete, termhelye Carrock Feli (Cumber-
land).

Grnne. Burgundból származó német család,

mely a XVII.sz.-ban németalföldi és osztrák ágra
oszlott. Utóbbit Hemriconrt de Mozet Nicolaus
Pranz alapította, ki lotharingiai Ferenc kíséretében
Bécsbe jött és 1745. német birodalmi grófi rangot
kapott. O. Kari Ludtcig gróf, osztrák tábor-
nok, szül. Bécsben 1808 aug. 25., megh. u. o.

188-i' jún. 15. 20 éves korában atyjának dzsidás-

ezredébe lépett és 31 éves korában már ezre-

des volt, egyúttal István fherceg udvarmestere
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lett; 1818. Peraoe Jónef fiÜMnef udvarába ke-

rült mint adTaraeetor és aaMm ISö^ig folyton

annak bens környezetóhes tartoxott. 18d(H)en

I. Perene Jóisef elaó szárnysegédévé, altábor-

nagg>'á és egyúttal a sieniélyi flgyekben végte-

lenül fontos legfelsbb katinai iroda fnökévé
nevezte kL Ez állásokban O. az abezolntisztikns

kurmányrmdsnr egyik fOoedq;)ának bizonyult és

személyi meg kegyelmi flgyekben sem mködött
úsry, mint a kibékfliés és einésémek szószólója,

iigy befolyása Ausztriára nézve csakúgy,
inkra káromak bizonyult, ámbátor ellen-

en i. 1)0 oly in^zkedés miatt is vádolták, me-
lyeknek nem ó volt órtelmi szerzje.
Grünspan (német), 1. Rézwxtát.
Grünten. 1741 ra. magas hegy Schwaben bajor

koriilotlx'n, az Illor és Wertach vízválasztója.

Grünwald, 1. BéltJ. politikus és publicista, szül.

a hontvármegyei Szentantalon 1839 dec. 2., megh.
Paris mellett CourbevoLsban 1891 máj. 4. Jogi és

történelmi tanulmányokat végzett, azután hosz-

szabb külfijldi utat tett. fleg Franciaországban
tartózkodott huzamosabb ideig. Hazatérése után
Zólyom vármegye szolgálatába állt, amelynek
csakhamar fjegyzje, 1871. pedig alispánja lett.

Mint vármegyei tisztvisel sokat tett a közigaz-

gatás megjavítására. A közigazgatás államositá-

sának, a nemzeti egység tudatos kiépítésének és

energikus, de igazságos nemzetiségi politikának

volt hive. 1878. Beszterczebánya képviseljévé
választotta, s minthogy az államosítás eszméjé-
nek n szabadelv pártban propagandát csinálni

nem tudott, a mérsékelt ellenzékhez csatlakozott.
<*) volt a Magyar közigazgatási jog els teore-

tikusa s e címet visel könyve (4 kötetben, 1889)
n xrx- r,wi..M,.inyog sjbert aratott. Nevét híressé

>'ves politikai s tudományos viták
. ,, ..:j_..i azonban különösen két könyve

tette: .4 régiMogyarcrszágXfíiíxáenaxfyiuB voltáíóál,

kitn stíljénél és pompád pragmatikai csopor-

tositáiíánál fogva nálunk egy új történettudo-

mányi iskola alapvet mve lett ; az IJjMagyar-
ország, Széchenyi István gróf, pedig fleg azért

keltett visszahatást, mert a reformkorszak ve-

zérét patologikusán terheltnek állította s elméjé-

nek kóroeságát helyezte eltérbe. Mieltt azonban
G. publicisztikai és történeti eszmél megértek
volna, a politikai küzdelmek, a csalódások, a félre-

értés, visszantasitás, a különben is ideges írót

teljesen l^aiig(riták. Közéleti pályájának sötét

tragikuma öngyilkosságba kei^tte, ami az egész
országban fájdalmas megilletdést keltett. Holt-

testét a Szajnában találták meg s a morgueban
csak másnap ismerték fel az ott lakó magyarok.
Megemlítend még Kossuth és a vármegye c.

mve. V. ö. Halász Imre, Egy letnt nemzedék
íBpestl9l2); PrfM Sándor, Politikai arcképek.

2. G. BHa, fest, 1. Ivánéi Grürwald Béla.
3. G. István, a budapesti állani fels ipariskola

tanára, szül. ia9. Gyrben, megh. 1907 febr. 24.

Lusv-íinpiocolóban.Müködését a kir. Józsefmegye-
temen Fölser István tanár mellett kezdte meg.
akinek 1880—1884 években asszisztense, majd
repetitora volt; 1884-tl a budapesti fels iparisko-

lában az ábrázoló mértan tanára. Több jeles mun-
kát írt. Ezek között : Geometriai test^ ábrázó-

lága ; Geomtilria ipariskolák számára ; ElSUmok
az iparoatanoHcisKolák mértani rajzoktatásMoz
stb. a hazai ipariskolai szakirodalomban úttörk
voltak.

Orfinwedel, Albert, német archeológus és
nyelvész, szül. Münchenben 1856 jul. 31. A mün-
cheni egyetemen tanult klasszika filológiát és ar-

cheológiát Halm, Christ, Brunn és Bursian alatt,

egyszersmind szanszkritot és palit Kuhn E.-tl.

Már korán az indiai mvészet tanulmányozását
tzte ki feladatául. 1881. Berlinben a királyi mú-
zeum hivatalnoka lett. 1885-ben a múzeum nép-
rtyzi osztályának élére lépett és a Leitner-féle

görög-buddhista mvészeti gyjteménynek meg-
szerzésével annak nagj' jelentséget adott. Hogy
a görög-buddhista mvészet össz^flggését kiku-
tas-íía, beutazta 1902—1903 júniusig a kínai Tur-
kesztánt. Levelez tagja a bajor királyi tud. aka-
démiának és Pétervárott az archeológiai társaság
keleti osztályának. Kiadta a Rúpasiddhi 6 feje-

zetét 3 szingaléz pálma-kéziratból (Berlin 1883)

;

egyéb munkái : Buddhistische Kunst in Indien (u.

o. 1893); Mythologie des Buddhismus in Tibet u.

der Mongoléi (Leipzig 1900).

Grssan, egykori, fejedelemségre emelt clsz-

tercita-apátáság Liegnitz porosz kerületben, a Zie-

der pataJc mellett, Grüssauisch-Hermsdorf nev
község határában. 1242-ben alapították ; a huszita

háborúban földúlták ; 1810. világiasltották.

Grütli vagy Bütli, mez üri svájci kanton-
ban, a Vierwaldstatti-tó Ny.-i partján. A monda
szerint itt jöttek össze Schwjzbl Stauffacher,

Úriból Walter Fürst és ünterwaldenból Arnold
Melchthal 30 társukkal 1307 nov. 7. és 8-ika

közti éjjelen és megesküdtek, hogy hazájukat a
habsburgi helytartók uralma alól fölszabadítják.

A G.-mezt 1859. a s\-ájci tanuló íQuság adako-
zása folj'tán összegylt pénzbl megvették, elide-

geníthetetlen nemzeti tulajdonná tették és ngta
az említett eskü emlékére 1884 máj. 18. fölava-

tott emléket állították föl.

Grütli-egyesület, svájci munkásegyesület, me-
lyet 1838. Genfben alapítottak a hazafias érztUet

ápolására. 1893-ban nyíltan szociáldemokrata el-

veket vallott s a svájci munkások központjává
lett. Német lapja a Grütlianer, francia lapja:

Le Grutli.

Grtcmacher, német mvészcsalád. Nevezete-
sebb tagjai: 1. Friedrieh Wilhelm Ludwig,
gordonkamvész és zeneezen, szül. Dessanban
1832 márc. 1.. mogh. Drezdában 1903 febr. 23. A
zeneelméletben Schneider, a gordonkajátékbui
Drechsler volt a mestere. 1879-ben a Cíewandhaus-
orchester els gordonkása és a lipcsei konzervató-

rium tanára lett. Sok kompozícióval gazdagította

a gordonka-irodalmai — 2- Leopdd, gordonka-
mvész, Friedrieh öccse és tanítványa, szül. Dee-

sauban 1835 szept. 4., megh. Weimarban 1900
febr. 26. Számos szerzeményét ismerjük gordon-

kára. — 3. Friedrieh, az ifjabb, Leopold fla,

^ül. Meiningenben. Id91-ben a budapesti Opera-
ház tagja és a Nemzeti Zenede tanára lett. 1894-

ben Köüibe költözködött, ahol a konzervaUMum
professzorává nevezték ki.

Grfitsner, Eduárd , német fest, axfil. Oroes-

karlowitzban (Porosz-Szilézia) 1846 máj. 26. Mün-
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chenben a Piloty-iskolában tanult. Els képeinek

tárgyát Shakespeareböl merítette ; ilyenek : Fal-

staff a lebujban; Az újoncok szemléje, IV, Henrik-

ben ; illusztrációk a Vizkeresztrhez ; Falstaff a

ruhás kosárban stb. Tulajdonkópeni tárgykörét

azonban a szerzetesek életében találta meg. Nép-

szer, de olcsó ós durva humorral ábrázolja ket
borcsapolás, szüretelés, sakk-, kártya- és dominó-

játék vagy tilos olvasmány közben. Néhány képé-

nek tárgyát a vadászélotból merítette. Technikája

kezdetbon ügyes volt, do azt mindinkább elhanya-

golta és adomaszer ötletekkel igyekezett pótohii.

Nevezetesebb müvei : Borkóstoló ; A kolostor ivó-

szobájában ; Vig olvasmány a kolostori könyv-
tárban; Borotválás napja a kolostorban ; Kolostor-

konyha; A régi krónika; Pihen, a kolostorban;

Hangverseny a bibomok tiszteletére; Kolostori

tekepálya ; Kvartett ; Tarokkjátszma ; A színházi

mhatáiban; Vasárnapi ruhák; Pálinka, sör, bor

(triptihon) stb. A Szépmvészeti Muzeimi modem
képtárában is látható egy szerzetest ábrázoló
festménye. V. ö. G.-Album (München, 1892, mü-
veinek fényképi sokszorosítványai) ; Ostini, G.
(Biolofeld 1902).

Grybow, az ugyanily nev galíciai kerületi

kapitányságnak székhelye, (1910) 3120 lak., vár
szonszövéssél, fürészmalommal és fakereskedés-
sel ; közelében gazdag naftaforrásokkal.

Ciryllidie (állat.), 1. Tiicsökfélék.

iirylUttalpa (illat), 1. LótetU.
CirjlluH (állat), 1. TUesök.
Orynaens Alajos, kat. író, szül. Hradeken

(Liptó vm.) 1804., megh. 1889. Tanulmányait el-

végezve 1833. Bécsbon toológiai doktorrá avatták.
Ungváron és Szatmárt mint tanár mködött, utóbb
beregi föesperes lett. 1850 óta Pesten a pedagó-
gia és pastoralis egyetemi tanára és címzetes ka-
nonok volt. Megírta Nepomuki Szt. János életéi

(Ungvár 1843) ; ünnepi egyházi beszédei két kö-
tetben jelentek meg (Pest 1861), azonkívül egy
pastoralis, egy pedagógiai és egy egyháztörté-
neti kézikönyvet is írt.

Grynaeus (Oryner), Simon, német ref. teoló-
gus, szül. a svábországi Vehringenben 1493.,
megh. Baselben 1541 aug. 1. 1521-ben a hudai
iskola tanára lett s e minségében sokat tett a
reformáció terjesztésére. 1536-han Baselbon az
lyszövetség tanszékére lépett. Ó vezette át a re-

formációra a tübingeni egyetemet, s részt vett az
els helvét hitvallás szerkesztésében.
Grjrphsea Lam. (PycnodontaFisch., paieont).

Az osztrigákhoz tartozó kagylónem. A domború
bal tekn búbija ersen be van csavarodva, a
iobb tekn lapos. Legnagyobb mennyiségben a
jóra- Ó6 krétakorban éltek, a harmadkorban és
napjainkban ritkábbak. Gyakori fajai a G. arcú-
fifa é8 • O. obUqua, melyek a llaszkorban éltek
<• a ö. vesiadaris Lam., araoly a krétakorban
élt. A középs eocénben a O. Esterházyi Pávay
uovQ jellemz vezérl kövület nagy mennyisóg-
bea élt az erdélyi medencében, valamint az ettl
keletre eeö eooéntengerokben egészen bels
Awiálg. Jelenleg a G. ámulata Lam. ól.

Oryphiiui. 1. Anílreas(Íki>.Greif'), német költ,
szül. Groesglogauban (SzUézia) 1616 okt. 11
megh. n. 0. 1664 júl. 16. Tanulmányalt a görlitzí'

glogaui és fraustadti iskolákban végezte. Beutazta
Hollandiát, Francia-, Olasz- és Németoi-szágot,

1647. visszatért Fraustadtba, 1650. Glogau feje-

delemség szindikusa lett. 1662-ben felvétette m^
gát a Fruchtbringende Gesellschaft tagjai közé s

ott «dor Unstorbliche» melléknevet nyerte. Hlme-
vétdrámáival alapította meg. Tragédiái : Leo Ar-
menius (1646) ; líatharina von Georgien (1647)

;

Cardenio und Colinde, Papinianus (1663) és Caro-
lus Stuardus (1649, átdolgozva 1663) ; népies víg-

játékai : Péter Squentz (1650) ; Horribüicribrifax

(1650) és Die geliebto Domrose, melybe Das ver-

liebte Gespenst c. mvészi daljáték van szve.
Ezen utóbbi müvei a XVII. sz. legjobb irodalmi

alkotásai közé tartoznak. Egyéb müvei : idegen
nyelvekbl átdolgozott színmvek, latinul írt Oli-

vetam c. vallásos eposza stb. Mveit többször
kiadták ; újabban Halm P. a Litterarischer Vérein
könyvtárában (Stuttgart 1878—82) és Küi-schner
Deutsche Nationalíitteratur (u. 0. 1883) gyjte-
ményében; Tittmann a Deutsche Dichter des
XVII. Jahrhunderts-ben (Leipzig, 4. és 14. köt.,

1870—80). Szonettjeit Welti H. adta ki (Halle

1883). V. ö. Viktor Manheim£r, die Lyrik des G.
(BerUn 1904) ; Willi Harrig, A. G. u. das Dráma
der Jesuiten (Halle 1908) ; Angyal Dávid, G. ma-
gyar színpadon, Philolog. dolgozatok a magyar-
német érintkezésekrl, szerk. Gragger Róbert^
Bpest, 1912.

2. G., Sebasiian, lyoni nyomdász, szül. Reutlin-

genben (mások szerint az Augsburg mellett lev
falvak valamelyikében) 1493., megh. Lyonban
1556 szopt. 7. Híres volt nyomtatványainak szép-

ségérl és szabatosságáról. Kiadott egy latin bib-

liát 1550. és több más munkát. Halála után fia,

G. Antoine vezette tovább a nyomdát. — G. Se-
bastiannak testvére, Frangois, Parisban dolgo-
zott, s többek közt kiadott egy Lexicon graeco-
latinumot is. 1540 körül abbanhagyta mesterségét.

Cirypbofiiis (gör.), 1. Grifózis.
Uryphus (lat), 1. Griff.
Cirystes (állat), a Sügér-félék családjába tar-

tozó halnem. Legismertebb faja a fekete sügér
(G. nigricans Günth.) és a pisztrángsügér (G. &U-
mmdes Günth.). Mindkett Észak-Amerika édes-
vizeiben igen gyakori, ezért húsa néptáplálék

;

angol neve : Black Bass. A pisztrángstlgórt mint-
egy 25 év óta Em-ópában is meghonosították és
sok helyen eredményesen tenyésztik. Húsa na-
gyon ízletes; sokan izlctesebbnek mondják a pisz-

trángnál. Hazájában 12 kg. súlyt is elér, Európá-
ban 3 kg.-nál súlyosabbra nem n. Május—június-
ban Ivik; petéit a vizek fenekén fészkekbe rakja
s a fészket a szülök védik.

Grzymaíow, mezváros Skalat galíciai kerü-
leti kapitányságban, (1910) 3850 lak., gzmalom-
mal, szesz-, sör- ós cukorgyárral.

Gsaok, az ugyanily nev járás székhelye Szmo-
lenszk orosz kormányzóságban, a Gsat miudkót
partján, vivsút mellett, kb. 6300 lak., gabona-,
lenmag- és faggyukereskedéssel.
Oselinas (néra.). bécsi szólásmód, amely ere-

detileg a festk mhelyében a paletta festókva-
karcsát jelentette, kósóbb ezzel a szóval jelölték

az értéktelen anyagból tréfásan rögtönzött képe-
ket és szobrokat, amilyenekkel a bécsi festk far-
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sHM^M mulatságaikat fszerezték. Bbböl ered a
ktiiunösen Budapesten hasznáiatoe snassz trife-

ji'/.s, ami egyjetontteégfl a kiivámy-nyai, érték-

U\'en-nel, alsóraTigú'yal.

Gselj, falu Moszkva orosz kormányzóság bron-

nicí járási^biui; róla nevezik igy azon 16 községbl
álló gyárkorülotet is, amely körUlötto torul ol és

amely nagy i)orccllán- és agyagiparáról ismeretes.

QneU Fela, Theodor, nómot mvészeti és uta-

7.hA iró. szül. St.-üalleuben 1819 raárc. 14., megh.
V 11 1898 okt. 12. .Mvészettörténettel,

-tudománnyal foglalkozott. Levéltáros,

: vos, 1870— 80-ig pedig Baselbon tan-

volt 8 az og>'etemon olasz múvészet-
lii'tot adott elö. A Meyers Reisebücher c.

reményben Olasz- ós Dél-Franciaországról
Ili. i>mprt mvri még : Vénedig (München 1875)

;

Dio Scliwoiz (iSM2i; Die Bader und klimatischen
KurorU' der Schwi'iz(1898).

Gstatterboden, 1. Gesáuse.
Cfthr., növénynevek mellett Crünther J. C.

sziléziai flórista nevének rövidítése. Szül. Jauer-

ban 1769., megh. Boroszlóban, mint orvostanár,

1 833. Szilézia flórájának alapos ismertetje.

Gtt., orvosi rendeléseken a grdta (csepp) rövi-

dítése.

Guacharo, a szuszok (Steatornis caripensis
Hurnb.) nev éjjeli madár venezuelai neve. Leg-
^ryakoribb a Caripe melletti nagy sziklabarlang-

ban, az ú. n. zsírverom-ben, amelj-nek sötét bel-

sejében e madarak ezrei pokoli lármát csapnak.

A barlangot csak ójjcl hagyják el s gyüraölcsök-
kol és kemény magvakkal táplálkoznak. Nagyon
elzsírosodnak, ezért a benszülöttek zsírt olvasz-

tanak bellük, innen származik ftartózkodási he-

lyük népies neve is (zsírvorem). L. még Szuszok.
Guachi (^ud: —esi), Brazília benszülötteinek

1870 i)ta állítólag kipusztult ága, eredetileg Bo-
lívia ti'iisikjain. késbb a Rio Miranda mocsarai
k. / tr 1 jiokonaikaguaiakuruk. V. ö. Kersteji,

.'nme des Qran-Chaco, Intemat Archív
Mj-i).

liuaco (qOt.), 1. Mikania és íarkasalma.
Guad V. GMadi (sp.), spanyol helynevekben

folyót jelent, az arab vadi-ból származik.

Guadagnini (^tsd: gvadanjriai), olasz hegedü-
krszitó család ; legkiválóbb tagja Loremo, Stradi-

vari tanítványa volt és 1695— 1740-lg mködött
Cremrtnában.
Gnadagnoli (ejtwi : gy^AnajóU), ArUonio, olasz

k Arozzóban 1798 dec. 15., megh. Corto-
I - febr. 14. Költeményei könnyed, vidám

annak írva, szellemesek, élcesek és
ikusak, mé^m sértk. Széltében is-

ni-Ti Koiii'inénye a CiarlacímA. Raccolta dipoe.sio

giocoso (Firenze 1838) c. költeménygyüjteményo
teljesebben Raocolta complcta delle poesie giocose

edite ed inedite (Milano 1872, 1880) cimen jelent

meg.
Gaadajoz (ejtsd : gn^adáhoc), 120 km. hosszú folyó

Jaen é.-; Cordoba spanyol tartományokban ; ered
az Alcala la Reál hegyen több patakból, mellék-
folyója a Marbella ; Cordoba mellett ömlik a Gua-
dalquivirbe.

Goadalajars (Qwidalaxara, ejtsd. —iiir»), 1.

spanyolországi tartomány, Madrid, Segovia, Sorla,

MéuH Noff XMdtono. LZ. M.

Saragossa, Teruel, Cuenca és Toledoközt, 12,193
km« területtel, (mo) 208,447 lak., 1 km»-re 17 lak.

A kasztiliai fonsikon fekv tartomány aránylagh-
vös klímájú. Földje sik és termékeny s fképen ga-

bonaféléket terem. Az állatt<>nyésztés virágzó.

Setilesben vasérceket, Hiondelaencina-nál ezíLst-

tartalmú galouitet bányá-sznak. 9 járásra oszlik.

— 2. G., az ugyanily nev tartomány székhelye,

(1910) 1 1,456 lak., serge- és flanellszövéssél. Legna-
gyobb nevezetessége a téglából készült vízveze-

ték, amely állítólag a rómaiaktól ered.

3. G., Jalisco mexikói állani fvárosa, Mexikó
után a köztársaság legnagyobb városa a Rio
Grandé de Santiago közelében, 1100 m. tenger-

feletti magasságban. Vasút visz Amecába, Mexi-
kóba és Manzanillóba. Sok szép árnyas tere van

;

utcái merlegesen metszik egy mást. Nevezete-
sebb épületei : kormánypalota, egyetem, mvé-
szeti akadémia, a Degollado-szlnház, bikaviada-

loknak való amfiteátrum, székesegyház (1618-

ból ; Murillo-képpel). Mexikó vas-, acél- és üveg-
iparának középpontja. Szöv-, fonóipar, papir- és

brgyártás, kávétermelés. Alapíttatott 1531. Ltc.
(1910)118.799.

Guadalaviar (az ókori Turis, innen neve néha
Turia, arab Uadi-al-Abiad, Rio Blanco a. m. fehér

folyó), Spanyolország K.-i részének folyója, ered

a Tajo forrásához közel a Muela de San Jüan
(1610 m.) hegyen, Teruel tartományban. K.-nek

tart 250—300 m. mély szakadékban, majd a Rio
Alfambrát Teruel mellett fólvéve D.-nek fordul,

a Chulilla szoroson át kiér Valenciába a síkságra,

ahol Liria síkját és 8 csatornával Valencia huer-

táit öntözi, Grao mellett ömlik a Földközi-tenger

kis öblébe. Hossza 240 km., vízterülete 8000 km«.

Guadalaxara, l. Guadalaj'ara.
Guadalcanal, város Sevilla spanyol tarto-

mány É.-i végében, a Sierra Morena magas fek-

vés völgyében, (i9io) 5786 lak., olaj- és borter

meléssel ; közelében visz át a vasút a Puerto de

Sevilla nev fontos hágón.

Gnadalcanar, 6500 km* terület sziget a Sala-

mon-csoportban, 60 km.-nyire Malayta-szigettl.

Számos hegy takarja, amelyek némelyike a 2600
m.-nyi magasságot Ls eléri; mköd vulkán is

van rajta.

Guadalcazar, város San Ijuís Potosi mexikói
államban, 66 km.-nyire San Luistól ÉK.-re, 1640
m. magasban, mintegy 5000 lak., kénesbányá-
szattal. Alapíttatott 1614.

Guadalcazarit (áar.), valószínleg nem egyéb
mint cinktartalmú metacinnabarit ; termhelye
Guadalcazar Mexikóban.

Goadalete, folyó a spanyol Cadiz tartomány-

ban, a Sierra de San Chistobalon (1716 m.) ered

a Rio de Aroos ée Majaceite összefolyásából Arcos
de la Frontéra közelében, két ágra oszolva ömlik

a Cadízi öbölbe Puerto de Santa Maria mellett;

120 km. hosszú. A G.-be, mások szerint a kis Sar-

lado folyóba fulladt bele Roderich, a Ny.-i gótok
királya a Jerez de la Frontéra (71 1.) melletti csata

utjiri menekülés közben.

Goadalhorce. 160 km. hosszú folyó Malaga
spanyol tartományban, az Alazorcs hágón Gra-
nada tartományban ered s Malaga várostól 4 km.-
nylre a Földközi-tengerbe ömlik.
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Gnadalimar, a Guadalquivir jobboldali mellék-

folyója, Spanyolország D.-i részében.

Gaadalqnivir (az arab IJadi-ál-KehirAM, a.m.

Nagy folyó, az ókori Baetis), a Pireneusi félsziget

5 nagy folyójának egyike, a Síerra del Pozo és

Siorra de Cazorla közt ered 481 m. magasban s

eleinte EK.-nek folyik, de a Tranco de Monzoque

DNy.-nak szorítja, fölveszi a Guadacehast, a Gua-

dlana Menort, a Guadaiimart sa Guabiillont ; An-

dujarnál medre 200 m., keresztültöri sellökön a

Sierra Morcna végs kiágazásait, DNy.-nak, majd

D.-nek fordulva keresztülfolyik az andalúziai sík-

ságon, ahol felveszi a Jandula, Yeguas, Cuzna,

Quadajoz, Guadinto, Bembezar, Viar stb. kisebb

folyókat ; Pálma de Riónál veszi föl a föfolyóját,

a GenUt, Sevillánál szélessége 150—200 m., de

sekély és kis esés. Coria alatt 7 km.-nyire két

ágra oszlik, a K.-i 20, a Ny.-i ág 50 km. hosszú

futásután ismét eggyé folyikössze Tablazo mellett,

az Isla Mayort (140 km«.) ós Isla Menort (55 km«.)

fogva közre, mely szigetek mocsaras vidékeit Las
Marismas néven ismerik. A Cadizi-öbölbe ömlik

San Lucar de Barrameda mellett. Hossza 3.30 km.,

vízterülete 56,500 km*. Az szi és tavaszi eszé-
sek idején 1V»—3 m.-t árad, síkságát csaknem
Sevilláig elönti. Régebben Cordobáig volt hajóz-

ható, elhomokosodása miatt 100—200 tonna tar-

talmú hajók Sevilláig mehetnek föl rajta, eddig

hatol fel a folyón a tenger árja is. Hajózás tekin-

tetébon a Pireneusi félsziget legfontosabb folyója.

Guadalupe, 1 .mro*Cao«res spanyol tartomány-
ban, (1910) 3270 lak., a hieronimiták híres és egy-

kor hatalmas klastromával, amelyben Szz Máriá-

nak nagy tiszteletben álló képe látható. Sekrestyé-

jét egész Spanyolországban a legszebbnek tartják

;

a három hajóból álló templomban gazdag kápol-

nák, több híres spanyol férfiú síremléke ós Zur-
barannak Szt. Jeromos életét ábrázoló uyolo szép
képe látható.

2. G., 600 km. hos.«zú folyó Texas északameri-
kai államban ; ered Texas DNy.-i részén hegyes
vidéken, alsó része a nagy texasi síkságon ka-

nyarog K.-i, majd D.-i irányban, s a San Anto-
nioval egyesülve a Mexikói öbölbe ömlik.

3. 0., Mexikóhoz tartozó lakatlan sziget (208
km«) a Csendes-óceánban (é. sz. 29"), Baja Cali-

fornia félszigottöl 260 km.-nyire.

GuadaJupe-hegység, Caceres spanyol tarto-
mányban, a Tajo és Guadiana vízválasztója, K.-on
a Toledoi hegyekben, Ny.-on a Sierra Morenában
folytatódik s a Sierra de San Pedroval az Alem-
tejói maffaslatokhoz kapcsolódik. Legmagasabb
csúoaa a Oabeza del Moro (1568 m.). Lejtit erdk,
gytlmölcflösök és rétek borítják.

Gnadalnpe-Hidalgo, község Mexikóban, a f-
várostól 6 km.-nyire É.-ra, 6834 lak. Búcsujáró-
liely. 1848 febr. 2. itt írták alá Mexikó és az
éaakamerikai Bgyesttlt-Államok azt a szerzdést,
amelynek értelmében az elbbi Észak-Califomiát
és New Mexloo-t az Egyesült-Államoknak en-
gedte át.

Quadalnpe-rend, mexikói érdemrend, melyet
eredetileg Iturblde csássár alapított o név alatt,
kée6bb ANoireDamedi 0. nevét kaptíi s jelenleg
Iseiennév alatt Ismerik. 1863 nov. 11. Santa Anna
mexikói elnök Aj alapsíabélyokat adott ki. Ünnepe

dec. 12. Jelvénye : sötétvörös zománcú, nyolcágú

kereszt, mindkét oldah'ól arany szegély, fehér

széllel, ágain arany golyócskákkal, négy szögle-

tében arany sagarak. A kereszt középpajzsa tojás-

dad, fehér, melyen a Mi Asszonyunk képe látható

zöldzománcos keskeny aranyszegély gyrvel
körülvéve, melyen arannyal a felirat : Religion,

Independencia, Union. Hátlapján hasonló medail-

lon, a zöld gyr felirat nélkül ; a medaillonban

:

Al patriotismo heroico felirat. A császárság bu-

kása óta nem osztogatják.

Guadalupe y Calvo, bányaváros Chihuahua
mexikói állam DNy.-i sarkában, a Sierra del

Duranzo K.-i lejtjén, ezüst- és aranybányákkal.
Gaadamacil (egtad: —szil), spanyol brkár-

pitok. Préselve, festve, aranyozva, ezüstözve

voltak. A G.-t mórok honosították meg Spanyol-

országban s különösen Cordovában készítették.

Nevükatripoliszi Ghadames községtl származik.

L. még Brkáiyit.
Guadarrama (Sierra de G., az ókori Montes

Carpetani), a Kasztiliai választóhegység egy része

Spanyolországban, Madrid tartományt (1^-Kasz-

tiliát) Segoviától (Ó-Kasztiliától) választja el az

Alborche völgye ós a Somosierra (1430 m.) hágó
között. K.-i részén a Lozoya-patak két párhuza-
mos gerincre bontja, amelyek egyesülve a 2405
m. magas Pico de Penalaraban emelkednek leg-

magasabbra. Legnagyobbrészts kristályos töme-
gekbl fölépült gránitból és gnájszból álló hegy-
ség, nagy részét tartós hó borítja. 3 mút vezet

át rajta.

Guadeloupe (ejtsd : guadiúp), francia szigetcsoport

Nyugat-Indiában, a Kis-Antillák Leeward Islands

csoportjában (é. sz. 16° ; ny. h. 61 V2'')- A fszigetet

(1602 km*) a Riviére Salée csatornája két szigetre

vágja : a Ny.-i G., v. Basse-Ten-e (946 km*) és a

K.-i Grande-Terre (656 km*) szigetre. Politikailag

idetartozó kisebb szigetek (5 dépondence) : Marié
Galante 149*3 km»), Désirade (17-2 km*), ísles

des Saintes és Petite-Terre (17*6 km*)'és messzebb
É.-on St. Barthélemy és St. Martin (78 km*). Ezek-
kel együtt 1780 km«, (igii) 212,430 lak. A Basse-
Terre vulkáni hegyvidék (Grandé Soufriére 1484
m.; kitörések: 1645., 1696., 1797., 1836.), sok
apró patakkal ; a Grande-Terre 108 m.-ig emel-
ked halmos síkság, kevés folyóval. Éghajlata
forró és nedves ; évi középhmérséklet 26" ; csa-

padék 1600—2150 mm. Gyakoriak a pusztító

viharok (1899.) és földrengések (1735., 1796.,

1843., 1851., 1897.). Terményei : cukornád, kávé,

kakaó, maniok,banána, burgonya, dohány, vanília,

rizs, gyapot, kaucsuk. Erdségei (713 km») ke-

véssé aknáztatnak ki. Állattenyésztése jelenté-

keny. A bevitel és kivitel értéke 1910-ben 389
millió K. Érkezett 1910-ben 283 hajó (291.044 1.),

indult 287 (293.062 t.). Költség\'etéséhez (191 l-ben

4-4 millió K) Franciaország 1912. külön 286,000
K.-val jánilt. A népoktatást 1911-ben 1 licouni

(896 tanulóval). 1 felsbb leányiskola (294 tanuló).

106 néplskola(13,060 tanuló) szolgálja. G. 3 arron-

dissement-ra oszlik (Basso-Terro, Pointe-á-Pitre,

Mario Galanto). A kormányzó mellett 36 tagú ta-

nács áll. Parisba G. 1 szenátort és 2 képviselt
küld. Fvárosa Basse-Terre, 8666 lak., leg-

fbb kiköt Pointe-á-Pitre (17,000 lak.). G.-ot
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Kolumbus 1493. fedezte fuL 16S5-ben a franciák

;
.i.u.u .1 .--,a ';3, 1794. 1810-13, 1815—

>ia-15svéd, 1816 óta Ismét

!
'^ (\t> la G. et Dépendonces

v. ü. physique, politique,

;
-^1

: Pnnlon, La G. depuis

; l^^l : Ikillet, La G. stb.

; r'i nt;í); <in,:\'h'. La G. et dépen-

^!Í6 1900); Blancau, La crise de G.

. '
'

1 I.

Guadet (^tad: puwié), Margtterite Élie, francia

pulitikuü, sztU. St. Emilionban (Bordeaux mellett)

1758 jól. 20., kivéf^zték Libourneban 1794 jiin.

18. A forradalom kitörí^^kor üg>'\ód volt Bor-

dcauxban s 1791. a \''<\
• gylés tagja lett.

Itt Verirniaux és G- 1 együtt ö volt a
•zére. .A kcnvt'ntben, bár a király

' itt. hevesen támadta ajakobinu-
M'Kiu. r./.rii lu 1793 jún. 2-iki felkelés hatása

alatt öt iá kizárták a konventbl. Ezután sikerült

neki ('""" "'vlnie Parisból szülófúldjére, de itt

hoss - után ellenei kezébe került és ki-

végez: ; u. w.etét unokaöccse : Joseph G. Irta

raeg: Les girondins etc. (Paris, új kiad. 1890).

Gnadiana, 1. (arab : Uadi Ana, az ókori Anas),
a Pireneusi félsziget 5 nag>' folyója közül a víz-

ben legszegényebb és legsekélyebb. Ered 17 kis

tóból (Lagunas de Ruidera) 990 m. magasban a
Campo de Montielen, Spanyolország és Portugália

határán, majd Serpa és Mertola közt a Mariani
hpgységben a Pulo de Lobo nev kataraktákon
áríuiyva Ayamonte és Villa Reál közt 640 m.
s/.olorvségben a Cadixi-öbölbe ömlik. Mellékfolyói

:

-labalon, Zujar, Guadamez, Matachel, Bullague.

Ruecas. Guadajira, Ardila és Chanza. Hossza 820
k:ii . vizterülete 83,000 km*. Kisebb hajók Merto-
;

• ! ti.) km.), nagjobbak Pomaraotól (45 km.)
járnak rajta. — 2. G., város Mexikóban, 1. fht-

raitffo.

Guadiana Menor, a Guadalquivir 150 km.
hosszú baloldali mellékfolyója Gninada és Jaen
spanyol tartományokban ; a Fardes (Rio de Gua-
dix) és Guardal (Barbata) ö.'jszefolyásából ered,

amely utóbbi a Sierra Nevadában ered. A G. San-
Bai-tolomé meUott torkollik.

Goadix, járási és püspöki székhely Granada
spanyol tartományban, (i9io) 12,652 lak., borterme-
k-s>.'l; neháuy régi házzal és mór erteségnek
(alcazaba) romjaival; székesegyházzal. A város
kapui elótt festói siklák vaoiiak, amelyeknek
barlangjait cigányok lakják. 7 km.-nyire van
Graena, kénes forrásokkal.

Guadaas, város Colombia délamerikai köztár-

saságban, Bogotától 72 km.-re ÉNy.-ra, a Hon-
dába vívó út mellett, cukor-, kávé- és gyümölcs-
termelés, «panama)-kalap készítés; aszfaltbá-

nyák. Lak. kb. 10,000.

Gaahan, sziget, I. Guam.
Gnahibok. I>él-.\merikában az Orinoco forrás-

vidékein éló, izolált nj'elvö nép. A szomszéd tör-

zsek helotái.

Gnai, folyó, 1. Zambézi.
Onaiaba (o6t.), 1. Psidinm.
Guaiakura, Dél-Amerikában a Portó Murinho

vidékén és a Rio-Paraguay mindkét partján lakó

indiánus törzsek gyjtneve, bár ma a Matto

Grosso D.-i részén és az argentínai Chaco terü-

letén is szerepelnek : mbaya, kadíuco, tóba, paya-
gua stb. néven. Ide tartoztak a kihalt abiponok
is (1. Abipon). A G. név tulajdonképen csúfszó

:

rossz brbetegséget jelent, amiben a nomád népak
egykor sokat szenvedtek. V. ö. Steinen, Unter
den Naturvölkem Centralbrasiliens (Berlin 1894).

Bvebb irodalom és a G. nyelvek repertóriuma:

Koih, Mitteil. der Anthropol. Gesellsch. (Wien,
1903-iki kötetében) ; Ker.sten, Indianerstamme des

Gran-Chaco. Internat. Archív fúr Ethnogr. (Leiden

1904).

Goaiana. 1. Gujána.
Guaira, La (Gnayra), kikötváros Venezuela

délamerikai államban ; Caracas (1. o.) kikötje,
attól vasúton 38 km.-re. Keskeny parti síkon épült

aCordillerák lábánál.Hajóösszeköttetés NewYork,
Liverpool, Southampton, Hamburg, Bréma stb.

kikötkkel. 1903-ban brit és német hajók bom-
bázták, hogy a kormányt rákényszerítsék köve-
teléseik teljesítésére. Lak, Maiquetia külvárossal

kb. 14,000.

Gnaja v. Gtiajan, sziget, I. Guam.
Gnajacetin. guacetin. pirokatechinmonoecet-

sava.'i nátriuvi: CgH4(0H)0CH,.C00Na. Fehér
szagtalan por. Vízben oldható. Gyermekek hörg-

hurutjánál és erjedési v. rothadási folyamatok-
kal járó gj'omor- v. bélhurutnál használják.

Guajacilkakodilát, 1. Guajakolkakodüát.
Guajacilkarbonát. 1. Guajakolkatbonát.
Guajacilszalicilát, 1. Guajakolszalol.
Guajacilvalerianát, 1. Geozot.

Guajacuiu L. (növ.), a Zygophyllaceae család

génusza ; 4 faja fa és cserje Észak-Amerika mele-
gebb részeiti Dél-Amerika egyenlíti részéig. Le-
velük bmemü, 2—14 szárnyú, 2 pálhájuk három-
szögletes, lehulló. Viráguk 4—5 tagú, kékes v.

vöröses, hosszúnyel és álemyóben áll v. magá-
nos. Termésük 2—5 (1—1 magvú) részbl áll.

Fájuk kemény és gesztjében gyantát tartalmaz.

Kitnik ezzel különösen a G. officináié L. és a
G. saruiutn L., mindkett nyugatindiai szigete-

ken, de az elbbi fkép Dél-Amerikában, az utóbbi

Guatemalában is. Fájuk a guajak- vagy po<k
(pokk)-fa (lignum vitae v. gn^aci. lígnum sanc-

tum, franciafa). A fa gesztje kemény, a víznél

nehezebb, színe zöldesbama, íze csíps, fOsieree,

kesernyés. Gyantája a guajakgyanta. Az elateek
legjobb mínöségú fája St. Domingóból, az utóbbié

a Bahama-szigetekrl kerül a kereskedelembe.

Gmsiakia (nSv.) a. m. franciaíia (1. Guajacum).
Onisiakfaolaj, a Bulnesia sarmienti fájából

elállított, súrúíolyós íHó olaj. Szaga kellemes,

az ibolyáéraés teáéra emlékeztet. Fajsúlya .30'-on
0-975. Közönséges hömérséken lassacskán kris-

tályos tömeggé merevedik, amely 40—50<M)n
megolvad. Falkotórésze a szagtalan kristályos

guajakalkoho! v. auajoL amely 91 "-on olvad és
288*-on forr és oehatóbban még nem jellem-

zett illatos anyag. A G.-at az illatszergjárosok a
tearózsa-illatszer készítésére használják. L. Btd-
nesia és Illatszemövények.

Giiajakgymata (re8inaguaiacum),&guajacwn
officinákgyant^a,melyannak kérgébl magától,
V. a kéregbemetáééekor szivárog ki. Azelbbi mó-
don nyert G. a resina guajacum ingra$ris(lacry-
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mis) ; leginkább azonban a resina guajacum in

»mwí/*forogakore.sko(ió.sbon,raelyetúgy nyernek,

hogy a szétfürószolt fának hasábjait megfúrván,

tzre teszik ; így izzad ki belólük a gjanta. Mele-

gítéskor benzoeszagot árasztó, mogyorónyi v.

diónyi, zöldesszürke porral behintett feketésszínü

törékeny gyanta, mely a levegn állás közben

oxidálódás folytán kék szín lesz. Alkoholban és

lángban oldható. Fképen guajakonsavat, Q.-sa-

vat, [J gyantát, guftjaksavat, guajarosinsavat és

gummit tartalmaz. Gyakran fertzik heged-
gyantával. Élettani hatása még nem biztosan

ösmert ; nagy dózisai állítólag gyomor- és bélhu-

rutot, fejfájást ós általános izgatottságot okoznak.

Ma már orvosi célokra nem igen használják;

annál híresebb volt szifilis-ellenes hatásáról a

XVI. sz.-ban, mikor mindenféle köszvényes bajok,

Wrkiiitések, vizibetogség ellen is adták. Híg alko-

holos oldatát megsárgult terpontinnel együtt vér-

. nyomok kimutatására használják ma is az orvosi

laboratóriumokban.

Chutjáki (néha spanyolos ortográüával gua-

vaqui), a tupi nyelvcsalád guarani ágának
egyik törzse a délkeleti Paraguayban, a Monday
és Acaray forrásai, a Parana, és Paraguay vízvá-

lasztó hegyláncai között. A G.-ak mint a tropikus

ordvidék tipikus vadász-nomádjai élnek, kultur-

eszközök nélkül, körülbelül a kkorszakbeli em-
ber fokán. Fejük nagy, szemük kicsiny és ferde,

szakálluk nincsen, lábuk kicsiny. V. ö. Steinen,

Steinzeitindianer in Paraguay (Glóbus, 67. köt.

1895) ; Ehrenreii'h, Neue Mittheilungen Uber die

Q. (Steinzeitmenschen) in Paraguay (u. o. 73.

köt. 1898) ; Voat, Matériái zur Ethnogr. der Gua-
yaki-lndianer (Ztschr. für Ethnogr., Berlin 1903).

Ooajakol, az ortodihidroxilbenzol v. pyro-
OPH

catechin ^a^*<Q^ * összetétel metilétere. Ke-

letkezik a guajakgyanta száraz desztillálásakor.

A O. a bükkfakátrányból készült kreozot fható-
alkatrésze. A kreozotból úgy készül, hogy abból

flrakdós desztillálással elkülönítik, majd a párla-

dékot éterben oldva,szoszes kálilúggal éterben old-

hatatlan kálium-guajakoláttá alakítják, amelyet
alkoholból átkristályosítva tisztítanak és kénsav-
val elbontanak, végül a kiválott G.-t megszárítva,
újból lodeazti Hálják. Színtelen, aromás, olajszer
folyadék. Liohtve színtelen, 1U3 fs.-ú, 28o-on

olvadó kristályokká merevedik. Fs.-a 15o-on

1-117; 205«K)n forr. 200 sr. vízben oldódik; al-

kohollal v. éterrel elegyíthet. Szeszes oldata
ferriklorld-oldattól megzöldül. Kreozot helyett
tobo'lciilösisnál sikerrel alkalmazzák. Néhány
asármaséka, Így pl. a (jtmjakolkarbonát (l. o.) szin-

tén gyógyszerül lin.s/,iiálat08.

Ouajakolbonzoát. 1. Benzozól.
jakolkakodilát, knkodiliákol, quajaviil-
,U (CH,),A8,Ü,(C„H.0CH,). Peh^r kristá-

lyok. Vis, 81661, gUoeria oldja. TUdövéssnél hasz-
nálják.

OttiOakolkarbonát. duotál, guaJacUkarbonát,
a szénsav (CJI«.üCH,),CO, összetétel giu^acü-
earten. Késsttlhet gofOakolnátriamból

(NaO.C,H«.OCH,)
Minoxiklorid (COCl,) hatására. Csaknem szag-
teUn te íztelen, fehér, kristilyoe por. Vízben old-

hatatlan, éter, kloroform és forró szesz bségesen
oldja. Szeszes oldata semleges kémlöhatású. Op.

90°. Mint szagtalan és íztelen guajakol-készít-

mény tüdvésznól gyógyszerül használatos.

Guajakolszalol, giiajacilszalicilát :

HO.C,H,.COO(CeH,.OCH,).
Fehér kristályok. Op. 65". Mint bélantiszeptikum,

antirhoumatikum és antituberkulotikum haszná-

latos.

Gaajakolszoliosavas kálium, káliumszulfo-

gmjakolút, CgH3(OH)(OCHs)S08K. Csaknem szag-

talan, kosernyés-SüS íz, fehér, kristályos por.

Elnye, hogy vízben bségesen oldódik. Tüd-
hurutnál, tüdvésznél használják. Thiokol néven
is árusítják. Narancs-szú-uppal, kevés vízzel és

szesszel készült oldata szulfoguajakolos szirup

(szirolin) néven használatos gyógjszer.

Ouajan, sziget, 1. Guam.
Onajána, 1. Gujána.
Gaajaquil-kaucsxik (növ,), a CasHlloa elastica

kaucsukja. L. Castilloa és Kaucsuk.
Goajaszanol, a dietilglikokoll guajacileszteré-

nek sósavas sója

:

(C,Hs)jN.CH,.C00(C,H,.0CH3),HCl.
Kissé guajakol-szagú, sós-keser íz, fehér kris-

tályok. Vízben oldódik, A szervezetben guajakolra

bomlik. Nem mérgez és nem maró, de érzéstele-

nít, antiszeptikus és szagtalanító hatású gyógy-
szer. Bélférgek, giliszták elhajtására, úgyszintén

higanyos kúráknál a beteg szájának és orrának

szagtalanítására oldatát öblítnek használják.

Gaajavafa (növ.), 1. Psidium.
Gaajero (növ.), 1. Chrysobalauus.
Guajira, félsziget Dél-Amerikában, l. Goajira.

Guakamfol, guacamphol, a kámforsav guaja^

cilesztero. íztelen és szagtalan, fehér kristálytk.

Vízben oldliatatlan, szesz, kloroform oldja. Op.
126—127". Tüdvészes betegek éjjeli izzadása és

hasmenése ellen jó hatással alkalmazzák. A belek-

ben guajakolra és kámforsavra bomlik.

Gnalandi, 1. Ansdmo, GueiTazzi (1. o.) olasz

író álneve.

2. G., MicJtel Angelo, olasz mvészettör-
téneti író, szül. 1793. Bolognában, megh. 1865.

u. 0. Fként a mvészettörténeti vonatkozású ok-

levelek gyjtésével és közzétételével szerzett ér-

demeket. Fmvei: Memorie originali risguar-

danti le belle arti (Bologna 1840-47, 4 köt.);

Nuova racoolta di lettere sulla pittura, scultura

ed arohitettura (Bologna 1844-45, 2 köt.).

Gualberto, 1. Vallomhvsa.
Gualda (.Uv.). spanyolul az arany-ezüst-tar-

talmú kalkopiritet nevezik G.-nak.

Guaido Priorato, Galeazzo, olasz diplomata én

történetíró, szül. UKXJ júl. 28., megh. 1678. Mint
katona szolgált a hollandi hadseregben, majd Né-
metországban Wallenstein alatt, késbb a bajor

hadseregben. 1635 után mint diplomata mködött
elbb Krisztina svéd királyné, majd Velence szol-

gálatában. 1664-ben I. Lipót udvari tanácsossá

ós történetírójává nevezte ki. Számos munkái kö-

zül megemlítjük: História delle guerre di Ferdi-

nándé II. e Ferdinando Hl. imperátori e del re

Fillppo IV. di Spagna contra Gustavo Adolfo etc
(Venezla 1640—1641) ; História di Leopoldo, ce-

sare 1656-1670 (Wien, 3 köt., 1670-1674);
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fulytatása : Nella qnale sl doGcrive la riboUione

(rUnphcrift (Wien 1676).

Qaaldo Tadino. városPeragia olasz tartománya
l);iii, (1910) 10.055 lak., vasércbányával. Közelében
Vilit az antik Tagina, amol^-nél 552. Narses a
Totilas vezérelte keletí gótokat legyezte.

Gaalegaay. vúr<i.s Entro Rlos argentínai pro-

viiuiiihaii. a Paraua mt>!Ickfnlvójába(Paranacita)

tliató G. 111, vasút mellett.

^ iirtás. mai;: i par. Lak. kb. ÍK'OO.

(i ;;i! iiuaychu (ejad: goAiegiuesa). váfos Entre
: iitinai provinciában, az ürugnayba omló

!iaj.>/.liatöG. jobb partján, torkolatától 18 km.-re.

F()iitt)s folyami kikötó. Malmok, huskivonatgyá-
rak. Lak. kb. 15,000.

C>ualt., tud. állatnevek atán Gualíieri Nic-

nevénok rövidítése, szül. 1688., meghalt
mint a t<x«ícanai nagyherceg udvari orvosa.

' i^'ylókkal és csigákkal foglalkozott

írum conchyliorum (Firenze 1742)
íviiiii iiiiitiKut irta.

Go&ltieri, Lttigi, olasz regényíró, szol. Bo-

lognában 1826, megh. San-Remóban 1901 dec.

Milanóban telepedett le és nül vette Giacinta
por/an.. íi..n..i>eit szlnésznót, kit azon idó óta

-eiben egész Olaszországon át ki-

t : '...._ ., ayevolt: Misteri d'ltalia (Milano
1^ ;t, 12 köt.). Nevezetesebbek még : L'innomi-
iiaio (8. kiad. n. o. 1882, 6 köt.); La vita ro-

mána (1870); La flglioccia di Cavour (1881)

;

II dottore Malebranohe (1883); Madame Adeíe

(1885) és La gabbia di ferro (1887). Színmvei:
L'amore di un'ora, Le fasi del matrimonio, La
forza della coscienza, Gli studenti di Eidelberga,

11 dnello, Padroni e servi, I misteri dell'inquisi-

xione di Spagna (Scalvinivel 1885) stb.

Goam (Quahan, Giiajan) a Mariannesziget-
feinport (Oceániábani loLTiagyobbika és a legdélibb

fekvés, 514 km* torülottel, 9000 lak. Agana,
mintegy 7000 lak., a kormányzó székhelye. 1898.

óta az Egyesült-Államok birtokában van.

Gnana, az amak törzsének elszakadt ága Matto-

Grosso-tól Chaso É.-i folyásiiig. üélamerika tro-
,,iL-.ic nr,i/V)vének lakói, a helota népek egyike.

iibi rokonai a terenok, szomszédai a

r-—j .:1c, de még ezek szegényes kultur^át
»em ért^^k el. V. ö. Schmidt, G. (Ztschr. für Ethno-
graphie. 1903).

Goanabacoa, város Cuba szigetén, Habanától
K-re 7 km.-re. a matanzasi vasút mentén. Szín-

ház, liceum, kórház. Ásványvízforrások. Lak.
mintegy 14,000.

Guanabaqoit (isv.), új ásványnak tartották, de
m>ni pgych.mint kvarc vagy kalcedon.
(nanaco (iiut), l. Lámák.
Gaanahani, nyugat-indiai sziget, I. WaÜing-

Gnanaja, sziget, 1. Bahiaszigetek.
Goanajoatit (isv.), vel azonos a fronzeUt,

ombos (i/timorf az antimonittal), hosszú oszlopos
,,ost<)z(»tt kristályok, finom szemcsés, lovcles, ros-

08 halmazok; ólomszürke. Bizmutszolonid, de
bizmut.'jzulfldot (Bi-S.) is tartalmaz izomorf alak-

ban kötvo. Termönelyo Guanajuato Mexikóban.
Goanajaato (Gvanaxuato, cütsd: —haito), 1.

Mi>xikó egyik beis áüama Michoacan, Jalisco,

Zacatecas, San Luis Potosi és Queretaro közt,

Mexikó íövárostól ÉNy.-ra, 28,363 km« területtel,

(1910) 1.076,270 lak. DDK.-ÉENy.-i irányban a
Gorda és a G. hegyláncok vonulnak r^ta végig,

ez utóbbiban a Oerro del Gigante (.3075 m.) a
legmagasabb csúcs. A hegyláncok között 1600

—

2300 m. magas fensíkok vannak. Az állam D.-i

részében lév vulkánsor (7) a termékeny Sant-

iago völgyet fogja körül. DNy.-on van a termé-

keny Baxio síkság. A Lerma folyó öntözi, amely
fölveszi a Lajat, G.-t és Turbiot. Ftermékek : a
kukorica, rozs, bab, búza, szllö, olajfa, cukor-

nád, dohány, agavé, füge, citrom és nagyban ter-

melik a borsot stb. Bányái közül a G., a fváros
mellettiek gazdagok ezüstben, Atargea pedig gaz-

dag ólombánya. Az évenként kivitt ércek az áUam
legnagyobb jövedelmét teszik. Egyedül itt találják

a guanajuatit (szelenium-biszmut) ásványt. Az ál-

lam négyjárásra (distritos) oszlik : G., San Miguel

de Allende, Celaya és León.

2. G.. fvárosa G. mexikói államnak, a G. mel-

lett, szk hegyszorosban (Cafíada de Merfil), 2045
m. magíisban, (1910) .35,147 lak. (azeltt 100,000).

Virágzását kizái'ólag bányáinak köszönheti. A
város melletti ezüstbányák ÉNy.-ról DK.-nek hú-

zódnak a 12 km. hosszú, Veta Madre-nak nevezett

fér mentén. Pénzverje van. Az 1554- alapított

városban 1810. vívták ki a fölkel mexikóiak els
gyzelmüket. Épületei közül megemlítendk : a
kormányzósági palota, az egyetem, a katedrális.

8 kolostor, kórházak stb.

Guanapit (ásv.), egyrészt jelenti az oxammitet,
másrészt egy guanoásványt. Utóbbinak tulajdon-

ságai : alaktalan gömbök és erek, rombos hasa-

dással ; vízben oldható. Kémiai összetételére nézve
káliumszulfát, ammoniumszulfát és ammonium-
oxalát elegyéból áll. Guanape-sziget guanójában
fordul el.

Gaanare, Zamora venezuelai állam f5városa,

körülbelül 11,(XX) lakossal, kávé-, kakaó- és cu-

koniád-ültetvényekkel. 1595-bon Femandez León
alapította.

Gaanaxuato, Mexikó egyik állama, l. Qwina-
juato.

QnaxiC6ok(Gu(mches),a Kanári-, Teneriffa- stb.

szigetek slakói ; 1402 óta, mikor a conquistado-

rok elfoglalták, csaknem kipusztult, a maradék
összeolvadt a spanyol lakossággtü. Általánosan

azt vélik, hogy a G. a berberekkel rokonok. V. ö.

Margey, I^a oonquéte et les conquérants dcs IIe«

Canaries (Paris 18%).
Gnanidin, iminohugyany. A karbamidból szár-

maztatható az által, hogy annak oxigénjét imino-

csoporttal helyettesítjük

:

NH,
I

C=0

NH.
karteald

NH,
I

C=NH
I

NH,

Vízben, alkoholban jól oldódó színtelen kristályok.

Ers e^savú bázis. Oldata lúgos kémhatású. Sa-
vakkaljói kristályosodó, rendszerint vízben köny-
nyen oldódó söklá egyesül. Salétromsavval alko-

tott sója a O.-nitrái CN.H,, HNO,. vízben kevéssé
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oldódik. Elfordul a cukorrépában. Keletkezik a

guanóban elforduló guanin oxidációjakor, innen

ered a neve. Elállítására rhodanammoniumot
180— líX)°-on melegítenek hosszabb ideig.

Qoanin, 2—aminó—6—oxipurin. Rendszerint

amorf, fehér, vízben, alkohol ós éterbon oldhatat-

lan por. HN-CO
I I

H,N-C C-NH
NCH

Savakkal nem állandó sókká egyesül. Nátronlúg-

ban oldódik. Klórsavval oxidálva, parabansav és

széndioxid mellett, guanidin keletkezik belle.

Elfordul az állati és növényi szervezetben. Na-

gyobb mennyiségben található a guanóban (kb.

»/4»/o-nyi)- Elállítására a guanó szolgál, melybl
sósavval vonják ki.

. Onaziit (ásv.), a struvitnak az a fajtája, melyet

Ballarat (Ausztrália) közelében a Skipton-barlang

guanorétegeiben és Afrika partjain szintén a
guanóban találnak.

Gaano vagy kiiano (spany.), tengeri halakkal

él madarak ürüléke, melyekhez különböz állati

maradványok, csontok, döglött madarak, tengeri

állatok stb. keveredtek. A G. rendszerint világo-

sabb V. sötétebb barna port képez, mely nagyobb
mennyiségben foszforsavas meszet ós nitrogén-

vegyületeket tartalmaz s ennélfogva trágyázási

célokra nagyon alkalmas. Nagy mennyiségben
elfordul a G. különösön Dél-Amerikában Peru és

Chile tengerpartjain. aChinoha és Lobos szigete-

ken, holyonkónt 20—30 m. vastagságban, Észak-
Amerikában, Mexikó, Kalifornia és a Palos-szige-

tek partjain, úgyszintén Afrika DNy.-i és Ausztrá-

lia Ny.-i partvidékein ós a Csendes-tenger számos
szigetén. A G. összotótolo nagyon eltér nemcsak
eredete, hanem keletkezési módja folytán is. Me-
leg, száraz éghajlat alatt, hol az ürülékek gyorsan
megszáradnak s es által ki nem lúgoztatnak, a G.
fosrfbrsavon kívül tekintélyes mennyiség kálit

és nitrogént is tartalmaz ; ezen G.-félékhez tarto-

zik a perui, a shay-i, a lobosi, az Ichaboe-G. s má-
sok ; a porai G.-ban van 15»/o víztartalom mellett

7-8»/o nitrogén, 15-18o/o foszforsav, 10—12»/o
mész, 2—i^lo káli, azonkívül nátron s magnézla,
klór. kénsav, vasoxid és homok. A meleg és csa-

pad^os éghajlat alatt keletkezett G.-félék ke-
vósbbé értékesek, mert itt a szerves anyagok fel-

bomlásánál keletkez vegyek (ammóniák), vala-
mint a könnyen oldható sók a tropikus nagy esk
által kilágoztatnak s a visszamaradt G. fkép már
csak nehezen oldható ásványi alkatrészekbl áll,

melyek közttl legértékesebbek a foszforsav vegyü-
letei. Az ezen csoporthoz tartozó telepek közül leg-
nevezetesebbek voltak a Baker 70—SQo/o. a déli

bolíviai Mejülon 66-75«/o foszfáttal ; ezek a tele-

pek azonbaji ma már kimerültek, de ezen nevek
alatt még mindig korülnek forgalomba Q.-foszfá-
tok más szigetekrl. Mostanában a Howland,
Maidén, Avee, Jarvis, Sombroro, Navassa, Sal-
danha stb. nevek alatt különlK)z, 46—öö^L-ú
és Sydney-lsland H^/^-ii G.-ralnségek a neve-
zetesebbek. A O. értéke annak összetétele szerint
nagyon eltért ; mtg az els osoporthoz tartozó Q.-

fólék természetes állapotban használva is kitn
hatást eredményeznek, addig a második csoport-

hoz tartozók csak feltárt állapotban, mint G.-szu-

perfoszfát nyernek célszeren alkalmazást. A
perui G. rendkívül hatékony trágyaszer, mely úgy
a kalászos, mint a gyök-, gumós és fonalas növé-

nyekre a legtöbb talajban kitn hatást szokott

gyakorolni ; belle egy kataszt. holdra 100—200
kg.-ot szokás, lehetleg a vetszántás eltt, el-

szórni s a szántással a földbejuttatni ; kiszóratása

trágyaszóró gépekkel eszközlend, mert kézzel ki-

szórva vérmérgezést okozhat. Eredménnyel al-

kalmazzák a perui G.-t továbbá a gyümölcs- és

szöUtermelésnél, szintúgy kerti veteményeknél ós

virágoknál.

A G. trágyázó hatása régóta ismeretes. Az
inkák királyai szigorú rendeletekkel védelmezték
a G.-szigetoket s halállal büntették azokat, akik
a tengeri madarakat a költés idején háborgat- |

ták. Az egyes G.-telepeket az ország egyes részei '

közt osztották fel. Humboldt Sándor 1802. kereste

fel a Chlncha-szigeti telepeket s hozta az els G.-

mintát Európába ; az állítása szerint Peruban
már a XII—XIII. sz.-ban alkalmazták trágyázási

célokra nagy mennyiségben ; azonban Európában
csak 1840 óta kezdték alkalmazni, elször Angol-
országban, késbb Német- és Franciaországban,

honnét alkalmazása lassan a többi kultui'álla-

mokban, 1880 óta nálunk is elterjedt. 1843-ban
Peruból csak 300,000 q. G. vitetett ki, 1858. már
3.120,000 q., s 1870. 5.220,000 q.-ra emelkedett a ;

kivitel. Az Európába szállított összes G. mennyi- |

sége természetesen ennél sokkal nagyobb, de 1880
''

óta a G.-telepek kimerülésével alább szállott,mind-

azáltal még most is a G. és G.-szuperfoszfát a leg- .

kedveltebb foszfáttrágyák. A perui kormány 1900. |

a G.-kiaknázó társaságnak összesen 3 millió ton- -

nára adott engedélyt ; ennek már ^/j-ét kiemelték

;

az évi termelés 100,000 tonnára megy, aminek
V»-e kivitelre kerül. A G.-képzdós jelenleg is

tart s azt egy Callesta-szigeten évi 2000 s egy
déli Chincha-szigeten 5000 tonnára beesülik. A
perui kormány a G.-képzdés végett a G.-szige-

teket a madarak költési ideje alatt teljes tilalom

alá helyezte s úgy tervezik, hogy a szigeteket
4—5 éves turnusokban tartják tilalom alatt s ez-

után ilyen sorrendben is használják ki. A kereske-
désben elforduló G. gyakran hamisított, földdel,

filrészporral s egyéb anyagokkal kevert, minél-
fogva G.-megrendolósoknól bizonyos foszforsav-,

illetve nitrogéntartalmat ki kell a vevnek kötni és

elnyére válik, ha a kereskedtl átvett G.-t vala-

mely vegykisórleti állomás által megvizsgáltatja.
Készítenek G.-t halakból is, így Svédországban

a Bohus-parton heringeket guanóvá ós zsiradékká
dolgoznak föl. Amerikai eljárás szerint a heringe-
ket megfzik és azután a vizet a zsiradt^kkal egy Utt

leeresztik, a maradókot kisajtolják, megszárítják
és azután még 10— lö^/o zsiradékot nyernek. An-
gol eljárás szerint, mit azonban Svédországban
ritkán alkalmaznak, a heringeket megsütik, saj-

tolják, megszárítják és újból pirítják.

Gaano-szigetek, 1. Ghm-has ós Lobos.
Guanovulit (.i^v.), kristályos lerakódás, mely

madarak tojásait tölti ki a perui guanóban. Sár-

gás-fehér,selyemfényü.Ammonium-káliumszulfát
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I

Qn&nox&lát ii^y.), madártojások után való

ps/oudomoríóza. Pehér, gyöogyféoyú, átlátszó.

KáüanuraltttlMU, ammoniumoxalátból és vízbl
áll. Guanapa-fixiget guanójában található.

Oaantanamo. Caba DK.-i részében fekv ba-
sniinovii kt'rulet fvárosa, gazdagon term sík

I í.ubol közelében : kikötje Caymanera,
j y nádüukorkivitellel, kb. 8000 lak.

liuao ufiv), 1. Comocladia.
Oaaporé (Itenez), a Mamore osaknem egésEen

a forrásáig hajózható jobboldali mellékfolyója

D(>l-Amerikában. A brazíliai Matto Grosso tarto-

i: 1 vli i:: ered; ÉNy.-i irányban kanyarogva, vé-

-. Brazília és Bolívia határán s Madeira
iiieiu'tt torkollik. Hossza 1540 km. Mellékfolyói

:

a Paragaa, Baores a Blancoval, az Itonamas, Rio
.\ légre és Rio Verde.

Chuur, község, 1. Gór.
imwuurm (áiiM), a sörényes farkas (Ganis ruha-

tus Desm.) népies neve Dél-Amerikában. L. Sör&
mjes farkas.
Goarana (pasta G.), gyógyszer, mely a Brazi-

liában torm Pauüirna sorbüis Mart. (Sapindos-
fék'k) nevú kúszó cserje magvaiból úgy készül,

hogy ezeket enyhén megpörkölik, porrá törik,

ví^el tésztává gyúrják és a napon megszárí^ák

;

leginkább állatokat atánzó vagy hengeralakok-
ban jDt a kereskedésbe. Hatóanyaga a koffein

(3— 7»/,), sok csersav mellett. A G. Délamerika
alsóbb néposztályai számára olyan közha<:zná-

latu élvezeti cikk, mint a koka, vagy nálunk a
kávé. Orvosilag nem igen alkalmazza, még leg-

feljebb gjermekek hasmenése és migrénes fej-

fájás oUen.

Gxuiranda (Huaranda), város Ecaadorban,
Bulivar tartomány fvárosa, a Chimborazzo D.-i

lábánál 2694 m. magamághmi. 6000 lak., élénk
átmeneti forgalommal Goayaqail és Quito közt.

Chiaranham (nör), a Chrysophyllttm glyci-

phloeum kérge, melyet Brazíliában mint kitn
caerzóanyagot már hosszú id óta használnak

;

azeltt Cortex Monesiae néven orvosilag hasz-

nálták.

Gnarasi, a tnpi indiánosok egyik ága Dél-
I áliában, Parana állam területén. A jezsuiták

> j' l>en virágzó állam volt, de kultúrájuk 1768
úta ismét elveoett A civilizált G.-k adják Para-
guay népességének java részét, természetesen
már asszimilálva az európaiakkal. Jellemz volt

a G.-k temetkezése óriási urnákban (igaoabas),

melyekbl néhány szép példány maradt fenn. A
ozsuita uralom idjébl fenmaradt nyelvtanukat
kinlta > vb"M : I'xiiin hispano-guaranicum
- :: :_ irt 1^..) -

!

' inann (Leipzig 1898). V.
'luirt, NuifM de i» íamille Guaraní-Guayamirs
' I tes 1900) ; Quevedos, Los Indios de la Plata

>-u . ; siírlo XVI. (Buenos-Aires 1900).

Gaarastin. 1. Várasd.
Goaraonok vagy varra, Dél-Araerikában az

Orinoco deltái közt tengd, kihalófélben lév
nép, vidék slakóinak egyik utolsó ága.
Ouarda, az ugyani ly nevú járás és püspök

.-székhelye Beira porttigál tartományban, 6092
lak., gót székesegyházzá és ersséggel, posztó-

készítéssel. 1 199-ben a mórok^en védelem céljá-

ból alapították.

Goardaioi-fok (Gardafui, Basz Asszír, arab.

Dzsard Hafun, Girdif, Yardarf, % régiek Pro-
montorium Aromatája), AfHkának azeltt leg-

keletibbnek tartott kiugró hegyfoka az Adeni
öböl D.-i bejáratánál. Jelenleg a Basz HafuiU
(1. o.) tartják Afrika legkeletibb csúcsának.

Guardi, Francesco, olasz fest, szül. 1712 okt.

5 Velencében, megh. 1793 jan. 1. u. o. Fként
szülvárosában mködött, ahol az Antonío da
Canale (Canaletto) tanit\'ánya volt. Mint mestere,

is velencei látképeket festett, kevésbbé pontos
rajzzal, de üdébb színezéssel. Mveivel Európa
legtöbb képtárában találkozunk, így a budapesti

Szépmúvészetí Múzeum régi képtárában is.

Gaardlano (ol.), 1. Gvardián.
Gnarentia (újlatin) a. m. jótállás, kezesség,

garancia.

Guari (Gbari), angol gyarmat Szokotóban, Af-
rika ÉNy.-i részében, a Binue torkolatától É.-ra,

Jaurí és Szaria közt. Fvárosa Bínii-n-Gbari. A
Szudán felé vonuló karavánok kiinduló állomása.
Ciaaribm (áu»t), a vörös bgmajom (Alotutta

senicuhis L.) népies neve hazájában.

Chiarico, 1.600 km. hosszú folyó Venezuelában;
a Tacarigua tótól K.-re, Cura mellett ered, D.-i

irányú folyásában egy ág az Apureval köti össze,

legnagyobb mellékfolyója az Orituoo; az Ori-

nocóba ömlik Caicara mellett.

2. G; 1901 óta Venezuela egyik állama, te-

rülete 66.400 km<, (1909) 183,930 lakossal. F-
városa Calabozo.

Onarini (ejtsd : graríni), 1. GiamboUista, olasz

költ, szül. Ferrarában 1538 dec. 10., megh. Velen-
cében 1612 okt. 7. Már 19 éves korában tanár lett

szülvárosa egyetemén, tlz évvel késbben pedig
belépett H. Alfonz herceg udvari hivatalnokai közé.

Mint ilyen számos diplomáciai küldetésben járt el

Torinóban. Rómában, Lengyelországban. 1583-ban
olhairj-ta Alfonzot s ez id óta részint polesínei

villájában dolgozgatott, részint Velencében. Pa-
dovában. Firenzében élt, közben rövid idre ismét
hivatalt vállalva Ferrarában. Noha mint lírikus

is elkel helyet foglalt el kortársai között, neve-
zetességét majdnem kizárólag II pastor fldoc. pász-

tori színjátékának köszönhette. Ezt Tasso Amínta-
já-nak hiatása alatt írta meg. de mintaképénél na-

gyobb sikert tudott elérni. A darabot 1596. adták
legelször, s ez id óta mind Olaszországban,
nünd majdnem az összes mflvelt országok szín-

padjain sürün szerepelt Még megemlítjük érde-

kes leveleit, valamint 11 Segreterio, Trattato

della politica libertá és Precetti per seriver lettere

c értekezéseit is. V. ö. Bossi, Battista G. ed il

Pasfav Fido (Torino, Loescher).

2. O., Guarino, olasz építész, szfll. Modoiábaa
1624., megh. 1683. márc. 6. Thealiiias annetes
volt. A rendje számára szülvárosában épftott

konvent egysaerú, komoly épület. Annál szeszé-

lyesebb a Messinában épített S. Gregorto templom,
melyet OlasMMrsiág iegbarokabb templomának
neveztek és amely a Borromini-féle irány tovább-

fejlesztéeétmuta^a. 1674 óta sokat épített Torinó-

ban Q. Károly Emánuel savoyai herceg és fla,

I. Víttorio Aníadeo számára. Itteni mvei közül

kiemelendök : a tudományos akadémia palotája, a
nagyanrfl Palazzo Carígnano ; egyházi épületei
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közül a S. Loronzo templom, a Madonna della

Consolata, a székesegyház S. Sudario-kápolnája.

G. torvei szerint épült a párisi (Sto Anne) theati-

nus templom is, amoly azonban elpusztult. Elmé-

leti möve Arcliitottura civile cím alatt jelent meg
(Torino 1737).

Ooarínit (isv.), rombos vékony táblák, kén- v.

mézsárga, gyémántfény ; a Vezúv bombáiban

található kalcium-aiumoszilikát.

Qnarino (Varinus), olasz humanista, szül. Ve-

ronában 1370 dec, megh. Forrarában 1460 dec.

1.4-én, Konstantinápolyban Chrysolórástól tanult

görögül, azután tanított Itália több városában,

U29-tól fogva PeiTarában. Tanítványa, Janus

Pannonius, nagy paneíryricust írt róla, mint a

klassz, tanulmányok egyik leglelkesebb fölélesz-

tójéról. Irt görög nyelvtant (Compendium gram-

maticae ab E. Chrysolora digestae, Ferrara 1509),

lefordította Strabon tiz els könyvét, Plutarchos-

tól 10 életrajzot, kiadta Plautust, Liviust, Plinius

Naturális Históriáját és Catullust. V. ö. Sabbadini,

Vita di G. Veronese (Genova 1891) és La Scuola

degll studi di G. (Catina 1895) ; Ábel Jen, G. Ve-
ronensis (E. Phil. Közi. IV., XI.).

Gnarnaccia v. Camaccia, vemaccia, olasz-

országi szöllöfajta, fürtje ágas, hengeres, bogyói
hosszúkások, sötét kékes pirosak, hamvasak. Sa-

lemo, Ancona s az Abruzzok körül van legjobban

elterjedve. Egyébként Olaszországban több szöllö-

fajtát is neveznek ugyané néven.

Goamerins, olasz, cremonai hegedükészítö csa-

lád. Nevezetesebb tagjai: 1. Andrea, szül. 1626
körül, megh. 1698 dec. 7. Amati-tanítvány volt.

— 2. Pietro Giovanni, Andrea idsebb fla, szül.

1655 febr. 18., 1725-ig dolgozott eleinte Cremoná-
ban, majd Mantuában. — 8. Giuseppe Giovanni

Baüisia, Andrea iQabb fla, szül. 1666 nov. 25.,

megh. 1739 körül. — 4. Giuseppe Antonio, a csa-

lád leghíresebb tagja, Andrea unokaöccse, G. dd
Qesii néven is ismeretes, mert hegedült JHS jel-

zéssel látta el ; szül. 1687 okt. 16. Cremonában,
1726—í2-ig dolgozott. — 5. Pietro, Giuseppe
Giovanni fla, szül. 1695 ápr. U. 1740-ig dolgozott.

Guary Miklós, királyi udvamok, földbirtokos
ée bölcseleti író. Vas és Sopron vármegyék tábla-

bírája, szül. 1766., megh. Guarban (Vas) 1839
febr. 12. Munkája : Poeitiones ex universa philo-

aophia quas in regia academia Jaurinensi anno
1783. publioe propugnandas suscepit (Jaurini).

Nevét Irodalmunkban a G.-kódex tartotta fönn.
Onary-ködex v. Góry-kódex, nagybecs ma-

gyar nyelvemlék 1483-ból. A kézirat az Akadémia
könyvtáráé. 1886. födözték fól Guary Miklós
birtokában. Elször Horvát István ismertette.
1846-bAn ejy értekezés és rövid szótár kíséretében
kiadta DSbreidei Gábor az Akadémia Régi Ma-
gyar Nyelvemlékek o. gyjteménye 4. kötetében.

Ouas-festésset (gouache), 1. Fedöfesték.
Gnaaparini, Francesco, olasz zeneszerz, I.

Qfuparim.
GuMtalla, egykor külön heroegsógnek, jelen-

leg Uoggio neír Emília olasz tartomány ugyan-
tly nevQ Járásának és egy pttq>öknek székhelye,
(i»ii) 76.860 lakoflMd, idyeoifonáaBal és vászon-
növéssel; a fttéren I. Qonzaga Ferdinándnak
Leone Leonltól taló bronnsobrával. A középkor-

ban Vardistalla nev városban II. Pascal pápa 1 106.

zsinatot tartott. G. területe a középkorban eleinte

Reggióhoz, a XIV. sz. óta Cremonához, késbb
Milánóhoz tartozott. 1406-banVisconti Mária mi-

lanói herceg grófságra emelte? és Torelli Guidónak

adta hbértil. 1538-ban a Torelliektl Gonzaga
Ferrante, V. Károly vezére szerezte meg, akinek

utódai 1621. hercegséggé alakították. 1708-ban

Gonzaga Vincenzo hozzácsatolta a kis Sabbio-

netát és Bozzolót. 1746-ban a Gonzaga-család ki-

halta után Mária Terézia mint megüi-esedett csá-

szári hbért elfoglalta, de az 1748-iki aacheni béké-

ben átadta Don Fülöp spanyol infansnak. 1796-ban

elfoglalták a franciák. 1805-ben I. Napóleon testvé-

rének, Borgheso Paulinának adományozta. A bécsi

kongresszus Sabbionota és Bozzolo kivételével

Parmával és Piacenzával együtt Mária Lujzának

juttatta, akinek halála után 1847. Luccához ós

1848. Modenához csatoltatott.

Gaastallinák, 1. Angelikák.
Guatavita, város Cündinamarca colombiai de-

partamentóban, 43 km.-nyire Bogotától, 2900 ra.

magasban, 7000 lak. 1537. Quesada elfoglalta, ek-

kor az indiánusok egyik megersített városa volt.

10 km.-nyire ÉK.-re van a G.-tó (3200 m. magas-
ban), ennek partján egy indiánus templom állott, a
benszülöttek innen drágaköveket és aranyékszert

dobtak a tóba. Az elmerített kincsekbl már sokat

a felszínre hoztak.

Guatemala (Gnauhtematlan a. m. erdborí-
totta, V. Uhatezmallia a. m. vízokádóhegy), 1. köz-

társaság Közép-Amerikában Mexikó D.-i államai,

Brit-Honduras, Honduras, San Salvador, a Csen-

des- és az Atlanti-óceán között, a 15° é. sz. alatt

fekszik, területe 1 13,030 kni», (i9io) 1.992,000 lak.

(15 jut 1 km«-re). A Csendes-óceán melletti part-

vidéke alacsony, homokos, számos lagunával. Me-
redeken emelkedik ki itt a köztársaság legnépe-

sebb részét alkotó nagy fensik. A G.-i fensík a
Csendes-óceán felé meredeken ereszkedik le, az

Atlanti-óceán felé a távolsá? 3—4-szer hosszabb,

lejtése szelídebb, de folyók össze-vissza szaggat-

ják. G.-ban a lánchegységek az uralkodók. B.-on

a Petén mószkdombvidék emelkedik, középütt

KNy.-i irányban húzódó hegysége az Altos Cuchu-
matanesben éri el legmagasabb csúcsát (3800 m.);

D.-en vannak a vulkánikus hegyek, melyek nagy-
része mköd, így : Ta Cana (3990 m.), Tajamulco
(4120 m.), S. Maria (3800 m.), Atitlan (3572 ra.),

Fuego (H825 m.), Pacaya (2530 m.) stb. Lefolyás
nélküli tavai az Atitlan-, Petén- ós a Guija-tó.

Hosszabb folyóvizei az Atlanti-óceánba torkolla-

uak : a hajózható Motagua, a Laguna Dulce-vá
kibvül Polichic, a Rio de la Passión, amely az
Usumacintába folyik és így kerül a Mexikói-
öbölbe. Földje kitnen terem, fémekben és ércek-
ben szegény, némi aranyat, ezüstöt és rezet ter-

mel. A D.-l part mentén sót fznek. Földrengés
gyakran pusztítja az országot (1541., 177.3., 1830.,

1886. és 1902. amidn Quezalt<>nango nagyrészt
elpusztult). A különböz magasságok miatt éghaj-
lata Is különböz. Trópusi hség uralkodik ala-

csonyan fekv vidékein, a száraz évszak decem-
bertl májusig tart, az óv többi részében nagy-
részt eszések vannak. Az évi csapadékmennyiség
Sétáiban 4898 mm., Cobanban 2422 mm. ós G.
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fvárosban 124S mm. Az ÉK.-i passzát az est
hozó w<^l. G. U*vAn^< ''vi t-öjrppgg hmérséklete
IH d", a lt>ini:iL\\"!

:

"(lés 30-8« és a log-

!i.i_'v. i'i" l'>hul('> 7 ü - :- -y és állatvilága áltiv-

an, mint Kozép-Amorikáé. a partNidck
t pálma, kaursuk. mahagóni, akác, bam-

;u uralkodók. Az ország dombor-
. ii.'ik mogfoleióí'n nem csak a trópusi

üov.uNz.'i, liánom a magas bolyok növényzete is

ki'iivis<'!vo van, arnolyok az itteni alacísony fóld-

rajx i att nagy magasságokig feljut-

nak a fölette jellemzk: a tapir,

alajh;ii. t. a szélesorrú majmok
(s az oi> . melyek itt otthonosak

;

Hszak-Ai: libából megtalálhatni a
rókát. n\ valamint a jaguárt és

pumát, do III. ritkábban. Madárvilága
gazdag. Népes mintegy 1 millió az in-

diánus, akik a tek és maja törzsek utó-

dai, a ladinosí' t-s indus nk keveredé-
sébl származol,...,..,. ^ az iparosok, az indiánu-

sok pedig a földmívolök. G. kulturális tokintotben

Közén- A TJiorikában els helyen áll, a fvárosban
ogj • A tanítás ingyenes, de csak 40*/o-a
az i.^: seknek részesül oktatásban. Az or-

szág túlnyomó részben katolikus, a vallásszabad-

ság törvénybe van iktatva. 1742 óta érseksége
van. G. terményei közül els helyen áll a kávé,
amely az azeltt nagyon elterjedt kosenil (bíbor-

tetü)-szedés helyébe lépett, mert nem olyan bi-

zonj'talan. A cukor, dohány, banán, biíza, rizs,

indigó, narancs, kakaó, kukorica, szll és olaj-

bogjó termelése számottev. A lakosság ló-, ösz-

vér-, szarvasmarha- és juhtenyésztést is z. Ipara
fleg gyapotárút. szalmafonatokat, aranjinúves
ös brárú munkákat készít. Kereskedelme a jó
kikötk hiánya miatt nem nagj'. 1909-ben 6V4
millió dollár érték volt a bevitel, a kivitel a 10
millió dollárt meghaladta. F kiviteli cikkei:

kávé, állati brök, banán, cukor, kaucsuk és fa.

Vasutainak hossza 1910-ben 724 km. Távir«S-

vonalainak hossza 67'^3 km. és postahivatalainak

ázáma 1910-ben 281 volt. Vasutai közül nemzet-
közi fontosságú az Atlanti-óceán melletti Puerto
Barríos kikÖtVit G.-n át a Csendee-ooeán mellett

fekv San Jóséval összeköt vonala, amely
1908 jan. 10. nyilt meg. G. közgazdasága az

^j vasúti vonallal igen sokat nyert. A kereske-
delem a fvárosban összpontosul, azonban évente
jannáriusban Baqalpulas indiánus falu csodatév
faképe miatt hires búcsi^áróhely és nagy vásárok-
nak színhelye. A köztáréaság élén a 6 évre meg-
választott elnök áll, az állam ügyeit az államta-

nács intézi, a törvényhozótestület 69 választott

tagból áll. G. 23 departementóra oszlik. Hadse-
rege: békeállománv kb. 6000 ember, hadiállomány
87,000 ember. Az állami költségvetés (1911-12.)
15.000.000 arany peso bevételt és ugyanannyi
kiadást tüntet fel. G. sz(nei kék-fehér-kék,
amely sávok lobogójában merlegesen állanak.

CímerS>en kék alapon fegyverek felett áll a ki-

rály-madár (quesal) cLibertad 15 de Sotiembro
1821. « felírású papírtekercset tartva karmai közt.

Története. G.-t a felfedezések eltt a maya-
törzshöz tartozó indián quichék és kakchiquelék
lakták, akik a múveltség elég magas fokára emel-

kedtek. A két törzs viszálykodását felhasználva,

1 62.Pedro de Alvarado egész G.-t spanyol uralom
alá vetette. Ettl kezdve G. a mexikói alkirály

kormányzása alatt állott 1821-ig, amikor Mexikó-
val együtt elszakadt a spanyol uralomtól. Ez-
után Mexikóti is elszakadt és Balvador, Hondu-
ras, Ccstarica és Nicaragua köztársaságokkal
egyesülve a Kózépameríkai Köztársaság tagja
lett. Ennek felbomlása után 1^39. kezddött G.
külön állami élete. Els ehiöke az indiánus szárma-
zású Rafael Garrera volt, ki több mint húsz éven
át (1841—65.) igazgatta okosan, de erszakos
kézzel a kis államot. Halála után pártharcok dúl-

ták G.-t, míg végre 1877. Barrios elnök rendet
és nyugalmat teremtett kis idóre. Befelé erszak-
kal kormányzott, kifelé pedig kedves tervét, a kö-
zépamorikai köztársaságok egyesítését akarta
megvalósítani. Minthogy diplomáciával nem ért

(élt, fegjverrel akarta tervét kierszakolni. Azért
1885 febr. megtámadta Salvadort, de mindjárt az
els határváros ostrománál elesett. Utóda, Manuel
Barülas, nem ejtette el eldje tervét, de elbb G.
bels ügyeit hozta rendbe. 1889-ben aztán meg-
egyezett az 5 köztársaság elnöke a szövetség meg-
kötésében, de Salvadorban erre felkelés támadt,
melynek vezére Ezeta megverte a G.-i sereget, mire
a szövetség eszméje újból megbukott. 1891-ben
Jósé Barrios lett az elnök, ki a külföldiek párto-

lásával igyekezett G. gazdasági életén segíteni,

de oly zsarnoki uralmat gyakorolt, hogy 1898.
merényletnek esett áldozatul. Utóda, Manuel Es-
trada Cabrera szintén erszakos eszközökkel
tartotta fenn uralmát s 1905. újból megválasztatta
magát elnöknek. 1906-ban felkelés támadt ellene,

melyet Salvador köztársaság is támogatott, de
Cabrera 1906 júl. megverte a betér salvadori se-

reget. G. 1907. Mexikóval keveredett viszályba,

mert kormánya nem akarta kiszolgáltatni Barrios
volt elnök gjilkosait. Cabrera, akit 1911 . újra meg-
választottak elnökké s valóságos diktátori szere-

pet visz, teljesen az északamerikai Egyesült-Ál-

lamok befolyása alá került.
Irodeuowk. 0. StoU, O., Leipzig 1908 ; Die Repablikea Mit-

tel-AmerikM,ZeltachriniBrdkiuide, Berlin 1890; K.Sapper,
arandsOg^ dar pkyrikaliadiea Qeogrmphie ron O., Qotha
1894: o. a. t^ber GeMifabM «. Boden d. nOrdl. Hittel-Ame-
iik», a. a 18M; Ck. H. Stepkaa, Le 0. éoonomique. Paris

1907; T. Maler, Bxidontlona of tbe apper UsonaciatU,
Caabiidge Itan. 1908; Winter, 0. and herpeople of today,
Boston 1909 ; Paentes jr Oaimaa, História de 0., Madrid 1883.

2. G (Santiago de O. v. Q. la Nueva), a G.-í köz-

társaság fvárosa, érseki székhely, 80 km.-nyire
a Nagy-ooetotól, 1480—1520 m. magasban, vas-
úttal, (1910) 125.000 lak., jelentéktelen poeztó- és
agyagiparral. Az egyenes utcákból álló város je-

lentékenyebb épületei : az egyetem, a cabildo (vá-

rosház), a San Jüan de Dios-kórház, az egykori
jezsuita kolostor, a megyetem, számos templom,
a színház és két ers^. A száraz évszakban
igen poros és egésnégtelen hely. G. a negyedik
fváros. Az Indlánnsoké, Iximché, ajelenlegitl 60
km.-nyire volt; 1524. Alvaredo az Agna lábához
tette át, ahol Ciudad Vieja (.Mmalonga) is áll; 1541.
az Agua vulkán kitörése miatt a föváixwt 4km.-rel

odább helyezték Antigna G. helyére. 1773 és 1874.

földrengés pusztította. 1776 óta a mai város a
kormá^ si^khelye ; 1902 ápr. 18-án hatalmas
földrengés rázta meg.



Cuateque — 58 — Guba

Goateqne (ejtsd: —teke), város Colombia dél-

amoiikai köztársaság Boyacá államában, a Kor-

diUerák kdotl lojtójén, 6000 lak., arany-, ezüst-

ée rózlMinyúkkal.

Guatimozin, Mexikó utolsó császára, Monte-

zuma unokaöccse ós veje. Bátyja halála után, 25

éves korában lépott a trónra. védte Cortezzel

szemben Mexikó fvárost hsies kitartással. Mi-

kor azután a spanyolok 1521 aug. 13. azt roham-

mal bevették, G.-t menekülése közben elfogták.

Cortez eleinte jól bánt vele, késbb azonban kín-

padra vonatta, hogy kincseinek rejtekhelyét el-

árulja. Végre 1525 febr. 15. összeesküvés gya-

núja miatt felakasztották.

Guatok, Fols-Piiraguay mocsaras vidékén él,

nyelvileg izolált indiánus törzs, mely, bár terüle-

tileg beleesik a csako (1. o.) kultúrába, attól sok

tekintetben különbözik. Pl. agyaggolyólövö íjjaik

szerkezetében, hajdíszük kötésében stb. Az Algar-

. roba gyümölcáúbl és mézbl részegít italt készí-

tenek. Lovon vadásznak. (L. Csako.) V.ö. Kersten,

Indianei-stamme der Gran Chaco (Leiden 1905).

Gaatusok, Nicaragua tt<rületén és Honduras-

ban él indiánus törzsek, a talamankák nyelvi ro-

konai, srégi fejlett kultúrájuk emléke a legújabb

idkben elkerült sok aranylelet, mai mveltsé-
gük az u. n. costaricai korba tartozik. Sapper sze-

rint itt halad Észak- és Dél-Amerika etnográ-

fiai határa, ezért a G. mindakettnek hatását mu-
tatják. Pl. a déliek palengue néven ismert házát

nem vették át, oldalfalak nélküli fészerekben lak-

nak, niházatuk ellenben hatái'ozottan déli tipusú.

A couvade (1. o.) náluk is dívik. V. ö. Ehrenrekh,
Die Ethuogr. Süd-Amerikas (Braunschweig 1904).

Ciuuuchos a. m. gauchos (1. o.).

Guavana-cédrus (növ.), 1. I*rotium.

GuaTiare ((hmjabero), az Orinoco mellék-

folyója Colombia köztársaságban és Venezuela
államban, Dél-Amerika É.-Í részén ; a Cordillera

Orientál K.-l lejtjén ered Unilla (Balsilla) néven
8 Ban Femando de Atabapo mellett torkollik.

Hossza 1500 km. Mellékfolyói az Inirida és Ata-

Guaximaroat, 1. Guazuma.
líuajub»(növ.), 1. Psidium.
Guayaoanit (^v.) a. m. enargít.

Gnayama, kikötó és G. departemento fvárosa
Fuerto-Rico szigeten, körülbelül 6000 lak.

Guayana, 1. Gujána.
Guayana-iram, 1. Atlanti-óceán.
Gaayanok, 1. a tupi nyelvcsaládhoz tartozó

törzs I'iuaguay állam területén, a Parana jobb-
parti mellékfolyói között. Mint az újabb kutatások
kiderítették, a hasonlónevö állam területén soha-
sem laktak. — 2. Ö., a szó szorosabb értelmében
vett guayanal Indiánusok, túlnyomólag karaibok,
rucuyenne, makusl, guarahibo stb. törzsek; to-

vábbá a nuaruák. vapiszi, atorai stb. Késbb be-
költözött a tupik 8z6fno8 ága, de a mai Q. nem vol-
tak köstük.

OnayMiuU Mtwi: —kii), 1. Óböl Dél-Amerika
osendee-ooeáni nagy öble a Punta Santa Elona,
Cap Blanoo és Ptmta de Parinas között, az egyen-
lít köselében. 226 km. széles, K. felé keskenye-
dik s a Pana sztget két részre oez^a. Az öböl egy
része Ecuador áííamhos, másik réne Peruhoz tar-

tozik. Környéke száraz puszta. — 2. Q. vagy

Santiago de G., fkikötvárosa Ecuadornak és

Guayas tartomány fvárosa, a G. torkolatának

jobb partján, forró éghajlattal ; egészségtelen vi-

dék, rossz ivóvízzel, 51,000 lak. (indiánusok, mu-
lattok és mesztizek). Az ó-város a Santa Ana domb
alján fekszik, az új-város 5—6 km. hosszú és

számos rövidebb keresztutcából áll. Kiválóbb épü-

lete a hajógyár (Astillero), a kormányzó, katonai

parancsnok és a püspök székhelye. Fontos keres-

kedelmi hely. Ecuadornak és Peru egy részének

külkereskedelme ebben a városban bonyolódik

le. Rendes hajójáratok kötik össze Panamával, az

Amerika Ny.-i partján fekv s az európai nagyobb

kikötkkel. A kivitel fcikkei: kakaó, azután

kaucsuk, tagua, szalmakalapok és újabban kina-

fahéj. 1537-ben Francisco de Orellana alapította,

1693. jelenlegi helyére telepítették át.

Guayaquil-kalap, 1. Carludovica.

Gaayas, Ecuador tengermelléki tartománya a

Guayaquil-öböl, los Rios, Cliimborazo, Azuay és

Lója tartományok közt, 29,795 km« területtel,

98,100 lak., fvárosa Guayaquil. A gazdag tar-

tomány sík, öntözött terület, forró klímával, ki-

tn kakaó-, gyümölcs-, dohány- és rizs-terme-

léssel és panamakalap-készltéssel.

Oaayava (aöv.), 1. Psidium.
Guaymas (San Jósé de G.), kikötváros So-

nora mexikói államban, a Kaliforniai-öbölnél és

a Rio de G. torkolatánál, hegyektl körülvéve,

8648 lak., közelében két ezüstbányával. Osztriga-

halászattal, élénk partmenti kereskedelemmel.

Gaayos, 1. Babahoyo.
Guayra (La G.), 1. Guaira.
Gaayteca, a Chonos-szigetek (1. Ghonos) leg-

ószakibbja, kikötje Melinca.

Gaayule-gnmmi (növ.), kaucsukféle anyag, me-
lyet a Mexikóban honos Parthenium argentatum
(Fészkesek) növénynedvébl nyernek és amely a

mostani nagy kaucsukszükséglet mellett i^abban
gyakorlati fontosságú ; a növény azonkívül gyan-
tát is szolgáltat.

Cíuaza (növ.), egyik neve az Indiában term
kenderbl (Chnnabis satíva var. indica) készített

kábító anyagoknak, amelyeket < hasis» vagy
«molak» gyjtnévvel jelölnek. Egy másik neve

:

«charas». L. Bhang és Kender.
Gnazuiua Plum- (növ.), a Sterculiaceae család

génusza ; 4 faja Dél- és Közép-Amerikában honos
fa. Levelük osztatlan, frészes, néha csillagszrös.

Viráguk gazdag bugákat alkot, különben apró,

hosszúkás szirmai kettéhasítottak. Termésük 5
kopácsú, sok magvú fás tok, felülete tüskés, v.

tollas szr, magvait húsos bels rész veszi körül.

Ezt a húst a (/. ulmifolia Lam. tokjából kiszopo-

gatják. E faj hánosrostjaiból (guaxhnarost, ejua

:

huAzima— ) kötelet, hálót készítenek ; e rost4)k a juta
helyettesítésére alkalmasak, igen hosszúak, er-
sek, tartósak, vízállók. Hazájában, de az óvilág-

ban is gyakran ültetik.

Gaauo (ol.) a. m. vizfesték, 1. Fedfestek.
Guba, többféle értelemben használt szó

;
jelent

a köznép által viselt felsruhát, továbbá ételt is

;

a növénytanban a. m. takaró, pl. az a lepel,

amelyben a mogyoró gyümölcse megérik. L. még
Ghtbás.
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Gubaos - 69 — Qubaoslttsyek

Gnbacs v. giibúv, guba, buga, higolyó, finga-

golyó, sudea (cécidh»m,galUi ;1 a fcSmellékletet),

nüvéajék különböxö részein keletkez képzd-
meny, mely az iUetö növényrészen valamely nö-

vónyi V. állati élsköd hatására megindult kóros,

tiilt*^níf<'» ffjlódési folyamat követicezménye. Kö-
votkezósképen G. mindig csak fiatal, még fejldés-

ben lev növényrészeken (rügyeken, fiatal gyökér-.

szár- és ievélképleteken) képzdhetik, de a rajta

v. benne lev élsködnek mindig hosszabb idig
képezi táplálékot is adó tartózkodási helyét. Kö-
zönségesen csak az állati eredetüeket (zooceddia)

mondják Q.-nak, de az élsköd gombáktól (nö-

vény-0. = mykocecidium) okozottak sem külön-

böznek azoktól l^iyegesen. Ilyen pl. a Plasmo-
dtophora Brasskae okozta gyökérgolyva a leg-

több káposztafélén. Gyakoribbak az állati erede-

tek, melyek különböz családbeli rovarok táma-
dása folytán képzdnek leginkább. így a külön-

féle G-daraziiük (Cynipidae), apró legyek (Ce-
' !ne), levéltetvde (Aphidae), ugró tetvek

I. egyes bogár- és lepkelárvák, továbbá
tr.-utfuiri (Phytoptidae). mind okozhatnak G.-

képzdést. A rondellenes€»n fejld, sokféle alakú
szövottömegek rendesen körülzárják az illet ál-

latot s csak annak teljes kifejldése és kirajzása

ntán száradnak el teljesen. A G.-ot az azt elidéz
állat szerint : légy-, darázs-, atka-, tet- stb. G.-

nak, keletkezésük helye, illetleg a növényrész
szerint, amelyen találhatók, gyökér-, szár-, levél-,

rüg>'-, barka- stb. G.-nak nevezzük. A G.-ok néha
csak bizonytalanul elhatárolt, eltorzult részei a
növény egyik v. másik tagjának, sokszor azon-
ban köri^örül zárt, különálló képzdmények.
Ha csak egy növényrészbl (gyökérrész, szhr-

tag, levél) keletkeznek, egyszer G.-nak, ha
azonban összetett szervbl (rügy, hajtásvég, vi-

rágzat) fejldnek, összetett G.-nak nevezzük. Az
elsk sorába tartozik a szll- és körtelevél ne-
mozbetegsége, melyet atkák (Phytoptns) okoz-
nak; továbbá a szll gyökerének fllloxéra okozta
csomsodása és sok más gyökér-, szár- és levél-G.

(L. a képmelléklet ábráit.) A másikra szolgáljon

például a boróka G.-a (képm. 13. ábra), a füzön
gyakori füzrózsa vagy G.-rózsa, melyet a Ceci-

domyia rosaria Löw. G.-légy okoz, tov. az ú. n.

moharózsa {képm. 4. ábra). Ez több megrövidült
szártagnak bozontos eltorzulása, melynek szám-
talan kamarájában a Phodites rosae L. fejldik.

G.-termelés tekintetében a tölgyfáé az elsség,
mert annak különböz részein, gyökerétl a csú-

csáig, valami 200 különböz G. képzdhetik.
Gyakorlati tekintetben is azok a G.-ok a legfon-
to-nhhak. amelyeket a Cynips gallae tinctoriae, a
' ilari és Cynips insana nevQ G.-darazsak

. k bizonyos tölgj-fajokon (Quercus In-

t : rm, (juercus puboscens. Quercus sessiliflora,

^i • rons tauricola, Quercus tinctoria, Quercus
ccrris). A magyar G. a Quercus peduncolata-n
terem a Cynips hungarica nev darázs nyo-
mán. A leghíresebbek az aleppói G.-ok, amelyek
60—70«/o csersavat tartalmaznak, míg a közép-
európaiaké 7— 17*/o között ingadozik. A kisázsiai

és görög G.-ot már Hippokrates és Theophrastus
idejében alkalmazták ipari és orvosi célokra. Ez
az alkalmazása késbb is megmaradt, úgy, hogy

a keresztes hadjáratok után a Kis-Ázsiában ter-

melt G. rendes kiviteli cikk volt. Értékes a kínai

G., melyet egy levéltetüfaj (Aphis chinensis Bell.)

fejleszt a TÜaxs semialata Mnrray levelein és
levélnyelein, mert 59—77«/o csersavat tartalmaz.

A G.-ot pamut és br festésére, továbbá tinta-

gyártásra használták, de mai nap leginkább csak
a csersavgyártásnál nyer alkalmazást.

Onbacs, Soruksárboz tartozó puszta volt Pest-

Pilis-Solt-Iviskun vm.-ben; 1865. a belga bank
által parcelláztatván, rajta két nagyobb telep (Er-

zsébetfalva és Kossuthfalva) keletkezett, melyek
Erzsébetfalva név alatt nagyközséggé alakultak.

Gubacsatkák, 1. Atkafélék.
Gubacscsersav, 1. Tannin.
Gubacsdarazsak (Bugadarazsak, Gubaboga-

rak, Cynipidae, iiiat), a Hártyásszámyú rovarok
(Hymenoptera) egyik családja. Alig 2—4 mm.-es
kis állatok, fonalas csápokkal és ers torral. Ol-
dalt összelapított potrohúkat rövid nyél köti az
utótor alsó széléhez. A potroh hátsó részének
alján a tojócs elrejtésére való csatornájuk van.
A közismert különféle alakú gubacsok keletkezé-
sét azáltal okozzák, hog>' gazdanövényük levelét,

szárát V. gyökerét megszúrják s a sebbe helyezett
pete, ill. az abból kikel kis pondró azután az ott-

lev szöveteket kórosan túlteng fejldésre, gu-
bacsképzésre izgatja. A gnbacs belsejében fejldik
a petébl kikel lárva bábbá s csak mint teljesen

kifejldött, szaporításra képes darázs liagyja el

azt. Sok szzen szaporodó gubacsdarazsat leírtak

külön fajnak, de ezekrl, ha nem is valamennyi-
rl, kiderült, hogy ivaros nemzedékük is van,
amelyet szintén különálló, más fajnak tartottak,

így a szárnyatlan Biorrhiza aptera Bosc. néven
leirt faj a Teras terminális faj ivartalan alakja.

Az els a tölgy és néha a feny gyökerén fejleszt

gubaesokat. az utóbbi pedig a tölgy csúcsrügyei-
ben. Az ismert G. 90o;o-ának a cser és a tölgy a
gazdanövénye. Magán a tölgyön Közép-Európá-
ban 2 gyökér, 8 kéreg, 39 rügy, 34 levél, 9 barka
és 4 termés gnbacsfaj fordul el. A mi tölgyeink
köztll a cser&n (Quercus cerris) 21, a kocsános
tölgyön (Qu. peduncnlata) 33, a koesántalanon (Qu.
sessiliflora) 45, a molyhoson (Qu. lanuginosa és
Qu. pubesoens) 33, a magyar tölgyön (Qu. oon-
ferta) 4 gnbacsfaj közöns^es. Más gnbac8dará»>
fajoknak a juhar, berkenye, csipkerózsa, szeder,
pipacs, ökörfarkkóró a gazdanövénye, de az eg>'es

gubacsok darazsai nem mindig ismeretesek. A
kocsános tölgy makkjuk a csészéjén lev sza-
bálytalan, belül tlreaes, swka nev. Pest vmegyé-
ben zsíros giJbánaK nevezett gnbacsot a Cyióips
calycis Burgs. (aj okozza. A vadrózsán fejld és

bedeguár néven ismert gnbacsot a RhodiHs rosae
h. nev gubacsdarázs okozza. Érdekes és aoktA
emlegetettgnbacsdarázsfaj a füganemesHSdarázs
(1. o.). L. még Gvbacs.

QalMMsfa, a fás növények fa és kérge között
kfilönböz gombák vagy állatok (pl. az almán a
vértetü) megtelepülése folytán keletkez osomóe
vagy frtszerú daganat, amely a sérülés v. fagy
folj^án k^tkezett rákdaganatokhoz hasonlít, v.

pedig a boszoitínysepröhöz hasonló elágazdást
okozza.

G^bacslegyek, L Gvbacslégyfelék.
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(JubacBlégylólék (Gecidomt/idae). Valamony-

nylen apró tonnotüek, aránytalanul nagy, elöl

elszélesodó, lekerekített, tövükön ersen megkes-

kenyed 8 rendszerint szrözött, szivárványszín-

ben csillogó szárnyuk van. Fejük meglehets

nagy s ezen számos (13— 36) golyó- vagy henger-

alakú izböl álló, pamatonként szrökkel díszített

csápot visehiek. Szívókájuk rövid, négy izböl álló,

mely részek azonban külön-külön nem vehetk
ki mindenkor. Lábaik karcsúak, hosszúak és vé-

gükön csak egy-egy tapadókorongot viselnek.

A potroh 8gyrbl álló, hengerded alakú ; a ns-
tény potroha kihegyesedik és egy eléggé kiálló

tojócsben végzdik. A nstények petéiket külön-

féle növények különféle részeire tojjak. A kikel

lárvák helyén a növényi sejtek kisebb-nagyobb

mérvft sarjadzásnak indulnak, esetleg valóságos

gubaosokat is képeznek. Innen e rovarcsalád neve.

A gubacsiegyek rendszerint élénk színezetek,

gyakran vörösek, néha sárgák, mely színt azon-

ban haláluk után csakhamar elvesztik. A gu-

bacsiegyek különféle növényi részekben élsköd
lárvái orsóidomuak, sárgás-fehérek, sárgák vagy
vörösek. Ott bábozódnak be, ahol étnek ; ez rend-

szerint áttelelés után tavasszal következik be. Leg-

fontosabbak a következ gubacsiegyek: Az egyéves
fzfavesszkben, nevezetesen a Salix purpurea
hajtásaiban ól a Cecidomyia salicis Schrk. • az
idsebb fú/faágakban s a törzsekben a C scuici-

verda Duf. ; többféle fzfa rügyeiben a C. rosmia
Frisch. ; bükkfalevelek gubacsaiban a C. fagi Htg.
és a G' püigera Löw. ; a tlevelek tiben a G.

hrachyntera Schwág. ; fiatal körtefákon a G. nigra
Meig. ; az ideje eltt összezsugorodó körtefaleve-

leken a G-piri Bouche ; a cseresznyefák eltorzult

ághegyeiben a G. cerasi Löw. ; a szarvaskerep
— Lotus comiculatus — hagymaszer megvas-
tagodásaiban a C. loti Deg. ; a borsóhüvelyekben
a G. pisi Löw. ; a repce-becökben a G. brassicae
Wimmertz ; a búza virágzatában a G. tritici

Kirby és a C. aurantiaca Balth. Wagner, a búza
szárában a G, eguestris Balth.Wagnor ; a búza és
rozs szárában a hírhedt hesszeni Wjtj: G. destruc-
tnr Say, 1. Hesszeni légy.

Gubacsrózsa, 1. Füzrózsa.
Gubacsvirág, a füge (Ficus) virágzatának

HZ a virága, amelyet a korsóalakú virágzaton
b<»lül a gubacsdarázs felkereshet ; ez csak a rö-
vid bibeszálú, szomölcstelon magházú, amelybe
a G.-daráz8 rövid peterakó csöve beér, ahol
azQt&n a petét lerakva, a petébl az állat ki is
fejldik. Ez a G., ellentétben a magvas virággal.
L. Fügefa.
Onoáa vagy gubaszabó, ruházati iparos, aki a

köinép édtal visebil szokott gubát készíti. Leg-
nagyobb mórtékben vannak elterjedve a magyar
R tót vidékeken, ahol t. i. a nép gubát visel ; nove-
íeteeen Hajdú, Bihar, Szatmár, Borsod és Zem-
plén vármegyékben.-Nagyobb jelentséggel ez az
iparág hazánkban már nem hir. Némely vidéken
háziipar.

Gabaevo. adók. Varasil vm. kliuíjcci j.-ban
íiBio) 988 horvát lak. ; u. p. é.s u. t. VÖliko-Tnro-
ISée, *

Qabasöozj János, kalocsai érsek 1686 óta.
Megelzleg 16Ö8. pécsi, 1676. váozl, 1680. nyit-

rai püspök volt s az utóbbi móltóságot mint érsek

is megtartotta. Megh. Bécsben 1686 ápr. 10. Haza-
fias, áldozatkész fpap volt, kinek emlékét egy
12 növendék számára a pesti papnevelben tett

alapítványa is megörökíti.

Gubbadás, 1. Görbedés.

Gubbio (az ókorban Sgudum, a középkorban
Eugvbium), város Ferugia olasz tartományban,
(1911)29.018 lak., a XIII. sz.-ból való dómmal és

több értékes festményt tartalmazó templommal,
szép gót palotával (dei Consoli), amelyet a XIV.
sz.-banMaffoi Giovanelli épített. Aresidenza muni-
cipaleban rzik egyéb értékes gyüjteményekeu
kívül az 1444 a városban föltalált híres euf?ubiumi
táblákat (1. o.). A XV. sz.-ban a majolikái voltak

nagyon híresek. Különösen nagy hírek voltak a
fémfény s azok között az aranyos és rubinvörös
mázú edények. Majolika-gyár még most is van né-
hány mködésben, amelyek a régi szép majolika-
gyártmányokat sikerrel utánozzák.

Gubbiomajolika, 1. Agyagipar (története) ós

Lüszteres edények.
Gubec Mátyás, az 1572-iki horvát parasztlá-

zadás vezére. A lázadás Tahy Ferenc susedgradi
birtokán kezddött, tovább terjedt a Száva és

Kulpa folyók közötti vidékre, st a szomszédos
Krajnára is. Véget vetett a nagy pusztításnak
Draskovic György horvát bán serege, amely G.
csapatait Stubicánál szétverte. G.-et Zágrábban,
a Márk-téren, Dósa György módjára kivégezték.

Guben,azugyanilynev járás székhelye Frank-
furt porosz kerületben, (i9io)38,-i85 lak., posztószö-

véssel és festéssel, brgyártással, cscrépedényké-
szítéssel, fürész-, göz- és vízimalmokkal, gép-,

kalap-gyártással ; közelében barnaszénbányákkal.

1462 jún. 5. II. Frigyes brandenburgi választó és

Podiebrad György itt kötöttek egymással békét.

1815-ben került Poroszországhoz.

Guberálás, a kártya- v. egyéb játékoknál a tót

ellenértékének tényleges kitevését jelenti.

Gnberforrás, vas- és arzéntartalmú forrás Sro-

bienica (1. o.) boszniai város közelében, a szerb

határ mellett.

Gubernaculuin (lat.), kormány, koi-mány-

rúd
; gid)ernátor, kormányzó, kormányos is

; gu-
bernium, a tartományi központi kormányszék,
igazgatóság. E néven szerepelt az erdélyi fkor-
mányszék is. L. Erdély.
Gabernaculam Hnnteri v. gubemacu-

lum testis, a nemi szervek fejldésében fontos kt>-

teg, amely a fejldése kezdetén magasan fekv
herét fejldése folyamán úgyszólván levezeti a
herezacskóba a lágyékcsatornán át; kifejlett

egyénben maradványa a lig. scrotale inferius. L.

még Nemi szervek.

Gubemáth Avtal, akad. tanár, szül. 1757. Raj-

kán (Mosón vm.). megh. 1814'nov. 2. Pozsonyban.

A jogot Gyrött és Bécsben végezte, 1792. nevez-

ték ki a pozsonyi akadémia tanárának. 1797. és

1805. a pozsonyi fölkelseregben kapitányi ran-

got viselt. Alkalmi magyar és latin versein ós

fordításain kívül megjelent fbb mve: Institu-

tionum linguae et litteratunve hungaricae, 2 tömi

(1802-03).
Gubematis, Angeh de, 1. De (hibemaiit.

Gubernátor, 1. Giilto-nacvlum.
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Oabemija (orosz, a. m. kormányzóság), Nagy
fotel- úta a tartományok hivatalos elnevezóee.

Minden G. kerületekre (ujeezd) van felosztva.

Cáabernlum (tglat.), 1. Chibemaculwn.
Gubit*. Friedi-Uh Wilhekn, német író, szül.

iiiltr.<.'tH?n 178í> febr. 27., mogh. Beriioben 1870
jún. . 1817-ben alapította m^ a OeseUschafter

c. folyrtinit- >t, melyben Heino olsö vereei jelentek

metr ión át a V'ossisohe Zoitim^ színházi

birn ~ kiadta a Jahrbuch deutscher Büh-
nen )-1867) c. folyóiratot. A Dentscher

Vül,. : (1839—69) megáUapította népírói

hírne\t't. Nevezetesebb még Erlebnisse c mun-
kájú, mely korára vonatkozó sok érdekes adattal

szolgál (Berlin 1869. .3 köt.).

Qabó, 1. az állattanban azon bárok, amelybe
(ftleg a ttzövölei^é^ hernyói, mielótt bábbá alaknl-

náoiík át, magukat beburkolják. A burok a her-

nyók fbnómfrigyeinek (I. FonmirigyekjyéAadéka,
amely a hernyó száján át kijóve. a levegn csak-

hamar fonállá szilárdul meg. Némelyiknél ez igen

finom, lefejthet és a selymet szolgáltatja. A G.

az egyes fajok szerint változó alakú és szinQ és

a báb védelmére való. Selyem-G.-ra nézve 1.

SeUjemlepke.
2. G. v. hugó a botanikában, növényrészt te-

kintve, valami csomós növekedés. Baribugó pl. a

disznóbojtorján g'jTimölcse ; zsiros G. v. zsíros gu-

bacs a tölgjnek használt gubacsa, 1. Tólgygvbacs.

Gubody Sándor, mérnök és politikus, szül.

Nagykrösön 1798 jul. 28., megh. u. o. 1885
aog. 28. Tanult szülvárosában és Késmárkon.
A jogi pUyát, meljTe kézült, utóbb a mérnöki-
vel cserélte föl. 184^ban a magyar vasutak építési

iarazgatójának, mt^d a közlekedésügyi mini.szté-

riumhoz tanácsosnak nevezték ki. Ezt az állást

azonban nem foglalhatta el, mert Kossuth a zen-

dül horvátok ellen tervezett népfelkelés szerve-

zését bízta i^ a kecskeméti járásban. A 60-as évek
közepén Nagykrösön pol^rmestemek s ország-

gylési képviselnek választották meg. Ezt a ke-

rületet többször képviselte. 1875-ben a képviseló-

ház korebiöke volt. Irt politikai és társadalmi cik-

keket is.

Gnbóhüasztás. A feldolgozásra szánt selyem-

gubókat fulíisztásnak vetik alá, azaz a gubóban
lovó bábot megölik, nehogj' kikeljen. A fulasztást

V. száraz meleggel végzik, mely célból a gubó-

kat 10—12 órán át 70—80« C. hmérséklet le-

vegben tartják, vagy gzöléssel, mely esetben

10 percig alacsony nyomású gz behatásának te-

szik ki. A gzfúlasztást szárítás követi, nehog>' a

nedves gubó rothadásnak induson. L. még Se-

lyem.
Gnbópöfeteg (n»T.), 1. Pöfeteg.
Gubóvirág (döt), 1. GMmlaria.
Gubóvirágiélék (nör), 1. Glóbulariaceae.
Gubuluvajo (Buluvajo v. Bulavayo), a brit-

dolafrikai társaság kormányának székhelye. Kö-
zelében aranybányák vannak. 1897-ben nyitották

meg a Mafekingtl idáig épített vasutat.

Gaiani, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,

Ü910) 330 szerb és horvát lak., u. p. Vilic selo,

u. t. Pozsega.
Guccio (fltM: g«oc86), (rianmm),firancia trónköve-

iel, kiben sokan X. Lajos firancia királynak s ne-

jének, Klemenciának (Róbert Károly magyar ki-

rály nvérének) fiát, és ig>' a francia korona tör-

vényes örökösét látták. G. i:ió7. Budára jött

Nagy Ligos király udvarába, aki G.-nak a francia

trónra emelt igényeit elismerte. G. azután Avi-

gnonbanjárt, de \1. Fülöp ^ncia királlyal szem-
ben nem volt képes igényeit érvónyesítenL V, ö.

Pór Antal, Nagy Lajos magyar király viszonya

Giannino di G. firancia trónkövetelhöz (Budapest

1892).

Gacsen, dzungáriai város, l. Kucsöng.
Gncskov, Alexander Ivanovics, orosz poli-

tikus, szül. Moszkvában 1862. IQusága nagyon
kalandos volt. Blössör a mandzsúriai vasút rsé-
gében szolgált. Azután a búrok oldalán harcolt s

megsebesülve az angolok fogságába került. Innen
kiszabadulva, hazatért s a legszélsbb reakciós

irányhoz csatlakozott. Egy ideig Moszkva város

tanácsának volt a tagja. Az 1904— 1905-i japáni

háborúban a Vörös Kereszt-egylet megbízottja-

ként mködött s Mukdennél is japán fogságba
került. Hazatérve megalapította az októbrista

pártot (mérsékelt baloldal) s annak vezére lett a
dumában. 1910 márc. Khomjakov visszalépése

után a duma elnökévé választotta. E tisztségét

1911 márc.-ig viselte, amikor Sztolipin miniszter-

elnök alkotmányellenes viselkedése miatt lekö-

szönt.

Gndar, Sierra de (r., 1. Pireneusi félsziget.

Gudbrandsdalen, Krisztiánia norvég járás

szk és meredek hegj^alaktól környékezett szép

völgye, amelyen a Laagen folyik keresztül, ln,-489

km* területtel és mintegy 50,000 lakossal. Észa-

kon a DovreQeld, nyugaton a JötuuQelde lát-

ható.

Gudda (gödde), arab folyadék- és gabonamér-
ték r= 7-57 1.

Gadden, Bemhard von, német elmegyógyász,
szül. 1824 jún. 7., belefúlt 1886 jún. 13. a stam-
bergi tóba. Bonnban, Berlinben s Halléban tanult.

1851-ben segédorvos lett az illenaui elmegyó-
gyltó intézetben, 1869. Zürichben az elmegyó-
gyászat tanára lett, 1872. Münchenbe hívták, ahol

mintaszer elmegyógyitó intézetet alapított. Ez-

után Ottó bajor herceg, majd az elmebeteg II.

Lajos b^or király orvosa lett, s utóbbival együtt

beleveszett a stambergi tóba.Nagy tanulmányozá-
son alapuló agykisérleteket tett és Irt le. Obbmb
müveit 1888. Grashey adta ki.

Oíu.ú»,HansFrederik, norvég fest, szül. Krisz-

tiániában 1825 márc. 1.3., mogh. 1903 aug. 17.

Düsseldorfban Schirmemek volt tanítványa. 1854
óta Düsseldorfban, Karlsruheban, majd Berlinben

múv. akadémiai tanár volt és sok tanítványa ré-

vén ers befolyást gyakorolt a német tájképfes-

tésre. Mvei túlnyomó részben norvég tájképek,

gondosak, tárgyilagos htkségfiek, de nem egyszer

kemények, artrazak. Annak idején igen nagy
becsben állottak és német képtárakban gyakran
láthatók. EmUtendk: Norvég tó halászokkal;

Viking hajók a SogneQordban; A vihar után (Ber-

lin, Nationalgaleríe) ; Éjjeli halászat Norvégiában
(Bécs, múv. akadémia) ; Kiköt halászok (dreadi

képtár) ; Sz^csend a norvég tengerparton (kölni

muzecmi) ; Hazatér halászok (boroszlói muzeimi)
stb.
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Qtidehus, Heinrkh, nómot höstenor, a Parsi-

fnl bayreuthi kreálója, szül. Altt-nburgban 1845

raárc. 30.. ino^^h. Drezdában 1909 okt. 9. Schnorr

von Carolslokl asszony tanítványa. Elször 1870.

lépett fel a berlini Operaházban. 1880—1890-ig

Drezdában kaniaraénekes, 1891. a newyorki né-

met opera tagja volt.

Oudenaa, Jylland (Jütland) dán félsziget leg-

nagyobb folyója, Veile járásban ered, a Mos és

tíJbb más kisebb tavon átfolyva 158km.-nyi futás

után Kandors mellett a Randorsfjordba ömlik

;

Silkeborgtól kezdve 8.3 km. hosszúságban a Silke-

bt)rg-o8atorna segítségével hajózható, vízterülete

2620 km«.
Qadenas, elókeló spalatói polgári család

tagja, 1136. éppen akkor lett spalatói érsek, mi-

kor a város a magyaroknak meghódolt. Az esz-

tergomi érsek által szenteltette föl magát, mit

II. Ince nagyon rossz néven vett, mert a fölszen-

telés jogát a pápa kiváltságának tekintette ; vét-

ségét azonban, tekintettel II. Bélára, ki érdekében

t<)bb Ízben közbonjárt, 1138 máj. 24. megbocsá-
totta. G. azután többször megfordult II. Béla ud-

varában 8 mindvégig híve maradt a magyar fen-

hatóságuak.
Gudenusbarlang, Alsó-Ausztriában, a Krems

völgyében fekv, kkorszaki leletekben gazdag
barlang.

Ondermann, Ghristoph, német matematikus,
szül. Winneburgban 1798 márc. 28., megh. Mün-
sterben 1852 szept. 25. 1823-tól Clevében gimná-
ziomi 8 1832-tól Münsterben akadémiai tanár volt.

Az elsk közé tartozott, kik az elliptikus függvé-
nyeknek Jacobi és Ábel által alapított elméletét el-

sajátították.Múvei: Theorie derModularfunktionen
und der Modularintegralo (Berlin 1844); Grund-
risaderanalytischen Spharik (Köln 1830); Theo-
rie der Potenzial- oder cyklisch-hyperbolischeu
l<'unktionen (Berlin 1832) ; Lehrbuch der niedern
Spharik (Münster 1836).

Ondev Péter, bolgár államférfi, szül. Gradec-
ben (Kelet-Rumélia) 1863. Szabó és szolga volt,

mieltt a szliveni gimnáziumot látogathatta.
Azután tanító lett, részt vett az 1885-iki háború-
ban s az 1887-iki felkelésben. Külföldi egyeteme-
ken befejezve tanulmányait, 1892. osztályfnökké
nevezték ki a közoktatásügyi minisztériumba. A
szobromé tagjává, majd alelnökévé, 1903. elnö-
kévé választották ; 1ÍK)5. kereskedelmi miniszter
lett. 1907—08-íg minisztorolnök ós belügyminisz-
ter volt.

Ondia, Sirburla (Dél-Babilonia) papi királyai
közül egyik legutolsó. Gyzedelmes hadjáratot
vitt a szomszéd elamlták ellen és Babilónia É.-i
részét is hatalmi befolyása alá juttatta. Hanna
Istenn tiszteletére alapította Hanna városát a
késbbi Nlnlvét, mint a somlr kiütúra ogvik lee-
artlsóbb elrsét. * ^

Ctadin (4M: gtt<ieí),3AA)dore, francia fest, szül.

T?!Í5 ^*^ *"«• ^ö-' ^^^' 1880 ápr. 11. Gi-
rodet-Trlosoii tanítványa volt, de csakhamar sza-

Ía í * történeti festészettel és kizárólag tengeri

ízEr'^/J^**- ^ frnnc'ft tengerészet hstetteit
JOrtwJÓ 90 képe közül, m(«lyi.kot a koimány meg-
bWsából ÜBStett. 67 a vorsallleei múzeumban van.
Jelesebb mflvel : A Kent hi^jó égése (1827, Paris,

Mnsée du Luxembourg); Szélroham az algeri ki-

kötién (18.35, u. 0.) ; A Kolumbus hajó utasai-

nak megmentése (1831, bordeauxi múzeum) : Bre-

tagnei tengerpart és Csempészek (1844, Berlin

Nationalgalerie) ; Francia hajó pusztulása a ge-

novai part mellett (1887) és a Tenger vihar után

(1839, lipcsei múzeum) ; Francia és hollandi ha-

jók ütközete (1852, drezdai képtár).

Gudok, orosz húros hangszer, alakja a gor-

donkáéra emlékeztet. Fedlapja sima, hangnyílá-

sok sincsenek rajta. Három húrja közül kett
ugyanegy hangon szólal meg, a harmadik pedig
— mint alsó ötöd — ezekhez búgó basszust szol-

gáltat.

Gudovac, adók. Belovár-Körös vmegye belo-

vári j.-ban, (i9io) 872 horvát, szerb és cseh lak.,

hitelszövetkezet; u. p. és u. t. Belovár— Bjelovar.

Gudrun, l. Kudrun.
Gndsö, kis falu Veile dán j.-ban (Jütland). 1849

máj. 3. és 7-én itt a Bonin vezérlete alatt álló

schleswig-holsteiniak visszaverték a Bülow vezé-

relte dánokat.

Gudzserát (Gudzsrát, ang. Goojart, Gujerat.

Guzerate),!. Bombay britindiai presidoncy egyik

íaríomáw?/a,amelymagábanfoglaljaKathiavar-fél-

szigetetésa vele határos részeket, a tenger, Radzs-
putana, Malva, Kandes és Konkan közt, 26,606
km« területtel és (igoi) 2.700,719 lak. Kathiavar-fél-

sziget, amelyet 110 km. széles földszoros köt El-
Indiához, aRann és a Cambayl-öböl közt tokszik.

Hozzátartoznak még Kaco, Kambay, Narukot óá

Kathiavar hbórállamok, továbbá Malii Kantba,
Rowa Kantha, Falanpur és Surat ügynökségek.
Az összes terület ezekkel s a szintén ide tartozó

Baroda állammal együtt 182,824 négyszögkilo-

méter, (1901) 9.088,138 lak. A szárazföldi részt a

Mahi folyó osztja ketté. A vidék nagyrósze he-

gyes ós a vael gránitból épült Girnarhegység el-

éri az 1117 m. magasságot. Ennek K.-i végén
emelkedik ama ketts bazaltkúp, mely a dzsainok

legszentebb heg>'e. É.-on a vidék sík és mocsaras.

Az É.-i részeken az éghajlat forró, az esk gyé-

rek ; a D.-i rész hvösebb, a júliustól októberig

tartó musszon enyhíti a hséget. G. egyike India

logtermékonyebb részeiuok ; D.-on a rizs, É.-on és

a belsbb részokon a búza, a holcus sorghum, a

holcus spricatus a nép fótápláléka. A kókuszdió

és a palmirapálma a partok közeiébon nagy meny-
nyiségbon található; az artocarpus integrifolia,

a banána, a bassia latifolia bven terem ; a cukor-

nádat és pamutcserjét nagyban termelik. A fauna

is igen gazdag. Ásványai közül a vasércet ós a

karneolt bányásszák.A legelterjedtebb háziállatok

a ló, a bivaly, a zebu és a szamár. Az ipar 1872
óta némi lendületet vett ; Brotchban, Surateban,

Ahmedabadban a pamut-, selyem- és sznyeg-
szövés elég jelent.s. A lakosság uralkodó részo

mahratt ; azonlíivül számos különböz hindu-törzs

(radzsput, bania, kunbi stb.). pnrszik, azután kolok,

bhílek, maharok stb. laknak G.-ban. G. csak rész-

ben brit birtok, részben hbéres fejedelemségekbl
áll, amelyek közt ajelentékenyebbek : Baroda, Dha-
rampur, Palhanpur stb. G., Ptolomaios Szurasz-

trene-je, 1294. lett ré.sze a delhii nagy mogul bi-

rodalmának. 1563. fonlult meg benne az els euró-

pai, egy velencei keresked. 1611 után több euró-
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pai telep keletkezett rajta. 1720. Gaikovar Pi-

iadsd önáUóinabratt állammá tette. 1802. nyertek

r^}ta ai angolok elször nagyobb toriiletókot,

amelyokt>t azóta több izben kiterjesztettek. Az
a UiT'

': székhelye Radzskot, fontosabb vá-

ros* K il még Surat, Barocs, Cambay ós

Pntaii. — 2. (r.. ÉatYilpindi egyik kerülete a

l't'iulzsabban f!. o.) ; Kasmír, a Dzfiilam. Sahpar és

Csinab f<> ' —3. O. azngyanily nev
pendiEWibi raVoao, a Cslnab egy kis mel-

t ós vasút mellett, Usoi) 18,743 lak.. 8z6-

L>S8el, arany- és ezüstékszerkészltéssel.

!
^ ' 1 ktoelében az angolok legyzték a szike-

1 ! r /el a második pendzsabi háborúnak véget

vi't<'tt»'k.

Gndzseráti, a modem árja. azaz indogermán
oredetü ind nyelvek egj'ike.Gudzserát tartomány-

ban mintegy TV', millió ember beszéli. A Zara-

thustra hitét valló parszik újabbkor! iratai is

ezen a nyelven vannak Írva. Tehát a zend ta-

nulmányokra igen fontos. G. nyelvtant írtak :

Shapurji Edalji, Grammar of the Gnjarati Lan-

gnage (Bombay 1867); Kaikobad és TisduU, A
simplifle<l grammar of the Gujarati (London 1892).

Onéhritmt {eitsá: gehrihí), Jean Baptiste Budes,

gróf. francia tábornagy, szül. 1602 febr. 2., megh.
1643 nov. 24. Nemes breton családból származott,

1635-39. Bernát weimari herceg hadseregében a

francia segédcsapatokat vezette. Bernát halála

után (1639) rábírta ennek hadseregét, hogy fran-

cia szolgálatba álljon s 1640-tól, mint e hadsereg
fvezére, többnjiro szerencsével harcolt a császári

hadak ellen. 1643. Rottweilnál megsebesült s e

sebében halt meg. V. ö. : Vicomte áe ^^/batZíe*, Le
maréchal do G. (Paris 1912).

Gnebwiller. város, másként Gebweiler (1. o.).

Guédel. 1. Belle-lsle.

Guejarit (isv.i, rombos prizmák, egy irányban

kitünóen hasad, acélszürke, opak-fémfény. Al-

katrészei réz, antimon ós kén. Termóhelje Guejar

a Sierra Nevadában, Andalúziában.

Gnelíek, a pápaság híveinek és a császárság

elleneinek pártneve Olaszországban, ellentétben

a ghibellinekkel, kik a német császárok párthívei

és a pápák ellenségei voltak. Eredetét e név a
Hohenstaufen-családból származott császárok né-

mpt ellenségeitól. a Welf hercegektói vette a Xll.

sz.-ban s használata a pápaság híveire fenmaradt

a Xlll. és a XIV. .sz.-ban is. L. mégOkibeüinek.
Guelf-rend, 1. We!f-rend.
Guell y Rentó («tjt«i: g«eiy). Jósé, spanyol író,

szül. Habanában (Kuba) 1818 szept. 14., megh.
Madridban 1884 dec. 20. Jogot tanult, sok évig

ügyvédeskedett Habanában, aztán Spanyolor-

szágba ment. 1848. nül vette Jozefa infánsnt,

Ferenc király húgát. 1854. vezette a forradalmi

mozgalmat. Az 1856-i forradalomban is résztvett,

de aztán visszavonult a politikai élettl ée leg-

inkább Parisban tartózkodott. 1879-ben szená-

torrá nevezték ki. Nagj- irodalmi munkásságot
fejtett ki. Irt költeményeket : Ijagrimas del co-

razón ; Duelos del corazón (Valladolid 1854)

;

Poesias (Paris 1881) ; drámát : Don Carlos (1879)

;

prózát: Pensamientos cristianos, filosóflcos y
políticos (\'alladolid 1854); Traditions amóricainee
(Paris 1861); Légendee du Montserrat (1886) ; Lé-

gende de Cathérine Ossema (1873); Les deux folies

(1879) ; Philippe II et don Carlos devant l'histoire

(Paris 1878); Imb restoe de Colon (u. o. 1884).

Gnelma, helység Algériában, 1. Gdma.
Guelph (ejtsd : gein, város Brit-Kanada Ontario

tartományában, a Speed-folyó vízesései (9—10
m. magas) mellett, 11,496 lak., pamutszövéssel,

varró- és gazdasági gépgyártással, fcildmíves is-

kolával.

Gaer.., tud. állatnevek után Gvérin-Méneviüe
F. E. (I. 0.) nevének rövidítése.

Guérande (^jtad: geraSd), város Loire-Inférienre

francia départerapntban, (i9ii) 6913 lak., jelenté-

keny tongerisó-fózéssel, a XIV. sz.-bói való, m^d-
nem egészen ép sáncokkal és falakkal, 1.348. épült.

Notre-Dame la Blanche nevet visel szép kápol-

nával.

Guéranger (ejtsd: gentítoé), dom Prosper, szül.

Sablé sur Sartheban 1805 ápr. 4., megh. Solos-

mesben 1875 jan. 30., ahol a hencek kolostorá-

nak apátja volt. Ö volt megindítója a solesmesi

bencések nagyjelentség és eredményes mun-
kájának, amely a gr^oríán ének restaurálását

tzte ki céljául.

Gnerche (ejtsd.- gere), város nie-et-Vilaine francia

départementban,(i9ii) 3254 lak., vászonszövéssel

;

az egykori templariusok kápolnájával, egy XIII.

sz.-Ml való templommal.
Gaercino a. m. a kancsal (tkp. Giovanni Fran-

cesco Barhieri), olasz fest, szül. 1591 febr. 8.

Centóban, megh. 1666 dec. 22. Bolognában. Szül-
városában Benedetto Gennari és G. B. Cremonini,

majd Bolognában Paolo Zagnoni tanítványa volt

;

az utóbbi helyen fejldésére ers hatással volt

Lodovico Carracci és Guido Reni mvészete.
Bolognai tanulmányévei után 1642-ig szülváro-

sában élt, 8 közben 1619—20. Ferrarában és Ve-
lencében, 1621-23. Rómában, 1626. Piacenzá-

ban és 1632. Modenában mködött. 1642tl halá-

láig Bolognában tartózkodott, hol virágzó iskolát

tartott fenn. Mködésének els szakában Cara-

vaggio nyers realizmusának hatása alatt állott,

míg késbb kivált Guido Reni mveinek hatá-

sán az idealizáló formai felfogás hívéül szegdött,

s ezzel beilleszkedett a bolognai iskola sajátos

helyi fejldésébe, melyben mint kiváló kolorista

elkel helyet vívott ki. Nagj' dekoratív er jel-

lemzi a római Villa Ludovisi egjik termének
mennyezetére és a piacenzai székesegyház kupo-

lájába festett freskóit. A budapesti Szépmvészeti
Múzeum négy képét rzi.

Gnéret (ejtsd: géré), Creuse francia département

székhelye, (i9io) 7082 lak., a XVI. sz.-ból való

kastéllyal, s a váro^ázán kis múzeummal.
Cinerems (iu»t), 1. Golobiis.

Gnericke. 1. Heinrích Ernst Ferdinánd, né-

met prot. teológus, szül.Wettinben 1803 febr. 25.,

megh. Halléban 1878 febr. 4. A hallei egyetemen
volt teológiai tanár, s élénken küzdött a német-

ország két protes^ns egyház uniója ellen, ami
miatt egyidre tanári állásától is felfüggesz-

tette a kormány. Mvei : De schola. quae Ale-

xandriae floruit, catechetica (Halle 1824—25, 2
köt.); Beitr&ge zur historisch-kritlschen Einlei-

tung ina Neue Testament (1828—31, 2 köt.);

Historisch-kritísche Einleitung in d. neue Tceta-
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ment (a 3. kiadás ily c.a.: Neutestamontiiche Isa-

gogik 1867); Handbuch der Kirchengeschichte

(9. kiad. 1867, 3 köt.) ; Allgemeine christlicho Sym-
bolik (3. kiad. 1861) ; Lohrbuch d. christ. Archeo-

logie [2. kiad. 1859).

2. G., Ottó von, német fizikus, sz. Magdoburgban

1602 nov. 20., mogh. Hamburgban 1686 máj. 11.

Tanult Lipcsóbon, Jenában. 1623. Loidenbe ment,

hol matematikával, mechanikával ós erdítés-

tannal foglalkozott. 1646-ban Magdeburg polgár-

mestere lett. Vizsgálta a leveg mechanikai tulaj-

donságait, föltalálta a légszivattyút és azzal sok

kísérletet végzett, A róla elnevezett félgömböket

1664. Regensburgban az egybegylt fejedelmek

eltt mutatta be. A légritkított térre vonatkozó

kisérletoiböl azt következtette, hogy a leveg ne-

héz. Föltalálta a barométert, csakhogy higany

helyett vizet használt. Kimutatta, hogy a baro-

méter állása ingadozik s hogy a leveg az alsóbb

rétegekbon srbb, mint a felsbbekben. Megha-
tározta a leveg nyomását is. Léghmért is írt

le, mely a Galilei-félével lényegében egyezik. G.

szerkesztette az els dörzsölési elektromos gépet.

Ez kéngolyó volt, melyet kézzel dörzsölt. Azt is

megállapította, hogy a dörzsölt kéngolyó kisebb

tárgyakat vonz s hogy egynemüen elektromos
testek egymást taszí^ák. Nagy munkájának címe

:

Exporimenta nova, ut vocantur, Magdeburgica,
de vacuo spatio (Amsterdam 1672. Németül az
Ostwald-féle Klassikor der exakten Wissenschaf-
ten cím gyjteményben). Csillagászattal is fog-

lalkozott és els volt, aki azt állította, hogy az
üstökösök visszatérését ki lehet számítani. Föl-

tétlen híve volt a Coppernicus-féle világnézet-

nek. V. ö. Slavn, Ottó V. G. (Berlin 1907).

Ouericke-féle félgömbök. Két, egymásra lég-

mentesen illeszthet, üres félgömb, amelyek által

bezárt térbl a levegt kiszivattyúzzák, mire a két
félgömb csak a kívülrl ható, a két félgömböt egy-
másni présel légnyomás legyzése után választ-
ható el egymástól.

Gaericke-féle idjósló alakok, belül üres
üvegalakok, melyek a légnyomás változásakor a
vízben emelkednek vagy leszállnak ; idjóslásra
használták. ^ Ijl

Gaericke-féle ür, a légszivattyúval létesíthet
légüres tér, ellentétben a teljesen légmentes Tor-
rlcellifélo rrel, mely a barométerben a higany-
oszlop felett van.

Quérldou (franc., cüM: geridoff), kicsiny asz-
tal, mely a XVU. sz.-ban többkarú gyertyatartó,
virág v. váza elhelyezésére szolgált. A mellékelt
éhra egy XV. Lajos korabeli Q.-t ábrázol.

Gnérigny (^jtad: gerinyj), város Niövro francia
dópartomentban, (i»ii) 2966 lak., forges de la
Cbanssade nev vasmflvekkel, amelyek 1781 óta
ta állam tiiiujdonában vannak.
Qaerillaharc, I. Ouerrülas.
Onérin (.jud: jóre?), 1. Charles, francia költ,

Bittl. Lunovilleben (Mourthe et Moselle), 1873
dec 29., mogh. u. 0. 1907 márc. 17. Els verskö-
tetót

: Pleors do nelge (Nancy 1893) Heirdas Rü-^ álnév alatt adta. Egyike a legkiválóbb fran-
cia lírikusoknak; a halál gondolatát, a testi kéjt
« a ngongó vallásosságot egyaránt ragyogó ké-
pekbe öltöztetvo f^eii ki úgy szabadabb ritmusú,

|

mint klasszikus formákban tartott verseiben.

Költeménykötetei: L'art parjure (München 1894);

Joies grises (Paris 1894) ; Le sang des crópuscules

(1895); Le coeur solitairo (1898); L'Eros funébre

(1900); Le semeur des eendres (1901) ; L'homme
íntérieur (1906). V. ö. J. Viollis, Ch. G. (Paris

1909).

2. G., Eugmie (szül, Cayla kastélyban, Albi

mellett, I8O0,, megh. 1848) és Mamice de (szül.

u. 0. 1810., megh. 1839), francia író testvérpár,

akiknek emléke együtt él a köztudatban. Eugé-
nie álmodozó lírikus tehetség (Reliquiae, Caen
1855), Maurice viszont fleg ers természetérzé-

kével válik ki (Reliquiae, Paris 1861, 2 kötet;

Oeuvres 1869, 3 köt.), de naplóikban egyformán

Qaáridon.

ers testvéri szeretet és mélyen érz vallásos ló-

lek nyilatkozik meg. V. ö. Pautie, Mission d'E. de
G. (Paris 1873) ; A. Saint Marc, B. de Q. (u. 0.

1894) ; A. Lefranc, M. de Q. (u. 0. 1910).

3. G., Jules, francia orvos, szül. Boussuben
1801 márc. 11., megh. Hyérésben 1886 jan. 25.

1821—1826-ig Löwenben és Parisban tanult. Ó
alapította 1839. a nagyhfrü testegyenészoti inté-

zetet : La Muette de Passy. Számos testegyenészoti

irat szerzje s a Gazette de la Santó (jelenleg

Gazette Médicale) megalapítója és szerkesztje.
16kötetnyl és 400 táblával ellátott testegyenészoti
munkája az akadémiától kitzött d^at nyerte;
e müböl csak egyes részletek jelentek meg.
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4. G., Jules, francia politikus, bzUI. Madridban
1S60 szept. li. Eleinto kótos üzleti vállalkozá-

sokban vett részt, aztán a politika terére lépett

8 a nacionalista pártboz csatlakozott. 1899-ben az

orléansi herceg javára a köztársaság ellen felke-

lést akart támasztani és Loubet elnök ellen me-
rényletet követett el. Mikor el akarták fogni, G.

a Rui» Chabrol egyik házában valóeággal elsán-

colta nia<;át és csak 38 napi ostrom után adta

niog magát a rendröknek. Ezért 1900 jan. 3.

tízévi fogságra ítélték, de a francia kormány
1901 júl. szíímkivotésre változtatta G. fogságát

c8 ót Svájcba vitette.

5. ír., Ijéon de, francia író, szül. Mortagneban
lOriK.i i>^í7nov. 29., megh. Hyéresben 1886 jan.

jusági folyóiratot alapított s Léonide de
n'V alatt számos ifjúéi regényt és el-

b< szelest irt. Ilyenek : Le tour du monde (1840—
1 S41 ) ; Les jeunes navigateurs (1844) ; Veillées du
vieux matelot (1848) stb. Történelmi mvei : His-

tuire raaritime de Francé (1842—43) ; Histoire de

l;i demiére guerre de Russio (1858, a krimi háború-

ról) stb.

6. (?., Pierre Karcisse, báró. francia festó, szül.

Parisban 1774 máj. 13., megh. iaS3júl. 16. Ro-
-ni iiiltnak volt tanítványa. 1822-ben a francia

i
• de Romé igazgatója volt. A XIX. sz.l. negye-

in bon Dávid mellett a klasszicista fest^'szet legszi-

^rorubb és legtekintélyesebb képviseli közé tarto-

zik. Müveinek egész sora látható a párisi Louvre-
l)an : Phaedra és Hippolytus ; Andromache és Pjt-
rhus ; Aeneas és Didó ; Klytemnaestra. A legna-

^ryobb sikert a Marcus Sextius hazatérését ábrá-

zoló képo (1799 u. 0.) aratta, hatásos, de színpa-

dias páto.szával.

7. G., Vidor, francia utazó és régész, szül.

Parisban 1821., megh. 1891 szept. 21. A Földközi

tengermelléki helyeken sokat utazott és neveze-
tten régiségeket fcKiezott föl. Fóbb mvei : Études
sur l'lle de Rhodos (1856) ; Description de l'llo de

Patraos et Snmos (1856) ; Voyage archéologique

dans la régence de Tunis (1862); Voyage dans
lile de Rhodes (1866); Description ect. de la Pa-
If'stine (1880) ; La Térre sainto, son histoire, ses

suuvenirs (1881—18a3) ; Jérusalem (1889).

Guériniére {íjtai: geriniér), írangois Éobichon
ile la, XV. Lajos francia király istállómestere, a
légi Pluvinel ^Cavendish, Európában csakhamar
)>lterjedt lovaglási módok reformátora. Az általa

inaugurált lovaglási metódust École de cavallerie

1 733) c. munkájában fejtette ki. A fsúlyt a vál-

lak és a fej tartására fektette. A lovakat, ellen-

r thon az addig dívó szokással, csak 6—8 éves
; 1kban vette dresszura alá.Ö volt az els, ki a ló

I -i'inak ktllönbözö módjait helyesen leírta, éle-

~
1 megkülünbüztet\'e a járás természetes és m-

\ ^/ileg kiképzett fajait. A lóversenysportnak
mindvégig határozott ellensége volt. V. ö. B. v.

(fettingen, Über die Geschichte und die verschie-

denen Formen der Reitkunst (Berlin 1885).

Guérin-Méneville (ojtsd: gerel méavii), Félix
Edouard, francia természetbúvár, szül. Toulonban
1799 okt. 12., megh. Parisban 1874 jan. 26. So-

kat tett a solyemhomyótenyésztés elmozdítása
és új selyemhornyófajok meghonosítása ügyé-
ben. Múvei : Iconographie du Régne animál de

Réeai iV«vy ZosAono. JX. ML

Cuvier (Paris 1830-44, 7 köt.); Qenera des in-

sectes (u. o. 1835) ; Species et iconographie géné-
rique des animaux articulés (u. o. 184Íi) ; Guidc
de l'éleveur de vers á soie (u. o. 1856). O adta ki

a Magasin de zoologie, d'anatomie comparé« et

de palóontologie c. müvet (u. o. 1831—44, 20 köt.).

Guernica {t^taá: gemika), város Vizcaya spanyol
tartományban, (1910) 3250 lak. Arról nevezetes,
hogy benne egy tölgyfa alatt jöttek össze mindig
a baszk tartományok követei, hogy régi kivált-

ságaik védelmére esküt tegyenek.
Guemsey (oltsd: gernszi), a rómaiak (Sarwta-ja, az

angolok birtokában lovó Nornmnn-szigetek (1. o.)

egyike, 68 km.-nyire Cherbourgtól. A háromszög-
alakú sziget területe 61-5 km=, (1911) 42,687 lak.

DNy.-ról ÉK. felé lejtösödik. Ny.-on barlangokkal
telt magas sziklafalak nyúlnak ki a tengerbe. Ég-
h^lata nedves és nagyon egyenletes ; a mirtus és

narancsfa a szabadban is tenyésznek ; földje na-
gyon termékeny ; fötermék a búza, rozs és a gyü-
mölcs, különösen az alma. A gazdag legelkön
kitnen tejel szarvasmarhákat tenyésztenek. Ki-
viteli cikkül szolgálnak a St. Sámson melletti grá-
nitbányák termékei. Fhelye : St. Pierre. A szi-

geten számos a dolmen, menhir és ci'omlech.

Gaemsey-szarvasmarha, kiváló angol tejel
fajta, mely a hasonló nev szigetrl származik
és amelynek tenyésztésével az amerikaiak is

foglalkoznak. A híres jersey-marhával rokon
fajta, csakhogy benne van a borzderos-marha
vérén kívül a normandiai lapálymarha vére is.

Sárgás, barnás, v. veresesfakó- tarka, testalkata

erteljesebb ésdurvább ajersey-marháénél. Kiváló
tejel állat, 450 kg.-os tehenek évi hozama .3000—
3400 1. zsírdús tej. A G. egyszersmind jó hízó-

marha is.

Guéroult (ejtsd :gerú), AdolpJie, francia publicista,

szül. Radepontban (Euró) 1810 jan. 29., megh.
Vichyben 1872 jul. 21. Saint-simonista irányú dol-

gozatait eleinto \ Toumal des Débatsban közölte

:

1842—48. többfelé megfordult mint konzul, az-

után szociáldemokrata cikkeket írt a Credit és La
République c. lapokba, 1857. a Presse fszerkesz-
tje lett, 1859. a császársági demokraták lapját, a
L'opinion nationalet alapította meg, 1863—69. el-

lenzéki képvisel volt, a császárság bukása után
pedig a mérsékelt köztársaság hívei közé állott.

Fontosabb cikkeit Études de politique et de philo-

sophie roligiou.so (1862) cLmen gyjtötte kötett)e.

Gaerra-Jonqueiro (eüud: gem-»anicéira), AbiUo,
portugál költ, szül. Freixo de Espada-Cintában
1850 szept. 15. Még tanuló korában adta ki Lira
doe quatorze annos (1866) és Poemetos cím
költoményköteteit. Több ízben megjelent A morte
de D. JoSo (Portó 1874) cím költeménye nagy
dicsséget szerzett neki, melyet a Musa em fe-

rias (1879) és a Tragédia infantü (1878) címek
még növeltek. Hatalmas szatirikusnak, a babona
és a konvencionális hazugságok kíméletlen osto-

rozójának mutatkozik A velhice do Patre Etemo
(Portó 1887) c. mvében ; Finis Patriae (u. o. 1891)
cím költeménysorozatában a radikális {)olitikus,

de egyszersmind az igaz hazafi érzése nyilatkozik

meg. Os Simples (1892) és Ora^o ao Pao (1902)
c. mvei a nép- és gyermekhit idealizmusát hir-

detik.
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Qaerrazsi, Francesco Domenko, olasz politikus

ée írt, szül. Livornóban 1804 aug. 12., megh. u. o.

1873 szept. 23. Mazzini barátja volt s mint ügy-

véd élt Livornóban. 1827-ben jelent meg nagy-

szabású történeti regénye : La battaglia dl Bene-

vento (4 köt.), melyet elbai számzetésében iit

második mftvo : L* assedio di Firenze követett

(Paris ia%, 5 köt., Anselmo Qualandi álnév alatt).

Az 1848-ikl forradalom kitörése után Toscana

belügyminisztere lett, de ellenezte hazájának a

római köztársasághoz való csatlakozását. A nagy-

herceg visszatérése után ö, fogságba került s itt

Irta meg önigazolását : Apológia della vita poli-

tlca di Q. (Firenze 1851) cimen. Fogságát késbb
számzetésre változtatták s G. azután Korziká-

ban, majd Genovában tartózkodott. 1859-ben

visszatért szülvárosába, de nem tudván meg-
barátkozni az új helyzettel, a politikai élettl tel-

jesen visszavonult. Müvei közül megemlítendk
még : Orazioni funebri d' illustri Italiani (Palermo

1861, 8. kiad.) ; Beatrice Conci (Firenze 1854, 2

köt.) ; L' asino, un sogno (Milano 1863, 6. kiad.)

;

Vita di Andrea Doria (u. o. 1874, 3. kiad.).

Guerre (franc, ejtsd: gerr) a. m. háború, harc. —
G. á outrance v. G. á mórt, harc mindhalálig. —
Notn deguerre (harci név), eleinte az a név, melyet

a katonának besorozott a maga tulajdon neve he-

lyébe vett föl ; késbb valamely színész, mvész
v. Író álneve is. A la guerre mmme á la guerre
(v. Így is : c'est la guerre) a. m. a harcban harci

szokás dívik, azaz harcban már így járja.

Chierrero (ejtsd: gerréro), Mexikó egyik állama a
Csendes-óceán, Oajaca, Michoacan, Mexikó, Mo-
relos és Puebla közt, 66,477 km« területtol, (i9io)

605,437, többnyire indiánus lak. Nagyobbára er-

ds hegyek borítják. A Rio de las Balzas az álla-

mot K.-röl Ny.-ra szeli át. A partmenti lagúnák
közül a Tecpan és Mita jelentékenyebbek, sok sót

fznek bellük. Trópusi és mérsékelt égövi növé-
nyek teremnek rajta. Ezüst-, arany- és rézbányái
vannak. Fvárosa Chüpandngo, (i9io) 7848 lak.

;

fkikötje Acapulco, 1902. sokat szenvedett a
fóldrongóstöl.

Guerrier de Dumast (ejtsd: gerjó dö dUmá), Pro-
sper, francia író, szül. Nancyban 1796 febr. 26.,
megh. u. 0. 1883 jan. 26. Elbb ügyvéd, majd ka-
tona volt 8 csak azután csapott fel írónak. Fbb
mvei : La ma^onnerie (1820, költemény) ; Chios,
la Gréoe et l'Barope (1821, lírai költ.); Foi et lu-
mléro8(1838) ; Lee Psaumes traduits on vers fran-
^als (1858); Couronne poétique de la Lorraine
(1874); Jacques CaUot (1875) stb.

Guerrieri-Qouzaga, Anselmo, march£se, olasz
költ ÓH iwlitikus, szül. Mantovában 1817 máj. 19.,
megh. a Mantova melletti Paludano nyaralóban
1879 Bzeptember 24. A város legrégibb családjából
siAnnazott 1848-bana lombardiai ideiglenes kor-
mány tagift volt. 1849 után Genovában ós Paris-
ban tartózkodott, liéeöbb Maninhoz, azután Ca-
voorboz csatlakozott. 1860— 1876-ig országgyü-

'ÍÍJí^P^**''*' ""^í*" ^y *<íoig a külügyi mi-
nisztérium fótitkára volt. G. lefordította Goethe
Faustját (Milano 1862, 2. kiad. 1H72), Iphigenie
auf Tauris-t, Hermann és Dorothea-t stb Le-
fordította Horatiust is; mint dalkölt is jó nevet
vívott KI.

Gnerrillas (spanyol, ejtsd: geriiyási), önkéntes,

fegyveres polgárokból esetrl-osetro alakult kis

csapatok, melyek arra törekednek, hogy az ellen-

ség kisebb csapatait, szállítmányait, raktárait stb.

megtámadják, az ellenség seregrészoi közötti, va-

lamint az egész hadseregnek anyaországával v.

a hadászati alapul berendezett vidékkel való össze-

köttetését megszakítsák, vagy legalább az ellen-

séget arra kényszerítsék, hogy az összeköt utak,

vasutak stb. biztosítása végett sok örséget hagy-
jon hátra s ezzel mköd soregét gyengítse. A G.
elnevezést csakis o század eleje óta használják,

amikor ugyanis Spanyolországban így nevezték a
spanyol országgylés (junta) felhívja következ-
tében a franciák ellen fölkelt spanyol népnek fegy-

veres bandáit, melyek a francia hadseregnek igen

sok veszteséget okoztak s nagy részük volt abban,

hogy Napóleon haditervei nem sikerültek. Az
1814-iki békekötés után a G.-csapatok nagyob-
bára rablóbandákká alakultak át. A mexikóiak
1863 — 66. a franciák ellen, valamint a lengj''elek

1863—84. az oroszok ellen szintén alkalmaztak
G.-csapatokat. 1848—49-ben Magyarországon is

keletkeztek G.-csapatok, azonban honimkban sem
a terep, sem a lakosság gondolkozási módja nem
olyan, hogy G.-k sikerrel mködhetnének ; azok
vagy csapatokká alakultak át, vagy mihamar el-

széledtek.

Guerrini, Olindo, olasz költ, 1. Stecchetti.

Oners., növénynevek mellett Guersent L. B.

(1776—1848) párisi orvos nevének rövidítése.

Guesclin, Bertrand du, 1. Duguesclin.
Guesde (ejtsd : géd), Juíes Basile, francia szo-

cialista politikus és hírlapíró, sztil. Parisban 1815
nov. 11. A német-francia háború idején Montpel-

lierben aDroits de l'Homme cím lapot szerkesz-

tette 8 egy cikke miatt öt évi fogságra Ítélték.

A büntetés elöl Svájcba szökött. Az amnesztia
után 1880. visszatért Franciaországba s ekkor
több hírlapnál dolgozott. 1892-ben képvisel lett.

1894 tavaszán egy interpellációjával a Périer-

kabinet bukását idézte el. Önállóan megjelent
mvei: Essai de catéchisme socialiste (1878);

Colleetivisme et révolution (1879); La loi des

salaires (1879); Le colleetivisme au Collége de

Francé (1883); Le programmedu Parti ouvrier,

son histoire, ses articles (Lafargue közremködé-
sével, 1883); Services publics et Socialisme (1885);

Colleetivisme (1891); Le Socialisme au jour le

jpur (1899) ; Quatre ans de lutto de classe(1901);

État, Morale et Politique de Classe (1901) ;
Que-

stions d'hier et d'aujourd'hui (1911) ; En Garde I

(1911).

Guesdisták, a forradalmi kollektivista Jules

Gicesde (1. o.) hívei, kik a Partié ouvrier fran-
gais'-t alkotják.

Guessard (ejtod: gessiár), i?Vanfoi'?, francia nyel-

vész, szül. Passyban 1814 jan. 29., megh. Ménil-Du-

randban(Calvados)1882máj 7.EleinténRaynouard
titkára volt, késbb az École des Chartes tanára,

hol az ó-franciát tanította. Kiadványai közül meg-
említend az általa szerkesztett Ancions poétes de
la Francé clmú gyjtemény (1859—73, 10 köt.),

melyben 14 chanson de goste jelent meg.
Guestyai fesperesség, 1. Csázmai fespe-

resség.
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Oneterbock, Kari Eduárd, német jogtudóg,

^zL KönigHbürgben (Oroszország) 1830 ápr. 18.

SzfllÓTárosában 1861. magántanár, 1863. rondkí-

vttli, 1865. rendes efryetemi tanár lett. Müvei ki>-

zttl emlitéet érdemelnok : Do iure maritimo/iuod in

Prussla sut'cu'o XVI. et ortum est et in usu fit
! '*;): Dio Entfitehangsgescbichted.
<. lurjí 1876); Römiaeh-Armenienu.
!it< römiéctit'u Satrapien im IV—VI. Jahrhundert
Könlgsberg 1900).

Gnetté«,^iW FroHfois, utóbb, mikor a görög-
keleti vallásra tért, keresztnevén Vladimír, fran-

<-ia egyháztörténész, szül. 1816 dec. 1. Bloisban,

me?h. PárísbMi 1882 ápr. 8. Histoiro de l'Église

(1847—56, 12 köt.) c. munkájának 7—
janzenizmusa miatt 18á2 és 1865. az

Miit>xn< U'tték, ami ers visszatetszést keltett és

u ultramontanizmus ellen irányuló agitációra

dott alkalmat, ü., aki 1862. a görögkeleti bitre

'rt, 1866-ig az ObservateurCatholique, 1859 óta

tialáláig az Union cbrétienne hasábjain védte ál-

láspontját. Egy>*b munkái : Histoire des Jésíuites

:í köt., 1858—61); La Papauté scbismatique

1863); Exposition de la dootrine de lÉglise or-

hodoxe (1866); Souvenirs d'un prétre romáin
lovenu prétre orthodoxe (1890).

<;ueoIe (franc, ejtsd : gói), a húsev állatok

; kósóbb az emberi szájra is átvitték, külö-

i a mocskos beszéd, úgynevezett nagyszájú
iübt'rekre. Átvitt értelemben még iny is

;
pl. sci-

nre de G. a. m. szakácsmesters^ ; Montaignes
' íres mve, mely az evés és ivás mvészetérl
/ól, .-szintén La scienee de la G. elmet visel.

Gnenx (franc, oitai: t^) a. m. koldusok, a spa-

nyol uralommal elégedetlen németalföldi nemesek
• ve. Az elnevezés onnan származott, hogy

I- 400 nemes 1566 ápr. 5. átnyiytotta Pár-
iimi .Margit hercegnnek, II. Fülöp helytartónjé-

nek a Compromissum nev tiltakozó emlékiratot,

a helytartón egyik tanácsosa, Barlaimont gróf,

kolduscsapatiiak nevezte a kérvényezket. Ettl
Lo-/<ivo H-/ ' I. LT*Kietlenek magnkat koldusoknak

1< és koldusjolvényekot kezdtek
i.;..- - rmet is verettek, meljnek egyik

oldalán 11. Fülöp király képe, másik oldalán pedig
egy koldustarisznya és két összefogott kéz volt

láthatd) a következ körirattal : En tout íidéles an
roy — Ju.'jqxie a porter la besaee (Mindenben
'ivek a királyhoz — egész a koldnstarisznyáig).

\lba rémuralma alatt léptek fel a vizi-G.-k,

kik mint vakmer kalózok sok kárt okoztak a
panyoloknak. 1572 áprilisban elfoglalták Briel

ár(^t s ezzel kezddött a németalföldiek sza-

adságharca.

Gaerm mm.- Kerira), Antoniode. spanyol Író,

zül. Vizcayában a XV. sz. vége felé, megh. mint
'-''-"'

- =-pök 1545 szppt. 10. Izabella ki-

;ii nevelkodi'tt, aztán belépett a
.V .^zerzetélM'. Elkísérte V. Károlyt

• L:ba 8 egyéb ut.izilsaiban, aztán udvari
t I császár krónikása és cadizi és mondo-
t~ k lett. Tanító irányú mveit kwtár-

!i olvnsták, noha stílusuk keresett-
^ (r.-t kortársai az «aranyos»
11 M'k meg. a XVI. sz. spanyol
prózájára kiHlvezótlen hatással volt. Neveze-

tes Marco Anrelio o el relox de principee (Val-

ladolld 1529) c. mve, mely több Ízben jelent

meg 8 majdnem minden európai nyelvre lefordí-

tották, magyarra is : Fejedehnok serkent órája
címen. Az ifjú V. Károly számára irt s az ural-

kodásra oktató könyv. Többi müve is tanító Irá-

nyt, ilyenek : Una decada de los Ceearee (Valla-

dolid 1539) ; Aviso de privados ; Menoeprecio de
la Corte y alabanza de la aldea (1591) stb. Epi-

stolas familiares-ei (u. o. 1539—45, 2 köt.) a Bíb-

líoteca de autores espaSoles 13. köt.-ben is meg-
vannak.
Qtievaray Duenas (^Ud: geváni daényan), Luis

Velez de, spanyol vlgjátékíró, szül. Ecgában
1570 jan., megh. Madridban 1646 nov. 10. Jogot
tanult s mint ügyvéd telepedett le Madridban,
ahol szellemes és kitn vígjátékaival csakhamar
megnyerte IV. Fülöp kegj'ét. Állítólag 400 dara-

boti rt, melyekbl azonban csak 70 maradt fenn.

Nevezetesebbek : Mas pesa el rey que la sangre és

Reinar despues de morir. Ez utóbbinak Inos de
Castro a tárgja. Drámai mveinek válogatott ki-

adása megjelent Rivadeneyra Dramáticos con-

temporáneos de Lope de Vega cim gyigtemé-
nyében (Madrid 1857—58, 2 köt.). Széltében hí-

ressé tette G.-t El diablo cojuelo (Sánta ördög)

(u. 0. 1641 és több izben, legutóbb Rivadeneyra:
Novelistas posteriores á Cervantes c. gyjtemé-
nyében, u. 0. 1851—54, 2 köt.) c szatirikus er-

kölcsrajza, melyet Lesage Le diablo boiteux c.

müvében dolgozott át és tett ismertté egész Euró-
pában.

Goifens, Godefroi, belga fest, szül. Hasselt-

ben 1823 júl. 22., megh. 1901 júl. 11. Az anversi

akadémián de Keysemek volt tanítványa, azután
Olasz- és Németországban tanult. Az irodalmi irá-

nyú német falfestészet, kivált Comelius és Over-
beck hatása alatt G. Swerts Jannal együtt igye-

kezett azt Belgiumban meghonosítani. Közösen
festettek falképeket az Anvers melletti St. Ni-

oolas és az anversi Szt. György templomban
(1859—71), valamint az ypresi és courtraii város-

házban.

Goifervonalak (geoi.) a. m. középmorénák, 1.

Gleccser és Moréna.
Gg nemzetségébl Benkad 1216. s Márk 12-83.

királyi pristaldus, Konrád pedig, Qugi Kölcsey

fia, 1262. már comcs volt. Konrád oomes és neje

szerzetbe akarván lépni, 1267. gugi törzsjószá-

gaikat a szentmártoni apátságnak ajándékozták

s nemzetségüket sírba vitték.

Gnga, népies elnevezése a fej és a nyak öesze-

szögeUése t^án kifejld különböz daganatok-

nak (1. Golyva). Állati betegségek közül különö-

sen ide tartoznak: a sertések görvélykórja (I.

Tuberkulózis) és a szurvasmarhák su^ürgomba-
betegsége, 1. Aktinomikózis.
Gnga, kisk. Szolnok-Doboka vm. désij.-ban,

(i»io) 4-i-í- oláh lak. ; u. p. és u. t. Dés.

Gugahalál. népies neve a keleti pestis egyik

alakjának, a mirigj-postisnek, melynél a nyakon
keletíceznek kisebb-nagyobb daganatszerú kelé-

sek, amiket a nép gugának mond.
<>affel (a lat. cucullus-hól), eredetileg a régi

egyiptomi szerzetesek fövege, mely a keresztes

hadjáratok alkalmával Európában is elteijedt, hol
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eleinte szintén csak szerzetesek viselték. A ö. oly

fóvog volt, melynek hátulsó része a vállra lelógott

és a köpenyeghoz gombolták. A XIV. sz. óta az

elkel körökben férfiak és nk egyaránt viselték.

A XV. sz.-ban e viselet v^leg kiraont a divatból

;

jelenleg csak a bajor uralkodó család elhalt tagjai-

nak temetésekor viseli 24 férfi, akik gyertyát és

n királyi ház címerét viszik.

Qagemok (helyesebben Cugemi), germán
néptörzs, kiket Tiberius császár az alsó Rajna

védelmére telepített le ; de már Július Civilis rá-

bírta okot, hogy a batavusok lázadásához csatla-

kozzanak. Némely tudós a szikamberekkel (1. o
.)

azonosítja ket.
Oaggol (ném. achteflastig, ol. impoppaio,

franc, sw' cul, ang. by the siem, a. m. tatterhes)

az a hajó, melynek hátulsó része jobban megter-

heltetvén, mélyebbre merül a vízbe, mint az eleje.

Guggoló bab a. ra. gyalog bab, 1. Bab.
Guggoló temetkezés. Az újabb kkorban, de

már elvétve a régibb kkorban is találkozunk

azzal a szokással, hogy a holtakat nem kinyújtva

és hanyatt fekve, hanem zsugorított helyzetben

temették el. Általános ez a szokás a régi bronz-

korban is. A zsugorított vázat vagy oldalt fekve,

vagy ülhelyzetben temették el, ez utóbbiakat

értik G. alatt.

Qngüsi.Eugcn, német történetíró, szül. Bécsben

1857 ftug. 2Í. Több becses munkát írt és mint
mbíráló és kritikus is tekintélyes nevet vívott

ki magáuak.Munkái : Friedricb von Gentz's Mani-
feste vom Jahre 1809 und 1813 (Wien 1888);
Geschichte der Stadt Wien (1892) ; Leopold von
Ranke (1893) ; Kaiserin Maria Ludovica (1894)

;

Froiherr von Qentz. Eine biographische Studie

(1901); Das Buch von der Nachfolge Goethes

(1911).

Guglielmi (edtad : guiyi—), Pietro, olasz zeneszerz,
szUl. Massa-Carrarában 1727 máj., megh. Rómá-
ban 1804 nov. 19. Zenei tanulmányait atyjánál

kezdte, aki karmester volt, és a nápolyi konzer-
vatóriumon Durantenál fejezte be. 1755-ben To-
rinóban, 1762. Drezdában, 1772. Londonban lett

karnagy ; 5 év múlva hazatért. 1793-ban Rómá-
ban a Szt. Péter bazilikában lett karnagy. A kö-
zönség kegyeltje lett és az is maradt, Címarosa
és Paisiello mellett is. 115 operát írt, azonkívül
misét, zsoltárt, kamarazenemveket nagy szám-
mal. Pia, Pietro Carlo, szül. Nápolyban 1763.,
megh. Massa-Carrarában 1827 febr. 28. mint a her-
cegn karnagya ; 41 dalmvet szerzett.

Gngoraia, 1. Baba, 4.

Gagorázás, uz aldunai és a tiszavidéki hajósok
nyelvén egyértelm a kukázással, 1. o. és Kapasz-
kodó hajózás.

Ouhl, Ernst, német mvészeti Író, szül. Ber-
linben 1819 júl. 20., megh. u. o. 1862 aug. 20.
Olaszországi tanulmányútja után 1848. a berlini
egj-otomen magántanár, késbb a mvészeti aka-
démián a mtörténet tanára lett. Fbb müvei

:

Ephosiíuia {184B); Künstlerbriefe (1853—57) ; Le-
bon (lor í}rio<'hpn und Römor nach antiken Bild-
W(>rkt«n d:Hgct<te!lt (1860-64).
Quhns, I. (toonzc.
Gnhra, Zay Mlnoralogiájában a poralakú gipsz

neve; tulajdonképen kovalis/t (kteselguhr).

Guhrau (Gora), az ugyanily nev járás szék-

helye Boroszló porosz kerületben, (i9io) 4873 lak.,

cukorgyárral, gzmalommal és orgonakészítéssel.

Goiana, 1. Chijána.

Guiart des Moulins (ejtsd : giár dé mnieS), fran-

cia író, szül. Airo-en-Artoisban 1251., megh. u. o.

mint kanonok és dékán 1313 után. 1191—95
közt dolgozta át Petrus Comestor História scho-

lasticáját Bible históriai elmen. V. ö. S. Berger,
La bible franpaise du moyen-áge (Paris 1884).

GmloeTt{eitai:giher),l.JacquesAntoineHippoli/te,

gróf, francia tábornok és katonai író, szül. Montau-
banban 1743 nov. 12., megh. Parisban 1790 máj. 6.

1762—6.3-ig Németországban harcolt a poroszok
ellen, késbb pedig (1766) Korzika elfoglalásában

vett részt. Els mvében : Essai général de tac-

tique oly hevesen támadta meg a francia tábor-

nokokat, hogy mvét csak Poroszországba való

menekülése után Londonban (1772) adbatta ki.

1775-ben Franciaországba visszahívták s ezután
gyorsan elléptették. Az említett mvén kívül

még sok katonai értekezést írt, melyeket I. Na-
póleon 1803. összegjiijtve adatott ki (Oeuvres
mii. du Maréchal de Camp J. Guibert) ; nevezete-

sebbek ezek közül : Défense du systéme de guerre
moderné (Neuchat. 1779) ; Traité de la force pu-

blique (Paris 1790).

2. G., Joseph Hippolyte, bíbornok és párisi ér-

sek, szül. 1802 dec. 13. Aixben,megh. 1889 aug. 15.

A franciaországi katolikus mozgalom feje volt. A
Sacré coeiu' de Jósus-nek szentelt nagy templom-
nak a Montmartre-en G. vetette meg alapját. Élet-

rajzát Gagnelle de FoUenay írta meg (Paris 1896.

2 köt.).

Guibert de Nogent, bencésrendi apát, szül.

1053. Clermontban, megh. 1124 körül. Történeti

és sokoldalú teológiai munkái d'Achéry gyjte-
ményében (Paris 1651) jelentek meg. önéletrajzát

Georges Bourgin (u. o. 1908) adta ki.

Guicciardini (ejtsd: gviccsardini), 1. Franccsco,
olasz történetíró, szül. Firenzében 1483 márc. 6..

megh. 1540 máj. 23. Padovában tanult, azután
szülvárosában volt ügyvéd. 1513—34-ig pápai

szolgálatban állott, mint Modena és Reggio, ké-

sbb Romagna konnányzója. 1534-ben visszatért

Firenzébe s a Modici-párt femberei közé tarto-

zott. Mikor azonban a hercegi hatalmat alkotmá-
nyos korlátok közé akarta szorítani, kogp'osztett

lett s visszavonult a politikai élettl. F történt i

müve a Storüi d'ltalia, mely az 1492—1534-ik

évek történetét foglalja magában, 1561—64. je-

lent meg Firenzében. E mimka 50 év alatt 10 ki-

adást ért és a legtöbb európai nyelvre lefordítot-

ták. Újabb kiadásai közül a legjobbak Bosinié
(Pisa 1819, 10 köt.) és Bottaé (Paris 1832, 6 köt.

és Milano 1875, 4 köt.). V. ö. Benoist, Guichardin,
historion et homme d'État (Marseille 1862); A.

Rossi, Francesco G. e 11 governo floreutino (Bo-

logna 1896-1900, 2 köt.).

2. ír., Framesco, gróf, olasz államférfiú, sztll.

Firenzében 1851. Az olasz képviselházba 1882.
választották be. hol a centrumhoz tartozott. Az-
után egy ideig Firenze polgármestere volt 1896
márc.— 1898 jún.-íg Rudini kabinetjében a keres-

kedelmi- és fóldmívelésügyi tárcát viselte, nifyd

Sonnino kormányában két izbon volt külügymi-
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niszter (1906 febr.—máj. és 1909 dec.— 1910
rnárc.)-

Guicta., állatnevek mellett Guichuier Adolphe,

francia ichtliyologus nevének rövidítése.

Guichard'(«ü««4: K***'), Kari GotUiéb, német
liii<i;wit „ti író, szül. Magdebnrgten 1734., megh.
Potsdauiban 1775 máj. 13. A hollandi seregben

szolgált 1747—51-ig, azután Angliában tartózko-

dott, ahol Mémoires militaires sui- les Grecs et les

Romains cím mvét írta (2 köt., 1757—60),
mellyel II. Frigyes p<irosz király figyelmét ma-
gára vonta. A király 1758. udvarába fogadta és

többek között a rómaiak taktikájáról folyó vita

alkalmával a pharsaluíi c.>^tában szerepelt Quin-

tu.^Caeciliust tévesen Quintxis Icilius-nak mondta.

Miután G. a királyt tévedésére ílgyelmeztotni

nu^réf:zk»-(lott, utóbbi félig bosszúsan elrendelte,

hl ir> ti. »;.;.! Illa Quintus Icilius nevet használja.

! 7.")'"'-Licn ' nki iites csapatot vezényelt, 1761-62-ig

i»MÍiir Henrik herceg alatt harcolt az osztrákok

t'ihn. 1773-ban adta ki a Mémoires critiques et his-

toriques sur plusieurs points d'antiquités militai-

ro.=? c. müvét (4 köt., Berlin), melyben Caesarnak
h: :imai hadjáratát bírálgatta; ekkor ezredesi

r a!i_'<it kapott a királytól. A hétéves háború bevé-

iTOzte után a kir. könyvtár- és levéltárnak az

(>lsó 6re volt.

Gniche (ctitad: gís), Diane, grófiió (a szép Cori-

sande), szül. 1554., megh. 1620., Paul d'Andouins,

Louvígny vicomte-jának egyetlen leánya. Férje,

FhUibert Gramont-G. gróf, La Fére város ostro-

mánál 1580. esett el. Nemsokára ezután Henrik na-

varrai király (a késóbbi IV. Henrik francia király)

kedvese lett és hathatósan segítette t a kath.

liga elleni harcaiban. Henrik sokszor követte ta-

nácsait, de amikor szépsége már elhervadt, el

kellett hagynia az udvart.

Gaichenbach, falu a trieri porosz kerületben,

1910) ni)67 lak. ; köszénbányászat.

Ciioida (ol., eijtsd gvíd* ; tcanc. ffuide), így ne-

vezik a fugában y. o.) a témát (Dux) vagy álta-

lában a kánon és az imitáció fömotivumát.
Guide (franc, ojtsd: gid), a. m. vezetó. útmu-

tató : mint könyvcím vezérfonalat, kézikönyvet
jelent. Katonai értelemben lovasküldönc. I. Na-
póleon elóbb saját személyének biztosítására, ké-

sóbb a császári fhadiszálláson fontos parancsok

stb.kézbesítésére ilyen G.-ekból lovascsapatot szer-

vezett. Némely európai seregben (pl. az olaszban)

még most is vannak ilyen, fleg lovas-küldönc

szolgálatra kiképzett élite lovas-csapatok.

Goidi (^ted : i?vidi). 1 . Alessandro, olasz költ, szül.

Paviában 1650 jún. 14., megh. Frascatiban 1712
jún. 12. Hosszabb idt töltött a pármai udvarban,
azután Rómában, hova Krisztina svéd királynt
kis«>rte el. G. lírai költ és drámaíró. Lírai költe-

mtnyeinek életrajzzal ellátott te^es kiadása jelent

moíT Velencében 1751 és Rivában 1821. Legneve-
zetosebb drámája : Endimione (1692). Irt pásztor-

költeményeket is. V. ö. Carini, L'Arcadio (Roma
1891); Camoni, Alessandro G. (Pavia 1897).

2. G., ígnazio, olasz orientalista, szül. Rómá-
ban 18W júl. 31. 1871-ben a vatikáni könyvtár
nMüiznaTikai osztályának igazgatója lett, 1876
:a t...!.tja a római egyetemen a sémita ílloló

giát, lb78. rendkívüli, 1879. rendes tanárrá ne-

vezték ki. Számos munkát írt az arab filológia

körébl, késbb haz^ának politikai viszonyai az
etióp nyelv és ennek dialektusai felé terelték ; a
keleti filológia e részének G. ez id szerint leg-

jelesebb múvelöi közé tartozik. G. az Accademia
deí Lincei ta^a és egyik titkára ; e tudós társa-

ság kiadványai közt jelent meg számos munkája.
3. G; Tommaso, olasz fest, 1. Masaccio.
Gxiidiccioni (^tsd: svidiccsóai), Giovanni, olasz

költ, szül. Luccában 1500 febr. 25., megh. Mace-
rati^ban 1541 aug. A papi pályára lépvén, gyorsan
mentelre és már 34 éves korában püspök és pápai
nuncius lett. Volt romagnai kormányzó és fhad-
biztos is. Verseivel elkel helyet foglalt el korá-

ban a petrarchisták táborában; különösen hazafias

szonettjei kiválóak ; leveleinek gytytemónye ér-

dekes. Munkáit újabban (1867) a Barbera-cég adta

ki Firenzében, Minntoli egy jeles életrajza kísé-

retében.

Guido (Wito), 1. spoletoi henrg (883-894),
Lambert herceg fia. Sokat küzdött friauli Beren-
gárral az olasz királys^ért. 889-ben aztán Pá-
viában olasz királlyá koronáztatta magát, 891
febr. pedig V. István pápa Rómában császárrá

koronázta. Amulf német király ell azonban Dél-

Itáliába kellett hátrálnia, hol nemsokára meghalt.
2. G. (de Lusignan),jeruzsálemi, késbb ciprusi

király. Poitoui fnemesi családból származott.

Neje, Sybilla, Amalrich jeruzsálemi király leánya
volt s ezen a réven elbb sógorának, IV. Balduin-

nak helytartója, majd 1186. jeruzsálemi király

lett. Ó vívta Szaladin szultánnal 1187 júl. 3—4.
a szerencsétlen hittini csatát, melyben a keresz-

tény sereg megsemmisült s maga G. fogságba
került. Innen kiszabadulva egy ideig Akkon os-

tromát vezette. 1192-ben lemondott a jeruzsálemi

királyságról s Oroszlánszív Richárd angol ki-

rályt<>l a ciprusi királyságot kapta hübérbe. Megh.
1195. Családja 147.3-ig uralkodott Ciprusban.

Ooido d'Arezzo (Arezzóí Guido, lat. Aretinus),

olasz zenetudós, a mai hangjegyírás feltalálója.

Az újabb kutatások szerint nem a toscanai Arezzó-

ban született, amint sokáig hitték, hanem Paris

mellett995 táján, megh. valószínleg 1050 máj. 17.

A StMaordesFossés kolostorban nevelkedett, ezért
Gttido de Sancío Mauro néven is említik. Rágal-

mazó irigyei miatt a Ferrara melletti Pomposa ko-

lostort el kellett hagynia, Arezzóba vonult, s 1029.

Avellanóban a kamaldoli-kolostor priorja lett. ö
találta fel a hangjegyvonalak mai használati

mó4ját (1. Arezzói szótagok). A transzponálás (mu-
tálás, mutáció), valamint a Gwdo-kéz (l.o.) az ta-

lálmánya. Zeneelméleti iratai : Micrologos de dis-

cipliua artis musicae, elszó gyanánt az arezzóí

püspökhöz írt levéllel ; Regnlee de ignoto cantu (ez

egy antifonarirmi elszava); Epistola Michaeli

Monacho do ignoto cantu directa ; mind megjelent
Gerbertnt'l (Scriptores, U. 2-50).
Gaido de Caaliaco, 1. Ghauliac
Qaido-íéle szótagok, 1. Arezzái szótagok ée

Szolmizádó.
Gaido-kéz. A zenetörténetben arezzóí Gvido

(1. Guido d'Arezzo), a XI. sz. nagy zenereformA-
tora után nyerte e nevet Mechanikus segédeszköz

a régi szolmizáció (1. o.) megtanulására. Rendel-

tetése az volt, hogy a tanítványoknak a balkéz öt
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lyjánftk 14 izülete és öt ujjbegye segítségével az

akkoriban használt 20 énokhangot (G—e*) szem-

léltetflleg feltüntesse s jól az emlékezetükbe vésse.

Minden izületet és ujjbegyet elneveztek egy bang-

ról ; a huszadik hangot úgy képzelték, hogy a

középnjj hegye fölött lebeg.

Guidon (franc, ejtad : t^Aöa), annakelötte kis

jelzzászlót jelentett. Irományokban v, nyomtat-

ványokban a közbeszúrások eszközlésére hasz-

nált jeleket {{=, \- stb.) szintén Q.-nak nevezik,

Guido Reni, olasz fest, 1. Reni.

Ooienne, 1. Guyenne.
Guillrey (franc, HmA: gitré), Jules, francia ipar-

mvészeti író, szül. Parisban 1840. nov. 29. Jogot

végzett 8 azután a pónzügyminisztériumban, majd

1866-tól a nemzeti levéltárban nyert alkahnazást.

Pó müvei : L'oeuvre de Charles Jacque (1886);

Hlstoire de la réunion du Dauphiné h la Francé

(1866) ; Les Caffleri, sculpteurs et fondeurs-cise-

leurs (1877) ; Histoire générale de la tapisserie

(1885) ; Comptes des bátiments du roi sous Louis

XIV. (1879—1901) ; Antoine van Dyck, sa vie et

son oeuvre (1881); Inventaire général du mo-
bllier de la couronne sous Louis XIV (1886);

La tapisserie depuis le raoyen-Sge jusqu'á nos

jours (1885).

Chügnes (ejud: ginj], 1. Josephde, orientalista,

szül, 1721 okt. 19. Pontoiseban, megh. 1800 márc.

19. Parisban. 1767. a szír nyelv tanára lett a
Collfege Royalon, 1769. a Louvre régiségtárának

felügyelje, 1773. az Akadémia tagja. Állását a
forradalomkor elvesztette. Fleg a kinai nyelv-

vel és történelemmel foglalkozott. F munkája

:

Histoire générale des Turcs, des Mogols etc. (Pa-

ris 1756—58, 4 köt.) ; továbbá a Su-King fordí-

tása (1771).

2. O., Louis Joseph de, az elbbinek fla, szül.

1759 aug, 20., megh. 1845. Kínában járt 1784—
1801-ig. s visszatérte után kiadta Voyage á Pekm
c. munkáját (1809, 3 köt.), valamint egy kinai-

flrancia-latin szótárt (1813, AJ kiadása 1843).
Gtügnet-zöld, 1. Krómhidroxid.
Qtvá.]%(Lagurm de G.), Közép-Amerika San Sal-

vador és (luatemala államainak határán lev tó,

1000 m. magasban. Kialudt vulkánok veszik kö-

rtll ; két szigetén, valamint partjain sok város-
rom van ; halakban gazdag tó. Lefolyásából ke-
letkezik a Rio Ivempa, San Salvador állam f-
folyója.

Quikmon, japán porcellánon ha.sználatos bé-
lyeg, a chrysanthomuni virágát ábrázolja és ál-

lítólag a japán uralkodóház jelképe. Egyéb agyag-
árukon mint dlszitmóny fordul el.
Gaikovar, 1. (íaikfwar.
Oailbert (n)u<i: givb^t), Yvette, francia énekesn,

nttl. Parisban 1869. A Variétós-szlnházban mint
kardaloenö lépett föl elször 1889. Késbb külön-
böz café coneort-ekben mint magánónekesnö sze-
repelt 8 rövidesen nagy hírre tett szert. Sokat
CDdégnerepelt külföldön a Budapestet is több-
Mör (Ölkereete. Mint ohansonette-énekesn külön
geare-t alkotott: a (Osúly nem az énekmüvészo-
tan, hanem a aiÖTeg elmondásán, hangsúlyozá-
ifta TRn, melynek különös bé^t és élénkséget tud
ftdni. Mint e génre megalkotója, ö volt az els
amim. Msora ts órdekee, dalai közé fölvette a

régi francia dalokat, románcokat is. Irodalmi

téren is mködik ; regényei : La Védette (Paris

1902); Les Demi-vieiiles (n. o. 1902). Magyarul
megjelent : A deszkák hsei (Egyetértés 1902).

Guilbert-sziget (Valise-szigel), kis korallszi-

get Vilmos-íbld eltt (Új-Guinea), az Új-Guinea-

Társaság állomásával.

Gnildiord (eijtsd: giiiford), Surrey angol county

szókhelye, (i9ii) 23,823 lak., élénk búza- és komló-
kereskedéssel, több régi épülettel, egy régi nor-

mann ersség romjaival. G. a westsexi angol-

szász királyoknak volt szókhelye és I. Jakab ko-

ráig az angol korona birtoka.

Ouildhall (ang., ejtsd: ^idhai), kereskedk
szövetkezetének, egyesületének, iparosok céheinek

háza, az összejövetelek számára tágas, nagy he-

lyiségekkel, gyüléstermekkel, levéltárral stb. A
londoni városházat szintén G.-nak hívják.

Goilford Court House (ejtsd : glUfdrd kört haasz),

község North Carolina északamerikai állam Q.-i

countyjában. 1781 márc. 15. a Comwallis vezé-

relte angol seregek itt gyztek Greene amerikai

seregei felett.

Guilhem Anelier, 1. Provencal irodalom.
Guilhem de Cabestanh, 1. Óabestanh.

Guilhem de Tudela, 1. Provengal irodalom.
Guilhem Figueiras, 1. Provengal irodalom.
GuilhemRiquier (ejtsd :giiyein rikjer),az utolsó ne-

vezetesebb troubadour, sziil.Narbonneban s 1254—
1294. míiködött. Komoly, részben tanltóirányú

költeményeit Pfaff adta ki (Berlin 1853).

Guiliclina Mart. (növ.), 1. Badris.
Croilielmus (lat.) a. m. Vilmos.

Croill., természetrajzi nevek után Guiüemin
Antoine (I. o.) nevének rövidítése.

Guillaume (franc, ejtsd : gijóm), a. m. Vilmos.

Guillaume (ejtad: gijóm), 1. Álbed, francia festó,

rajzoló és karrikatmlsta, szül. Parisban 1873 febr.

14. Gérme növendéke volt az École des Beaux-
Ai-ts-ban. Különösen a Gil Blas, Petit Párisién.

Gaulois, Saint Nicholas, Musée des Familles és

más lapokban megjelent rajzaival és sikerült pla-

kátjaival aratta diadalait. Festményei közül meg-
említendök : Az én 28 napom ; Madame est servie

;

örök szerelem ; Kettesben stb.

2. G., Eugéne, francia szobrász, szül. Montbard-

ban 1822 júl. 4., megh. 1905 márc. 1. Pradiernek

volt tanítványa. 1845-ben elnyervén a Prix de

Rome-ot, Olaszországba ment. 1868—75-ig a pá-

risi École des Beaux-Artsnak, utóbb a francia

École de Roménak volt igazgatója. Müvei a ró-

mai szobrászat hatását árulják el és szigorúan

antikizáló jellegek. Kiemelendök : Az arató (Pa-

ris, Musée du Luxembourg) ; A Gracchusok (1853);

Colbert emlékszobra Reimsben, Bemard Claudeó
a párisi Collége de Francé eltt, I. Napóleon több

szobra, stb.

Guillaume de Lorris (qjtsd: gijóm do loriss), fr&n-

cla költ a XIII, sz. els felében. 1235 körül írta

meg a Román de la Rose (új kiad. Martoautól,

Orléaivs 1878-80, 5 köt.) c allegorikus költe-

mény lélektani finomságokban gazdag, els 4068
versét s ezzel egyik megalapítója lett a kései kö-

zépkor egyik legkedveltebb irodalmi mfajának.
V. ö. B. Langlois, Originos ot sources du román
de la rose (Paris 1890).
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Guillaome de Maduiat (^M: cUóa ds mMó),

francia ktilt'* (s zinr'^zfjTtb, bmL Madiaultbon
I SeiDü-et-M 1 284 köoött, megh. mint
kanonok K , körfll. Köael 80,000
.^rra teytjed6 kolteuiuu^tíiuek java részét balladák,

rondeank ée virelaik teszik, melyek közt i^ for-

mák ée ritmusok is akadnak. BoBtaohe Deeofaamps

G.-ten meetorM tísxtoU. érdekes La prise d'Ale-

xandrie ti
' üU c. elbesiélö költeménye,

melyben 1 rusi király életét mondja el.

^ ' - s eit P. Ihrbé (Reims 1849)

;

;.edig P. Pari* (1875) adta ki.

\ . ... u'u,/, L.-i .,.deM.'8Volrdit(HaUel898).
Goillaame d Orange (ejted : gHóm doniu), vagy

^;,, //. ,.-..,,. a„ ^.f^jrt n^2, minthogy egy óriással

/.delemben elvesztette orra hegyét, a
.\a^,, Iv-ruiy alakjához füzódö kOzépkori francia

epika ^yik legn^iszerübb hse, aki 24 chanson
de fireste-ben szerepel. Az öregkorára vonatkozó
:ii'>iu]a (Le moniago de G.) részben a magyar
r^iai-monda motivomaival rokon. A Vilmos-
ul' inda kialakulására valószinüleg befolyt Vilmos
touiousei gróf történeti alakja is, aki 812 máj. 28.

halt meg az általa alapított St. Gullhem kolostor-

ban. V. ö. P. A. Becker, Die altfranzösische Wil-

helmsage (Halle 1896) ; n. a., Der südfranzösische

Sageokreis (o. o. 1898) ; W. Goecke, Die histo-

ríschoi Beziehungen in der Geste von G. d'O.

(u. 0. 1900).

Gnillaxunet (^itwi: sijomé), Chtstave, francia

feátó, szül. Parisban 1840 nov. 26-, megh. 1887
r i"c. 14. Ábel de Pujol, Picot és Barrias tanít-

i volt. Fiatal korában Algerba tett ntazásá-
i.iik hatása alatt az orientalista festók sorába lé-

pett és ismételt északafrikai tartózkodásai szol-

gáltatták az anyagot képeihez, amelyek finom,
intim hatásokkal a 70-e8, dO-t években oly ked-
velt mfai leirbecaeeebb twmékei közé tartoznak.

Emiit ./. esti ima; LaSegoia; Laghnat
látkép írom a párisi Mnsée dn Loxem-
bourgbau/ ; Duárí nók a folyó mellett (dgoni ma-
zenm) ; Lovat marcangoló kntyák (carcassonneí

mozeura), stb.

Ooillaiunin (4)ted: sijomel), í.Armand, francia

f. <t... szül. Parisban 1841 febr. 16. Leginkább pá-

r >i látképeket festett az impresszionisták modo-
raiban, leikkel a párisi svájci festóakadémián is-

merkedett meg. Mint Clande Monet, ö is a nap
különböz szakainak világítási hatásait tannlmák
nyozza. Képei közül mo^omlitendök : Havas utca

;

Qnai Saint-Bemard ; Billancourt-i moeóház ; Cla-

raart-i utca ; Kap Long a Földközi-tengeren ; Ol-

vasó nó a mezén, stb. Kézkarcolással is foglalko-

zott és mindegy 30 lapot készített

2. G., Emüe, francia iró, szül. Ygraodeban
(AUier) 187.3. Osak elemi iskolát végieU 8 a tollat,

meg az eke szarvát fölváltva tar^a kezében. Mfi-

vei, melyekben a parasstság énéB- és gondolat-

világát fejezi ki: Tableanx diamp&tree (1901);
Ma cueillette (versek, 1903) ; La víe d'nn simple

(1904): Présdn 8ol(190ö); Roee et csa Parisi-

onnen (i;307).

Gnillemean (qjM: gijnió), 1. Jacques, IX. Károly,
III. és IV. Henrik udvari se^>észe, szül. Orléans-
ban löO.. megh. Parisban 1613 márc 13. Hip-
pokrates, Cdsus, Galenns tanaival foglalkozott

Tanítványa volt Riolan-, Coortin- ée Párénak,
kinek múveit ö ismerteti^. Nagy hírt asenett
mint sebész és sziUéss. hosta legelAszOr Ja*
vasiatbs, ln^y a ltt s^mI tágitani és ai Ide^
testet extrahálni kell ; ö volt az elsö, aki az anea-
riaoiás véredényt az aneurizma ÍUett és alatt alá-

kötötte és exstirpálta. 1609-ben szttlésieti köny-
vet irt, melyben Páré tanait nwnosak magáévá
teszi, haimn azokat továbbfejlesztoii igyekszik.

A tortiességi jeleket alaposan írja le, nemkülön-
ben hoaszaifthban értekezik a moláról. Fbb m-
vei : Traité des maladies de l'oeil (Paris 1585

;

Lyon 1610); La chimi^e fran^aise etc. (u. o.

1595) ; L'heureux aoooDchement dee femmee (u. o.

1609, 1621) ; Tables anatomiques etc (u. o. 1571—
1586).

2. G., Charles, az elbbinek fia, szül. Parisban

1588., megh. 1656 nov. 21. Mint XIII. Lfyos ki-

rály udvari sebésze fleg sebészettel foglalkozott,

késbb a belgj'ógyászatot mvelte. 1634-ben a pá-

risi orvosi fakultás dékánja lett s mint ilyen nag>'

szerepet játszott a montpellieri iskola ellen foly-

tatott harcban. Mvei : Histoire des muscles du
corps humain; Aphorismee de diirurgie (Paris

1622); Ostomyologie, on disoours sur les os et

les muscles (u. o. 1615).

Gnillemin (qjtad: gijmei), Antoine^ frfmcia bota-

nikus, szül. Pouilly sur Saóneban 1796 jan. 20.,

megh. Montpellierben 1842 jan. 13. Báró Ddes-
sert Benjámin növénygyjteményének re volt

Parisban, 1838. a kormány megbízásából Brazi-

liába ment. Munkái : Florao Senegambiae ten-

tamen (Perrottet-vel és Richárddal, u. o. 1830—
1833). Ezenkivtil Defessírí Icones selectae planta-

mm (1820—46, 5 köt) részére is dolgozott s az
Archives de botanique-ot adta ki (1833, 2 köt).

Gnilleminot (catad: giJmiBó), Armand Charies,
gróf, írancia tábornok, szül. Dunquerqueben 1774
márc. 2., megh. Baden-Badenban 1840 mára 14.

Részt vett az összes harcokban 1792— 1815-ig.

Bár Waterloonál Napóleon oldala mellett han»lt,
a Bourbonok visszatérése után megtartotta állá-

sát. 182.3-ban az angoolémei herceget Spanyol-
országba kisérto s ö volt tnlajdonképen e hadjárat

vezetoje. Késbb Konstantinápolyban volt követ.

A spanyol hadjáratot megírta : Campagne de 1823
(Paris 1826) címen.

CiDllli-paUMnuk (&.), L Villaresia.

OniUosáláa (ejtad: rUo—, fhmc. gttillochage,

ejtad: ct}4Má:i^ görbe Vonalakból álló diszítmé-

nyekndc fémbe, csontba,

fába, ttvegbe, köbe vagy
más anyagba vaJó be-

karoolása. A O. elvét az
1. ábra láttatja. Legyen
a munkagép teogriytoek
középpcm^'ae,amegmun-
kálandó táivyé pedig a.

Ha a forgó tSgy fíl^sáaé-

nek d pontjára rányom-
juk a kést ekkor az a
ddtd, kört rajzolja le;

ennek megtörténte után a tárg>'at a tongelye

körül kissé elfordítjuk, úgy hogy most a c pont

b pontba esik, mire a kés más körOksk karcol a
fbrgö tárgy flatínén. Tbbssritr kméUtn sak.

1. ábra.
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egyenl kör elfordítás esetén a tárgy fólszine az

1. áJbraheli rajzot kapja. Hogyha forgás közben

a tárgy vagy a kés helyét folytonosan változtatja,

különféle görbo vonalak (1. a 2. ábrát) keletkeznek.

Ha a kés mozgása szabálytalan, a vonalak is sza-

bálytalanokká lesznek. Hogy a kés és a tárgy moz-

gása szerint a kombinációknak min tág tere s

önnek következtében a rajznak min nagy válto-

zatossága érhet el, ezt a következ kimutatás bi-

zonylthalja be. A tárgytartó : 1. Állandóan egy

helyben marad. 2. Idközönkint vízszintesen mo-

2. ábra.

zog. 3. Idközönkint merlegesen vagy ferdén

mozog. 4. Idközönkint bizonyos szög alatt fordul.

5. Folytonosan forog körben v. ellipszisben. A kés-

tartó: 1. Állandóan egy helyben marad. 2. Egye-
nes irányban vizszintesen mozog. 3. Egyenes
irányban idközönkint merlegesen mozog. 4. Osz-

cillál. 5. Hullámos vonalban mozog. A G.-t

végezhetjük az esztergán, de vannak e célra kü-
lönféle gépek (goillosáló gépek). A használtabbak
közé tartozik Wagner, Altmüllor, Darier és Rich-
ter gépe. V. ö. Ledeímr, Dio Verarbeitung der
Metalle (1879) ; Karmarsch imd Heeren, Techni-
sches Wörtorbuch (3. kiad., IV. köt., 1880).

Quillotiére, La, Lyon elvárosa, 1. Lyon.
Guillotin (ejtsd : Rfjotei), Joseph Ignace, francia

orvos, szül. Saintesben (Charonte-inf. départe-
ment) 1738 máj. 28., megh. Parisban 1814 márc.
26. Eleinte jezsuita tanár volt, utóbb az orvosi
pályára lépett. 1770-ben orvosdoktorrá avatták
és tanár lett a párisi orvosi fakultáson. Tagja volt
a Mesmer-oUenos bizottságnak. 1788-ban emlék-
iratot adott ki a harmadik társadalmi osztályról
való nézeteirl, ami nagy órdokld&st keltett és
a nemzotgj'fllós tagjává választották, ahol Igen
okos refonnokiiak volt szóvivje. Az 1789-lki
tanáoskozmáiiyban az új büntet törvény készíté-
sénél hangoztatta a* büntetésbon való egyenlsé-
get, vagyis azt, hogy ha valaki banös, mindegy,
akirminö is volt a társadalmi állA.sa. A halálbün-
tetés végrehajtásánál, humanitás szempontjából.
egy egyszer szerkezet eszközt, a guiUotine-t
hoBta javaslatba. 1791-ben orvosképzéísi reform-
tervesetet dolgozott ki, melyet azonban a nemzet-

gylés nem fogadott el. Késbb mint orvos nagy
barátja volt a Jenner-féle himloltásnak.

Gaillotine (ejtsd: gijotin), lefejezésre használt

kivégz eszköz, melynek célja a halálos ítéletet

gyorsan és kinzás nélkül végrehajtani. Két füg-

gélyes gerendaoszlopból áll, melyeket fent egy
keresztgerenda tart össze. A függélyes gerendák
bevágásában egy súlyos, ferdén elhelyezett bárd

mozgatható fel és alá. Lent a két oszlop közt

deszka van, melyhez az elítéltet szorosan hozzá-

kötik, fejét pedig egy kerek nyílásba szorítják

úgy, hogy a lees bárd azt egy csapásra elméssé.

Borzalmas hírre jutott a G. a francia rémuralom
idején, amikor a tömeges és gyors kivégzések
eszközéül szolgált ; akkor is kapta elnevezését,

állítólagos feltalálója, Guillotin Joseph Ignace

(1. 0.) után. Franciaországban és néhány német
államban ma is használatos. V. ö. Lenatre, La G.

(Paris 189.3).

Guilmant (ejtsd: gWmaS), Félix Alexandre, fran-

cia orgonamvész és zeneszerz, a Schola Can-
torum alapítóinak és tanárainak egyike, szül.

1837 márc. 12. Boulogno-sur-Merben, megh. 1911

márc. 29. Meudonban. Atyja, CaruUi Gustave és

Lemmens voltak mesterei. 1871-ben a Trinité-

templom orgonása lett Parisban. Az orgona-iro-

dalmat számos kitn kompozícióval gazda-

gította. Elméleti mvei is nagy jelentségek.
Cruilty (ang., ejtsd: giiti) a. m. bnös. Ezzel a

szóval történik a vádlott részérl a beismerés, az

esküdtek részérl az elítélés.

Guimaraes (ejtsd: gimaraeSs), város Entre Douro
e Minho portugál tartomány Braga nev járásá-

ban, (1910), 8863 lak. A falakkal körülvett régi

városban láthatók ama kastélynak romjai, mely-

ben Alfonso, Portugália els királya született ; a
Sao Miguel de Castillo igen régi templom ; az

1387—1400. I. Joao által épített Nossa Senhora
da Oliveira templom, Portugália leggazdagabb és

legérdekesebb egyházi kincseivel és a Padrao nev
gyönyör gót kápolna. Környékén kénes források

vannak, melyeket már a régi rómaiak Aquae
Levae néven ismertek.

Guimaraes, Bemardo Joaqmm da Silva,hr&z\-

liai költ ós regényíró, szül. 1827.,megh. 1885. Mü-
vei : Cantos da solidao (Sao Paulo 1852 ; késbb
Inspiraves da tarde, Rio 1858; majd Poesias,

1865 címmel) ; Novas poesias (1876) és Folhas do

outomno (1883). Legkiválóbbak íQusági költemé-

nyei, melyek tartalmukban és alakjukban a tiszta

ós nemes brazíliai szollemet tükröztetik. Regé-
nyei közül ismertebbek : Garimpiro (1872) ; O
Jeminarista (1872) ; Mauricio (1877) és A Escrava
Isaura (1882).

GuiiubHrde (franc, ejtsd : goBbárd), régi fran-

cia kártyajáték, melyben a coeur-dáma játssza a
fszerepet.

Guimerá (ejud: gimerá), Don Angel, katalán

költ és drámaíró, szül. 1849 máj. 6. Santa Cniz-

ban (a Kanári-szigeteken). Szülivel 4 éves korá-

ban Barcelonába költözött, hol 1875. a Virágjáté-

kokon dicséretet nyert egyik költeményével. Köl-

teményei közül legszebb és leghíresebb az Ezerév
(ford. Körösi A.). Eddig két kimlástértek. Drámaírói

hírnevét Gála Piacida c. tragédiájával alapította

meg (1879), melyet többi darabjai, számra nézve
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agy 24, egyre nüveltok. LegUtfinóbb drámái a
Mar y Cel, meg a Terra Balxa (Alföld, Hegyek al-

ján). Kz utóbbit több európai nyelvre fordították

ie g eladtak Prágában, Parisban és Amerikábiin

18. D'Albert Jen nómek leneiró ebböI operát irt,

noely Európa számos ainpadán jelentós sikereket

aratott, nem annyira zenéje, mint drámai szövege
alapján. Híres a Pccadora c. darabja is (1903).

Egyébként nevezetes szerepet visz Baroelona
irodalmi életében, melynek ízlését mint a Be-
natxensa 8;!erke6ztóje irányítja. Körösi közve-
títésével lefordította Petöfl Reszket a bokor ée

Te voltál egyetlen egy virágom cím verseit ka-
talánra.

Ciaimpe (franc, «iud: gtSp), az apácák mell-

látjla ; továbbá a nknek ruha alatt hordott ujj-

nélküli mellénye.

Gainánok, 1. Ginánok.
Guinea (^tsd. grine»), 1. Afrika Ny.-i récének

ten>fprv>arti vidéke. E néven szkebb értelemben

a Sion-a Le<jne öböltl, illetleg a belé torkolló

Szeli folyótól a Gabun toi^olatáig terjed, kb.

3300 km. ho.sí!zú partvidéket, tágabb értelemben
pedig a Kongón túlig. a d. sz. IS^-ig terjed terü-

letet értik. Ez utóbbi esetben az egész vidéken
Felsó G.-t (az egyenlítig) ós Alsó-G.-t (az egyen-
líttói D.-re) szoktak megkülönböztetni. Mivel
az elbbi az elterjedtebb, e cikkben csak arról

lesz szó. A partok egész G.-ban rendkívül egy-
hangúak, a szigetek jóformán hiányoznak, mind-
ijst^ze a Biafra-öbölbea emelked G.-szigetok bír-

nak jelentséggel, mint a Femando Po, Prineipe
Sao Thomé és Annob<jm : az egyedüli bemélyedé-
sek a folyók torkolatai. \ meleg igen nagy ; az
ess évszakban, mely általában júliustól októbe-

rig tart és némely helyen évenként kétszer is meg-
jelenik, valamivel csekélyebb. A növényzet tiópusi

és legb^'ább a Niger ú Gabun torkolatai közt.

Igazi nagy serdk, melyekben ezerszámra élnek
a kisebb é6 nagyobb vadak, vannak G.-l>an. A
különböz pálmák, kaucsuk-, banán- és fügefák,

valamint kávé, dohány és rizs óriási mennyi-
ségben fordulnak el s a kivitelben is jelenté ösz-

szeggel szerepelnek. A lakosok négerek és szá-

mos törzsreoszlanak.Apartmellékiek az európaiak-
kal való érin&ezés folytán satnyábbak ; akik bel-

jebb laknak a szárazföldön, ersebbek és harcia-

sabbak és néhány nagyobb országuk is van
(Asanti, Dahomé. Benln és Joruba). A XIV. sz.-ban

kezdett Európában elteijedni a móroktól forga-

l(Mnba hozott azon hír, hogy Marokkó karaván-
kereskedést z egy Ginija vagy Ginöa nev kö-
zépafrikai, aranyban gaádag országgal. Leo AfH-
canus ezt az országot le is íija olyképen, hogy be-

lle AMka azon r^e ismerhet föl, ahol Dzsenne
városa van (G. tehát valószínleg a Dzsenne név
korrumpálásából eredt). Ez országnak hírét hall-

hatta Henrik portugál infáns is 1415. Ceuta elfog-

lalása alkalmával és ez bírhatta t rá, hogy hajó-
sait fölkeresésére ldkül4je. 1446-ban Di^ Fer-
nandez volt az els, aki elhagyva a Szennái tor-

kolatát, a Verde-fokig nyomult ; a következ év-
ben NuRo Tristao eljutott e folyóig. Kevéssel
késbben Pedro de Cinta és Soiro da Ck)Sta Sierra
Leonéig s az utóbbi még tovább az Issziní folyóig

hajózott 1471-ben JoSo de Santarem és Perc Es-

oovar fölfedezték a Szt. Katalin-fokot. 1484-ben
Diego Cam megtalálta a Kongó torkolatát ée 1465.
a Negro-fokig jntván, végig bajózott G. partjain.

2. G. (Francia-G., Guinée fitin^íse), 1892
óta hivatalos neve a Riviéree dn Sud (1. Szene-
gambia), Nagy-Basszam és a Benin-öböl mellékén
fekv fraruia gyarmatoknak. (289.<;00 km* ter.,

(1911) 1.736,090 lakossal). — 3. G. (Portugál-G.),

Cacbeo, BissSo ée Bolama járásokból áUó por-
tugál tartomány Casamanoe és Compony közt
Nyugat-Afnkában, 33,900 km* területtel, 820,000
lak., Bolama fvárossal. — 4. G. (Üj-G.), 1. í^
Gianea.
Goinea (ang., qjtad: ginni, franc, guinée), régi

angol aranypénz, melyet 1662. kezdtek verni
8-3879 g. súllyal

} \ finomság mellett. Értéke 21
shilling = 25-21 korona. 1816-ban a G. helyét

a 20shíllinges sovereign foglalta el, de mint Síék-

mítási egység még ma is szerepel Angliában.
Goineabors (n«T.), 1. a paprikának egyik neve

;

2. a Xylopia (Hahzdia) aethwpica és Xylopia
aromatica termése, melyet «piper aettiiopicnm«-

nak és szerecsenborsnak is neveznek.
Gnineaféreg v. medinafereg, a Filaria medi-

neiu^is L. egyik neve. L. Filaria és Filariasis.
Guineai áram, tengeráram Afrika guineai

partjai mellett, 1. Atlanti-óceán.

Guineai fü (nsv), 1. Köles.
Guineai öböl, az Atlantí-oceto Fels- és Alsó-

Guinea (1. G^uinea) közt lev része, a Niger
deltatorkolata két kisebb részre választja : a Bé-
nin- és Biafra-öbölre ; ez utóbbiban fekszenek Fer-
nando do Po (spanyol), do Prineipe, Sao Thomé
és Annobom (portugál) szigetek. Sok folyó ömlik
beléje (1. Afrika folyói).

Guinealáz. a sárgaláz egy faja.

Guinea-magvak v. szemek (^(>-^.), az Amomum
granum paradisi, Guineában (Afrika) term nö-
vény magvai, melyek kellemes illatú és borslzA
fszert adnak. Paradicsom-szemek (grana para-
disi v. grana malagueta) néven is említik.

6uinea-2söld,etílbenzílanílínbl elállíthatózöld
kátrányfesték, a dietildibenzildiamidotrifenilkar-

binolszulfo.>yiv nátriumsója.

Gaiuée (franc.), aranypénz. 1. Guinea.
Guinegatte(^tBd: giag»t) v. Engtánegatte, Mn

Pas-de-Calais francia départementban. 1479 ang.

17. I. Miksa a Phiiippe de Créveooeur vezérlete

alatt álló franciák ellenében itt hsiesen véd^e>
zett ; 1513 ang. 16. pedig VIH. Henrik és I. Miksa
gyzedelmeekedett e helyen a francia hadakon.

Chilnes (oIM: gia), város Pas-de-Calais fran-

cia départementban, (isio) 4120 lak. Egykor jelen-

tékeny grófiságnak volt székhelye, amely idbl
való torony romjai máig is láthatók. 1520 jún. 6.

és 1546 jún. 7. 1. Ferenc és Vili. Henrik e helyen
egy-egy szerzdést Írtak alá ; a második szerint

Boulogne yisszakerfilt Franciaországhoz.
Goüies («fiid: gUen) V. Son Julián de los O.,

járási székhely Cuba szigetén, Habanától DK.-re,
vasúttal, 8119 lak., cukor-, dohány- és kávéültet-
vényekkel.

Guingamp (i^tMi: gelgai), járási székhely Ctee-
du-Nord francia départem^tban, (isu) 9233 lak.,

pamutfonással ; XIII—XIV. sz.-beli háromtornyú
templommal, amely egész Bretagnenak legjelen-
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tékenyobb búcsújáró helyo ; a XI. sz.-ból való ha-

talmas kastéllyal, amelyben gyakran laktak Bre-

tagne hercegei. G. a XIV-XVII. sz.-ig Penthiévre

horccírségnok volt fóvórosa.

ÍJulnifnetté (franc, ejtsd: gengett), francia kár-

tyajáték, melyben a káró dáma játssza a fsze-

repet.

Gninicelli (ejted : gvinicseiii). Guido, olasz költ,

szül. Bolognában a XIII. sz. közepe táján, megh.
1276 körül. Elkel (saladból származott. 1274-ben

Veronába ment számkivetésbe. Élete egyéb kö-

rülményeit homály fedi. G. egyik jelents alakja

kora irodalmi életének, a bolognai iskola feje, a

«dolce stil nuovoj) egyik megalapítója. Az 6 nyo-

mában járt maga Dante is, aki * apjának* nevezi.

G. müveinek legjobb kiadása a Casini-fóle : Le
rime di poeti bolognesi del secolo XIII. (Bologna

1881). V. ö. Ercole, G. G. e le sue rime (Livomo)
és Amone, Le rime di G. G. (Firenze).

Guiot de Provina (ejtsd : gió dö proveH), ó-francia

költ a XII. sz. végérl s a XIII. sz. elejérl. F-
mve egy öreg korában írt szatíra a különböz
társadalmi osztályokra (Bible). Müveit kiadta

Wolfart (Halle 1861). V. ö. A. Baudler, G. von
P. (a. 0. 1902).

Gulpnre (franc, ^tsd: gipUr), ném. (rmpe, húr-
szer zsineg, selyemmel befonódott tötibszörös

pamutfonal, paszomántok (szegélyz és díszít
galandok) és csipkék készítésére használják.

Gtiipuzcoa (ejtsd: gipaszkoa), spanyol tartomány
a Biscayai-öböl, Franciaország, Navarra, Alava
és Biscaya közt, 1885 km= területtel, (1910) 225,271
lak. A Pireneusok Ny.-i kiágazásai ágazzak be s

apró, parti folyók öntözik. G. Spanyolország leg-

kisebb tartománya és 4 járásra oszlik ; fvárosa
San-Sebastian.

Goirand (ejtsd : giró), 1. Alexandre, báró, francia
költ, szül. Limouxban 1788 doc 25., megh. Pa-
risban 1847 febr. 24. Els sikerét Los Machabées
(1822) c tragédiájának köszönhette. A maguk
idejében szívesen olvasták az skereszténység
korából vett regényeit is : Césaire (1830) ; Pla-
vien (lasö), de legkiválóbb a lírában volt : Élégies
Bavoyardes(1823); Poémes et chants élégiaques

(1824) ; Le petit Savoyard c. költeménye ma is

kedvelt darabja az antológiáknak. V. ö. A. Vinet,
Btudessur la littérature franpaise, III. (Paris 1851).

2. ö.. Érned, francia zeneszerz, szül. 1837
jún. 23. New Orleansban, megh. 1892 máj. 6. Pa-
risban. Zenei tanulmányait atyjánál kezdte. 15
évee korában a Conservatoire-on Marmontel, Bar-
bweau és Halévy tanítványa lett. 1859-ben meg-
nyerte a Prix de Uome-ot, 1891-ben az Acadómie
dee Beaux-Arts tagjai sorába választotta. Irt több
operát, balettot és egy hangszerelóstant.

Guiraut de Bomelh (ejtsd : gIró dö bornely), ki-
váló troubadour Exoidouilböl (Dordogne), 1175—
1220 között. Költeményeit, melyekrl Dante Is

elismeréssel nyilatkozott, még nem gyjtötték
Ö88ZO. V. ö. Kohen, T>. von B. (Boriin 1894).
Guiraut de Cabreira, 1. Provengal irodalom.
Guiraut de Gálánson, 1. Provengal irodalom.
Guiraut Riquier, 1. ProvenfcU irodalom.
Onlrlande (franc, ejt«d : girUHd) a. m. virág-

ftiaér
; két végén fölfüggesztve, lobogó szalaggal

éléíücitvo, az antik és a renaissance építészet szél-

tében alkalmazza, különösen frízek díszítésére.

L. még Fesion.

Guisborough (^tsd: giszboro), város Yorkshire

angol countyban, (1911) 7062 lak. Bányászata je-

lents.

Guiscard (ejtsd :gi8akár), Róbert, Apulia és Ca-

labria hercege, Hautevillei Tankréd, normandiai

lovag hatodik fla, szül. 1015 körül, megh. Kefal-

lenia szigetén 1085 júl. 17. 104^-ban követte

bátyjait Alsó-Itáliába s a normann lovagok 1057.

Apulia grófjává választották. II. Miklós pápa her-

cegi címmel tüntette ki s neki adományozta egész

Alsó-Itáliát, mint pápai hübért, mely azonban még
a görögök kezén volt. G. 1071. teljesen véget ve-

tett Itáliában a görög uralomnak, st 1081. a gö-

rög birodalomba tört s Durazzónál fényes gyzel-
met vívott ki Alexios császár hadain. További
elnyomulásában az alsóitáliai zavarok akadá-
lyozták meg. Hazatérve 1084. az Angyalvárban
ostromolt VII. Gergely pápa segítségére sietett s a

szorongatott pápát magával vitte Salernóba. 1085.

új hadjáratot tervezett a görög bii'odalom eÜen,

de egy fényes tengeri gyzelme után nemsokára
meghalt. V. ö. Heinemann, Geschichte der Nor-
mannen in Unteritalien (Leipzig 1894, 1. köt.).

Guise (ejtsd: guíz), város Aisne francia dóparte-

mentban, (1910) 7298 lak., kályhagyárral, sál-,

pamutkehne- és posztószövéssel, vasöntkkel. G.,

amelyet a XVI. sz.-ban a nevét visel család hí-

ressé tett, már a XI. sz.-ban megersített hely

volt és XIV. Lajos koráig gyakrabban ostromol-

ták, utoljára a spanyolok 1650. sikertelenül. Her-
cegségre 1528. emelkedett ; e címnek els viselje,

Claude de Lorraine 1549. építtette azt a kastélyt,

amely máig is fennáll.

Guise (ejtsd : gttíz), lotharingiaí származású fran-

cia hercegi család, mely a XVI. sz.-ban fontos

szerepet játszott a francia vallásháborúk alatt.

Megalapítója G. Claude, II. René lotharingiaí her-

ceg harmadik íia volt (szül.1496., megh. 1550). Ó
szerezte meg 1527. a G. hercegi címet. Legidsebb
leánya : Mária, V. Jakab skót király felesége lett.

Fiai közül Ferenci}. G. l.)és Károly bíboros (szül.

1525., megh. 1574) jutottak vezérszerephez. Leg-
ifjabb fiától, Benétöl származtak a G.-család mel-
lékágai: az Elboeuf (kihalt 1763.), & Harcouti
(kihalt 1747.) és a Harcouti-Antuignac (kihalt

1825.) családok. A család nevezetesebb tagjai

:

1. G. Ferenc, (le Balnfré, oa sebhelyesa), had-
vezér, szül. Bárban 1519 febr. 15., megh. 1563
febr. 18. ó védelmezte 1552— 1553-ig hsiesen
Metz városát V. Károly császár túlnyomó os-

tromló serege ellen. 1558-ban Calaist foglalta

vissza az angoloktól. II. Henrik halála után

(1559.) a fiatal II. Ferenc király alatt testvé-

rével. Károly bíborossal együtt korlátlan hata-

lomra jutott. II. Ferenc korai halála (1560.) a
G.-oket megfosztotta eddigi befolyásuktól. G. Fer
reno erre a kat. párt élére állott s az emberei
idézték el a vassy-i mészárlá.ssal (1562) az els
hugenotta hálwrút. Ferenc több csatában gy-
zedelmeskedett, de 1563 febr. Orléans város os-

troma alatt egy hugenotta nemes, Poltrot de
Meré agyonltte.

2. G. Henrik (L), az elbbinek legidsebb fla,

szül. 1550 dec. 31.,megh. 1588 dec 23.Már ifjú kora
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ót» caganMhetetten etleoaége volt a hagonot-

táknak 8 IQrésie toU AfiMOt-Bertalan é;|tnbyáa
(1572 sug. 2 i-24.) rendeiettyérfttrdöbea. A firan-

cia katolikusok ót ismerte el vesórfikndc s ami-

kor a gyerm(>ktelen 111. Henrik király egyetlen

teetvéro, az anjoui horoeff meghalt*(lö84.), öt je-

lölték a francia b^nra a kngeootta Bourbon Hen-
rik, navarrai királlyal twanbwi. O. Hoorik, mint

a aszent liga* feje, 1685. • spanyolokkal kötött

8iöTete6get a hngeiMttíUk és III. Honrik király

ellen. 158B-ban Párisbaii támasztott fölkelést s rá-

vette a királj-t, ho^ az öreg Boorbon Károly
biboroetjelöije ntó^jának. Véf^ is 111. Henrik,

hogy a O.-esalád nyomasrtö hatalmától szabadul-

jon, elhatározta annak kiirtását. Mikor a G.-test-

vtrtk BloldMn megjelentek, a király testrei G.
Henriket és öccsét, Lajos bíborost (szül. Iö55.)

felkOMolták. Csak a harmadik testvér. Károly,

wtaifemm herceg (szül. 1554., megh. 1611.) mene-
kült meg. Testvéreinek halála után ö állott a kat.

li^a élére s változó szerencsével harcolt IV. Hen-
rik ellen. Végre 1596. meghódolt s a király öt

Isle de Pnuice kormányzójává nevezte ki.

3. G. Henrik (II), az elbbinek unokája, szül.

Blolsban 1614 ápr. 4., megh. Parisban 1664 jún.

Richelieu kormánya ellen több fúrral titkos szö-

vetoéget kötött De a terv kitudódott s G. Henrik
Flandriába menekült, mire 1641. halálra Ítélte-

tett Richelieu halála után visszatért Franciaor-

szágba és visszakapta javait Mikor Nápolyban
1647. lázadás tört ki a spanyol uralom ellen, G.
Henrik, ki mint az Ai\jou-ház leszármazottja,

igtayt tartott a nápolyi trónra, Nápolyban ter-

mett és a felkdés élére állott Do a spanyolok
leverték a mozgalmat, G. fogságba került és csak

Condé herceg közbenjárására kapta vissza 1652.

szabadságát V. ö. Bouülé, Histoire des ducs de

G. (Pwis 1860. 4 köt) ; Fbmeron, Les ducs de G.
et lenr époqno (n. o. 1893. 2 köt., 2. kiad.).

A G. hercegi címet jelenleg (1899 óta) Jean,
oriéansi lieroeg (szül. 1874), Róbert chartresi

hMtsegnek, a párisi gróf öccsének fia viseli.

Gaitere (franc), L Gitár. — G.damour,
hangszer, 1. Arpeggvme.
Qniteaa (ejtad : gitó), Charles, Garfieldnek, az

északamerikai Bgyesült-Allamok elnökének gyil-

kosa, szül. 1810. Mint zugprókátor tengdött Chi-

cagóban és midn Garflold vonakodott t kon-

zoUá kinevezni, 1881 júl. 2. ráltt az elnökre ée

Milnniii megsebesítette. Emiatt 1882 jún. 30.

WMfeÉBgtonban fdakasztották. Némelyek elme-

betegnek tartották.

Ckdtarmaait (Un.), k^es-szflrke, gyengén fém-
fén>-ü. ólom, anén és kén vegyülete Pb,As,S«

;

a znnyitot tartalmazza benve. Lelhelye Znnl-

Mine, Silverton közelében Ocrioradöban.

Ooitry, Lacién, francia szii^si, szül. Parisban

186a Szini pályáját 187& kezdte. 1880—90.
Szent-Pétervárott játszott azóta állandóan Paris-

ban mködik, különböz színházakban. Jellemz-
erejével és reális játékával a legkiválóbb francüi

wJBáoiek egyike. Fbb szerepei : Keao, Flambean,
Onliteder, Portai (.\ tribun) stb.

Chiittone d'Arezzo. rendesen Fra Gmtione,
olasz költ, született az Arezzo melletti 8. Fir-

minában, a XUl. század közepe tí^án, meghalt

Firenaóhoi 1294. Kicsapongó, könnyelm élet

után ö is, mint korában annyi más, megtért és

beállva a Mária-lovagok rendjébe, többé nem any-
nyira VMseket irt, müit teológiai ehnéUcedése-

ket és prédikációkat. Prózai múvei a korabeli

olasz próza mintaképei ; versei ellenben nehéz-

kesek, múv^^i érzék hiján valók. Csupán néhány
politikai verse válik ki múvei közül, így kivált az

a canzonéja, melyet a firenzei guelfek 1260-iki le-

voretése alkalmából szerzett. V. ö. Bomanelü, G.

d'A. (Campobasso, 1875) és Vigo, DeUe Rime dl

Fra G. (Giom. d. FUol. Rom., Íl. 19.).

Guiaot (ejted : piió), Frangois Herre Guillaume.
francia államférfiú ós történetíró, szül. Nlmes-
ben 1787 okt. 4. protestáns szülktl, megh. Val-

Rioher jószágán (Normandia) 1874 szept 12-én.

Atyja a rémuralom alatt vesztette életét, mire G.
anyjával Génibe költözött hol tanulmányait is

végezte. 1805-ben visszatért Parisba. 1812-ben
nül vette a nálánál 15 évvel idsebb Pauline de
Meuian írónt (I. alább). Nemsokára a Faculté des

lettres fiskolán a történelem tanára lett. Els
figyelmet kelt munkája volt a Nonveau diction-

naire universel des synonimes de la langue fran-

paise (1809, 2 köt., 8. kiad. 1874, Girard munká-
jának átdolgozása). Napóleon 100 napi uralkodása
alatt XVlll. Lajossal egjütt Gentbe menekült
Ezután a hazatér király az államtanács tagjává

tette buzgó és kiváló képesség hívét. Ekkor ala-

pította meg G. Decazes-sal és Royer-Collard-al a

doctrinaire pártot (1. o.). Decazes bukása után új-

ból elfoglalta régi tanszékét s 1820-22-ig tartott

eladásai késbb Histoire des origines du gouver-

nement représentatif (1851, 2 köt., 4. kiad. 1880)

címen jelentek meg. Ez idben még több liberális

szellem jogtörténeti és büntetjogi könyvet irt

ée éles ellentéti)e kerUlt X. Károly reakcionárius

kormányaival, úgy, hogy eladásait is betiltották.

G. ekkor állott népszersége tetpontján s a kor-

máuy 1828. kénytelen volt öt vlsszadielyeznl ta-

nári állásába. 1828—30-ig tartott eladásai is

megjelentek hatalmas és alapvet könyvek for-

m^ában. Ezek : Cours d'histoire modemé (1828—
1830, 6 köt); Histoire de la civilisation en Francé
etc. (1828-30, 4 köt, 14. kiad. 1880) és Histoire

de la civilisation en Enrope (1828, 19. kiad. 1883).

Ugyanekkor mások társaságában egy nagysza-

bású kútfgyüjteményt indított meg, mely a fran-

cia királyság alapításától a XIIL sz.-ig teijedt

(1823-tól 31 köt.). B mellett nagy buzgalommal
fogott az angol forradalom és Cromwell korá-

nak tanulmányozásához. Elbb b kútígyüjte-
ményt tett közzé e korra vonatkozólag (182.3-tól

26 köt), azután megírta klasszikus munkáját
Histoire de la révolution d'Angleterre címen. E
nagy m els része: Histoire de Charles Jer

1625-49, 1828. jelent meg 2 köt.-ben s azóta 12
kiadástért

1830 jan. G. a képviselház tagja lett s a bal-

középen foglalt helyet. A júliusi hírhedt rendele-

ted eUoi ö fogalmazta meg a képviselház tilta-

kozását s eitital megadta a lökést a forradak>m-

hoz, mely X. Kán^ bukását idézte elA. Antáa
tagja lett az ideiglenes kormánynak, Lajos Ffliöp

király pedig ia30 ang. belügyminiszterré nevezte

ki. De állását már nov.-ben elhagyta s csak Ca-
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Blmir Périer halála után 1832 okt. vállalta el a

közoktatásügyi tárcát Soult kabinetjében. E mi-

nségében majdnem öt évig sokat tett a francia

iskolaflgy javítására. 1837 ápr.-ban visszalépett.

1839-ben Londonba ment követnek, hol szívesen

fogadták ugyan, de kevés diplomáciai sikert ért

el. Thlers visszalépése után 1840 okt, Soult újjá-

alakított kormányában külügyminiszter lett, majd

1847 szept. a kabinet valóságos fje s ez maradt

az 184ö-iki febr.-i forradalom kitíjróséig. B nyolc

évi kormányzása alatt elhibázott kül- és beltigyi

politikájával teljesen aláásta a júliusi királyság

népszerségét és föokozója lett Lajos Fülöp bu-

kásának. Makacs, erszakos ós rövidlátó politikus-

nak bizonyult, aki sem a külügyi helyzetet, sem a

bels reformok szükségességét nem tudta felis-

merni. 1848 febr. 24. el kellett menekülnie Pa-

risból, hová csak 1849 nov. tért vissza. Az 1851

dec. 2-iki államcsíny után végleg befejezdött G.

politikai pályája s ezután tisztán történelmi és

irodalmi tanulmányainak élt. Az Egyesült-Álla-

mok megbízásából megírta Washington életraj-

zát : Vie, correspondance, écrits de Washington
(1839—40, 6 köt.) és az Bgyesült-nllamok meg-
alapítását : Histoire de Washington et de la fon-

dation de la république des États-ünis (1850, 3.

kiad.). Azután kiadta az angol forradalom törté-

netének folytatását: Histoii-o de la république

d'Angletorro et d'Olivor Cromwell 1649—1658
(1854, 2 köt., 6. kiad. 1871) és Histoire du protec-

torat de Richárd Cromwell (1856, 5. kiad. 1869)
címen. Irt még számos irodalomtörténeti ós vallás-

bölcseleti müvet 8 átdolgozta Franciaország tör-

ténetét az ifjúság számára : Histoire de Francé,
raoontóe á mes petits-enfants (1870—75, 5 köt.)

címen. E müvét G. második nejétl született

leánya, Madame de Witt (raegh. 1908 máj. 6.) egé-
szítette ki 1789-tl 1848-ig. Ugyan adta ki atyja
életrajzát (1880) ós levelezéseit (1884 és 1902).

Bármilyen szerencsétlen politikus volt is G.,

mint történetíró elévülhetetlen érdemeket szer-
zett óriási munkássága, lelkiismeretes kutatásai,
objektív és pragmatikus eladása által. Mveibl
magyarul megjelent : Az angol forradalom törté-

nete I. Károly haláláig, ford. Féss György (Pest

1866) ; Az európai polgárosodás története a római
bb^jdaiom rombadltótöl a francia forradalomig
2 köt., ford. Griildczy György (u. o. 1867); A
demokratia Franciaországban, ford. Hohlbamr
Ferenc (Bpest 1898).

G. eleö felesége, Paidine deMeidan, írón, szül.
Parisban 1778 nov. 2., megh. u. o. 1827 aug. 1.

Néhány regényt és gyermekeknek szánt elbeszé-
lést Irt. Legjelentékenyebb munkája : Lettres de
famillesur réducation (Paris 1827, 2 köt., 6. kiad.
1881). -- Második felesége, Elisa Dillon, szül.
1804 máro. 80.. megh. 1833 márc. 11., verses és
prózai elbeszéléseket Irt, melyek közül legismo-
retesebbCaroUne (új. kiad. 1840) c ifjúsági irata.— Pia, Chtiüaume, szül. 1833.. megh. 1892. ; a
QoUége de Pranoe tanára volt. Munkái : Ménandre.
Btade sur la oomédle et la société grecques (1855) •

Alfréd le Grand (8 kiad., 1864); Montaigno(1899)!
--V.Ö. Oroaw/ (1898) ée Bardoux (1894) G.-ról írt
életr^íalt; BaOa Antal, G. mint történetíró
(Uránia 1911. óvf.).

Gaizotla Cass. (növ.),aCompositae (Fészkesek)

csöves virágú génusza ; 5 faja egyéves f Afriká-

ban. A G. abyssinka Cass.-t (G. oleifera DC.)

Abessziniában nagy mennyiségben termesztik.

Magva az u. n. ramtüla-iv. niger-^mag s ennek
sajtolással kivonható olaja a ramtüla-{yagy ve-

rinnua-)o/a;, mely ételolajnak és világítóolaj-

nak használatos. Kelet-Indiában is nagyban ter-

mesztik. L. Gingelli-magvak.

Gujan (ejtsd : gdzsan), város a francia Gironde
départementban, (löii) 4136 lak. Tengeri fürd.
Vegyészeti gyárak ; fakoreskedelem.

Gujána (Guayana, Guiana, Guaiana, Guyane),
Dél-Amerikának az Orinoko, az Amazonas és az

Atlanti-óceán közt fekv EK.-i része, teinilete

1.760,000 km*. Hegyláncai : Brazillá határán az

Ortnokót kísér Siorra Parima, a leereszked
Pacaraima és a Tumuk Humak. E láncokból

ÉÉNy. felé egyes ágak nyúlnak ki. Legmagasabb
csúcsai Venezuela határán a hatalmas tábla-

hegy : Roraime (2250 m.), a Parimében a Pico

Duida (2475 m.) és a Cerro Yamari (2258 m.).

Alaphegysége archaikus kzetekbl áll, csillám-

pala, gnájsz és ritkábban gránit ós diorit annak
fötömege. Vízszintesen rétegezett paleozoós és

Icrétakori homokkövek települnek arra, áttörve

vulkánikus anyagok által. A tenger felé a föld fo-

kozatosan, lépcsk alakjában ereszkedik le. K. felé

a hegyek szintén alacsonyabbak lesznek ós a

Francia-G. alatti Tumuk Humak lánc magassága
400—800 m. körüli. A tenger melletti mély al-

földet a folyók és a tengeráramok által odahordott

iszap folytonosan növeli. A folyók a föld lépcs-

zetes alakja miatt számos vízesést ós sellt alkot-

nak. Folyóvizei : az Amazonas (Trombitás, Paru,

Dóri, Araguary mellékvizekkel), a Rio Negro
(Branca) és az Orinoko (Bentuari, Caura), vala-

mint a kö2rvetlenül az Atlanti-óceánba torkolló

Essequibo, Demorara, Berbice, Corontj'pe, Sara-

macca, Suriname, Maroni és Mana. Éghajlatát

igen magas hmérséklet, nedvesség és így ers
fülledtség, valamint csapadékbség jellemzik. Az
átlagos hmérséklet 27° körüli, a hmér a 20"

alá ritkán száll le. Két ess és két száraz év-

szaka van, évi esmennyisége 2000—3000 mm.
körüli, uralkodó szele az ÉK.-i passzát. D.-i ré-

szeit serdk takarják, amelyek pálmákban, fest-

anyagot, olajat, gyümölcsöt és épületanyagot szol-

gáltató fákban gazdagok. A hasznosítást az utak

hiánya akadályozza meg. Az alacsonyabb része-

ken a fvel borított puszták, szavannák vannak.

A megmvelt föld mindenféle trópusi kultúrnö-

vényt szolgáltat. Állatvilága igen gazdag: maj-

mok, ragadozók (jaguár, puma, medvefajták),

bregér (vampir), a tapir, a pekaris, a lajhár, a
hangyászó, az aguti, stb. az serdk és puszták

lakói. Madárvilága is népes, számos papagáj-

faj és kolibri van erdiben, továbbá igen gazdag
hüll- és rovarvilága. A benszülött g>"ér lakosság

a tupi, karik és aravak indiánus törzsekbl való.

Vannak behurcolt rabszolganóger-utódok is, az

ú. n. busnégerek. G. birtokában Venezuela (Boli-.

var állam), Brazillá (Amazonas állam), továbbá

Anglia, Franciaország és Hollandia osztozkodnak.

Az egyetlen európai gyarmatteililet Dél-Amerika,

ban. Az utóbbi években G,-ban számos tudomá.
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nyoe ezpedidó fordalt meg, feltárva még mindig
sok ismeretlen tOTfilctet.

I. Brit-G., az európai birtokok köit a legnyu-

gatibb és a legvirágzóbb ; Ny.-on Venezuela, D.-en

Brazillá, K.-on a Conntyn ós É.-on a tenger hatá-

rolja. Területi^ 2:i:i.81Ü km», (i»it) 296,041 lak.,

ttilnyomó részben kelet-indiai kuli éa négor. Az
500 km. hosszú partján az Essequibo, Demerara,
Berbyoe ée a Corentyn torkolata jó kikötökül

SMigálnak. A parti részek jól meg vannak raú-

vélve. A fötermék, különösen a Demerara ós

a Berbyce közt, a cukornád, ezzel kapcsolatban

áll a cukor-, rum-, melasszkészltés. A kasszave,

a banána, kukorica, édes batáta a kenyértermé-
kek. Aranyat is mosnak. Tannak vasércei is. A
pasztákon az állatteoyéátésre is gondot fordíta-

nak. Az összes kivitel értéke 1910— 11-ben

1.628,000. a bevitelé 1.750,000 font sterling. 283
nyilvános iskolát 26,339 tanuló látogat. A kor-

mányzás a kormányzóra és 10 (5 kinevezett,

5 választott) tagból álló Court of Policyra van
bizva. A pénzügyre vonatkozó tön'ényeket a
combined court (a kormányzóból, a court of poli-

cyböl és 6 választott tagból áll) szabja meg. A g>'ar-

mat 3 countj'ja: Demerara, Essequibo, Berbyce;

fvárosa és fókikötóje Georgetown (1. o.) v. De-
merara ; jelentékenyebb helység még New Am-
sterdam.

II. J*Vaiiaí>-Ö. (La Guyane franfaise, Ga-
yenné), a Tumuk Hnmak hegjség, a Maron és

Oyapock folyók és az Atlanti-óceán között 78.900

km«-nyi területet foglal el, (i9ii) 49.009 lak. A
Mana, Apomague és Szinnomari torkolatuknál ki-

köt"" ' *"'—\sak mentén utakul szolgálnak. He-

gy"

:

,'l boritvák, a fensikok prérii, vala-

mim .>...„„.. ;it mocsaras vidékei nyáron jó le-

gelöhelyek, a partmenti mocsárterületok nagyon
egészségtelenek ; ezeket csatornázással javítják.

Fóbb terményei a kávé, kakaó, kukorica, rizs. gya-

pot és dohány. 1853 o\i\ aranytermelése is van.

Az állattenyésztés jelentéktelen. Francia-G. a leg-

szegényebb francia gyarmat. Az utak hiánya az

aranytermelést is megnehezíti. 1 km. hoszú vas-

útja van, amelyik St. Laurentben a cukorgyárhoz
vezet. Az állami bevételek és kiadások 1909-ben

8.407,000 frankot tettek ki. 1910-ben a bevitel ér-

téke 12.233,000, a kivitelé 11.567.000 frank volt.

A gjarraat élén a kormányzó áU, melléje van
rendelve a kinevezett tagokból álló conseil prívé

és a választott tagokból álló consoil général. A
g>armat 14 községre (commune) oszlik. Fvárosa
Cayenne (1. o.), amelyet 1852. tettek a deportáció

fhelyévé.
m. NénutdUoia G. vagy Surinanty a Coron-

tyne és Maroni Iblyók közt 129,100 km« terület-

tol. (1910) a benszfllöttek nélkül 92,142 lakossal.

Belsejében a Saramacca és a Surinam a leg-

nagyobb viz^A mocsaras partvid^et mangrove-
erdk szegélyezik, csaUxnák és tíUtésék s%ít8é-
gével me^eíietöaen kiszárították ée a mvelésre
alkalmassá tették. A legfontosabb kultúrnövény
a cukornád, amelybl évenként mintegy 9 ezer

tonna cukrot nyernek. A kávé- és pamut-t«-
melés igen megcsökkent a rabesolgák fölszaba-

dítása (1863) óta. A mm- és melassikészítés még
«1^jelent^eny. Aranymezöi sok aranyat szolgál-

tatnak. A gyarmatok kormányzója mellé 6 tagi>ói

álló kinevezett tanácsadó-testület van rendelve.

A fváros Paramaribo (34.000 lak.), amelybon
csaknem az egész külkereskedelem összpontosul.

A bevitel értéke (two) 7.424,000, a kivitelé 8..34,000

hollandi forint. 1912-ben a gyarmat bevételei

2.929,600, kiadásai 6.992,637 hoUandi forintot

tettek ki.

IV. Venezuelai G., áll a Bolivár államból, a
Yuruari területbl és az Amazonas vidékének
egyik részébl, 600,000 km«, 90,000 lak., akik in-

diánusok. fehérek és mesztizek.

V. Brmiai G., serdkkel borított, részben

mocsaras szavanákkal, 900,000 km*-nyi lakatlan

terület, Pára állam és az Ainazonas északi vidé-

keit foglalja magában.
Története. G. parsait Alonso de Hojeda fedezte

fel 1499. Egy évvel késbb Vincente Yanoz Pin-

zon délrl jövet az egész partvidéket felkutatta.

G. belsejébe eleinte csak egy-két kalandor hatolt,

hogy a Parima-tó mellett a képzelt aranyország
(Eldorádó) fvárosát megtalálják. Az els gyar-

matokat itt a hollandiak alapították a XVI. sz.

végén, ket az angolok és a franciák követték a
XVII. sz. közepe táján. Az els angol gyarmato-
kat 1667. a bredai békében a hollandiak kapták
meg cserében az átengedett északamerikai gyar-

matokért (New Amsterdam). Mikor üoUandia.

mint Batáviai köztársaság francia uralom alá ju-

tott, az angolok 1803. a hollandiak összes G.-i

gyarmatait elfoglalták és csak 1814. adták vissza

G. keleti, kisebbik felét a hollandiaknak. Azóta
az angolok, hollandiak és franciák osztozkodnak

G. területén.
h-odalom. Crookall, British O., I/ondon 1893 ; Bmuién, No-

tice snr la O., Paris 1900 ; Da Boi«, Qeologisch-bergmiiuiiselie
Bldizen aus Sarinam. Pr«iberg 1901 ; Snrlnaaanche Aliaa-

nak (Paramaribo, évente); Sievers W., Der OraBOtreit
zwiscben Brasilien and Pranzösiseh-Q., Petennaans Oeosr.
Mltteilon^eii, Gotha 190:! ; J. Rodway, Ontana : British,

Dntch and Preneh, The South Ajd. Series, London—Leip-
zip 1912.

Guk, az Amazon folyó és Paria-öböl vidékén
lakó ú. n. aravak népek egyik nyelvcsoportja.

Martius önkényesen adta nekik e nevet azért, mert
a guk közös szavuk vérrokonság jelölésére. A
csoportosításnak nincs komoly alapja, mert az így
összegezett népek sem nyelvileg, sem fajilag nem
rokonok.
Qüla.m.gm{lo.).
Gúla (göT.ppramis), 1. a geometriában oly test

(1. az i. áhrát), melynek egyik lapja (az alap) egy
tetszleges sokszög, a többi «.

lapjai (az oldalok v. oldallapok)

pedig háromszögek. Ábránk-
ban ABCDE az alap, ABf,
BCF, CDF, DEF és EAF
pedig az oldallapok. Ezeknek
F metszpontjuk a csúcs. A
csúcsból az alapra bocsátott

FG merleges a magasság.
Ha az ali^ asabályos sokszög
és a mngannágnnk G talp-

pontja éppen e sokszög közép-
ponl3ábaesík,akk(»'aG.-t«2»- 1. ábra. ötoidai* g*u.

6(%»iaAr mondjuk. Ha a G.-t

az alappal párhuzamos síkkal metsszük, akkor
metszetül az alaphoz hasonló sokszöget nyerünk.
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Az alap területe és e metszet területe úgy arány-

lanak egymáshoz, mint a csúcstól számított távol-

gágaik (FG ós Fg) négyzetei. A ö.-nak e metszet-

tl a csúcs felé esö része (Fabcde) egy kisebb G.

A G.-nak o metszet és az alap

közt lev részét csonka G.-

nak hívjuk. A G. köbtartalma

egyenl az alapterület és a

magasság szorzatának har-

madrészével. A csonka-G.

köbtartahna

"^(T+t+ yTTi),

*
kSöí^S"**^'^ hol 2 és / a csopka G. két

'

egymással párhuzamos lap-

jának (ABCDE és abcde) terület©, m pedig e két

lapnak egymástól való merleges távolsága (gG).

Két közös alapú G., melyek egymásnak erre az

alapra vonatkozólag tükörképei, együtt ketts
0.-t alkot. A kristálytanban piramis alatt mindig
ily ketts G.-át (2. ábra) értenek.

2. G.-k, ókori építmények, 1. Egyiptomi m-
vészet.

Crniack (kulack), jávai súlymérték= -t-^Bkg.

OulácB, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (i9io)

1373 magyar lak.
;
postaügynöksóg, u. t. Tarja.

A Gulácsi-család si fészke, mely már a XIV. sz.-

ban virágzott. G. határában si urnákat és arany
karikákat találtak. L. még Nemesgulács.

Gulácsi-hegy, a Balaton vidékének egyik ne-
vezetes bazalt-kúpja (393 m.), Zala vmegyében
Nemesgulács mellett, gyönyör szabályos alalqá-

ról ismeretes.

Gulácsy Lajos, fest, szül. 1882. Budapesten,
ahol els mvészeti oktatását kapta a mintarajz-
iskolában. Azután néhány évet töltött Olaszor-
szágban, leginkább Firenzében, ahol fképp a régi
mesterokot tanulmányozva, sajátságos régiesen
intim festési módot formált magának. Már 1900.
megvette Domhddék c. képét a Szépmvészeti
Múzeum, 1909. pedig megkapta a fváros jubilá-
ris diját a Schiú)ert-dal c. kópéért. Dante találko-
eása Beatricevei c. festménye a Székesfvárosi
Múzeumba került.

Oola-ell, 125 km. hosszú folyó Norvégiában,
Rüraas közelében a Storskarvenen ered, Ny.,
majd ÉNy. irányú folyásában több vízesése van,
Ouloeainél ömlik a Throndhjem fjordba. Völgyé-
ben vezet a Christiania-Throndhjem vasút.

Oúlafa, 1. Alakfa.
Oúlák, 1. ókori építmények, 1. Egjfiptomi mü-

véaset. — 2. G., társas tornagyakorlatok. Kett-
nél több tornász eeymásra állva különféle alak-
zatokat képez. Lehet tomaeszközöket is segód-
eftkSstU használni (mászórudak, kötelek, létra
stb.). MegktÜönböztotünk hegyes, kör és lapos
grnat. Hegyes gúlánál az alapot is, az egyes eme-
leteket is egy-egy tornász képezi. Zör-gúlánálM alapot körben álló három v. több tornász
Wezi. Az emeletek számával fogy az egyének
«áma is. A lapos gúlánál úgy az alapot, mint
az emeleteket ukotó tornászok egy sorban (sík-
ban) állnak. Szaffka Manó tornatanár adott ki
egy fUzfít gúlatervezetet.
Otüam (perzsa) a. m. Hjú ; szolgálattev apród.

Chüárd-viz (Gotdard-víz, Aqua vegetomine-

ralis Goulardi), 2 sr. lúgos ólomecet-oldat, 5 sr.

híg borszesz és 93 sr. víz keveréke. Kezdetben

tejszer zavaros folyadék, amelybl hosszabb

idei állás után fehér csapadék ülepedik le ós a
folyadék megtisztul. Alkalmazása eltt feh'ázandó.

Összehúzó, gyuladást oszlató borogatásokra hasz-

nálják. Hivatalos gyógyszer.

Gúlaszáritó, a széna készítésénél alkalmaz-

zák. Három, 2—3 méter magas, 6—8 cm. vastag

póznát gúlamódra állítanak össze s fent csap-

szeggel vagy gyrvel összekötik. A póznákat

alulról mintegy 60 cm.-re s efölött 80—80 cm.-re

ferdén lefelé átfúrják, a furatokba csapszegeket

vernek s ezekre botokat fektetnek. Erre a célra

szolgálhatnak az egyszer ágcsapos rudak. (L.

Lbor, Ösztötií.) Az ily gúlára rakják fel a le-

kaszált füvet vagy takarmányt száradás végett,

mely, miután a leveg itt minden oldalról éri,

elég hamar szárad. Különösen esdús hegyes vi-

déken alkalmazzák.

Gúla-tükör, négy, gúlává összeállított tükör.

Ha a csúcsára nézünk, az olyan képbl, melyen a
G. áll, négy részt látunk, melyek új, másként al-

kotott képpé egyesülnek. A látott kép tehát nem
felel meg a valóságnak.
Gnlba (Gulva), folyó Ausztráliában, 1. Murray.
Gulbranson (Norgen), Ellen, norvég drámai

énekesn (szoprán), szül. 1863 márc. 3. Stockholm-
ban. 1880-ban a stockholmi konzervatórium nö-

vendéke, 1883. Parisban Kenneth Elena és

Marchesinó tanítványa volt. 1890-ben G. norvég
tiszt neje lett. 1896-ban Bayreuthban lépett fel és

csakhamar világhírre tett szert.

Gnlbransson, Olaf, norvég kanikaturista, a
müncheni Simplicissimus c. élolap rajzolója, szül.

1878 máj. 26. Különösen nagy mester az arc né-

hány vonással kifejezett torzítíteában. Rajzainak
egy sorozata önállóan is megjelent: Berühmte
Zeitgenossen ; Karrikaturen von Olaf G. (Mün-
chen 1905). Münchenben mködik.

Guldberg, Ove. dán államféiüú ós történetíró,

szül. Horseusben 1731. szept 1., megh. Viborgban
1808 febr. 8. Mint Frigyes dán trónörökös neve-

lje nagy befolyásra tett szert s 1772. ö volt a
vezetje a palotaforradalomnak, mely a minden-
ható Struenseo minisztert megbuktatta. Ezóta fok-

ról-fokra emelkedett s 1784-. elnyerte a miniszter-

elnökséget, de pár nap múlva a Frigyes trónörö-

köstl támasztott palotaforradalom megbuktatta.
Mint kormánjtérllú határozott ellensége volt min-
den liberális reformnak és idegengylöletével tnt
ki. Irt egy világtörténelmet: Verdens Histori©

(Kopenhága 1768—72, 3 köt.) ós több teológiai

munkát. V. ö. Giessivg. Struenseo og G. (1849).

Guldborgsond, Fafster és Laaland dán szige-

tek közti tengerszoros ; Rykjöbingnél 1875 óta az
Orehoved - Rakskov vasút 300 m. hosszi'i hídja

vezet át rajta.

Guldin. P(ml (áttérése eltt Habakiik), svájci

matematikus, szül. St. Gallenben 1577 jún. 12.

protestáns szülktl, megh. GnWban 1643 nov, .3.

Eleinte aranyiiiúvességet tanult, de húsz éves ko-

rában a katolikus hitre térvén át, utóbb München-
ben a jezsuita-rendbe lépett. Azután Rómában,
Bécsben és Qrácban tanított. A gyakran G.-féle
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siahályiukk nevezett barieentrütta szabály (!• o.)

Centr^Miyca címQ mflv^wn foglaltBti]:, mely
4 kötetben Bécsben jelent meg 1636., 1640. és

1641-ten.

Ooldin féle nábály. 1. Batieetdrikus szabály.

Gnlipán V. Gidipám szalonka (Recwvirostra
iikafélék e8alá4Jál» tartozó.

ka madAr ; hoeszú osAre he-

gjcn uik nagyobb vizek, szikes

tavak -. ivaszi átvonulá.>íkor leg-

gyakonut). lunyonKeni Kolt. L. Szaionkaféiék.

Gnliasián. 1. Gülisztán.
Onlliver ntazisa, Swifl (1. o.), angol Író egyik

híree munkAján;ik elme.

Gnllstrand, AUmr, svéd szemész, szül. 1862.

jon. 5. I^andslcronában. tanulmányait Upsalában,

Bécsben és Stockholmban végezte. 1891. a stock-

holmi egyetemen magántanáji képesítést nyert

;

1894. ped^ Upealában lett a szemészet profesz-

szora ée a szemészeti klinika igazgatója. A stock-

holmi tudományos akadémiának, valamint az
akadémia Nobel-bizottságának tagja. 1911-ben
Nobel-d^at nyert mint orvos. Legnagyobb érde-

meit a fiziológiai optika torén szerezte, különösen

az ophthalmometriában és az asztigmatizmus vizs-

gálata terén alkotott újat. A szemorv'osi gyakor-
lat számára új ophthalmometert szerkesztett,

továbbá hályogoperáltak számára távcs szem-
üveget, üi szemtükröt stb. Fbb mvei : AUge-
meine Theorie dor monochromatischen Aberra-
tionen imd ihre nachsten Ergebnisse für die

Ophthalmologie (Upsala 1900) ; Die reelle optische

Abbildung (u. o. 1906) ; Die optische Abbildung in

heterogénen Medlen and die Dioptrik der Kristal-

linse des Menschen (n. o. 1908) ; EinfUhmng in

die Methoden der Dioptrik des Auges des Men-
schen (Leipzig 1911). Ezenkívül Kries és Nagel
társaságában rendezte sajtó alá Helmholtz Hand-
buch der physiologi-schen Optik c. mtlvének Hl.

kiadását.

Gulner Gwda, politikns, szül. Válón 1842.,

megh. 1909 dec. 18. Budapesten. Jogi tanulmá-
nyai befejeztével 1867. Pest vmegye szolgálatába

lépett s Beöthy Lajos alispán oldalán mint f-
jegyz mökOdött. 1872-ben az abonyi kerület orsz.

képviseljévé választotta s azóta állandóan tagja

volt a képviselháznak. 1900-ban belügyminisz-

ter: államtitkár lett ; Széli Kálmán lemondása
után 1903. is lemondott, 1904 nov. a független-

ségi paliba lépett be s mint ilyent választották

meg i^ra Abonyban. 1906-ban Pest-Pilis-Solt-

Kisknn vmegye és Kecskemét fispánjává nevez-
ték ki s ezt a tisztet haláláig viselte.

Cialo (4ii»í), 1, Rozscmák és Torkos borz.

Golussa, Massinissa nomidiai király fia, kit

atyja halála ntém (Kr. e. 149.) P. Comelius Scípio

a nimiidiai segithadak fvezérévé nevezett ki.

Nemsokára ezután meghalt. Fiát, Massivát Ju-
ioirtha ölette meg római tartózkodása fdatt Kr.
e. 111.

Gulya V. gúla, oly magyar marhából álló falka,

melyet kora tavasztól késó szig a szabad ég alatt

a legeln tartanak, a telet pedig akolban tölti, v.

ha istállóban van is, nem kötik a jászolhoz, a tehe-

net nem fejik s a borjak kés szig anyjukkal
vannak. Megkülönböztetne xiüaj és szd^ GA

;

utóbbi már némileg az Istállóhoz van szoktatva.

Gulyáknak nevezik helyenklnt az si-, tinó-,

tehén- és bikafalkákat — Onlyás az a pásztor,

ki a G.-t rzi. Ez l^et öreg- vagy szAmadó-gulyáa
és gulyás-bojtár ; utóbbi az elbbinek alá van ren<

delve.

Gulyamadár (Agelaeus pecoris Gm., uut), as
Éneklók (Fn.sseriformes) rendjébe ós a Csíiöge-
félék (Ideridae) családjába tartozó madárfaj

;

kúpalakú csre van, tollazata egyszlnfl barna

;

bosszúsága 19 cm. Hazája Észak-Amerika. Rend^
saeilnt a gulyák közelében szokott tartózkodni,

tojásainak klköltését, mint a kakuk, más mada<
rákra bízza.

Gulyás, 1. 1. Gulya. — 2. G. y.aulyáshús. jel-

legzetes magyar étel apróra vágott marhahúsból
(legjobb hozzá a szivcsap és a vesepecsenye le-

benye) ; úgy készül, hogy az apróra vágott húst
vöröehag^'mával, vízzel, esetleg paradicsommal
pároljuk, paprikával és köménnyel fOszaezzfik,

majd negyedekbe vágott burgonyát ós csipetkét

fzünk a félig puhára ftt hús levében. A G. ké-
szülhet diszn«jhúsból is. Minél többféle hús van
benne, annál ízletesebb. A székely G- (melyet els
készítjérl neveznek így, s nem a székelyek ele-

dele) káposztával készül burgonya nélkül, tejföllel.

Gulyás Pál, irodalomtörténész, szül. Budapes^
ten 1881 jan. 5. Tanulmányait Budapesten vé-
gezte s 1912 óta magyar nemzeti múzeumi r. A
Muzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének
jegyzje, a Magyar Könyvszemle szerkesztje.

Sz^os cikket irt magyar, német, francia ée olasz

nyelven hazai és külföldi folyóiratokba és szak-
lapokba. Önálló mvei: Id.Péczeli József{Bxid&-
pest 1902); Bmf verstani reformkisérlde {vl. o.

\.%0i)\ A könyvkötés technikája (n. o. 1904); De
Maistre József gróf{xx. o. 1905); Les bibliothé-

ques popnlaires de la Hongrie (Besanpon 1907)

;

A Magy. Nemz. Múzeum könyvtárámk címjegy-
zéke, 111. Aldinák (Budapest 1908) ; Eszaknémet
népkönyvtárak (u. o. 1908); A népkönyvtárak
szervezése (u. o. 1909); Népkönyvtárt intézmények
Parisban és Londoniban (u. o. 1909) ; Népkönyv'
túri címjegyzék (u. o. 1910 és 1912); Voltaire és
Shakespeare (VL. o. 1910) ; BcUsac és a heraldika
(u. 0. 1^11); Az olasz népkönyvtárügy fejldése
és jelen állása (u. o. 191 1) ; Könyvészm tanulmá-
nyok I—III. (u. o. 1911-12); Le bibUoteche
popolari unghereee e Tattivitá dello Stato (Milano
1911). E Lexikonneik is munkatársa.
Gulyáshús, 1. Gulyás, 2.

Gnm, I. Chum.
Gumal, folyó, 1. Gomal.
Gumbert, Ferdinánd, német zeneszerz éa

zenei író, szül. 1818 ápr. 22. Berlinben, megh.
1896 ápr. 6. u. o. 1840-42-ig Kölnben énekes
(baritonista) volt. A színpadtól azonban csakha-
mar viaBSBVonult és Berlinben énektanítással,

zeneezerzéesel ée zenekritikával foglalkozott. Több
dala népszer.
Gumbinnen, 1. Kelet-Poroszország legészakibb

kerülete, 10,965 km* területtel, (1910)606,587 lak.

A részben dombos, nagyobbára sik kerületben

fóldmivdés és állattenyésztés a ffoglalkozás. 14
járásra oszlik. — 2. G., az ugyanily nevfl porosz

kerület fvárosa, (i»io) 14,540lak., gj'apju-, pamut-
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és lenszövéssel, sör- és szeszgyái-tással, I. Fri-

gyes Vilmosnak Rauchtól való bronzszobrával.

Gumi, 1. Gummi
Gumma, helyesebben gummi (gör.) az orvos-

tudományban olyan fertz eredet daganatnak

neve, moly a fertz csíra körül lerakódó kiván-

dorlott sejthalmazokból keletkezik, degenerál és

elfolyósodva ragadós, nyákos folyadóktömeget

tartalmaz. Fleg a szifllisnél, a tuberkulózis né-

mely alakjánál (scrophuloderma), takonykórnál

stb. fordul elö; ezeknél gyakran feltör a br
felszínére és ott tova kúszó fekélykoszorúkat

okozhat.

Gummersbach, az ugyanily nev járás szék-

helye Köln porosz kerületben, (i9io) 16,044 lak.,

pamutfonással és szövéssel, papír- és gépgyár-

tással.

€hiinini (mézga, növ.). A G. szót különféle nö-

vényi anyagok jelzésére használják és aztán jel-

zk által különböztetik meg a ktilönböz G.-faj-

tákat: igy G. arabicum {avsib mézga,, l. o.), G.
elasticum (kaucsuk, l. o.), G.-gutt (l. Festéknövé-

nyek). G.-lakk, stb. Újabban mindinkább srb-
ben használják a G.szót magában a kaucsuk jel-

zésére, mint : G.-cs, G.-talp, G.-árú stb. A tulaj-

donképeni természetes G.-fajták a szénhidrátok-

hoz közel álló növényanyagok, melyek a legis-

mertebb G.-fajtával, az arab G.-val(arab mézga)
kdlsleg többé-kevésbbé megegyeznek s úgy, mint
ez, vízien vagy feloldódnak, vagy csak elnyálká-

sodnak, de borszeszben, éterben s hasonló folya-

dékokban nem oldódnak. Minségük szerint lehet-

nek: arcUdn-G. (Acacia-, Peronia- és Anaear-
áixun-d.) ; cerann-G. (cseresznye-G.); hasszorin-

G. (traganth-, basszora- stb. G.).

CMammi ammoniacnin (ammoniákmézga),
1. Ferula.
liuin\t\iíkrahicum,\.Arabmézgaés, Acacia.
Gummiáruk, 1. Kaucsuk.
Guniiui beasoe a. m. benzoegyanta (1. o.

és Styrax).

Cáninini oopal (növ.) a. m. CopcU.
Gummicsövek, 1. C^ö.

Gummicukor (hörcukor, pasta gummosa s.

althaeae), guramiarabikum-nyákból v. althaoa-
nyákból ós felvert tojásfehérjébl cukorral ké-
szült anyag, melybe különböz Izeket szoktak
keverni s melyet cukor helyett különösen Ameri-
kában a szájban tartanak és rágnak.

€>ainnii elaHtlcuin, l. Katicsuk.
<>niunii elemi, 1. Elemi.
Gummiérc v. gummit v. urángummi (á8v.), az

nránszurokórc mállási terméke ; amorfnak tetsz,
do azért kristályos ; behintve, flnom erekben, néha
vesealakban fordul elö, vörösessárga vagy já-
cintpiros, vörösbarna, zsírfónyQ, alig áttetsz v.
át nem látszó. Ijelöhelyoi : a Cseh-Szász Érchegy-
ség, Johanngeorgenstadt (ú. n. Eliasit), Schnee-
borg, Joachimsthal és Przibram ; Észak-Caroliná-
banPlatrock-Mine.'A rádium felfedezése óta igen
nagy fontossága van.
Gununifa Mv.).!. Ficus ; — kék és vörös G., l.

J^ucaiirfHus.

GiimmHolyás (n".v), ]. Mtizgafolyás.
4>uinnii Kalbannm. i. íerula.
Uaminl 4;et««nia a. m. guUapercha.

Gumó

Oamniigatt v. gummigutti és G.-fa, l. Fes-

téknövények és Garcinia.

Gummigyanta a. m. mézgagyanta, 1. Gyanták.
Gnmmiharisnya, rugalmas, szövött gummi-

bül készült harisnya, meljnek célja az alsó vég-

tag egyenletes befzése gyüjtértágulás esetében.

Gummikö a. m. hialit.

Ouiniuikntcra, vagy G. kutíra, l. CocMo-
spermaceae.
Gummilabda, l. Kaucsuk.
Gtumnilakkfák (növ.), a gummilakkot leginkább

a Croton lacciferus (Aleurites lacdfera) nev,
Kelet-Indiában otthonos fától kapjuk. E fa fiatal

ágaiból egy pajzstetü (Goccus lacca) szúrása foly-

tán tejnedv folyik ki, amely az állatkát bevonva,

apró szemecskékké szárad össze. Ezeket vagy az

ágakkal együtt gyjtik (lacca in baculis, németül
Stocklack), v. a szemecskéket leszedik az ágak-

ról, ez a szem^séslakk (lacca in granis), melyet
megolvasztanak és vékony lomezkókké alakíta- |

nak, ez a tábláslakk (lacca in tabulis) vagyis a

sellakk, mely rubin-, vér- és barna szin fajtákban

fordul el a kereskedelemben. A sellakk lakkflr-

nászok, pecsétviasz, politúr és ragasztók elállítá-

sára való. Dammar-gyantával és copallal össze-

olvasztva adja a porcellánragasztót. A sellakk ké-

szítésénél vörös festéket (festölakk, Lac-Lac, Lac-
dye) is nyernek. Mint G. említtetnek még : a Ficus
indica, laccifera, religiosa és bengalemis, az üro-
stigma rubescens, a Schleichera trijuga és azon-

kívül az Anona squamosa, a Ziziplms Jujuba és

a Butea frondosa.
Gummiléggömbök, l. Aerologia.
Crummi nostras (növ.) a. m. cseresznye-

gummi (l. o.).

Gumminyomás, 1. Fotográfia.
Gumuii-resina (növ.) a. m. mézgagyanta, 1.

Gyanták. — G. asae foetidae, 1. Ferula. — G-
autti, l. Garcinia. — G. oUbanum a. m. tömjén,

1. Boswíilia.
Gummisav, 1. Arabin.
Gummiszalag, 1. Kaucsuk.
Gummiszivacs, 1. Kaucsuk.
Gummiszövet, kaucsuklapokkal bevont pamut-

szövet, leginkább ágybetétnek használják. E cél-

ból a kaucsukot, amelyhez kevés ként és földes

töltanyagot is adtak, melegen vékony lapokká
hengerlik s e lapokat ugyancsak melegen szövetre

nyomják (reáhengerlik) s végre kismérték vul-

kanizálás céljából gzölik.
Gummi-szurrogátum, a drágább gummi pót-

lása olcsóbb anyagokból gyártott, hasonló tulajdon-

ságú anyaggal. Walton a lenolajat enyvsürüségig
befzi s hasonló súlyrész sellakkal elkeverve meg-
olvasztja, végül pedig vashengerek között kihen-
gorli. L. még Kaucsuk-szurrogátum.
Gummit (íisv.), 1. Gummiérc.
Gummitapasz (emplastrujn LitJuirgyri com-

positum), 1. Tapasz.
Ciumnil traicacantlia, 1. Tragánt.
Gummon, l. Szigetel anyaitok.
<;uminoMls (növ.), 1. Mézgasodás.
Gumó (tuber), a növények tartaléktáplálékát

felhalmozó ós a vegetatív szaporodást elsegíti
földalatti szárának egyik vaskos, gömbölyded
alakja, fejldésükben visszamaradt alleveleket i
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cs ezek hónaljAbiin rügyekot (siemeket) visel,

iiiui'lyt'kltól új földfeletti vagy földalatti hajtA-

• znek. A G. o tulajdonságainál fogva
. :

' fs rtrm giiokér. A G. lehet ág-G., ami-
kor a szúr ulsú részébl keletkez földalatti ágak
rügjei alakulnak át G.-vá (pl. burgonya, 1. a 4-ik

kötet 118. oldalán le^hílrát), v. szár-G., amikor
maga a .szár szikalatti v. szikfeletti része alakul

G.vá. Ilyen a Coitjdulis gömböly, a kitnrépa
lepényalakü G.-ja (1. az ábrát). Az ily G. alsó

felén sok járulékos gyökeret fejleszt. A szikfeletti

szárból keletkez G.-k fels részében allovelek

vannak, amelyeknek hónaljából fejld rügy vá-
lik hajtássá ; a szikalattiból fejld G.-n allevél és

rügy nincs, hanem a cí?iiosáu van törpeszártagú
tóhajtás, mely a földfeletti szárat hozza létre. A
(í. a növények életében fontos szerv, amely által

a földfeletti részek elpusztulása után a növény
tovább él (áttelel). Alkalmas idben a G. rügyei

Guna

A knnréps gnmója.

sarjadzásnak indulnak és az új sarjakat egyideig
a G.ban lev tartalék táplálékanyagok táplálják.

\agy vaskos G.-kat (burgonya) a növény szapo-
rítására is fel lehet használni, mert a G.-n lev
minden rügybíM (szem) új növény alakul, miért is

a G.-t a szemek szerint darabokra vágva lehet
olült^tni. A G.-hoz hasonló szár a sarj-G. (1. o.)és

I hag>ma-G. O-o.), ; a gyökér alakjai közül a
jyökór-G. (1. o.).

Gumócska, I. Sarjgumó.
Gamómosógép, máskép yi/ökérmosógép (I. o.).

Gumósarj, 1. Sarigumó.
Gnmósodás. A fák alvó rügyeinek rendellenes

i>jl6dése következtében a törzsön v, az ágakon
tnibölyded, fás, kéreggel bevont dudorok kelet-

keznek s e jelenséget nevezik G.-nak (Knollen-
maser). E gumók gj'akoriak a gyümölcsfákon s a
törzsrl könnyen leválnak.

Gumós takarmány, m&akép gyöktakarmány
(1. 0.).

RAvi Xngij L<\rrko>irt. I.X. köt.

Gomótörzs (n»v.), a földalatti szár alakja, mely
rövid, gumószerüen vastagodott (pl. a Cyclaraené).

Gumpelzhaimer, Adam, német egj'házi zene-
szerz, özül. lóGÜ körül Prostbergben, mogh. 1625.
Több egyházi dalt irt ós Compendium musicae la-

tinura-germanioum (1595) elmen egy zeneelmé-
leti müvet az éneklés mvészetérl.
Gumplowicz, Ludwig, osztrák jogtudós és

nomzetgazdász, szül. Krakóban 1838 márc. 9„
nejével együtt öngyilkos lett Grácban 1909 aug.
18. Ügyvédségen kívül hírlapírással is foglal-

kozott s a Kraj hírlapot 1871—74-ig szerkesz-

tette. 1876-ban Grácban az állaratudományokból
habilitáltatta magát s 1882. rendkívüli, 1893.
rendes tanárrá lett. Müveiben az állam alakulását

a fajok harcából származtatta. Ez elméletét töb-

ben követték (Ratzenhofer). Több lengyel munkán
kívül tle valók : Rasse und Staat (Wien 1875)

;

Plülosophisches Staatsrecht (u. o. 1877, 2. kiad.

1897. Allgemeines Staatsrecht) ; Rechtsstaat und
Sociallsmus (u. o. 1881) ; Der Rassenkampf. Socio-

logische üntersuchungen (u. o. 1883) ; Grundriss
der Sociologie (u. o. 1885) ; Das österreichische

Staatsrecht (u. o. 1891) ; Sociologie und Politik

(Leipzig 1892); Die sociologischo Staatsidee

(Graz 1892); Sociologische Essays (Innsbruck

1899); GeschichtederStaatstheorien (u. o. 1905);
Socíaiphilosophie im Umriss (u. o. 1910).

Gumpoldskirchen, község Mödling alsóausz-

triai kerületben, (i9io) 3072 lak. Fehér bora egyike
a legjobb osztrák boroknak.
Gumppenberg, Hamis, báró, német író, szül.

Landshutban (Bajorország) 1866 dec. -i. A Mün-
chenben megjelen Jugend munkatársa. Termé-
keny drámaíró: Thorwald (1888); Apolló (1890);
Der Messiás (1891) ; Alles und nichts (1894) ; Der
erste Hofnarr (1899); Die Verdammten (1901);
Die elf Scharfrichter (1901) ; Überdramen (1902)

;

König Konrád I. (1904) ; Köníg Heinrích I. (1904);
Die Einzigo (1905); Herzog Phílipps Brautfahrt

(1909). Regénye: Der fünfteProphet(1895); versei

:

Aus meinem lyrischen Tagebuch (1906); nagyha-
tású paro<lisztikus müve: Das teutschoDichterross
in allén Gangarten vorgeritten (1901, 6. k. 1908).
Gomprecht, Ottó, német zenei író, sztU. 1823

ápr. 4. Erfurtban, megh. 1900 febr. 6. Obermais-
ban Meran mellett. Boroszlóban. Halléban és Ber-
linben tanult jogot. 1849-ben a berlini National-

zcitung zenekritikusa lett. A nyolcvanas évek-
ben teljesen megvakult. Müvei: Musikalische
Charakterbilder (1869, 1876) ; Unsere klassischen
Meister (1883—85) ; Nenere Meister (1883).

Gnmrij v. Gumri, íg>' nevezték régebben Ale-

xandropol orosz erdöt Transzkaukáziában.
Qnmti (ang. Goomty), két elindiaí folyó: 1.

a (íangesz 770 km. hosszú baloldali mellékfolyója,

ered Pílíbliit kerületben a Terai egy kis mocswrá-
b«'jl, D.-nek, majd DK.-nok folyik, I^akno (ang.

Lucknow) városnál válik hiyózhatóvá, íölvéve a
Sait, Benaresztl 27 km.-nyire torkolik; — 2. folyó,
ered a Tripura (Tipperah) Hillsen két forrásból,

Tripura kerületen (Bengália) átfolyva 106 km.
hosszú folyás után a Megnába ömlik Daudkandi
mellett

Guna (szanszkrit szó),alapjelentése cérna, fonal-

kötél, átvitt értelemben erény, jelesség, magas
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rang. Nyelvtanban a magánhangzó ersbülésének

egy neme.
Gunár, a lúdnem hímje. A G. poligám, de egy

nsténnyel is beéri. Tenyésztésre csak négyéves

korig alkalmazandó. A párzás néha decemberben

kezddik, de rendszerint csak januárban, szigorú

télen még késóbb. Leghelyesebb minden 4 ns-
tényhez egy ö.-t venni, de ott, hol a párosodás

vízben történhetik, mely általában eredménye-

sebb, 1 G.-ra 6 nstényt számítanak. A gondos

tenyészt bátor kinézés, erteljes, tagbaszakadt

G.-t választ.

Guncel, németül s magyarul jól tudó kém volt,

ki 114€ szept. 10. II. Gézát és Belus nádort pon-

tosan értesítette a Bruck közelében álló Jaso-

mirgott Henrik osztrák határgróf ós bajor her-

ceg seregérl, melyet másnap meg is támadtak

és megvertek. Róla nevezhették el a Lajtán

vagy Ennsen lev hidat, mely a Névtelen Jegyz
szerint (57. fejezet) Németország felé hazánk ha-

tára volt, Pons Guncilnak (Guncil hídjának).

Szabó Károly szerint ez a mai Gunzelsdorf Alsó-

Ausztriában, a Triosing-patak partján. Guncil fa-

lut Baranya vmegyóbon 1296—1308 közt mint a
Gyr-nemzetség birtokát említik.

Guncil hidja, 1. Guncd.
Ciunda (állat), az ágasbel örvényférgek (Tur-

bellaria, Dendrocoela) rendjébe tartozó tengeri

féregnem. 3 faja ismeretes. Messzina partvidékén

közönséges a Q. lobata 0. Schm. ; hossza 6 mm.,
szélessége 0"5—07 mm.
GnndebsJd, 1. Gundobad.
Oandelünger Gyula, fest, szül. 1833 ápr, 28.

Krompachon, megh. 189é máj. 3. Bécsben, Rabi-
nál kezdett tanulni 1856., aztán Düsseldorfban,

végül Münchenben munkálkodott. 1866. állította

ki els festményét Budapesten, egy tájképet. A
gazdálkodás és családi ügyei annyira elfoglalták,

hogy kevés ideje jutott a festésre, pedig 1891.
sikere volt Budapesten Árva vára c. képével,

amelyet az állam megvett a Szépmvészeti Mú-
zeum száraára. Ugyanott rzik Csobáncz és vidéke
c. képét. V. ö. Mvészet, 1906. óvf.

Gundestrup, Jütlandban, Aars mellett fekv
hely, ahol tózogvágás alkalmával 1891. egy
közel 9 kg. súlyú flgurális díszü ezüstüst került
el, mely a Kr. u. II. sz.-ban készülhetett kultusz-
célra.

Ciandl (Ctenodactylus G. Pali., íósüspatkány,
4ii»t), a Rágcsálók rendjébe, a Csalipatkányok
(Octodontidae) családjába tartozó állatfaj. Teste
zömök ; feje vaskos, tompa orrú ; füle rövid

;

Bíeme középnagyságú; bajuszsertói hosszúak
és merevek; hátulsó lábai hosszabbak az elül-
sknél és karmaik mögött fésüfogakra emlékez-
tet szarufogak vannak, melyi^ket egy sor merev
ós e fölött egy másik sor hosszú és hajlékony
sörte borít. Törzse 175 cm., farka lö cm. hosszú.
Goreamilya barnás rozsdaszln feketés-barna, hosz-
uanti sávokkal 4b a háton fekete pöttyökkel.
BSMÜc-Afrika sziklás vidékein honos. Húsa ízle-
tes ; prén^éböl pónzos-zacvskókat készítenek.

Qtmdioariiui, burgund király, I. Guntíier.
Oundind, adók., Szerem vm. áupaiyai j.-ban,

(i»io) 2101 horvát lak.
; gzmalom, u. p. Velika

Kopaníca, a. t. Samao.

Gondioch, burgundi király, ki népének marad-
ványait a Rajna melll a Rhone vidékére vezette

s megalapította a burgundi királyságot Galliában

(44r,3-ban); megh. •i73-ban. Országán három üa
osztozkodott.

Gnndling, Jákob Paul, báró, szül. Hersbruck-

ban 1673 aug. 19., megh. Potsdamban 1731 ápr.

11. A történelem és jogtudományok tanára volta

berlini nemesi akadémián, mikor 1713. 1. Frigyes

VUmos porosz király udvari tanácsossá és törté-

netíróvá nevezte ki. Állása azonban inkább az

udvari bolondéhoz hasonlított s a király bizalmas

mulató társaságában, az ú. n. Tabak-Kollegium-
ban állandó céltáblája volt a gúnyolódásoknak és

durva tréfáknak. A király késbb megtette t a
tud. akadémia elnökének és 1724. bárói rangra
emelte. Egy boros hordóban temették el. Köny-
vet adott ki e címen : Lében u. Tatén Friedrichs

I. (Halló 1715).

Giindobad (Gundébald), burgundi király, Gun-
dioch íia. Atyját 473-ban követte az uralkodásban
s miután két testvérét, Chilperichet és Godegiselt

megölette, egyedül uralkodott népén. Jó törvény-

könyvet adott ki és sokat fáradozott az ariánus
burgundok és a katolikus rómaiak kibékítésén.

Megh. 516-ban. Pia, Zsigmond követte a trónon.

Ciundobada lex (lat.), 1. Bunjwidi törvény-
könyv.

Gundui-rost (növ.), az Indiában term Cordia
Rothii háncssejtjeibl álló rost.

Gundnk, folyó, 1. Gandak.
Gundulic, Iván (olaszosan: Giovanni Gon-

dola), híres horvát költ, szül. Raguzában 1588
jan. 8., megh. u. o. 1638 dec. 8. G. a régibb hor-

vát (szerb) irodalom legkiválóbb képviselje. Vele
érte el a raguzai horvát költészet fejlettségének

legmagasabb fokát. Mint államférfiú is elismerés-

ben részesült szülvárosa részérl, amennyiben
a köztársaság rektorává választották. Lirai és

epikus költeményei, valamint drámái tartalmuk
és küls alakjuk tökéletessége és a nyelv szép-

sége folytán ma is kiváló irodalmi becs munkák.
G. a szlávok els drámaírója. 11 drámát írt, de
teljesen csak 3 maradt ránk: Arijadna, Pro-
serpina ugrabljena és Dubravka, amelyet ma is

eladnak. Lirai költeményei között els helyen
áll : Suze sina razmetnoga (A tékozló flú könyei)

cím elégiája. Legnagyobb alkotása az üsman c.

eposz 20 énekbon (Raguza 1626., Buda 1827..

Zágráb 1844., 1854., 1877. és 1887., Belgrád
1889). Ebben G. megénokli az 1621 -iki lengjel-

török háborút, nevezetesen II. Ozmán t<»rök szul-

tán és Ulászló lengyel király viselt dolgait A 14.

és 15. ének elveszett, vagy pedig G. soha meg
se írta. Pótolták ezt a két hiányzó éneket : Sor-

koéevió, Zlataric, de igazán sikerülten Mazuranic
Iván horvát epikus. G. fonmaradt munkáit Pavic
Ármin rendezte sajtó alá (Zágráb 1877, Délszláv
akadémia kiadása : Régi horvát ü-ók, 9. köt.). Az
Osman Appondini olasz fordltiisában 1827. jeleni

meg Raguzában. Tanulmányokat írtak róla : Pii

vic A., Zore L., Markovié J. (horvátok), Brandt
R., Lipowskij (oroszok), Jonsen A. (svéd).

Gungl József, magj'ar származású tánekompo-
nista, katonakarmostor, szül. 1810 dec. 1. Zsáni-

békon, megh. 1889 jan. 31. Weimarban. Helyet-
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te«tanitóból oboista lett egy taitenabftndában.

nyolc éTig a 4. osztrák^tflsér&zred xenekarát ve-

zette, 18^. Straoss és Laonor példája után e^
yándor tánczenekart szervezett, amellyel Ameri-

kában is tuuigvenenyezett, 1858—64-ig a 23.

osztrák gyalogezred zenekarának lett a karnagya.
Késbb M^jna-Prankfurtba, majd Weimarba vo-

nult viasza. Keringöi, polkái népszerek. Leánya,

G. Virgima, énekesn és énektánámö Frankfurt-

ban.

Gnngna. Magyarország középkori vízrajzában

in. a Giföngyös vize, még pedig : 1. a Rába
XV.'

' ;i, mely Sárvárnál torkollik; 2. He-
ve- n.

(juiuo. >ür és az ngyaniiy nev járás (58.59-i

:.) szókhelye Dagesztan orosz-kaukázusi tarto-

liiáiiyban. aKarakoi-szn balpartján emelked G.-

hegy ogj'ik nierodek terraszán, 82 lak. Ez volt a
c^r\:.^</ <írnilnak(l. 0.) utolsó menedékhelye, itt

v< > ti 1859 aug. 25. magát az orosz Bár-
ját . mogadni.

Gonja, adók Szerem vm. zupáidéi j.-ban, (i9io)

lilö horvát, magyar és szerb lak., vasúti állo-

más, posta- és táviróhivatal. gzmalom. G. állo-

mástól a Száva áthidalásával Brckáig folytatása

m a vinkovee-brckai helji érdek vasútnak
S94. évi IV. t.-c.). G.-ban székel a szlavóniai

::íj-fakivonatg}ár rész^•énJ-tá^saság.

Gonja (dOt ), a keletindiai kendernek elvirág-

zása után szedett és bosszú csomókba kötött csú-

csai, melyeket hasis-hatásuk miatt dohányzásra
használnak.

Gm^avci. adók. Pozsega várm. íygradiskai
^ • 1910) 500 horvát lak. ; u. p. és u. t Nova-

:-;a.

;juunar, 1. GwUher.
Gunnarit (ia^ ), ónfehér, sárgás-barnára befut-

f.r .,!,... re, a pirrhotinba beágyazva fordul el.
vasszulíld. Termhelye Rud (östergöt-

Nemrég fedezték fel.

Ciunner., latin növénynevek után G^a^nerus
!oh. Emst (1718— 1773) norvég püspök nevének
vidítóse. Megírta Norvégia flói^át.

Ganners L. (a«v.), a Halorrhagidaoeae csa-

lád génusza, 30 faja elszórtan fordul el több-

nyire a D.-i félgömbön, a legtöbb Délamerikában
és környez szigetein terem. Földalatti szárral v.

rövid földfeletti törzzsel biró, ével füvek. Egye-
sek kicsinyek, mások igen nagyok, többnyire csak
tlevelük van. Virágok 1—2 ivarú. igen apró
füzérekben áll, termésük 2 termlevélbl alakul 1

magva, csonthéjas. A G. chilensis Lam.^'G. seabra
R, et P.) Peru és Chile mocsaras helyein n, le-

vele csaknem 2 m. széles, a i?A«<m-€hoz hasonlít

és többodmagával hosszú nyélen emelkedik a ta-

laj fölé. Szép lombjával pompás kerti disz, télre

igen jól be kell takarni. Tkéjében a Nostoc nevö
moszat kolóniái élnek. Levélnyele meghámozva
eledel, gyökere kissé összehúzó, vérelállítónak,

cserz- és festanyagnak használják.
Gxumisonit (íbt.), vaskos, biborpiros, késsel kar-

colható ; valószínleg tisztátalan fluorit. Term-
helye Gunnison, Coloradóban.
Gonnlaog Ormstonga, izlandi szkáld (költ),

szül. a X. sz. utolsó nogyodében, megh. 10(Á. Els
fiatalságát Norvégiában töltötte, majd 11. Ethelred

angol király udvarába ment ahonnan 1006. szül-
földjére vi^zatérve Hrafii Onondarson szkálddal

a szép Helge kezéért verekedett meg. E párbaj

követkoztéb«>n mind a kettjüknek menekülniök
kellett. Hárura évvel késbb újra találkoztak Nor-
végia földén, s a harcban, amit eg>-mással vívtak,

mind a ketten éltöket vesztették. G. költeményei
közül csak j»>lpntéktelen töredékek maradtak ránk.
Nevéhez fzdik a GitnrUaugssaga, amely életét

és Holge iránt való szerelmét Irjá le.

Gonnlöd. a skandináv mitológiában Sottung
óriás leánya, aki atyja parancsára egy sziklában

rzi a bölcseséget hozó italt. Odin kígyó alakjá-

ban a sziklába furakodik és megissza az italt.

G.-nak Odintól fia születik : Bragi (1. o.).

Cinnny flbre (G.-rost, nOv.), a juta-rostoak
eg>'ik it'i-'ibb neve, 1. Corckorus^ Rostnövények.
Gunong-Api (Gunnung-Api), \. Banda-szigetek
Ciuupoiirder (ang.) a. m. puskapor; G.-nak

nevezik móg a tea egyik faját.

Gxmsberg Izidor, magyar születés angol sakk-
játszó, szül. Pesten 1854. 1876-banLondonban tele-

pedett meg. Gyzelmei: 1885. Hamburgban és
1888. a bradforderí nemzetközi versenyen els díj

;

az 1889-iki new-yorki nagj' versenyen harmadik
díj. 1890-ben elnyerte a világbajnokságot. Csitro-

rinnal szemben eldöntetlentll végezte játszmáját.

Gonter-skála v. Gunterszámoló-léc, 1. Szá-
moló-léc
Gonther (Gundifarius), a Nibelung-énekben

Burgundia királya, Bnmhild férje, Kriemhild
bát>"ja, Siegfrid meggyilkolásának részese, ki

Kriemhild boszuja által Etzel udvarán, övéivel

eg>'iitt, elpusztul. Az északi mondában Gwmar
felel meg neki.

Gontia, 1. Giinzhurg.
Gontram, frank király, I. Chlotar fia, ki atyjá-

tól 561. Burgundot örökölte Orléans fvárossal.
Sokat harcolt a longobárdokkal és a nyugati gó-
tokkal, kiktl több ízben vereséget szenvedett.
593-ban balt meg örökösök nélkül. Az egyház t
jámborsága miatt a szentek közé sorozta.

Gontranisdorf, alsóausztriai község a möd-
lingi közigazgatási kerületben, (1910) 5488 lak.

Szllmúvelés, té^agyártás.
Gúny, szatira (e«t)— enyhébb formájában kö-

zönségesen csíifolódás-Tíak is nevezzük — a 110-

vetségeenek egyik fiya. Míg a, tiszta komikum ár-

talmatlan játék, mely földerít, mulattat, addig a
G.-nak komoly, többnyire erkölcsi célzata van.
éles, támadó fegyver, mely sebeket oszt. A G.-dal

és szatirikus vígjáték személyek, társadalmi osz-

tályok, korok hibáit sfélszegaégeit ostorozza. Iro-

dalmi vonatkozású is lehet A szatira kivált nagy
társadalmi átalakulások idején virágzik s a gon-
dolkozás V. Ízlés fordultának jele s ^yúttal l^té-
kony eszköze. A G. számtalan változatai a köny-
nyed, csípte sídlemesBégtl a keser pátho.-/cig

az er és árnyalat mindenféle fokalt mutathatják.
L. még Irónia, Paródia, Travesztia.
Gúnya, népiesen a. m. roha.
Gónydalok, 1. Tréfás dalok.
Gónyiessület (lat. crux ülwfOria) neve a Pa-

latínuson 1856. talált és a Kirchor-Mozeambnu
rzött mvészietlen falkarcnak, ann^egyszamár
fej keresztreftacítettet ábrázol, valószintUeg u

6»



Gunyhó — 84 - Gureremei

III. 8Z. elejérl. Balról egy emberi alak kezét fel-

emelve imádást fejez ki, azért az aláirás görö-

gül : Alexameno3 imádja Istent. Hihetleg egy

pogány gúnyolta Így keresztény társát, amire ez

a szomszédos terem falára karcolta : Alexamenos
Hdelis. Haupt és Wunsch a keresztrofeszítettben

Typhon-Seth-et látják, de nézetüket alig osztja

valaki. V. ö. Garrtvcd, H croceflsso grafflto

(1857); Kraus, Das Spottcruciflx vom Palatin

(1872) ; Br^er, Les origines du Cruciflx (1904).

Gunyhó, 1. Kunyhó.
Gúnyirat, magánegyének vagy a nyilvános-

ság alakjai ellen intézett irat, mely tárgyilagos

okok helyett az ellenfél személyi kisebbítésével,

való vagy koholt hibáknak kiszínezésével igyek-

szik ártani. Amemiyiben az irat kiválóan terjesz-

tésre van szánva (például nyomtatvány), a neve

pamflet.

Gúnynév v. csúfnév, olyan név, melyet gúnyból

adnak egyes emberekre s mely aztán állandóan raj-

tuk ragad (azért ragadványnévnek is mondják).

Sok helységben minden embernek van valami ra-

gadványneve ; egész ilyen gyiytemények találha-

tók a M. Nyelvr egyes köteteiben. A gúnynevek-
ben tág tere van a nép humorának, s néha alakjuk
is szeszélyesen van képezve. íme egy pár példa

:

Csirke Pali, egy baromflpásztor gúnyneve ; Szi-

poly, egy uzsorásé ; Kup\ird,^\s ember ; Tálszemü,
nagy, kidülledt szeme van stb. Néhol még a hely-
ségeknek is van gúnynevük, pl. Göcsejben Egha-
sitó-kontyu Dobronak, mert ott az asszonyok csú-

csos nagy fakontyot visehiek, Kutyamája-evö
KiÜs-Sárd, Birkalabszopogató Káloczfa, Össze-
futott SzUváffy, Széjjelszaladt Pórszombat.
Gúnyvers a. m. szatíra, paskvillus.

Gonzenhausen, az ugyanily nev járás szék-
helye a bajorországi Közép-Frank kerületben,
(1910) 5278 lakossal, sör- és malátagyártással, gaz-
dasági gépgyárral, komlótormeléssel.

Guotíalu, kisk. Liptó vm. Uptószentmiklósi j.-

ban, (1910) 107 tót lak., u. p. Királylubella, u. t.

Németlipcse.

Gara, Eugen, német baritonista, szül. Pressém-
ben (Csehország) 1842 nov. 8., megh. Starnberg
mellett Aufkirchonben 1906 aug 26. Bécsben el-

végezte a politechnikumot, Münchenben fest lett,

inayd a konzervatóriumon az ónektannak hallga-
tója. 1866-ben Münchenben, 1867. Boroszlóban,
1870. Lipcsében volt operaénekes, 1876. Bay-
routhban Qunther szerepét személyesítette a Nibe-
lungeoringbon. 1883-ban a müncheni Hoftheater
tagja lett. Nagy sikereit a színpadon Wagner ós
Marschncr zenodrámáiban, a hangversenyterem-
bon pedig Löwe és Schubert dalaival aratta. 1905.
kiadta eralékU-atait Erlnnerungen aus meinem
iieben címmel.
Guradobra, kisk. Hunyad vm. marosillyei

j.-ban, (1910) 512 oláh, magyar ós cigány lak u p.
Hunyaddobra, u. t. MaroslUye.
Oorage. Aboaazinlától D.-re fekv, hegyekkel

takart tartomány ; a Zobahe nev nagy tó van a
tartomány közepén. Állítólag keresztény gallák
lakják. Nag>'t»l)bré8zt még ismeretlen.
Qurahoncz. község, 1. Honczt.
Qurahumora, l. 1893 óta keriÜeH kapitány-

tág Bukovinában, 761 km« ter, (1910) 62.278 lak ,

G. és Solka járásokból áll. — 2. G., az ugyanily
nevíi ker. kapitányság székhelye a Humora és Mol-

dova összefolyásánál, (1910) 5312 lak.

Garami (*iiat, Osphromenus olfax Commers.),

a Labyrinth-kopoltyus halak(LabyrinthibranchiiJ
csoportjába tartozó halfaj, mely Jáva, Szumátra,
Borneo édesvizeit lakja. Apró állatkákkal és nö-

vényekkel táplálkozik. A hím és nstény növé-

nyekbl és iszaprészekbl közösen tojásalakú

fészket épít. Húsa ízletes. 1 méternél hosszabbra
is n és súlya a 10 kg.-ot is meghaladja. Rokonai
közül a foltos G. (0. Trichopterus Pali. var. Noel-
reuteri Cuv. Val.), a sávos G. (Trichogaster fascia-

tus [BL] Schn.) és a törpe G. (Trichogaster lalius

[Ham.-Buch.] Day.) Indiában honosak, de akváriu-
mokban Európában is gyakran tartják.

Garamidák, királydinasztia Georgiában.
Guránok, a kurdoknak (1. 0.) perzsa területen

él ága, szokottabb nevük a tat (1. 0.).

Gurány, kisk. Bihar vm. vaskohi j.-ban, (1910)

1056 oláh lak., u. p, Dombrovány, u. t. Szudrics.

Gurara, oázis-csoport a Szaharában, Tuattól
É.-ra, amelyhez számítani szokták és a Szaura-
vaditól Ny.-ra, összesen mintegy 2800 km* terü-

lettel és 200,000 lak. Fhelye Timmimun. 1895.

a franciák megszállották.

Gararó, nagyk. Szeben vm. szelistyei j.-ban,

(1910) 2698 oláh lak., u. p. és u. t. Oriát; a
nagyszebeni posztó-ipartársulatnak itt nagy fo-

nodája van. A Szeben folyó itt nagy zuhatagot
képez.

Guraszáda, kisk. Hunyad vm. marosillyei

j.-ban, (1910) 735 oláh és magyarlak., van vasúti

állomása és postahivatala, u. t. Marosillye. (
'

mellett román stíl templom eltorzított maradv;.
nyai láthatók.

Gurba, község, I. Garba.
Gurczyn, 1. Gurischin.
Gurd, Brit-Gujána számára Londonban készül

ezüstérem á 100 cent = 4'03 K.
Gurdély, a divertimlum (1. 0.) magyar neve.

Ma már nem használatos.

Gurdézi, másként Gardézi. perzsa fokira

;

író a XI. sz.-ban. Mint azt neve is mutatja, Gui-
dézben, Ghaknitól vagy ötven mérföldre fekv
városban született. Kr. u. 1051. v. 1052. írta föld-

rajzát, melyben kissé bvebben emlékezik meg a

magyarokról, mint Ibn Roszteh, az arab geográ-
fus, ki t több mint egy századdal megelzte.
Mve, mint a legtöbb keleti tudományos munka,
mások kutatásain alapszik. Ibn Rosztehhel eg>'ütt

Dzsaiháni szamanida nagyvezér Maszalik v'al

Mamalik (utak és országok) cím, reánk nézv.

elveszett mvébl vett át sok adatot. V. ö. Gr
KvMn Géza, G. szövege a magyarokról (Akad
Ert. 52. évf 1894 ápr.).

Gurdzsisztán, Georgia perzsa neve.
Gureba n. m. idegenek (az arab garib szónak

többes száma). Voltak : gurelxi-i jeniin (jobbszár-

ny! G.) ós gureba-i jeszár balszárnyi G.). A zsol-

dos lovasság két hadteste, mely onnan vette ne-
vét, hogy eredetileg átszökött arabokból és per-
zsákból állott. Csatában a szent zászlótól jobbn
és balra foglaltak állást, az tUufedzsik mellett.

Gurena, 1. Ki/rene.

Ciurfcemei,' I. Kurkuma.
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Gargueia, Serra, a braxUiai magasföld egy
ri-sze ; a Fariuiyfoa forrásainál kezddik, a Serra
BiXiaoirao-ban folytatódik a Rio S9o Franoisoo
iiirtiniTi kb. 1000 m. magas. Piauhy ée Bi^ia

k határán húzódik végig, leginkább
homokkövei takart archaikus palák-

i áll.

Guroala v. íjunda (ném. Klote, ol. eofiduUore,

^ ang. bulfs eye), gömb^ v. hen-
<;>ok, melyeket középen átfúrva,

kut^Lrf tiuzuak azon o^ból, hogy a kötél a G.-n

át bizonyos irányban vezettessék, v. a má;> test-

hez, kötélhez, száUához stb. való súrlódástól meg-
Övas8ék. — A pásztorok a maguklaragta sótartót

is G.-nak nevezik.

Gorguria, foiyó, Piauhy brazíliai államban a
Serra (Jurgueián ered, ahonnan és a Serra de
Piauhy vidékérl sok patakot vesz föl, a Parna-
gua naír> tó alatt 600 km. hosszú folyás után
ömlik a Famahyba folyóba.

Gorhofiáa (i«v.), hófehér, tömött dolomitféle-

ség, Ausztriában Ourhof mellett ereket alkot a
pzerpt'ntinben.

Gorhwal, 1. Garhval.
Ooria, az orosz Transzkaukáziában fekv egy-

kori tartomány, a Fekete-tenger K.-i partján Rión
és ai alsó Csórok közt -amott Mingreliával, emitt

Lazisztánnal határos. É.-i része (Kutaisz kormány-
zóság Ozurgeti nev járása) 1810.. D.-i része pé-

ti íl' 1878. került Oroszországhoz.
Gurilakk, kinai eredet, japán lakkmúvészet.

Különböz színú lakkrétogeket raknak eg>7násra,
s az ie>- keletkezett vastag lakkrétegbe diszít-

II !• !i<>tszenekbele..\ ferde vágási-lapokon
a szín lakk egymás feletti sávokban

.taTr;n/.iK.

Gnritás, az osztrák és bajor Alpokon timfa-
rikök riizáílitásának igen kedvelt módja. A mun-
13 e oélra gajmó v. pedig csáklya .segítségével a

: 'Uköket mozgásba hozza, mire ezek részint gu-
mivá, részint ugrálva, részint pedig csúszva le-

''•!é haladnak. L. még Hengergdés.
Garitó akna. 1. Akna.
Qurító pálya (görpálya), 7—25*/o esésben épí-

r * r 1
1 Meg erdei vaí>utak, melyeken a rakott kocsik

-/abiulon eresztve, külön vonóer nélkül önsúlyuk-
nál íogva nyert eleven ervel guríttatnak lefelé.

Az üres kocsikat rendesen lóervel vontatják
niét ftil. L. még Rendez pályaudvarok.
Guritó targonca, épület belsejében, pl. gyári-

helyiségekben, szakiskolákban stb. arra szolgál,

hogy ott, ahol nem érdemes szállító darukat alkal-

mazni, nehezebb géprészeket és kisebb gépeket a
in;ihely v. az inti'zet kemény padlóján könnyeb-

s gyorsabban tovább lehessen szállítani.

-•>n ers fával takart, födött ük- v. vasrá-
uiuOvl áll, amely alatt 3 csap körfll forgó kisebb
kerék van. Az alapráma alakja többnyire nég>'-

•=7ögletos. néha háromszögletes.
Gurjev (iujAtx Iszt-JaiszkJ^azxigyaaüy ne\ü

jurás székhelye üralszk orosz tartományban, az
ural fágának jobbpartján, 17 km.-nyire a tor-

kolatától. 9316 lak., akik fképen halászattal,

kereskedéssel és földmiveléssel foglalkoznak.
Qnijnn-balMMun (Gardzsan-balzsam, uood-

oil, faolaj nOv.), több délkeletázsiai Dipterocarpus

faj anyaga, mely közel áll a Copaiva-balzsamhoz,
de tle dichroizmusa által tér el. amennyiben rá-
es fényben zöldes, átraenó fényb<>n pedig vöröses-
barna szín. A G. Indiában és Jávában régóta
használatos, de Európában csak 40 év óta általá-

nosabban ismeretes kereskiHlelmi cikk, melyet
technikailag (lakk és timászok készítésére), to-

vábbá orvosilag és illó olajok hamisítására is

használnak.

Gnrk, 1. a Dráva karinthiai mellékfolyója, ered
a Kaltenebenkopfon, D.-i, majd K.-i irányú folyás

után Sirmitz mellett egy szakadékon folyik át,

majd israét D.-nek fordulva, felveszi balról a Met-
nitzet és Görtschitzet, jobbról a Glant, 105 km.
hosszú folyás után a Dróvába torkollik. — 2. G.,
a Száva 63 km. hosszú jobboldali mellékfolyója
Krajnában, Weixelburgnál erd. DK.-i majd EK.-i
irányú. Rann átellenében torkollik.

3. G..falu St.Veit karinthiai kerületi kapitány-
ságban, (1910) 900 lak., régi pompás bazilikával,

melyben II. Henrik császárnak és osztrák Lipót-
nak szobrai láthatók ; régebben püspöki székhely
volt.

Gxaks^nemzetség, se Gurka (talán Gyurka)
comes, kinek nemzetségébl Péter fia. Otomány,
vitézségének jutalmául IV. Bélától 1252 ápr. 22.

Pest vmegjében Oszlár helységet kapta ; e hely-

ség iránt a Xj-ulakszigetén lev apácákkal 127i.
kötött egyezséget a nemzetség, melyet ekkor
említnek utoljára.

Ghirka. nepáli néptörzs, 1. Gorkha.
Gurkield (Krsko), az ugjanily nev kerületi

kapitányságnak székhelye Krajnában, (i9io) 5416
lak., közelében az Auersperg grófok ctThum ara

Harta nev szép kastélyával és a római Noviodn-
num romjaival.

Gurkha. néptörzs Nepálban, I. Gorkha.
Gxirko, Osszip Vladimirovics, orosz tábornok,

varsói katonai kormányzó, szül. régi orosz nemes
családból 1828 nov. 15., megh. szaharovi birto-

kán 1901 jan. 28. A szentpétervári apródiskolában
növekedett s 1846. mint tiszthelyettes lépett be a
gárda-huszárezredbe. 1860-ban a cár szárnysegéde
s 1861. ezredes lett. 1863-ban résztvett a lengyel
lölkelés leverésében s 1866. egy lovas gránátos
ezred parancsnokságát bízták rá, 1876.p^ig had-
osztályparancsnok lett. Az 1877-iki orosz-török há-

borábon^y nagyobbrészt lovasságból összeáll ított

elhadat vezérelt, mellyel elbb Timováig, majd
a Balkánon át Drinápolyig nyomult elre. Ez a
vakmer hadimenet azonton, melynek révén az
oroszok a Sipka-szoros birtokába jutottak, nem
volt oly dönt befolyással a háborúra nézve, mint
amilyennek kezdetben látszott, mert elretolt ha-
dait a török déli hadsereg mihamar visszaszorította.

Miután G. okt. 24. az elsáncolt Gonyi Dubnikot
rohammal bevette s a szintén elsáncolt Tikist he-
ves lövetéssel megadásra kényszerítette, dec vé-
gén átkelt a Balkánon, 1878 jan. i. megszállta
Szófiát, innen FUippopol ellen ment, ott Szulej-

man pasa hadseregét három napi csata után (jan.

15—17.) szétszórta, mire az orosz föbadser^gel
Drinápolynál egyesült s ezzel egyfitt egész Kon-
stantinápoly közeléig haladt elre. A háború be-

fejezése után G. lovassági tálwmoki rangot ka-
pott és a cár fhads^éde lett, 1879 ápr. 14. pedig
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Szt.-Pétervár teljhatalmú kormányzójává nevez-

ték ki. Minthogy azonban az erre következ télen

a cár ellen intézett merényletet G. megakadá-
lyozni nem tudta, 1880. állásától és minden más
katonai szolgálatától felmentették. Csak III. Sán-

dor cár hívta öt vissza 1882. aktiv szolgálatba s

1883. a varsói katonai kerület kormányzóságát

bizta rá. Ez állásában világszerte ismeretessé vált,

mint a lengyelek kegyetlen sanyargatója. 1894.

tábornagyi raggal vált meg a szolgálattól.

Gurkthall Alpok, 1. Alpok.

Gorlitt, 1. (Jornelius, német mvészettörtónet-

Iró, szül. Nischwitzben (Szászország) 1850 jan. 1.

Berlinben, Stuttgartban és Drezdában építészetet

tanult, de csakhamar a mvészettörténet mvelé-
sére tért át. 1893 óta a drezdai technikai fiskola

tanára. Igen nagy irodalmi tevékenységet fejtett

ki. Legfontosabb mvei : Geschichte des Barock-

stils, des Rokokó und des Klassizismus (3 köt.,

Stuttgart 1886—89), mely úttör jelentség;
Andreas Schlüter (Berlin 1891); Die Baukunst
Frankreichs (Dresden 1899—1900); Geschichte

der Kunst (Stuttgart 1902); Kirchen(aDurm-féle
Handbuch der Architekturban, u. o. 1906) ; Die
deutsche Kunst des neunzehnten Jahrhunderts (3.

kiad. Berlin 1907); Die Baukunst Konstanti-

nopels (1907—1911) stb. Nagy szerepet játszik a
memlékek védelme terén és az ö vezetése alatt

jelenik meg Szászország memlékeinek leíró

lajstroma.

2. G., Ludwig,német fest, az elbbinek atyja,

szül. Altonában 1812 márc. 8., megh. 1897 szept.

19. Hamburgban, Münchenben és Kopenhágában
tanult. Úgyszólván egész Európát beutazta ós így
gyjtötte tájképeinek gondosan megfigyelt motí-
vumait. Említendk : Tájkép az albanói hegység-
bl (1850 Boriin, Nationalgalerie) ; Este a Busaco
kolostorban, Portugáliában stb.

3. G., Lwiwig, német pedagógus, G. 2. fla, szül.

1855 máj. 31. Bécsben. Gimnáziumi tanár volt,

legutóbb Berlinben. 1907 óta csupán eszméi ter-

jesztésének él 8 megfordult Budapesten is. Élesen
támadja a mai nevelési rendszert ; fként a porosz
közoktatást. Mvei több kiadást értek. Irányáról
leginkább tájékoztató mve: Erziehungslehre
(Berlin 1909).

Gturlt, 1. Emst Friedrich, német állatorvos,
szül. Drontkauban (Szilézia) 1794 okt. 13., megh.
Berlinben 1882 aug. 13. A boroszlói egyetemen
végzett orvosi tanulmányok után a berlini állat-

orvosi Iskola repotitorává, 1826. tanárává, 1849.
Igazgatójává nevezték ki. Anatómiai és kórbon-
oolástani kézikönyvei alapvetk voltak ; irt azon-
kívül élettani szakmunkát is. Legnevezetesebb az
állatok fejldési rendellenességeirl szóló, 1877.
megjelent raúvo és nagy képes athisza, mely még
nui is értékes forrásmunka. Hortwiggel együtt a
Magazin für Thierheilkundo c. folyóiratot alapí-
totta meg.

2. O., Emst Július, német sebész, G. 1. fia,

szül. Berlinben 1825 szept. 13.. megh. u. o. 1899
jan. 8. Tanulmányai végeztével 1853. magán-
tanár lett, 1862—186-Ig Langenbeck asszisztense
volt, 1862. a berlini egyetemre a sebészet rend-
kívüli tanárává nevezték ki. Az 1848. ésTl-iki há-
borúkban mint katonaorvos vett részt. Irodalmi

mvei a sebészet és különösen a hadisebészet kö-

rébe tartoznak, nevezetesebbek : l ber den Trans-
port Schwerverwundeter und Kranker ím Kriege
(Berlin 1859) ; Handbuch der Lehro von den Kno-
chenbrüchon (u. o. 1860—65) ; Leitfaden fúr Ope-
rationsübungen am Kadaver (u. o. 1862, 7. kiad.

1889). Magyarul is megjelent Útmutatás sebészi

mtétek gyakorlására és alkalmazására. Ford.

Varró Indár (Budapest 1880). Szerkesztette 1867-
tl a Kriegerheil cím folyóiratot, 1885—88-ig
kiadta a Biograflsches Lexicont (6 kötet).

Gurma, néger ország Közép-Szudánban, a Ni-
gertl Ny.-ra, More, Borgu és Gando közt, mint-
egy 50,0(X) km* területtel, melynek D.-i része
köves, növényzetnélküli pusztaság, míg Ny.-i fele

termékeny és állat- és növényzetben igen gazdag.
Jelentsebb helyei : Nungu és Kulfela. 1895 óta
francia birtok.

Gurnah, 1. Téba.
Crurnard, a szürke mozgóhal (Trigla gur-

nardus L.) neve. L. Mozgóhal.
Gurnigelbad, fürdhely Bem svájci kanton-

ban, 21 km.-nyire Bemtl, a Gurnigelhubel (1550
m.) ÉNy.-í lejtjén, 1153 m. magasan, 3 ásvány-
vízforrással, mintaszer berendezéssel. Évenkó'ut
mintegy 2000 fürdvendég látogatja. V. ö. Ver-
dat, Baux minérales sulfureuses du G. (Paris éí;

Bern 1879).

Gurok, néptörzs, 1. Georgiaiak.
Gurolit (ásv.) a. m. girolit (1. o.).

Onrsay, súlyegység Madraszban = 4536 kg.

Gurtschin (Gurczyn), elbb önálló község.

1900 óta Posen (1. o.) egyik városrésze.

Guru, szanszkrit szó, a. m. nehéz, súlyos, tekin-

télyes ; tiszteletreméltó egyének címe : atya, anya.
tanító. A buddhistáknál és a szikkeknél : vallásos

tanító, mester.

Gurudió (növ.), 1. Cola.

Gurulat (kat., ném. Geller), akkor támad, ha
a lövedék kemény tárgyat, követ, fagyott földet,

vasat stb. érve, eiTl lepattan és csak ezután ta-

lálja el a célt. Az ily találatok rendszerint vesze-

delmesebbek a lövedékek rendes átütdéseinél.
miután utóbbiak a kemény tárgyakhoz ütödvo.

kisebb-nagyobb mértékben deformálódnak s így
nem okoznak sima lcsatoraát, hanem felszakit

ják a húst s azonkívül gyakran tisztátalan anya
got, földet, rozsdát stb. is visznek be a sebb(\

miáltal az nehezebben gyógyulhat. L. Guruló
löi'és.

Guruló golyók (németül Laufktujéln), 3—3 ;>

gr.-ot nyomó vasgolyók, melyekbl egyszerre töb-

bet töltöttek a régi nagy rméret puskákba, hogy
azok, kemény talajon szökdécselve, hosszabb vo
nalon pjisztázzák a terepet.

Guruló lövés (ném. Gellschms), a slmacsövn
ágyúkból csekély lportöltettol kiltt tömör va.s

golyó a földre való ütdése utAn felszökött s

mindig rövidebb ívekben tovább repült, okként
igen hosszú vonalon veszélyeztetve az ellenséges

csapatokat. A vontcsöv ágyúkból ltt hongeres
lövedékekkel guniló lövés nem tehet. A ktei l-
fegyverekbl kiltt lövedékek, ha kemény talajra

találnak, rendszerint szintén tovagurulnak, amit
katonai nyelven gurulatnak (1. o.) neveznek.
Gurunga, nép, 1. Gitrunszi.
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Gnrunsjú.Franda-Szudán e(0'>l^ vidéko.Garma,

Mosszi, a Fekete- és a Vörös-Volta folyók között.

A tennékeny, de nagyobbrészt mocsaras terület

Pwi'.<5!rsi\.Ttoien. Lak<M a goningák. 1896 óta fran-

s jeleoteége abban áU, bogy Prancia-

'ahoméral 6eBUk6tL
( iuronszi v. gunmga, a francia Szenefrál D.-l

I - (11, n Fohór- ós Fekete-Volta folyók közötti ter-

mi'keny terület néger népeinek gyi^töneve. Faji-

lag és nyelvileg különböz törzsek laknak itt,

közelítleg azonos kultúra birtokában, mely meg-
felel az asantiaknak. Kultusz tekintetében a szom-
FZtHl törzsektói annyiban különböznek, hogj' bál-

ványok holj'ett a napot imádják. Agyagtemplo-
" >tík. 1896-ban francia uralom alá kerül-

gummigyfljtéssel, sót aranymosással
íh ingiaiKoznak. V. ö. Lebon. La politique de la

ranoe en Afrique (Paris 1901).

Goms, a török piaszter. A XVI. sz.-ban 40 akcse

volt benne s értéke eg>' tallér. 1V« G. = fgy
arany, úgy hogy az ó. n. honorárium, vagyis har-

mincezer arany, melyet I. Ferdinánd fizetett a

a szultánnak, harmincötezer G.-t tett. Kara-G.
a német tallérral és a spanyol reállal egj'enlö ér-

ték pénz; kUH-G. az olasz forint. A mai G..

riely a magj'ar garas szóval is összefügg, 40 pá-

rának felel meg, azaz körülbelül tíz krajcárnak.

G. a<f^/ám, 1. Aszláni.

Onrwhal v. Gurhical, 1. Garhval.
Gury, Jean Pierre, jezsuita morálteológus,

szül. 1801 jan. 23.. megh. 1866 ápr. 18. A jezsui-

ták kollégiumaiban Vals-ban, Le Puy-ben 1847.

egy évig a Collegiitm romanum-htia és ismét

Vals-ban mint a katolikus erkölcstan tanára m-
ködött. LiíTuori Alfonz szellemében a probabilis-

• ' " alapján megírt kézikönyve (Compen-
'. morális, Lyon és Paris 1850, 2 köt.

;

Am I. ui.rini jegyzeteivel 6. kiad. Roma 1882),

moly mint tankönyv is elteijedt, sok kiadást ért

casuista munkájával (C<vtu.t conscientiae, Lyon és

Paris, 2 köt., 8. kiad. 1891) együtt erósen elmoz-
dította a katolikus moráltcológia mechanizálódá-
sát. V. ö. A. Keller, Dio Moraltheologie d. Jeeui-

tenpaters G. (2. kiad. Aarau 1870).

Gorzófalva, kisk. Szilágy vármegye zilahi já-

rásában, (i9to) 331 oláh lakossal; u. p. és u. t.

Zilah.

GoB&koTec, adók. Zágráb vm. stubicai j.-ban,

(1910) 987 horvát lak. ; d. p. Gomja Stnbica, u. t.

Stubica.

Ghifice. adók. Zágráb vm. sziszek! járásában,

(1910) 1423 horvát lakossal ; u. p. Topolovac. u. t.

Sunja.

GnSceroTec, adók. KOrOs vm. kOrOsi j.-ban,

(1910) 365 hon'át lak. ; u. p. Sveti-Petar-Orehovec,

u. t Körös.

Guftió, Lika-Korbava vm. otoéaci j.-ban, Brlog
község közelében, a Siraonovac hegyen fekvó vár,

melv a G.-család, egyik 6s horvát nemesi csa-

lád fészke vult. 1575-ben a törökök elfoglalták.

1656-ban a zenggiek az uszkókokkal együtt itt

megverték a tör<>köket. A várnak ma már csak
romjai állanak fenn.

Gospini, közjsóg Cagliari szardíniái tartomány-
ban, (1911) 7889 lak., vasércbányával éeposztószö-
Téssel.

OaMu, növénynevek mellett (rus9on«Giovamii,
szicíliai flórista nevének rövidítése. Szül. VUla-
mainában 1787 febr. 8., megh. Nápolyban, mint
a botanika tanára, 1866jan. 14. Egy idig a booco

di falcói kert igazgatója volt Palermo mellett, s

fleg Szicília flóráját (Flóra Sicula 1827—1828,
1842—45) s más szigetekét ismertette.

Gtusenbanear, Kari, osztrák orvostanár, szül.

Obervollachban (Karinthia) 1842 okt. 30., megh.
Bécsben 1903 jún. 18. Bécsben végezte tanulmá-

nyait és Billroth asszisztense volt hosszabb ideig.

1878-ban a sebészet tanárának nevezték ki a
prágai egyetemre, hol mint kitn mt hamar
nagy hírnévre emelkedett. 1894 szín Bécsbe ke-

rült, mint Billroth utóda. Számos értekezést írt a
.szaklapokba. Önálló müvei: Die traumatischen

Verlotzungen (1880); Sephthámie, Pyohámie stb.

(1882) ; Beitrag zur Extirpation von Becken-
knochengeschwülsten (1891). Prágában mint poli-

tikus is szerepelt a cseh tartománygyúlésen, a
szabadph* balpárt soraiban.

Gosserow, Adclf, német norvos, szül. Berlin-

ben 1836 júl. 8., megh. u. o. 1906 febr. 6. Tanul-

mányait Berlinben, Faágában és Würzburgban vé-

gezvén, 1859. doktorrá avatták; 1865. magán-
tanár lett. Utrechtben, Zürichben és Strassburg-

ban való tanárkodása után 1878. Berlinbe hív-

ták, ahol haláláig, mint a szülhet rendes tanára

mködött. Munkái többek közt : Geburtshilfe und
GjTiakologie in Grossbritannien. Ein Reisebericht

(Monatschr. für Geburtsk.. 1864); Ueber Carci-

noma uteri (Volkmann's Samml. klin. Vertragé,

1871); Ueber Menstruation und Dysmenorrhö©
(Volkmann's Samml. klin. V^ortrage, 1874); Die
Neubildungen des Uterus (Stuttgart 1878, Pitha-

Billroth, Handb. der allgem. u. spec. Chlrurgie-

ban). G. 1884 óta az Archív für Gynakologie társ-

kiadója volt.

Gassm&nn, Ottó, német fest. szül. Wachbach-
ban, Mergentheim mellett (Württemberg) 1869
máj. 22. Kezdetben a stuttgarti és berlini ipar-

mvészeti iskolákat látogatta és csak 1896. lépett

be a berlini akadémia festészeti osztályába. Ta-
nulmányait késbb Olaszországban és Parisban

egészítette ki. Különösen a dekoratív falfestésset

terén tnt ki ; ilyen mvei : a drezdai Lukács-
templom mennyezete; a szász belügyminiszté-

rium mennyezete ; a drezdai városháza kupolá-

ján és flépcsházában lev falképel stb. Atyjá-

nak általa festett képmása a drezdai királyi kép-

tárban látható. A dr^dal akadémián a díszít-

festészet tanára.

Goasone, Giovamti, 1. Guss.
Gnasow (ejtad : guMó), Kari, német fest, szül.

Havelbergben 1843 febr. 25.. megh. 1907 márc. 27.

Weimarten Ramberg és Pauwolsnok volt tanít-

ványa. 1870— 1892-ig Weimarban, Karlsruhó-

ban, majd Berlinben akadémiai tanár volt. Ersen
rcNalisztikas képmásaival és genroképeivel nagy
sikereket aratott. Ez utóbbiak kOzül emlitondk

:

A honvéd elbeszélése ; A cicus ; A virágok ba-

rá^a ; Elvesztettboldog^ ; Isten hozott ; Vemé-
mosás ; A> osztrigás leány ; A falusi párkák stb.

A festészeti eljárásokra vonatkozó tanuhnányalt
Maltedmische Winke und Erfahnmgen o. könyvé-
ben (München 1907) foglalta dssze.
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Gaatatio Oat.) a. m. kóstolás, ízlelés, a római

ebédnél az els tál étel, étvágygerjesztkbl (sa-

láta, osztriga, hal, tojás, pikáns mártás s effélék).

CrUNtatlo üalis, 1. Keresztség.

Gustavia, St. Barthólemy (1. o.) francia sziget

fvárosa.
Gnstavla L. (növ., Japarandiba Adans.), a

Lecythidacoao család génusza; 21 faja Észak-

Brazil iától és Perutól az Antillákig és Közép-

Amerikáig van elterjedve. Levele nagy, válta-

kozó ; virága pompás, fehér, fürtös, termése kissé

húsos, alraaforma. A O. augusta L. (Japarandiba

aogusta 0. K.) 6—9 ra. magas fa Guaianában,

2—3 dm. hosszú levelekkel, nagy, fehér, a csú-

csán pirosas vii-ágokkal. Fája halottszagú s aua-

ianai hildösfa néven ismeretes (1. Büdösfa). A G.

speciosa H. B. K. (Japarandiba speciosa 0. K.)

colombiai cserje. Ha a gyermek a gyümölcsét
gyakrabban eszi, a bre megsárgul, de néhány nap
múlva ez a szín magától eltnik. Több faj szét-

zúzott levelét máj- és egyéb daganatok esetében

borogatásnak alkalmazzák. A G. hrasüiana DC.
(Japarandiba brasiliana 0. K.) keser gyökere
hathatós oldószer altesti bántalmaknál, gyümöl-
cse hánytató, a halászatban szerepel. Több közülök
pompás melegházi növény.

Gustavsson, Gusztáv Adolf svéd király neve
bukása után, 1. Gusztáv, 4.

Gustavsvám, ersség, 1. Hangö-Udd.
GustavuB Selenus, 1. Ágost, 2.

Gustelnica, adók. Zágráb vm, nagygoricai
j.-bfm, (1010) 228 horvát lak. ; u. p. és u. t. Velika-
Gorica.

Onstoso v. con gusto (ol.), zenei kifejezés, a.

m. Ízléssel.

tinstas (lat.) a. m. ízlés.

GuBzj, orosz gyártelep, 1. Melenki.
GuBzl, 1. Abdeszt.
GqbzIÍ, orosz népies hangszer, szerkezetére

nézve a citerához hasonlít. 2Ví oktáv terjedelm
hangsorát népies dalok kísérésére használják.
GtiBzmann József, orvos.szül. Budapesten 1875

szept. 16. Orvosi tanulmányait a budapesti egye-
temen végezte, ahol 1898. avatták orvosdoktorrá,
azután 4 évig volt Mihálkovics és Lenhossék ta-
nárok anatómiai intézetében gyakornok, majd
els tanársegéd. 1902— 1908-ig Nékám tanár kli-
nikáján mködött. 1908-ban a munkásbiztosító
pénztár budai rendeljének dermatológusává,
1910. az új Szt. Jáno.s-közkórház brgyógyászati
rendelorvosává nevezték ki. 1912-ben afcóV- és
hujakórtardiól magántanári képesítést nyert. G.
Irodalmi dolgozatai az anatómia, dormatológia ós
Mifllldológia körébe tartoznak s magyar és német
nyelven jelentok meg.
QuMona, kísk. Gömör és Kls-Hont vm. rima-

íosócgi j.-ban, (i9io) 864 magyar lak. ; u. p. Osgyán,
n. t. Balogfala.

OoBstál Oat.) a. m. ízlel; a kártyajátékban
a. m. sóváran les, t. i. hogy milyen kártyalapot
kap a játszó.

OiiMtiv, wi^d fttVíUwofc. 1. L O. (Erikssou
Wmo), 9véd király (ib2S-60), szül. Líndholraen-
ben (Üpland) 1497 m^j. 3., megh. Stotíkholmban
1660 saept 19. A Wasa-családból való Erik Jo-
mmsson orsságtanáoBOs íla volt s anyai rokona-

Gusztáv

nak, az íQ. Sten Sturenek házában nevelkedett.

II. Keresztély király 1518. hamis gyanúból fojr-

ságba vetette, honnan 1519. Lübeckbe, majd Svéd-
országba menekült. Itt felkelésre szólította honfi-

társait a dán uralom ellen, de a stockholmi vér-

fürd után, melyben atyja is életét vesztette, Da-
lekarliába menekült. A dánok üldözését paraszt-

ruhába öltözve kerülte ki és sok veszedelmes ka-

landon ment keresztül. 1521 jan. a dalekarliaí

parasztok élére állva, új szabadságharcot kezdett

a dán uralom ellen s több gyzelem után Svédor-
szág nagy részét kiragadta a dánok kezébl. Erre
a svéd országgylés elbb kormányzóvá, majd
Strengnasban királlyá választotta 1523 jún. 6.

Ezzel véget ért a három skandináv állam szövet-

sége. Az új királyság szorult pénzügyi helyzete
arra bírta G.-ot, hogy a vcisterdsi országgyülé.sen

a reformációt juttassa diadalra a régi vallással

szemben. Az egyház lefoglalt javaiból aztán
rendbehozta a pénzügyeket. Kifizette a Lübeck-
nek járó adósságot és tekintélyes flottát szerve-

zett. Több ízben leverte a régi jogaikért felkel da-
lekarliaiakat, azután a belsnyugalmat biztosítva,

sokat fáradozott Svédország jólétének s egyúttal
a királyi hatalomnak emelésén. Legidsebb fia,

XIV. Erik, követte a trónon, többi fiainak : .Já-

nosnak, Magmisnak és Károlynak egyes herceg-
ségeket hagyományozott. V. ö. Forssdl, Sveriges
inre história frán Gustav I. (Stockholm 1869 -

75, 2 köt.) ; E. Hildebrand, Gustaf Wasa, \i&,na

personlighet och hans betydelse (u. o. 1896).

2. 11. G. Adolf svéd király (1611—1632), IX.
Károly fia, szül. Stockholmban 1594 dec. 19. (9.),

elesett a lützení csatában 1632 nov. 16. (6.). Rend-
kívül gondos nevelésben részesült s fényes tehet-

sége már korán megnyilvánult. 1611 dec. foglalta

el atyja halála után a trónt és három veszedel-

mes háborút örökölt tle. Elször a dánokat szorí-

totta ki Svédország déli részébl s bár súlyos áldo-
zatok árán, békét kötött velük (Knáröd 1613 jan.).

Azután az oroszok ellen harcolt szerencsésen s a
stolhovai békében megszerezte tlük Karéliát és

Ingermanlandot (1617 márc). A harmadik ellen-

ség Zsigmond lengyel király, G. imokabátyja
volt, ki a svéd trónra is igényt tartott. A lengye-
lektl két gyzelmes hadjáratban (1621—22.* és
1625-1826) elhódította Livlandot. Kurlandot ós
Esztlandot. Ezen hadi sikerei közepette sokat tett

Svédország bels jólétének, rendjének és erejé-

nek emelésére. 1617-ben megállapította az or-

szággylés szervezetét s különös jogokat biztosí-

tott a nemességnek, mely ezentúl a közhivatalok-
ban és a hadseregben a király támasza lett.

Mint egy belsleg megersödött és kitn had-
sereggel rendelkez ország ura avatkozott aztán
G. a 30 éves háborúba. Erre a nagy vállalkozá«ra
részint személyes sérelmei, részint a protestáns
vallás megvédése sarkalták a vitéz svéd királyt.

1630 júl. 15. jelent meg kicsiny, de harcedzett se-

regével a német földön. Itt eleinte a protestáns fe-

jedelmek tartózkodóan fogadták s csak a császár
részérl növeked veszély hatiisa alatt szövetkez-
tek vele. Els nagy diadalát Breitenfeld mezején
aratta a gyzelmekben megszült Tilly császári
vezér felett 1631 szept. 17. Azután diadalmenet-
ben vonult yégig Közép-Németországon, majd
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Bajororssigra csapott, inol>nek fóvárüsát. Mün-
chent is el^laha a. I^ech mellett kivívott gy-
zelme atán (1882 ápr.). II. Ferdinánd császára
végs veszedelemben újból Wallensteint álUtotta

a caássári sereg élére. A két nagy hadvezér elbb
Nürnberg köziében mérte össze erejét (1632
szept. ), mí^jd LUtzen mellett találkoztak a dönt
titközetre. G., ki csekély kíséretével vigyázatla-

iiiil elrenyomult, egy eUeoséges lovascsapattal

találkozott, mely tMtdaéretét felkoncolta. A hs
király halála a svéd sereget oly bosszúvággyal
töltötte el, hogy rendkívül váras harc után kicsi-

karta a gyzelmet a csáfisáriak kezébl. De G.
halála pótolhatatlan venteeég volt a német pro-

testánsokra és a svéd népre egyaránt. Svédország
legnagyobb királyát, a protestánsok pedig legna-

gyobb hsüket gyássolták benne. G. neje Mária
£:,7<'ono/Yj,brandenburgi hercegn volt, kitl egjet-

len leánya és utóda, Krisztina született. V. ö.

Oronholm, Sveriges história under Gustaf II.

Adollb regiaring (Stockholm 1857—72. 6 köt.);

DroyaeH, G. Adolí (Leipzig 1869—70, 2 köt.)

;

Ste%)en8, Life and tímes of Gustavus Adolphus
(New York 1885) ; Stavenmc, Gustaf Adolf, hans
personlighet och betydelse (Stockholm 1894);
Forssel, WeibuU, Alund életrajzai ; Egelhaaf,
G. Adolf in Deutschland 16.30-32 (Halfe 1901).

.3. IIL G., svéd király (1771-92), Adolf Fri-

gyes király és Lujza Ulrika királyné, Nagj' Fri-

gyes nvérének fia, szül. Stockholmban 1746 jan.

24-, megh. 1792 márc. 29. A francia felvilágoso-

dás szellemében nevelkedett. Már trónörökös ko-
rában el volt határozva, hogj* véget vet a ne-
messég uralmának ós korlátlanná teszi a királyi

hatalmat. 1771 fobr. 12. lépett a trónra s egj' év
múlva 1772 aug.-ban a megnyert katonaság ós

l)o!gár?ág setrítíiógével megdöntötte a régi ne-
mesi alkotmányt. Helyébe látszólag népképvise-
leti oroiggyúlést hívott egybe, de valójában

minden hatalmat a király kezébe tétetett. G. ezen
korlátlan hatalmával kezdetben sok üdvös refor-

mot valósított meg az igazságszolgáltatás, a pénz-
ügyek, az ipar é.< kereskedelem terén és közsze-

retetben állott népe eltt. De késbb pazarlásá-

val és szerencsétlen küls politikájával elidege-

nítette magától híveit is. 1788-ban az országgy-
lés beleegyezése nélkül kezdett háborút Orosz-
országgal. Ezért a Unnországi tisztek lázadásban
törtek ki s G. csak bajjal menekült meg a ve-
szélybl. Hazatérve ójból megnyerte magának
az alsóbb rendeket a nemesség eUen és új királyi

jogokat szerzett magának (1789). 1790-ben né-

hány kisebb gyzelem után békét kötött az oro-

szocal vesoteeég nélkül. Ettl kezdve minden
figyelmét a firancia fomidalomra irányította.

Minthogy a szorongatott francia királyi párhoz
régi baráteág fzte, azt tervezte, hogy egy euró-
pai koalíciót hoz össze a forradalom leverésére.

E tervezgetései közben néhány nemes összeeekfi-

dött ellene s e tervét 1792 márc. 16—17 éjjelto

a stockholmi Operaházban rendezett álarcos bálon
higtotta végre. Az össaee^üdtek megbízottja,

Anckerströtn kapitány egy pisztolylövéssel ha-
lálosan megsebesítette a királj-t, ki 12 nap múlva
belehalt sebeibe. G. mint szónok és író is kitnt

;

politikai és szépirodalmi múveit francia nyelven

Gusztáv

irta, melynek irodalmában kiválóan jártas volt.

V. ö. Geffroy, Gustave III. et la cour de Pranoe
(Paris 1867, 2 köt.); Odhtier. Sveriges polítiska

história under Gustaf 111. 's regeríng (Stockholm
1885—96, 2 köt.); Mellin, Verschwörung und
Mordattentat gegen G. IIL (1890); Baiv, Gus-
tavus III. and his contemporains (London 1894,
2 köt.).

4. IV. G. Adolf, svéd király (1792-1809), az
elbbinek fia, szül. Stockholmbaii 1778 nov. 1.,

megh. Sankt-Gallenben (Svájc) 1837 febr. 7. Atyja
halála után eleinte nagybátyja. Károly herceg
gyámsága alatt volt. 1796 nov. átvette az ural-

kodást s 1797 okt nül vette Frideiika badeni
hercegnt Atyja szeszélyes és kalandos termé-
szetét örökölte. Mikor 1804. Napóleon Enghien
herceget a népjog megsértésével Badenból el hur-
coltatta, elkeseredett ellensége lett neki és 1805.
a harmadik koalioióhoz csatlakozott. E politikájá-

nak az lett a következménye, hogy a franciák
1807. Svéd-Pomerániát, az oroszok pedig 1808-
Finnországot szállották meg. A háború szeren-
csétlen lefolyásáért a közvélemény G.-ot tette fe-

lelssé s 1809. márc. katonai forradalom tört ki

ellene. Néhány tiszt Adlenreidz tábornok veze-
tése alatt G.-ot saját palotájában elfogta és a trón-

ról való lemondásra kényszerítette (márc. 13.).

Nemsokára a májusban összeült országgylés
G.-ot és utódait örökre trónveszteseknek nyil-

vánította és a koronát Károly hercegnek aján-
lotta fel 0- XIII. Károly). G. ezután Németor-
szágba ment, hol elbb Gottorp gróf, késbb Gvs-
tavsson ezredes neve alatt kalandos életet élt, sok-
szor szegényes viszonyok közt. Nejétl még 1812.
elvált.

Egyetlen fla volt G. (Wasa herreqj. szül. Stock-
holmban 1799 nov. 9., megh. Pillnitzben 1877
aug. 4. At)'ja számzetése után az osztrák had-
seregbe lépett, hol az altábomagyi rangig emel-
kedett. 1829 óta Wasa hercegnek nevezte ma-
gát Tul^donosa volt a 60. gyalogezrednek.
Egyetlen leánya volt Karola, Albert szász király

neje (megh. 1907.). V. ö. Brissman, Sveriges
hirestyrelse under Gustaf IV. Adolís fórmyndar-
regering (Lund 1888) ; Kleinschmidt, Die Lrrfahr-

ten G. IV. Adolfe (Hist. Taschenbuch 1887) ; Hjel-
mérvs, Gustaf IV. Adolfs frierier (Lund 1891).

6. F. G., svéd királv, II. Oszkár legidsebb fla,

szül. Drottníngholm kastélyban 1858 jún. 16.

1875-ben a svéd hadseregbe lépett, hol 1898. a
tábornokságig emelkedett. 1884—91. Norvégia
aUdrálya volt 1899 óta atyját több ízben helyet-

tesítette, mint régens. II. Oszkár halála után
1907 dec. 8. lépett a trónra. Eldjeitl eltórleg,
nem koronáztatta meg magát 1908-ban hivata-
los látogatásokat tett Szent-Pétervárott, Parisban
és Bécsben. 1909 júl. Trelleborgban találkozott

II. Vilmos német császárral a sassnitz-trelle-

borgi tengeri (komp) vasút megnyitása alkalmá-
ból. 1881-ben nül vette Viktória badeni nagy-
heroegnt (szül. 1862), kitl három fia született

:

1. G. Adolf, trónörökös, Sckonen hercege (szül.

1882); neje 1905 óta Margit connanghtí her-

cegn; gyermekeik: G. Adolf (szül. 1906);
Szígvárd (szfll. 1907); Jngnd hercegn (szül.

1910) és Bertil herceg (szül. 1912). 2. Viltnos.
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Söderrmnland hercege (Bzúl 1884); neje 1908 óta

Mária Pavlovna nagyhercegn (szül. 1890) ;
gyer-

mekük Z/énárí herceg (szül. 1910). 3. Erik, Wesi.-

mankmd hercege (szül. 1889).

Gusztáv Adolf, svéd királyok, I. Qusztáv.

Qosztáv Adoll-egyesiet. Alapításának eszmé-

jét Gusztáv Adolf svéd király halálának 200 éves

emlékünnepén (1832 nov. 6.) pendítették meg, de

véglegesen 1842. alakult meg Lipcsében ez egye-

sület. Célja, hogy oly protestáns hitrokonoknak,

akik számuk csekélysége miatt saját erejükbl

gj'ülekezetté szervezkedni nem képesek, valamint

az oly gyülekezeteknek, melyek egyházuk és is-

kolájuk fentartására ertlenek és máshonnan se-

gélyre nem számíthatnak, egy vagy több megha-
tározott évre anyagi segélyt nyújtson és pedig

nemcsak Németországban.de ennek határain kívül

is. Az egylet élén a közgjülós által választott 24

tagú központi bizottság áll, mely 3 évenként har-

madrészében újra választatik, s melynek tagjai

közül kilencnek Lipcsében kell lakni, ez lévén az

egylet központja. V. ö. Pankjun., GustavAdolf-

Verein (Loipzig 1904).

Gnsztinyi János, nyitrai püspök, szül. 1718.,

megh. 1777. Elbb egri kanonok, majd 1766-ban

nyitrai püspök lett. Mint hitvitázó Üdvösség man-
nája c. könyvével (Eger 1759) Helmeczy István

körösi pvéáik&toT Igasságpaüa c. munkája ellen

lépett fel.

Out (ang., eijtsd: göt), a selyemhernyó fonómiri-

gyeibl készült fonal, amelyet sporthorgászok
patony gyanánt használnak, 1. Horgászat.

Guta, 1. Gutaütés.

Guta (Gtdta), nagyk. Komárom vm. csallóközi

j.-ban, (1910) 1371 házzal és 8912 magyar lak. G. a
Vágnak az érsekújvári Kis-Dunába való ömlésé-
vel szemben fokszik s jelentékeny halászatot üz

;

van postahivatala és telefonállomása. A tutajozás

itt igen jelentékeny. 1349-ben Mária királyn a
Vág és Duna összefolyásánál földvárat (Rékevár,
ntóbb Békavár) emeltetett, mely késbb megersít-
tetett ós a XVin. sz. elejéig fonnáUott. utóbb te-

metkezöhelytil szolgált. V. ö. Fényes Lajos, G.
ágostai hitv. evang. anyaogyház története 1543—
1900. (Balassagyarmat 1902).

Gutach (fels részén Wtílach), a Kinzig jobb-
oldali mellékfolyója a badeni Schwarzwaldban,
Triberg fölött ered, a Pallbach nev vízesése 7
szakaszban 150 ra.-rel szállítja alacsonyabbra

;

igen szép vidéken folyva át, Hausach mellett tor-
kolUk.

Gntahása, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910)

191 magyar lak., u. p. és u. t. Rum.
Gntafités (apoplexia, haemorrJioffin cerehri,

szSküdéí, ayyszélUtés), az agyvel ereinek mog-
repedéee folytán az agyvel szöveteibon történ
vérzés. Ax érrepedés oka többnyire az agyvel
eretnek elmeszesedése 0- Érelmeszesedés). Az ol-

meezoeedott falú erek rugalmasságukat elvesztik
és bármily okból származó vómyomásfokozódás
esetén megr(>pfMlnek. Az iszákosság, a bujakór
hajlamosít l<>ü;inkább G.-ro. A G.-t fleg a felntt
korban lápjuk, nket ritkábban ér. A gutaüt<)tt
hlrt<'len eszméletét vesztve elvágódik. Megelz-
leg gyakran ers szédülésrl panaszkodik. Esz-
méletét rövidebb-hosszabb Id mulra nyorl vissza,

gyakran azonban már elbb meghal. Ha életben

marad és visszanyeri eszméletét, többnyire egy-

ideig még zavart, tájékozatlan s féloldalára meg-
bénul (hemiplegia). Ha a jobb testfél bénult meg,

akkor baloldali agyvelövérzés történt, s ilyenkor

beszédzavart (1. Afázia) találunk. Az eleinte sú-

lyos tünetek csak lassan javulnak, a láb bénulása

elbb ja\nil, mint a kézé. A bénulás sohasem tnik
el nyom nélkül, legjobb esetben javul, de lehet,

hogy fokozódik, st a bénult izmok zsugorodhat-

nak, az ilyen beteg a karját hajlítva tartja, a lá-

bát mereven maga után vonszolja s úgy jár.

Gyakran az arcizomzat is féloldalt bénult. A be-

szédzavar csak lassan múlik, vagy az is állandó-

sul. Ha G. ér valakit, azt minden szoros kötelék-

tl, ruhától megszabadítjuk, fejére jeges boroga-

tást rakunk, beleit ers hashajtóval vagy beön-

téssel kitisztítjuk, vizeletét kiürítjük, ha szüksé-

ges, érvágással vért bocsájtunk ki. Azután olyan

helyre fektetjük, ahonnan többé el nem mozdít-

juk, mert teljes mozdulatlanságra és nyugalomra
van szüksége. A rendes vizelésre és a székloté-

telre tovább is ügyelni kell, ezért könny étel-

rendet rendelünk. A beteg négy hétig ágyban
marad teljes nyugalomban. Csak ekkor kezdjük

az orvossággal (jód, kénes) való kezelést. Körül-

belül 8 hét múlva kezdhetjük a bénult izmok
rendszeres passzív mködtetését (masszázs, villa-

mozás). Az ételrend azután is betartandó, szeszes

italok, dohány, fekete kávé teljesen eltiltandó.

G. a növényeknél is elfordul ; különösen a gyü-
mölcskertészek által felpanaszolt azon jelensége

a fáknak, ill. növényeknek, hogy a növény
gyökerei nem tudtak annyi vizet szolgáltatni,

amennyit a nagyobb melegben a levelek elpan>-

logtattak, úgy hogy végül a levelek elveszítették

nemcsak a szállított vizet, de a sejtek életét fenn-

tartó vizet is, tehát elszáradtak, elhaltak és úgy
maradtak a fán, mint ahogy a gutaütötte fán a

száraz levelek megmaradnak. Megeshetik, hogy
a gyökér elég vizet szerez a talajból, de a fa egyik-

másik ágába bizonyos akadályok (pl. bels sérü-

lés) miatt nem juthat be a víz, amikor is a G.

csak a fa egyik-másik ágán mutatkozik ; vagy pe-

dig a víz nem tud eljutni a párologtató levelekbe

olyan gyorsan, amint amin a párolgás. A G. kü-

lönben sok esetben gyógyítható is, ha idejekorán

észrevehet, és pedig vagy az által, hogy a gyö-
kerekhez kell mennyiség vizet juttatunk, vagy
pedig az által, hogy a párolgás mértékét és meny-
nyiségét csökkentjük, esetleg a G. jeleit mutató
ágak eltávolításával.

Gutaviz (Spiritus rosismnrird comi)ositus,

aqua hungarira, aqna regináé Hungáriáé), kösz-

vény és bénulás ellen használt, elavult gyógyszer,

mely 20 r. lavandula- és zsályaszesznek 60 r.

rozmaringszosszel való keveréke. A németek
mngyar rkr-nok is nevezik, mert állítólag Nagy
Lajos felesége, Erzsébet találta fel.

Gutberlet, Konstantin, katolikus bölcsel éc

hitvédelml író, szül. 1837. Tudományos kiképez-

tetését 1856—62-ig a jezsuiták római Collegium
germanicum-fiban nyerte. Fuldában mint papn(v

veli tanár mködött. líKX)-ban kanonok lett.

Német nyelven írt bölcseleti munkáival a neosco-

lastici.smusnak elterjedését igyekezett elmoz(tf-
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tani ée ennok az iskolának álláspontjából a mo-
dora fllozrtfla (^> antropológia; által felvetett apo-

loiri'tikiis j.r .ti.mák fejtegetéeét kísérletté meg.

I.'-irt'ltorjiHlubb raúvoi: Lehrbnch d. Philosophie

(Mun-stor 187S-8, 6 köt. ; 3. kiad. 1896-1900)

;

U'hrbuoh d. Apologetik (a. o. 1888-94. .3 kötet;

3. kiad. 1903—4); Dio Willensfreiheit u. ihre Geg-
nt>r iFiilili 1893); Der mochanische Monismus
iV . !) ; Der Mensch. Sóin ürsprung u. s.

Kn; : (0.0. 1896. 3. kiad. 1911); Der Kampf
um d. Seele ^Mainz 1899 ; 2. kiad. 1903, 2 köt.)

;

Kosmos (1908) ; Gott o. d. Schöpfung (1910).

Cincedel, 1. GyöngyszSUö.
Gntenberg, falu a wflrttembergi Duna-kerület-

Ic'n. Határában terül el a (í.-er Höhle néven is-

iiiort gyönyíW cseppkbarlang.
Qatenberg, Johann Gcnsfleisch zum G-, a

kunj-vnyomtatás feltalálója, szül. Mainzban 1.394

és 1400 között, megh. 1468 febr. 24. A mainzi

Ganseflelsch patrícius-családból származott s a

XV. és XVI. sz.-beli krónikások említik csak

G.-nek, ami temérdek zavarra adott okot. A
föltaláló valószínleg G. Elsének ós Gensflei.'^íh

Frielének második fia volt. IQnságáról semmit
sem tudunk ; m^ 1430 eltt kivándorolt Mainz-

ból 8 valószínleg Elt^illebe ment, ahol testvére

Friele lakott. Késbb Strassburgba került, itt

Drjzehn Andrással és másokkal szerzdést kö-

tött 1436., melyben kötelezi magát, hogy összes

"titkos és csodálatos mvészeteire* megtanítja

szerzd társait s az azokból ered haszonból ré-

szelteti ket. Dryzehnnek 1438. bekövetkezett

halála azonban meghiúsította ezt a vállalkozá.st,

ameljTiek els pontjául a könyvnyomtatás volt

felvéve, s G. pörbe keveredett az elhunj*t egyik

testvérével, Dryzehn Györggjel. A port elvesz-

tette ; az erre vonatkozó okmányokban fordul el
elször 8 könyvnj'omtatás mvészetének említése.

ügy látszik, hogy 1444. G. elhagyta Strassburgot

gv; - -'^-" Maidia, hol nagjbátjjának, Gens-

fl( -aek házában, a aHof zum Jungen»-
beu uiiiuK.ua föl nyomtató mhelyét, mint azt

az 1856. ott talált sajtódarabkák gyanítani enge-

dik. 14O-ben szerzdést kötött Füst (1- o.) v. Faust

János aranjTnvessel, ameljTiek értelmében Füst

János adta a pénzt a vállalathoz. Ekkor nyomta
els mvét, a latin bibliát. A stenHáée néhány
esztend múlva fölbomlott. Fnst túlságos követe-

lésekkel állott el s a dolog pörre került, mel>-nek

az lett a vége, hogy G.-et kizárták a nyomda
tulajdonjogából. Fnst ekkor a gernshoimi Schöf-

fer Péterrel dolgozott tovább s nyomdájából ke-

rült ki 147. a szépen nyomott latin Psalterium,

zsoltárokkal és ünnep- s vasárnapokra való kar-

énekekkel. G. mindazáltal Hummer Konrád mainzi

tanácsos segélyével ismét fölállított egy kön>-v-

nyomtató sajtót s ezen nyomta bnbocsátó leveleit,

a .36-soros bibliát, egy 1460-ra szóló kalendáriu-
ma t ff^gj'etlon egy példánya a darmstadti udvari

k' tl>-^•tii^ban van) és a Catholicont. A nyomda
14^>ö-ig állott fönn. Ebben az idóbon a már el-

ön^gedett ti. Adolf nassaui érsek szolgálatába lé-

pett s azt székhelyére, Eltvillebe követte. Emléké-
nek szobrot állítottak Mainzban, Strassbnrgfoan,

Majna Frankfurtban és Bécsben. Születésének CO.
évfordulóját Mainzban 1900 jún. 24. nagy fény-

nyel megtlnnepelték. Ugyanakkor ott G.-muzeu
mot nyitottak meg, melynek gondozására s a
nyomdászat történetének kutatására G.-társaság
alakult. A budapesti nyomdászok ugyanakkor
szintén megtlnnepelték az OO as évfordnlót.

troáBtom. Bctuukb, Dto Geachielite dsr BrfiBdug der BBdi-

dnuskerkSMt, lUiu ISSO; Wctter, KrMMke Q«Mktakta der

Brflodaac d. BaekdntekarkaMt, Maias IMS; tm dar biade.

Gnteatorr. Stattgart 1878; PaalaaaB, lUiatrierta OM^iekta
der BaflMrwkarkaaat, WIea 1881; Henelo, Galeaberí, Loa-

doa 18tt; BAmMt, Moaraaoz d«tail> da U Tla da O., Straas-

bnrír 1841 ; Kleia. Snr 0. et le fragoMat de ca preaae, llalBS

1S66; DtUultsIco, Beitr. lar O.-Praee, 1888; u. a., Q.-a mi-
heate PraxU, BerUn 1890; Sehweoke, üntanodiiuigea tor

Oetcbichte des ersteo Bacbdrocks, BerUa 1900; Zedler,

Oatenberg-Forschaagea, I/eipzig 1901.

Gntenberg-mozenm, 1. Gutenberg.
Gutenberg-társaság, 1. Gutenberg.
Gutenstein. köz.<ég Wlener-Neustodt alsóausz-

triai kerülpti kapitányságban, (líio) 1900 lak., vas-

és rézhámorral, malmokkal. Határában a Habs
burg-család egyik si várának romjai láthatók.

Gntefia lü^, horvát politikus, megh. 1894
szeptember 12. Zágrábban községi tanácsos és

Bosznia és Hercegovina okkupációja idejében a

felkelk egyik kiválóbb embere volt. G. szerkesz-

tette a felkel bosnyákok emlékiratát, valamint

volt a közvetít a kiküldött európai biztosok és

a felkelk közt. Már 1848. is mint a horvát köz-

jogi ellenzék híve szerepelt.

Gutgesell Dáiid, nyomdász, 1578. állította fel

nyomdáját Bártfán, melyet 1599-ig, haláláig maga
vezetett. A mhelyébl kikerült nyomtatványok
közül említést érdemelnek: Stöckel Leonhart,

Formuláé tractandamm Sacrarum etc (1578);

Kulcsár Györg>', Postilla (1579 és 1597) ; Balassa

Bálint, Beteg lelkeknek való füves kertecske

(1580) ; Judicium magyar nyelven (1581) és Hnszti

Péter, Aeneis (1582) ; Wagner Márton, Apológia

E.xamenis Ecclesiae et Scholae Bartphensis(1590);

Énekes könyv (1593) ; Stöckel Leonhart, Postilla

(15%).
Oathe, Hermann, német prot. teológus, Pa-

lesztina-kutató, szül. 1849 máj. 10. Weeterlinde-

ben, 1884 óta lipcsei egyetemi tanár. 1881ben
Palesztina vidékén ásatásokat végzett. Munkái

:

Palástina in Bild und Wort (2 köt.. 2. kiad. StnU-

gart 1886—87); Ausgrabtingen bei Jemsalem
(Leipzig 1883). Szerkeszti a Zeitschrift dee Deut-

schen Palastinavereins c. folyóiratot.

Gatheil-Schoder, Marié, német operaéne-

kesnó (mezzoszoprán), szül. 1874 febr. 10. Wei-
marban. Gungl Virginia növendéke volt. 1891

—

1900-ig a bécsi Hofoper tagja. Férje, Gutheü
Gu-stav, a Hofoper karnagya.
Guthi Soma, ügyvéd, iró, szül. TáUyán 1866.

A Pesti Hírlapnak hosszú idn át volt munka-
társa. Ebben az újságban jelentek meg törvény

széki humoros karcolatai, amelyek hét kötetb<>n

külön is, azonkívül német fordításban is meg-
jelentek. Irt számos novellát, amelyek közül a

Pesti Napl6-ban megjelent bünügj'i novellákat

Fekete Könyv címmel öt kötetben adta ki. Víg-

játékai és bohózatai a Nemzeti Színházban, a

Vígszínházban ós a Népszínházban kerültek színre.

Darabjai : Doktor Ssdeburdi, A zsadán^fi boszor-

kány, Uázasodjutc, Egy nap a paradicsomban^
A szakarai konzul, Jupiter és társai, A brezo-
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vád hs, Smólen lóni, A mádi zsidó, A kor-

mánybiztos, A mozgópostásné, Az éjjeli ügyész.

Az utolsó Mohikán ; továbbá Rákosi Viktorral

ogyUtt : Napóleon öcsém, Tartalékos férj, Kép-
visel úr, A Sasok.

Ortiá-OTszkg-tsalád, a Gutkeled nemzetfiég-

ból származó üuthy-család egyik ága, melybl
.lános, Gáspár tla használja elször 1427-ben a

(K nevet. G. Mihály Zsigmond király olasz-

országi útjában mint kincstárnok vagy fasz-
talnok volt a kíséretben. Résztvott az Ulászló

lengyel királyt a magyar trónra hívó 1440. krakói

követségben. 1447-bon Bécsben járt a Frigyes

császárral bókealkudozásokat folytató küldöttség-

gel. V. László alatt kir. fudvarmesterként szere-

pel. 1459-ben nádorrá lón. Midn 1471. az elégü-

letlenek pártja Kázmér lengyel királyfit hívta

meg a magyar trónra, O. Mihály nagyban küz-

dött e fondorlatok ellen. 1473-ban Ulászló lengyel

követeinek Neisse, majd Oppeln városában elter-

jesztette Mátj'ás követeléseit és feltételeit a cseh

ügyekre vonatkozólag. 1476-ban résztvett Fehér-
várott Beatrix királyné megkoronázásában. Meg-
halt 1482. Négy fia és két leánya maradt. G.
János, elbbinek öccse, I. Ulászló buzgó párthíve

volt. Felesége halála után Fehórvárott keresztes

barát lett. Leányát Giskra János (1. o.) vette el.

G. László, Mihály nádor fia. 1490-ben a IL Ulász-
lót meghívó küldöttség tagja. Királyi flovász-
mester. A legtöbb békekötés és törvény létreho-

zatalánál szerepelt, bár írni sem tudott. Fiai kö-
zül említendk : G. János, szerérai, majd váczi
püspök, rósztvett a mohácsi ütközetben ; G. Imre,
IL Lajos fkamarása, I. Ferdinánd fajtónállója.

A család G. Kristóf országbíróban 1567. halt ki.

Guthkeled-nemzetség, 1. Gutkeled.
Guthrie (ejtsd : götri), Oklahoma északamerikai

állam fvárosa Logan oountyban, a Cimarron
folyó mellett, (isio) 11,654 lak., jelentékeny ter-

ménykereskedelemmel
; 1889. alapították.

Guthrie (ejtsd: götri), 1. Frederick, angolkémikus
és fizikus, szül. Londonban 1883okt.l5.,megh.l886
okt. 21. Tanulmányait Londonban, Heidelbergben
és Marburghan végezte. 1860-ban a Royal Col-
iegon Mauritius szigetén a kémia és fizika tanára
volt. 1867-bon hazájába visszatért ós a Royal
school of mines ós a School of sciences nev tan-
intézetekben a fizika tanárává nevezték ki. Külö-
nösen szerves kémiával foglalkozott. Fizikai vizs-
gálatai a hajcsövességre, folyadékok hullámmoz-
gására és hvezet képességére vonatkoznak.
Munkái közül említjük a következket : An exa-
mination of the waters of Mauritius. Elements
of heat and non metallic chemistry (1868) ; Mag-
netisra and eloctridty (1875) ; An introduction to
physics (1877) ; Practical physics (1879) ; The first
book oflcnowledge(1881); Outlinoofexperíments
and apparátus for iUustrating elomontary instruc-
tion In sound. light, hrat, magnetism and electri-
clty (1881). Frederic Cemu álnéven költeménye-
ket fi egy drámát is adott ki.

2. G., James, angol sebész és katonaorvos, szül.
Londonban 1785 máj. 1., megh. u. o. 1856 máj. 1.

Mint tábori orvos résztvett az angol-spanyol há-
borúban, azután mint a College of Surgeons tanára
mködött 5 éven át. G. kitn szemész is volt Ó

ajánlotta a véredények alákötését a vérzés helyén

és gyakorolta a katarakta fels lebenyes extrak-

cióját. Szeretettel foglalkozott a hadi sebészettel

és e tapasztalatainak eredményét az On gunshot
wounds of the extremities, requiring the different

operations of amputation and their aftertreatment,

etc. c. korszakalkotó müvében tette közzé (6. ki-

adás 1855).

3. ír., Jam£s Cargül, skót költ, szül. 1814
aug. 27. Aimiefoul Farmban, megh. 1893. Edin-
burghban tanult teológiát ; 1868. könyvtárnok lett

Dundeoben. Legjobb mvei : Village Seenes(1851)

;

Wedded lve (1865); Summer fiowers (1867);
Rowena (1871); Woodland echoes (1878); Old
Scottish customs (1885).

4. G., Thomas Anstey, angol regényíró, szül.

Londonban 1856 aug. 8. Tanulmányait Cam-
bridgeben végezte. Els regénye: Vice Versa
(1882) kedvez hatást tett. Ezt követték : The
Gianfs Robe (18a3) ; The Black Poodle (1884)

;

The Tinted Venus (1885) ; The Fallen Idol (1886).

Különösen nagy sikert ért el Voces Populi (1892)
c. regényével, amely a mveletlen londoni nép
gyermekének (cockney) gondolat- és érzésvilágát

juttatja kifejezésre. Humoros müvei : Lyre and
Lancet (1895) ; The Statement of Stella Maberly
(1896) ; The Brass Bottle (1900). G. a Punch cím
élclap munkatársa.

Ciati (állat) a. m. aguti (1. o.).

Gutierrez, 1. Antonio, 1. Garda Gutierrez.
2. (r., Jósé és Maniiel, 1. Concha.
Gutin, a Vihorlát-Gutin ti'achithegylánc egj'ik

legkeletibb tagja, Mármaros és Szatmár vmegye
határán. A hegységet az Avasújfalu és Tócs közti

mély hágó (583 m.) választja el az Avas csoport-

jától ; a hegység innen DK.-i irányban húzódik
s fgerince összeesik a két vármegye hatá-

rával. Nevezetesebb csúcsai : a Fenyöhegy v. Fe-
nyér (1093 m.), a Verfu rotundiloru (1241 m.), a
Plesca maré (1291 m.), azután a femezelyi hágón
túl a Rozsály (1.307 m.) s a Felsbánya és Krács-
falu közti nyergen túl maga a G. (1447 m.),

melyen túl a Kapnikbánya és Büdfalu közti hágó
(1039 m.) a hegycsoportot a Láposhegységtl (1. o.)

választja el. Ezoii hegység hossza mintegy 45 km.,
oldalágai, melyek É.-on a Tiszáig, D.-en a Kapuik,
Lápos és Szamos folyókíg terjednek, szintén je-

lentékenyek s az 1200 m.-en túl is emelkednek.
A hegységnek a Fenyhegy és Rozsály közé esö
részét Khát-nak is nevezik. A G.-ban fakadó
nagyobb patakok : É.-on a Mára, mely az Izába
ömlik, D.-en a Tur (a Tisza mellékvize), a Feme-
zelyí-patak és a Kapnik (mindkett a Lápos mel-
lékvize). A G. egészen trachitból áll s leginkább
a zöldkfélo régibb trachítok túlnyomók ; a tra-

chittufa (sokély kiterjedésben mutatkozik, he-
lyenkint homokk is fellép. Benne dús arany- és
ezsttelepek vannak, a bányászat fhelyei : Nagy-
bánya, Felsbánya, Femezely, Kapnikbánya, Lá-
posbánya és Misztbánya. Ez okból számos jár-

ható út szeli a hegységet s völgyei srn vannak
benépesítve.

Gatios, (íuthi Soma (1. o.) írói álneve.
Gutkeled (CUimt, Gl.edguth,Gu'thkeleth,Gitth-

keled v. Kutkelea) nemzetség sei. Keled ós Gut
— Kézai szerint — a svábok földérl, Hohenstauf
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várából Péter király idejében vándoroltak bo. A
nemantoég els ta^ainl és névadóiul Gat és Keld
ispánokat tekintbotjük, kik 1093-1111 között

omlitt(>tnek. A nonizotségnek Bereg, Bihar, Gö-
mör, Sopron, Szatmár, Zemplén és más várme-
^yókbon 1205-1^^ közt összesen 267 birtoka

volt. Beléle 18 ág és család vált ki. I^y a Folsö-

lindvay, Marczaltövy. Maróthy. Polbárthidy,

Abonyi, DiósKegi és Doby, az Gcsedi és Somlyaí
Báthory, a Riüramiuiy. Butbkay, Szakolyi, Zele-

néry családok. V. ö. Wertner, Nemzetsége (I.

243—288) ; Karácsonyi, A magjar nemzetségek
(II. köt.) : Cfierghe, A Guthkelod-nemzetség cí-

men\ 63 címorrajzzal (Turul 1891, 9-15. 1.) ; Kál-
Iny Úbul. A G. nemzetség nemzedékren^jéhez
(u. 0. 1901. éyf).

Ontkeled-biblia. I. Gebhárd-fele biblia.

Qatmann János Pál, magyar nyomdász, 1798.
.inir. T'a f'i nyomdáját Nagj'-Váradon, mely neve

iiiúködött, mikor 1803. GotÜieb Antal
v;iczi nyomdász tulajdonába ment át.

Gatonya (azeltt : Kutiina), kisk. Krassó-Szö-
rény vm. bégai j.-ban, (iwo) 969 oláh lak.; u. p.

(•s u. t. Betlenháza.

GutoT (GuteiTi, Gutora), kisközség Pozsony
vm. somorjai j.-ban, (i9io) 603 magj-ar lak., posta-

hivatallal ; n. t. Somorja. Régi kis csúcsíves temp-
loma a XIV. sz.-ból való.

Gutorfölde, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (i»io)

H50 mag)'ar lak. ; vasúti állomás, posta- és táviró-

hivatal.

Gatschmid, Alfréd, báró, némot történetíró,

szül. Lo.<oh\vitzban 1835 júl. 1., megh. Tübingen-
ben 1887 márc. 2. Egyetemi tanár volt Königs-
ber^n, Jenában és Tübingenben. Különösen a
keleti óskor és a hellenisztikus kor történetét ta-

nulmányozta. Fómve: Geschichte Irans imd
sointT Nachbarlánder von Alexander d. Gr. bis

zuin Untergang der Arsaciden (Tübingen 1887).

Guta Mnths, Johann Christoph Friedrich,né-
met pedagógus, szül. 1759 aug. 9. Quedlinburg-
ban, megh. 1839 miy. 21. Ibenhainban. 1785-tól

fogva Salzmann schnepfenthali intézetébon mkö-
dött. Nagj'on értékes tanítói tevékenységén kívül

terjedelmes irodalmi mOködést is fejtett ki. fóként

a testnevelés ügyében, meljrnek németországi tör-

ténetében egyik legkülönb név az övé. Fómve

:

GjTnnastik fúr die Jugend (Schnepfentiial 1793),

az elsó német m a testi nevelésrl. A tornázás
célja eszerint a test és szellem összhangja; a
t,,r

•

. ifjúságnak örömet szorzó munka.
I /ollemo másik fontos mvének : Spiele

zui t uuiii: und Krholung des Körpers u. Geistes
fúr die Jugend (u. o. 1796). Számos kiadást ért.

V.ö. Euler, Die Gesch. des Turnunterrichts (Gotha
1891).

Gatia, rövidítve gtt., orvosi recepteken a. m.
csepp. A Magyar Gyógyszerkönyv harmadik ki-

adása eléírja, hogy a cseppek arra szolgáló készü-
lékkel, a rseppszámlálával méressenek ki s hogy
egj-forma nagyságnak legyenek, a cseppszámlá-
lásra oly cseppszámláló használandó, meljTiek
cseppent fólülete az 1902 iki évben tartott brüsz-
szeli nemzetközi konferencia értelmében 3 mm.
Ezen csepp^ámlálóval leolvasott 15 C'-nji lepárolt
víz 20 cseppjének súlya 1 g., azaz 1 csepp lepárolt

víz 5 cg. súlyú. Kényelmes az u. n. e8ei^>entö

csrös üvegek használ ita is, aminben a gyógy-
szertárak expodiá\ják a cseppeket. — {?. az épí-

tészetben, 1. Cseppek.
Qatte e«v«t Impidem (lat.), szószorínt a. m.

a csepp kivájja a követ ; Ovidius Pontusi levelei-

bl : olassu víz partot raos».

Guttáció (nöT.), a víznek a növényekbl csepp-

folyós alakban való eltávozása (csepegésnek is

mondják). A nö-
vényekbl a víz

leginkább párol-

gás útján távo-

zik el ; bizony(xs

körülmények kö-

zött, nevezetesen

a páratelt leveg-
ben a növénybl
a víz pára alak-

jában nem távoz-

hatik el. ebben az

esetben, kivált ha
a vizet a gyökerek
a meleg és vízben

bvelked talajból

nagy mennyiség-
ben vehetik fel, ez

abóségesvíz csep-

pek alakjában j e-

lenik meg. A je- _
lenség könnyen

~

összetéveszthet l- i^r*. FíaUI búiMÖvény víicsepp-

a narmatkepZ00e^
^^^^^^ hegyén » hyiUtlioda kiviUsi-

cseppjeivel, joUe- totu víiaepp.

het a G. csak fia-

talabb leveleken jelentkezik és ezeknek is csak a

bégjén, élének fogain. A G. bemutatliató könnyen
a zab v. egj'általán a füvek levelein (1. az 1. ult-

rát), de jól látható a fuchsia, palástfú, boglárkn

nenyúljhozzám, sarkantjuvirág, szóUó, philoden-

dron. calla leve-

lem is. A G. víz-

cseppjeit orré a
célra külön ala-

kult szervek, az

ú. n. víznyílások

(hydathoda) vá-

lasztják ki (1. a 2.

ábrát), amelyek a

levegönyilásokból

alakultak, csak-

hogy zárósejtjeik

mn-'"'"*'"" ' <

a
ny..^.-... J.....11

nyílás állandóan

nyitva van. A nyí-

lás alatt nag>'obb sejtközti üreg van, amelyet ví'-

konyfaln parenchima sejtek (epithema) vesznek

körül és amelyek alatt végzdnek az edénjiiyali

bok vízszállító elemei. A G. ktllönben a könnj*

zés, tehát a flltrádó (1. o.) módjára alakul és le^-

észrevehetóbben az esöfákon (1. o.) jelentkezik.

Gatta-Gentzsch. Genízsai által készített k(^

veréke a gumminak pálmaviasszal, mely viasz-

nak az olvadási pontja azonos a gummi olvadás

-'. ibr». A ..-_-k

fog-a. am-- kyda-
tbda (stc uaaitott

kL F levi^K-r. aiucij a uj<l*tlioda

aUUt széttefjed (rj. lO-aMf aagyítra.
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pontj&val, úgy, hogy melegítés által sem lehet a

két anyagot egymástól elkülöníteni. Fkép tele-

gráfkábelok szigetelésére használják a gutta-

porcha helyett ; 60"-ot elbír, anélkül, hogy meg-
lapulna.
Oatta girck (n(5v.) a. m. guUapercha (1. o.).

Gúttamási. kisk. Fejér vm. móri j.-ban, (1910)

588 maj^yar és német lak. ; u. p. Isztimér, u. t.

Fehérvárcsurgó.
(líuttapercha (ejtsd: —percM, nOv.), több, a

Sapotaceao családba tartozó fa tojnedvéból nyert,

a kaucsukhoz hasonló anyag. Eddig ez anyagot

általánosan a Palaquium gutta (Isonandra gutta)

fától származtatták, de lijabb vizsgálatokból ki-

tiint,hogy ez a fa jelenleg Szingapm- és Szumatra-

szigetekon vadon már nem fordul elö s legfeljebb

csak mívclve található ; azok a fák pedig, ame-
lyekbl most nyerik a G.-t, a Palaquium obloruji-

fotium, P. gutta, P. bomeense és P. Treuhii,

azonkívül a Payena Leerii, melyek mind az indo-

maláj szigeteken teremnek. A G. nyerése céljából

most a fákon V alakú bevágásokat tesznek s így
egy fáról évente 1400 g. nyerhet s ez 3—4 éven
keresztül a fa kára nélkül folytatható. Újabban a
G.-t a fák leveleibl kivonják, s mivel az ily mó-
don nyert Q. a levelek zöld anyaga, a klorofill

által zöldre van festve, azért zöld (?.-nak neve-

zik. A zöld szín azonban a klorofill oldószerei

(borszesz, aceton, éter, kloroform) által kivon-

ható és az így nyert G. semmiben sem különbö-

zik a más úton nyert G.-tól. A kereskedelemben
a G. 10— 20 kg.-nyi tömbökben vagy lepényekben
fordul elö és, majdnem fehér, vöröses, sárgás ár-

nyalattal, vagy ha nem tiszta, vörös, st sötét

színú.

A G. ízetlen, melegítve kellemes, jellemz
szaggal. Nagy elnye a kaucsukkal szemben, hogy
könnyen vágható ; 0—25° C. közötti hmérsék-
letnél brnemü, szívós, hajlítható, de kevésbbé
ruganyos, mint a kaucsuk; 62—65" C. mellett

megpuhul s könnyen formákba önthet és fona-
lakba, lemezekbe, csövekbe kihúzható s ezen tu-

lajdonságán alapszik egyik f alkalmazása. Klo-
roformban és szénkénogben már a rendes hmér-
sékletnél könnyen oldódik. A G.-t igen sokféle-
képen és kiterjedten alkalmazzák s mivel épúgy,
mint a kaucsuk, vulkanizálható és keményíthet
(a szarusított kaucsuk, v. obonit módjára), al-

kalmazása sokban a kaucsukéhoz hasonló, mint
gép-hajtószijaknak, ciptalpnak, csöveknek ós
különféle edényeknek és tai-tóknak ; de kiválólag
iilkalmas a tengeri kábelek készítésére és izolá-
lására, mert a tenger vizében megkeményedik s

úgy annak, mint a tengeri állatok támadásainak
jobban ellenáll, mint a kaucsuk. Kloroformban
oldva kollodiumféle anyagot, a traumatlcin-t
adja, melyet orvosilag sebok elzárására alkal-
maznak. Más G.-oldatok vízáthatlan szövetek és
különféle ttraászok készltc'sére valók. A G. f-
kivitoli helye Szingapúr, s mivel jolonlog a kau-
csukféle anyagok utáni kereslet rendkívüli mérv-
ben emelkedett, a G.-t is folyton emelked meny-
nyiségbon hozzák be, kivált Angliába, ahova
a bevitel óvenkint több millió kg.-t tesz ki, holott
1845. még osak 11,000 kg. volt. A G. term-
helyei szerint a kereskedelemben igen sok, min-

ségre különböz fajtákat különböztetnek meg, a
legfontosabbak : a Gutta tubán (v. tában) Szinga-

púrból; a bomeoi árút egyszeren G.-nak ne-

vezik, más forrásokból valót pedig Gutta girek

névvel jelölnek. A G. vegyi falkatrészei : a gutta
— (CjHg)n — , mely az értékes rész és ez a kau-

csukban, valamint a «balata»-ban is elfordul,

azonkívül az álban és a fluavü.
Guttapercha-csövek, 1. Cs.
Guttapercsa, guttaperka, a. m. guttapercha

(1. 0.).

Gutta rosea (orv.), helytelen elnevezés rosa-

cea helyett (I. 0.).

Guttatim (lat.) a. m. cseppenkint.

Gutta tubán (v. fában), 1. Guttapercha.
Guttempler, 1. Good Templar^end.
Guttenberg, 1. Emil, lovag, cs. és Idr. altábor-

nagy,volt osztrákvasútUgyi miniszter, szUl.Tams-

wegben 1841. Részt vett az 1859-iki olaszországi

hadjáratban s a solferinói csatában kitüntette

magát. 1866-ban fhadnaggyá nevezték ki s részt

vett a Poroszország elleni háborúban. 1866-ban
megjelent : Die österr.-ung. Eisenbahnen c. mun-
kája, mely úgy katonai, mint szakkörökben föl-

tnést keltett. 1880-ban alezredessé lépett elö,

1883. a vasúti és gzhajózási osztály élére állí-

tották. 1884-ben ezredes, 1890. pedig vezérr-
naggyá lépett elö. 1894-ben a vezérkar fnöké-
nek helyettese lett. 1895-ben altábornaggyá ne-

vezték ki. 1896-ban az osztrák vasútUgyi minisz-

térium felállítása alkalmával G. lett az els
vasútügyi miniszter. A Badeni-minisztérium le-

mondásával G. is megvált állásától. G. irodalmi-

lag is mködött ; Obauer Hugó századossal ^yíitt

kiadott müve : Das Train-, Communications- und
Verpflegswesen vom operatíven Standpunkte

(1869) ós az Administrativer Generalstabsdienst

und Heeresverwaltung (1884) clmü önálló mun-
kája úttör volt ezen a téren.

2. G., helyesen : Gutenberg, a könyvnyomtatás
feltalálója, I. Gutenberg.
Gattenberg Pál, pedagógus, szül. Nagykálló-

ban 1860 szept. 15. Filozóflai tanulmányainak be-

fejezése után Skandináviában és Angliában szer-

zett tapasztalatai nyomán a nép technikai neve-

lése érdekében folytatott gyakorlati és irodabni

agitációt. A kilencvenes évek elején kézimunka-
tanító szlöjd-tanfolyamokat szervezett s 1895 óta

80-at meghaladó tanítótanfolyamot tartott, ahol

4000-nél több tanítót képzett ki kézimunkamüve-
lési és gazdasági gyakorlatokban. Behatóan fog-

lalkozott az University Kxt(>nsion, a parasztegj'e-

temek kérdésével is, újabban pedig a földmívelés-

ügyi miniszter megbízásából az élelmezési problé-

mákkal. Müvei : Dán parasztegyetemek (1895)

;

Magyar városok élelmiszerpiaca.

Ciuttensteini mész (geoi.), az Alpokban és Kár-
pátokban sokat használt kifejezés sötétszlnö bi-

tumenes közóptriaszkorú mészkkomplexusoknak
megnevezésére.
Gntti (a maláji getah-hó\), gummiguttae,

gummi resitui gutti, gntti canibogium stb., Garci-

nla-fajok beszáradt gyantája. Drasztikus hashajtó.

L. Garcinia és Festéknövények.
Guttiferae (növ.), Orlmnctüf&ék, Gyantati'r-

mk, Mézgatermk, a szabaaszirmú kétszikek
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családja a Pariotales sorozatban. 820 foja leg-

nagjobbrészt u furró övre szorítkozik, ennek ha-

tárain kivül csak a Hjweriatm (Orbáncf) fajai

érnek ei nagy elterjedést, d^ sarkköri tájakig

ezek sem hatolnak cl. Pák. cserjék, ritkán füvek.

Levelük csaknora kivétel nélkül átellenes, épszélú

osztatlan. Rendet>eu szép nagy viráguk 2 ivarú v.

poligamikos ée kétlakú, s^iínoe porzója van s

ezek V. szabadok, v. igen változatos csoportokká

egyesülnek (pl. Garcinia). Magházuk fels állása,

5—S Qregfl, kevés v. sok magkezdeménnyel. A
termés lehet csonthéjas, bogyószerú v. tok, de

másféle te. B család neve arra utal, hogy számos
fega mésgagyantát és gyantát szolgáltat, melyet

a levele, ágak v. más részek olajtartó tlregeiben

és járataibtm foglalt olajjal nyernek. Fájuk és

soknak bog>'ószerü gyümölcije te értékes.

Gnttingner (yt«d: gfltteHger), Ulric, francia író,

ázül. Kouenban 1785., megh. Parisban 1866 szept.

21. Bár az idóst»bb költó-nemzodékhez tartozott,

nyíltan a romantikusok mellé állott s eg^ik mim-
katársa lett a Muse fran^aise c. folyóiratnak. Leg-
jobb verskötete: a Mélanges poétíqnes (1824) azon-

ban inkább Millevoye, semmint a romantikus
iskola bélyegét viseli magán. Arthur (1836) c.

regényében önmagát s teozofus hajlamait raj-

zosa. V. ö. Sá'hé, Sainte-Benve I. (Paris 1904)

;

U- a. A. de Musset (u. o. 1907).

Gattmann Jakab, szobrász, szüL Aradon 1811.

V. 1815., megh. Bécsben 1861. Kiskorában egy
aradi fegi"verkováes-mhelyben dolgozott, 18:33.

ugj'anily munkát végezett Bécsben, ahol eközben
szorgalmasan tanult rajzolni. Ügyessége feltnt

Metternichnek, akit 1841. meg is mintázott. En-
nek révén egészen a szobrászati tanulmányoknak
szentelhette magát s követve a kor gzokásátl845.

Rómába költözhetett. Itt rögtön hozzáfogott Cho-
rin Áron márványszobrához (most az araídi zsidó-

temetben). Bécsi összeköttetései révén 1848. fel-

kereste a nápolyi Rothschildot, akinek megren-
delésére 1849. megmintázta IX. Pinspápa szobrát.

Már 1847., aztán 182. résztvett a pesti mútár-
laton. Rómából Londonba, onnan Páurisba ment,

ahol Rachel színészn iránt érzett szerencsétlen

szerelmébe beleörült. így hozták haza Pestre,

ahonnan késbb Bécsbe vitték. V. ö. Mvészet
(190* évf.).

Gattstadt, város a poroszországi Königsberg
közigazgatási kerületben, (i»io) 50-37 lak. Vas-
öntés. 1807 jún. 6. az oroszok itt verték meg a
francia hadsereget.

Ciattor (lat) a. m. torok, nyeldeklö, csak

összetételekben használatos kifejezés.

Guttnrália a. m. torokhang, tulajdonkép az

íny hátsó részén képezett hangok, mink k, g. L.

Hangok.
Gntwaaser, fürdhely, 1. Budiceis.

Gutzkow. Kari Ferdinánd, német író, szül.

Berlinben 1811 márc. 17., megn. Sachsenhausen-
ben 1878 dec. 16. Elharcosa volt az «Ií3ú Né-
metország»-nak nevezett mozgalomnak, mely
liberális politikától vezetve az irodalomban is új

utakat tört. Wally die Zweiflerin c. novellája

(Mannheim 1835) miatt. Wolfgang Menzel felje-

lentésére, börtönfogságot szenvedett, onnan ki-

szabadulva Majna melletti Frankfurtban, Drez-

dában,Weimarban élt. Nagy hatású fbb mvei a
következk : Mába Guru, Geschiohte elnee Got-

tos (Stuttgart 1833), a pápaság ellen frt szatirikus

regénye ; Goethe am Wendepunkte zweier Jahr-

hunderto (Berlin 1836) ; Die Zeitgenossen (Stutt-

gart 1837) ; Aus der Zeit und dem Lében (Leipzig

1844) ; Bömes Lében (Hamburg 1840) ; König Saul

(u. 0. 18;í9) ; Richárd Savage (Leipzig 1842 ; ma-
gjarra fordította Lukács Ltyos) ; Die Ritter vom
Gelste (u. o. 1850—52) ; Zauberer von Rom (u. o.

1859—61); Hohenschwangau (u. o. 1867); Die
Söhne Pestalozzis (Berlin 1870); Fritz Ellrodt

(Jena 1872) ; drámai munkái közül nevezetesek

:

Uriel Acosta (iai7) ; Zopf und Schwert (1844

;

CzafT és kard. Históriai vígjáték. G. után ford.

Szilágyi Sándor, Kolozsvár 1845) ; Das ürbild des

TartuíTo (1847) ; Königslieutenant (1852) ; stb. ön-
életrajzát Rückbiicke auf mein Lében címen
kezdte írni. V. ö. Prölss, Das junge Deutsch-

land (Stuttgart 1892) és H. H. Houben, G.-Fund©
(Berlin 1901); Jungdeutscher Sturm und Drang
(Leipzig 1911). G. válogatott mveit Houben ren-

dezte sajtó alá (u. o. 12 k., 1908).

Gntzmann, Albert, német gyógypedagógus,
szül. Gross-Gluschenben (Németország) 1837.,

megh. Teupitzbon 1910. G. elbb elemi iskolai,

majd felsbb leányiskolái tanító volt, mígnem a

sziíkséges szakvizsgák letétele után 1875. a siket-

némák Berlin-városi iskolájánál nyert alkalma-

zást ; 1897. ugj-anez intézet igazgatója lett. G.

úgy a siketnémák oktatása, mint fleg a beszéd-

hibások gyógykezelése terén igen kiváló érdeme-
ket szerzett s nevét a külföldön is ismertté tette.

Tle származott a siketnémák elkészít és to-

vábbképz iskolái létesítésének eszméje, melyet
meg is valósított. Híve volt a siketnémák exter-

nátusi nevelésének és sürgette a siketnémák he-

lyesebb irán>-ú testgyakorlását. Elvei érdekében

élénk irodalmi mködést is fejtett ki és azokat

intézetében gyakorlatban is keresztülvitte. Külö-

nösen nagy érdeme, hogy a beszédhibák gyógjke-
zelését munkáival és tanférflak részére állandóan

rendezett tanfolyamokkal általánossá tette. Mód-
szere oly alapvet volt, hogy azt nemcsak Német-
országban, hanem más országokban, így hazánk-
ban Is, általánosan alkalmazzák. 1891-ben alapí-

tottaa Medezinisch-pádag(^lsdie Monatsschrift fán
Sprachheilkunde o. havi folyóiratot, melyet halá-

láig szerkesztett és melyben számos értékes cikke

jelent meg. önálló nagyobb mvei : Das Turnén
der Taubetummen (Berlin 1878) ; Anleitung für

den Turuunterricht bei Taubstummen(u. o. 1886)

;

Vor- und Fortbildung der Taubstummen (u. o.

1899); Kiélne Streiílichter auf die kirchliche,

sociale nnd gesetzliche Stellung der Taubstummen
(n. o. 1899) ; Das Stottern und seine gründlicbe

Beseitígnng (n. o. 1870) ; Übungsbuch für stot-

temde Schüller (u. o. 1891); Die Gesundheits-

pflege der Sprache (Breslan 1895).

Gavat i4ii«»), 1. Guvoáfélék.
Guvatdam (Rhinocketus), 1. Kaffú.
Gavatiélék (üut, Rallidae), a Guvatalakú ma-

dfurak eg>'ik családja. Karcsú testük oldalt er-
sen Összenyomott ; szárnyuk és farkuk rOvid

;

lábaik izmosak ; ujjaik hosszi'iak. néha úszásra

alkalmas lebenyekkel ; hátsó lyjuk magasabban
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fekszik az elülsknél. Csdjük középhosszúságú.

Csrük a fejnél valamivel hosszabb, gyengén haj-

lott. Körülbelül 200 faja ismeretes, melyek az

egész földön el vannak terjedve. Mocsaras náda-

sok rejtkében élnek és fészkelnek, vízi állatok-

kal és növényekkel táplálkoznak. Fészekhagyók.

Hazánkban hat nem 7 fajban él, ú. m. a szárcsa

(Fulica atra L.), feje és nyaka fekete, egészben

sötét palaszürke, fehér horalokpaizzsal ; karélyos

lábakkal ; csirkenagyságú ; hazánkban mindenütt

elfordul, nagyobb tavainkon roppant mennyiség-

ben, márc.-tól okt,-ig. A vízityúk (Gallinula chlo-

ropush), hazánk mocsaraiban közönséges. Ned-

ves réteken máj .-tói okt.-ig gyakori a haris (Crex
crex L.). A kisebb vízicsibék közül hazánkban kö-

zíinséges a pettyes vízicsibe (Porzana porzana L.),

míg a törpe vízicsibe (P. rmsiUa Pali.) leginkább

Pest megyébl ismert. A kis vízicsibe (Zapomia
parva Scop.) és a guvat (Rallus aquaticus L.) mo-
csarainkban közönséges költöz madarak.

Guvatfürj, 1. Guvatfürj-félék.
Guvatfürj-félék (Tumiddae, áiiat), a Guvat-

szerú madarak (Phalaridornithes) rendjének

egyik családja. Az idetartozó madarak aprók, kb.

fürjnagj'ságúak v. még kisebbek. Jellemz tulaj-

donságuk, hogy csak 3 szabad lábujjuk van, a
hátulsó hiányzik ; csupán egy fajnak lába négy-

ujjú, de ennek is hátulsó ujja csenevész. Földünk
keleti felén honosak, a nyugatin nem fordulnak

el. Harcias természetük miatt az ázsiaiak fog-

ságban tartják és kakasviadalokhoz hasonló játé-
kokat rendeznek velük. 20-náltöbb fajuk ismere-
tes. Legközönségesebb az európai guvatfürj (Tur-
rúx sylvatica Desf.), mely Dél-Európában és

Észak-Afi-ikában honos és kisebb a fürjnél. A
spanyolok torillo, az arabok semmana néven is-

merik. Rovarokkal és magvakkal táplálkozik.

Gavatgém (Eurypyga helias Pali,), a Daru-
alakúak (Gruifonnes) rendjébe tartozó madár-
faj, amely mintegy közbüls helyet foglal el a
darvak, guvatok és gémek közt. Csre hosszú,
vékony, egyenes, szárnyai hosszúak és kerekí-
tettek, farka hosszú és széles, csüdjo hosszabb,
mint a középs ujj ; 42 cm. hosszú, feje és tarkója
fekete, álla és torka fehér, nyaka, háta és válla bar-

nán és feketén csíkozott, farka feketén és fehéren
csíkozott. Dél-Amerika É.-i részében honos, folyó-
és tengerparton ; rovarokkal táplálkozik. Major-
ságokban gj'akran tartják szeliditvo, ahol a gyer-
mekek kedves játszótársa. Fészkét fákra rakja;
sárg&svörös, barnán foltozott tojásokat tojik.

Quvatgém-félék (Euryjnfgidm, iinat), a Daru-
alakuak (Oruiformes) rendjébe tartozó madár-
család. Egyetlen faja a Dél-Amerikában honos
ffumt({étn (1. 0.).

<iinxen, Svájc némely vidékén a viharos É.-l
szél neve.

Guyana, 1. Qvjána.
Gayaquillit(á«v.),.amorf; nagyobb tömegeket

vngy rétegeket alkot
;
porrá dörzsölhet, halvány-

8<irga
; vízben kevéssé, alkoholban könnyen oldó-

dik. Szén-, hidrogén- és oxigénbl áll. Dél-Ame-
rikában Quyaquil k^-— '-' '•, kiterjedt lerakódá-
sokat alkot.

Quyau (ejud: gu,.„ .;t,„„ Mark. francia filo-
zófus, szül. 1864 okt. 28-án, megh. Parisban 1888

márc. 31-én. Anyja, aki G. Bruno néviii in^

dalmilag is mködött, másodízben Fouülée Al-

frédhez (1. 0.) ment férjhez. A Condorcet-liceum

tanára lett, de e pályán csak rövid ideig ma-
radt meg. Munkái: Manuel d'Épictéte (fordí-

tós, 1875) ; La premiere année de lecture courante

(1875); La littérature chrétienne du H. au IV.

siécle (1876); La morale d'Épicureetsesrapports

avec les doctrines contemporaines (az akadémia
pályadíját nyerte, 1878) ; La morale anglaise con-

temporaine (1879) ; Vers d'un philosophe, recueil

des poésies phüosophiques (1881) ; Problémes de

l'esthétique contemporaine (1884); Morale, con-

naissances usuelles (1884) ; Esquisse d'une morale
sans obligation ni sanction (1884, a pozitív er-

kölcstannak az a priori fogalmak elvetésével való

alapvetése); L'irréligion de l'avenir (1886). Ez
utóbbi munkában szociológiai szempontból vizs-

gálja a vallás kérdését és arra a következte-

tésre jut, hogy a vallásos dogmák, melyeknek
ereje egyre gyengül, végképpen el fognak tnni

.

Megjelent magyar fordításban Rudas Lászlótól a

Szoc. Könyvtárban. L'art au point de vue socio-

logiquo (1889); Education et hérédité (1889); La
geuése de l'ideé du tomps (1890). Egyike azok-

nak, kik nagy hatással voltak a francia íllozóflai

mozgalomra. Ujabban a németek is sokat foglal-

koznak vele. Az id cím értekezését átdolgozta

Szentmiklóssy A. a Magyar Philosophiai Szemle
VII. évf. 1. füzetében. V. ö. Fouülée, La morale,

l'art et la réligion d'aprés G. (3. kiad. 1897).

Guy de Maupassant, francia íi'ó, 1. Maupa^-
sant.

Guyenne (Guienne,^tai: guienu), a régi Francia-

ország egyik nagy tartománya Saintonge, Aunis,

Angoumois, Limousin, Auvergne, Languedoc,
Gascogne és a tenger között, 40,925 km« terü-

lettel. A G. szó Aquitania korrimipálásából ke-

letkezett és csak a XIII. sz. végén jött szokásba.

Guyer-Zeller, Adolf, a Jungírau-vasút kezde-

ményezje, szül. 1839 máj. 1., megh. 1899 ápr. 3.

Miután a Gotthard-vasút részvényein nagy va-

gyont szerzett, a Schweizer Balmen c. szaklapjá-

ban heves, de sikertelen küzdelmet folytatott a
svájci vasutak államosítása ellen. A Jnngfrau-
vasút els részét saját költségén építette meg
1898. A vasutat azután els munkatársa, Wívdtel

Frigyes építette tovább.

Guyet («dtsd: gujé), Frangois, francia filológus,

szül. Angersban 1575., megh. Parisban 1655 ápr.

12-én. Rómában és Parisban élt, a párisi Collégé

de Bourgogneban teljesen visszavonulva, a tudo-

mányoknak szentelve idejét. A görög és római
klasszikusoknak egész sorozatóhoz Irt magyará-
zatokat (kül. Hesiodoshoz, Lukianoshoz. Plautus-
hoz.Terentiushoz, Horatiushoz, Phaedrushoz stb.),

melyek halála után és csak részben láttak nap-
világot. Éleselméjíi, de egyoldalú szövegkritikus.

Életrajzát Uri irta meg (Paris 1886).

Guy Fawkes, 1. Faivkes.
Guyon (ojtM-. pAjen) Ricliard gróf, tábornok a

magyar szabadságharcban, szül. Bath városában
(Anglia) 1812., megh. Konstentinápolyban 1856
okt. 12. Ifjú korában Don Miguel ellen harcolt Por-
tugáliában, 1832. az osztrák hadseregbe lépett, de
1839. mint fhadnagy kilépett s Magyarország-
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ban telepodott meg, hol Pul«zky nenuetgazda-

sácri torreit s Koasnth politikai cóUait elmozdí-
tani iparkodott. Midn a magyarok 1848. ÍSBg>'-

vort fogtak, (i. egy honvód-sálóay parancsnoka
k'tt. melyn^ élén a sdiweehali tttktactben ki-

tiint; 1848 dec. 18. Nagyraombatot vedelmezto
Siinunics tábornok ellen. Mindcntitt kitnt hsies
bátorságával. Mint (iörgoy hadserege e^yik had-

oestályáDak parancsnoka, 184H febr. . roham-
mal ellbglatta a branyiszkoi szorost, de ezután,

inivel (^rgej-vel viszálykodott, az ositrákoktl
i^orosan körülzárt Komárom várának parancs-

noka lett : a legkalandosabb esemtey^ egész so-

rozata után végre az ostromlók sorain kereertüi-

batolva. eljutott a várba, melyet hsiesoi védel-

nu>zett mindaddiir. amig a niag\'ar hadser^ fel
'

lorarey ápr. végével felmen-

s alól. min> G. eibocsáttatá-
• >'ytán a Vetter alatti déli

n egy tartaléksereget

-'ialta Aradot, résztvett

t'snéljúl. 14., de atiteli

... - u... .. iüi alkalmával Mosorin-

szenvedett s a Szóreg és Temesvár
Muiletti szerencsétlen ütközetek után ifiiic-. 5.és9.)

t..!,)k t'Hil'tt' menekült, ahol A' > névvel
tc»[i>k ,<z«airai;itba lépett. Dani.s- a fpa-
rancsnoksággal bízatván meg, 1850. egy felke-

'é?t csirájában "Ifojtott s lecsillapította azaleppói
háború kitörésekor Orosz-
ha küldetett, de ott, mint a

rkari fónöke. nem igen
.. kormány visszahívta.

nyi Marta bárónó (mesh. Páris-

8.). férjét bolyongájiaiban híven

Gnyoiii'. 1 (rtjoH), 1. Félix, francia or\oetanár,
- ' -' " •• ' '•" '-' '' " =

—
-'má-

i:m

;. ....... ., tt.

Nagyszám l-s

iirMli)i:ia r :__ : „ _ ,.. .„ ... . ._ és

an jeientek meg. Nevezetesebbek

:

,
:".s snr les maladies des voiee

iSrtl. 4. kiad. 190.S. 3 kötet), németre
Krans PC Zuckerkandl (Wien 1897—

des aflections chirurgicales

-. exploration (1891).

2. U., Jíuuiie Miirv' Bouvier de la \fotte-(i.,

francia misztikas rajoneónó, szül. lt>48 ápr. 13.
itargisben. megh. 1717 jún. 9. Bloisban. A
Mzmusnak ti. o.) hazájában «c>ik megalapi-

i"j »• Míirr:;
-

. íjonsrásra ha-
jait- f'''*rj" itójának, 1a-

"" '
* .s»> iwaii í'iKezdte Parisban.
riciaországban terjeszteni a

,.:.......... ....„.,: elször egy zárdába vitték,
majd késbb a Bastilleba zárták. Iratai Amster-
damban jelentek meg (171H 22); önéletr^za
Iv'InN'H (1720^. V. o. (']ih(im. Life. religions opi-
iiiiins aníi experieno. of Madame 0.(London 1870);
H^-ppe. (teRchichte der quietlstiscben Mystik in
der kath. Kirche (Berlin 1875) ; Onerrier. Ma-
dame G. (Oriéans 1881).

SUmt Séft ImShtm: IX. UL

Gnyot laiuA: giió), 1. Arnold Henry, svíyci ter-

mé.szettudós, szül. Nenchátelben 1807 szept. 28..

megh. New Jerseyben 188^t jan. 3(>án. Berlinben

tanult, azután Parisba ment: 1889-ben tanár lett

ssfilÖTárosa akadémi^án s ottani tanártársaival

:

Agassinal ée Desorral együtt a Systéme glaciaire

(P^s 1848) a mvet adta ki. 1848-ban Észak-Ame-
rikába ment, Bostonban eladásokat tartott, me-
lyeket Hlartb and man (új kiadás 1875, németül
Leipzigl878)cinmiel adott ki. Kutatásokat végzett
az Alleghany-hegységben geológiai szempontból s

erre vonatkozí'tlair két értekezést bocsátott közre
(18«lésl>^- í« mvei : Meteorological and
physicalta lington 1858); Physical geo-
graphy (Ijonoü 1S73): Creation. or biblical cos-

mogonj' in light uf modem scienoe (New York
1884). V. ö. Faure. Notice sur A. G. (Genf 1884).

2. G.. Yves, francia publicista és nemzet gazda,
szül. 1843 szept. fj. Több izben volt republikánu.';

programmal képvisel : 1889—1892. közmimka-
ügyi miniszter. 1892-1903 között a Siécie szer-

kesztje. E minségben ers tollbaroot vívott a
szocialista párt több kiváló képviseljével. A fran-

cia közgazdasági társaság alelnöke : 1909 ótaa leg-

kiválóbb francia közgazdasági szemle, a Journal
des Économistes szerkesztje. Tudományos mkó-
désében különösen a gazdasági liberalizmust és a
szabadkereskedelmi rendszert szolgálja. Fbb m-
vei : Étndes sur les doctrines sociales dn chris-

tianisme (1892. 3. kiad.): Étndes de physiologie

sociale (1882—85, 3 köt.) ; La science économique
(1887. 2. kiad.); La tyrannie socialiste (1893).

Raffalovich A.-va! kiadta : Dictionnaire du com-
merce. de lindustrieet de la banque (2 köt., 1898

—

19011.

Gnys leijtsd: p«). ConxtanÜn, francia rajzoló-

mvész, szül. VIessingenben (Hollandia) 1802 dec.

3.. megh. Pári.sban 1892márc. 15. Kevéssé ismert
életének '".reményei közül nevezetes, hogy mint
az lllustrated London News levelezje c>s rajzolója

résztvett a krimi hadjáratban. Késhh 1865. Paris-

ban telepedett le. ahol rendkívül jellemz toU- és
ceruzjirajzaival és gyönyör akvarelljeivel a má-
sodik psá.-izArsap- erk'öleseinek. szokásainak kró-
nikás, i nsen g> akran örökítette meg a
párisi ilakjait. Müvei nagy számbui ta-

lálhatók a párisi mker(>skedk üzleteiben. Egyike
volt a modem mvészet ntt<)rinek, de jelentsé-
gével csak (Rabban kezdenek tiartába jönni. Fej-

ldéetörttoetüeg Ghivami és az impresszionisták
közé helyezhet. Bandelaire róla írta a Le peintre
de la vie modome c. tanulmányát. \. ö. Gustave
Geffroy. Constantin G., Ihistorien du second em-
pire (Paris 1904): Georges Grappe. Constantin
(í. (Berlin é. n.).

Otu várispán, I. Créza, 5.

Ghiz, mérték, I. Öös?.
Guzerate. 1. Gwúserát.
Gnzla, .szerb vonós-hangszer, melynek rezoná-

tora állatbrbl készül ; húrjait lószrbl gyáriak.
Guzman (Oiudad de G.), város a mexikói

Jalisco államban. 17J74 lakossal ; ezfistítányák-

kal.

CKixman, 1. a Domonkos-rend alapítója, I. Do-
monkos.

2. Ö., Gmparo de, I. Olimrez.
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QazmanBlanco (Aragua),régaVben Venezuela

egyik állama; 1890 óta Merida (1. o.) államba van

beosztva.

Quzman Blanco, Antonio, venezuelai állam-

fórflu, szül. Caracasban 18:-iO., megh. Parisban

1899 júl. 28. Mint liberális újságíró kezdte pályá-

ját. Az 1866—67-iki harcokban a todorálisták ol-

dalán küzdött. 1870 ápr. forradalmat támasztott

8 elóbb ideiglenes, majd 1873. végleges elnöke

lett a köztársaságnak. E minségében ers kézzel

rendbohozta az államot és sok üdvös intézkedés-

sel emelte az ország jólétét. 1877-ben visszavonult,

de a pártharcok hatása alatt még két Ízben válasz-

tották meg elnöknek (1879 ós 1883). 1887-ben

végleg visszavonult és Parisba ment követnek,

hol meg is halt.

Guzmics Izidor László, benedekrendi apát, író,

szül. a vámoscsaládi malomban (Sopron vm.) 1786

ápr. 7., megh. 1839 ápr. 7. Iskolái végeztével be-

lépett a szt. Benedokrendbe, tanárkodéit, majd a

pesti központi papnevelben teológiát hallgatott,

s ugyanitt megalapította a Magyar Társaságot.

1815— 1832-ig a pannonhalmi fiskolán dogmati-

kát tanított, 1832. bakonybéli apáttá neveztetett

ki. G. a reform-korszaknak egyik legideálisabb

lelk és legmunkásabb tagja volt. Ers szeretettel

hazája, vallása, a tudomány ós irodalom iránt,

egész életét a magyar szellemi élet fejlesztésére

szentelte. Mveltsége és képzettsége is volt hozzá,

de tehetííógo nem állott arányban buzgalmával.

A magyar kultúra érdemes munkása volt, de ma-
radandó értékt alkotni nem tudott. Legértéke-

sebbmég egyházirodalmi munkássága.Buzdított a
keresztény felekezetek uniója mellett, polemizált

Strauss Dáviddal (Szentírás iránti legújabb néze-

tek). Megindította (1832) sjóformán egészen maga
írta az Egylmzi Tár c. folyóiratot, s benne egy
pár alapos, nagytudományú tanulmányt tett közzé

(Retígio, Hü). Már igen korán s egyre fokozódó
mértekben mvelte a magyar nemzeti irodalmat
is, úgy hogy alig volt e korban folyóirat vagy
zsebkönyv, melyet értekezésekkel, prózai vagy
költi dolgozatokkal ne gazdagított volna. Nyel-
vészeti fölfogása közel állott Kazinczyéhoz, aki-

hez kilenc éven keresztül szinte barátság kötötte.

A nagy nyelvújítási küzdelemben nagyobb szere-

pet nem játszott, inkább csak magánleveleiben
hirdette elveit, de szenvedélyes nyelvújító s a
harcnak érdekld szemlélje volt. Költeményei s

prózában irt elbeszélései, valamint drámái nem
jelentöstik. Csekély becs alkalmi költeményeket
Irt Kazinczy szellemében, eszményi fölfogással,

de többnyire a deákosok technikájával, ezenkívül
több dalt, szonettet és epigrammát, azonban sem
elég ers ihlete nem volt, sem a kifejezés és ver-
selés mvészetével nem rendelkezett. Igen jól

todott görögül 8 mindjobban belemerülve a görög
osellem tanulmányozásába, vállalkozott, hogy a
görög ssellem legértékesebb alkotásait átülteti
magyarra. Terve nem valósult meg a maga egé-
8wH»n,deTheolcrltos idilljeit, Anakreont, Aischy-
los, Sophokles és Euripides egy-egy darabját le-

fordította. Tagja volt az Akadémiát elkészít bi-

nttságnak s magának az Akadémiának is mind-
járt fbláUitása óta (levelez, majd 1838. tiszteleti),

s haláláig egyik legszorgalmasabb munkása;

bírálatain és értekezésein kívül az Akadémia szó-

tári munkásságában vitt jelents szerepet. Élete

végén egy nagy tudományos munkába kezdett

:

Az erköUm világ története, amelyhez éveken át

gyjtötte az anyagot, de már nem fejezhette be.

V. ö. Zoltvány Irén, G. I. életrajza (1884).

Gúzok V. ghúzok, 1. Kunok és üzbék.

Gúzs, szívós fanemek suhangjaiból párolás és

csavarás útján elállított kötélszer kötszer, me-
lyet többféle célra, legnagyobb mennyiségben azon-

ban a tutajok kötésénél szoktak használni. Ezen
célra a G. 3—4—6 m. hosszú és 3—5 cm. vastag
elnyomottjegenye- és lucfenyö-törzsecskékbl, to-

vábbá nyir- és mogyorófából a G.-kimyhókban,
vagy pedig csak a szabadban, nyílt tz mellett ké-

szül. A suhángokat tz mellett megpuhítják, az-

után egyik végokét fába szorítva, a másikat egy
irányban csavarják, mi által a farostok egymástól
elválnak s kötélszer alakot vesznek fel. A jó
minség G. még a kenderkötélnél is ersebb és e

helyett használják is. — G. & halászcsónak ol-

dalához ersített, kötélbl vagy vesszbl készült

hurok, amelybe az evezt akasztják evezés köz-

ben. — G. mint büntetésnem, 1. Gúzsbakötés.
Guzsaly, 1. az a íonóeszköz, melynek szárára

a fonandó kendert v. lent rácsavarják. Néhol az

egész rokkát is G.-nak nevezik. L. Fonás. — 2.

G. (növ.) a. m. bábagu2saly; guzsalyos széna a. m.
bábaguzsalyos széna ; a ló kedveli, a szarvasmarha
nem eszi ; 1. Zsurló.

Guzsalyos, Erdélyben a. m. fonóház, azaz oly

hely ,ahol téli estéken a fonó leányok összegylnek.
Gúzsbakötés. A katonaságnál azeltt szakasz-

vezetk és ezeknél alantosabb legények fegyelmi

úton 6 órai G.-sel voltak megfenyíthetk. Ez ak-

ként történt, hogy a jobb alkart a kézcsuklón

felül és a bal alsó lábszárt a bokán felül egy-

egy vasgúzsba foglalták és a két gúzst a gúzs-

kengyelek lyukaiba akasztott lakattal egymásba
kapcsolták. A G.-t 1908. eltörülték.

Gúzsfeny v. búsfenyö (uöv.). a boróka népies

neve Dunántúl ; 1. Boróka.
Gúzskötél vagy cejte, a talptutajozásnál hasz-

nálják, a kenderkötelet pótolja, 1. Giizs.

Gúzs-szaru. A mozgó tutajkötósnél a merev
gúzs vastagabb végének megfogására s emeltjü

gyanánt használják. 60 cm. hosszú, a vastag végén

10 cm. vastag, belül kifúrt ós vasabroncscsal el-

látott szarudarabhoz hasonló fa.

Gübbens fenék, a székelyföldi halászok mas-
terszava a váratlanul gödi'ös helyek megjelölé-

sére, kivált ha a víz különben nem mély.

Gbü, a halaknak a kövek közül való kizé-
sére használt rúd. amelynek egyik végére talp-

szer brdarahok vannak rászegezve.

Gübüskemence, 1. Kemence.
Güdemann. Moritz, bécsi frabbi, szül. 1835

febr. 19. Hildesheimben. Tanulmányait a boroszlói

rabbiszemináriumon végezte. 1862. magdeburgi,

1866. b^H-si rabbi és 1890. a bécsi hitközség

frabbija lett. Nagy irodalmi tevékenységet
fejtett ki a zsidó nevelésügy története terén.

Fbb müvei : Jüdisches ím Christenthum des

Reformationszeitalters (1870) ; Jüdisches ünter-

richtswesen wahrend der spanisch-arabischen Pe-

rldé (1873); Gesehichte des Erziehungswesens u.
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der Kaltur der alK>ndláDdíscfa«n Juden (1880—88.
8 köt.j ; Qnellensí'hriften zur Geschichte des ün-
k'iTichfa und der Erziohung bei den deatschen
.Judon (1894) ; Das Judenthum im neoteetamentli-

ihen Zoitalter in christlicher Darsteilang (1902).

6al-Baba(a. m. rózsák atyja). Badán a Rózsa-
dombon egy töriUc sírbolt (türbé) áll, amelyhez az a
mcmda fDaödUc. hogv a mohammedán prófétának

egyik brinoka. Qüliaba itt halt vohia meg hsi
halállal és mert a porai itt nyugszanak, el is ne-

veitek Q. mecsetjének. A török hagyományok e

mondának ellentmondanak. Ók is ösmemek egy
olyan mohammedán szentet, alá Budinban (Buda)
halt mo$;. osaUiosy enoek a neve nem Giil-, ha-

nem Kd^Mba. Ahelexó kopaszt, tarhaj ut jelent

»^ szert neveitek el igy, mert nem volt eg>- haja-

szála sem. Valószín, hogy a i^ szó népetimo-
iugiai hatás folytán vált aíU-lé, amit az a körül-

mény is elsegíthetett, nogj- a Rózsadombra,
vagyis a ffül dombjára került a sírhely.

Gülden (német), régi szász pénzegység, a. m.
_'l gara.>i. Értéke körülbelól B'/^ korona.

Oaidenst., természettudományi neveknél
Güldensiadt Anton Johann (szül. 1745., megh.
1781.) német természettudós és utazó nevének
rovidítt'so.

Gülek Boghas (Pylae Cüiciae), a Taurusz-
liegységnek (Bnlghar Dagh) körttlbelül 1200 m.
magas szoroea Adana (Killkia) ázsiai török pasa-
likban. Tarzoezból rajta visz át a Kos-Ázsia belse-

jébe vezetik út.

Ql-háne (török, a. m. rózsaház, rózsalak). Egj-
kioszk neve, mely a konstantinápolyi Jeni-szeráj
kergében van. E kioszkot az a szultáni rendelet
tette nevezetessé, melyet 1839 nov. .3. hátii-serif
vagyis gUirkánei kátti-serif néven tettek közzé és

amelyben a kuesitéoy vallás szabadságáról van
saö.

Craiiaztán (perzsa) a. m.röi8á8kert Sza'adi per-
zsa költó eg3rik müvének címe.

Ool-jágh V. népiesen ffüijd (török) a. m. rózsa-

olig. Hosszúkás, keskeny palackokban ám^ák a
sztambuli baxárokban ; a leghíresebbjét Kazatdik
nev bolgár helységben és környékén levó ró-

zsákból készítik.

Oüll, Friedrick Wilhelm, német gyermekdal-
költó. szül. 1812 ápr. l.,megh. Münchenben 1879
dec. 24. Kedélyes gjermekdalai, melyekhez ren-
desen Taubert W. írta a zenét, széles körben el-

teajedtek. Müvei : Kinderheimat in Liedem und
Bildem (1875) : Weihnachtsbilder (Berlin 1840)

;

Neue Büder fiir Kinder von Tony Muttenthaler,
mit Liedem von G. (München 1848) ; Perlen aus
dem Schatze deutscher Lyrik (u. o. 1851) ; Leucht-

•
: 1 auf der Lebensláhrt. Ein Spruchbrevier für

1 Tag des Jahres (Leipzig 1881) ; Rátselstüb-
n.n (Glogau 1882). V. ö. Pr. Gártner, V. G.
München 1890).

GüUü Agob, eg>- konstantinápolyi híres örmény-
t.mk ^zíIlt•^;znek a neve. Abdul-Aziz síultán ide-
M'bín ú vult a legkiválóbb drámai színésze a török
:óvárosnak és neve sok török drámával van szo-
ros kapcsolatban.

Gümbel, Kari Wilhelm ron, német geológus,
szül. Daimenfelsben (Rheinpfalz) 1823 febr. 11.,
inegh. 1898 jún. 18, Münchenben, hová 1851. hív-

ták és az állami geológiai fölvételek vezetésével

bízták meg. 1879^n a bajor bányászakadémlának
lett az igazgatója. A müncheni egyetemoi és tech-

nikán is mködött mint tanár. Számos geológiai

mve jelont meg. Leginkább az Alpoknak és Ba-
jorországnak geológiai és paleontológiái viszo-

nyait tanulmányozta; idevángó dolgozatai: Bei-

tcúge zur Foraminiferenfauna der nordalpinen
EodingeUlde (1868) ; über das Vorkommen von
Eozoon im Ostbayerischen ürgebirge ; Ober den
Riesvulkan und über vulkanische Erscheinungen
im Rieskessel (1870) ; Geologische Mittheilungen

aus den Alpen címen több közleménye jelent még
meg. Geologie von Bayem I— II. köt. (1887—9.3)
cím geológiai kézikönyve elsrend munka
Európa földtani viszonyainak összefoglaló meg-
ismerésére.

Gümbelit (ier.), a piroflllittel rokon. Nordhal-
ben mellett (Oberfranken) az agyagpalában vé-

kony rostos rétegeket alkot; a lágy rostok aszbeszt
módjára hajlíthatok, zöldesfehérek, selyemfó-
nyüek és átlátszók. Lényegében víztartalmú alu-

mrniumszUikát kevfe kálium-, magnézium- és vas-
tartalommal. Vele azonos az a fehér lágy anyag,
amely a graptoliteket megkövesíti, valamint a
tarentaise-i karbonnövények fényes ezüstszerú

bevonata.

Gúm (on-.), mint betegségek kórbonctani tü-

nete egy, a kór-ok körül keletkez sejthalmaz,

amely részben bevándorlott, részben ottani sej-

tek burjánzásából származó sejtekbl épül £b1.

Általánosságban ú. n. óriás sejtek képezik a kö-

zepét, amelyek a kór-okot, pl. a tuberkulózisbacil-

lust felveszik ós ez esetben a körül, koszorú alak-

ban rendezik el magjaikat (Langhans-féle sejtek).

E körül ülnek a bevándorlott egymagvú, apró
sejtek, melyek mindjobban egy közös küls, a
plazmasejt-tipust veszik fel. Legkívül reak-
ciós sejtek ülnek, és az egésznek tüszúrásnyi, tfl-

gombnyi göbös alakot adnak. Noha G.-k elfor-
dulhatnak fertz csirák nélkül Ls, pl. mikor ope-
rációknál még spongyát használtak az orvosok,
az azokban lev parányi kovalemezkék a beteg
hárt>'áira esve, ott steril G.-k ezreinek létrejöttét

okozták, mégis a legnevezetesebbek a fertz
eredet G.-k, nevezetesen a tuberkulotikusok. L.

Tul>n-kHlózis.

Gümkór. 1. Tvberhdózvt.
Gmös béllekélyek. I. B,'Ifekélyek.

Gtimös ixületi gjoladás {arthritis tuherctt-

losa, arthrokace), az izületi gyuladás azon alakja,

amely az Ízület üregének gümbacillusok (tuber-

kulózisbacillusok) általi fertzése révén jön létre.

Krónikus lefolyású betegség, amely rendesen
egyébként is tubeiinilózisban szenved egyének-
nél lép fel azáltal, hogy a badllosok a véráron
által a beteg területrl az ízülethez sodortatnak.

Elfordul azonban a G.. bár ritkán, egyébként tel-

jeem ^ésnéges egyéneknél is. A betegség kelet-

keiéee aranpon^áböl kát alakját különbtetethet-

jflk meg : lehet a O. csonteredetfl, amikor az elsd-
leges góc az ízület alkotásában résztvev csont-

vekben lép fel s a gyuladás csak másodlagosan
terjed át az ízület üregére : de lehet a betegség
synovialis eredet, amikor az elsdleges dválto-
Áatík. a savós tokásalagon (s>-novia) lépnek f< 1.
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Küls raogjoleuését illetié)? is két alakját külön-

höztotjük mpf?: 1. az ízület };amös vlzonyóje (hy-

(Irops tuborculosus) a ritkább (230/0), enyhébb alak,

amely rendesen a savós tokszalagból indul ki.

Pöleg a térdizületen fordul elö : az izülot megduz-

zad, a tokszalag körvonalai eltnnek a bór alól,

de a porc és a csont ép, nincsen megtámadva. 2. A
fungózus gyuladásnál a tokszalagokban szürkés-

vörös, güms gócokkal telített, szivacsszer saij-

szövet (fungus) keletkezik. A gyuladás a savós

tokszalagról átterjed a rostos tokszalagra, az izü-

lot többi szalag,jaira, sót a bór alatti kötszövetre

és a brre is. Ha a betegség ennyire elrehaladt,

az Ízület tájéka orsóalakban megduzzad, a kon-

túrok teljesen elmosódnak s az izületet fed br
halvány, feszes. A G.-nak ezt az alakját tumor
albusnak nevezik. A sarjszövet végül a brt át is

marhalja s így sipolyok jönnek létre, amelyek
idegen baktériumoknak az Ízületbe vándorlását

teszik lehetvé s a betegségnek egészen más for-

dulatot adhatnak. A fungózus gyuladásnál talál-

ható izzadmány rendesen igen zavaros, flbrincafa-

tok,sejt-és szövettörmelékek úsznak benne.Gyak-
ran találunk az izzadmányban lapos, ovális kép-

leteket, az ú. n. rizsszemeket (corpora oryzoidea),

amelyek részben a sarjszövet levált darabjaiból,

részben kicsapódott flbrinböl keletkeznek. A G.

rendes következménye az izületi végek elroncso-

lása ; a porc-boríték elpusztul, a csont megszúva-
sodík, az izületi felszínek ellaposodnak stb.

A G. leggyakoribb a fiatal korban (5—20 év),

amikor általában sokkal enyhébb lefolyású és jobb-

indulatu, mint a felntteknél. Leginkább a térd-

ízületen (gonarthrokace) fordul el, aztán a csíp,
boka, könyök, kéz, váll, gerincoszlop következik,
bár a különböz korú egyéneknél más és más
gyuladások fordulnak inkább el. A betegség kli-

nikai képe egyébként igen változatos. Rendesen
elég korán fájdalom lép fel, vagy hirtelen, vagy
még inkább fokozatosan, lassan ersödve ; néha
a fájdalom teljesen hiányzik. Az Ízület mozgatása
korlátolt s bizonyos állandó helyzetet vesz fel,

iimelyben a fájdalom legkisebb (középállás). A
gyuladás kifejldésekor a fájdalom enyhül, de
kisugárzik a beteg végtagba ; az ízület megduz-
zad, a roncsolás elrehaladása folytán rendellenes
mozgások végezhetk benne. Tályogok keletkez-
hetnek az Ízület szomszédságában, amelyek az
izmok között messze lesülyedhetnek s az ízülettl
távol jelenhetnek meg a br alntt. Ha gennyedés
lép fel, lázak jelontkoziick.

A G. meggyógyulhat, néha minden utókövet-
kezraény nélktU, máskor több-kf^vesebb roncsolás-
Sftl ; de lappangva tovább folytatódhat, st halá-
los is lehet. Kezelése lehet konzervatív, ami a
kesdödö, enyhébb gyuladásoknál jó eredményre is

veaet, de lehot mtéti, operatív is, amely a beteg
réffiek ©Itévolitásából áll. A konzervatív eljárások
kö«é tartozik az ízület tehermentesítése és nyu-
galmának biztosítása gipszkötésekkel, gépekkel

;

jó eredményei vannak a Bier-fólo hiperómiás el-

járásnak (kállumjodid adagolási'ival). amely az
ízületben létesítend vórpangásból áll ; ide soroz-
hatok még azok az e^árások, amelyek az Izzad-
mánynak kibocsátásából sktUönböz gyógyszerek-
nek befecskendezésébl állanak.

Gmrükcsal (Jumrukesal), a Balkán legma-

gasabb csúcsa (2374 m.) a Trojan- és Sipka-hágók

között.

Gümldbssina, török város Drinápoly vilajet

egyik közigazgatási kerületében, 20 km. távol-

ságra az Bgei-tengertól, 7—8000 lak., élénk ke-

reskedéssel.

Gümüs (götnüsj, török szó, ezüstöt jelent.

Gyakran fordul el hely- és folyónevekben. pl.

Gümüs-sziu ezüstfolyó.

Qiuüs-Khane (a. m. ezüst ház), járási szék-

hely Trebizond (Trapezunt) kis-ázsiai vilajetben,

a Karsít-szu magas völgyében, mintegy 3000 lak.,

akiknek több mint fele keresztény, illetleg ör-

mény. Az amüteátrumszerüen, szürke agyagból
épített város lakóinak ffoglalkozása a gyümölcs
termelés, szárítás és kereskedés (körte, alma, cse- i

resznye, mandula stb., évenként mintegy 200,000 I

piaszter ért.); továbbá az agyagedénykészítt-.-

(évenként 30—40,000), prém- és börkereskedé.«.

Gmüs-Tepe (Gumis-Tepe), kis kiköthely a

Kaspi-tenger partján, a Gurgan torkolatánál. In-

nen indult el Vámbéry tm'kesztání útjára. Helyén
állott valószínleg a XI. és Xll. sz.-ban a híres

kereskedelmi város : Abuszkmi.
Günderode, Karoline von, német költn, szül.

Karlsruheban 1780 febr. 11., megh. 1806 júl. 26.

Rajongásra hajló természet volt, s midn a hí-

res régiségbúvár, Creuzer, a vele folytatott sze-

relmi viszonyt felbontotta, öngyilkos lett. Tian név
alatt irtamveit : Gedichte u. Phantasien (Hambm-g
1804) ; Poetische Fragmente (Frankfurt 1805)

;

Aufeátze und Gedichte (Baclimann A. közölte a

8ommertaschenbuch-ban és más almanachokban).

Emlékét Bettina Arnim örökítette meg Die Gün-
derode cím mvében (Grünberg 1840, 2 köt.).

Költeményeinek egy gyjteményét Götze adta ki

(Mannheim 1857). V. ö. E. RoMe, Priedrich Creu-

zer undG.(Heidelberg 1896); Oeinevie-veBianffuis.

C. de G. (Paris 1910) : Kari Prnsendnnz^ Die

Liebe der G. (München 1912i.

Günik. 1. Xardosz.
Günnigíeld, porosz vju-i'S a/. ai-iisÍKTMi ke/.

igazgatási kerülotben, (utioí ;»;»()! lakossal. Szén-

bányászat.

Günther (Giinter. u-ucni. (iúiiiheri a. m. harc

ura), 850 óta kölni érsek, II. Lothar karoliug

király kívánságának engedve, annak eltaszlt<>tt

feleségét, Theutbergát 861 -bon hamis hünvallo-

másra birta és ennek alapján 862-ben a király

házasságát érvénytelennek jelentette ki. A la-

teráni zsinaton 863-ban 1. Miklós pápa megfosz-

totta G.-t püspökségétl. 878-ban Itáliában halt

meg.
Günther. 1. Thüríngiából szánnazott gróf, né-

meté lett a herzfeldi, majd az altahi kolostorban,

de három év múlva már a csehországi Ríneh-

nackba vonult remetéskodni. Rokonát, Szent

Istvánt, 1012 óta többször meglátogatta, s ilyen-

kor a király ajándékait szétosztotta a szegé-

nyek és az egyházak közt. Végre Szent István

hívására benmarmlt az országban s a Bakon.v

erdejében építtette a benedekrendíek béli ni(»- 1

nostorát. A király halála (1038) után visszament I

Csehországba, hol 1046. végezte életét. Emlékét '

az (<gyház okt. U. üli meg. V. ö. Wolf}ier. Vita
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(runtheri eremitae (Porte, Monoinenta U«nn. I\'..

277.).

2. G.. Bambergból 1066. a Szontfoldro zárán

(lukló nétnpteknek ef[^ csapatával indult útnak,

(i(> útk(>/b(>n SzékBsMMrrirott meghalt
Güntber, 1. sdttoeartlmrffi gróf, német ellen-

ktrály. szül. 130*.. megh. 1349 jún. 18. Mintvítéi

katuna túnt ki s bozgó hiv volt Bajor Lajos

királynak. 1349 jan.-ban nóio vál. fejtnlelem

IV. Károllyat szemben királlyá választotta. De
Károly egymásután elvonta tle hlvoit, mire O.

BItYiOe várában magára hagyatva, 1849 május
26. pénzbeli kárpótlás fejében lemondott a koro-

náról.

2. Gr., Si'hícarzburg fejedelme, szül. Rudolstadt-

ban 1852. aug. 21. Réöt vett az 1«70—71-iki

fraucia háborúban, majd a lipcsei egyetemen
jogot végzett s újból a badsen^ghez tért vissza.

'»yörg>' fejedelem halála után (1890. jan. 19.)

átvette a schwarzburg-rudob-tadti kormányt .<

1891. dec. 9. nóül vette Anna schönburg-wal-

denbnrgi henM»gnót. Károly G. fejedelem halála

ntán. lí<()9. márc. 28. reászáUott Schwarzburg-
-.ii.s<>n is és a két fejedelemség azóta

„nióban él.

Gönther Anial. a m. kir. Ki'iria elnöke, szül.

Székesfehérvárott 1847 szept. 28. A papi pályára
- még mint gimnazista belépett a pia-

:k>, de a kisebb rendek felvétele eltt a
lépett és jogot tanult. 1874-ben üs^-véd

ota az ors^ígg>'úlési gyorsírodában is

luuiv.jiiwu ti késbb ott revizor lett. 1871-ben g.vor&-

irási oktató leveleket adott ki. A hirlapírás.sal

is állandóan foglalkozott ; 1871 óta a Pesti Napló
doigosótársa és jogi dkkhrója volt. Ezt az állását,

valamint raviiori állását 1894. otthagyta, amikor
is a imBieti párt tg lapjának, a Nemzeti Újság-
nak, féMte sierkesztje lett. Ennek a meg-^^zlí-

nése (1896) ntán a Hazánkba irt cikkeket és a
nemzeti párt álláspontját képviselte a BáníTy-
konnány ellen, melyet különösen as 1899-íki

parlamenti viharok idejében hevesen támadott.

1901-hm szabadelv párti progranmial képvise-
lvé választották. Mint azeltt is, képvisel korá-

' hetetlen híve volt Apponyi Albert gróf

lak és híven követte vezérét a szabad-
"*] való kilépése után is. 1906-ban a
ormány megalakulásakor igazságügy-

i államtitkár, majd Polónyi lemondása
sigügyniiniszter lett. Minisztersége ide-

>s szerepet töltött be, mint a karlóczai

zerb nemzeti egyházi kongresszus kl-

<a. A koalíció felbomlása ntán, 1909
:• 28. a miniszterséerl lemondott és a
rin í>;ii,,L:..vé nevezték ki. G. nemcsak

. hanem a jogi irodalomban
1 magának, számos cikke je-

nt ni«'L: a jogi szaklapokban is.

Gnther. 1. Albert, német zoológus, szül. Ess-
'

' 10 okt. 8. Teológiát tanult, de azután
iiiinyokhoz szegdött : 1858- segéd.

— '' ltt a British Museum állattani

.:.;>,::.;. itt kídolgozta a .siklókígyók (1857),
kétéltek U857) és csúszómászók (1864), valamint
ahalak katalógusát (1859—70, 8 köt.). Ezeken
kivül több nagy munkát írt a halakról. Ilyen az

Inlroduotion to the .study of fisheí: (1880), német
nyelven is megjelent Hayek fordításában (Wien
1886). A Record of zoological literature c becses
vállalatot íj; indította meg (1865) s els 6 kö-
tetét szerkesztette. Kiadója az Annals and Ma-
gaziné of natural historj -nak.

2. G., Ánton, katolikus bölcsel és dogma-
tikus, szüL 1783 nov. 17. Lindenauban, Csehor-
szágban, megh. 1863 febr. 34. Bécsben, Prágában
jogot tanult, majd Bécsben nevelsködött, végre
a teológiát Gyrött elvégezvén, 37 éves korában
pappá szentelték. A hit és tudás ellentétének ki-

egyenlítését a bels tapasztalat alapján célzó fllo-

zoHko-ilugraatikai mködé.^ével, raelj-nek els iro-

dalmi feldolgozását Vorschule zur spekulativen
Theologie despositivenChristentums(l. Abt.: Die
Kreatioaslehre ; 2. Abt. : Die Inkamationslehre

:

Wien 1828. 2. kiad. 1848) c. mvében adta ki,

különösen a rajnavidéki, württembergi és osztrák
klérus körében számos követre találva, iskolát

alapított. A ngüntherianusok* a Kant-féle kritiká-

val szemben törekedtek a dogmatikus áUáspontszi-
lánlítására. de a jezsuiták által terjesztett neosoo-
lasticLsmussal ellentétben az értelmiségnek a hit

dolgában tágabb teret akartak engedni. Törekvé-
sük az index<»ngregatiónak 1857 jan. 8. kelt íté-

lete következtében, mely G. összes munkáit tila-

lom alá helyezte, meghiúsult. G. alávetette ma-
gát az egyházi ítéletnek és visszavonultságban.
szkös viszonyok között élte napjait. Bölcseleti

munkásságának, melynek rendszertelensége ne-
hezítette térfoglalását, ma fóleg történeti értéke

maradt fenn. Életrajzát Knodit (Wien 1881, 2
köt.) irta meg. V. ö. Flegel, G.-'s Dualismus von
Geist u. Natúr (Breslau 1880).

3. G. (von Andernach), Johann, német orvos,

szül. .\ndemachban 1487., megh. Stra^sburgban
1574 okt. 4. Elbb fllozóflával foglalkozott, 1525.
Parisba ment orvostant tanulni, azután I. Ferenc
király orvosa volt, de lutheránus lévén, kénytelen
volt állását elhagyni és Strassburgba költözni,

hol nagy praxisra tett szert. Kiváló anatómus és
szillész volt. Anatómiai munkái össze vannak
állítva az Anatomicarum institutíonum libri qua-
tuor (Paris 1536| cím gyjteményben, s^é-
saetí tapasztalatai pedig a Gynaecioorum com-
mentaríus de gravidarum, parturientium, puer-
peranim ot infantium cura (Strassburg 1606) cimú
könyvben.

4. G., Johann Chrigtian, német költ, szül.

Strígauban, Sziléziában 1695 ápr. 8.. megh. Jená-
ban 1723 márc. 15. Hányatott életet élt : féktelen

természete és szerencsétlen í^zerelme sodorta
zflllésbe. Dalai és ódái, melyeket Goethe is nagyra
tartott, korának összes ilynem termékei közül
a legértékesebbek. Elsköiteménykötete Borosadó-
ban jelent meg 1728., összes költeményei össze-
gyjtve csak halála után láttak napvilágot (4 köt..

Brealau 1724—35, 6. kiad. 1764) ; újabban Titt-

manntól a Deutsche Dichter des 17. Jahrh.íLeiprig
1874) c. sorozatban, Litzmanntól a Reclams Univer-
salBibliothek-ban és Puldától Kürschncr Deutsche
Natiunallitteratur-jában jelentek meg. V. ö. Gün-
ther's Lében auf Grund seines hand.<ohri(tlichen

Nachlasses von A. Heger und A. Hoffinnnn (Leip-

zig 1909).
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5. Öm Kari, német állatorvos, szül. Hannover-

ben 1822 jiil. 28., megh. Winnében, Wernhausen
meUett, 1896 júl. 14. 1845-ben a berlini és 1846.

a hannoveri állatorvosi iskolán magántanár

volt, 1867. rendes tanár, 1870 óta igazgató. Jeles

állatorvosi anatómus és sebész volt. Nevezetesebb

müvei : Die topographische Myologie des Pférdes

(Hannover 1866) ; Beitrage zum Situs des Rindes

(u. o. 1875) ; Die konigl. Tierarzaeischule in Han-

nover, in den ersten 100 Jahren ihres Bestehens

(u. 0. 1875) ; Die Wutkrankheit der Hunde (Berlin

1880); Studien Uber d. Kehlkopfpfeifen der Pferde

(Karlsruhe 1884).

6. O., Siegrmind, német matematikus, geográ-

fus és meteorológus, szül. Nürnbergben 1848 febr.

6. Rósztvett az 1870— 71-iki német-francia hábo-

rúban, azután gimnáziumi tanár volt s 1886. a

müncheni megjetemre hívták a földrajz tanárá-

nak. Az 1878-tól 1884-ig terjed idben képvisel

volt a birodalmi gylésen, 1894-99. pedig a ba-

jor tartományi gylésen. G. különösen a matema-
tika történetében kiváló. Mvei közül a követke-

zket említjük: Lehrbuch der Determinanten-

theorie (Erlangen 1879) ; VermischteUntersuchim-
gen zur Geschdchte der mathematischen Wissen-

schaften (Leipzig 1876); Grundlehren der mathe-
matischen G«ographie imd Astronomie (München,
5. kiad. 1900) ; Studien zur Geschichte der mathe-
matischen und physikalischen Geographie (Halle

1877—79) ; Die Lehre von den gewöhnlichen und
verallgemeinerten Hyperbel - Functionen (u. o.

1881); Parabolische Logarithmen und paraboli-

sche Trigonometrie (Leipzig 1882) ; Lehrbuch der

Geophysik und physikal. Geographie (Stuttgart,

2. kiad. 1897-99, 2 köt); Geschichte des math.
ünterrichtes im deutschen Mittelalter (Kehrbach,
Monumenta Germaniao paedagogica, 3 köt., Ber-
lin 1887); Joh. Keppler (Wien 1888); Die Meteo-
rologíe dem neuesten Standpunkte gemáss darge-
stellt (München 1889) ; Handbuch der math. Geo-
graphie (Stuttgart 1890); Die Phanologie, ein

Grenzgebiot zwischen Biologie und Klimakunde
(Münster 1895) ; Ziele, Richtpunkte und Metódén
der modemen Völkerkunde (Stuttgart 1904) ; Geo-
graphische Studien (u. o. 1907).

Giinz, a Duna 75 km. hosszú jobboldali mellék-
folyója Bajorországban, Kempten mellett ered a
K.-l ós Ny.-i G. patakok összefolyásából, É.-i

irányban folyva Günzburgnál torkollik.

Onzborg (régi neve Guntia), az ugyanily
Qovü Járás székhelye Schwaben bajorországi kerü-
letben, (1910) 5143 lak., mechanikus szövszókek-
kel, sör- és malátagyárral. 1805 okt. 9. és 10. a
Noy vezérlete alatt álló franciák itt gyzték le

Ferdinánd osztrák fherceget.
Onzborg-íéle reagens, legmegbízhatóbb szer

a gyonioriKMlvben lev sósav kimutatására. 2
grm. phioroghu'in és 1 grm. vanillin oldata 30
grm. alkoholban ; ha a reagensbl és a vizsgá-
landó g>omornodvbl 1—1 cseppet poroollánle-
muzen beszárítunk (vigyázni kell, hogy el ne
égeaattk). akkor, ha volt a gyomornedvben aósav,
piros folt keletkezik.

Ofiaaleldt, BxuL német utazó és földrajzi író,
Síül. Berlinben 1840 okt. 14. ós u. o. végezte az
egyetemet 1868-ban magántanár lett a bonni

egyetemen, 1872—75. a Loango-parti német expe-

dícióban vett részt és becses gyjteménnyel tért

vissza. 1876-ban Schweinfurthtal az egyiptomi si-

vatagokon kutatott ; 1882. a chilei Andokban tett

útt<)rö utazást és feljutott a Maipo tzokádó csú-

csára, az Aconcaguát is megmászta (6560 m. ma-
gasságig). 188-3-ban Bolíviában kutatott. 1884 óta

több utat tett (tél idején) az Alpokban, IL Vilmos
német császárt északvidéki utazásaira kísérte.

1892-ben a berlini egyetemen a üzikai földrajz

tanára lett. Mvei : Die Loango-Expedition (1879);

In den Hochalpen (1886) ; Reisen in den Andes
von Chile und Argentlnien (1888) ; Kaiser Wil-
helms n. Reisen in Norwegen in d. Jahren 1889
-1892 (1893).

Güssingiek, l. Kszegiek.
Güsten, város Anhalt grófság bembm-gi köz-

igazgatási kerületében, (1910) 5000 lak. Sóbányá-
szat, cukorgyártás.

Güstrow, járási székhely Mecklenburg-Schwe-
rin nagyhercegségben, (1910) 17,805 lak., vasöntés-

sel, gép-, dohány-, szappan-, cukor- és sörgyártás-
sal; élénk gyapjukoreskedéssel. 1219-ben II.

Borwin Henrik herceg, akinek szobrot is emeltek,

szókhelyévé tette ; de e jellegét 1695. elvesztette.

Gütersloh, város Minden porosz kerületben,

(1910) 18,336 lak., mechanikai szövszékekkel, sza-

lagkészítéssel, selyemszövéssel és kötélgyár-

tással.

Oützlaff, Kari, orientalista ós hittérít, szül.

P>Titzbon 1803 júl. 8., megh. Hongkongban 1851
aug. 9. Eleinte a hollandi misszió szolgálatában

állott és 1826. Bataviában mködött. Kilépve a

hollandi hittéríttársaság kötelékébl, Szinga-

pm-ba s késbb Sziámba ment, hol a biblia sziámi

nyelvre való fordítása körül buzgólkodott. 1831-

ben Kinába ment, ahol téríti céllal nagy területe-

ket járt be. Számos kínai nyelven írt vjülásos

értekezésén kívül fbb mvei : Journal of threo

voyagos along the coast of China in 1831

1832 and 1833(kiadta Ellis, London 1834., németül

Basel 1835) ; Geschichte des chinesischen Reichs

von den altesten Zeiten bis zum Frieden von Nan-
king (kiadta Neumann, Stuttgart 1847); China

openod (London 18:38, 2 köt.) ; The life of Tao-

Kuang (u. 0. 1851).

Güzel-Hisszár, 1. Ajdin-

Güzü V. gözü, l. Egerfélék.

Gvadányi Józs^ gróí, lovas generális és Író.

szül. Rudabáuyán (Borsod vm.) 1725 okt. 16., megh.
Szakolczán 1801 dec. 21. Atyai ágon olasz ere-

det családból származott, moly azonban 1687.

indigenátust nyervén, teljesen elmagyarosodott

;

anyai ágon a Forgáchok tsgyökeres vére folyt

ereiben. G. csintalan, de tehetséges fiú volt s mint

els végezte középiskoláit Egerben s a nagyszom-
bati egyetemen, s már ekkor könnyen verselt

latinul. 174-4-ben elnyervén a baccalaureusi foko-

zatot, katonának állott, vógigküzdötte az örökösiv

dési háborút, hanrolt Csehországban a poroszok,

01aszországl)an a franciák ellen, itt az ellen.ség

k(>zébe korült (Toulonban volt fogva), majd ki-

szabadulása után bal lábán megsebesült. A zászh^

tartóságból fokozatosan a kapiti'inyságig emel-

kedve, 1752. nül vette Horeczky Franciska báró-

nt, akitl három gyermeke született. Neje nem-
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sokára meghalt, 6 meg ájra a hadba vonóit,

vitézül harcolt a hétéves háborúbaD s réezt vett

1757. Hadik alatt, mint az elöcsapat kapitánya,

Berlin megaareoláBAban. A hnbertsburiri bt>k(>

Dtán (1763) rnaggyá lépett elö s az állandó béke

gamizon-szolgáiatra kényanritette. Elbb a be-

regvármegyd Badalón, azután 1766-tól Szatmárt,

majd Mlnauinwban. végül 1775. Galíciában ál-

lomásoiott, itt már mint esredee. A szolgálat

unalmát dvasással ée irogntáawl oiyhitette, míg-

nem 17^3. generálisi ranggal nyugalomba vonult.

A csatában bátor, a békében szigorú katona volt,

de emberséges bánásmódja és nyájas modora miatt
katonáinak bálványa. Mint magánember Szakol-

czán lütdtt kónyelmes. renaissanoe-stflö ka8tél3rt

épitt inak és i^ra családot alapitott. Vi-

llám rr-eséget élt. Vadászott, bejárt ame-
: vett az országgyléseken, fól-

Uen a pöstyéni fürdót: szerette

a m«gye arainak jókedv táreaságát s még késó

öregségében is egész hölgj-társaságot el tudott

mulattatni jókedv tréfáival, gáláns bókjaival.

G. a maga mulatságára már Badalón irogatott,

versbe foglalta mindennapi élményeit, falusi ma-
gányának apró szórakozásait (Idtöltés, 1795),

üdvözl meg gúnyoló verseket írt tiszttársaihoz.

Arra azonban, hogy verseit kinyomassa, nem is

gondolt ; de mikor az irodalmi fóllendtilés mind
nagyobb hullámokat vetett, is a munkások közé
""' '--f>lozést kezdett a kor íróival és írónivel

jzseffel, Baróti Szabó Dáviddal, Fábián
.........><..val stb.) s egymásután bocsátotta Id m-
veit Els nyomtatásban megjelent mve, a fíis-

iyéni förödés (1787), még a régi njomon halad,

nmlatoágoe, de mindonnairi személyes jelleg ka-

landok, nem valami ílnnyás izléesel. Hímevét egy
esajpáan megalapította Egy falusi nótáriusnak

btuai uUuáta c. mvével (1790). Richter József

8Brtir^|ából (Briefe einee Eipeldauers, 1785) és

Hení^ egy bcriiáiatából véve a gondolatot s a
keretet, a maga smnélyes tapaszttatalt is föl-

használva (a nótárius alakjára hatott egy szat-

mári barátjj&nak. a Budára utazó Becsky György-
nek emléke) irta ezt a szatirikus célzatú munkát,
melynek els felében a lóháton utazó nótárius

nndatságos kalandjaival nevetteti meg az (ava-

sét, a második felében a nótárius erkölcsbirónak

camván föl, kegyetlenül gúnyolja az iró a fvá-
roraan lábra kapott idegen divatot és e^ölcsöket.
A magyar viseletet dicsitö otiaala a kooaerva-
tiv felfogása rendkívül kapóssá tsMék, a pompás
népjelenetei, cles megfigyelésig eröe éneke a
n.iHt.is iránt, valamint fhsén^ sflcerfllt ti-

is értékessé teázik. ITjabban is többször

. nt, s Gaal József bohózata isnytaalap-
i>zik. Megírta, de kisebb sikerrel, G. a nótárius

folytatását is. A falusi nótáriusnak dmUkedései,
betegaégej halála és testamenioma (1796), mig
A pdMcn nótáriusnak pokoOn menetele c. szatí-

rát alaptalanul tuUgdonitották G.-nak. Mind köl-

tóiségrc, mind népeserOBégre nézve méltán sora-

kozik a nótíúlus m^é O. Rontó Púlia (Bontó
Pálnak ésgrófBeHyovsdd Móricmik SÍetdc, 1793),
melyet G. Benyovszky útleírása s magAnair az
állítólagos fhsnek szóbeli érteeitéeei alapján
foglalt versekbe. MulatságosaU), fordulatosabb

elbesséléat alkotott belle, mint az eredeti útle-

írás. A voraoomunkacsiAhamar ponyvára is ke-

rült s népünknek ma Ls kedves olvasmánya, hse
pedig ép oly sikerült típus, mint Zajtay uram, a
peleskei nótárius. Említésre méltó még G.-nak

egy verses röpirata : A mostan folyó országgyú-

lésndc saiffriro-aritice való leírása (1790), amely-

ben a saenö egy furfangos palóc képében számol

be a híres országgylés tárgyalásáról. Rgyéb ver-

ses munkái közül nevezetesebbek : levelezése Mol-

nár Borbálával (1795), Fábián Juliannával (1798).

Dugonics Andrással (18,34). E verses munkái alap-

ján irodalomtörténetünk G.-t Dugoniccsal és P.

Horváth Ádámmal együtt az ú. n. magyaros is-

kola neve alatt foglalja össze, s Gyöngyösi István

követi közé sorozza. Mesterétl azonban inkább

csak a formát tanulta, a négyrím Zrin>i-sort,

melyet csak kedvetlenül, kora Ízlésének engedve
cserélt föl a divatos párrím verssel. A magya-
ros elnevezés azont^ joggal megilleti. Eszejá

rása, fölfogása, szelleme és nyelve egyaránt ts-

gjökeresen magyar, táljait a magyar életí)l

merítette s a romlatlan szív magyarok számára
írt jóíz, de kissé vaskos humorral, zamatos nyel-

ven. Prózai munkái kevésbbé jelentsek. Van
egy hadtudományi munkája : A mostan folyó tö-

rök háborúra célozó gondolatok (1790), s két tör-

téneti : Tizenkettdik Károly svéciai király üde
(1792), mely tulajdonkópen fordítás VoltakeböU
s egy nagy hatkötetes világtörténete, A világnak

közönséges históriája (1796-1803), melyet hosz-

szú éveK munkájának eredményeként több kül-

földi íróból (elssorban a francia Millotból) kompi-

lált. A maga idejében sokat olvasott munkát, me-
lyet G. a XV. sz. elejéig vitt, halála után Kis

János és Síkos István folytatták, de a IX. kötet-

tel így is megrekedt a vállalat.
Indalowí. G. le^bb mTének modern. Jó Uadáu aiaH.

PAmdre azonban megjelent as Olcaó és a Magyar KOayr-
tárban s a legjobb scAveggel a Magyar BeBekirólc dai
állalatban. A Rontó PiU»k kianó mefrOTlditett kiadiaa ax

aarterruü Milattstó HebkOoyTtárban olraaható. írói mfi-

Udteéíról Arany Jánoa adott miTéaxi jellawrfrt írói arc-

Upei kOiAtt (ÖMM BftTek V. k.); pi)yM«ak óa nftkOdé-
séMk legrénMeMM Béltatiaát Stóoky Károly kdU a
TOrtéMlai tlalndaok 18M. érfolyaaálMui ; XtgmOrUbm im
legalapoaabbaa Végjmr Láatló írt róU a BeiMkír&k iá«-

Mtt kla<1áaának beraMtáaébea ; Koráca Maea 1887. a^y 0.

albWBOt adott ki Q.-ra Tonatkoió dotgoaatokkal.

Qralior (ChoaUor), 1. Aj/ééróWam El-Indiá-

ban, a Szindia-család birtoka, a Malva táblás hegy-
vidéken össa^gg területrészbl és néhány el-

szórt tartoaékból álL 75,281 km* és (isoi) 2.933.001

lak., 90*/« közttlök hindu. A vidék sok helj^ ko-

pár és terméketlen. Alacsony dombvidékei homok-
kbl val^. Föfolyja a Csambal és a Szid. Klí-

mája forró és eee idszakban egészségteloL Az
uralkodó néptOrsBamahratt,dec8ak 15,000embert
számlál. Fötermények a gabona, kukorica, indiai

mák, pamut, rizs, indigó ée igen jó vasérc. Az
államot vasút szeli át Az uralkodó maharadasa
2<X)0 fontot flaet évente az angoloknak. — 2.

G., az ngyanily nev hflbérállam fSvárosa, 105
kilométernyire Agrától, a Szavanrika és vasút

meUett, (imd 89,154 lak. Két, egymástól 3 km-
nyire fekv részbl áll, a régi és új városból.

Amaz, amely meglehetsen aláhanyatíott, egy
100 m. magas szikla a^án épült ; e meredek baaalt-

szikla mintegy 2500 m. hosszú ée 300 m. aattea
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rajta van az ersség és a XV. sz. vógén, vagy a

XVI. sz. elején, a hindu mvészet virágzása ko-

rában épített igen érdekes palota, amelyhez más
hasonló házak csatlakoznak ós együttvéve India

egyik legfestóibb háztömegót alkotják. Dzsain,

Visnu és Szivaita templomok egészítik ki ezt az

architektúrái muzeumot. Az új város (G.-Laska)

Mahdadzsi Szindia raahratt generális táborából ke-

letkezett és ez szolgál tulajdonképen a fejedelem-

nek szókhelyéül ; itt van a kereskedelemnek is a

fészke, nagy papír-, fegyver-, stb. gyárakkal.

Gvalpara a. m. Goalpara (1. o.).

Chrardián (gimrdián, az olasz yuanliano a. m.

ör, felügyel szóból), a ferencrendiok, kapucinusok

és minoritáíoiál a kolostor fnöke, kit a tartomá-

nyi fnök (provinciális) javaslatára a tartományi

konventen, ahol a G.-oknak helyük és szavazatuk

van, választanak 3 évre. Három év után a G.

visszalép az egyszer társak sorába, de egy év

elmultával újra megválasztható. A G.-nak köteles-

sége a rendszabályok megtartását ellenrizni, az

áthágásokat megbüntetni. A G.-ok a tartományi
fnökökkel választják a rendfnököt.

Gvastallinák v. gucuitallinák, I. Angelikák.
Gvozdanska, adók. Veröcze várm. veröczei

j.-ban, (1910) 252 szerb és magyar lak. ; u. p. és u.

t. Pivnica.

Grozdansko, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban,

(1910) 4^7 .szerb ós horvát lak. : u. p. Beslinac, u.

t. Dvor.

Gyáros, sziget, 1. Oiura.
Glye (ejtsd : Z8i), Marié Emma, családi nevén

Ijojeunesse, madame Albani néven ismert ame-
rikai énekesn, szül. Chamblyban (Kanada) 1851.
francia szülktl. Parisban ós Milanóban tanult.

Az öt támogató amerikai város iránti tisztelet-

bl az Albani nevet vette föl. Bejárta egész Euró-
pát 8 útja diadalút volt. 1878. férjhez ment Gye
Emesthez, a Coven^Ga^den színház igazgató-
jának fiához és azóta Londonban úgy az olasz
operákban, mint oratóriumokban ragyogtatta
mvészetét.
Gyes V. Gyges, 1. Hekatoncheirák.
Qjges, Ijídía els királya a Mermnada család-

ból, elbb kedvelt testre Kandaulesnok, az utolsó
Heraklída-családbeli királynak (1. Kandauüs).
Herodotos szerint ez utóbbi feldicsérte G.-uek neje
testi szépségét, s hogy meggyzze, neje hálószo-
b^ában elrejtette, honnan azután G. kiosont De
a n észrevette a dolgot s G.-t másnap maga elé
idézve, két dolog közt engedett választást : vagy
megöli Kandaulest vag>' veszti el életét. G. az
elbbit választotta és így jutott trónra. A nép
csak akkor ismerte el urául, mikor a delphiboli
jiisholy is helyeselte a dolgot. G. SS évig uralko-
dott (Kr. e. <)87~(}4), országát a tengerpart felé
növelte, Milotost ^vs Szmirnát hiába ostromolta
ugyan, de Kolophont íilfugliilta. Platón úgy adja
el G. történetét (az Államban), hogy varázsg^ü-
rüt talAU egy barlangban, moly láthatatlanná
tette, ha ékkövét befelé fordította. Ezzel a gyr-
vel nyerte meg a királyn kegyét, mire urát
megölte.

Wyifiii (kwm, 1. Tilndér-csér.
<«yl. vagj- Gvü^ t<»rnió8zotrajzi nevek után

GyUewhuü Loonhard nevének rövidítése, szül.

1754., megh. 1842. mint svéd rnagy ; entomolo-
giával foglalkozott. Legnevezetesebb mve : In-

secta suecica (Stockholm 1808—28, 4 köt.).

Gylas, 1. Gh/tda.

Gyldén(ujtsd: jiidén), Jolutn Augnst Hugó, svéd
csillagász, szül. Helsingforsban 1841 máj. 29.,

megh. Stockholmban 1896 nov. 9. 1871. óta a
stockholmi obszervatórium igazgatója s az aka-
démia asztronómusa. Munkálataiban az elméleti

asztronómiával, fleg a perturbációk problémá-
jával foglalkozik. Fbb mvei : Stúdión auf dem
Gebiet der Störungstheorie (Petersburg 1871);
Die intermediáre Bahn des Monde.^ (Stockholni

188.3) ; Untersuchungen über die Konvergenz der
Reihon, welche zur Darstellung der Koordinaten
der Planeten angewendet werden (u. o. 1887)

;

Sóries employées dans les thóories des planétes
(u. 0. 1891—93); Traité analytique des Orbites
absolues des hit planétes principales (u. o. 1893.
folytatása Backluudtól 1910) ; Hilfstafeln zur Be-
rechnung der Hauptungleichungen in den absolu-
tenBewegungstheorien der kleinon Planeten (Leip-

zig 1896).

Gyldenstolpe, 1. IVexonius.
Gylippos, spártai hadvezér, Kleandridas ós egy

helota asszony fia, kit Kr. e. 414. az athéniektl
ostromolt Szirakuza védelmére küldöttek ós Ni-
kias ügyetlenkedése miatt sikerült neki 4 hajóval
a városba hatolni. Itt több sziciliai város segítsé-

gét vonta össze és bátorságot öntött az ostrom-
lott polgárokba. Több kísérlet után hatalmába
kerítette az athéniek ostromsáncait, 413. vissza-

vonulásra kényszerítette ket és Asinaros mellett

seregüket megsemmisítette. Spártába visszatérve

nem tudott vezórszerephez jutni, st azon vád
alapján, hogy Athén elfoglalásakor pénzt sik-

kasztott, számkivetésre ítélték.

QY^embouig,Thoma6Íne Chrisiine (Buntzen),
dán Írón, szül. Kopenhágában 1773., megh. 1856
jul. 2. 1790. nejévé lett Heibergnek. Ettól 1799
elvált és férjhez ment Elirensvard Károly Frigyes

svéd államférfihoz, kinek halála után tisztán az

irodalomnak ós fia nevelésének élt. Ötvennégy
éves korában, G. név alatt jelentek meg elsó

müvei. Nevezetesebb munkái : Familíen Poloius
(A Polonius család 1827) ; En Hverdagshistorie

(Egy hétköznapi történet 1828) ; Extrémemé (A
szélsségek 1835) stb. Összes mvei 1867. jelen-

tek meg Kopenhágában. G.-t Dániában a polgári

életet tárgyaló novella megalapítójának tekintik.

Finom jellemzései ós találó megfigyelései állandó

nagy hatást biztosítanak ell)eszélóseinek.

Gyllenborg (ejud: juiienborh), KarL gróf, svéd
államfórfiú. szül. Stockholmban 1679 márc. 11.,

megh. u. (>. 1746 dec. 9. Eleinte Xll. Károly sere-

gében harcolt, nuijd 1703. Londonba ment diplo-

máciui küldett'ísben. Itt részt vett a Jakab-párti

raozgalinakbiin. mire az angol kormány 1717.
fogságba vetette. 1718-ban hazatért s részt vett

a stockholmi és nystadti bekealkudozásokban.
1723-ban a nKalapx-párt vezére volt s Arvid Horn
bukásiv után vezet miniszter lett. .Mint ilyen

idézte el az 1741—43-iki szerencsétlen orosz há-

borút. Kitnt mint költ és prózaíró is. irta az

elsó svéd vígjátékot (Den svenska Spratthöken

1737;

«y . . . nlntt uem Ulált gíírög eredet síok *ii. . . xUtt keresendökl
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GfUenhaU, Uonhard, I. Gyi
Gyllenatienm (^it»4: iiiie«— », Jokau Kari, gróf,

>v(Hi állaraférflá, ssfll. Stockholm közolébcn 1685
tebr. 18., megh. Landakronában 1680 jún. lü.

Bár fOoeiiies volt, ai omággyléseken mégis a

nemedJogfA korlátosásameUettliaroolt. 1676-ban

De la Gardie bukása után XI. Károly minden-
totó minisztere lett. Mint ilyen sokat fáradozott

•siy állandó skandináv siöv^ség Mtrehoxásáa.
Qjtair, 1. Egir.
Ojrataa^eBla R. Br. (>«*.), ax Orohldaoeae

Kusbor-félék) család génosza; mintegy 11 tttitk

Korópábanés Ésmk-Ániábaii van eitnjedve. Aj-

kak 3 karélyú, többnyire Maié áU, nxkantyújok
szintén. Ai egén területen eHeijedt faj a 6r. c/mo-

l)ea R. Br. (snmyoglábú bíbircsvirág, szonyoglábú
larbibircs). PAkép meezee talajon fordul e!ó a heg>

-

>>8 dombvidéken, de töieges réten is. Pélméter
magas, levele hosszúkás, keskenylándzsás, gu-

mója teMyeweea osztott, virága bíborvörös, rit-

kábban fehér, hengerded fürtben áll. Sarkantyt^a
tVmalsaerA, íves, a magháznál jóval hosszabb,

(iumója (rádix palmae christi majoris). a szalep

.fincináli.«í. A G. odcratissima Rich. hegyi réten

ritkább. Gumóját (pálma Christi minor) vérhas
•>llf>n használták : a kincskeresk sokat babonás-

kodtak vele.

C3jrnin»r«hHs nllotíewi Ouv. (üut), a Csö-
rüsszájuak (Mormyridae) családjába tartozó ni-

losi csontos hal, mely 1*8 m. hosszúságot ér el. A
41.-nak ferkán oldalt a bór alatt, mint a Mormy-
ni»4élékiiek általában, szalagalakó kocsonyás
oorve YMi, melynek smkeaeto nagyon hasonlít

azelektranoesiervekéheB (1* Elektromos halak),
de elektromos tttéaekre nem alkalmas.
fijnBafliaHi, l. OimmMmm és Kás^fÁtkola.
Ciymnit ^v), 1. GtHmU,
Cjrnmoclad— Lam. (ao^-, franc ckicot), a

Legnminoeae (Hüvelyese) génosza a Caesalpi-

nioideae alcsaládban, 2 fojjal. Kétszer szárnyas le-

vel, tovistelen fák. Viráguk poligamikus, közepes
nagyságú ; ágtetózö fürtben v. fürtös csomókban
áll, a szirmoknál rövidebb 10 poraója van. Hüve-
lylík hosszas, kissó sarlúalakó, vastag, felfúvó-

dott, telebéiú. A G. camidensis Lam. (G. cUoeca
Baill.; Ki—22 m. magas törzs fa, levele 1 m.
hosszú, 6 dm. széleis. Virága fehéres, kevéssé fel-

tn. Ha lombja lehullt, ágazata szarvasaganos-
i.lít. Észak-.Amerika K.-i részén honos

;

-/.appannak (mosásra) használják, mag-
' íji'ik. égért kentucky kávéfa A

fetree). Fája becses épltöfa.

i tu>/ta ismeretes. A kinai G.cM-
> iiai:: -/intén hatalmas fa. &inek a hOve-

:>: 1 .1 /ím: ik szappannak, &ját pedig értéke-
-íTik

<;jiiinuc>tm, csupasz sejtek, melyeknek pro-
.. : .i,;i sem hártyával, sem pellicnlával nincs

atv;i. Kllentéte a lepocyta (1. o.).

*ij^iak94L9mt»m(Csiitpa»zfogmkjU^m,AVor^
tllkapr^ halak rm^Hnek egyik cwlácUa, rövid
rrstt áa estet alkotó, eteOntcsontszn^
^iiK nt élesssélfi állkapcsokkal. Az ide-

tart z< ;;..ine^y 82 hiíig 10 nemre oe^k, csak-
nim viuamennyi tengeri, egy-kett édesvízi, ki-

vált a forró övet lakja. Rákokkal, csigákkal és

kagylókkal táplálkoznak s eaeket csörsierü áll-

kapcsaikkal morzsoyák flOK. Bgynémelyiknek
húsa méraes. Ismertebb fajok a tenf?eri sOnhal
(Diódon kg$trix L.), a fahak (Teirodon fahuka
Haaselqu.), a naphal (Orthagoriscun mola L.). I..

Sünhal. Fahak, Naphal.
iiytnn»eenju (iii»»», 1. Kífft/ászhi naly.
GiiunoKramme Denv. (nOv), tarpáfnmy, a

Polypodiaceao t Páfrányft'lék) frénusza. Rhizomás
harasztok, levelük általában t(>bbször szárnyasán
osztott, sporangium csoportjai a meliékerek futá-

sát követik, kivéve a lomb .szélén lev végzdéseit.

20 faja fátyol nélküli, Közép-Amerika harasztja,

többnyire száraz helyen és magas hoíryi tájakon,

a G. leptophylla Desv. azonban el van terjedive
tropikus és .szubtropiku.s tájakon más fóldré.sze-

ken. a Földközi-tensícr mellékén is. E^yes fajok

levélfonákját fehér v. sárgás viasz vonja be. Dyen
a délafríkai G. argentea Mett., mely flnoman osz-

tott, 4-«zer szárnyas leveleivel és sárgás (var.

aurea Mett.). rózsaszinú v. fehér viafflbevona-

tával a génusz legszebb faja.

Cijnunolaemata (iiimt). 1. Stdmatopoda.
Ciytnnopaídiai. 1. Gimnopédia.
Ciymnophiona (áiut), 1. IjSbaÜan kétéltek.
Ciyuinophtlialntl, 1. Rövidnyelvü gjpkok.
Cryninorliina (áii»t). I. Simaorrú denevére.
GymnofMkina liiut), a Számyascsigák (Ptero-

poda) egyik csoportja, melyeknek héja \issza-

fejlódött.

Ciymnospermae (iiAt., Archispermae), Fe-
detlen inaffviiak, a virágos növények ama cso-

portja, melynek magkezdeményei nincsenek mag-
házba zárva, hanem a termlevélen (termpik-
kelyen) V. látszólag egy hajtásvégen szabadon áll-

nak, a virágpor ennélfogva közvetlenül rájuk
kerül. A ma él családok közül a Cyeadaceae.
Ginkgoaceae, Goniferae (Tlevelek) és a Gneta-
ceae család tartozik ide, a kihaltak közül a Ben-
nettitaceae és a Gordaitaceae. Viráguk egyivarú,
csak egyes Gnetaoeáké látszólag kétivarú. A ter-

mvirág 1 V. több tormlevéibi állhat s mindoi
termMevólea 1 v. több magkezdemény lehet A
magkeademény magába záija az emteiózsákot
(1. 0.), mely a heterospor Harasztform^oak (Pteri-

doph>-ta) makrospórájának felel meg. Az embrió-
zsákot lütöltö szövet, mely a termékenyítés ntán
emdotpermiummá (magfehérje) lesz, megfelel
amazok nprothalliumának s bráne szintén arcfae-

goniumok fejldnek, melyek a petesejtet tar-

talmazsák 8 hasonlóképen amasokéival toHesen
egyenteték k^plet^ A ponós virág rendesen
számos porzólevélbl áll és egy barka- v. tríbn-
alakú k^Mödmény. A porzólevél pikkelysKrfl s
a ngta lev portokok megfelelnek a heterospcR*

Harasztformájuak mikro^>orangiimiának, a ben-
nük fejld virágpor pedig a mikróspor^uknak.
A vürágpor a növényrl való leválásakor több-

sejt és án egy nagyobb sejtbl, melybl késbben
a vlrágpwtöml lesz és 2—4 kisebb sejtbl, a
csökevényes himprotfaalliumból. A virágpor a
szél által jut a magkeademéoyre s itt a nagyobb
sejtje tömlt hait a magkeademény szövetén ke-
resztül a petesejthez. A virágpor kisebb sej^ehiek
e^rike (a legbels) nagyra n és anthidium-
SGJtté lesz, ez két részre oszlik, amelybl a C^n-

«y . . . aitíX nea Ulált kíMs •rtAiM tiék «l alatt kenataMkl
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daceae és Oinkgoaceae-né\ két feltn nagy és kü-

lönös alakú mozgóspermatozoid lesz ós terméke-

nyíti meg a petesejtet Ez a legjelentsebb megfi-

gyelés, amelyet a növénytan terén egyáltalában

valaha tettek, mert ebbl világosan kitnt, hogy a

virágpor a heterospor Harasztformájuak mikro-

spórájának felel meg, amennyiben benne ép úgy,
mint amikrospórában spermatozoidok fejlödiiek és

mert ezzel végkép elenyészett az az éles határ,

melyet eddig a Virágtalan és Virágosnövények kö-

zött felvettek. Ezen fontos megfigyelést elször a
japáni Ikeno S. a Cyras revolutanál tette (1896),

majd utána ( 1897) Webher H. J. a Zamia- és a ja-

páni Hirasé 6'. (1898)a Ginkgo-nál A G. két másik

családja, a Coniferae és Gnetaceae virágporában a

legbels prothalíiumsejt szintén nagyra n és két

részre oszlik, de belle nem keletkezik spermato-

zoid, hanem két mozdulatlan mag— a generatív

mag— s ez végzi a megtermékenyítést. A megter-

mékenyült petesejtbl kifejldik az embriófüg-

gosztöhöz kapcsolt csira (embrió) két v. több szíkle-

véllel, miközben a magkezdomény maggá lesz.

Ennek száraz, fás v. húsos héja és egyestlevelek-
nél szárnya is van. A mag érésével lépést tartva

számos tlevel termvlrága fásodott tobozzá ala-

kul. A mag >/s. 1,2, 3 stb. évmúlva csirázhatik, szik-

levelei ekkor mindig a talaj fölé emelkednek és el-

zöldülnek. A G. a fentvázolt sajátság(spermatozoid)
alapján átmenetet létesítenek a magasabbrendü
Harasztformájuak és a fedett magvú virágos nö-
vények (Angiospermae, 1. o.) között. Amazokhoz a
fentemlített sajátságokkal kapcsolódnak, az utób-

biakhoz a Gnetaceae család révén, mert ittmár kez-
detleges virágtakaró, a virág kétivarusága, a por-
zók alakja és elhelyezkedése, a hálós erezet, leme-
zes levél, másodlagos fájukban a valódi edények (a

többi Q. fájában csak tracheidák vannak) külön-
böztethetk meg. A leirt sajátságok szerint a G.
a Harasztformájuaktól származtak le. Az Archi-
spermae elnevezés arra vonatkozik, hogy a G. a
legrégibb magvas növények. Már a devonkorszak-
ban (Cordaitacoao) és a karbonkorszakban (Cyca-
daceae, Ginkgoacoae, Tlevelek) kezddnek.
GymnoBpermla (növ.) a. m. fedetlen mag-

vuak. Linné XIV. osztályának (kétföporzósak)
egyik rcíndje. Ajakos növények tartoznak ide,

melyeknektormése4makkocskáraesik szót. Linné
e makko<skákat tévesen magvaknak nézte s innen
a fenti (hibás) ehievezós. Ez osztály másik rendje
az Angiospermia (1. c).

CiymnoHporanKium 7íe(ii/?./'.(növ.), aRozsda-
gombák génusza, raely(«t az jellemez, hogy a téli

spórák (toleutospórák) nyálkás,koc8onyás anyagba
vannak zárva. A teleutospórák rendszerint két-
sejttiek. Uredospórák nincsenek. Az aecidiuraspó-
rák csszer tartókban keletkeznek. Míg a toleuto-
spórák csak a Cuprossinoae-féléken fejldnek ki,

addig az aecldlumalakcsakazalmafélók rokonain
jelenik meg. Az ae<jidlumalaknak régebben Eoes-
telia nevet adtak, mert önálló génusznak tartot-
ták.Novezetos fajok : A G.junipennum (L.) Wint.,
melynek téli spórája a borókán, aeeidiuma a ve-
res berkenye levelén él. A Q. trenwlloúies A. Br.
0. az ábrát) tóU spórája szintén a borókán ól, nagy
kocsonyás tömegekben, aeeidiuma az alma levelén
és a lisztes berkenyén. Különösen nevezetes a

G. sabinae (Dicks.) Wint., mert ennek aeeidiuma

a körtefa levelét pusztítja, téli spórája különféle

borókafélén (Juniperus sabina, J. oxycédrus stb.) él.

Crymnosporidia (áiiat), 1. Vérbenél spórá.s'-

állatkák.
Crymnotliorax inu-

raena BL, a közönséges
muréna (Muraena helena
L.) ma már nem használa-

tos neve. L. Muréna.
Crymnotas (állat), a

Csupaszhátú halak (Gym-
notidae) családjába tartozó

halnem angolnaszer, hosz-

szúra nyúlt testtel. Ameri-
ka trópusi részeinek édes

vizeiben honosak. 20 faj

ismeretes. Legérdekesebb
faja az elektromos angolna
V. délamerikai sajgató hal

(G. eledricus L.). L. Elek-

tromos halak.
Gymnara (állat), 1. Pat-

kánysün.
Gympie, város Queens-

land ausztráliai gyarmat-
ban, a Mary-river forrása Gymnosporangium tremel-

közelében, (1911) 11,959 lak. loides a Juniperus com-

KörnyékénvamiakQueens.--j,-Vt:iepe1Utat
land leggazdagabb arany- a helye « nyálkás anyag

bányái, amelyeket 1867 óta leesése után.

müveinek.
Gynaeceum (gör.-lat.), a keleti egyházban a

nk számára fentartott emporiumok a templom
oldalhajói fölött. L. még Ginaikeion. — G.& bota-

nikában, 1. Tertnökör.

Cjiynaecologia (gö-

rög), 1. Ginekolóffia.

Gynaecomanla (gö-

rög), 1. Ninifománia.
Gynaeconiastia

(gör.), 1. Gineknmasztia.
drynaecopborusíál-

lat), a Schistosomumnak
Diesingtl származó ne-

ve, melyet a prioritás tör-

vénye alapján a Schisto-

somummal cseréltek fel.

L. Srhisfosoiiiutn.

Gynandrae (növ.).

egyes rendszerekben az

egyszik Burmanniac4>ae

(1. 0.) és Orchidaceae (1. o.)

család összefoglalása, an-

nak alapján, hogy a por- a PaMiflom Bn^leriana virtg-

ZÓk a bibeszállal össze- J*n»k egy résae hoassmotMet-

nttek. Engler rendszeré- S',V,*„t^grp£t; fX
ben. mint alsorozat, csak (éjto, n gyiuuidrophorom. «

az Utbbi C-Saládot tar- portolt, fr bibe. Terménetas

tal mázza. n*gy«*ír.

Oynandrla (gör.). l. Ginandria.
tiynaiiflrouiunoecia vagy coenomonoecia

(növ.), az a joleiiség, amidn ugyanazon a növény-
egyénen hlm, n és kétrvarú virágok vannak.
Gynandromorphia (gör.), 1. Ginandro-

morfia.

Of .. , alatt nem talált gOrOf eredetO n«k «1 . . . alatt kereaendOk!
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Gynaadrophomm (o^v.) a virágtengely-

aek a párta és a porzókör közötti megnyúlt
ré^ze, amely eszorint a porzókat és a termökört
a párta fülé emolí (pl. a Passiflora virágjában,

I az ábrát).

tijrnanihrupoa (gör.) a. m. himnös, csira.

Cijaeriam Humb. et £ofip^BAv.)3Graminpae
(Pázsitfélók) család gánossa; 3 f^a Amerika
forró övi és szubtropUnis részén élö magas, nád-

szárú, kétiakú pázsitf nag>-. tOmött bogákkal.

Twmösvirágú kalaszUyok siöröe, aporzósvirágú
kopasz. A O. argentettm Nees (pampaatfA, selyem-

nád) Dti-BraziUában és Argentínában honos, 3-6
m. magas, levele 1—3 m. bosszú, merev, éles élú

;

bugája fiiméteméi hosszabb, gúlaalakú, tömött

esQBtfiíBya. Mint gyönyrfl diszpázsit teijedt el,

de siáraz btrioétába (Makartcsokor) is szívesen

kötik. Házijában papirost készítenek belle. Rhl-

zomAJának forrázata húgyhigtó.

Gja«Murdia R. Br. (nOvj, a Plaooartlaceae

család génnsza ; eg> etien faja a G. odorata R. Br.

fo Hátsó-Indiában, ^ag^-áak zsíros olaja a G.-olaj

(kaolmograol^), melyet Kínában lepra gyógyí-
tására használnak, igen hatásos szer, más br-
betegségek ellen is való. Termése igen nagy, fás

héjú tok, melynek belével halat bódítanak el a
halászok ; a méreg kifzése ntán e bél táplálék.

Gynocardia olaj, 1. Gynocardia.
CiynodiluorphiBmns (növ.), a gynodioikns

növények között ki.sebb nóvirággal biró egyének
fellépése (I^. Gynodioecia). Ilyen a Cerastium ar-

vense, StéUaria gramiuea, Echium.
tijiMMlIoecia (DT.). az a jelenség, amidn

ugyanazon növényfajon belül vannak kétivarú vi-

rággal biró egyének és csak nóvirággal biró egyé-
nek ^DyMtw, SaMa, EnauHa). L. Gynodimor-
pkismu.Cyaww (Biw), 1- Termkor.
Gj•««!• (B0T.), az a jeloiaég,midn valamely

nfivényegyén összes virágai tiaitán ni ivarszer-

vekkel bírnak.

Cíj^nomonoeeia (bSt.), az a jelenség, midn
ugyanazon az egyénen n és kétivarú virágok
vannak.
Cijnophor (nCv.), a virágban a porzókör és a

termkor közötti megnövekedett tengelyrész.

OynopoKun Forst. (bAv). az Apocynaoeae gé-

nnsza. önikzüld, tejel cserjék. 50 fiE^a él Ausztrá-
liában. Madagaszkáron és a csendes-ooeáni szi-

geteken. A G. laurinus K. Sch. és a '. steUaius
Forst. kérgét, mely illatos és zamatos keserfi

izú, a lakosok orvosságnak és illatszemek hasz-
nálják.

Gj«—tcglw («.), az Asciepiadaoeák (As-

clepiaa^élélc) virágjában a porzók és a term
egyosOUséböl keletkert testGy—tiwlMi (bSt.), a Kosbor-félék virág-
jában az ai oodopalakú test, mely a porzók és
a bibe desKoOvésébM keleftezik (ivaroszlop,

bibeosdop).

Gyp (idtad : Mip), firancia írón, valódi nevén G<tb-

rieüe de RiqueÜ de Mirabeau, féijezett Martel
de JanviOe gróftaé, szül. Kotsal kastélyban (Bre-

tagne) 1850. 1882 óta egész sereg, jobbára sael-

lemes párbeszédekben irt elbeaiéléseket és regé-

nyeket írt, melyekben eleinte a hagyományok

ellen támadt, sokszor igen élen hangon, míg az
utóbbi években a Dre>'&s-ügy hatása alatt anti-

szemita és soviniszta irányba csapott át Emlithe-
tk; Petit Bob (1882); Autour du mariage (1883);
Sac á papier (1886); Autour du divorce (1886)

;

Une passionette (1891) ; Pas Jaloox (1893) ; La
mariage de Chiffons (1894); Le báron Sinai

(1897); Lesfemraesdu colonel (1899); Jaqnette
et Zouzou (1902) ; Un ménage demier cri (1903)

;

Mamán (1904): Journal d'un casserole (1905):
Entre la poire et le fromage (1910); stb. Magyarul
mi'gjelentek : Pipiske házassága, ford. CserkalnU
H(echt) Irón (Budapest 1897, 2 köt.); A szeleburdi

(u. o. 1898); Ginette boldogsága, ford. HeUai Jen
(u. 0. 1900) : Ó nem féltékeny (u. o. 1902) ; Bal)a

nénike, ford. Ger Atilla (u. o. 1908) ; Boldogító
szerelem (Pesti Napló, 1897) ; A tündér (Egyet-

értés, 1902—903); Sinai báró családja (Egyet-

értés, 1904). V. ö. A. Francé, U vie üttéraire

n-lV. (Paris 1890-92); Foffuet, Propos litto-

raires (u. o. 1902).

GypaetuH Storr (illat), 1. Kesdyúfélék.
Gypogeranldae (SerperUarüaae, iii»t). 1.

SerpentariUIae.

€irv«ger»uuH (Serpentarius, áiimt), 1. Ser-
petüariMs.

tíypm (illat), 1. Kesely.
Oyps a. m. gipsz (1. o.).

Gjrpsophila L {aii\.),dercefú, gipszf, a Ca-
ryophyllaceae (Szegfüfélék) család génusza; 50
faja Európában és Ázsiában van eltojedve, leg-

nagyobb számban a K.-i mediterrán vidéken. Fü-
vek V. félcserjék. Csészéjük kehely- v. harang-
alakú, tokjuk fogasán reped fel, benne vesealakú
magvak. A (r./>anic«ZaíaL.(fát>olvirág) pusztai,

ördögszekértermetü növény. Hazánk dombos vi-

dékein és homokos mezin, fkép homokbucká-
kon -gyakori, egyúttal Keleteurópa és Szíb^ia
steppelnek is jellemz növénye. Szép, apró, fehér

virágai vékony nyélen nagyon csinosak, egy-
egy csomó egészen fátyolszerú. Virágkereske-
déeekben is láttiató. Úgy gurul a pusztákon, mint
az ördögszekér (1. Eryngium). Más hazai faj a
G. muraliah., köves hegeken, falakon, dombokon.
Virága rózsaszín. Az elázsiaí G.d^ns M. B.-t

kertben gyakran ültetik. A. G. stn/thium L. spa-

nyolországi ÜAj (spanyol, levantei v. egyiptomi
szappangyök^). Tkéje hüvelyknyi vastag, 30cm.
hosszú, szaponintartalmú. A mai alkáliás szappan
f^találása eltt mosásra, nevezetesen a gyapjú
tisztítására használták. Termesztették is (radix

saptnariae levanticae, aegypticae v. hispanioae).

Most selyemárút és sált tisztítanak vele.

Oypuj (ang., ujtad : dnipni) a. m. cigány.

GjTMiy->«»«« Soelety (ang.), 1. FoUdore.
GjrmmVtm (iiut). Turbékolok, a Galambok

(Golumbiformes) remiének r^bbi neve. L. Ga-
lambfélék.
Oyrenbad (Girenbad), két fürd Zürich sv^jd

kantonban. Belsö-O. 6 km.-nyire van Waldtól,

781 m. maga^Mm, sárgaság és vizibetegség ellen

használják. Küls-G. 10 km.-nyire van Winter-
thurtól, vasút mellett ; köszvényes és renmatOnis,
ideg- és brbajokban basznának és sokan láto-

gt^ik.
Gyrenspiize, hegy, L SSntis.

Oy . . . aUtt nam Ulilt sArftg tredetn aaók 61 . . . aUtt kncMadAkt
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Oyri (lat.) a. m. agytekervények, 1. Agyvel-
féltekék.

Oyrlnid»tb(KeringbogarakM'^t), az Otlábtó-

izos bogarak Adophaga alrondjénok egyik csa-

ládja ; ahová többnyi l-e kis, vízben éló bogarak tar-

toznak, melyek nevüket onnan kapták, hogy az

álló V. folyóvizek szinón köröket b(>futva. gyorsan

úsznak. Az ogósz földön el vannak terjedve s mint-

egy negyedfélszáz fajuk ismeretes. Hazánkban

1 2 faj él. Közönségesebb fajok : Gijrinics natator

li., G. coli/mbiis Erichs., G. marinus Gyllh.; rit-

kábbak : Aídmogyrus concimms Klug, Gyrinus

ininutm Fabr., G. bv'olor Payk.. Oredochilus

rüloKidus 0. F. MüU.
UyrinuN (KeriiigöbogúrJ, 1. ÍTyHnidae.

tíyrodactyluB elegáns (áiiat), a Szivóférgek

(IVemafodesJ rendjébe tartozó féregfaj, melyre

jellemz a teste végén lev sajátságos kapaszkodó

készülék, utóbbi két nagyobb, középütt álló, ós

lí) kisebb szegélyhorogból áll. Szeme nincs. Hossza
0'5 mm. Édesvízi halak kopoltyáján él. Szaporo-

dásmódja miatt sokat emlegetik. Ugyanis a G.

méhében fejldik a üatal G., melynek szervezete

teljesen olyan, mint az anyaállaté ; ennek a fiatal

(i.-nak testében egy másik, szintén hasonló jön

létre, st az unoka még egy dédunokát is rejt

méhében úgy, hogy anya, leány, unoka és déd-

unoka egymásba mintegy be vannak skatulyázva.

tiíyroeder (ásv.), 1. Giroéder.
(liyrulil (ásv.), 1. Girolii.

Cíyrouiiira Fr. (növ.), 1. Pamapka.
Ciyruphora Ach. (ndv ], a Zuzmók génusza,

melynek mintegy 35 faja az sközetek szikláin

él. Testük levélszei-. A G- esculenta Miyoshi
zuzmót Japánban eszik. .Más G.-fajokat a kanadai

prémvadászok esznek, de csak inség idején. Ezek
a zuzmók (tripe (le roc/í€ néven ismeretesek) táp-

lálók, izük azonban kellemetlenül keserfi és köny-

nyen okoznak gyomorbántalmakat és más beteg-

séget.

Oyroporella GiinU).,\íöYiüt növény. A búvá-

rok sokáig állati szervezetnek tekintették ós a
foraminiferákhoz számították, de az újabb kuta-

tásokból kitnt, hogy meszet kiválasztó alga.

Gyrkbl álló mószcsöveik a triaszkoru mészkö-
vekben nagy mennyiségben fordulnak el, külö-

nösen az alpi és kái'páti dolomitokban és mész-
kövekben. Leggyakoribb faj a G. annulata SchafTi.

Qyrowetz, Adalbert, cseh zeneszerz és kar-
mester, szül. Budweisban 1763 febr. 19.. mogh.
Bécsben 1850 márc. 19. Prágában jogot és zenét

tanult. A német udvarnál követségi titkár lett.

1804—31-ig a bécsi Hofoper karnagya volt. Mü-
vei : misék, kamarazenemúvek, 40 ballet és 30
opera, amelyek közül Ágnes Sorel és a Der
Augenarzt a legnevezetesebbek. Önéletrajza 1804.
jelent meg.
Gyrus (lat.) a. m. agytekervény, I. Agyvelö-

féltekék.

Gjbíb, Nikolaofi, görög fest, szül. Tinos szige-

ten 1842 márc. 1., megh. 1901 jan. 4. Münchenben
Pilotynak volt tanítványa, 1872- 74-ig Görög-
országban és Kisázsiában utazott, azután állan-

dóan Münchenben telepedett le, ahol a mvészeti
akadémia tanára lett. Nyilvános gyjtemények-
ben lev müvei : Csirkefogó büntetése Smymá-
ban (drezdai képtár) ; Athéni farsang (München,
Neue Pinakothek) ; Tavaszi szimfónia (u. o.) ; Ba-
varia diadalmenete (nürnbergi iparmúzeum).
Gythium, I. G-ithion.

Gy.

Gy, (jy. Ez a bet a magyarban lágy inyhan-
got jelöl, mely a d fnghanghoz ép úgy viszony-
lik, mint a megfelel kemény inyhang, a ty, a t

foghanghoz (1. Hangok). E hangot régi nyelv-
emlékeink korában egyszeren igr-vel is jelölték,

pl. a Halotti beszédben (finúls a. m. gyimiUis,vagyis
gyümölcs. Nómoly szók régente gyi-\e\ kezddtek
s a mai köznyelvben dt-vel ejtjük : qyi, gyúsznó,
nia dió, disznó. Sok f/y eredetibb ;-ból lett, pl. a
fn/arió e h.jarló, gyürii e h. jürii, gyün e h. jün.
jön, gyere e h. jere. A hosszú vagy ketts oy hang
Így írandó : ggy, pl. Hnygy, poggyász (tehát nem
/)odgy<ísz).

Gyagyovszky Ettíil, hírlapíró, szül. Budapes-
ten JKSI jan. 7. Az elemi iskola hat osztályának
elvégztvs<> után inasnak nu'nt, majd sokáig vas-
gyárukban dolgozott. 1904 óta a Népszava cím
napii"» i'"l>^' iiHlLruzÁtyirsa. Sok vorset. novellát
'•> • 'ívet Irt és ezeknek tár-

gyú _- I, ^ " " "^ a munkások világából
montette. Önállóan megjelent mvel: Az lUca

(m)6) ; Hiuliizenet (1908); ÜnneDet várok (1912,

mind a három verses könyv) ; Folyp (1913), négy-
felvonásos szinmil

Qyakoritó ige, olyan ige. mely a cselek-

vésnek gyakori ismétlését, vagy folytonosságát,

vagy pedig elaprózását fejezi ki, pl. fogdoz, hall-

gat, faragcsál stb. Ilyenféle igék különböz nyel-

vekben vannak, pl. a latinban is (dicit: mond,
dictat Ó8 dictitat, mondogat, diktál), de sehol sem
találhatók olyan nagy számmal, olyan sokféle

alakban ós jelentésben, mint a magyar nyelvben

ós rokonaiban, a többi ugor nyelvekben. A magyar
gyakoritó képzk közül legközönségesebb a -gat,

get, mely többnyire tárgyas gyakoritokat képez,

"pl. nézeget, haitogai, rdteaet, olxxuigat stb. Van
azután -gaigéléa -dogáí deqéi: a/iogál, mendegél
stb. -^-áléléa -kál kél: ugrál, mászkál stb. ; -ml
del : ruffdal, íépdd ; -dos dös és -doz döz : fogdos,

v. fogdoz stb.

Oxakorlás,valamely cselekménynek többszörös

Ismétlése. Minél nagyobb mértókii a Gy., az illet

Ojr . . . AiMt nem tnUlt g«r6g eredetti szók «i. . . alatt keresendk!
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munka nnnnl pontosabban, kevesebb ervel és rö-

videbb idó alatt Tzhet. UgyaníH minden
niílködésüiik olószor .<okkal naifyobb eröpazariás-

sai és íáradáá^sal jár, mint amikor már ismételton

végenttk aik j^nek ai az oka. ho(?y kezdetbon

az illet mködés elvégzéeébez több izom lép ak-

cióba, mint amennyi ahhoi sztikségeg. ezenkivüi

az izununüküdes(>k t>rcJo is túl nagy. A Gy. által

azonban ebót>urbau az idegsejtekben olyan elvál-

tozások jönnek létre, amelyek az illet múküdés
ffiabattis ós gyors kivitelét teszik lehetvé : ezek-

hea járni még az is, hogy a Oy. folytán az illet

mködédwn érdekelt izmok megersödnek és

fürgébbek lesnek. A Oy. rí'vén az ember (meg-
tanulja* az illet mködést, az úgyszólván önkén-
telenül, reflektoríkusan folyik le benne. — A Qy.

' " ' '

'then is nagj* jelentség, ezért a neve-
it irányában (testi, értelmi, erkölcsi te-

Miii. iij-íii tudatos és tervszenl Gy. szükséges. A
szellemi fejldés érdekében fontos követelmény.

hog}' a Gy. ne váljék soha értelmetlen gépies-

seggé s ne folytassuk a kifáradásig, ami az ered-

ményt kockáztatná. L. még Gyakorlat.
Gyakorlással való gyógyítás. 1. Gyakorló

ffyóqf/ttuki.

Gyakorlat, valamely tudomány, mvészet al-

kalmazása, ellentétben azok elméletével. Gy. a
katontuágnál a csapatoknak a fegyverek haszná-
latára s a szükséges hadmozdulatokra való taní-

tása. A római állam hatalmát fóleg az alapította

meg s fejlesztette ki annyira, hogy az aránylag
csekóljr ssámtú római nép néhány század alatt

snes 8KHD8zédait legyzte s a brit szigetektl az
Enfráteeiig és a M^nátöl a Nilns fels völgyéig
nralkodhatott, hogy fegyverviselésre hivatott fia-

talságát a csapat kötelékében v^iehajtandó had-
mfiködéeekre rendszeresen oktatta s gyakorol-
tatta, míg a swmszéd népeknél elegendnek vél-

t«>k. ha a haroosok egyenként saját tetszésük sze-

rint gyakorolták magiakat fegyvereik használatá-
ban. Az iiypn harcosok rendetlen tömege nem
harcolhatott sikerrel az összmhödésre oktatott

és begyakorolt rómaiak ellen. A római sereg
neve : exercUus (gyakorolt) is mutatja, mily súlyt

h^eztek a katonai Gy.-okra. A római katona gya-
korolta az ambulaiio-t, azaz rendben s sorban való
rendes menetet az egyenként megtanult pedahira-
val, azaz ütemszerú lépéssel, mellyel mintegy 70
l«[H'st tf'tt egy percben ; gyakorolták továbbá : a
lívurs It'fié.'t (decursio) s Aitást teljes hadifelszere-
l'ssfl ; fakardokkal vivtak fabálványok ellen (di-

ni icatio ad palnm) ; ugróbakon tornáztak (salitio)

valamint csapatba állva a lándzsa
atára taníttattak. Az újoncok és a

'"ii.íK naponta kétszer, a régen szolgálók
I

;
riti 'scyszer gyakoroltak; minden tizedik nap

t.'ijts hadi felszereléssel legalább 5 órát igénybe
vovö menot-Gy.-ra (ambulatns) vezették a csapa-
tokat. Minden században egy ügyes öreg katona
(i-ampidoctori oktatta és gy^oroltatta az újoo-
eokat. A középkorban a csapatok b^'akorlását
1473. Károly (a .Merész) burgundi herceg kez-
dette rendszeresen. A legrégibb Gy.-i szabályzatot
nassaui Móric gróf adta ki (1611). A XVIll. sz.

vége felé a katonai Gy.-oknál mindinkább a há-
borúban nem alkalmazható, csakis díszkivonnlá-

sok stb. alatt látványo.sságnl szolgáló mveleteket
tanítottak és csakis a legújabb idben. Napóleon
korszakától kezdve, küszöböltek ki minden feles-

legest a Oy.-í szabályzatokból, hogy a Gy.-ok meg-
tartására rendelkezésre álló összes id a katoná-

nak és a csapatnak harcra való kiképzésére legyen

fordítható. - Gy. a zenéljen. 1. Etiuie.

Gyakorlati fiiozófía, I. ErköU:stan.

Gyakorlati Mezgazda, heti szaklap. Alapí-

totta és szerkesztette id. Sporzon Pál 1872—74-ig
Keszthelyen s azután 1886-ig Magyaróvárt. Ekkor
átvette Kovácsy Béla és 1907-ig szerkesztette és

adta ki Kassán, mikor is 2d évi fennállás után
megsznt.
Gyakorlati szabályzatok, így nevezik a külön-

féle fegyvernemek katonáinak, osztagainak éscsa-

patainak harcra való kiképzését és harcra való

alkalmazását fejteget szabályzatokat, amelyek
nek pontos követet szigorral követelik, mert
csakis ez biztosítja a csapatok harcászati kikép-
zésének otryöntetüségét. L. Gyakorlói.

Gyakorlati teológia, I. Practica (heologia.

Gyakorlati vizsga, 1. Birói vizsga. Igoj^ág-

tfTyi kezeim vizsga. Közigazgatási vizsga, ügy-
védi vizsga.

Gyakorló fgimnáziam nnintagimnázium-iinU.
is nevezik), a budapesti középiskolai tanárképz-
intézettel kapcsolatos, eleinte i, most 8 osztályú

fgimnázium, melyet a tanárjelöltek gyakorlati

kiképzése céljából Eötvös kezdeményezre 1872.
létesítettek, s amely közvetlenül a miniszternek
van alárendelve. A gyakorló tanárokat a minisz-

ter veszi fel s azok a tanárjelöltek pályázhatnak,
kik a tanári szakvizsgát már letették. Vannak
rendes tt^ok — számuk 15 — és rendkívüli ta-

gok, kiknek száma nincs meghatározva : az elb-
biek 1000 K. ösztöndíjban részesülnek. Megbíza-
tásuk a tanévre szól. A gyakorló tanárok a Gy.
tanáraínak vezetése mellett szerzik meg a taní-

tásban való gyakorlatot olymódon, hogy eleinte

mint hallgatók vesznek részt vezet tanámk el-
adásán, késbb pedig próbaeladásokat tartanak.
Vezet tanáraikat szabadon választják. A Gy.
magyar intézmény, szervezete Kármán Mórtól
való.

Gyakorló gyógymód, a gyógyító torna egyik
speciális alakjának mondható gyógyító eljárás,

melynek célja bizonyos idegbetegségek folytán
rendetlenné vált mozgások elvégzésére a beteget
i^ra megtanítani. M^ralapítói Leyden. Prenkel.
Goldscheider. stb. Leggyakrabban s a iegnagyoblt
eredménnyel a hátgerincsorvadás kezeléseién
alkalmazzák. liényege, hogy a tájékozatlann!
(ataxia) történ mozgások elvégzésére ismét raeg-
tani^uk a beteget, úgy, hogy kezdetben egészen
egyszer, m^jd összetettebb mosdásokat v^zte-
tünk vele, keletben mindenének és figyelem kan-
centrálásával. A hátgerincs(Hrvadáso8 beteg meg-
tanulja elvesztett izomérzését más érzed benyo-
másokkal pótolni, vagy más idegöeszekOttetések
használatával pótolni az elromlottakat.

Gyakorló iroda (ném. Afusterconior, Úbungs-
contor). A kereskedelmi oktatás haladásával mm-
dig jobban és jobban érvényestll az a ketts irány-
zat, hogy a tanulás általános intelUgenciájának
emelésével kapcsolatosan minél közelebb vilrat
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legyen a valóságos élethez, a kereskedelmi gya-
korlathoz. Ennek a célnak szolgálatában áll köz-

vetlenül a Gy. vagy, mint máskép nevezik, minta-
iroda. A Gy. kérdése a kereskedelmi oktatás te-

rén különösen most aktuális, mikor a középfokú
kereskedelmi oktatás teljes átalakulás eltt áll.

Ugyanis Apponyi Albert gr. volt vallás- és köz-

okt.-ügj'i miniszter elvben hivatalosan kimondotta,

hogy az eddig 3 évfolyamos keresk. iskolák 4
évfolyamra bvíttessenek ki. Ennek a IV. évnek
volna legfbb feladata a Gy. megvalósítása. A
külföld igen különböz mintákat ad a Gy. beren-

dezésére. Fkép 3 irány látható : 1. a svájci, mely
annyira közel férkzik a gyakorlathoz, hogy jó-

formán teljesen önálló üzletet alkot, úgy, hogy az

valamely létez árú- és banküzlettel közvetlen

kapcsolatban van ; 2. a francia és részben német
rendszer, mely az iskola keretében ugyan, de tel-

jesen üzlet módjára mködik. A hallgatóság töbh
üzletbe van beosztva s ezeken belül fnök, köny-
vel, levelez stb. megnevezve. Ezek a képzelt

üzletek kötik egymás közt ügyleteiket és bonyo-
lítják le azokat minden adminisztratív munkával
együtt ; 3. az osztrák és részben német rendszer
(Stem Róbert tanár Lipcsében) a Gy.-t tulajdon-
képen nem tekinti egyébnek, mint a külön-külön
tanult szaktárgyak egyesítésének. Tanítási szem-
pontból ez utolsó rendszer föolve az, hogy a hall-

gatóság állandóan együtt dolgozzék és közösen
végezze el az irodában elforduló legfbb teend-
ket. A tanítás gerince a könyvelés, amelyhez
csatlakozik a keresk. számtan, levelezés és egyéb
.szaktárgyak. V. ö. Rob. Stem, Leitfaden für ein

Mustercontor (Wien 1897) ; M. Wolfram, Das In-

ternationale Übungscontor (Ohnütz 1901) ; u. a.,

Das Mustercontor. Aufgabensammlung (Aussig
1910).

Gyakorló iskola, a tanítóképz-intézetekkel
egybekapcsolt oly népiskola, amelyben a tanító-

növendékek gyakorlati kiképzésüket nyerik. Ez
az iskola módot nyújt a tanítójelölteknek, hogy
a nevelés és tanítás elveit gyakorlatilag meg-
valósítva szemlélhessék, továbbá arra is, hogy a
tanításban és fegyelemtartásban maguk is önálló
kísérleteket tehessenek. A magyarországi állami
tanítóképz-intézetek mellett fennálló Gy.-k nagy-
részt úgynevezett osztatlan népiskolák, vagyis
oly tanintézetek, amelyekben egy tanító vezeti és
tanítja egy teremben az elemi népiskola mind a
hat osztályát. De vannak több tanítós Gy.-k is.

Ujabb idben pedig mindinkább tért hódít az a
meggyzdés, hogy a Gy.-nak általában több osz-
tályúnak kell lennie, mivel az osztatlan iskola nem
nyújt elegend alkalmat a tanítójelöltek gyakor-
lati kiképzésére.

Gyakorló lovagl&s, tisztek több napra terjed
kiiovaglása a terepre harcászati és egyéb kérdé-
sek megbeszélése célújából.

Gyakorlótábor, k Gyakorlótér.
Gyakorlótér, minden állomáson, ahol katona-

ság állomásozik, a csapatok begj'akorlása cédá-
ból megfelel nagyságú és csapatgyakorlatokra
minden idben rendelkezésre álló szabad terület.
Kz v. kincstári tulajdon, v. bérlet útján biztosított
magánterület. Nagyobb csapatok begyakorlására
a Gy.-nél jóval nagyobb klteijedésú úgynevezett

gyakorló táborok biztosíttatnak, amelyek közelé-

ben a csapatok elhelyezése céljából sátortáborok
építtetnek. Ilyenek többek között nálunk : a pilis-

csabai, kassai, nyitrai stb. sátortáborok.

Gyakornok, állami és magánalkalmazásban az
az alkalmazott, aki még nem rendes hivatalnok,
hanem fként a hivatali tennivalók gyakorlati el-

sajátítása végett elkészít szolgálatot teljesít,

mint pl. joggyakornok, irodagyakomok, fogal-

mazógyakornok stb.

Gyákos, kisk. Kisküküll vm. erzsébetvárosi
j.-ban, 373 többnyire oláh és német lak. ; u. p. Er-
zsébetváros, u. t. Eczel.

Gyakovár v. Gyorkovár, 1. Diakovár.
Gyakovica v. íjjakovka, 1. Djakova.
Gyála, nagyk. Torontál vmegye törökkanizsai

j.-ban, (1910) 2782 szerb és magyar lak. Posta, táv-
író és vasútállomás helybon.

Gyalakuta, 1. Gyvlakuta.
Gyálakuta, kisk. Hunyad vmegye maroslUyei

j.-ban, (1910) 357 oláh lak. ; u. p. Marosillye, u. t.

Branyicska.

Gyalán, 1. Kisgyalán.
Gyalány, kisk. Bihar vármegye belényesi já-

rásában, (1910) 425 oláh lakossal ; u. p. és u. t.

Magyarremete.
Gyalár (Gyelár), kisk. Hunyad vm.vajdahunyadi

j.-ban, (1910) 1900 oláh lak., postahivatal, u. t.

Vajdahunyad. Igen dús vasércteleppel, nagy erds
határral. Itt vannak a vajdahunyadi m. kir. vas-

gyár legjelentékenyebb vasércbányái. A vasércet

innen a vajdahunyad-vadudobri-l sodronypályán
szállítják a vajdahunyadí kohókba. Gy.-on a vask
hatalmas tömzzsó tömörül, mely az altáma szint-

jón 80 m. mélységben 160 m. vastagságú. Az it-

teni vask vastartalma 51—52"/o. A Bánffy-üreg
nev hatalmas külfejtésben kissé mangántar-
talmú bamavasércet, az u. n. kékércet fejtik,

mely azonban ezidszerint fogytán van. A tömzs
flllites paláktól határolva tölcséralakulag lefelé

folytatódik ugyan, de anyaga a mélyben már csak

kevésbbé dús sziderit. Az ugyanitt létezett ploc-

kal vasm vasórctelepei 1890. a nadrági vaslpar-

társaság tulajdonába mentek át, mely az ott ter-

melt vaskövet beolvasztás és további feldolgozás

végett nadrági (Krassó-Szörény vármegye) gyár-

telepére szállítja.

Gyalázása állami intézményeknek, mint ki-

hágás, az a cselekmény, amelyet az követ el, aki

az ország, a társországok v. az osztrák-magyar
monarchia nyilvánosan kitíizött címerét, zászlóját,

úgyszintén, ki a polgári v. katonai hatóságok ál-

tal ezen minségük jelvényéül nyilvánosan hasz-

nált zászlót V. elmert meggyalázó szándókból be-

mocskolja, megrongálja v. leszakítja. E kihágás
büntetése két hónapig terjedhet elzárás és hat-

száz koronáig terjedhet pénzbüntotós.

Gyalázat, a becsül(>t (1. o.) ellentéte, tehát er-

kölcsi értékünknek mások által való megtáma-
dása (gyalázás), ós ami erre okot szolgáltat vagy
jogot ád : erkölcsi értékünk megromlása.

Gyalázka (haiiseat), a csapások tisztántartására

használt, kurta nyélre köuyökszerüen ráersített

kaszadarab.

Gyalázó kifejezések, ezeknek más ellen való

használata b(X'süU>tsértés (injuria verbális). Meg-
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gyalázónak az omberi méltóságot sértó Idfeje-

zésekot kell tokiutonl ; a Gy. sértö természete

k*kJntetébon a határvonalakat a sértett és a sértö

társadalmi állásához képest a bíróságnak kell

esetenkint me,?vonnla.
,

Gyidla, I. Útryaiia, UjgyaUa.
GTahnár. kisk. Hunyad vm. szássvárosí j.-ban,

iisio) 381 oláh lakossal; u. p. Satezváros, a. t.

Alfrj-óífy.

Cíyalmáss, a gyalommal (1. o.) halászó neve.

Gyalog (oav.) névvel oly növónj'fajt jelzünk,

amelynek rokonságába (génuszába) hozzá képest

magasabb termet fák vagy felfutók is tartoznak.

Pl. bodzafa és gyalogbodza.

Gyalogbab. hokorbab, guggomti v. törpebab
nOT), a közönséges paszuly (Phaaeolus vulgáris)

azon fi^ta csoportja, mol>'nek szára alacsony, nem
kapaszkodó. Számos fajtáját a kertekben, szántó-

földön s szöllökbt»u is termesztik. Legelterjedtebb

a fehér bah tt'rmelése. L. Bab.
Gyalogbéres, nem az igás ökrökhöz, hanem

kézi munkák végzésére fogott cseléd, 1. Béres.
Gyalogbodza (böt), 1. Bodza.
Gyalogborsó a. m. mezei borsó, 1. Borsó.
Gyalogcsapat, 1. Csapat és Gyalogság.
Gyalogdeszka. A hajósok azt a könny desz-

kát nevezik ifry. melyen teher nélkül a hajóról ki-

s bejárnak.

Gyalogezred, I. Ezred és Gyalogság.
Gyalogfeny. 1. Boróka.
Gyaloghadosztály, I. Hadosztály.
Gyalogháló, kLs«-'bb fajta olyan huzóháló, mely-

iyel két t'mb«T szélvizen a part felé húzva halá-

szik.

Gyaloghíd. 1. Bürü és Hid.
Gyaloghintó, keletrl származó szállítóeszköz,

amelyet v. emberek, v. öszvérek vittek. Már a
babiloniak és egyiptomiak is használták s ma is

általánosan használják Indiában (palankin), Kíná-
ban ée Japánban. A romaiak az öszvérek által

hordott Oy.-t bastemának nevezték, ennek födele

és ablaka volt s fleg nk számára szolgált. An-
nak a Gy.-nak. melyet rudak segélyével rabszol-

gák vittek a vállukon, lecUca volt a neve. Csak
Alexander Severus alatt szorították ki a lovaktól

vont szekerek. A középkorban ismét felkapták s

a városokban megmaradt a rokoko-korig. Európá-
ban ma még Spanyolországban fordul el, ahol a
mór uralom idejében kapott lábra.

Gyaloghimök, I. Herold.
Qyalogkötél, oly kisebb fajtájú kötél, melyet

folyókon u.száknak embereróvel a partról való
vontatására használnak.

Gyaloglás, a járás egy neme, melyet mint
sportgyakorlatot versenyként Is znek. A verseny-
üy.-nál az egyik lábnak mindig a földön kell

lennie (ebben különbözik lényegében a futástól).

A kilép láb sarkának elbb kell a talajt érin-

tenie, mintsem a hátul lev láb a hegyével elru-

gaszkodnék. Mikor a kilép láb a talajt éri, a térd-

nek feszítve, nyújtva kell lennie. Ha a versenyz
nem ezen elírás szerint, tt<hát hibásan gyalogol,

úgy az ellenrz biró kétszer figyelmezteti, har-
madszor kiállítja a versenybl. Ha ez azonban a
pálya utolsó 200 m.-énél történik, a versenyzt
elzetes figyelmeztetés nélkül rögtön kiállítják.

Egyébként a futóversenyek szabályai itt is érvény-
ben vannak.
Gyalogok v. darabantok, a székelység három

társadalmi osztályának legalsóbb fokozata: az
alsóbb székely köznép ; az elnevezés onnét eredt,

hogy gyalog tettek eleget katonai kötelezettsé-

güknek. 1. Székelyek.

Gyalogorsó, 1. Fonás.
Gyalogos, a gyalog csapatok egyes katonáit

hívják igy ; a honvédségnél az egyes katona neve

:

honvéd.

Gyalogos tüzérség, 1. Vártüzérség.
Gyalogposta, 1. listai szállítás.

Gyalogság, a három ffegyvernem legfonto-

sabbika, miután az a nap bármely szakában, bár-

mily idjárás mellett, bármilyen — ember által

még egyáltalában járható — terepen alkalmaz-
ható, legegyszerbben és a legcsekélyebb költ-

séggel kiállítható s egyszersmind harcra a legrö-

videbb id alatt képezhet ki. Míg a lovasság ló-

háton csakis mozogva, szálfegyverrel támadhat,
a tüzérség pedig csakis helyben állva mködtet-
heti lövegeit, addig a puskával és szuronnyal fel-

fegyverzett gyalogos akár védleg helybl, akár
támadólag mozogva, akár ldözéssel távolra, ak^
sznronyával közvetlen közelbl is mködhet. Ezen
kiváló tulajdonságainál fogva a Gy. már kezdet-

tl fogva mint fegyvernem els helyen állott, ki-

véve egy, a lfegyverek behozatala eltti igen rö-

vid idszakot, melyben átmenetileg úgy számra,
mint fontosság tekintetében a lovasság dominált.

A Gy. felszerelése, felfegyverzése és harcmódja
az egyes idszakokban igen különböz volt, mind-
azonáltal a kultúrnépek, vagyis az egyiptomiak,
perzsák, görögök, fóniciaiak és rómaiak egyfor-
mán különbséget tettek a távoli és közeli harcra
szolgálókönny és a nehéz Gy.között.Elbbi parity-

tyákkal, dárdákkal és íjjakkal volt felfegyverezve
és könnyen felruházva, rendszerint véd fegyverek
nélkül és a harcot feg^'vereinek tulajdonságához
képest egyenként hajtotta végre; utóbbi, a nehéz
Gy., nehéz v. könny kopjával (pilum) és rövid
karddal volt felfegyverezve, vértet és páncélt vi-

.selt, tömött sorokban nyomult elre és hatalmas
lökeme által rendítette meg ellenfelét, hogy aztán
kézi tusában végkép tönkre tegye azt. A könny
Gy. bevezeti a harcot s az ellenség oldalát és

hátát veszélyezteti ; a nehéz Gy. ellenben eldönti a
harcot. Ugyanígy harcolt a XV—XVIII. sz. gya-
logsága is, csakhogy a könny Gy. most már a
tzi lfegyvert használta és a muskétának neve-
zett könny fegyverrel felszerelve, miért is mus-
kétásoknak neveztetek, a nagy tömeg szárnyain
V. annak arcvonala eltt alkalmaztatott. A vérte-

zettél ée hosszú pikával felszerelt nehéz Gy., az
úgynevezett vikások, .3-4000 emberbl álló négy-
szögekben állottak fel és ezen alakzatban hajtot-

ták végre a harcot is.

A XVII. sz. végén a Gy. már egyönteten fel

volt szerelve szuronyos puskákkal és tölténytás-

kákkal és ekkor nyerte beosztását ezredekbe,

zászlóa^akba és századokba. A rendszeres kikép-
zés és gyakorlatozás is csak most vette kezdetét
A könny csapatok alkalmazása abbamarad s

helyettük csak egyes kiválasztott emberek, a grá-
nátosok, használtatnak fel kézi gránátok dobására

.
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A régi mély 6—8 soros felállítást egy sekélyebb

vonalalalczat váltja fol, melybl lassanként Nagy
Frigyes kétsoros vonalharcászata ntte ki magát.
Anhalt-dessaui Lipót az egyenletes lépés és a tölt-

vessz behozatala által tökéletesítette a Gy.-ot,

miáltal a tüzel gyorsaság percenkónt 8 lövésre

emelkedett. A francia forradalom gyalogsága,

nem lévén ideje embereit a vonalharcászat sab-

lonos és nehezen elsajátítható harcformáira kiok-

tatni, egészen líj alapra, a kis ós mozgékony tö-

megek tzharcának elvére helyezkedett, melyet

azután Napóleon csakhamar a tökély igen magas
fokára <>raelt. Ó állapította meg nagyjában véve

a Gy. harcának még mai napig is érvényes fbb
alapelveit, melyek csak a fegyvertechnika hala-

dása által elidézett változásokat, ill. fokozatos

fejldést öltötték lassanként niagulira. Jelenleg

a Gy. fharceszköze a jól ós gondosan elkészí-

tett óe ugyanígy végi'ehajtott tzharc s ha kell,

annak végs folyománya gyanánt a rövid távol-

.><ágra vívandó szuronyroham. V. ö. Rüstoiv, Ge-
schichte der Infanterie (2. kiad. Nordhausen 1864,

2 köt.): Jahns, Handbuch der Geschichte des

Kriegsveesens (Leipzig 1880) ; v. Boquslawski,
Die Hauptwalíe in Form und Wesen (Berlin

1880); Hohenlohe-Irujdfingen, Militárisclie Briefe

(u. 0. 1890); r. d. Goltz, Das Volk in Waffen
(ö. kiad. u. o. 1899); Infantry-Training (London

1902) ; Breit, A gyalogság harcászata (Budapest

líXM).

Gyalogsági ágyú, könny, közönségesen 1—

3

fontos vasgolyót löv ágyúk, melyek a XVII. sz.

30-as évei óta a gyalogcsapatoknak adattak, s

gyalogosok által kezelve, a gyalog zászlóaljak v.

<»zredok szárnyain állva, onnan támogatták a gya-
logságot. 1809 után mindenütt dandáronként üte-

gekké állították össze s a dandár tüzérségét ké-

pezték.

(gyalogsági ásó, ásásra, vágásra és frésze-
lésre alkalmas rövid nyel szerszám, melyet min-
den els vonalbeli katona brtokban az oldalfegy-

verhez ersítve hord hog>- szükség esetén avval
kisebbfajta erdítési és tábori munkálatokat vé-
gezhessen. Feltalálója után annakeltte Line-
mann-ásónak is nevezték.

Gyalogsági löszeroszlop, 1. Löszeroszlop.
Gyalogsági tábornok, l)éUól)en a legmagasabb

reudfokozatu tábornok, az altábornagy elöljárója.

Aki a lovasságnál toljesitett szolgálat után emel-
k«^ett erre a tábornoki állásra, az lovassági tá-

bornok lesz, aki pedig a tüzérségnél v. a mszaki
csapatoknál szolgált, az táhorszemagyi címet
kap. Kzen három elnevezés uera jelent semmiféle
rangkülönbwóget, csupán címbeli megkülönbözte-
tést. A üy.-ok W'kében hadtesti)arancsnokok v.

hadseregfelügyelók. háborúban hadtest- v. hadse-
regparanosnokok.

Gíyalogsági utászok. Hadierink gj'alogságánál
minden századtól -tr egyszer utászmunkákra kü-
lön kiképzett ember puskája mellettmég utászszer-
számot is visz.Háborúban ezek a Gy.az ezred egyik
utáazmunkák vezetésére begyakorlott tisztje, az
ezred ntásztísz^ének parancsnoksága alatt osz-
taggá állíttatnak tesze, s ezt ezred-utászosztag-
nak (1 tiszt, 8 altiszt éeW utász) nevezik. A dan-
<lár- v. hadosztályparancsnokok az ntászosztajrok-

nak felét a osapatkötelóken kívül is nagyobb m-
szaki munkákra használhatják fol.

Gyalogsalyok, 1. QHöp.
Gyalogsül-fólék (Hystricidae, áiiat), a Rág-

CvSálók egyik családja, melynek tagjaira jellemz,

hogy az összes emlsök között k vannak a

leghatalmasabb tüskeruhával ellátva. Az ó-világ

mérsékelt és forró vidékein honosak. Növények-
kel táplálkoznak. Húsukat eszik ; szépszínú tarka
tüskéiket különböz célokra használják, tíddig

18 faj ismeretes. Legismertebb a tarajos sül

(Hystrix eristata L.) és a bojtosfarkú sül (AÜie-

i'ura africana Gray) ; az elbbi a mi borzunknál
valamivel nagyobb, de nem hosszabb s a Földközi-

tenger mentén Dél-Európában, Észak-Afrikában
és Kis-Ázsiában honos ; az utóbbi a borznál kisebl)

(törzse 40 cm., farka 20 cm. hosszú) s Nyugat-
Afrikában él.

Gyalogszán, 1 Kézi szán.

Gyalogtör, foglyok, szalonkák, császármada-
rak fogására ló-

szörböl készült

hurok, melyet
a madarak által

járt ösvények
fölé hajlított

fákra aggatnak.
Az 6tZ;rárt három
hurok van egy
ívben hajlított

fára ersítve, de ayaiogt.

szokás egyenkint is felállítani a keskenyebb utakon
Gyalogtüzharc, a lovasság azon harcmódja,

midn lóról le8zállva,karabéllyal igyekszik felada-

tát megoldani. Az angolok lovasított gyalogsága

ós a búrok rendszerint a imrcnak ezen nemével
éltek az angol-búr háborúban. Ennél a legnagyobb
nehézség a lovaknak biztos elhelyezésében rejlik,

hogy egyrészt elég közel legyenek a lóról leszállt

legénységihez és másrészt az ellenséges puskatú/

ellen is eléggé védve legyenek a harc alatt

Gyalogút, a házak mentén elvonuló, közterü-

letet képez keskeny útvonal, melyet a kocsiúttól

rendszerint vízfolyókákkal választanak el. k
Gy.-akat a várasokban kvel, téglával vagy asz-

falttal borítják, 'l'isztántartásuk, nyáron fello-

csolá,suk, télen a hó és jég letakaritása, síkosság

esetén azok felhomokozása stb. a háziurak köte-

lessége. A Gy.-ak a nagyközönség személyközle-

kedésére szolgálván, azok állandó elfoglalását,

különösen nagyv!'irosokbau,a rendrség szigorúan

szokta tilalmazni s néhol még az idleges elfog-

lalásukat.is engedélyhez kötik, így Budapesten is.

L. még Ösvény.
Gyalóka. kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban, 812

magyar lak., u. p. Felsszakony, u. t. Csepreg.

Gyalókay Imjos, 1848— 49-iki honvédmagy,
szül. a biharvármegyei Szalacson 1825 nov. 13.,

megh. Nagyváradon 1899 febr. 2. A szabadság-

harc idején eleint<> Beöthy Ödön erdélyi kormánj-
biztos titkára volt, majd az .55. honvédzászlóalj

tisztje, utóbb vezérkari rnagy és Bem segéd-

tisztje. A segesvári csatában egyike volt azok-

nak, akik látták retíl menekülését. 1860-ban

vármegyéje szolgálatába állt: 1861. ügyvéd.

1868. orsz. képvisel, utóbb a nagyváradi kir.
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törvén>-Mék elnöke s a bib«ri Deák-párt alel-

nöke volt.

Oyalom (trük eredet »zó. tatár jalem, ja-

kut üim stb., a v.-.nil nyelvben Is folem. V. ö.

Mtmhácn B.

.

s halássat mnyelve 34),

leginkább ái; i használt, 70-100 méter

iioagiú, kOiépen züákkai ellátott kerít ör^háló.

L. Halászat.
OyalQ. fojodelem, 1. GyHo.
Gyalu. FUn^zH a fhm készül tárgyat kö-

ze! ' de fólületeit nem
loh- : " szoleál a Gy. Al-

kotó rédzei : a luk, a talp, a : k. a száda

V. forgácsrés, a Gy.-vas és tó kóüzü-

!t''ko: az ék v. sróf. A tok (uDonyiro íaból, néha
v:i^ból is, a talp fából, vasból, töontból stb. ké-

>^zülhot. A kés élének alakja szerint van egyenes,

ívos. tort élii 8 ^y«ie8 és íves vonalakból ve-

gyest összeállított Gy. A vas szerkezete szerint

van egysierú és fedövassal fölszerelt Gy. (dapla

Gy. 1. as i. és 2. ábrát). A fedóvas arra való,

hogy az a fa-Gy. jó forgácsolásra beállított késétl
elválasztott forgácsokat, mieltt még a fa rogal-

massága folytán a munkafelület irányában tovább
kihasadhatnának, eltörje. A fedvas mindig egy
kissé hajlott kovácsvasból való vaslemez, melyet
srófTa! v. mh? módon a Gy.-kés fele elé elállíthatni.

Múk itetése szerint sokféle a
Gy lomravalógyalulásánála

:«j : A keskeny, íves élú vassal

-val eltávolítjuk nagyjában a
t és fölösleges anyagának leg-

n:i^ lytatólagoean az egyszer «t-

lító íTcwtóHGy.-val eg>enget-
liít a fedSvasas (dupla) Gy.-val

jí-Gy.-val. A párkány-
/títására, a fogas Gy.-t az

..i.. Í...V. i.iu.- cek folborzolására, tkszán-

..-t homorú fölületekhez, a fenék-Qy.-t

ygjy
a gjiltL S. ibra. KetUa (fMAran^ ryai*.

mélyedések fenekének simítására, az aj- vagyfánc-
Gy.-t aj-ak készítésére, a szádacsap-Qy.-t száda-
csap (Fp<ler). a sz(uia-Gy.-t száda készítéeére
használják. Falazat-Gy. hát&lak, lemezd Gy.
ajtó- stb. bélietek síéiein^ alakítására; tapasz-
a;-Gy. ablakok húnafiinak egyszori gyalolásra
aló alakítására. Utóbbi Gy.-k gyakran lénye-

ges mereteikkel elállíthatok. Ráma- és párkány-
lécek készítésére egyes v. összetett pártányele-
mek szerint takltott, késsel fölszerelt Gy.-kat
használtmk. Ezenkívül van számos különleges

Révai Xágy UiOmuu LC kL

célra szolgáló Gy., pl. guujtószálka-Gy. (Rómer-
fóle Gy., magyar találmány), csöves Gy., ioUszár-

Gy., skatuiyaforgács-Gy., talpkéreg-Qy. stb. Más
faipari ágakban szintén külömeges alakn és elne-

vezés Gy.-k vannak ; így pl. a kádár használ

:

hántó-, porzó-, homorító-, bütü-, takarító-, aj-,

csüwágo; kecske- (v. eresztpad-), fenék-, himzó-,

Vttr^y.-t. Észak-Amerikában a kézi Gy. tokját

finom öntött acélból v. vasból készítik, az egész Gy.
pedig néha a ftnom mechanikai iparnak remek-

^
kitr%. AmerilcAi fedövasas gyalu.

müve (1- a 3. ábrát). A Gy. frészén, a késen, mint
minden szerszámon, háromféle szöget különbözte-

tünk meg: az élszöget, az elhelyezési és (a kett
együttvéve) a metszszöget. Ezen szögek közönsé-

ges Gy.-knál következ határok között váltakoz-

nak: Az élszög<Y= 19°—-^'í azelhelyezési szög

< p = 15"—28* ; a metszszög W—ól". Fogas
Gy.-nál a metszószög63°—79<* között van. Különle-

ges Gy.-kések a Skriván-félék, hol a párkány-
elemeket jelz kés keresztmetszete a gyalulandó
párkányléc profilját adja, amellett pedig még ív-

ben meg van hajlítva. L. még GycUugép és Fa-
munkáí gépek.
Gyalu (Gelou. Zsileu), nagyk. Kolozs vm. gyalui

j -ban.< 1910! 2Í)72 oláh ésmagjar lak.: ajárási szolga-

bírói hivatal székhelye ; van m. kir. erdgondnok-
sága, nagy gzfrésztelepo BeUentdep (I. o.) né-

ven, több fürészmalma, nagy fiakereskedése, hitel-

szövetkezete, két mezgazdasági szeszgyára,
posta- és táviróhivatala és telefonállomása. Díszes
kastélyát gr. Esterházy Kálmán a régi Rákóczi-
vár hplyén s annak maradványaiból építtette. Gy.
régi várkastélyát Szt. László király a nagyváradi
püspöknek adományozta ; I. Rákó^ György lak-

hellyé alakította át. Mária Terézia királyn a
várat Erdély akkori kormányzójának, gr. Bánfiy
Györgynek adta zálogba s mint a zálogbirtoko-

sok egyik örököse. Komáromi Györgyné tulajdo-

nába került : jelenleg Barcsay Tamás birtokában
van. Gy. a gyalui havasok meglátogatására a
legalkalmasabb kiinduló pont ; vidéke igen síép
s azért a turisták gyárán felkeresik.

Gyaluíorgáos, a gyalulás mveleténél eles
hulladék. Ennek alakja változik a fa neme és ál-

lapota, a la szál^üiak iránya, a szerszám kfllön-

böcö siOg^ és állapota szerint Rendesen tüze-

lésre, n^tt azonban mellékgyártmányok készíté-

sére V. más célokra is (alom, t^la, mfldecBkák
stb.)sz(dgáL

Chralogép (L 9kképmdldetet),o\y szerszámgép,
amely síkok, esetleg hosszrovatékok megmunkálá-
sára alkalmas. A kés a befogott tárgyon egyenes
vonalú fmozgást végez, egyenes alkoto mentén
forgácsol 8 ha a tárgy végére ért, ugj-anazon egye-
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nesen kiindulási helyére tér vissza. Ekkor a fömoz-
gás irányára meríilo^os beállító mellékmozgást
kap s az elbbi úttal párhuzamosan újra megkezdi
egyenesvonalú fömozgását. Az egymást fölváltó

alternatív fómozgás és lökésszer mellékmozgás
mindaddig ismétíódik, míg a sík megmunkálva
nincs. Úgy a fómozgás, mint a mellékmozgás vi-

szonylagosak, akár a kés, akái* a befogott tárgy

végezheti azokat.Ezen elrendezési eltérések szerint

megkülöuböztotünk különböz Gy.-et. Igen nehéz
tárgyak megmunkálására használatos a verem-
Gy., amelyen a tárgy mozdulatlanul áll s úgy a fö-

mozgást, mint a mellékmozgást a szerszám végzi

azáltal.hogyaszerszámtartó szánegyhosszirányú.
8 rajta a szerszám egy keresztirányú vezetékben

önmköden mozoghat. Sokkal elterjedtebbek

azonban a hossz- Gy.-ek, amelyek közepes, általá-

ban 1—3 m. széles'és magas öntvények megmun-
kálására alkalmasak. Ezeken a fmozgást a tárgy-
tartó asztal végzi, míg a mellékmozgást a kés. A
szerszámtartó szán rendesen két, néha 1 oszlopra

van ersítve s a tárgy méreteihez képest emelhet
V. sülyeszthet, A közönséges v.kétoszlopos/wsó'^;-

Gy. (képm. 1. ábra) mozgását rendesen transz-

misszióról,újabban gyakran elektromótorrólnyeri.
A szíjdob azA ágyazat túlsó oldalán van elhelyezve
s forgó mozgását fogaskerekek áttételével átadja
egy fügasrúdnak, amely aB tárgj'asztal aljára van
ersítve. A.szerint, amint a kerekek jobbra v.

balra forognak, a tárgy is elre vagy hátra halad.
Minden löket után szükséges tehát, hogy a moz-
gás irányát váltsuk. Ezt az asztalra ersített h
ütközk eszközlik azáltal, hogy a löket végén
az l emeltyükarba ütköznek, s azt o körül elfor-

gatják. Ugyanezen emelty m karja n vonórudat
rántja meg, amely a hajtószíjat átváltja, s így a
gép irányát megváltoztatja. A gépen két szer-
számtartó szánE látható, amelyek aD szerszám-
tartó jármon vízszintes irányban eknozgathatók.
Utóbbi a két C oszlopon ta x tengely és y kúpke-
rekek, s az oszlopokban lév csavarorsó' segélyé-
vel emelhet v. sülyeszthet. A szerszámtartó
szán lökésszer vízszintes mellékmozgását a o
csavarorsó által nyeri, amelynek csavaranyja
reá van ersítve. A k ütközk az l emeltyükarok
által forgásba hozzák a q fogaskerék-, illetleg r
forgattyutengelyt, s az utóbbin elállítható s csap
magával rántja a t vonórudat, amely ezt a lökést
az u fogas-szegmensnek adja át. A p csavarorsó
tengelyvógére egy fogaskerék tehet, amely az
u szegmenssel kapcsolódik, de a mozgást csak egy
irányban adja át az orsónak, míg a másik irány-
ban lazán forog. A szerszámtartó szán olyan el-

rendezés, hogy a V ékelt rúd s a szánban lev
kúpkerékúttételek segélyével a késnek függleges
és egy tetszlegesen ferde mellékmozgást is adha-
tunk. Hasonlókép kapja mozgását az egyoszlopos
hossz-Gy. is (kéim. Ü. ábra). A állványon B a
tárgyasztal. C oszlpponD a szerszámtartó járom.
mlg JS; három szerszámtartó szán. A fmozgá.-^i
azFszljdobról fogaskerék-fogasrúd szerkezet adja
az asztalnak. A mellékmozgást és az irányvál-
tást önnél is a A ütközk eszközllk, az o körül
fi tui-L'ó l í'inclyUkar és n vonórúd s(>gélyével.A gép
elnye, hogy n tángy szélességébon nem vagyunk
úgy korlátozva, mint a kétoszlopos Gy.-éknél.

Kisebb tárgyak gyalulására alkalmasabbak a
haránt-Gy.-ek v. shaping-gépek (1. szövegábra).

1. ábra. Hiirántgyalngúii.

melyeken az alternatív fmozgást a szerszám
végzi.A hajtás rendesen transzmisszióról történik

uryalupép.

s a szijdob forgását a h tengely körül forgó for-

gattyunak adja át. amelyet egy hajtórúd egyenes
ide-oda való mozgássá alakít. A szerkezet az A
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állvány belsében van s agy«ub(mn nyeri yeae-

téeét a B szarszámtartó s^ is. A sienzám a k
fejben forgatható s Így ferde sfkok gyahüására
Is alkalmas. A minden periódus otán UHcéeenként

megismétld mellékmoigást kézzel eszközölhet-

jük az L, UleUUeg m kéziforgattynk s a megfelel

n csavarorsó és csavaranyák segítségével, vagy
pedig önmköden. Az önmttködó mellékmozgást
a k forgal|yiitengelyr(U r forgattyú, s vonórúd és

t kilinoskwék segélyével az n csavarorsó léte-

siti, mdy a tárgyatalt vízszintes irányban el-

monratja. Vannak haránt-Gy.-ek, ahol az önmú-
"'imozgást is a szerszám végzi.

k, valamint hengerfelületek, s általa-

Kin oiy miaiánoe felületek gyalolására, amelyek-
nek alkotói pártinsamoe egyenesek, használatosak

a f'üggieges Qy.-tk v. vésóg^k (2. szövtgábra).
A tastukUi fomozgását fU^leges egyenesbe
k^a, mig a tárgytártó asztal vízszintes síkban

két keresztszánon elre és bátra, valamint jobbra

és babra is elmozdítható, s azonkívül körben el-

forgirtható. Az A állványon vezetette szerszám-
tartó szán mozirását a g lépcss szijdobról fc^as-

kt

:

1 a ^ tengelyen lév i forgattyú-

tii i, amely, a A; hajtórúd segélyé-

vel, a szánba ersített l csapot fol s alá mozgatja.

A mellékmozgás eszközölhet kézzel vagy ön-

mflködóen az m bütykös tárcsáról, n emelty, 2>

von<Md és r kilincskerék segélyével, fogaskerék-
áttételeken át a megfelel csavarorsódtól. A C
sxkn a A tengellyel párhuzamosan, a rajta lev
D arra merlegesen mozdítható el, míg fölöttük

az £tíü^a8Ztal el is forgatható. L. még Famun-
' Uógépdc.

Gljídiii Farkas, író és tanár, egyetemi könyv-
utfigazgató, szül. Gyaluban (Kolozs vm.) 1866
nov. 24. 1891-ben küny%tártisztnek nevezték ki

a k"'""--^'''-! " '"temi könyvtárhoz, 1892. bölcse-

lt "t nyert, 1896. könyvtári rré
ni'v „.^ .11. pedig a könyvtárigazgatói cí-

met ós jelleget kapta. 1901 óta a kolozsvári ^ye-
temen a könyvtári tudományok magántaná^.
Önállóan m^elent szépirodalmi múvei : Hálunk
vidéken, elbeszélések (Kolozsvár 1895) ; A szoIm-
(&ó (Boáaípeet 1896) ; Látomány az éjszakában
s más elbeszélések (n. o. 1905). A kolozsvári Xem-
z«'^ - ban 1889., s késbb a Vígszinházban,
va. metre fcHfditva Németországban el-
adták 1889. Mézeshetek után c. egyfelvonásos
vígjátékát Alhambra rózsája c. regényes dal-m :..t Serly Lajos írta)

l> i kolozsvári Nemzeti
Sziiiüiizoiin : ijiu:>gn Janos c. történelmi szín-

mve 1898.; Az utilárs, A vámos, A boldogság
c. -^

-
' '-"násoe színmvei n. o. 1909. Iroda-

ló; tárgyú és a könyvtári szakra vonat-
k< 1 megjelent múvei : Az els erdélyi
A / zsvár 1890) ; E^ székely katxma-
A" -században (n. o. 1895); Kolozsvár
ÍÍLH) ' -/. '/ (n.0. 1896); Az igazság a szittpadon
(u ' l> 7 ; Vajda Jánosról (n. o. 1897); Külr
fol'J . ; V ;i, t-i-.,k ól. Tanulmány (u. o. 1900)

;

Vn /> /' ' . k III I :igamu.im Amland(^'ien
1901': .IV A ' könyvnyomtatás történetéhez
J/(rwy//(//-/v >/'/'// (Budapest 1902); Legkeávesdh
könyveim (34 magyar író- és mvésznek e könyv

számára írott cikke olvasmányaüról, Bpest 1904);
A maqyarkönyvtárakjövcjéroKu. o. 1904). Szer-
kesztette 1894. és 1895-ben az Erdély c. folyóira-

tot Szerkesztje volt továbbá 1906- 1907 ig az
Erdélyi Hírlap c. kolozsvári napilapnak.
Gyalui havasok v. Andrássy-havasok, a Bihar-

hegység Sebes- és Fehér-Körös közötti részének
K.-Í taga, a Meleg-Szamos és Aranyos völ^e közt
Kolozs és Torda-Aranyos vármegyékben terül

el. A hegység közvetlenül a Bihar fgerincéhez
csatlakozik s az említett két folyó közt egészben
véve Ny.-ról K. felé terül. Hosszú, magas hegy-
sorokat képez, melyek közt a völgyek igen mere-
dekek, mélyre vannak bev^va s gyakran valósá-

gos hasadéki jelleget öltenek. Gerinceik többnyire
nagyon egyforma alakúak s földtani szerkezetüket
tekintve is egyhangúak. Leginkább rengeteg erd-
ségek (fenyvesek) fedik s csak Ny.-i részükben
lépnek fel havasi legelk és sziklacsoportozatok.

Fcsúcsai: a Verfu Verfului (1672 m.),Verfti Mun-
tj'elui vagjis öreg Havas (1829 m.) és Andrássy-
havas v. Dobrin (1477 m.). A hegységben ered a
Meleg- és Hideg- Szamos, Kis- és Nagy-Aranjos,
a Jára, Hesdát és Tur patak, itt van a tordai

és tnri hasadék is. A Gy. magva gránitból áll,

melyet jegócös palák, kloritpala, faggyúpala,
agyag- és csillámpala övez. A Gy.-bau van a
szkerisórai jégbarlang is (1. o.). Természeti szép-

ségei miatt gyakran keresik fel e hegjséget.
Nagy fabségének kiaknázására a Neuschloss-cég
nagy fürésztelepet létesített a Gy.-ban. V. ö,

Emke, üti Kalauz.

Gyalulás, az a mvelet, mellyel valamely na-
g>'obb, többnyire sík felületet, mely még durva,
simábbra, finomabbra készítünk ; történhetik kézi

gyaluval es gyalugépekkel. Gyaiulúsnál mindig
csak (^y használható részt, a kívánt munkafelü-
lettel, kapunk.

Gyaluló gép, I. Gyalugép és íamunkáló gépek.
Gyaluzoare, kisk.HunyM vm. dévai j.-ban,(i»to)

445 oláh lak.; u. p. és u. t. Boicza (Déva mellett).

Gyalupad, számos faipari ágnál a legfontosabb

tartószerszám, melybe a fát frészelés, fúrás, gya-
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lulás, vésés, rá^wlyozás, csiszolás, polírozás stb.

alkalmával ersen befogjuk (1. az ál^át). Részei

:

1. a ^j9 (B), hátul M mélyedéssel a szerszám
elhelyezése^ ; ez 70 -78 cm. magas, 450—500
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mm. széles és l'O—2'0 m. hosszú; 2. állványa
fenyfából ; 3. a mells D ós 4- a háísó E sróf. A
lap elüls éle mentén ós a hátsó srófba több négy-
zetes IjTik van készítve a padvasak elhelyezésére,

melyekkel a rövidebb munkadarabokat rögzítjük.

Nálunk kevésbbó ismert készülék még befogásra

a padhorog; ez ers rugós vaskampó, melyet

hosszabb szárával a padlapnak egy lyukába be-

verünk, míg rövidebb szára a tárgyat a laphoz le-

szorítja.

!> v^Gyalupuszta, Szelevényhez tartozó puszta

Jász-Nagykun-Szolnok vm. tiszai alsó j.-ban,

(1910) 566 magyar lak. ; vasút mellett, u. p. és u. t.

Szelovény.

Gyalutok, 1. Gyalu.
Gyám, 1. törvényes képviselje az atyai hata-

lom (1. 0.) és gondnokság (1. o.) alatt nem álló kis-

korúnak minden peres és azon nem peres ügyek-
ben, amelyekben a képviselet nincs kizárva. A kép-

viseletnél nem saját, hanem gyámoltja nevében a
szorgalmas családapa gondosságával jár el és fele-

ls mindazért a kárért, amelyet akár cselekvéssel,

akár mulasztással okozott. A kártérítésrl a bí-

róság határoz. A Gy. jogait és kötelességeit a
Gy.-i rendelvény tartalmazza. A kezelés végett

átvett vagyonról a Gy. pontos leltárt készít és

a vagyonkezelésrl rendszerint okmányolt szám-
adást köteles tenni az árvaszéknek, amelyben a
gyáraolt érdekében felmerült saját költségeit is

felszámítja. A Gy.-ot a gyámoltnak tiszta jöve-

delmébl jutalom illeti meg, amelynek a tiszta

jövedelem százalékaiban kifejezett legnagyobb
mértékét a kezelend vagyon minségéhez képest

a töiTény meghatározza s mely a tiszta jövede-

lem lO^/o-ánál nagyobb soha sem lehet. Ha a jö-

vedelmet a gyámolt tartási s nevelési költségei

felemésztik, a Gy.-ot rendes évi jutalom nem
illeti, de tisztének bevégzésekor a Gy.-hatóság

részére végjutalmat állapíthat meg. Köteles mind-
azon esetekben, amikor Gy. hatósági jóváhagyás
szükséges, a rokonokat meghallgatni. Tisztétói

elmozdítható, ha a kiskorú tartását elhanyagolja,

jólétét veszélyezteti, vagyonát hanyagul vagy
htlenül kezeli, ha a kiskorúnak kárt okoz és

számadásainak beadása körül nagyobb mérv
hanyagsággal jár el. A megbízhatatlanság miatt
elmozdított Gy. újból Gy.-ságot nem viselhet

(1877 : XX. t.-c.).

2. öy, (franc, console), a fal síkjából kiugró épü-
leti-észek, erkélyek, fpárkányok, függ folyosók
stb. alátámasztására szolgáló szerkezet. Készül-
het fából, vasból, vasbetonból v. kbl (ayámk).
Néha csak dísz s így védett helyen gipszbl is

önthet<V Szerkezetileg : csak egyoldalt befalazott
tartó (gerenda), melynek misik vége szabadon áll

s a terhelés következtében hajlításra van igénybe
vévo. (L. az 1—3. ábrákat).

3. Ct?/., a bányászatban, 1. B'on/agyám.
Gyámajánlás. Az a gyám, akiióC tiszt mint

legközoleltbinok vélt rokonra bízatott, jogosítva
van maga helyett késbb kitudott közelebbi rokont
ajánlani, lígyébként a Gy. a halálosetet felvev
közegnek föladata.

Gyámlal, az a fal, melyre valamely bolthajtás
támaszkodik, s ennek nyomását felfogja. L. Bol-
tozat.

Gyámhatóság, elsfokulag teljes jogkörrel a
törvényhatóság — azaz a vmegyék s törvényható-
sági joggal biró városok — és a rendezett tanácsú
városok, árvaszékoik által gyakorolják. Egyes
községeket, amennyiben arra elegend szellemi

és anyagi képességgel bírnak, a közigazgatási bi-

zottság meghallgatásával a belügyminiszter a
Gy-i jog gyakorlatával felniházhat. Fellebb-

viteli hatóság az árva-
szék határozatai ellen

másodfokban a törvény-
hatósági közigazgatási

bizottság, harmadfok-
ban a belügyminiszter.

1. íibra. Oyámkö az atbéni
Erechtheion ajtaján.

ábra. Rokokó gyámkö
elölnézete.

A Gy. a jogkörébe es bizonyos csekélyebb jelent-
ség ügyeknek ellátásával a községi elöljáróságot

megbízhatja ; ennek ily minségben hozott hatá-
rozatai másodfokban a t()rvényhatóságí árvaszék-

hez, harmadfokban a közigazgatási bizottsághoz

fellebbezhetk. Gyámügyekben továbbá a község-

nek egyéb, a törvény által meghatározott teend!
vannak, melyeket részint a községi, illetleg ki i

.*). ábra. Kúmai gyámk.

jegyz, részint a köz.ségi közgyám lát d s me-
lyek tekintetébon a községek a szolgabíró fel-

ügj'eletí> alatt állanak. A Gy. jelentékeny részé-

nek gyakorh'isára vonatkozik a rokonoknak, mint

családi tanácsnak közremködó.se (1. CySnládf"-

nács). .-V Gy. illetékessége azokra az egyének:

terjed ki. akiknek hatósági területén községi íll'

tségük van. Az illetékesség a gyámoltak vairy

gondnokoltak, törvényes képviselk vagy rokonok
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]íéttisaéxe mAs árvaszékre ruházbató át; vitás

esetdíben a be4ltgymlnl£Ztor dönt A Gy. és a

biröfiág közt folmerttlö hatásköri teszetttközéee-

ket a hatásköri bíróság (1. o.) dönti el. A 6y. j6-

válui^ásának eseteit a gyámflgyi törvény taxa-

ti^ • sorolja fel. KfUönöson fontos ez a felelsség

/ 1'
I n ;> n tj áböl a vagyonkezelés-, szerzés- és elide-

^•'tut* .-iu-1, továbbá a hagyatéki tárgyalásoknál

íétreiiött, UskcHToakat v. gondnokoltakat érdekl
megvllapodásoknál. A kískomak házassági és

" -n a Gy. jóváhagyása szin-

.1 gyám múködését megfelel
> '

i V ui által elltíüúrzi, felfigyel rá és abból kífo-

l>ulag a gyámot törvényes kötelessége teljeei-

íésére flgyebOBeztethett. utasíthatja, a mnlasztót

birságtdha^ ehnozdithatja. A Gy. jogers hatá-

: > /.atait közigazgatási áton és pedig saját terü-

:• ;. !i kMztir«iv<>i, más Gy. termetén megkeresés
i •• — . A Gy. végrehajtó közegei

:

zségi elöljáróság, rendezett

az árvaszék kiküldött tagjai,

sokban a tanács erre kiren-

Budapesten a kerületi ell-

r.-c.).

valamely boltozatnak oldal-
'. támaszra átviv ív, amilyent
alkalmaz a eontreforts-nél

Uv;

g; ztosítására rendelt

ív szolgáló mélye-
(i's. ;t;.. .;,, a vágat feküoklalában a kzetbe
kiv.L'-riMk h'iin- a vrerenda a fekü és fed közé

"gjen.

á .\ gyámliatóság a nevezett
'. ha ellene törvényes kizá-

t ~ torognak, megersíti s ebbeli

Írásban a^ja ki.

-a csakis az atjaí hatalmat
.... ..i .... .; meg, aki atörv*'"^'"'" "ipg.

akszerOséggel ellátott v< »m
.J-V7/.Í (.leiratban bárkit, ak :vó-

K'á, g>-ámul nevezhet. Neve-
ti iryikm ugyanaz. Ha több

iihatóság meghallgatá-
1 tulajdonképeni g>'ámi

a többit az ellenrzési jog
•naz anya követelheti, hogy
magánál tarthassa, személyi
u meghallgattassék.

Gyámolt (lat. pupülus, pupilla), a gyámság
1 1.0.) alatt álló kiskoniv. az, akinek kiskorúságát
a bírös^ meghosszabbította. A Gy.-akat a gyám-
hatóság (1. o.) és a kOzgyám 0. o.) tar^a nyilván.

A Gy. hatóság eltt a r mélyében nem jár-

hat el, de 14 életévi .'se ntán személyi

fés vagyoni fontosabb u-^^^iH'-k rendezésénél meg-
Igatandó, önjoguságának elértével pedig a

gyámi számadásokat •" """>-'Lv.'1 megtekint-
heti és észrevételeit

Gyámpéiut&r. A r.lnokoltak

. t'S értékei I negjé-
!.' V. összesít

r

történik.

A Gy. a nála lev készpénzt részben magánosok-
nak kölcsön adja, részben pénzintézetekben gyü-
mölcsözleg helyezteti elA kölcsönök kamatlábát.

legnagyobb és legkisebb összegét, a törleeztési idt
s^ a törvényhatóságok, városok és községek a
belflgyminiszter jóváhagyásával magnk állapít-

ják meg. A Gy. évi számadásait a törvényhatósági
bizottság vizsgálja meg. L. m^ Gyámhaióság
alatt.

Gyámpillér. 1. a csúcsíves, román.mórs aLech-
ner-fók' «magyar» stílusban az épületek küls
felületén alkalmazott falvastagitások, pillérek,

melyek a falat ersítik, g>'ámoIitják s a kereszt-

boltozat oldalnyomásának felvételére szolgálnak.

L. Boltozat.

2. Gy. (biny.), az a része az érnek vagy te-

lepnek, melyet a bányában a vágat biztonosí-

tása végett ácsolat helyett gyámni meghagy nak.

L. Bányagyám.
Gyámrendelés szükst^ge akkor áll el, ha a

törvény szprínt gyámságra hivatottak nincsenek.

Dyenkor a rokonok meghallgatásával a gyám-
hatóság rendel oly alkalmas és megbízható gyá-
mot, akinek a magyar állam területén állandó

lakóhelye van. Kivételt csak a belügyminiszter
engedhet. Oly esetet, amikor Gy. szükséges, kö-
telesek a gyámság alá helyezendónek rokonai
vagy más vele közeli viszonyban álló egjének,
valamint a községi elöljáróság is a gyámható-
ságnak bejelenteni.

Gyámrés (bAny). Midn a fed biztonosítása

végett feszltékkel akarják felfogni a beomlással
fenyeget közetet, a feszítek egyik végét a szilár-

dan álló kzetbe vájt IjTikba, a Gy.-be állí^ák,

másik vége számára pedig a megtámasztandó
kzet lapjába csekély mélység Gy.-t vágnak
és a feszítéket a fészekbe állítva, a rés helyén
leverik aim^ira, hogj' a fed lapjára majdnem
merlegesen álljon.

Gyámság. A római jog szerint megvolt a tutela

és a cura. A tutela (Gy.) kiskorúaknak és pedig
fiúknak 14 és leánj'oknak 12 éves koráig tartott

;

ettl kezdve minden kiskorú cura vagyis gond-
nokság alatt állott. .\ magjar jog (1. uyámügy)
szerint Gy. alatt csak azok a kiskorúak vannak,
akik atyai hatalom alatt nem állanak. Nagyko-
rúakra nézve tehát Gy.-nak nem, csak — a tör-

vény által meghatározott esetekben — gondnok-
ságnak lhet hielye. Másrészt a kiskorúak is, ha-
bár atyai hatalom v. Gy. alatt állanak, a törvény
által meghatározott esetekben, nevezetesen va-
gyonuk kezelésére nézve s érdekösszeütközés ese-

tében gondnokság alá helyeztethetnek. — A Gy.
négyféle, még pedig : a) nevezett Gy.; h) természe-
tes és törvényes Gy. ; c} törvényes Gy. és d) ren-
lí " '" " i'k az eladott sorrendben követik egy-
! hogy a sorban késbbi Gy.-nak csaka
.Mjioaii fiuite álló gyám hiányában ' ' * '

'.e.

Nevezett gyám az, akit az atyai h a-

korlóatya érvényes v"—— '

' 'tben \. h.'p/,j.ii.>/.ól

okiratban gyámul ki; v Gy. els sort>an

ezt illeti. Ilyennek non, .v« «^ ^ a Gy. az anyára,
mint a természetes ée törvényes gyámra száU. A
törvényes Gy. illeti els sorban az atyai, ntána
az anyai nagyatyát s ezután a flnembeli oldalro-

konokat, unokatestvérekig bezárólag. Az oldal-

rokonok között a rokonsági fok közelsége dönt.

Több hasonló fokú rokon közt a gyámhatóság
(1. o.) választ Rendelt gyám az, Idt más gyám
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hiányában a t^yámhatóság rendel. — Törvénytelen

gyermoknok természetes ós törvényes gyámja
a teljeskorú anya. Kiskorú anya törvénytelen

gyermeke részére a gyámhatóság rendel gyámot

;

ha azonban az anya toljoskorúvá lösz, a ter-

mészetes és törvényes Gy. öt illeti. A törvény-

telen gyermekek érdekeinek és jogainak hat-

hatósabb védelme szempontjából külföldön az úgy-

nevezett tömeges gyámság (Generalvormimd-

schaft) intézményét honosították meg, mely sze-

rint több törvénytelen kiskorút egy különösen

megbízható egyén Gy.-a alá helyeznek. Gy. vise-

lése polgári kötelesség s azt, a törvényben meg-
állapított okokon kívül, pénzbh-ság terhe alatt

visszautasítani nem lehet. Bizonyos személyek

Gy.-t egyáltalában nem viselhetnek, így neveze-

tesen a nök, az anya és házastárs kivételével,

mások ismét csak egy bizonyos Gy. viselésébl

vannak kizárva. Az eseteket a törvény taxatíve

határozza meg. A Gy. megsznik, ha a kiskorú

toljeskorúságát eléri vagy atyai hatalom (1. o.)

alá kerül. A Gy. azonban a nagykorúságon túl is

tarthat, ha a kiskorúság meg lett hosszabbítva.

A Gy. nemzetközi jogi viszonyait pedig az L902.

és az 1905. évi hágai egyezmények rendezik,

amelyeket az 1911 : XXUI. és az 1912 : LII. t.-c.

törvényeink közé iktattak. L. Nemzetközi egyez-

mények.
Gyámügy, a gyámhatósági felügyelet alatt

álló kiskorúak személyi és vagyoni viszonyainak
rendezésére vonatkozó, a családi joghoz tartozó

jogszabályok összessége. Kezdetben a gyámolítás
nálmik is, mint mindenütt, a család ügye volt, de
már Szt. István király törvényeiben van oly ren-

delkezés, amely szerint az özvegyek, árvák és

más gyámoltalan személyek a király különös vé-
delme alatt állanak. A nemesekre vonatkozó ki-

rályi fög^árahatóság már e korban elismerve és

onnan kezdve 1848-ig számos törvényben szabá-
lyozva volt. A jobbágyokra nézve a földesúri ha-
tóság, mint szintén az államhatalomtól leszárma-
zott politikai jogosítvány, illetleg kötelezettség

fogl^ta magában a fögyámsági teendket, me-
lyek teljesítése a vármegye és a központi hata-
lom ellenrzése alatt állott. A történelmi fejldés
szerint nálunk a gyámhatósági tevékenység nem
bíráskodási, hanem szorosan vett közigazgatási
funkció volt. Az 1877. évi XX. t.-c. a Gy.-et szin-
tén mint közigazgatási ügyet fogta fel, de némely
jogfoeztó aktus ^1. a kiskorúság meghosszabbí-
tása, gondnokság alá helyezés bizonyos esetek-
ben) a bíróság hatáskörébe tartozik. E törvény,
az 1885. évi VI. t.-c. által tett módosításokkal,
ma is hatályban van. A Gy.-i ügyvitelt és ügy-
kozob'st, továbbá a törvényes képviselk, gyá-
moltak és gondnokoltak önjoguságáról szóló nyil-
vántartásokat a belügyminiszter az egész or-
szágra nézve 1902. és 1903. egyönteten szabá-
lyozta és pedig a vármegjel ós városi árvaszé-
kokre nézve a 128,000/902., Budapest székesf-
város árvaszékére ós kerületi elöljáróságaira
nézve az 57,600/908., a községekre és járásokra
nézve j^dig a 129,000/902. sz. alatt kiadott sza-
bályzatokkal. A gyámoltak és gondnokoltak pén-
«ét 1902 óta a vmegyékben az állampénztárak
(adóhivatalok) kezelik. A gyámpénztári kezelés

módozatairól, az árvapénzek gytimölcsözteté-sérl,

a gyámpénztári tartalékalapról és az elhagyott
gyermekek segélyalapjáról a vármegyékre néz\'e

a 123,000/902., a városokra nézve az 55,200/903.
és a községekre nézve az 55,300/903. számú bel-

ügymini-szteri szabályzatok intézkednek.
Gyanafa, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,

423 vend lak. ; u. p. Péterhegy, u. t. Péterhegy-
Tótkeresztur.

Gyanafalva (Jennersdorf), kisk. Vas vm. szt.-

gotthárdi j.-ban, (1910) 2106 német lak. ; van taka-
rékpénztára, téglagyára, vasúti állomása, posta-
és táviróhivatala.

Gyanakodás, gyanakvás, gyanú, általában
puszta vélekedés, hogy valaki valamit elkövetett,

vagy valamit rejteget lelkében ; az illet gyanús.
Minthogy a rosszat szoktuk rejtegetni, rossz

cselekedetet, rossz indulatot: a Gy. rendesen
a rossznak föltevésére vonatkozik, különben csak
gyanltás, sejtés. Ami a gyanúra okot szolgál-

tat: gyannok 0- Bnjelenségek). Aki, mieltt
bizonyosságot szerzett róla, valakit valamely
lealázó dologgal vádol, az gyanúsít (régi nyelven

:

gyanúi, meggyanul). Akiben a gyanakvás állandó
lelki szokássá merevedett meg, fleg pedig aki

másokról eleve fölteszi, hogy ellene áskálódnak,
neki ártani akarnak: gyanakvó, gyanakvás. L.

Gyanú.
Gyangce, város D.-i Tibetben, a Szikkim Hima-

lájában lev dardzsíling-lhasszai út mellett, 392(3

m. magasságban a Nyangcsu, a Brahmaputra jobb-

oldali mellékfolyója balpartján.

Gyanó, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910) 222
magyar lak. ; u. p. és u. t. Dömötöri.

Gyanta, a növények óvó- s védöszeréül szolgáló

vegyületek sorába tartozik és ezért a növény tes-

tének olyan részein van, amelyen a megtámadó
áUattal leghamarább jut érintkezésbe, pl. a leve-

lekben, a kéregben. Különben a Gy. mint sebel-

záró anyag is szerepel, amennyiben a megsebzett
kéregbl a Gy. kifolyik s azután megraorevedik.be-

fedve a seb felületét. A Gy. a váladéktartókban

gyúlikmeg, de a mirigyszrök is leválasztják, pl. a

vadgesztenye rügypikkelyoin, ahol a vízbt>hatolás

ellen szolgál védelmül.de a növények tejnodvében

is elfordul. Azokból a növényekbl, amelyekben
sok Gy. alakul, pl. a feni'kben, ipari célokra Is

összegyjtik.

kGy.-nyerés erdészeti mellókhaszonvétel.amely

az erdei- és feketefeny, a lúc-, jegenye- és vö-

rösfony, végül Franciaországban a Pinusma-
ritima Gy.-jának gyjtését és forgalombahozata-

lát célozza. A Gy.-nyerés céljából a fatörzset

hosszában felhasítják s az így keletkez sebet

fokozatosan tágítják. A sebbl csurgó Gy.-t alul

alkalmazott edénybo gjiijtik. A Gy.-nyerés a fatör-

zsek növekedését rondkívül csökkenti s ha hosszabb
ideig tart, a törzsek elhalását is okozza. A Gy.-
nyeréssel járó haszonnal szemben tehát nagy erdö-

írazdasági károk állanak szemben (növedékvesz-

toség, a fatörzs legértékesebb részének sérülése, a

talaj romlása). Leginkább a feketefeny birja el a

Gy.-nyerést (\Viener\vald),legkevé.sbbé a lucfeny,
amely csakhamar korhadt le.sz. A lucfeny Gy.-

jának nyerése a rendszeres erdgazdasággal nem
egyeztethet össze. Az erdei feny Gy.-ját a tus-
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kók ssáraz lepárlása által nyerik. L. még Cfyan-

iák.

Cly&nta.kisk. Bihar vm.tenkeij.-ban,(i»io)2043

magyar t*^ oláh lak. ; vasátállomás, posta, távíró,

távbeszél.

Oyaataedény (bOt.). I. Gyardacezeték.
GyantaelektroauMsig a. m. negatív elektro-

mosság, 1. EUldrnmnxMnn.
GyantafaiD V>»iAo£?>, az enlei feny-

nek iryantAva; ; könnyen g>Tijtható f^a.

ik hasznának; azeltt a fenyves-

oépe világító fáklyát hasogatott

belüli'.

Gyantafolt, 1. FoUHum szerek.

Gyantáiolyas (»., resmms), némely fa, külö-

nösen ft t.'T!> Afél^ betegsége. Ilyenkor a gyanta-

fejU- "S, s a törzs vagy az ágak kül-

sejt'i "nybon ez a váladék mint bal-

zsaii. ''loldott gyanta) képzdik.
A G\ t fában s legelször a fa

elgjiujiíit«"tin.-ii>iu ív. v-ii.jdik. Ekkor t. i. a fatest

némely helyén a fasejtek fala gyantával átitató-

dik, söt a sejtf>k belsje is gyantával telik meg.
Midn a sejtekben a gyanta gyarapodik, a sejtfal

eltnik, mert az an^'aga, mint a faparenchima
keményítje is, gyantává alaknl. k tönkre ment
fiiszövet helyén gyantával telt kisebb-nagyobb hé-

zag (gyanta-odn) támad s ha a g^antaképzés to-

vább tart. véírro a kéregbe jut s innen a fa felszí-

nére yenkor a fatest újabb rétegeit rész-

ben :'S faparenchima alkotja, azután
Gy.-e>ú bomlik. A fa hársa meg kérge is gyakran
hozzájárul ehhez a betegséghez s a betegségnek
leghevesebb fokát a nagyobbfokú gyanta^nlés
áralja el. Gy. útján a törzs normális szövetr^zei
elpusztulnak, a fa hársa és kérge annyira gyantás
lesz, hogy életmködése megakad. E bomláster-

m^ nem pusztán a tönkremenö szövetek rovására
keletícezík, hanem a képzdésre való új táplálék

odaáramli^ is folyvást gyarapítja. Nagyobb 6y.
tehát a fát sok tápláléirtól fosztja mo<;. Ezért a na-

gyon gyantázó fa nyomoroságosan fejldik, st tel-

jesen él is pusztulhat. A Gy.-t megsebeeltéesel is

el lehet idézni.pl. a fenyöféléken (mesterséges

Gy. . Erre a célra a kérget csík alakjában lefejtjük

V. megfúljuk, mire a gyanta sokáig a sebbe fo-

lyik. A seb körül a Gy.-t bogár ezt^&sa is öreg-
bitheti. Azonban a részek elhalását bels okból
gyakran a fának el^antásodása és a Gy. is meg-
elzheti, pl. a vén erdei feny koronájának elaa-
radí'isakor, továbbá vén galytuskók elhalásakor,
st a kivágott fák él és álló tuskóin is.

Gyanták (n«v.), e névvel a természetben gyak-
ran clóforduló és gyakorlati célokra is alkalma-
zott, valamint több igen jellemz sajátság ál

ta! kitn növénji anyagokat jelölünk, melyek
vagy szilárdak és ekkor merevek, vag>' félig szi-

lárdak ; külsleg a mézgákhoz (gummi) hasonlók,
de vízben '^^'"'nnok, ellenben éter, borszesz és
szénkén'L- yire oldhatók, aok szén ée hid-

rogén m« oxigént és semmi nitrogént
som tart kormozó lánggal égnek. A
Gy.-at jolL...t>; ..... .iu csoportra osz1ják,úgy mint

:

1. közönséges Gy., ilyenek & fenyö-Gi/., melyek a
fenybl magától v. bevágás folytán kiszivárgó,
sürü folyadékból : a terpeniin-höl oly módon kelet-

keznek, hogy ez a levegn könnyen illanó alkat-

részét, a terpentinolajat elveszítvén, a benne fel-

oldott gyanta szilárd állapotban kiválik vagy pe-

dig lepárlás útján a terpentinbl állíttatik el.

Így a begedAgyanta (colophonium). Ide tartoznak

még a szandarak-Gy. 0- CaUitris), a dammar-
(p/ania (l.o.), a copaíQ. o.), a auajak-Gy. (l. Gva-
jacton), a masztix (1. Pistacia) ; azonkívül a lakk,

gummüakk, sellaJck és sármnyvér nev anya-
gok (l. Rhus, Óraion, Fvtus, Dracaena és Cala-
mm), valamint az Icka heptnphylla-tó\ szár-

mazó contwia-Gy. és a borostyánk; 2. ffummi-Gy.
(mézga-Gy.), ezek a közönséges Gy.-tól csíúc

gtmimitartalmuk által térnek el. Ilyenek az asa
foetida (1- Ferula), a galbanum és a sagapenwn :

az oppop&nax (l. o.), az ammoniákgwnmi (L

Doremt^, a tömjén (olibanum, 1. Bostcellia), a
mirha (l. Commiphora), a bdellium (1. o.), az

euphorbium (1. Éuforbiumrguanta), a gummi-
gxitti (1. Festéknövények), ektakamahaka (1. Calo-
phyllum).a ladaniim (1. Gistus), a scammonium 0-

Convolvulus) stb. : 3. balzsamok, ezek v. közönsé-

ges Gy., melyek, mint a torpentin és a kanadabal-
zsam, sok illó olajat tartalmaznak és ezért gyan-
tás alkatrészeik v. mind, v. nagy részben oldva

maradnak, miáltal szirupsrúség anyagok kelet-

keznek : vagy pedig oly testek, melyek gj^antában

szegények, de fótömegükben folyékony gyantaféle

anyagokból állnak (pl. a perubalzsam). L. Balsa-
mum és Balzsamok.
Gyantakáara (növ.), összehajtott lucfeny-ké-

regbl készült kosár, melybe a gyantaszedk a
fáról lekapart gyantát tömik.

Gyantak, Zay Mineralogiájában így nevezi a
gipszet.

Gyantamirigy (növ.). A Gy. oly bels mirigy,

mely többnyire lysigen úton keletkezik (l. Sejt-

közok). A szövetek belsejében egyes sejtcsopor-

tok elgyantásodnak, a sejtek fala fólszivódik és

a tartalmuk összefolsrik. Gy.-ek elég gj'akoríak a
fenykben és a borostyánk Is, amely nem egyéb,

mint a Pinus surcinifera gyantája, hasonló ere-

det.
Gyanta&övények, 1. Gyanta és Gyanták.
Gyantaolaj, a kolofonium száraz desztillációja-

kor nyert anyag. A gyantából a terpentinolaj leg-

nagyobb részét ledesztillálják, végiil olyan párla-

tot kapnak, mely ecetsavat, hangyasavat és még
kevés terpentinolajat tartalmaz. Legvégül, ha a
hmérsékletet emeljük,a gyantaesszencia (pinolin)

desztillál át. Ezt az oU^at a terpentin hamisítá-

sára használják.

Gyantáros, Zenta rt városhoz tartozó paszta
Bács-Bodrog vm.-ben, (isio) 630 lak., u. p. és il t
Zenta.

Gyantasav. l. Abietínsav.

Gyantaszappan('reTtnó/oArAelállíthatóa gyan-
tából, ha arra bázisok, nevezetesen alkáliák hat-

nak. A Gy. nem eg>'éb, mint a bázisoknak gyanta-
savval létesitott vegyülete. A gyantasavas alká-

liák vízben és alkoholban oldhatók és vizes ol-

datuk úgy habzik, mint a szappanoldat. A Gy.-t

vizes oldatából nem lehet úgy kisózni, mint a
zsírsavas szappanokat. Tiszta gyantasavas alká-

Uát el lehet állítani, ha kolofoniumot szóda- és

faoldattal fzünk ; ez és az aluminiumrezinát a pa-
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piros ragasztóanyaga. Közönséges szappanba is

szolítak keverni Gy.-t.

Gyantatermök (növ.), 1, Guttiferae.

Gyantatömlk (növ.), különböz növények szö-

veteiben lev ki.sebb-nagyobb izodiametrikus, v.

gömböly sejtüregek, melyeknek kivezet nyi-

lasuk nincs és tartalmuk gyanta. Egyes esetekben

a kész Gy.-ben még a sejtmag és a fal mellett a

plazmaréteg is megvan. Ezeknek tehát, szemben

a gyantavezetékokkel, saját faluk van.

Gyantavezeték (növ.), gyantajárat, gyanta-

edény, gyantatartalmú csatornák, amelyek külö-

nösen a fenyöfélékre jellemzk, ahol a levelekben,

gyökerekben, a kéregbon és kevés kivétellel (ti-

szafa, boróka) a fában is megvannak. Schizogen

eredetek (1. Sejtközök), mert a gyantavezet csa-

torna nem a sejtfalak fóloldódása útján, hanem a

sejteknek egymástól való eltávolodása folytán

keletkezik. A vezeték falát parenehima sejtek al-

kotják, ezek választják ki az üreg felé a gyantát. A
fenyk fájában a Gy.-ek rendesen az évgyr (1. o.)

szíik tracheidás övében, az ú. n, nyári fában van-

nak (1. Fa) ós a fa hossztengelyével párhuzamosan
futnak, ezenkívül a bélsugarakban vízszintesen

haladó Gy.-ek is vannak. A hossz és haránt Gy.-ek

egymással összeköttetésben állnak, ezért tart a
gyanta kifolyása mindaddig, míg a nyüás a gyanta
megkeményedése folytán be nem dugul. Gy.-ek

vannak még némely kopált szolgáltató Legumi-
nosában is (Hymenaea).

Gyann. A gyanakodás inkább magát a lelM

folyamatot, melynek folytán gyanakszunk, jelenti,

Gy. pedig ennek a folyamatnak az eredményét.

G-yanus a nyelvészetben a bizonytalanság általá-

nos jelentését kapta
;
gyanús lehet valamely szó,

melynek értelme nem bizonyos; valamely m,
melyrl nem tudjuk bizonyosan, hogy az az író

íi"ta-e, kinek tulajdonítjuk. Közmondás : Aki miben
tudós, abban gyanús.

Gyanuböntetés (lat. poena suspinams, poena
eoctraordinarki, ném. Verdachtsstrafe), a törvény
által megállapítottnál enyhébb büntetés alkalma-
zásaavád tárgyát képez bncselekmény miatt oly

vádlottra, kinek bnössége a bizonyítási szabályok
szerint beigazolást ugyan nem nyert, de akivel
szembon elegend gyanuok merült fel arra, hogy
kínvallatásnak vettessék alá. A Gy. — amilyen pl.

a halálbüntetés helyett az életfogytiglani szabad-
ságvesztésbüntetés — épp a kínvallatás alkalma-
zása alól ment fel. A XVIII, sz.-ban még igen
gyakran kiszabták e büntetést a bíróságok ; a bi-

zonyítási rendszer átváltozása s az anyagi bün-
tet^jognak új alapokra helyezése óta, tehát a
XIA.sz. kezdetétl fogva a Gy. a törvénykönyvek-
bl és gyakorlatból eltnt.

OyantiB haláleset, akkor forog fenn, ha bizo-

nyos körülmények arra engednek következtetni,
hogy a halál büntetend cselekmény következ-
ménye. Ily körülmények: az elhalálozás rögtö-
nössége, szokatlan volta, az ú. n. nem természe-
tes halál, külsérelem nyomai stb. ; Gy.-ról szokás
beszélni akkor is, ha ismeretlen egyén holttestét
találták. Minden Gy. esetében jelentést kell tenni
a kir. ügyészségnek vagj- a legközelebbi járás-
bíróságnak. Ily esetekben a holttestet csak a kir.

tigyószs^ vagy a bíróság engedelmével szabad

eltemetni ; az e szabály ellen vét kihágást követ

el s 100 koronáig terjedhet pénzbüntetéssel bün-

tetend.
(Jyanusított, a bnvádi eljárásban az a sze-

mély, aki ellen a nyomozás folyamán a bncselek-
mény elkövetésének gyanúja irányul. L. Terhelt

és Vádlott.

Gyanús tanuk azok, akiknek hiteltérdemlösé-

géhez alapos kétség fér. A törvény meghatározza
azokat az eseteket, amelyekben a tanú hivatal-

ból vagy az ellenfél kifogása folytán tanúság-

tételre vagy eskütételre nem bocsátható. A szabsui

bizonyítás rendszere mellett a bíró különben eze-

ken az eseteken kívül is jogosítva van a fenforgó

körülmények tekintetbevételóvel a tanú hitelt

érdemlségét mérlegelni. így mint Gy.-at elzár-

hatja a bíróság az eskütételtl a terhelt hozzátar-

tozóját, azt, akinek vallomása ingadozó, aki nye-

részked szándékból elkövetett bntett v. vétség
miatt vizsgálat vagy vád alatt áll vagy az ily

büncselelanény miatt reárótt szabadságv<>szt('s-

büntetést még nem töltötte ki.

Gyapa, Pakshoz tartozó puszta Tolna vmegye
dunaföldvári j.-ban (székh. Paks),(i9io) 396 magyar
lak. ; u. p. Paks, u. t. Németkér.
Gyapár v. gyopár (növ.), 1. Leont'^
Gyapár (azeltt: Gyapalócz), kisK. /-enipién

vm. sztropkói j.-ban, (i9io) .307 tót lak. ; u. p. és
u. t. Kelese.

Gyapjasbr, prém, továbbá suba és kabátbélés

készítésére szolgál. Legértékesebb a néhány na-

pos karakul- (1. o.) bárányok Gy.-e, melybl a híres

perziana-prém készül. Az erdélyi és a moldovai
racka bárányok Gy.-ét ruhabélés készítésére hasz-

nálják.

Gyapjas csincsilla (áiiat), 1. Csincsilla.

Gyapjasmadárfélék (Eriodoridae. áiiat), az

Éneklk (Passerifonnes) rendjének Clamatores
alrendjébe tartozó egyik családja. Hátuk alján s a
farcsíkon a tollazat gyapjas. Csrük kampósan
hajlott, némileg hasonlítanak a rigókhoz. Körül-

belül 350 fajuk ismeretes, Közép- és Délameri-

kában, egyes fajok azonban Ausztráliában is el-
fordulnak. Egyik legismertebb faja a nuráng
(Goloburis brachyurus L.), rigónyi nagyságú,

tömzsi, igen kurtafarkú madár, háta és szárny-

fedi kékeszöldek, faresikja világoskék, torka ós

melle fehér, alsó részei barnássárgiik. Indiában

és Ceylonban közönséges, hozzáférhetetlen sr-
ségekben tartózkodik. Leginkább a földön szök-

delve keresi rovarokból áíló táplálékát.

Gyapjas majom (Ln^/oihrix, M»t), a Körmös-
majmok (Cobidae) cí^aládjának egyik neme. Göm-
böly nagy fejük, zömük termetük és hatalmasan
fejlett ötujjas végtagjaik alapján könny ket a
hozzájuk hasonló pókmajmoktól megkülönböz-
tetni. Nevüket feltnen lágy és gyapjas bundá-
juktól kapták. Dél-Amerikában társasán élnek

ós gyümölcsökkel táplálkoznak. Két fajuk isme-

retes : a Logothrix lagoirk-a Humb, ós Lagothiix
infwnafuf} Spiz.

Gyapjaspille (Lyinantría dispar a, m, Ocne-

ria dispar L.). a Lymantriidae lepkecsaládba tar-

tozó plUangófaj, melynek homjója, elszaporo-

dása esetén, lombos erdinknek és gyümölcsö-

seinknek egyaránt veszedelmes ellensége. Hímje



Gyapjas rák — 121 — Gyapjú

és nteténye annyira tciUöijbüzöt:, hogy a t^éko-
zatían birráet külön fajnak nézheti ket A kar-

csik és ktoebb hím szárnya szörkéebama, élesebb
\- ^Imoeödottabb rajzzal és aegzogoe sötétebb

itcsikoUul díszítve és hosszú fogú féss csá-

i
Li^al. A termetes, pohos nstény szárnya fehé-

t ("s V. agya^r^a szinü, hasonló csikókkal tar-

kítva. Ríjzátíuk júJiu.-;--auL'ii:<ztiisba t'sik. A to-

jásokból tavasszal k .*'S vagy
! arnás szinflek. hátii ós 6 pár
; I -, siörcsomós s.

i
ust végéo, jú-

i :~ oiején ntolsó le:: ialaknJbiak. A
!i'>ti pihenés után r^jzik ia a pille. Kár-

. . « u a véddteiés a tojáscsomók megsem-
aúsitésébenáll kátránydajjal(anthracénoiaj)való

bekeoée v. lehorzsolás és elégetés által. Hazánk-
ti.ii riit'sryaéeek 1887. a temesvármegyei szilvá-

- ^ i:;. 1890. a szatmár- és tolnavmegyei gyü-
mölcsösökben tett nagyobb mértékQ pusztításáról

omlékesiMlc meg. 1891-bon Temesés Krassó-Szö-

rény vm.-kbrn lopío meg a szilváiiokat. Utóbbinak
t ii:[adt'na ktizxc' licn és annak környékén úgy-
-ZMlvánaz ojréáz gyümölcstermést me^semmisi-
t. ti. , :<ót még 1892. is tetemes károkat okozott.

Gyapjas rák (Dromia, *««), a Tízlábú rákok
(Decapoda) rendjébe, a Rövidfarkú rákok (Bra-
ckyura) alrendjél)e tartozó ráknem. Számos faja

az összes tengerekben megtalálható. Legközönsé-
gesebb az 5—7 cm. bosszú Gy. (Dr. vulgáris M.
Hthv.j. mely a Földközi- és Északi-tengerben
•i<t -;S5 fonálnyi mélységben honos. Nevezetes
ari "1. ho.ry testén különböz szivacsfajokat CiSu-

JhiiU.o hordoz s ezek védelme alatt indul rabló

útjaira. Teste és lábasrn szrös, innen neve.
Gyapjasszrü pókmajom (Brachytdes, iiut),

a Körmösmajmok (Cebidae) családjába, a Csnk-
iyásmajomfélék alcsaládjálM tartozó majomnem.
Bgy ' hifteles arachnoides E. GeofTr.) és

egy k "hyteles brasüieiuis Lund.) faja is-

meretes or-H/.iiiábóL l*4m.hosszú. Gereznájafakó,
szttrkés,v. bamássárga ,- a ílatalok arca feketés, az
; .1 ... *if'iávörö8 sötétszürke pettyek-kel; farka

vége összepöndöríthet : hasa puffadt.
^ fK7<vY 'n«- i'>bbf^ta tzeg a Balaton

ól. Benne az alkotó nö-
. ...... iiajzat V. gyapja látható.

1 tágabb értelemben az állatok olyan
se, mely összefügg darabokban nyír-

ható le ; szkebb értelemben véve a juhok szer-

zete. A juhok gyapját valódi Gy.-szálak és fd-
szrök formának, egyes testrészek pedig, pl. a
fej és a végtagok a!s n^sze,/éi<>S7róA/:e/ vannak
borítva- -A Wak tlnom, !»/,— 12 cm.
hosszú p ek, amelyek a bi1)l
ferdén és -

'-k ki. A Gy.-szálak ki-

.sebb csf»p' //, a pászmák pedig für-
ferde növés Gy.-

1 Qy.zstr tartanak
- ' . n : !iL>zen szedhet

sz«ü •
!

t
- míg ellenben

a ki>V(>k^.u !>/..,, (V,,. ''to^ziaGy.-t
.\ (i\ .-szál mikroszk es szrtl ab-

ban kiil"nlx>zik. ho'j .. ..jállománya és

hogy a kiitikuláris i üpm egjinás mellé,

hanem zsindelyszer.. .. ^_.. .uásra vannak he-
lyezve, vagyis részben fedik egymást. .A. felszrök

20—50 cm. hosszú, a ló sörényszreire emlékez-
tet, hullámosan hajlott szrképletek, melyek sza-

bályos csoportokban majdnem függlegesen n-
nek ki a brbl. Mikroszkóp alatt a felszrökön a
szrre jellemz velállomány rendszerint felismer-

het. A juhok egjrésze kizárólag valódi Gy.-t
termel, ezek a valódi- y . fürtös-gyapjasjuhok

;

mink pl. a merino, a cigája és a southdown-jtih.

Más juh bundája valódi Gy.-szálakat és feiszrö-

ket egj'ütt tartalmaz, ezpk a kevert-gyapjasjuhok,
ilyen pl. a racka, a frizlandi és á karaknl-juh.

Végül olyan juhokat is ismerünk, molyok kizáró-

lag felszröket termelnek, min pl. az angol lel-

cester-juh. A Gy. értékét els sorban az azt alkotó

Gy.-szálak s^átosságai határozzák meg, mint:
a finomság, a szilárdság, a rugalmasság, a njiijt-

hatóság és a hség. A Gy. értékére befolyással

van továbbá a kiegyenlítettség stb. (l. Bunda).
A Gy.-szál finomsága alatt hosszúságának sú-

lyához való viszonyát értjük, de ez a kereszt-

metszet átmérjének négyzetével fordított vi-

szonyban áll. Ez átmért mikroszkóppal határoz-
hatjuk meg a leghelyesebben. A Gy.-ezál átmérje
10—15 51. A flnomáigra a göndörödésbl vagj^is

a hajlások számából is szokás következtetni (1.

Göndörödés). A szilárdság v. tartósság a Gy.-szál

ellenáUóképességét fejezi ki a hossztengely irá-

nyában ható nyujtóervel szemben. Egy Gy.-szál

elszakltásához 3—46 gr. szükséges. A rugalmas-
ság a Gy.-szál azon tulajdonsága, hogj' a túlnyuj-

tott Gy. eredeti helyzetét igyekszik visszanyerni.

A rugalmas Gy.-ból készült posztó és szövet egy-
könnyen nem gyrdik. A rugalmatlan és meg-
felel szilárdságot nélkülöz Gy. az ú. n. cémás
Gy., mely értéktelen. A Gy. nyujthatósága szin-

tén kívánatos tulajdonság ; a Gy. eredeti hosszá-
nak 10—íOVo-ával njmjtható. A nyujthatóság
különösen a sima, fésült fonal készíthöz szük-
séges kelléke a Gy.-nak, mivel a kevéssé nyújt-

ható Gy.-szálak fésülés közben elszakadoznak
és az értéktelen kóo-Gy.-ba kerülnek. A nyújtható

Gy. simulékony, míg ellenben a kevéssé nyújt-

ható merev. A Gy. színe rendszerint fehér, rit-

kábban szürke, sárgás, barna, rt vagy fekete.

A Gy.-nak fénye is van : a nemes- v. selyemfényft

Gy. a legértékesebb, hibás ellenben az üvegfényfl.

Egyes johfajtákat az élénk fény Gy. jellemzi

(fényes gyapjas juhok, mink az angol juhok),

ilyen Gy.-ból késztll a lüszter-oövet. A gyári fel-

dolgozás szerint posztó-, szövet- ée fésiis-Gy.-t
szokás megkülönböztetni. A posztó kéadtésére a
finom, rövid, jellegzetes hajlású és rugalmas,
vagyis kiváló zsugorodó képességfi Gy. alkalmas.

A szövct-Gy. hosszabb a poezt-Gy.-nál, eg>-éb-

iránt hasonló Gy.-féleség. A féss Gy.-ból sima
fonal, ebbl pedig sima szövet készül, mihez
hosszabb, tágabb hajlású, nyújtható és könnyen
idomítható Gy. szükséges. A gyárosok mind a
po62t6- és sxövet-Gy., mind pedig a fésüs-Gy. több-

féle finomsági fokozatát, szortimentumát ssokták
megkülönböztetni. A Gy. valódi értékét a gyári
feldolgozás közben ismerik fel. A kereskedelem
tárgyát alkotó Gy.-ból csak a Gy.-anyag értéke-

sül. A szennyes Oy.-ban 12—46*>/o Gy.-anyag, kb.

12«/» víz. 14—20»/, zsír ée 40-50«/o tisztátalan-

ság, így föld, homok, polyva, bogáncs stb. foglal-
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tátik. A magas érték Gy. termeléséhoz a juhok

okszer tartása és megfelel takarmányozása

szükséges ; a küls káros befolyások fképen a

finom gyapjas juhok bundáját értéktelenítik el

nagy mértékben.

Oy.-termelés és forgalom. A hazai juhállomány

1911-ben 7,697.719 drbot tett ki, melynek két-

harmadrészo a finomabb gyapjasokhoz tartozik

(1895. volt 7,626.783 drb). Az ezen állomány után

nyert Gy. évi mennyisége 14O.000 q. körül jár.

Qy.-forgalmunk volt és pedig

:

Éefiozatal :

1910. évben 40.180 q.

1911. • S9.84S <

10-7 millió korona értékben.
10-8 » í

Kivitel

:

1910. évben 76.666 q., 19-6 millió korona értékben.

1911. « 66.948 . 16-4 . «

Gy.-ból, Gy.-fonalátél és Gy.-áruJchól való

forgalmunkés ennek iránya volt az 1911. évben és

pedig:

Behozatal : 238.540 q., 174,449.000 kor. érték-

ben. Ebbl jött

:

Auíítriából 196.449 q., 155-2 millió kor. értékben
Németországból 11.784 • 6*3 •

RomAnlából 10.016 • 1-6 «

N.-Brit&nniából 6.787 . 55 .

Belgiumból 4.488 • 1-9 .

Pranoiaorsz&gból 4.002 • 2.0

Kisebb menny1«ég:ek más országokból és világrészekbl.

Kivitelünk volt 99.112 q., 38,396.449 miUió
kor. értékben. Ebbl ment

:

Aosztriába
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«. ábn. Kártoltfonál ae^yvjtáia. 7. ábn. PoljrtoiKM tonögéf, kártoltfyapja ftniaán.

•OfBfgiw e<ldcfc€a. tiVMIMav LCIOW*.





Gyapjú — 123 - Oyapju

nemoBak kátrányfestöanyagokkal, hanem igen

gj'akran természetes festöanyagtrfEkal feetiik. Leg-
fontosabb színek a Jbáfc, a vörös és a fikeie. A leg-

tartósabb kék szín indigóval áUithatö elö. Gyak-
ran átfestik az indigótól kék árút tímsóval.

rézgáliccal és ' '
l yaló páoolása ntán kék-

fáYaL Igen « i" nem állandó kékszín
árú az. amelyet uirv nyi'mek. ha a Gy.-t elózete-

s»ni timsó, káliumbik romát, réz^rálic. bork és

oxáLsav keverékével páooyáí és befojezésül kék-

ftval kifesttk. A viMs szfnek kOtfil legkedveltebb

a ooohenille-bfborszJn, amelyet oocheniUe-al és ón-

sóval V. ponosan-fesMAkel nyernek. Legállan-

dóbb a kn^n>^^'^ vnoivnti' eiáiutásához a
timsóval, ónsóval. káli tttal. borkövei

és oxálsawal pácolt 6y nnal kifestik. A
Gy.-nak fieketére való festéséhez azeltt kizárólag

természetes növényi festanyagokat használtak.

Újabban azonban a kátráoyfestóanyaggyárak
annyi jó. sót kitünö mesterséges fekete fest-
anyagot pnxiakálnak, hogy az ú. n. kékfa-fekete

mindinkább háttérbe szórni.

A Gy.-festés annyira terjedelmes iparág, hogy
e helyen részletesen nem tárgyalható. Utalunk a
nagyszámban rendelkezésre álló speciális szak-

Bnmkákra és a kátrányfestöanyaggyára^ részé-

rA kiadott prospektusokra és egjéb kiadványokra,

A gryapjufonal gyártása.
(li. a képmellékletet).

A Gy.-fonalgyártásnak két mó^ja szokásos, ú.

m. a fésBIt és a kártolt fonalgyártás.

1. A féiüsgyapfufonal gvártása (Kammgam-
q^nnerei). A Gy.-faj(dc közöl az 50 mm.-nél hosz-
szabbakat, ha simák v. tágan iveitek, féss v.

ayaraMi gyapjúknak nevezik. Minél simább és

homzabb a Gy.. annál alkalmasabb a fésülésre

(I. o.). A féss Gy.-fonal gyártásához hátonmosott
Gy.-t használnak, mert ennek teljes kimosása
gyorsan s a Gy. sszeknszálódása nélkül végez-
het. A mosást szappannaL mosógépen végzik. A
szappanfiirdbl a Gy.-t kiemelve, langyos vLz-

ben öblögetik, azután hengerekkel a fölösleges

vizet kisajtolják s kissé szárinak. A megszilckadt,

tehát még nyirkos Gy.-t azonnal kártolják, még
pedig rendszerint oly gépen, melyen két fdob
van s mely a kártolt anyagot szalaggá egyesíti

és csévére félhengerli. Ezt követöleg a szálak
egymietesebb elosztása és párhuzamosítása cél-

jából nyujtógépen egyesítik s nyújtják a szalago-
kat. Ezután a nyújtott ffialagot fésülik, még pe-
dig az anyag minsége szerint hidegen v. mele-
gen. A Unom göndör Gy.-t, fleg ha vékony fo-

nalat akarnak belle készíteni, melegen fésülik,

mert ily állapotban a Gy. a fésknek csekélyebb
ellentállást fejt ki, nünthogy göndörségének
nagyrészét dveeztL A meleg fésülés költsége-
sebb és ezért közepes finomságú és durvább Gy.-t
hidegen szokás fésülni A fésülgépek számos
rendszerei közül hideg fésüléshez leginkább a
Heilmann-félét, meleg fésüléshez pedig a Holden-
és Xobol-félét használják (L Fésülés).
A kitv sült szalagokaft ^yentotességük fokozása

céljából többszörös egyenesítésiiek és nyújtásnak
vetik alá. E célraa hosszú Gy.-kat a nyujtóhenge-
rek közt tús lécekkel, a kurta Gy.-kat pedig ts

hengerrel támasztják. A féss Gy.-t rendszerint

festetlenül fonják, de keverék szin fonalak gyár-
tásánál a nyújtott anyagot festik, festés ntán

Mjljják és egyesitik. A fésiís Gy. további

isa három csoportra osztható, ú. m. az

angol, irancia és német eljárásra.

Az angol eljárás szerint a hosszá sima Gy.-kat

fonják. Ennél a nyújtott szalagot olajos állapot-

ban dolgozzák fel, még pedig az elöfonóg^ken
és fonógépeken. Az elfonógépek Is nyújtanak,

de a nyújtott anyag összefüggésének növelésére

némileg össze is sodorják az anyagot mely most
már elfonatnak neveztetik. Az elófonógépek e

célból egyszer szárnyas, ú. n. waterorsóval van-

nak felszerelve (1. Fonás). Az els elfonógéprl
nyert elfonatot még további 3

—

i elfonógépen
kezelik. A fonógép szintén icater rendszer orsó-

val bir, mely az elfonótól csak abban különbö-

zik, hogy oreója sokkal kisebb méret.
A francia rendszer a legfinomabb merino-Gy.-

nál nyer alkalmazást. Ezen Gy.-kat zsirtalanul

fonják s azért a njmjtott szalagot a Lisseuse né-

ven ismert gépen mossák (l. az 1. ábrát). Ennél
a szalag szappanfürdkön áthalad, hengerek kö-

zött sajtoltatik és gzzel ftött dobokon szárítta-

tik. A kiszáradt zsírtalan szalagot csévére gom-
bolyílják és ismételten nyuj^ák és egyesítik. Ezt
követöleg elfonatot készítenek belle, mely célra

a 2. ábrán bemutatott gépet használják. Ezen el-
fonógép a nyújtó részen kívül göngyölget kfezü-

lékkel is el van látva, amely az anyagot összébb-

nyonya, miáltal az elfonat kezelhetvé válik.

Az elfonást-i— 6-szor ismétlik, ezt követöleg vég-

leg megfonják a szálakat. A szorosabb értelemben
vett fonást (végleges fonás), ha csekély sodratu

fonalat készítenek, a selfaktoron, vagyis a sima
orsójú fonógépen végzik, míg az ers sodratu
fonalakat gyl&ús orsóju gépen fonják (1. Fonás).
A német vagy vegyes rendszer középfinom és

durvább minsíégú merino-Gy.-nál nyer alkalma-
zást. Ezeket göndörségük csökkentése cédából a
LisseuM-gépen mossák, de mosás ntán ismét ola-

jozzák. Ezután túshengerú nyújtógépen és ezután
a fiyer rendszer elfonógépen kezelik. A flyer

rendszer elfonógép (1- Pamut) oly szárnyas or-

sóból áll, amelynél a cséve külön lesz forgatva,

hogy csév^ése feszültséget ne okozzon. Az eló-

fonógépek száma 8—4. A végleges fonást csekély
sodratu fonalaknál selfaktorral, kemény sodratu
láncfonalaknál pedig water vagy gyrs orsójú

fonógépen végzik 0- Fonás).
2. il «eírM^onaÍoyáríá$(Streichgarnspinnerei).

Az dO—60 mm.-ná rövidebb Gy.-fajokat, ha tá-

gan, szabályosan v. túliveitek, kártolt Gy.-knak
nevezik. A göndörebb, kurtább s összezsogorodó

Gy. posztó^ártásra, a hosszabb s kevéel)bé iveit

pedig szövetgyártásra alkalmas. Kártoltfonalgyár-

táshoz zsírban nyírt Gy.-t használnak, amel^
szódával a Leviaim nev mosógépen 0- Gyapfu-
mosógép) szoktak mosni. Mosás ntán e Gy.-t td-
jeBsa kiszárí^ák, mert ily állapotitan kereske-

delmi cikket képez s jól raktározható.

A fonódákban kell keverés után oldozva és
vizezve lesz köael 10«'o oliyjal és 10—15«', víz-

zel, ecntán pedig a 3. ábrán látható farkason
lazítva. A farkas a etetöasztalból, b etetó-
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hengerbl és e farkasfogakhoz hasonló szögek-

kel borított dobból áll. A Gy.-t a l henger az

alatta lev vájuval közösen tartja, illetleg igen

lassan továbbítja, az e dob pedig gyorsan forog

8 Így a felületén lev szögek a fogva tartott

Gy.-t kefélik s ezáltal a csomókat bontják. A
csomók további felbontását és a szálak párhuza-

mosítását kártológépen végzik, mely célból három-

szoros kártolást alkalmaznak. Az els és második

kártoláshoz a 4. ábrán látható hengeres kárto-

lót használják. A Gy.-t a c otetóasztalra helye-

zik, ahonnan az etetöhengerpár lassan továbbítja

a T dobhoz. Ezen dob, valamint az ezt környez

hengerek drótkajmókkal (kártokkal) vannak bo-

rítva, A T fdob kajmói elragadják a Gy.-t,

tovahaladva az a hongerek kajmói útját állják s

így a csomók az a hengerbe akadnak ; minthogy

a lassan forog, a fdob kajmói hosszabb idn át

kefélik az ebbe akadt csomókat, vagyis bontják s

párhuzamosítják a szálakat. A felbontott szálak a

kártok közé helyezkednek el, ahonnan p segélyé-

vel kissé kiemeltetnek, hogy továbbhaladva a B
henger karijaiba akadjanak. A 5 leszed henger-

rl a szálak e rezgpengével veretnek le s össze-

álló fátyolszer hálózatot alkottnak. Ezen fátyol a

(f
dobon sokszorosan rétegeztetik s ez a bundát

(vattát) adja. A csomókat felfogó a hengert ynun-

kásnak, a vele érintkez w hengert pedig tisziító-

nak mondják, mert ez utóbb folyton leszedi a mun-
kásra akadt felbontatlan csomókat és újból a f-
dobnak adja át. A második kártolásnál nyert

bundát a harmadik kártolóra helyezik, amely az

etetasztaltól kezdve a rezgpengéig teljesen

azonos szerkezet, de a rezgöpenge után követ
dob helyett az 5. ábra szerinti szerkezettel van
ellátva.

Ezen ábrán a leszed henger P-vel, a rezgö-

penge íf-val van jelezve. A rezgpenge által le-

vert fátyolszer szálréteg TT hengerpárok közé
jut, amelyek RR szíjakkal olykép vétetnek kö-

rül, hogy az alulról jöv szíj a hengerek érintke-

zési vonalán túl a fels hengerre s viszont a fö-

lülrl jöv szíj az alsó hengerre illeszkedjék, ami
által a fátyolszer szálréteg a szíjak szélességé-

vel egyez szélesség szalagokra oszlik szét.

Ezen iszalagok a szíjakhoz tapadnak, ahonnan ér-

des felület hengerrel távolítják el és az j^^j göu-
gyölgetökbe bocsátják, hogy kezelhet elfonattá
váljanak. A nyert elöfonat vastag s egyenltlen
és közönséges nyiytásra alkalmatlan. Egyenletes-
ségének növelése céljából sodrás közben nyuj^ák,
mert ja vékonyabb helyek ersebben sodródnak
össze, miként ez a 6'. ábrán látható, s ezért a
nyiytóornek jobban is állanak ellent, mint a vas-
tagabb helyek. Az olfonat fonását selfaktoron v.

gyrüsorsójú gépen végzik (1. Fonás). Az itt al-

kalmazott solfaktor a Foiuís cikkben ismertetett
pamutselfaktortól csak abban különbözik, hogy az
etetökészülék csak egy hengerpárból áll és hogy
az orsók változó sebességgel bírnak, még pedig
az etetés idszakában leglassabban, a nyiijtás id-
szakában már gyorsabban és ezután leggyorsab-
ban forognak.

Az itt használható gyrüsorsójú fonógép a JFb-
nás oikkbea ismertetett fonógéptl nagyon elüt,

mint ea a 7. áhrábl kitnik. A V elöfonat a 6 rész-

ben nyújtva lesz, de ugyanekkor azrfonócsövön át-

haladva, az ra darabon megsodortatik, míg ezen-

túl kisodortatik. A nyújtásnak alávetett /" fonal-

rész tehát folyton sodrott állapotban van. A nyúj-

tott elöfonat h hengerpárból kiérve, teljesen sod-

ratlan s most rendszeres megsodrása céljából

gyrs orsóval hozzák kapcsolatba, 1. Fonás.
Balesetvédelem. I. A fésüsgyapjufonal gyár-

tásánál. A nyujtógépeken baleset történiietik

:

1. adagolásnál, amikor a munkáskeze véletlenül

a tk közé kerül. Léces nyujtógépeken egy le-

mezzel, hengeres nyujtógépeken pedig egy ék-

alakú deszkával töltik ki azokat a hézagokat,

amelyeken át a munkás a tkhöz érhet ; 2. a gép
tisztításakor. Elkerülhet önmköd tlsztttóké-

szlék használatával ; 3. a gép véletlenül megin-
dulásakor. A gépet kéziemeltyüvel vagy for-

gattyuval kell megindítani, amelyek a njTigalmi

helyzetben rögzíthetk, úgy, hogy véletlen lökés
folytán sem kerülhetnek az indító helyzetbe.

Féslögépeknél a nyujtógépekéhez hasonlók a
védökészülékek.

Elfonók (flyerek) minden veszedelmes helye

(ftengely, kúpos áttétel, fogaskerekek) a kikap-

csoló szerkezettel összeköttetésben lev burkolat-

tal van befödve, úgy, hogy a gépet csak akkor
lehet megindítani, ha a védburkolatok rá van-
nak ersítve.

II. A kártoltfonalgyártásnúl. A farkasnál bal-

eset keletkezhetik: a}ha az adagoláskor a munkás
keze az etethengerek közé kerül, amelyek azt

összezúzzák. Ezt önmköd etetökészlékkel v.

az etethenger elé helyezett védhengerrel meg
lehet elzni. A védhengert u. i. a munkásnak a
veszedelmes holjTe került keze felemeli. A véd-
henger felemelésekor egy külön szerkezet a gépet

és így az etetöhengereket is megállítja ; b) a far-

kas dobja eleven erejénél fogva még a hajtószij-

nak a laza korongra áttolása után (a gép meg-
állítása után) is tovább forog. Ha ilyenkor tisztí-

tás céljából a dobfedelet felcsapják és eközben,

vagy ha a munkás véletlenül a hátsó dobnyilásba

benyúl és így a munkás keze véletlenül a dobhoz

kerül, azt a tövises dob összemai-cangolja. Ez el-

hárítható, ha a farkast felszereljük úgy, hogy a

szíjáttoláskor egy önmköd fékkel tényleg meg
is állítjuk a dobot.

A kártoknál tisztításkor, de különösen a ki-

dobott piszoknak zemközben való eltávolítása-

kor történik baleset. Ennek elkertilésére önm-
köd tisztítószerkezeteket és a szennygyiyt vá-

lyúkat önmköden kiüi'ítö készüléket alkal-

maznak.
A selfaktor minden fogaskereke, a quadránsok

és kötelek burkolva vannak. A vágányokon futó

kerekek elé biztosító papucsot szerelnek, amely
nem engedi, hogy a kerék a munkás lábára géir

zolhasson.

Gyapja, nagyk. Bihar vm. cséflfal j.-ban, (i9io)

1621 oláh és magyar lak. ; van hitel- és fogyasz-

tási szövetkezete, vasúti megállója, postahivatala

és telefonállomása. József fhercegnek itt szép

kastélya van.

Gyapjuárúk, oly szövészetí cikkek, melyek-

nek nyersanyaga gyapjú. Ilyenek a posztók, ni
szövetek, daróc síb. A Gy. készítésénél mügjap-
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Jut Is használnak, kfllönöeen olosóbb árálmál. Gy.

kéffittlnetrhazánkban az wdélyi részekbon (Brassó,

Nagyszeben, Segesvár és Nagydisznód), a felvidé-

ken (Zsolna, Rajecz, Csacza, Beezterczebánj'a, Lo-

soncz. Gács, Prlvlgye, Németpróna) és a Dimántúl

(Veszprém, Pápa, Pinka? -sribb termelési

helyeaOy.-nakhazánkbn iiiglegnagyobb

gyap|iiárú-(posztö-)gyári nvan.aholanói

g}-aii|iiaiöveftek készítet" *ú honosították

meg. Bzen Iparág toréo hazanK piacain Ausztria

nn&odik, mel^ kfUOnteen oseh- s morvaországi

gyáraival versenyez; a finomabb Oy. hozzánk

nraod»-é8 Angolországból hozatnak be. Az utolsó

évtizedben ez az iparág Is igen szép fejldésnek

indult nálunk, hatabnas új gyárak keletkeztek,

de azért az ország fogyasztásának több mint
80%-a még mindig külföldrl hozatik be.

Gyapin&rverés y&gy gyapiiiiii/hió. a gyapjú-

nak i.hivátalo- V közben-

jöttt : Kinyi eladá.-! v.igyapju-

árveréiü váUalat a kereskedelemügyi miniszté-

ríom fenbfitóísAíra és ellenrzése alatt áll s

árverés*^ velésügyi minisztérium, Buda-
pest szék tanácsa és az Országos Má-

tól kezdve többféle Oy.-k voltak alkalmazásban,

igy a DoUond-, Pilgram-, Koehler-, Gravert- stb.

félék. Újabban a mikroszkóp segítségével hatá-

rozzák meg a gyapjú finomságát. A finomságra

a göndOrödésbl Is következtetnek, minthogy bi-

zonyos hosszúságra es hajlások száma a finom-

sággal vonatkozásban áll. Ezen az alapon Pttbst

és Jf > szerkesztettek finomságméröket. E
kés/ ázott szélú, sokszOgú fémlemezek,
melyiKiKK i< i^as oldalait a pászmák hajlásaiba

illesztik.

Oyapjnional. 1. Fonál és Gyapjú.
Gyapjoionás, l. GyajyJH.
Oyapjxifü (nör.) a. m. Verbascum thapstu L. és

Eriophorum.
Oyapjofúrt, l. Gyapjú.
Gyapjaipar, l. Gyapjuárúk-
Gyapjnkóc v. koqjyapju, a fésülés mvelete

segélyével elkülönített rövid szálak. Ezen anyag
a kártolt fonalgyártáshoz igen jól használható, de

különösen a p^ztószövetekhez, mert a rövid szá-

lak igen jól kallódnak.

Gyapjominsit intézet. Feladata a gyapju-

termelósre és értókosítósre vonatkozó kérdések-

LeTUUua-^apJomoaógép.

gyár Gazdasági Egyesület kiküldött által képvi-

selteti magát Az árverésre kerül árúk kikiál-

tási árát, az eladó meghallgatásával, a becslési

bizottság állapítja meg, mely kívánatra az eladó-

nak mái rés eltt a boraktározott árú
80* J-a «': sönt folyósít. Az eladó az el-

árvM^zer Tórtéke után számított kö-

vetkez ; : »/,Vo árverez jutalék

és 1 '
"

1 .í íilkuszd^. Nov. 1. és ápri-

lis '> irozott árúkért raktárbér és

bizU^-^.i,^- .<j^.^i. q-ktnt 1 korona ; szállítás, be-

tárolás és mérlegelés cimén q-kint 60 fillér fize-

tendfib

Gyapjaankció, 1. Gyaj^mrverés.
Gyapjú bársony, 1. Bársony.
Gyapjú fehérítése és festése, 1. Cfyamu.
Gyapjoiekete, kátrányfeeték, mely elállítható

párat"! il ^-naftilamin és azobenzoldiszultosav

diazov-ryületébl. Kékesfekete, vízben oldható

por, mely a gyapjút savanyú fürdben kékes-
feketére festi.

Gyapjufésfl. 1. Fésülés.

Gyapjofínomságmérö (erieometer, ericoscop),

olyan eszköz, mellyel a gyapjuszál átmérjét móg
lehet határozni. A múlt század második évtizedé-

bon az ér

'

'cnekszakvélemén>'t adni ; to-

vábbá a i:, retet tudományos irányú vizs-

gálatokkal tejlücjzteni, minélfogva nemcsak a
gyapjutermelésnek és kere^edésnek, hanem a
textiliparnak Is kiváló szolgálatokat van hivatva
tenni. Hazánkban ilyen intézetet a íöldmívelés-

üp-i miniszter 1898. állított fel, mely a belföl-

dieknek ingyen, Icülfóldieknek mérsékelt díj mel-
lett áll rendelkezésére. L. Kondicionáló itUézetek.

Gyapjomosáa, 1. Gyapjumoaógép.
Gyapjomosógép. A zsírban nyirt és hátmosott

gyapjút még gyári mosásnak vetik alá. A kártolt

fonalgyártáshoz való zsírban nyírt gyapjút szó-

dával, a féstts fonalgyártáshoz való hátmosott
gyapjnt pedig szappannal mossák. A gyári mo-
sást a Leviathan néven ismert mosógépen vég-
zik, melynek vázlatát az ábra mutatja. E gép
.3—4 medencébl áJl. Mindegyik medencében, ha
zsíros gyapjnt mosnak, 50—60 C. fokú hígított

szödaf&rd (1000 liter vízbe 4—6 kg. szóda), míg
ha hátmosott gyapjút mosnak, .30—45 C. fokú
szappanfUrd (1000 1. vízbe 2 kg. szappan) van.
Minden medencének folyton ide-oda járó geréblye-

szerkezete van, mely a gyapjút a fürdben to-

vábU^s s mintegy öblögeti, ezenkívül kiemel
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szerkezete, mely a gyapjút a fürdbl kiemeli és

végnólküli etet asztalra teszi, hogy a szomszédos

medencék között elhelyezett hengorpár behatása

alá kerüljön. A hengerek kisajtolják a gj^apjuban

lev folyadékot és vele a feloldott piszkot. A hen-

gerbl kikerül gyapjú a következ medencébe

esik. Az utolsó medencébl kikerül gyapjút, ha

szódában mosták, hideg vízben öblítik s ezután

teljesen kiszárítják, ha pedig szappannal mosták,

langyos vízben öblítik. Az ily mosógép hossza 9—
12 m., szélessége 1 m., muokabirása naponként

átlag 2500—3000 kg. mosatlan gyapjú. Hazánk-

ban (Budapesten) 2 gyapjumosógyár van.

Gyapjorágás, a juhoknak az a beteges szo-

kása, hogy eg^Tnás gyapját lerágják. Jelent-

sége a némelykor igen tetemes gyapjuveszte-

ségben áll, amellett, hogy ílatal bárányok belei-

ben a gyapjú csomókká összeverdve emész-

tési zavarokat okozhat. A Gy. leginkább csak

ílnomabb juhászatokban és mindig csak a téli

istállózás idejében észlelhet. A nyájban többnyire

egy birka kezdi meg a rágást, de csakhamar több

társa akad, melyek azután közösen az elször
kikezdett bii'kát egész a kopaszságig lerágicsál-

ják, azután pedig új áldozatot szemelnek ki

maguknak. A rossz szokás gyorsan terjed a nyáj-

ban. Bárányok némelykor már 1—IVi hónapos
korukban kezdik anyjuk gyapját a hason és

a combokon rágicsálni; társaik hasonlóképen
tfiakhamar követik a példát és késbb nemcsak
anyjukról, de más birkákról is szedik le a gyap-
jút. Eközben az idsebb állatok egészsége alig

szenved, csak kivételes esetekbon észlelhetk
ügyiken-másikon lesoványodás és kevósvérüség
jelei, míg ez a bárányoknálazok elhullására is ve-

zethet. Amint a nyág'at tavasszal a legelre ki-

hajtják, az állatok a Gy.-t azonnal abbahagy-
ják. A baj elhárítása végett tanácsos a juho-
kat, megfelel takarmányozás mellett, még téli

idben is, amennyire azt az idjárás engedi, a
nap egy részében a szabadba oocsátani. A már
fellépett baj további terjedése ellen a rágcsáló és
a megrágott birkák azonnal való elkülönítésével

ós a takarmányban netalán hiányzó nitrogéntar-
tahüú anyagok és sók pótlásával kell védekezni.
Ha bárányokon észlelhet a baj, akkor anyjuk
megfelel etetésére kell gondot fordítani, esetleg
a netalán kevés anyatejet tehéntejjel pótolni

;

azonkívül célszer olyankor anyjuktól külön-
választani ós csak szopás végett hozzája bocsá-
tani. Végül Lerakó a Gy.-tz birkák bre alá
a sósavas apomorfin focskendését ajánlja, három
egymásutáni napon 010—020 g.-t.

Gyapjusás (növ.), 1. Eriophorum.
Gyapjuazövéa. A férfl-ruliaszövoteket 1-50—

1-80 m. szélességben szövik. A Gy.-nél a felvetés
olótt a láncfonalakat állati enyvvol telítik a boly-
hok lekötése céljából (1. Felvetés). A vetüléket
divutcikk(<knél szárazon, posztószorü 8zövet<>knél
(>llonbon mnlvesen verik bo, mert nedvesen jobban
lehet beverni s így tömöttebben szni. L. Szövés.
Gyapjuzsák (ang. woolsack), annak a bibor-

i^zin posztóval bevont négyszögletes vánkosnak,
tí'igabb értelemben magának az ülhelynek is el-

nevezése, melyen a lordok házában a lordkancel-
lár az ülés alatt elnökölni szokott.

Gyapjnzsir, a br faggyumirigyeinek váladéka,

melynek feladata, hogy a gyapjút bevonva, a
küls káros befolyásoktól megvédje és konzer-
válja. A Gy. mennyisége a gyapjú hosszától, a
juhfajtától és a takarmányozáistól változóan 4—
21o/o között ingadozik. Posztó-gyapjú átlag 16,

fésüs-gyapju 13, a racka-juh gyapja ^'/o zsírt tar-

talmaz. Megkülönböztetünk könnyen kivonható
és nehezen oldódó Gy.-t ; a nagyon ragadós Gy.,
melyet szurkosnak hívnak, a gyapjú értékét csök-
kenti. A Gy. többféle szín, így világossárga,

rozsdabarna, zöldes stb.

Gyaponc (áiiat) névvel szokták jelöhii a régibb
szerzk a fonó-(szövö-)lepkék Lymantriidae (Li-

paridae) családjába tartozó nemek fajait, melye-
ket a vaskos és ersen gyapjas test jellemez.

Egyes fajok a potrohúk végérl leváló szrökkel
takarják be petecsomóikat, mint az aranyfarú
püle (Porthesia chrysorrhoea L.), vagy a gyapjas
pille (Lymantria dispar L.); mindkett ismert
gyümölcsfakártevö. Mint mez-, kert- és erd-
gazdasági kártevk említendk még : a rétigyap-
jas püle (HypogyranamorioL.), a párhordó püle
(Orgyia antiqua L.), a füzfa-Gy. (Stilpnotia sali-

cis L.), az apácapiUe v. fenyves-Gy. (Lymantria
monacha L.).

Gyapot (növ.), több Gossypiwn-ía,} (gyapot-

növény) magvának héjából kintt szr. A Gy.
a nyers anyagot jelenti, a belle készített anya-
gokra inkább a pamut v. pamuk szó haszná-
latos (pamutcérna, pamutvászon, pamutkelme
stb.), bár újabban mindinkább a pamut elneve-

zést használják általánosan, úgy a nyers anyagra,

mint a belle készített árúra nézve. A Gy. (aug.

cotton, franc, coíon, ol. cotone, nem. Baumicolle)
nemcsak a legfontosabb fonható rost, lutnem egj'e-

nesen a világkereskedelem és ipar legels árúja

s azért mondja az an-

gol, hogy : « cotton is

King)) (a Gy. a király).

A Gy., a szén és a vas
uralják a világ keres-

kedelmét és iparát. S
bár a Földön termesz-

tett búzának az értéke

négyszeresen fölülmúl-

ja a Gy. értékét, utób-

binak fontoss iga kit-
nik abból, hogy ter-

mesztése 15 millió em-
bert foglalkoztat, fel-

dolgozása 4 millió em-
bernek nyújt keresetet.

s ezeknek munkabére
3000 millió koronánál

többet tesz ki, a Gy.-ból

készített í'irúkkal pedig 1200 millió ember ruház-

kodik. A Gy. termesztése, feldolgozása és értéke-

sítése évenként sokkal több, mint 10,000 millió

korona értéknek felel meg.
A Qy.-növényt (1. áJrra) igen számos változat-

bantermesztik, amelyek a következ 5 fajra vezet-

hetk vissza: 1. Gossí/pium barbidense (Barba-

dos-szlgeti Gy.), hazája Nyugat-India; fképen
Amerikában tennesztik. de mivel kiváló hosszú-

szálú Gy.-ot szolgáltait, másutt is kezdik mívelni.

1. ibra. A gyapot-nOvéaynek
egy ága (>/j nagyaigban)

'
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2. G. A«r&<u:(rwiMjiazája valóezinüleg India s kivált

ott, de E(É7h>tombaii é« másutt is mivelik. 3. G. ar-

boratm, hazája valóeziDUeg AMka, de úgy ott.

mint régi idöótaElfr-Indlábansazoniivttl egyebütt

is uiiv^ik. Praas szerint már a régiek ismerték s

Plinios arbor latágerának v. xylonimk nevezte.

A. G. ktnutum, hazája KOzéi>-Amerika 8 ott,

S. ibn. A ^apotnövéoy kinyílt termése
(természetes nagyságban;.

ilamint másutt is mivelik. 5. G. religiosum
.\nkh:iv. otthonos és kivált ott, de másutt is mi-

j Gy.-ja (N'anking-Gy.) eredetiig sár-
s belle készül a valódi «nanldng»-

/uvet, melybl Kinában csak mandarinoknak
illó ruházatot készítenek, ellenben a nálunk ké-
/ülö nanking festett pamutkelme, melyet legin-

ább bélésnek s most már csak ritkábban könny
nyári férflmhának is hasz-

nálnak.

A Gy. szedése szept. vé-
gén V. oki elején tOrtónik ée
iK*dig oly módon, hogy a 3—4
: észre nyiló érett termésbl
a belle kilátszó Gy.-ot (2.
ábra) kiszedik ágy, hogy a
termés falrészei visszama-
ituinak. A kiszedett szöszös
anyagot m^nyomkodva,

érezhetk benne a kemény
magvak, melyeket azután

=

—

T.:zi-—£^^^-, ktUönös góprttkel kiszednek

*(^)T2riSl22? (««^< nemzetközüeg elfoga-

ucytástaK. dott francia kifejezéssel:

cegreneriHDek mondanak),
odett gjrapotot, mivel nagy térfogattal bir,

a hidraulikus sajtókban összepréselik és
euiiázerint 250 kilogrammos csomagokban (bál,

.. 0.) jutavászonba varrják s rendesen ilyen
bálokban szállítják, ami^ is gyakran a gyapot
mennyiségét bálokban fejezik ki. A mag rende-
sen tojásdad alakú és köröskörül szörökkd van
ellátva, de ezek leginlcább a mag tompább vége
felé vannak irányítva s ott hosszabbak is (3.
ábra). A rendes hossú szrök mellett gyakran

S. ábn. A gjxfOtaSrimj

jóval rövidebb, a maghoz ersen tapadó, gyengén
sárgás, vagy más szinú szrök is vanntc (alapi

Gy., Gmndwolle), amelyek nehezen válnak le a
magról s azért ezek fehéres vagy más színben
látszanak, mig a másik esetben a magvak feke-

ték. B sajátság alapján, dacára a sok termesztett
Gy.-növény-fajtáknuk, a gyakorlatban csak két-

féle Gy.-növényt különböztetnek meg, n. m. : 1.

indiai Gy.-növény, leginkább a Gossypiwn her-

baceum és változatai ; ennek Gy.-ja mindég rövid

szálú («kurzsti4>elig«) és magvai mindenkor a fe-

héres V. sárgás alapi Gy.-tal födvék, tehát soha
sem feketék ; 2. amerikai Gy.-növény, azaz a G.
harbadense és hirsutum fajok ; az elsnek mag-
vai rendesen kopaszok és feketék, a másikéi pe-

dig többnyire élénkzöld v. szürke színek. Fel-

említend azonban, hogy az indiai és amerikai
Gy.-növények között éíes határ nem vonható, de
az ültetvényesek els
sorban ezt a kétfajtát

különböztetik meg.
Az amerikai Gy.-nö-

vények megint ter-

mhelyük szerint két-

félék: «Sea Island*

(szigeti é& tenger-

parti)ésvUpland» (fel-

földi) ; az els hosszú-

szálú, a másik rövid-

szálú Gy.-ot szolgál-

tat és az els a becse-

sebb.

A gyapottermesz-
téstjelenlegmajdnem
minden, 15—20" C.

középhömérséklettel
biró országban zik

;

a D.-i félgömbön 30
foknyi d.8z.-ig,

az É.-i félgöm-

bön pedig 41,

stKrimiában
egéez 46 fok-

nyi é. sz.-ig. A
Földön össze-

sen3300 millió
kg. Gy.-ot ter-

melnek, több mint 3000 miUi K értékben. Ebbl
legtöbbterem Észak-Amerika D.i államaiban, t. i.

667, : azután következik India 157o. Kina 87o.
Egjiptom 7—107»-kal s utánuk a többi ország.

A Gy. a mag héjából kintt szr, mely a fel-

börsejttel, amelybl fejldött, együreg. A mag-
ról való leszakitása folytán az egyes Gy.-szál alsó

végén Üsse cafraogos és a maghéj festékétl
többé-kevésbbó sár^^ A nanking-Gy.Hiál e szin

a szálon végig megvan. A szálak hossza 1—5
cm. ; azéleas^ az alsó végén 16—29 p. (mikron),

onnan fölfelé szélesedik, a középen alul l^széle-
sebb (4. ábra), még pedig átlag 18—37 [x, tovább
lassan keskenyedik, mígnem rendesen thegyben
végzdik. Az egész szálban végigfutó üreg alul

kemény, közepe felé szélesedik, majd megint kes-

kenyebb lesz és a hegye felé egészen eltnik. A fal

vastagsága a si&l közepe táján rendesen V«-a a
szál flB^eeaégéoek. Kedveztlen körülmények (id6-

* a beg>e ; e %
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j&rás stb.) alatt egyes szálak fala vékony marad,

az ilyen szálak gyengók, könnyen szakadók és

holtszálaknak neveztetnek ; ha valamely Gy.-ban

sok ilyen holtszál van, az silány minség. Ke-

rosztmetfízetben nézve a szál piskóta- v. félhold-

alakú, tehát lapított sez az oka annak, hogy össze-

száradáskor könnyen csavarodik, ami a Gy.-szál

jellemz sajátsága, kivált a lenrosttal s egyéb ros-

tokkal szemben. Mivel a Gy.-szál felbrkópzöd-

mény, az azokra jellemz kutikulával van bo-

rítva, mely erösebb nagyításnál, a szál felüle-

tére beállítva, finom, szabálytalan rajzolatban

tnik el, jeléül annak, hogy a kutikula kissé

ráncos.

A Gy.-szál majdnem tiszta cellulózból áll és

rézhidroxid-ammoniákban v. töménykénsavban
feloldódik, s ekkor a kutikula, oldhatatlan lévén

e szerekben, gyenge foszlányokban válik le. Ezen
sajátsága által a Gy. minden egyéb rosttól külön-

bözik, A Gy.-szál üregében a sejttartalom csekély

maradóka (protoplazma) van, mely az elbb em-
lített oldószerek alkalmazása után mint szabály-

talanul ráncosodott töml marad vissza. A Gy.-

szál fent említett csavarodottsága, valamint a

kissé ráncosodott kutikulából ered gyenge ér-

dessége, fképen okai annak, hogy aGy.-szálak a
fonásnál könnyen és ersen összekötdnek s Így
bellük oly vékony fonalak fonhatok s oly finom
szövetek (fátyol stb.) szöhetk, aminket semmi
más rostból n^m lehet készíteni. E tekintetben

már a régiek is használták azokat a lenge szöve-

teket, melyek Nagy Sándor hadjáratakor Indiá-

ból jutottak Európába, s melyeket finomsá-
guk miatt képletesen «8zövött leheleta-nek ne-
veztek.

A Gy. alkalmazása igen sokféle és rendkívül
fontos. Már közvetlenül csomagolásra és kitö-

mósre, do kivált vékony rétegekbon ragasztva
vatta néven nagy mérvben alkalmazzák; tisz-

títva és ferttlenítve, mint karból-, Bruns-féle stb.

vatta orvosilag, kivált a sebészetben nagyfontos-
ságú. Fjelentsége a fonó- és szövipariján van,
a különféle cérnák, fonalak és szövetek készítésé-

ben (1. Pamutkehnék). A pamutkelmék rongyai-
ból, ritkábban közvetlenül a Gy.-ból elsminség
papirosok készülnek, így a svéd flltrálópapiros, a
finom rajz- és Irópapirosok stb. Salétromsav és
kénsav keverékébe bemártva a Gy.-ból lögi/apot
(pyroxylin,nitrocellulóz) lesz, mely robbantószerül
szolgál. A lgyapot éterben (vagy éter ós borszesz
keverékében) feloldva adja a kollodiumot (1. o.),

melyet a fotográfozásban, sebészetben, kertészet-
ben (az oltásnál) stb. használnak ; újabban pedig
a kollodium a mesterséges selyem gj^ártásában
nyert fontosságot A lögyapotból kámforral ersen
öanzenyomva lesz a celluloid (l.o.).

Az óvllág Gy.-ja kétségkívül indiai eredet és
az els erre vonatkozó adatok Kr. o. 600—600
évre mennek vissza, amennyiben pamutkelmék-
röl elször a legújabb aveda írásokban (az úgj-
nevezett «Satra8»-ban) történik említés. Éppen
olyan régi a délamerlkai Gy -termesztés, mert
mikor a spanyolok l.32. Poiiit meghódították, a
öy.-termesztésottmár nagyban virágzott. A Gy.
földolgozása, a pamutipar azonban Európában a
XVm. 8Z. végén kezddött. Addig a kész pamut-

árút hozták Indiából, kivált Angliába s ott csak

1772. készültek az els pamutkelmék; 1782. már
SV* millió kg. Gy. hozatott be Angliába. Észak-
Amerikában az els kísérletek a Gy.-termesztés-

ben már 1770. indultak meg, de csak 1800 óta

mutatnak mindinkább fokozódó eredménjl;, míg
jelenleg, mint már fentebb említve volt, e tekin-

tetben Észak-Amerika els helyen áll.

A Gy. feldolgozását végz iparban, fokának
megítélésében valamely ország gyáraiban forgó
orsók számát veszik figyelembe s e tekintetben

Nagy-Britannia az els ország 45 millió orsóval

;

azután következnek:Észak-Amerika Egyesült Ál-

lamai 16 millió, Németország 9 millió, Francia-
ország 6 millió, Ausztria és Magyarország .3'4

millió, India 8'5 millió, Olaszország 2 millió, Svájc
l'é millió és Japán 780 ezer oreóval. Újabban
Magyarországon is némi lendület tapasztalható

a pamutiparban, s jelenleg pamutfonó- és szöv-
gyárak vannak Pozsonyban (2), Rózsahegyen,
Temesvárott, Újpesten ; csak szövgyárak vannak
Iglón, Gyrött, Szombathelyen és Lúgoson. L.

Pamutipar.
Gyapotfa (növ.), 1. Célba.

Gyapotfonás, 1. Pamut.
Gyapotkék, 1. Bajor-kék ós Fenüénkek.
Gyapotmag-olaj (ang. cotton-olaj). A gyapot-

növény (Gofisi/pium) különböz fajainak magjai
15—250/0 zsíros olajat adnak, ez a Gy., amely
mostanában fontos szerepet játszik, míg azeltt
(egész 1852-ig) a gyapotmagvakat értéktelennek

tartották. Most Európában és Észak-Amerikában
nagy mennyiségben nyerik ezt az olajat ós

Ausztria- és Magyarországba 1897. már 67 millió

korona érték mennyiséget hoztak be Észak-
Amerikából. A Gy. nyersen zavaros, sr tV^

barna, st fekete is ; tisztított állapotban podig

világossárga és díóízü. Ételolajnak, valamint m-
vajkészítósre, az olívaolaj és a disznózsír hamisí-

tására és szappangyártásra használják.Az Észak-

Amerikában olívaolaj néven árult táblaolaj 90/0-

ban Gy.-ból áll. Az olajsajtolás után megmaradó
pogácsák jó állati ertakarmányt szolgáltatnak.

L. Olajok és Gijapnfpogác^alüízt.

Gyapotmagpogácsaliszt (takarmány), hámo-
zott vagy hámozatlan gyapotmagvak "olajának

kisajtolúsa után nyert gyapotmagpogácsából ké-

szül rlés és szitálás segítségével. A hámozott (

i

élénksárga, kellemes szagú és dióra emlékeztt

íz takarmány, a hámozatlan (íy. sötétbarna miu
héjakat ós fehér gyapotszálakat tartalmaz. A li

mozott Gy. 40-7o/o emészthet fehérjét ós 73-1

kemónyítértí>ket, a hámozatlan pedig 17'1

emészthet fehérjét tartalmaz és keményítóer-

téke 39*2. A Gy. olcsóbb olajgyári hulladék,

mellyel fleg Németországban etetnek kifejldött

szarvasmarhákat.
Gyapotolaj. l. Gi/ajwtmag-nlaj.
Gyapotszállitó jegyek biztositása, 1. Bkt

sítás.

Gyár. A gyúr fogalmának meghatározása igen

nagy nehézséggel jár. Majd a termelés módját, a

használt e.szközöket. majd a munká.sok számát, az

eladás rendszerét, a tke nagyságát tekintik a meg-
határozásnál. Ahol könnyebben vag>' statisztikai

felvételek céljából szükségessé vált a fogalom
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mo^határozása. Ip^rinkább a munkások számából
indultak ki. mint a loiíkényohnesebb meghatáro-
zási iii'Hitx)!. azonban a mucíások számáttekintve
ismét na>r> elt«>rt>8 van a felfo^ban : majd 20-.

m^d lU-nól kt'zdödik a gyár, sót van állam, mely
xárt terttlethes és ö monkáshoz köti a gyár fo-

galmát OflsnfoglalTa a g>'ári üzemre nézve leg-

foitosabb femeket, ai mondható, hogy a gyár
nagyoMmámú mmikásoknak eey megfelel na-

gyobb lielyiségben (tehát nem otth<ni) iparoik-

kaknek gé|wk segítségével nagyban és kiterjed-

tebbpiac siámára való elállítása céljára szolgáló

egyedtéee oly vállalk(wö résiéröl, ki mint tóké:^

a vállalathoz szükséges termelési e.szközökkel

reaMknik. maga a yetetésre szorítkozik inkább.

MmgffanrsMágom as 1907. III. t.-c. végrehajtási

utasításának 1. S-a szerint gyámtik tekintendk
míndaiokazipartelepek^elyeken rendszerint zárt

helyiségekben, legalább 20 munká8 állandó fog-

lalkoztatása mellett, gépek vag}' készülékek segít-

ségével és tömeges gyártásra alkalmas munka-
megosstással iparcikkeket állitanak el. A 20
munkás állandó fuirlalkozásától el lehet tekinteni,

ha az elállításnál alkalmazott eljárások minemü-
• ee és a termelt iparcikkek mennyisége és ér-

•ke ezek nélkül is kétségtelenné teszik a gyári
jelleget, mint pl. az elektromos áramfejleszt te-

lepebiél, vegyészeti gyáraknál, mechanikai fonó-

ée siövégyáraknál, tejet gépek igénybevételével

iparcikkflkké feldolgozó telepeknél, mezgazda-
sági anscgyáraknál stb. Magyarországon a ke-
"ákedelemttgyi minisztérium 1H98. és 1906. vé-
U'tett fel gyáripari termelési statisztikákat, akkor
2515, utóbb t251 gyárat véve fel. Ez azonban
nem meríti ki a g>árak számát : e számok csak
a jelentsebb gyárakat mutatják.

Oyarak, kisk. Nyitra vm. érsekújvári j.-ban,

>to) 704 tót és magyar lak. ; a. p. Szentniihályur,
;. t. Nagymánya.
Gjárak és ipartelepek biztosítása, 1. Bizto-

itás.

Gyaratás v. (fuaratol'us, 1. FmU-i's.

6yárbizto8Íti«, 1. Bizio-sitils.

Gyárbiztosítási egyezmény, I. BiztosUcLt.

Gyárfás. l'Vmií piispijk volt 1158. 8 II. Géza
király Henrik udvarbimval egjütt ót küldte Bar-
barossa Fng> e.-?ht'Z. Sikerült is kibékítenie Fri-

gyest a királlyal, ki azután Milano ostromához
magyar segítóhadakat küldött. (Freisineeni Ottó,

Gesta Príderici, III. 12.)

Gyárfás. 1. /;yírán. jogi és történeti iró,szül. K\s-
knni, ,1 ,.,,„ i^v)o i,:i .>i „,^h, igaSjnl. 16. Cg>-

isi szolgálatba lépett,

i" :....ti tí>r\'ényszéki ülnök,
I

-
Kir. ügyész, 1875. budapesti kir.

it rt. A M. Tad. Akadémiának leve-

lez tagja volt. A jászkanok jogára vonatkozó
mnnkái közül iPLTmvrzntnsfbb : A jászkunok

k történelmi és

iiggy 19. és 20.

»n). 1^'gmigyubb munkája: A jászhaiok

-. Gy. I><hán Tihamér, archeológus, szül.

"ván 1863 dec. 14. A budapesti egyetemen teo-

AkX végzett, s 1887. fölszentelték papnak.
S'^S-ben bölcseletdoktori oklevelet szerzett és

Rini Soff UsOmta. IX . kt.

1893 óta a brassói fgimnázium rendes tanára.

A .Vfüemlékek Országos Bizottságának tagja, a

Batthyáneum és a Mveldéstörténeti Monogra-
/iojl; sxeiteeztje. Müvei: skeresztény memléki
twmlmáityok (Budapest 1887) ; Binnonia ske-
resztény emlékei (régész, tanúim., u. o. 1889);
Brassói-e vagy brossai f ; Az isk. színjátékokról
(Brassó 1896); A brossai ötvösség történetébl
(Kolozsvár 1908); Comoedia Erdély siralmas íl-

Uip<)tjáról (Gyoma 1909); Régi orassai ötvös-

müvek (Budapest 1909): Faludi Ferenc élete

(u. o. 1911): Batthyáneum (I. k. Brassó 1911):
Brassdi címeres levelek é.9 nemes családok
(Budapest 1912) : A brasisai ötvösség története

(Brassó 1912).

3. G. Jen, fest, szül. Sepsiszentg>örgyön 1857
ápr. 6. Tanulmányait a budapesti Mintarajziskolá-

ban kezdte s 1877— 1880-ig a müncheni képzmvé-
szeti akadémián folytatta. 1881-ben lépett fel

nagjinéretü Tetemre hivás-hval a Mcsarnokban.
A festmény rendkívüli feltnést keltett. Gy. meg-
kapta a mvészi nagy díjat, a képet meg>'ette az
állam 8 most a Szépmvészeti Múzeumban van.
E m után a legnagyobb várakozással tekintettek

a mvészre, aki azonban elvonult Sepsúszent-

^yör^re. Késbbi képei közül felemlítjük A tél

öra/n€ (1883); Az els bál (1884); Fax (1895):

V. László esküje a Hunyadi-háznak (1896) cí-

meket.
4. Gy. József, gazdasági író, szül. 1875 aug.

7. Garanyban (Zemplén vm.). A magyaróvári gazd.

akadémiát 1896. végezte. Azután akadémiai ta-

nársegéddé, majd 1899. az országos növényter-
melési kísérleti állomáshoz asszisztenssé nevez-
tetett ki, 1901. az állomás aradi kirendeltségének
vezetésével bízatott meg, 1909. pedig a magyar-
óvári fállomás vezetjévé nevezték kL Önálló
müvei : A Uermann-füe gazdálkodási rendszer
(1907) : A rétek trágyázása (1908) ; Hazai öntö-
zött réteken é.s legelkön nyert újabb tapasztala-
tok (1909) ; Hazai öntözött rétjeink bajai és or-
voslásuk (1903) ; Hazai öntözött rétek felújítása

(1905). A rendszeres vízgazdálkodásról 1904. né-

metül írt munkájával az lllustr. Landw. Zeituni:

pályadíját nyerte el. Kisebb cikkei a Kisérloiüiívi

Közleményekben s más hazai és német szaklapok-
ban jelentek meg.

Gyárielfigyelet. A gyári v. muikásvédö törvé-
nyeknek a munkások érdekében történt létesí-

tésével az a szüks^ Is éreztette oaagát, hogy e

törvények alkalmazása és megtartása külön erre
hivatott közegek által ellenriztessék. Igy kelet-

kezett a gyári felügjelet intézménye, Factory
Inspectors. mint Angliában nevezik. A Gy.-ról
intézkedik náhmk az 1893. XXVIII. t.-c. Bveb-
ben 1. IjiarfelUgvelti.

Gyárfelugyelo v.iparfélUgyei, azaz állami kö-
zeg, aki a gyárvlrágálatokat eszközli. Némely
államban Gy. a neve, másntt - mint náltmk is —
iparfelüg>'elö, másntt ismét munkafelügyel, aki-

nek ügyköre csak a ni és fiatal munkásokra ter-

jed ki. Nálunk többnyire minden vármegyében van
külön iparfelüjryeli hivatal, csak a kisebb várme-
g>ék képeznek kivételt, melyek közül kett szo-

kott egy kerületet alkotni. A gyárfelügyeiettel a
kazánvizsgálat is kapcsolatos nálunk, ezt is a
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tíy. látja el. Ezidöszerint három ffelügyelségre
van a pyárí'elügyelet nálunk beosztva : Budapest,

Pozsony és Kolozsvár, melyeknek élén egy-egy

ipari ffelügyel áll, akinek kerülete iparfelügye-

li alá vannak rendelve.

Gyári axany, 1. Fémfü^i.
(Jyári bélyeg a. m. gyári jegy (1. o.)

Gyári betegségek, 1. Ipari betegségek.

Gyári biztositás, 1. Biztosítás.

Gyári egészségügy, 1. Iparegé.^zséyügy.

Gyári gazdaság, 1. Ipargazdaság.
Gyári hulladékok, a gazdasági termékek ipari

feldolgozása közben keletkeznek. Gyakorlatilag

terimésés koncentrált Gy.-at különböztetnek meg,

mely utóbbiakat kereskedelmi takarmányoknak
is szokás nevezni. A kereskedelmi takarimányo-

kat gyakran hamisítják, célszer ezért a vá-

sárláskor tiszta és romlatlan voltukat garantál-

tatni. Takarmányozásukat megokolttá teszi, hogy
keményitöértékük olcsóbb a gazda termelte mag-
vakénál. Többféle Gy. ismeretes, így az olajgyári,

malomipari, keményítgyári, 8Örgyári,szeszgyári,

élesztgyári és cukor-Gy. Az olajgyári hulladé-

kokat, mink az olajpogácsa, az olajpogácsaliszt

és az olajliszt, az olajmagvak sajtolása illetleg

kivonása útján nyerik az olajgyártás mellékter-

mékeképen. A hulladék értéke az olajgyártás

módjától függ, vagyis attól, hogy mennyi olaj ma-
rad a hulladékban vissza és hogy vájjon az olaj-

magvakat a héjtól megfosztják-e vagy sem. Az
olaj-Gy. általában értékes takarmányfélék, me-
lyek sok fehérjét tartalmaznak, tápíálóértékük

körülbelül az árpáéval megegyez. Nagy fehérje-

tartalmuk miatt fképen fejstehenek és növen-
dékállatok táplálására alkalmasak. Legtermészet-
Kzerübb olajgyári hulladék a lenmagpogácsa. Kül-
földön sok olajpogácsát etetnek, nálunk fleg a
repce-, tökmag- és napraforgópogácsa használatos.
A malomipari hulladékok a gabonamagvak r-
lése alkalmával nyeretnek, így a korpa és a ta-

karmányliszt (8-as liszt V. vörösliszt). A koi-pa

nálunk á háziállatok takarmányozására legelter-

jedtebben használatos kereskedelmi takarmány,
melyet a magyar gazdák gyakran értékén felül

becsülnek. A keményttögtjári hulladékot pülpé-
nek, törkölynek v. mosléknak nevezik, mely víz-

dús, romlékony takarmány. A tengerikeményít-
gyári hulladékot szárított állapotban is hozzák a
forgalomba. Sörgyári hulladék a malátámra,
melyet az árpa csiráztatásánál nyernek, továbbá
a sörtörköly ; utóbbi frissen vízdús takarmány, de
szárítani is szokták. A szeszgyárak hulladéka a
mailek, mely igen sok vizet tartalmaz. A friss

moslékot a szeszgyárak szarvasmarha-hizlalásra
ha.sználják. Nagy víztartalma és romlékonysága
miatt mosszobbre nem szállítható, szárított álla-

|M)tban azonban hosszabb ideig eltartható keres-
dolmi takarmány. A cukoryyáHás közben cukor-
fépa.HzcUid és melasszét nyernek melléktermé-
kül. A cukorrópaszeletet a gyárak közelében
frissen v. bevermelve szokás fleg szarvasmar-
hákkal értékesíteni. A gyárak a felesleges sze-
letet szárítva mint kereskínlelmi takarmányt
hozz&k a forgalomba. A másik oukorgyári hulla-
dékot, a melasszét, lóval, szarvasmarhával és ser-
tt'ssíM szokták etetni.

Gyári iparcikk az, mely oly ipartelepen ké-

szült, mely gyárnak minsíthet, 1. Cryár.

Gyári iskolák, oly iskolák, melyeket egyes na-
gyobb gyártelepeken a munkások gyermekei és

a gyári tanoncok részére létesítenek. Külföldön
csaknem kivétel nélkül minden tekintélyesebb
gyártelepen vannak Gy. A tanítás ezen iskolákon
felöleli részben a népiskolák, részben az illet ipar-

ágak igényeihez alkalmazkodó szakszer tanonc-
iskolák tananyagát.

Gyári jegy. A gyárak, gyártmányaik felismer-

hetségének elösegítésór(>, minden gyári készít-

ményüket (produktum) megfelel jelzéssel látják

el. E jelzés nagyobb tárgyakon legtöbbször a cég-
felirat szokott lenni, valami csekély díszítéssel,

allegorikus rajzzal stb. A kisebb készítményeken
csak a cég nevének kezdbeti vagy csak az al-

legorikus rajz van meg. A gyártmányminémsége
szerint különféleképen jelennek meg a Gy.-ok.
Öntvényeknél veretesen, domborm vagy véset
formájában, papirnemüeknél mint víznyomás,
stb. A hazai ipar védelmében különös jelentsége
van a Gy.-nek. Hasonlóképen fontos a Gy. a sza-

badalmaknál, ahol a valódi és eredeti gyártmányt
a Gy.-rl lehet felismerni. Ilyenkor a Gy. a véd-
jegy (1. o.) szerepét veszi át. A mipar terén az
egyes mestereknek is megvan a külön-külön jel-

zésük, melyekrl müveik felismerhetk. Ezeket
már inkább müjegyeknek vagy mesterjegyeknek
nevezik.

Gyári jegyzék v. munkásjef/yzék, az a nyil-

vántartás, melyet az 1884. évi XVII. t.-c. 112. §-a

értelmében minden gyáros köteles vezetni munká-
sairól. E jegyzéknek taitalmaznia kell minden
munkás nevét, születésének évét és helyét, fog-

lalkozását és bérét.

Gyári jelzés, 1. Gyári jegy.

Gyári munkások, 1. Munkások.
Gyáripar, 1. Gyár ós Ipar.
Gyáripari statisztika v. termelési statisztikn

kimutatja a gyárak számát, azok felszerelését, a
felhasznált nyers, félkész ós kész gyártmányo-
kat, a termelés nagyságát és a foglalkoztatott

munkások számát. A magyar gyáriparról az elsó

ilyen nagyobbszabású statisztika 1901. jelent

meg: Címe: A magyar korona országainak
gyáripara az 1898. évben, kiadta a kereskede-

lemügyi m. kir. miniszter ; szerkesztette Szterényi

József (20 köt.). A második iparstatisztikai felvé-

telek 1906. történtek, melyek eredményei az

1909—1911. évi törzskönyvi adatok felhasználá-

sával még feldolgozás alatt állanak.

Gyáriparosok Országos Szövetsége, 1. Ma-
gyar Gyáriparosok Országos Szövetsége.

Gyáriparosok szervezete, azok az egyestlle-

tek, molyekbíMi gyárosok érdekeiknek védelmére
és képviseletén* e^ryesiilnek. Ezek szabad egyesü-
lések. A legjeientselib ily országos jelleg egye-
sület a Magyar (lyáriparosok Országos Szövet-

sége (I. o.) ; kívüle szakok szerint csoportosított llj

egyletek mködnek, melyekben kizárólag egy-
egy szakmához tartozó gyárosok egyesültek. A
nagyobbak és jelentsebbek ezek között : a Ve-
gyészeti gyárosok orsz. egyesülete ; a Vasmüvek
és gépgyárak orsz. eg>'esülete ; a Textilgyárosok

orsz. egyesülete ; a Böriparosok orsz. egyesülete

;
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Magyar fóváru^i malomegyesfllot ; Vidéki mal-
mok egynAlele; Magyar czukorgyároeok orsz.

egyesuele.
Qjixi pénstirak, 1. Mutdeásbiztosüás.
Gyári rend, holyesebben gyári munkarend,

:uok a rendszabályok, amelyeket a gjáros az

i;>artörvóiiy keretében a munkaid szabályuzá-

>ára, a gyári üzemri' s a belsó rendn' vonat-

kosMag megállapít. K rendszabályokat az ipar-
h,itiWi.r ij^ttamozza. Minden sn "»>'> k**!! ilyon

iiak lenni s az lútli i kiftig-

r --..::.. . Ez az alapja a mu; ; oá mun-
kások kiizutt való viszony szabályozásának, nit>>-

l>'et az löü4. évi XVII. t.-c 113. §-a ir eló és

aabályoz. Ily Gy. vagy másképen munkarend
alkalmazását minden egyes állam ipartörvénye

elírja, annak hiánya mulasztás és büntetést von
majra után. A Uy.-nek a következket kell tar-

talmaznia : a) a munkások osztályozását és fog-

lalkozásiak megjelölését ; h) a munkaid tarta-

iriát: íV a leszámolás idejére és a munkabíT ki-

ilzetésére vonatkozó határozmányokat ; d) a fel-

ügyel egyének jogait ; e) a munkásokkal való

bánásmódot megbetegedés vagj' szerencsétlenség

eseteiben
; /> a munkarend áthát;óira szabott pénz-

j

bírságokat
; g) a felmondás határidjét és azokat

az eseteket, melyekben a szerzdési viszony azon-
nal felbontható.

Gyári takarékpénztárak. Mind az állam, mind
a társadalom tön-kvése arra irányul, hog>' a ta-

kar»k"<«áí?'"t h loirtUíihh néposztályban, a leg-

• zknél is felébressze s

.^a.iii ir :u-"i •.
: . i.,: :. annak gyakorlására. A

iKietatakarekpénztár lehetvé tette azt, hogy 10
hllérnyi összeget is el lehet már helyezni. A Gy.
a postatakarékpénztár gyüjtbelyeikép szerepel-

nek, abol a munkások tizetésük felvétele alkal-

\\ azonnal elhelyezhetnek egy csekély részt,

:
pt a Gy. a postatakarékpénztárhoz, vagy

"n egy-egy lükalommal nagyobb össze-

••k össze, más takarékpénztárakhoz
. Az igy felgyüleml tökéket és kama-
ként a betétek arányában osztják szét

üyan törvényhozás, 1. Munkásvédötörvénytk.
Gyári tzoltóság, a gyárak túzbiztoniága

-szempontjából szervezett túzoltócsapat, mely v.

tlzetett. állandó túzrökbl áll. kik tisztán ezen
hivatásinak élnek, avagy a g>'ári munkásokból
-< >ruztatik. vagy végül vegyes összetétel. Lc^-
luegbizhatóbb a fizetett állandó tíizr, kevésbbé a
naippai mimkában állott, örködései'rt esetleg rosz-

szdI fizetett önkéntes tzoltó. Financiális okok-
t)ól a gyárak 4—6 állandó tiizrt és azntán még
i'gy csapat önkéntes tzoltót tartanak üerni azért,

hogy tflz esetén a túzröket támogathassák. A
gyárakban föfontosságú a preventív tflzrendéaset,

vagyis a túzöröknc^ az üzemet megkell ílg>'elní,

a munka abbahagyásával a mhelyeket átvizs-

j I h > i s azután éjjel-nappal az egész telepet bejámi

.

> a tz még keletkezésében észrevétessék. Az
; : ' iv.-nak megbízható, ft^etanezett testületnek

.
> >nní. mely a hel>i körülményeknél^ megfelel

;. Telessel is el van látva. Rendsierint a gj'ári

iM : !iuk V. másféle hivatalnok vezetése alatt áll.

Gyarlóság, asszony a neved ! 1. Fraiity, thy
tuime is tcotmin.

Gyarmat (lat. cehnia), 1. Gijarmatügy.
Gyarmat, nagyk. Gyr vm. sokoróaljai j.-ban,

(1910) 1H27 mag>'ar lak. : vasútállomájs, posta .- u. t.

Tét. L. még az összetételek alatt.

Gyarmata. 1. Cfigérgyarnuü.
Gyarmatáruk, a nieiegebb »-fí"V állaniaiiiak,

tókep az európai államok k'j-armataiiiak rx hozott

termékei. Kzek fkép kávé. tea. kakáit, rizs, cukor
(nádcukor), fszerek, f"stauyagok, gyógj'szor-
árúk, kaucsuk, pamut stb.

Gyarmatbankok. A fejldött kereskedelem a
bankok .<zerepét is differenciálja. Az angol ban-
kok nem foglalkoznak mindannyian az összes
bankügyletekkel, hanem csupán azok egy részé-
vel. Így fkép a következ csoportok különböz-
tethetk meg: 1. a jegybank, 2. a hitelbank, 3. a
betétbankok, -i- a kereskedelmi Uinkok, 5 clearing-
hou-se (l. o.). Ezek közül a kei*eskedolmi bankok
(Merchant-Bankers) fkép magáncégek, melyek
különösen az üzletalapításokkal és az árúüzletek-
bl származó bankügyletekkel foglalkoznak. így
tartozik mködési körükbe a gyarmatügji keres-
kedelem kapcsán keletkez kiegyenlítések köz-
vetítése. A Gy. nemcsak az illetó állam gjarmat-
ügyi kereskedelmét támogatják, hanem' szolgá-
lataikat a külföld is igénybe veszi, annál is in-

kább, mert bizonyos gyarmatterületekkel csupán
egj-néhány gyarmatbank áll összeköttetésben.
Anglián kívül természetesen Németországban,
Pranciaorszáf.'ban,HoUandiában stb is vannak Gy.
Gyarmatcsapatok, a gyarmatok biztosítására

állandóan odarendelt csapatok. Szervezetük ós
számuk ügy a gyarmat, mint az anyaország nagj'-
ságától, fekvésétói, politikai és gazdasági jelen-
tségétl stb. függ. Minden állani törekvése oda-
irányul, hogj" a Gy. emberanyagát és egjéb sztik-

ségleteit lehetleg a gyarmatban magában fo-
dözze. ami azonban nem igen szokott sikerübii s

így azokat, fleg zavaros viszonyok beálltával,
rendszerint honi csapatokkal és szükségletekkel
kell kiegészíteni. A gjarmatok nagysá^oz ké-
pest legtöbb gjarmatcsapatja van Angolország-
nak : létszámuk Gibraltárban 5000, Máltán 8000,
Hongkongban 3500 fre rúg stb. Németalföld
is tekintélyes Qy. fölött rendelkezik. A német-
alföldi-keletindiai hadsereg Részen független a
boni hadseregtl és toborzottearópaiakból,továbbá
Celebes. Amboina, Madura és Jáva benszülöttei-
ból nveri kiegészítését. Az északamerikai Egye-
8ült-.\llamoknak Puerto Rloón egy ideiirlenes gj'a-
logezrede. mely két 4-4 századból alaknló
zászlóa^ból áll és a Pülöp-.szigeteken egj- 60,000
fönyi gyarmathadserege van. melvbi mindössze
OOOfö abenszfllött. Azonkívül Kínában, Alaskán
és a Havai-szigeteken Usebb különítmények van-
nak. V. ö. V. Bremen, Die Kolonialtru'ppen der
Hauptmáchte Europas. ihre ge.'?chichtliche Ent-
wicklunir und ihr gegenwártiger Zustand (Biele-
feld 1902) ; Schirabe, Dienst und KriegftLhrong
in den Kolonien (Berlin 19a3) : Ditte, Observa-
tions sur la gnerre dans les colonies (Paris 1905)

;

Ferradini, Essal sur la défense des oolonies ín.
0. 1905).

Gyarmathi Sámuel, iró és nyelvész, szül. Ko-
tozsvárt 1751 júl. 15.. megh. n. o. 1830. Bécsben
az orvosi tudományokat hallgatta s 1782. orvosi
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oklevelet nyert. Ezután Nómet«rszáf?ba utazott,

hol megisraorkedott a legjelesebb német tudósok-

kal, így nevezetesen 1795-96. Göttingenben tar-

tózkodott, hol et-ós hatással volt rája Schlözer.

Visszatérése után Pozsonyban nevel lett, s a

Révai által szerkesztett Hírmondó részére dolgo-

zott. 1787-beu Hunyad vm. rendes orvosául vá-

lasztották. 1794-ben Kolozsvárt kiadta Magyar
nyelvmester c. 2 kötetes, igen tartalmas nyelv-

tanát, melynek 2. kötete egészen a mondattannak
volt szentelve. Még nevezetesebb munkája : Affi-

nitás lingvae Hungaricao cum lingvis Fennicae

originis grammatice demonstrata. Nec non voca-

bularia dialectorum tataricaram et slavicarura

cum hungarica comparata (a magyar nyelv-

nek a ílnn eredet nyelvekkel való rokonsága
nyelvtanilag bebizonyítva, Göttingen 1799). Ez
a könyv Révai nyelvészetére is nagy hatással

volt. Német nyelvtudósok is elismerik (így neve-

zetesen Gabelentz), hogy Gy.-t kell a tudományos
nyelvhasonlítás megalapítójának tekintenünk.

Egyéb miivel: Campe Robinsonja és Amerika
felfedezése.

Qyarmathy Zsiqáné (családi nevén: Hóry
Etelka), írón, szül. M.-Gyerömonostoron (Erdély)

1845 máj. 28., megh. Kolozsvárt 1910 ápr. 10.

Atyja, Hóry Farkas ref. lelkész, vezette be a
komoly ismeretekbe, többek közt a latin nyelvbe
és az irodalom szeretetébe. Korán jelentkez írói

hajlamát önmaga fékezte ; miután azonban férj-

hez ment Gy. Zsigmond földbirtokoshoz s jó fe-

leségnek, anyának és háziasszonynak bizonyult,

felküldte egyik elbeszélését a Fvárosi Lapokba.
Zamatos nyelve és könnyed, meleg hangja felt-
nést keltett s Gy. hamarosan kedves írója lett a
közönségnek. A Petötl-társaság és az Erdélyi
muzeum-ogylet tagjaik közé választották. Állan-
dóan Bánfl'yhimyadon élt s a Kalotaszeg népm-
vészetének megismertetése és pártolása érdeké-
ben társadalmi tevékenységével és tollával rend-
kívül sokat tett. A kalotaszegi varrottast tette

jóformán világhírvé, s e cikknek sokfelé piacot
szerzett. Házában sok író, mvész és elkelség
megfordult, külföldrl is, fleg angolok. Önálló
mvei: Hegyek közül, beszélyek és apróságok
(Budapest 1887) ; A liavasok alján (Józseffherceg
elszavával u. o. 1891) ; Akiknek nincs szivük (re-

gény), A regényes feleség (reg.), As ifjú pap (reg.,

u. o. 1885) ; Monostori Katinka (regény, 1890)

;

Asszonyokról asszonyoknak (elbeszélések, u. o.

1895) ; Régi urak, új parasztok [elh., u. o. 1896);
Tarka képek a kalotaszegi varrottasvilághól (u.

o. 1896) ; Három leány regénye (u. o. 1898) ; Zú-
dorék (reg., u. o. 1897) ; Önkéntes martirok (elb.,

u. 0. 1898) ; Mari néni vumkója, A remete (két
elb., 1899) ; Erdélyország, Tiimlérország (mesék,
1900); Az új hajtások (reg., 1902)

;'

Bánék.
Andnaék (reg., 1904) ; Kalotaszegi bokréta (1 907).
Elbeszéléseibl sok le van fordítva németre, ogy
pár svédre és angolra is. Specialitása kedves
szülöföltye. a Kalotaszeg, melynek természeti
szépségét, jó magyar népét és úri osztályát egy-
forma melegséggel és jeles megfigyel tehetség-
gel rajzolta.

Gyarmati békekötés. 1625 máj. Hidasgyarma-
ton köttetett a szultán és a magyar király kíizött.

Mivel e békekötésre az adott okot, hogy a zsitva-

toroki ós a bécsi békét egyik fél sem tartotta meg.
a Gy. hét artikulusa azzal kezddik, hogy a zsitva-

toroki és a bécsi békét megersíti. Nincs is egj'éb

új határozmánya, mint hogy a mindkét felrl fel-

merült sérelmek orvoslására vegyes bizottságo-

kat leüld ki, melyek a török-magyar végeken az
elbbeni békekötések szellemében intézzék el a

panaszokat, ü. Ferdinánd szentesítette e békét,

de a szultán szentesítése elmaradt. A két fél biz-

tosai magyar, török és latin eredetiben állították

ki a békeokmányt. Eredeti szövegét kiadta Gévay,
A Gy. cikkelyei cím alatt (Bécs f837) ; újra lenyo-

matta Salamon F., Két magyar diplomata a XVII.
sz.-ból c. munkájának toldalékában (Pest 1867).

Gyarmati kereskedelem (ném. Kolóniai-
luxndel), e címen elssorban az európai országok
tengerentúli gyarmatainak kereskedelmét értik,

mely magában foglalja a belkereskedelmet, a

szomszédos államokkal és az anyaországgal foly-

tatott kereskedelmet. Szorosabb értelemben Gy.
alatt csupán az anyaországgal való kereskedé.st,

behozatalt és kivitelt kell értenünk s így az anya-
ország szempontjából a Gy. az anyaországnak a

gyarmataival folytatott kereskedelme. Mivel ha-
zánknak szorosabb értelemben vett gyai'mata egy-
általában nincs, nálunk Gy.-rl tulajdonképen be-

szélni nem lehet. Csupán átvitt értelemben hasz-
nálatos a kifejezés s azt a behozatali és kiviteli

kereskedést jelenti, mely hazánkban a tengeren-
túli idegen gyarmatokkal folyik. Ezért helyeseb-

ben mi nálunk (/í/arwíttóní-kereskedelemról kell

beszélni. Európának legnagyobb gyarmatokkal
rendelkez államai, Angolország, Németí)rszág és

Franciaország, más és más szempontból vezetik

Gy.-üket. A Gy.-et legjobban jellemzi az a körül-

mény, hogy az anyaország exportjának hányad-
része irányul a gyarmatok felé, vagyis mennyi-
ben fogyasztója a gyarmat az anyaország tt»i--

mékeinek, másrészt pedig az, hogy a gj'armat

kivitelének hányadrésze folyik be az anya-

országba, vagyis mennyire tudja az anyaország
a gyarmat kereskedelmi és gazdasági elnyeit

a maga céljaira felhasználni. Az anyaország
és gyarmat között létrejött efajta kereskedelmet

közvetlen Gy.-nek nevezik, szemben a gyarmatok
szabad kereskedelmével, melyet a szomszédos
államokkal folytatnak. A Gy.-nek iránya Francia-

ország kivételével a többi államokban (Anglia,

Németország, Hollandia) mindenütt a/, hog>"

szabad teret — nyilt ajtót — engednek az ide-

gen töke letelepedésének. Így a gyarmatok keres-

kedelmének és gazdasági életének fejldésében, de
egyszersmind annak gyümöUvseiben is nemo.<!ak

az anyaország részes, hanem mindazok az álla-

mok, amelyek befektetett tkéjük, vagy letelep«>-

dett kei-eskedik által összeköttetésbe tudtak lépni

a gyarmattal.

A három legnagyobb gyarmatállanmak viszonya
gyarmataival a következképen alakult

:

1. Anglia. Angliának bevitele a saját gyarma-
taiba aránylag csekélyebb ma. mint volt régeb-

ben. Alig haladja meg a bevitel felét, míg a többi

behozatal részben az Unióra, részben európai ex-

portállamokra esik. így van ez Dél-Afrikában.

Ausztráliában és Új-Zélandban. Még kedvezt-
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l(>nebb a heiyzot Angliára nézve Kanadában, ahol

akereekedelpm. különösön az újabb vámszíTZódés
alapján, az Epyesült-Áilamokkal oly szorossá vált.

ho<ry ftz anyaországi teljesen má.s(xlhelyre szonilt.

Kanadának klvit<«lo is teljesen megoszlik az Unió
••> Anjriia között. K tekintetben viszont Ausztrá-

liával szcinix'n van Anglia kedveztlenebb hely-

wHben, mert kivitelének alig egy negyedré.sze

irányul az anyaország felé. Ez a helyzet minden-
esetre a gyarmatok teljesebb önállóságában, vala-

mint az anyaországtól való nag>- távolságban leli

magyarázfttát. Az /ndúírrt/valoö-sszeköttetésnél

más arányokat találunk. \ l)ehozatal kétharmada
»....i:„

---tiib^i kerül ki. míg az idegen államokra
irmadi-ósz manwi. Ezek között eléggé

i. .. ...... ...sszegi'ket tesz ki hazánk eukon»xpor^a.
India kivitelét nagyrészt Kina foglalja le az

Egyesült-Államokkal és Németorsziiggal egye-

temben. .Angliára a kivitelbl csak egj- negyed-

rész jut. A legkisebb érdekeltsége van Angliá-

nak mind a kivitel, mind a behozatal szempontja-
itól a koronagyarmatoknál, ahol a gyarmati be-

hozatalnak alig egy ötöde jut az anyaországra, a
kivitelMl pedig egj- negyedrész.

2. Franciaország gjannatai nagjTószt jó vevi
az anyaországnak, ügy hogy a gyarmatok beho-
zatala felerészben Franciaországból, felerészben a
többi államokból származik. Kivétel csak Hátsó-
India, hol alig egyharmadrész jön az anyaország-
t>ól. Ha ezt is beleszámítjuk az átlagba, úgy az
• »s8ze8 gyarmatok behozatalának csupán kétötöd
réate eeik Pranciaországra. Egészen hasonló ará-

nyokat találunk a kivitelre nézve. Hátsó-India
inkább Kelet-Indiát látja el termékeivel, mint az
annyira távoles anyaországot, ahova alig egy-
harmadrész jnt. Mivel a többi gyarmatok a kivi-

telre nézve is felerészben Franciaorstógnak és

frieréfiiben a többi államoknak szállítanak, a
Tégsö arány itt is kétötöd, amil>l a kisebbik rész

esik az anyaországra.
3. Németorszcuf viszonya gyarmataihoz sokkal

szorosabb, mint a két másik legnagyobb gj'armat-

állanié. .^Italában mind a behozatalra, mind a ki-

vitelre vonatkozóan az anyaországra több mint
kétharmadrész jut, míg a többi államokra alig

ogyharmad. Kz természetesen nem minden gyar-
matnál egyenl, hanem Délnyugat-Afrikában.
Kamerunban a háronmegyedrészt is meghaladta,
raig viszont az Au.sztrália környékén lev sziget-

líyarmatitkon az egynegyedrészt is alig érte el.

Itt igen tonnészetespn a behozatal és kivitel leg-

njigyobb része Ausztráliára esik s ez igazolja azt,

hogy fkép a nagy távolság okozza az eltérést az
" " "- '" Hvmat^ik között, k legteljesebben lefog-

toi-szátr a maga számára Délnyugat-
' -melynek exportja 9.öo,o-ban az anyaor-
szág felé irányul, utána Kamenm következik,
ahonnan S(l> -ut tart Németország.

V' i>en tehát Anglia. Fríinciaország
••>^ N

'

:.: közül a legszorosabb viszonjrt

Németui-sziig tartja gj-armataival, a legszabadab-
b.in keri'skednok az angolok, míg Franciaország
a középúton halad. Ez látszólag azt mutatná, hogj-
a legkedvezbb helyzet Németországban van.
Azonban igen kétséges dolog az, hogj- a gyarma-
tok kereskwlelmére és az általános gazda-sáíri vi-

szonyaira nézve az-e a legkedvezbb, ha az anya-
országgal állanak összeköttetésben vagj* sem.
Mint az egy államhoz tartozó különböz gyarma-
tok helyzete mutatja, inkább azt kell igazságkép
elfogadnunk, hogy a behozatal és kivitel viszo-

nyait nem az anya4)rszághoz való jogi, ill. politi-

kai helyzet, hanem a földrajzi és gazdasági kon-
stellációk állapítják meg. E)zt igazolja különben
az a viszony is, mely az anyaországok összkivl-

tele és gyarmatkivitele között fennáll. \z 1910.

évi statisztikai adatok alapján a gyarmatokkal
való kereskedelem

:

Angohrszágban az összkivitelnek 29<»/o-át, az
összbi'hozatalnak 25o, o-át

:

FravcUiorszáabnn az összkivitelnek 100;o-át,az

összbehozatalnak 12*/,o o-át

:

NétMtországfHin az összkivitelnek */,Oyo-át, az
ös.szbehozatalnak Ví'/o-át tette ki. Igj- tehát az
anyaország szempontjából épen ellenkezleg ala-

kulnak a .számviszonyok, mint a gjarmat szem-
pontjából és itt Németország aránylagos feltn
rossz helyzetét csakis az a körülmény igazolja,

hogy aránylag nem régi gjarmataiban még egy-
általában kevés a lélekszám, de még kevesebb az
anyaországból kivándorolt képzettebb elem. Külön
kell még röviden megemlékezni az anyaország és

gyai-matai között fennálló vámvi.szonyokról. Itt

4-féle eljárás van szokásban : 1 . Fáwi«^//.S'á^,vagyis

teljes vámmentes közlekedés az anyaország és

a gyarmat között. Ezt csakis az északamerikai
Egyesült-Államok és Japán gj-armataiban talál-

hatjuk. 2. Egységes vámUiril'a mind az anyaor-
szágban, mind a gyarmatokban a többi államokkal
szemben, mig egymás között egész csekély vá-

mot állapítanak meg. Ez fkép a francia gyarma-
toknál van ekképen, az ú. n. asszimilált tartomá-
nyoknál, 'i. Egyszer vámkedvezmény a gyarmat
és anyaország között. Ez Spanyolországban, Por-
tugáliában, nagyrészt Angliában és Franciaor-

szágban van így. 4. Anionom vagg szerzdéses
vámrendszer minden különö.sebb kedvezmény nél-

kül található Németországban, Hollandiában, Bel-
giumban.Mai napig még nagyon kétséges, vájjon

célravezet-e a vámkedvezmény a gyarmatokkai
való kereskedelem fellendülése szempontjából.

Oyarmatiskolák, európai államokban az afri-

kai gyarmatokba készül tisztviselk, orvoeok,
kereskedk, gazdálkodók stb. kiképzésére létesült

intézetek. Vannak tudományos ké.szültséget nyiy-

tók, valamint teljesen gyakorlati, gazdasági cél-

zatnak Angol-, Francia-, Németországban éi Hol-
landiában.

Gyarmatjog, a gyarmatállamok jogviszonyait
szabályozó jogszabályok foglalatja. A nenizeÖeözi

(iy. azon jogelvek foglalatja, melyek az egyes
államoknak g^armatbirtokaikra vonatkoi^lag
egymá.-; között való vi.szonyait szabályozzák.

Oyarmatkereskedés, 1. Gyarmati kereske-
delem.

Qyarmatositás. I. (iyarmaiügy.
Oyarmatpolitika, gyarnurmdszer, I. Gyar-

matügy.
Gjarmattársaságok. Gy. lehetnek : 1. kereseti

társasáirok. amelyek a gyarmatokkal való keres-

ke<lelera fejlesztésére, a gjarmatok gazdasági kin-

cseinek kiaknázására alakulnak; 2. olyan Gy.,
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amolyeknok feladata a társadalom érdekldését

fölkelteni a gyarmatok iránt és a gyarmatok is-

meretét terjeszteni az anyaországban. Régebben
a Gy. mfiködése sokszorosan túlment az egyszer
kereskedelmi és tudományos célokon ; egyenesen

gyarmatok alapitásiira és megszerzésére alakul-

tak és az anyaállam kormánya által messzemen
felségjogokkal ruháztattak fel, mint katonaság

tartása, háború indítása és béke kötése stb. Az
államokat ejogok átruházásában az vezette, hogy
a drága bürokratikus szervezetet kereskedelmi

szervezettel akarták helyettesíteni. Az angol

gyarmatbirodalom alapjait nagyrészt ilyen Gy.

vetették meg és a német kormány is a német
gyarmatosítás els idszakában messzemen jogo-

kat ruházott a Gy.-ra. Mióta azonban tért hódított

az a felfogás, hogy a gyarmatpolitika teljesen

állami feladat, az államok ezeket a Gy.-at egy-

másután feloszlatták v. megváltoztatták. A két leg-

hatalmasabb gyarmattáreaság, a Holland-Kelet-

indiai Társaság és a Brit-Keletindiai Társaság
1795., illetleg 1858. sznt meg. Egyes régi Gy.,

mint a Hudson-öböl társaság és a Nigéria-társa-

ság, mint közönséges kereskedelmi társulatok még
ma is fonnállanak.

Gyaxmatügy. Gyarmatok alatt a mai fogalmak
szerint olyan tengerentúli területeket értünk,ame-
lyek valamely elrehaladottabb államnak igazga-

tási fensségoalá, illetleg az utóbbitól függ vi-

szonyba kerülnek.Régen a gyannatosítás abban je-

lentkezett, hogy a gyarmatosító állam népe vala-

mely lakatlan területet benépesített, st ott esetleg

önálló állami szervezetet is létesített. Ez az eset a
modern gyarmatpolitikában nem fordul el. Ma a
gyarmatpolitika az állami tevékenység körébe
tartozik ; a gyarmatosító állam a tengerentúli te-

rületeket gazdasági vagy katonai túlsúlyával

vonja fenhatósága alá világgazdasági és világ-

politikai céljai érdekében. Gyarmatosít<i államo-
kat már a legrégibb idben találunk ; különösen
nagy tevékenységet fejtettek ki a gyarmatosítás
terén a föníciaiak és a görögök. A középkorban
az olasz városok, továbbá a német Hanza alapí-

tottak számos gyarmatot. Igazán nagy jelent-
ségre a gyarmatpolitika a XVI. sz.-tól kezdve
emelkedett, mikor különösen Araerika, Ázsia,
niajd Ausztrália voltak a gyarmatosítás célpont-
jai. Az újkori gyarmatosításban elször a spanyo-
lok és portugálok vitték a vezérszerepet, akik
Amerikában és Kelet-Indiában óriási gyarmatbi-
rodalmakat alapítottak. Késbb a hollandok, fran-
ciák és angolok nyomultak eltérbe, akik közül
az utóbbiak ma az els helyen állanak. Német-
ország a múlt század utolsó negyedében lépett a
gyannatosltó államok sorába.' Sorrendbon az
utolsók a gyarmatokkal bíró államok közöttOlasz-
ország, Belgium, az Kgyesült-Államok és Japán.
A gyarmatosítás hasznát különösen a merkanti-
listák 0- MerkantíHzmm) hangsúlyozták ; késb-
ben a gyarmatosítást mint költséges vállalkozást
sokan rosszalták, újabban azonban Ismét minden-
felé nagy buzgalom észlelhet a gyarmatosítás
terén. A gyarmatokat fekvésük és az anyaország-
hoz való viszonyuk szempontjából igen külön-
bözen szokták osztályozni. Rendeltetésük szerint
meg szokták különböztetni a mezgazdasági, ke-

reskedelmi és tropikus gyarmatokat, melyek gaz-

dasági célokat szolgálnak ; ezeken kívül vannak
katonai, büntet, hittérít stb. gyarmatok is. Meg-
jegyzend, hogy ezek a megkülönl)öztetések a

modern gj'armatpolitikában mindinkább elmo.^?ód-

nak és elvesztik gyakorlati jelentségüket.

Az anyaállamhoz való viszony szempontjából
megkülönböztetjük : 1. a tulajdonképeni gyarma-
tokat, ezek valamely államnak olyan tengerentúli

birtokai, amelyek adminisztratív szempontból az
utóbbinak teljesen alá vannak rendelve : 2. véd-
területeket, ezek magánosok, vagy benszülött fe-

jedelmek igazgatása alatt álló országok, melyek
az anyaállara messzoraen ellenrzése alatt ál-

lanak; 3. érdekterületeket, melyeknél közigaz-
gatási felsség nélkül nemzetközi egyezmények
biztosítják a gyarmatosíts állam igényeinek els-
ségét. Régebben a gyarmatosításnak gyakori for-

mája volt, hogy az anyaállam felségjogainak gya-
korlását raagántáreaságokra bízta (1. (iyarmattár-
saságok), újabban azonban a gyarmatosítás és a
gyarmatok igazgatása csaknem kizárólag az ál-

lami tevékenység körébe tartozik. A gyarmatok
igazgatása a legtöbb gyarmatosító államnál kü-
lön szervek, gyarmatügyi minisztériumok, hiva-

talok útján történik. Kivétel Angliánál India,

melynek közigazgatása az indiai hivatal kezében
van összpontosítva, Franciaországnál Algéria és

Tunisz, melyek közül az els a belügj'miniszté-

rium. a második pedig a külügyminisztérium ha-

tásköre alá tartozik. Németországban a Gy.-i hi-

vatal a külügyi hivatal egyik fcsoportja. A gyar-

mati közigazgatás külön típusa gyanánt említen-

dk meg az úgynevezett önkormányzati gyar-

matok, melyeket az anyaország széleskör politi-

kai jogokkal ruház fel és amelyek az anyaország-

gal szemben mindinkább egyenrangíisági, szö-

vetségi viszonyba kerülnek. Ilyenek az angol

gyarmatok közül Kanada, Ausztrália, Új-Zé-

land és Dél-Afrika. Egyes önkormányzati gyar-

matoknál, mint pl. Kanada, az önállóság addig

megy, hogy külállamokkal is kötnek külön szer-

zdóseket.
A gyarmatok haszna leginkább azon forgalom

ban rejlik, amely az anyaország és a gyarmat kö-

zött kifejldik. A viszony alapja a legtöbb esetbon

az, hogy a gyarmatok élelmiszereiket v. nyerstei'-

mónyeket szállítanak az anyaország számára,

utóbbi pedig a gyarmat fejldésével ott ipari ter-

mékeit helyezi el. így az anyaállam gazdasági

tekintetben bizonyos mértékig önállóságra tt>sz

szert a külállamokkal szemben. A gyarmatalapi

tás sikerének egyik fbiztosítéka a gyarmatosítás

kell elkészítése. Eltekintve a fölméréstl és a

földbirtok felosztásától, egyik legfontosabb fel-

adat az utak építése. Gondaskodni kell továbbá a

kell bovándorh'isról, a tulajdonrtnidszerrl, ra-

lamint jv benszülöttekkel szembon fennálló viszoiii'

rendezésérl is.

Ezidószerint az egyes államok gyarmatbiro-

dalma (1910) a következ

:

Angltft 29.182,149 km!. S51.268,09» tólek

ebböl Kelet-IndU 4.860,000 • 896.618,000 •

többi áxsini firvamatok 888,290 < 6.827 SS3 •

afrikai • 5.810,070 . 82.825,17« •

iimerlk.ni 10.884,086 • 9.885.9:!:. •

auMtráliai • 8.226.084 . 6.121.761 •
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PnywiMfHác S83&,7«7 kait. S9.«M.758 létok

•bMI AJgorU -. (190,000 • &.t&8,061 •

Tuln 1«7,400 . 1.92»i.650 «

Háta6-IMU»_ 6M,70O . 16.St6.06» .

líémrtblfOd»Iom - ._ ... tM7,iai < •'— leoo •

Bellám (Koaco) ... _ ... M8a,800 • 00 •

UolUndia _ S.045,M7 • -H •

Portocáli*. _ t.OM.867 • /.saD.alS •

Cjreaftlt-ÁÜuiok iMéJU» • 8.908,866 •

Oíamonmém 46tJUO . 679,661 •

Japán 188,706 • 1SJ68.747 •

I>áBÍ» „ „ „ m,&16 . 190,890 •

8pM7o)ami« aM,7t8 • 801,898 <

hvéalomi. RoMher ud SanukMh, Kolonlen, KolonUlpolicik

E. Auwaadenuir. >• k<«d. 1886; HorrU, Tbe bistory of

i'olOBiutioa, 190);): LMojr-BMaUem, Coloal>atiua an XIX.

iteie, NouTMu dictioiaaira 4'é«oiioaie polítique; Rohrbach,

Die Koioaie. 1907 ; Zoepl. KokaiM ud Koioalaipoütik. Haad-
wttrtertnich der SUaUwlMenaohaften, S. kiad.

Gyarmatügyi kongreassns, gyarraatügyi vo-

I i\t tudományos, részint politikai

K<>t tárgyaló kongresszus. Néraet-

ui>/;.igbaii Biilinben gjült össze három (iy. az

190J., liK)5., 1910 évben.

Gyármoiüdisok, I. Munkások.
Gyáros, valamely gj'ár vagy ipartelep tulajdo-

nosa.

Gyártási számla, 1. Uzemszámla.
Gyártmányadó jár az olyan adótárgyak után,

amelyek nagyban és kevés helyen termelhetök,

hog>' az ellenrzés és adóbeszedés könny és olcsó

lehessen. Kivethet nyers anyag, félg>'ártmányok

vagy kész ipari tennékek után. A nyers anyag
utáni üy.-nak az a nag>' elónye, hogy az adókö-

teles tárgy mindjárt a termelés elején esik adó
alá és a további ellenrzés a termelést nem ter-

heli, ellenben hátrányosan befolyásolja az ipar-

cikkek minségét, mert a gyáros inkább a nagyobb
mennyiségre, mint a jobb minségre törekszik. A
kész termékek utáni Gy. azonban lehetvé teszi az

adótételek nt>k n termékek minségéhez is igazodó

megá' ' íyártmányadóval találkozunk az

itala(i' -z, söradó), ásványolaj-, cukor-.

dohányadukual stb.

Gyász, valamely közelálló v. tisztelt egyén el-

hunytakor az emberben támadó veszteségérzet

kedélyállapota, valamint az ebbl ered szokások,

viselet, stb. megállapodott formái. Úgy a kedély-

nyilvátiulás, mint a hagj'ományok legersebb ki-

fejezést a kiterített holttest eltt és a nyilt sír-

nál öltenek, de késbb is. hos.szabb idre jelét ad-

juk veszteségünknek. Amott siratóénekekel hal-

latnak az elmaradt népek épúgy, mint a {mlgáro-

soltak. A görögségben fenmaradt az Adonis-,

Linos- ée Maneros^alok emléke ; szíriaiak és

egyiptomiak szertartásos dalai belekerültek a kat.

í'L'^yházba, mint requiemek (1. o.). Az egy.szerú

ii<[) sirató asszonyokat szerzdtet, kiknek eseten-

kint módosított énekei a népköltés legmegraga-
dóbb Urai termékei ; híresek a dél-olasz larmien-

ío-k és a korzikai vocero-k szilaj fájdalomkitö-

réseikrl. Általában minél primitívebb a nép.

Gy.-a annál szenvedélyt»sebben tör ki belle. En-
nek oka abban rejlik, hogy kezdetleges fokon a
halált nem tartják mindenkit ér. közös sorsnak,

hanem valamely gonosz szellem v. ellenséges

indulatú egyén megrontó hatásának. Utóbbiból
ered javart>szt a véH>osfizú szokása (1. o.). mikor
a vesztesek bnbakot keresnek s babonás szer-

tartások ntalásával találnak is : vagy ha nem

találnak, a bnös helyett más valakit: boszor-

kánynak tartott vénasszonyokat, rabszolgát v.

javas kuruzslót áldoznak fel. Nem zavarandó
ezekkel össze a barátságból, ti.szteletbl történ
halotti áldozat, mikor mintegy kísérül, környo-

zetkép, az elhunyt jövend élete sorának kelle-

messé tételére hozatnak emberáldozatok ; észak-

amerikai indiánus törzseknél gyakori, hogy puszta

barátságból lesznek az elhalt sírján öngj-ilkosokká

a társai. Az indus özvegj'ek máglyahalála férjük

elhamvasztásával egyidben szintén idetartozó

szokás. A visszamaradottak mindenütt gyilkost

keres gyanúja néha annyira megy. hogy saját

magában leli meg okát egynémely családtag a

halálesetnek ; ilyenkor vagy feláldozza magát, v.

ha vétkét kisebbnek látja, öncsonkítást végez

magán. Ennek töredékes formái a ruhák meg-
szaggatása, mell és arc véresre karraolása, stb.,

ami kivált a régi Egyiptomban és nyilván t-
lük átvéve, a zsidóknál volt széltében elterjedve ;

de a görögök és rómaiak is ismerték. Keleten és

a görögségben, hol a szakáll és haj féríldísznek

tekintetett, mindkettt lenyírták, viszont az ellen-

kez divatú Rómában megnövesztették Gy.-uk
jeléül. A Gy. színei különfélék : a görög és római
nép sötét köntösben gyászolt, ezzel szemben a kat.

egyház oly érveléssel, hogy a fekete szín viselje

mintegy tüntet azzal, hogy nem hisz a jövend
üdvezülésben, a lila színt rendelte annak; az
ó-egyiptomiak sárga, az indusok fehér, a kínaiak

is fehér és kék színekben gyászolnak. A mai
Európában is, bár általános a feketében gyászo-

lás, különösen a szlávok s ezek hatásának kitett

népek (nálunk is !) vidékenkint a fehér színt tekin-

tik a Gy. színének. A Gy. idtartama szintén

különböz. Attikában 30 napos, Spártában 2 hetes

volt a magánfelek Gy.-ideje; az özvegyi Gy.-évet

a rómaiak honosították meg. fkép arra való

tekintettel, hogy az elhalt utódai pontosan meg-
állapíthatók legyenek. V. ö. W. Tegg, The last

act being the ^eral rites of nationis and indivi-

duals (London 1878) ; R. Andree, Ethnographische
Parallelen I. k. (Stuttgart 1878) ; BiUky Zsig-

mond, Adatok a fehér gyászviselet elterjedésé-

hez (Kthnographia, 1910. évf.).

Gyászbeszéd. A protestáns egyházban minden
vallásos cselekvénynél egyik elnmradhatatlan kel-

lék lévén az oktatáis, alkalmazzák ezt a temetések-

nél is ; maugyan már, kiváltavárosi gyülekezetek-
nél, többnyire csak a háznál és simái mondanak
alkalomszer imát és beszédet, de még a múlt szá-

zml els felében is mi^dnem kivétel nélkül min-
den meglett korú egyén koporsója felett, és pedig
néhol a templomban, néhol a temetben épített szí-

nekben rendes prédikációkat tart<)ttak ; hajdanta
az erdélyi fejedelmek és országnagyok koporsója
felett, avagy azok emlékünnepein pedig két-há-

rom prédikációt is mondtak. .\z ily beszédeket

vagy halotti prédikációkat szokták Gy.-nek ne-

vezni, de úgy nevezik a halottas háznál manap-
ság tartani szokott, rövidebb s nem prédikáció-

szerfl beszedket is.

Oyászbogarak (Melanosomafa, &uat), a külön-

izesek alrendjébe tartozó, sok fajból álló bogár-
család. Színük többnyire igen sötét, vagy fekete,

szárnyfedeleik g>'akran össze vannak nve, st



Cyászcincér — 136 Gyávasáfir

soknak csak durványosan kifejlett szárnyai van-

nak. Sötét helyeken, szemét és rothadó anya-

gok között élnek s többnyire kellemetlen bzt
terjesztenek. Ide tartoznak a hüzbogarak (Blaps)

ée az általánosan ismert poszogó (Blaps mortisaga

L.), mely házainkban, pincékben s más sötétebb

helyeken alkalmatlankodik; valamint az álca

állapotában az énekl madarak et<>tésére szol-

gáló, de különben az élóskamarában kártékony

litztbogár (Tenebrio molitor) íh.

Gyászcincér (Motimus funeretis Muls., áiut),

2—S cm. hosszú, zömök termet, testhosszánál

alig hosszabb csápú bogár. Színe fekete, testét

igen flnom szürkésfehér szrözet borítja. Szárny-

fedi durván szemcsézettek s feltn rajtuk két-

két bársonyos sötét-fekete fénytelen folt. Meg-

lehets gyakori hazánkban is, fleg tölgy- és

csererdeinkben.

Gyászcipms (nüv.), 1. Dacrifdimn.
(Jyászév (annm Itidíis), & római jogban és

ennek mintájára a kánonjogban, a házasság meg-
sznése után következ egy év, melynek tar-

tama alatt a n nem mehet férjhez, nehogy az

esetleg szület gyermek a^a kétséges legyen.

Mai házassági jogunkban a Gy.-nek a várakozási

id akadálya felel meg (1. Házassági jog).

Gyászévtized, így szokták nevezni a magyar
prot. egyház történetében az 1671—81 között lev
tíz évet, amidn a magyarországi prot. lelkészeket

és tanítókat azon üiügy alatt, hogy a Nádasdy-
Zrinyi-féle összeesküvésnek k is részesei voltak,

KoUonics Lipót a pozsonyi kiküldött bíróság elé

idéztette, s azok egy részét hitök vagy hivataluk

Ó8 hazájuk elhagyására kényszerítette, más ré-

szét a nápolyi gályákra rabokul elhurcoltatta és

az ekként lelkipásztorok nélkül maradt protes-

táns gyülekezetek különféle módon nyomorgattat-

tak, — mígnem az 1681-iki soproni országgylés
ezen zaklatásokat, legalább nagyjából, megszün-
tette.

Gyásziák, szomorú fák (növ.), csüngöágú fák,

melyeket mint szimbólumot sír fölé szokás ül-

tetni. Hatás V. változatosság kedvéért parkban és

kertben is láthatni Gy.-at. A Gy. fleg terme-
tükkel, lombjukkal és nem a virágjukkal hat-

nak. Legszebbek a vókonyvesszs és keskeny-
lovelü Gy. Klasszikus példa a szomorú vagy
bánatos fz (Salix hahylonka L.) s néhány más
fajrokona, valamint az égfolé tornyosodó ciprusfa

is, mely nem csüng ágával, hanem komor külse-

jével hasonló hatást kelt. A ciprust most a te-

metben a thuja is pótolja. Szép a qyásznifirfa,

t^gyászfenyS, különö.spii pedig a fenór szomorú
rúna, míg a gyászkrisfa csak vénebb korá-
ban veszti el merevségét. A kerti Gy.-at közönsé-
gesen jíewiiíZa (a. m. csüng) névvel jelölik. Ilyen

még a Sophora Japonica petulula, az aranyzápor
(Labumum), galanJbborsó, lepényfa, a meggy és
OBerearnye, galagonya, berkenye, kecskerágó, a
waglb nyárfa, bükkfa, gyertyánfa, mogyoró, mo-
csártölgy, a kecskefüz, a szil és boróka. Á kerti Gy.
többnyire idomítás útján támadtak.

(Jyáazlityol, katonaságnál a tisztek, lelkészek
ti« katonai tiszívi.sojók a f-, udvari és országos
gyász elrendelése után a bal felsökiirt körülfog-
laló, 10 cm. széles Gy.-t a .szolgálati szabályzat 1.

részének 413. és -414. pontjai szerint v. csak szol-

gálaton kívül, vagy szolgálatban is viselik. A ro-

konaikat gyászoló tisztek a Gy.-t csakis szolgá-

laton kívül viselhetik. Ezenkívül .szintén a szol-

gálati szabályzatban említett esetekben a kard-

bojtok, illetleg a kardhüvelyek (kardbojtot nem
vi.sel katonai tisztviselké) és a tábornokok ara-

nyos övei Gy.-lal vonatnak be. Bizonyos esetek-

ben a csapatok zászlóira és a vár, erd vagy lak-

tanya lobogóira is Gy. függesztend.
Gyászinduló, I. Induló.

Gyászjelek, 1. Gyász.
Gyászkeszeg, a fekete keszeg (Tinca vulgai-if

Cuv.) népies neve a Balaton vidékén. L. Compó.
Gyászmagyarok, magyarkák vagy gyasz-

vitézek, azok a menekültek, kik a 955 aug. 10.

vívott augsburgi csatából megfutamodtak. Csak
heten érkeztek haza. Mivel a többivel együtt hsie-
sen halni nem akartak, a nemzet minden javaik-

tól megfosztottan szolgaságra kárhoztatta és csúf-

nevekkel illette ket. Nemcsak maguknak, hanem
még gyeimekeiknek, unokáiknak is sátorról sá-

torra járva kellett koldulniok, míg végre Szt.

István megszánta s Esztergomban a Szt. Láaár
klastromába helyezte ket. Ezentúl Szent Lázár
szegényeinek nevezték a Gy.-kat. V. ö. Chronicon
Budense, 1838. évi kiadás, 45. 1.; Tóth Béla,

Mendemondák.
Gyászmez, 1. Kis-Küküllö.
Gyászmise, 1. Bequiem.
Gyászos (esat.), a fenséges egy neme, rokon a

tragikussal.

Gyászoska (növ.), I. Nonnea.
Gyászpillangó (Vanessa nntiopa L.). a nap-

pali lepkék hymphalidae csalá<ljába tartozik.

Bársonyszerú szárnyai sötét kávébamák, széles Jl
kénsárga szegéllyel, ez eltt végig egy sornyi kék V
foltokkal, az elüls szárnyszegélyen a csúcshoz kö-

zel két fehér folttal. Szárnytérjedelem : 55—76mm
A Közép-Európában mindenütt elforduló pille

nálunk is országszerte gyakori jún.-tól októberig,

majd áttelelvén, tavasszal márc—áprilisban. Her-

nyója fekete szlnú, rozsdavörös háti foltokkal és

fekete tüskékkel; a nyír-, nyár- és fzfán él.

Bábja barna v. szürke szín.
Gyászpiritó, az édesvízi szivacs népies neve.

Az édesvízi szivacsokat hazánk sok helyén össze-

gyjtik, kiszárítják s zsiradékkal összekeverve

arcpirosít<')nak és csúz ellen orvosságnak hasz-

nálják. L. még ['izigi/öngy.

Gyászruha, 1. Gydsz.
Gyászvirágok (uöv.), általában sötétlila v. egé-

szen fekete szin vinVgok, melyeknek a látása

bizonyos szomorkodó v. bánatos érzést támaszt.

Ilyen az árvácska, a gyászvirág (1. Scalnosa), a
gyászoska. feketi* mályva, sötét georgina stb.

Gyá.<;zkusz(>rúba kötik.

Gyászvitézek, i. Hyászimigyarok.
Gyász-zsolozsma, I. Nagyhét.
Gyaur (arab-tür.), ebbl : ííafir a. m. istentagadó,

hitetlen : a törökök így gúnyolják a nem-moham-
medánekat.
Gyaur dag, 1. Amantis.
Gyávaság. A veszélyektl, bajoktól való fé-

lelemnek az a foka, midn, ha egyébként köteles-

ségünk volna szembeszállni velük, leküzdésükre
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törekedni, ahelyett niegbálrálank s inkább el-

trjük a k'> alíizatot. A félelem még nem Gy.,

iiikÁM) toiiitik n(>m függ érzelem ; a Oy. ott kez-

•iödik, iniiiöa a félelém akaratunkat, cselekv
)>rönket oly eaetekben is megbénítja, melyekben a
becsület, a kStotosség azt parancsolja, hogy a
félelem ellenére is osáekedjUnk. liegnagyobh hu-

morral fenti 8hakeq>eare h (ly.-ot FaLstaff alak-

jában.

A kaiomuágml Gy.-ban válik bnössé as, aki

8^|ál Mktomága iránti aggodalomból az ellonség-

gel SHHDibeii nem oly fokú ellentállást fejt ki,

mint amilyenre siolgálati kötelmeinél fc^va köt«^

le« és amilyenre képce, vagy aki a veszélyt köte-

leaségeUeneeen kerüli, vagy — bárcsak szavak
vagy jel* által is — oly érzületeket nyilvánít,

melyek másokban bátortalanságot elidézni alkal-

masak. Háboniban a magát gyáván visi>lö kato-

nákra vag> csapatokra mérend büntetési nemek
a IX. hadicikkbi^n soroltatnak fel.

Athénb*>n a gyávát rendszerint arra ítélték,

ho»íy 8 napig ni ruhában kelfett a vásártéren
'"'- Spártában spártai nnek nem volt szabad

ihoz férjhez mennie s azonkívül mindenki,
uM.el találkozott, megüthette anélkül, hogy ez

ellen védekeznie szabad lett volna. Könnyebb fel-

ismerhetés céljából tarkán foltozott ruhát kellett

viselnie s szakálát csak félig volt szabad meg-
nyimia. A rómaiak megtizedeléssel büntették a
-'yávákat. valamint a gyáván viselked egész
'sztairokat is. A germánok a gyáva embert élve
t<»mették el.

Gyegyeaény (azeltt : Gyigyisentf), kisk. Bihar
vm. vaí«kohi j.-ttan. (i9io) 1514 oláh lak. ; u. p. és

H. t. Rény.
Qyehenn*. 1. Gé-Hin»om és Pokol.
Gytycaa. 1. Géza.
Qyeke. kisk. Kolozs vm. nagysármási j.-ban,

lato! 8víí» oláh és magy. lak. ; u. p. Mocs. u. t. Kis-
sarmás.

Gyékény (ov.), 1. Tífpha.

Gyékényes, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban.

(1910) 2i^*i7 ni2igyar lak., fontos vasúti csomópont
a m. kir. államvasutak Imdap^-fiuraei vonalán,
ahová a déli vasút csomópontja Zákányból he-
lyeztetett át : van posta- és táviróhivatala. L. még
AlsóffUfkénym. Felsöfjijékényes, Kvtfft/ékényes.

Gyékényes háló, g} ékénybí készült úszókra
függesztett öregháló.

Gyékényíélék (növ). 1. Ti/phaceae.
Gyékényíonás, nagyon elterjedt háziipari ág,

aieiy .sást és háncsot dolgoz fel, részint dísz-

tárgyakra, részint gyékényponyvákra és ú. n.

szatyrokra. R háziiparág hazánkban leginkább
Maros-Torda, Pest-Pilis-Sol^Kiskun, Besztercze-
Naazód és Szatmár vm.-ben van elterjedve. Maros-
T> .Illa vm.-ben különösen F'ele, Szabéd, Csávás és
H. /..kölpény k(>zségekben fizik ezen iparágat igen
nagy mértékben, ieírínkább szatyrok készítésével,

melyek nagy kiviteli cikket kcjKíznek Németor-
szágt)a és Amerikába. Finomabb cikkekot készíte-

nek Szatmár vármegyében, melyek országszerte
naíryonel vannak terjedve. A gyékén>-fonatokat
kii! nféleképen kombinálva használják kosárfo-
iii^ra is, valamint miparilasr feldolgozva dísz-

tárgyakra. L. még Háziipar.

Gyékényszár (tolnia, patitímzái, lat. calamus,
nov.), a szalmaszárhoz hasonló hosszú sz^, de
belsejében laza szövet van. nem csöves, leveleket

csak az alsó részén fejleszt, miért is feljebb büty-
kei nincsenek. Ilyen a káka, gyékény szára.

Gyekés, köz.>iég, I. (íyököft.

Gyelekovec. község, 1. Gjelekovet:

Gyelo ( Gelo, Gyalu}, a Névtelen Jegyz szerint

az erdélyi vlachok ura. kit a 2. fejezetben (iy.-nak,

azaz gyarlónak nevez (Dux . . . Gclou minus esset

tenax). Ghélo azonban avar nyelven sót jelentett

(Ethnographia, 1897. 259.). A Névtelen szerint

Tuhutum a Meszes-kapim át Erdélyre törvén. Rá-
kos és Hidalmás közt Gy.-t tökéletesen megverte,
s a Kapus vize mellett megölte, mire a vlachok
Esküllnél hséget esküdtek Tuhutiminak. Bi-

zánci és más források nem szólnak róla.

Gyémánt (lat. és gör. adamas vagj'is legyz-
hetetlen, nagj- keménysége miatt : 1. a képm^llék-
letet és a Drágakövek cikk .tzínes képnieÚékletét),
a szabályos rendszerben kristályosodik (oktaéder,

rt)rabdodekaé(ler, negyvennyolcas), többnyire le-

gömbölyödött lapokkal ; szabad v. bentt kristá-

lyok ; ritkán vaskos rostos v. szemcsés v. porózus
halmazok és ekkor többnyire sötétre színezve (bort

és karbonado). Kitnen hasad az oktat-der lapjai

szerint, k legkeményebb ásvány. Víztiszta, szürke,

barna v. sárga, fekete, vörös, kék és zöld. Fény-
törése igen ers, törési együtthatója n= 2-Í0735
vörösre,n= 2 46476 ibolyára, diszperziója005741
igen tekintélyes ; ers fénytörésének és diszper-

ziójának köszöni tüzét és színjátékát. Tisztára
szénbl áll, a közönséges vegyiszerekben oldha-

tatlan és ellentálló ; a levegn széndioxiddá ég el

:

oxigéntl mentes légkörben hevítve lassan gra-

fittá alakul. Hosszabb ideig tartó megvilágítás
után némely Gy. a sötétben foszforeszkál. több-
nyire másodlagos fekvhelyen találják korund,
epidot. anatász, cirkon, rutil, andaluzit. spinell,

gránát és neme.<fémek társaságában; a kzet,
amelyben elfordul, rendesen homok, homokk,
kongloinerát Legrégebben ismertek az indiai

fekvhelyek, a DekáJi-hegység keleti lejtjén;
ezek a bányák most már meglehetsen kimerül-
tek. Régi, valószínleg szilur-kori homokkben,
konglomerátokban ("s a folyót^jrmelékbe-i találják.

Madras tart(»niányban. Bellary vidékén pegmatit-
ban (gnájszban) is elfordul rubin és zafír társa-

ságáén. Jóval jelentéktelenebb a Bomeo-szigeti
elfordulás. Kraziliában Minas Geraes és Bahia
tartományokban találják a Gy.ot (felfedezték

1727); ma már itt is csökkenben a bányászat.
A Gy. anyakzete Braziliában az itakolumit nev
hajlítható homokk és az ebbl keletkezett kon-
glomerát (ca.-icalhao, tapanhoacanga). Kiséró ás-

ványok barna titán- és vastartalmú ásványok (u.

n. favas', a. m. barna borsó és hab), tvarc, jászpisz,

turmalín, krizoberill, nitil. cirkon, magnetit. pi-

rit, arany.
[

r a karbonado v.

fekete Gy. ny. íinornssemfl

tömött, nem ^ es nagyobb kemény-
séggel (fúr"- -^ rongok számára külö-

nösen alkaliiia.<-i, iciKtji i.íiniából származik. A ftorí

gömWjs kristályos durva foliilf>tü<íy. Hraziliában

íOév alatt 13 millió karát (26 q) Gy.-ot bányász-
tak 400 millió K értékben. A homok- és kavics-
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ból iszapolás, mosás és válogatás útján keresik

ki a Gy.-ot. Újabban Brit-Gajánaban (Dói-

Amerika) is akadtak Gy.-mezkre, még pedig a

brazíliaiakhoz hasonló körülmények között. Lapp-
land és Oroszország határán is találtak Gy.-ot a

homokban, számos más ásvány tarsaságában

;

kereskedelmi szempontból ez elfordulás igen je-

lentéktelen, de annál nagyobb a tudományos fon-

tossága, mert a Gy. csakis a gnájszt átszel szá-

mos gránit ós pegmatittelérbl származhat. Sötét

.szin(í Gy.-ot találtak sok meteork- és meteor-

vasban is. így aNovo-Urei(1886szept. 10., Orosz-

országban), Carcote (Atakama, Chile), Magura
(Árva vm.), Canyon Diablo (Arizona), Cubella

(Spanyolország)-meteorhullások mind tartalmaz-

nak Gy.-ot. A meteoritokban, található grafit

gyakran a Gy. kristályalakját mutatja (ú. n. Clif-

tonit) ; valószín, hogy esés közben a Gy. a nagy
felhevülés miatt graílttá alakult át.

Az Urai-hegységben Adolphskoi aranymosó-
ban Bissersk közelében a homokban eddig vagy
150 víztiszta Gy.-ot találtak. Elszórtan az Ural-

nak még más pontjain is akadtak Gy.-ra. Eddig
16 ponton 222 Gy.-ra bukkantak. 1850 óta isme-

retes a Gy. az ószakamerikai Egyesült-Államok-
ból. A legnagyobb 23V4 karát súlyú. Aranytar-
talmú homokban másodlagos fekvhelyen talál-

ják Kaliforniában, az Appalachok láncában, a
Fels- és Michigan-tó között, Arkansasban ere-

deti fekvhelyén vau (felfedezték 1906 aug. 1.), a
kzete peridotit (mint Dél-Afrikában). Némileg
számbavehetök az ausztráliai Gy.-mezk, ame-
lyeket 1851 óta isméinek. Egyrészt az arany-
mosókon, másrészt az ónkömosókban találják a
Gy.-ot. A mosók Új-Dól-Walesben és Bingera
környékén vannak, utóbbi helyen szerpentinnel
függnek állítólag össze, ópúgy, mintaKapföldön.
Legfontosabbak ez id szerint a délafrikai Gy.-
mezk. A forgalomban lev Gy.-ok s/io része on-
nan kerül ki. Ezek az ú. n. kapkövek. Dél-Afriká-
ban a Gy. nemcsak a folyótörmelékben, hanem a
karooformációban kürt- vagy kráterszer mé-
lyedésekben is terem, amelyek az Eifel-hegység
maarjaira emlékeztetnek. Ezek a kráterek sár-

gás-kékesbarna földdel vannak kitöltve. Ennek
t^imoge túlnyomórészt szerpentinszer anyagból
áll, amely egy peridotit(kimberlit)-erupti"vközet

mállásából keletkezett, cementje hasonló anyag
és közte sok karooformációbeli törmelék van. Ez
az ú. n. bloue ground, amely tehát egy mállott
eruptív kzet t^irmolékéMl (kimberiit)és az áttört
kzetek darabkáiból áll. Ez a Gy. anyakzote. Az
még kérdéses, hogy a Gy. ebben a kzetben ere-
deti kiválás-e, vagy pedig a mélységben van a
Gy. anyaközete ós az eruptív kzet az erupció
alkalmával a Gy.-ot magával felhozta-e, vagy
pedig az áttört karooformációbeli széntartahni'i
palákból kelotkezett-o a Gy. A bloue ground-tól
áttört rétegek vízszintesen települnek és alulról
felfoié a következ rétegekbl állanak: fekete,
kénben gazdag pala. kvarcit, amelyekbe diabáz-
ti'léivk törnek be. A Gy. eloszlása meglehets
szabálytalan a blouo groundban ; kisér ásványai
ilmenit, magnetit. kromit. gránát, ensztatit, öli-
vln, cirkon, topáz, stb. A kap-Gy.-ok tekintélyes
nagyok és kissé a sárgás-barnásba hajlanak. A

feketések emlékeztetnek a bortra, szövetük kri.s-

tályos, a hasadásuk kissé rosszabb. A bányák
2 félék : 1. vizes bányák, vizek közelében kavics-
rótogekben,amelyeknéha tekintélyes vastagok (12
m.) ós a 2. száraz bányák, amelyekben iszapolá><

nélkül, szárazon szemelik ki a Gy.-okat a törme-
lékbl. Az 1892. évig 51 millió karát (10500 kg.)

Gy.-ot aknáztak ki. Ez a mennyiség megtöltené
egy ládát, amelynek hossza, magassága és szé-

lessége körülbelül IV2 m. lenne; értéke pedig
körülbelül 1500 millió koronát tesz ki. Azokat a
Gy.-okat, amelyeknek nyers alakja olyan, hogj
nagyobb veszteség nélkül lehet ket csiszolni,

briíliánsokká dolgozzák fel, a vékonyabb dara-
bokból rózsákat (rozetta) csiszolnak. A technika
jelenleg sok helyen alkalmazza a Gy.-ot: mik-
roszkóplencséknek, üvegvágásra, az üvegen való
írásra, csiszolásra, kemény kzetekben való fú-

rásra. Híres nagy Gy.-ok : Az indiai Gy.-ok kö-
zött legnagyobb a Nagy-Mogul, amelyet 1655.
Tavernier látott Indiában : súlya 280 karát (ere-

deti súlya azonban 787 karát volt) ; jelenleg állí-

tólag a perzsa sah birtokában lenne. A Kohinoor
jelenleg az angol korona kincsei között foglal

helyet, súlya 186 karát volt, de célszertlen alakja
miatt átcsiszolták, jelenleg 106 karát, értékét

2 millió koronánál többre becsülik. Az orosz ko-
ronakincsek legértékesebbje az Orlow, 194 karát
súlyú, azután a Hegyek Holdja (120 karát), a
Sarkcsillag (40 karát), a Sah (86 karát). A híres

Tavernier táblája (242 karát) még a XVII. sz.-ban

eltnt. A Régens súlya 410 karát volt, most a
csiszolás folytán 136: a francia koronakincsek
egyike. A Florentiner a bécsi Hofburg kincsei kö-

zött foglal helyet, súlya 133 karát (27 gr.). A
Hope-Gy. gyönyör zaflrkék szín, 44 karát
súlyú, sok gazdát változtatott. A zöld Gy.-ok kö-

zött leghíresebb a drezdai. 40 karát súlyú. A
Brazüiából származó nagy Gy.-ok között leghí-

resebb a Dél csillaga, eredeti súlya 254, csiszolva

125 karát: a délafrikaiak között nevezeteseb-

bek : Dél-Afrika csillaga 83 karát súlyú. raegCí«i-

szolva 46 karát ; a Stewart 288. csiszolva 120
kai'át ; a Viktória (Nizam-Gy.) 457 karát ; az Ex-
colsior 971 karát, 20 millióra becsülték. 10 részre

vágták szót ; a Reitz-Gy. eredeti súlya 640, csi-

szolva 239 karát. A leghatalmasabb afrikai Gy.-ot

1905 jan. 26. találták Transvaal államban Pre-

toria mellett a Premier-bányában. Ez a Cullinan-

Gy.. méretei 10, 6Ví és 3'/jo cm., súlya 3024 karát

(610 gr.), értékét 9 millió fontra becsülték; a

transvaali kormány Eduárd angol királynak ado-

mányozta, aki azt szét-daralviltatta ; a legnagyobb
darabja 516 karát súlyú, a második 309 karát

;

az összes megcsiszolt darabok súlya 980 karát.

A Gy. értéke függ a tiszta.ság-, átlátszóság-, szín-

stb.-tl. A sárgtisak a legkevé.sbbó értékesok. A
nagysággal rohamosan n az érték. Az elsrend
Gy. értéke : 1 karát súlyú 250 K., 2 karát súlyú

800 K., 4 karát súlyú 2400 K.. 10 karát súlyú

13.000 K. körül van. A Gy.-ot mesterségesen is

sikerit elállítani. Moissan francia kémikus ax

elektromos Ívfényben a vasban szent oldott fel

Ó8 azután az olvadékot igen hirtelen lehtötte

:

ekkor az olvadék külsején szilárd kéreg kelet-

kezett, mig a belsej(» igen nagy nyomás alatt
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merevedett raec. a szón ilyen kürülmények kö-

zött Gy.alakhan kristályosodott ki ; sikerült ily

módon V} mm -nyi kristályokat is elállítani.

T'riedlandor ijr»«n masras hmérsékleten olivinban

iónt oldott ii'I. t'kkor is Q>'. alakban vált ki a
szén : ez különösen fontos, mert a Uy. anyakö-
zete Dél-AWkAhan egy divines eniptiv kzet.
Lndwig A.-nak 1901. sikerült 1300 atmoszféra
nyomás alatt a síént ma^as hmiTsókleton küz-
-"! ---tá átalakítani. A Gy.-ot hamisítják

Q ékkövekkel (topáz, spinoll, turma-
ristály, stb.), valamint Strass-üveg-

!)it már az acélkés is megkarcolja és

;.aia (folysav) könnyen megtámadja.
Gyémánt, a könyvnj'omdászatban igy nevezik

a hrk«ziu'ilat<^ betünemek legaprbbját, nagysága
4 titi. 1. Betünemek.

árok. Régente erdítéseknél a lré-
>tt árokfalak és árcdrvédcölöpzctek
iián^lag osek^ siélesség. de mély

árkok, melyek arra szolgáltak, hog>' a támadó a
lréseket meg ne közelíthesse.

Oyémántttcán. I. Fácánfélék.
Qyémántfekete, a gyapjo fekete festéke, mely

elóállitható amidoszalicilsav diazotálása által

nyert anyagnak a naftilaminnal való kapcsolása
által. L. A2ofeki^>'.

Gyémántiémragasz. 1. Ragasz.
Gyémántflavin, sárga pácfésték. molynek kép-

lete Ho.r,H,XNC,H,()HCOOH és elöállíthatú
tpti . '. „!it..niiu,.k szalicilsavval való kapcsolása
ft 1 !its;irga diazobenzoesavból és szalicil-

>í .itható sárga festék.

Gyémánthegyü fúró (bány), 1. Mélt/f'úrá.'i.

Gyémánthó. sarki tájakon a levegben le-

besíó Hnom, fényos jéskri-stályok.

Gyémántmenyegz, a házassági frigy meg-
. 'U's*'n»>k «;0. évfordulója.

Gyémántmezk (ang. diamond-fields), azok a
:>an a Fokfóldön a Vaal és az

'
:' *tt. ahol gyémántot bányásznak.

Gyémántpát. n korond nem átlátszó, barna
változata.

Gyémántpinty. l. Aurora-madarai
Gyémántqnader. l. (^uaderozás.
Gyémántsor. az építészetben ké»k)i román és

anirlo-n(»rmann di.-izítmény, mely .szoro.san egymás

réaáataor.

öllé sorakozó négyszögletes kisebb piramisokból
11 1 (1. az ábrát}.

Gyémánttinta, folysavnak és baritnak a ke-
verék*', mely üvegtárgyaknak állandó jelzésére
használható.

Gyenda. Ti.szaroffhoz tartozó puszta Jász-
un-Szolnok vm. tisxtá közép j.-ban, (1010)

üusr^ar lakossal: poetaflgynökség, u. t.

Gyenes lAszl. szinész, szül. Monostoron (Jász-
Nagykun-Szolnok vm.) 1857 márc. 7. Iskolái el-

vcjrzése után Parisban tanult. 1879 óta a kolozsu

vári, 1882 óta a budapesti Nemzeti Szinház tagja,

intríkus és jellera-szinész. Fbb .szeropf»l : Lucifer,

MeíLsztó, flago, Biberach. Barac-s lmrf> (A bor) stb.

Gyenesdiás, ki.sk. Zala vm. koszthelyi j.-ban.

(1910) 1272 magyar lak., vasúti megállóhely, posta,

távbeszél.

Gyenge . . . összetétel szókat 1. Gyönge . .

.

Gyep. pá.<d, pázsit (növ., caespes), teljesen vagy
logalább fképon pázsitfüvekkel egyenletesen és
süi-üen bentt mez vagy térség. A gyökérfej
vagy mogkurtult törzsek srfi levélzete alkotja.

Rétek, legelk s kerti pázsitok alakításánál több
módon alkalmazzák ; ilyenek a természetes begye-
pftVíVA ;i ,nn>ithfakás s a gyep vetése. Természe-
te- "Sitiink gyepet, ha a gyep kelet-

ke. n a természetre bizzuk: a begye-
pesíteudu területet e célból valamely kalászossal

vetik el s ennek letakaritása ntán magára hagy-
ják: a legelváltó gazdaságnál gjakran elfor-
duló ezen eljárás csapadékos égb^lat alatt siker-

rel alkalmazható ugyan, csakhogy az ily módon
létesített gyep nem felel meg mindig a gazda kö-
vetelményeinek. Legbiztosabban és leggyorsabban
elérjük a célt. ha a begyepesltend területet más
gyepes területrl lehántott gyepha.sábokkal vagy
gyeptéglákkal befedjük, csakhogj- ez a módozat
nagj'on költséges s nagyban ki nem vihet. En-
nélfogva legáltalánosabb mód és a gyepvetés si-

kerülésének ffeltétele, hog>' a magvak csiraké-

pesek legjenek és a vetésre alkalmazandó külön-
féle f- s lóherfélékbl álló magkeverékben azok a
növények legyenek megfelel arányban képviselve.

amelyektl az adott vi-szonyok között a legjobb

gyep várható, minélfogva a gyepesítés e módja
alapos szakismeretet tételez fel. V. ö. Bal(l<f Árpád

.

A rétmívelés s legelkezelés alapvonalai (Buda-
pest 1879) ; Károly Rezsó. Rét- és legelmiveifvh

(u. 0. 1905) : Gá.spár J.. A kaszálók és legelk
ápolá<5áról (1910).

Gyepes, kisk. Udvarhely vm., homoródi j.-ban.

(1910) 578 magyar lak. ; kik kiparral (éptlletkövek,

lépcsk stb.) foglalkoznak ; u. t. SzékeljTidvarhely,
n. t. Kénos.
Gyepesfala (azeltt : Priszaka), kisk. Krassó-

Szön'ny vm. temesi j.-ban, (1910) 712 oláh lak.,

u. p. <'S u. t. ZagDzsén.
Gyepesítés, gyeptégkdmrkolai. A földfeltöl-

tések és bevágások rézsit gyepesíteni kell, vagy
gyeptéglával kell burkolni, hogj- vízmosások,
lebámlások ne keletkezzenek. A (iy. perje-, here-
és lucema-fólék magjával való iK'vetéssel történik.

Hektáronkint 1- 2 kg. fmagot szokás vetnL Ha
a feltöltés v. bevágás anyaga nem term, úgy a
rézsre utólag kell mintegy 15 cm. vastag term-
réteget bordani. Erre a célra a mimka m^ezdé-
sekor az anyagárok illetve a bevágás fels term
rétegét leásva külön készen kell tartani. A Gy.-ek
fentartása énlekében ügyelni kell arra, hogy a
lézsOketosak idejében kaszálják és rajtuk marhát
ne legeltessenek. A gyeptéglaburkolat a rézsk
G.-ének gyorsabb, de költségesebb módja. A gyep-
téglákat gyepeetérlUet^ lemetszésével állítják

el. A téglák 25 cm. szélesek és hosszúak és 8
cm. vastagok. Bevágások rézsit lapjukra fek-

tetett gyeptégiákkal lehet burkolni. Töltések bur-
kolása anmbao tartósabb élükre állított gyeptég-
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Iákkal, V. lépcszetesen egymásra lapjukkal ra-

kott teóriákkal. A gyeptéglákat faszegekkel er-
sítik a földre.

Gyepfedél, az skorból származó primitív fe-

dél. Agyagos vidéken, a városon kívül ma is hasz-

nálják szegényebb emberek félig földbe vájt

(wluik befedésére. A tetögerendázatot husángok,

vékonyabb fatörzsek alkotják. Erre rzse-fonatot,

galyfát fektetnek s kívülrl 8—10 cm. vastagon

leagyagozzák. Végül kirakják gyeptéglával. El-
nye az olcsóság, s hogy ki-ki maga készítheti el.

Ha az agyag jó, a vizet nem ereszti át. Kecskemét
körül számos Gy.-es lakás (putri) látható — de

egészségtelen voltánál fogva számuk egyre fogy.

Pincék, vermek lefedésére azonban igen jó szol-

gálatot tesz.

Gyepföld, 1. Földek.

Gyephamu, kedvelt trágyaszer, mely a föl-

destl leszedett gyephantdarabok elégetése által

készül. A gyephántó eszközök segélyével lesze-

dett négyszöglet hantdarabok a napon jól ki-

száríttatván, száraz gallyakkal, rzsével vegye-
sen, rétegesen kupacba rakatnak ós elégettetnek.

Az így nyert Gy. oltatlan mész tartalmából szár-

mazó maró hatását a levegn néhány hét alatt el-

veszti s a kertek, v. erdei csemetekertek trágyá-
zására használható fel.

Gyephántó eszközök, a gyep felszedésére szol-

gálnak. Ilyen a gyephasogató eke (szkariflkátor),

«ely a gyepet — egymásután két egymással ke-

resztez irányban húzva — négyszögletes dara-

tokra hasogatja fel ; ezeket a négyszöglet han-
tokat aztán a gyephántó ekével forgatják fel. A
kézzel való gyéphántásra szolgál a gyepvágó kés.

Kz a gyepet ugyancsak négyszöglet darabokra
hasogatja, amelyeket aztán a gyepválasztó lapát-

Uü, vagy gyepszedö kapával hántanak le a földrl.

I;. még Gyeimyiró.
Gyephockey (sport), 1. Hockey.
Gyepkorall (áiiat), 1. Gladocora.
Cryepkönyvek, a Magyar Lovaregylet (régeb-

ben Pesti Lovaregylet, azt megelzleg Pesti
Versenyz Tái*saság) évkönyvei a 90-es évek
elejéig ezen a néven jelentek meg.
Gyepl, lószerszám, az a szíj v. kötél, mely a

zabla karikájára van ersítve, s a befogott ló veze-
t<teóre szolgál.

Gyepls, 1. Nyerges.
Gyepmester, sintér, városokban és nagyobb

községekb(<n az állati hullák szabályszer eltaka-
rításával hatóságilag megbízott egyén. A Gy.-i
szolgálat hatósági felügyelet alatt áll ós a Gy.
alkalmaztatását és teendit, továbbá a Gy.-i tele-

pek •'Ihelyezésót és berendezését az 1888. VII.
t.-c. és az e törvény vógr(>hajtására kibocsátott
fiildnilvelés-, ipar- és kereskedelmi miniszteri ren-
delet (H)—t59.§. szabályozza. A Gy. régebben a //ó-

A«r t<>en(löit is ellátta, st jelenleg is egyes helye-
ken ez utóbbi teendk a Gy.-séggel, ha nem is

hivatalból, kapcsolatosak.

Gyepnövények y.gyepi'zönwények (plantae cao-
spitosne), n«>ni annyira a gy(»pes(»n vagy bokrosán
növ füvek (árvalányhaj ,FestucA,7Jrt-/(awyxwime-
^pUosn), mint inkább azok, amelyeknek tkéje a
földben messze szétterjed v. pedig tarackra ágazik
s egjenleU-s pázsitgyepet vagy mezt növt^thet.

Ilyen az Alopecurus pratensis, Poa pratensis, P.

triviális, P. fertilís, P. neraoralis, a Festuca ela-

tior és F. rubra, az angol perje és ola.sz vadóc,

az Agrostis stolonifera, Phleum stoloniferum stb.

Gyepnyíró, kertekben, parkokban alkalmaz-

zák. Azeltt csak nagyobb ollókat, ú. n. Gy.-oUó-

kat v. sarlót használtak e célra, újabban a dobos

szerkezet Gy.-góp van elterjedve. Ennek met-
szkészléke csavarvonal alakban megersített
késekkel bíró dobból áll, mely kések a rögzített

ellenkés éle eltt gyorsan forgatva, az álló fszála-
kat lecsapják. A késesdob forgatását 1—2 járó-

kerék és megfelel fogaskerék-áttétel eszközli ; a
járókerekek eltt kis vezetkerekek is vannak s

az egész gépet a munkás maga eltt tolja. A gép
vágószélessége 28—40 cm. között van, súlya
30—35 kg. Magas f lekaszálására nem való. Leg-
újabb szerkezetek a Reform, Excelsior, New-
burgh jegyek.
Gyepöntöz, a gyepsznyegek állandó öntö-

zésére szolgáló készülék, mely áll a földön álló

talpból, az ebbe elhelyezett rövidebb csbl, mely
alant gummitömlvel van a víztartó medencével
vagy a vízvezetékkel összekötve ; a cs fels vé-

gén van a vízszórócsillag, amely vékonyabb, de
végükön zárt, egyik oldalukon azonban kis lyu-

kakkal ellátott fémcsövekbl készült, amelyekbl
a víz az oldalnyomás törvénye szerint (Segner-

féle vízkerék) finom sugarakban kiömlik és a

csillagot körforgásba hozza. Mikor a pázsit egy
része már elég vizet kapott, az egész készülé-

ket tovább helyezik, amiértis a gummitömlnek
megfelel hosszúnak kell lennie. Ilyen készülék a

vízvezetéki töml végére alkalmazott 2—3 m.
hosszú s egjik oldalán egy sorban sr lyukakkal

ellátott s végén elzárt vas cs, amelybl a víz

finom sugárban ömlik ki.

Gyeptégla, a fvel bentt területekbl kivágott

hasábok vagy téglák, amelyeket a kertészetben

útszegélyeknek, kisebb területen pázsitnak, gyep-

pamlagnak s egyéb célokra használnak. Szükséges,

hogy a Gy.-koly vastagok (15—20 cm.) legyenek,

hogy azokban a füvek gyökereinek nagy része

megmaradjon : alájuk a földet jól mvelve kell

elkészíteni és lerakás után sokszor öntözni, kü-

lönben kiszárad. Költséges volta miatt nagy terü-

leten nem alkalmazható az ilyen bt>gyepesítés.

Gyeptzeg, 1. Tzeg.
Gyep (növ.) a. m. kerítés, még pedig efetvw Gy.,

ha él fák (Gy .-bodza) vagy bokrok (eleven gát

Lycium) alkotják, fonott Gy., ha mesterségesen

levagdalt ágakból alakították.

Gyepüfüzes (Kohtldisch), k isk. Vas vm. felsó

ri j.-ban. (isuo) Wói német lak., postahivatal, u. t.

Nagyszentmihály. Gy. az Erddy grófok uradal-

mának feje, kiknek itt régi kastélyuk és szép

parkjuk van.

Gyepkaján, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban.

(19101 705 mag^-ar lak., u. p. Káptalanfa, u. t.

Sümeg.
Gyeppataka (azeltt : Preszáka), kísk. Bihai

vm. belényesi j.-ban, (loio) 576 oláh lak., u. p. és

u. t. Belényesújlak.

Gyepüsolymos (azeltt : Solipnos • Pdrász).
kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, (1910) 785 oláh

lak., u, p. és u. t. Magyarremete.
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OyepTMéro. I. Lintomt.
Oyepvetés, 1. E>''falakitás.

Gyér, riairyk r..r"[itál vm. raódotii j.-baa, (i9io)

1281 uóiiD't. .s2(>rb es'magyar lak. Vasútállomás,
poe>ta, távip). távbeexéiö. ll még Tógyér.
Gjérea (enié«aet), (ákkj osak gy^^ hézago-

san bentt terttlet.

Gyéres (újabban: Aranyosgyéres, Ghirisiu),

lüsk. Tonla-Arany08 vm. tordai j.-ton, közel az

Aranyo:i tulyóhoz s a kulozsvár-tövisi vasút
mellett, melylN'tl itt a tordai sxárnyvonal ágazik
lú. (i»io) 1815 magyar és oláh lak., posta- és táv-

ÍTöhivatallal, teMímállomáasal, hitelszövetkezet-

tel, 8 síép röna határral, m^en jó rabonát, ku-

koricát s bort termeoleDek. L. még Éaröggyéres,
Mezgyéres.
Gyéresszentkirály. kisk. Torda-Aranjtw vm.

tordai j. Imiu. az Aranyos folyó s a kolozsvár-tövisi

vasút iiioUett. (1910) 7Ü4 uláh s magyar lak., két

szép kastéllyal, melyek közül a Wesselényi-féle

angol r Illet, gyönyöni kerttel : a. p. és

u. t. Ar ; i'S.

Gvergyai, 1. Albert, XVI. vagy XVII. sz.-beli

az Arifiiits c. liíres népkooyv szerzje.

1 tijt;* oime szerint : História egy Argirus nem
Idráiyfiról és egy tündér szúzleanyrí. Életérl
semmit sem tuamik. nevét a versfejekbl olvas-

ha^uk ki. Toldi Ferenc (Költészettörténet 1855)

Görgeitiek írja ; mások (pl. Szinnyei, Magyar írók)

GetyoMdí magyarázzjc, Volf György szerint

(Bgjretemes Philol. Közlöny 1882 1 f^>i>~>iruaio\-

vasandó. A költemény egyike a i 'phis-

tóriáknak. Rendkívüli kedveltség'' „ i. hogy
Sz tudta összeáliitani (a leg-

rej ledék, a XVII. sz. második
felébl, egy régi kutésbl kifejtve a nemzeti mu-
zemnban). «t xa^ máig is a ponyván forog.Anyagát
k*> valo'an felhasmálták: egyebek közt ez
ah. tteVörösmartytisaCsongorés Tünde
irásáia. ü> . valószinflleg olasz vagy latin verses
novella után dolgozott ez a forrás azonban még
ismeret! . iiyos. hojry a mese az
ú. n. y. •/. tartozik, mely az
eiT'"

"

; '1 N iiii t'ijt'dvc.V.ö. Magyar Könyv-
sz t 353); Heinrieh G., Argirus (Buda-
pt»i. .-, I.IX l'í^" '^ ' ; Jen, Gy. Árgi-
rosának t ~i i i ..ny 1894); Via-
^of-^'-i;,, , - ..^y. ....... olasz-latin cso-

p..:

_'. ,. J ; ...... 1799. Kolozsvárt, megh.
o. o. 1874., a múlt század közepén nagy aanttpet
játszott Erdély közéletében, volt országgjrfllési

követ, bíró a hétszran^es táblán, a, szabadság-
harc után focrságot szenvedett, majd föUró s Ú-
rálybir szép hangja volt (magas tenor)

8 mint i énekelt is néhányszor a kolozs-
vári szinhúzbau. Két nyelvészeti munkája : A ma-
gyar nyelv sajátságairól (1856) és Magijarosan
1 1872) etryoldaluak, de fölfogások eredeti!

Gyergyó. ( sík vm. gyergyószentmiklósi járásá-
ban, a Maros lolyú két parsán, a Görgényi-ée
Gyergyói hav;i.«)k közt elterül gyönyört fensik,

mely Vaslálitol kfzdve Ditróig terül el; hossza
DÉ.-i irányban nunt<'ey 251un., szélessége közepe
t^án 20, két végpontján 5—8 km., tenger feletti

700 és 780 m. közt változik, k ma-

gas hegyektl övezett fensik, melyet a Maroson
kívül mellékvizei, a Somlyó, Nagy- és Kis-Borzon.
Belkény és Ditró öntöznek, Csik vm. legterméke-
nyebb részei közé tartozik s r^jta vagyonos és né-

pes köoég^ keletkeztek. A Gy. lapályának nem-
csak a Maros mentén, de a hegy ekén át is jó köz-

lekedési utjai vannak, így a Bucsin hágón át Pa-
rajdra. a Kereszthegy hágón át Görgényszent-
imrére, a Közrezen át Borszékre és Romániába :

továbbá vannak még átjárások Ditróról Tölgyesre
és Gyergyószentmiklósról Békásra. Gy.-ról 1468.
történik emlités, mint Csíkszék legtekintélyesebb

flúszékéról.

Gyergyóali&lo. nagyk. Csik vm. gyergyószent-
miklósi j.-ban. (1910) 18.59 házzal é« 6442 magyar
lak., közel a Maroshoz fekszik, a Belkény patak
mellett, szép rónán: van csendórör.se, takarék-
pénztára, téglagyára, postahivatala; u.t. Gyergyó-
szentmiklós ; állami népiskolával, mellnek gazdá-
szati szakosztálya van, továbbá állami múasztalos
és eszterirályos tanmiihelye van.

Gyergyóbékás. nagyk. Csík vm. gyergyótöl-
gyesi j.-ban. (1910) 8878 magyar,oláh ós német lak.:

van hitelszövetkezete, kereskedelmi hitelintézete,

kölcsonpénztára, farészgyára, posta- és táviró-

hivatala, mellékvámhivatala a békási szorosban.

Gyergyóbélbor. 1. Bélljor.

Gyergyóborszék, 1. Borszék.
Gyergyócsomafalva^nagy k. Csik vm. gyergyó-

szentmiklósi j.-ban, (1910) 8917 magyar lak.: van
fogyasztási és értékesítszövetkezete és frész-
gyára ; u. p. Gyergyóalfalu, u. t. Gyergyószent-
miklós.

Gyergyóditró, 1. Ditró.
Gyergyóholló. nagyk. Csik vm. gyergyótöl-

gyesi j.-ban, 1396 oláh és magyar lat ; a. p. és
u. t, Gyergyótölgyes.

Oyergyói havasok, a Kárpátok erdélyi K-i ha-
tárláncolatának legészakibb tagja, Csik vmegye
É.-Í részében. A hegység a Toplicza és KLs-Besz-
terese forrásai közt emelkedik s egészben véve
DK.-i irányt követ, a vízválasztót jelölve egyfell
a Maros (gyergyói lapály), másfelöl az Aranyos-
Besztercze mellékvizei közt. Legjelentékenyebb
csúcsai 6.-ról I).-felé aBükkhavas(1846 m.) Bor-
szék fölött, az (Jroszbükk (1186 m.) és a Közroz-
havas (1463 m.) Salamás fölött, a Tatár hágó 1 1 ^.'»i

m.), míg legmagasabb csúcsa 1545 m. Ditró fölött.

A Gyergyószenitaniklós és Békás közti nyereg a fó

gerinc D.-ivégétjelöli, melyen túl az Öltés a Békás
forrásain túl aCsUd hegycsoport (l.o.) következik:
Gy.-hoz szokták azonban niéir s/ámitaní az Olt j< >hti

pár^' )ésPeketei
(1546m., vedö hegyek inai

a Hargitához tartoznak. A hegység közepes ma-
gassága 1400-1500 m.. mellékágai szintén tete-

mes magasBágot érnek el. Hazánk legérdekesebb
hegységei közé tartozik ; legnagyobb részét ren-
geteg erdk, leginkább fenyvesek fedik, a cser és

WUgy' gyéren fordul eló. a bükk gyakoribb. Völ-
gyei igen mélyen vannak bevágódva s azokban
csak kevés községet találni. A Gy.-ban s^úmos
folyóvíz ered. A völgyeket jól járható országutak
kötik össze. A Gy.-at leginkább homokk, jeg-
oös palák, kivált csillámpala i« gnájsz. helyen-
ként gránit, jura, mészk és trachit alkotja : neve-
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zett'S a (litróit (1. o.) és a szárhegyi (1. o.) fehér

márvány föllépése.

Gyergyói hegység, 1. Giiergyói liavasok.

Gyergyókilyénfalva, 1. Kilyénfalva.
Gyergyóremete, nagyközs. Csík vm. gyergyó-

Mzentmiklósi járásában, (i9io) B207 magyar lakos-

sal ; u. p. és u. t. Ditró. A XVH, sz. vége felé a

Moldvából beköltözött örmények itt letelepedési

jogot nyertek, de azóta teljesen beleolvadtak a

magyarságba.
Gyergyósalamás, 1. Salamás.
Gyergyószárhegy, 1. Szárheffy.

Gyergyószentmiklós, rend. tan. város Csik

vm.-ben, (i9io) 1339 házzal és 8905 magyar (szé-

kely) lakossal. Gy. a Belkény patak mentén, a

íjyergyói lapály szélén s a Gyergyói havasok tö-

vében^ igen szép vidéken fekszik. Gy. a járási

.•ttolgabirói hivatal székhelye, van járásbírósága,

közjegyzösége, adóhivatala és pénzügyrsége,
(K)sta- és táviróhivatala, Máv. osztálymérnöksége,

két járási erdógondnoksága, postatakarékpénz-

tára. Gy. Csik vm. egyik legélénkebb és legváro-

siasabb községe, itt van a gyergyói I. takarékpénz-

tár, tov. hitelintézet, népbank, az osztrák-magyar
banknak mellékhelyisége, ipartestület; községi

polgári fiúiskola, r. kat. polg. leányiskola, iparos-

tanulók iskolája, gazd. ismétlóiskola, márvány-
bánya részv.-társ., továbbá állami gyermekjáték-
szer-tanmhely, 2 fürészgyár. Gy. kereskedelme
is igen jelentékeny, marhavásárai élénkek, fake-

i-eskedése is nagy. Határa 47,179 ha., túlnyo-

móan erdség ; itt fokszik a Gyilkos-tó és a 4 km.
hosszú békási szoros. Gy. már 1332. említtetik,

mint Gyergyó (1. o.) szék legtekintélyesebb köz-

sége ; itt székelt a gyergyói alkirálybiró s itt tar-

totta üléseit a székgylés. 1562-ben Báthory Zsig-

mond Lázár Andrásnak adta zálogba, de a község
csakhamar felszabadult és 1607. mint mezváros
(trszágos vásár tartására adott engedélyt. 1669-
ben az örménység tömegesen telepedett le és

élénk koreskwlelmot fejtett ki. 1908-ban rend.

tan. várossá alakult.

Gyergyótekerpatak, 1. Téker&patak.
Gyergyótölgyes, nagyk. Csik vm. gyergyótöl-

gyesi j.-ban, (1910) 3878 magyar, oláh ós német
lak., a járási szolgabírói hivatal székhelye, van
takarékpénztára, hitelszövetkezete, fürészmalma,
élénk fakereskedóse, posta- és táviróhivatala és

t(»lefonállomá8a. Határa 35,246 ha. Gy. a Töl-
gyesi-szorosban (1. 0.) fekszik, van mell'ókvámhi-
vatala s magyar királyi belép állomása.

Gyergyóújfalu. kisk. Csik vm. gyergyószent-
miklósi j.-ban, a Maros mellett, (1910) 4-225 magyar
lak. Határa 12,921 ha., mely gabonát és sok fát

szolgáltat. Itt kezddik a Maroson a tutajozás.

GyergyóvArhegy, kisk.Csik vm. gyergyószent-
miklósi j.-ban. (i9io) 2729 oláh ós magyar lak.

;

vasútállomás, postaügyiiökség, u. t. Ditró.

Gyergyóvasláb, I. Vasláb.
Gyergyó-Zsed&npatak, elbb önálló kisk., je-

lí'nleg Györgyóbékáshoz tartozó puszta.
Gyérháló, nagy zsákalakú háló, melyet két

ladik között használnak.
Gyérítés v. rükitá.s, a íllloxora elleni védoke-

z('«nek (»gyik módja, moly abban áll. hogy a szll
taligába a tkék körül négyszögméterenkint kö-

rülbelül 24 gr.-nyi szénkóneg fecskondeztetik be.

A talajba lövelt szénkéneg gze a talajt át- meg
átjáq'a s a lllloxerák tetemes részét elöli. Gy.-nek
neveztetik ez eljárás onnét, hogy általa a íllloxe-

rák száma meggyérül, ellentétben az irtó szén-

kénegezéssel, melynél nagj'obb adagolást (négy-
szögraéterenként 200—400 gr.-ot) alkalmazva a
szll gyökérzetén élsköd tetvek teljesen kiú-
tatnak, de amely eljárásnál egyszersmind a szll
is kipusztul. L. Filloxera. — Gy. az erdgazda-
ságban, 1. Erdögyérités.

Gyerk, kisk. Hont vm. Ipolysági j.-ban, (1910) 567
magyar lak.

;
postaügynökség, u. t. Kistompa.

Gyermek. 1. Gy.-nek nevezzük a közfelfo-

gás szerint az embert születésétl a nemi fanoso-
dás (pubertás) koráig. Azonban a gyermektanul-
mány (1. 0.), amely a Gy. összes életjelonségeinek

kutatásával foglalkozik, a Gy. fogalmát egyrészt
a születés eltti korra, másrészt a pubertáson túl,

a 25 éves korig kiterjeszti. E tudomány újabban
a következkép állapítja meg a gyermek fejl-

désének korszakait : A foetalvs (a születés eltti)

korszakot követi az újszülött-kor, amely a köldök
beeséséig, 6—7 napig tart. Ezt követi a csecjtenúj-

kor, az els év végéig, a járni tanulás kezdetéiír

Az 1—3 éves kor a kis'ded-kor, az öntudat teljt>

kifejldésével fejezdik be. A 3-tól a 8. évig tai't

a nemileg közömbös els Qy.-kor. Ezt követi a
15. óvig,a második Gy.-kor, amelyben a nemi el-

különíllés érzése már többé-kevésbbé jelentkezik.

A 15 -18. év a serdülés kora s a 18-tól a 25-ig

tart az ifjúkor. A Gy.-tanulmányi kutatások sze-

rint a Gy. nemcsak mennyiségileg, hanem min-
ségileg is különbözik a felnttl. Ez a meghatá-
rozás egyaránt áll a testi és a lelki szervezetre.

A testi szervezetben a következ nevezetesei) h

különbségek állanak fenn : a fej es törzs arány-
lag nagyobb, a lábak és karok kisebbek, mint a
felnttnél. Különösen jellemz a fejnagyság. Míg
a felnttnél a test hosszúsága a fejhosszuságnak
S-szorosa, addig az líjszülött Gy.-nél annak csak

4-szerese. A belsszervek, ú. m. a máj. a szív, a

tüd, a vese, a gyomor, bél aránylag szinten

nagyobbak, mint a felnttnél. Azonban mkö-
désük kevésbbó energikus. A Gy. izmainak víztar-

talma több, az inai gyengébbek, vékonyabbak,
nedvben dúsabbak, mint a felnttéi. Nevezeti's

különbségeket találunk az agyszerkozetlxm. Nagy
agyának térfogata és víztartalma általában na-

gyobb, mint a felntté. E bonctani különbségeknél

fogva a Gy. szervezete máskép is mködik, mint
a felntté.

A G^y.-i lélek fogalma megállapításának ugyan-
azon nehézségei vannak, mint a ttziológiában, A
Gy. lelki életének képe idszakról-idószakra, st
évrl-évre változik. A Gy.-t<inulmány jelenleg a
következ legfontosabb különbségeket állapítja

meg : a Gy. lelki életét a felnttel szemben min-
denek felett jellemzi a kiseWfokú öiitioialo.ssáff.

A Gy. az fejldésében egymjisután fellép ösz-

tönök szerint c-selokszik, amelyeket részint a fej

ldés bels eri, részint a küls behatások indíta

nak mködésre. Ezért a Gy. cselekedeteit jellemzi

a küls behatások, körülmények által való meg-
határozás, a küls megkötöttség, ezzel szemben
a fohitt bels motívumok alapján cselekszik.
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BbMi származik a Gy.-i oartefcvée számoe tol^-

donsága. köavettenséKe. változékonyuága, de ma-
kacssága is. A Oy. enelemvilágát a nagyfokú
(ifulyektívItáB jeilemzi a felntt objektivitásával

axemben. A Oy. a kfllvilággal szemben a sigát

éigéhes tapad, mindent a maga érzelmeire vo-

natkoitat s mindent enk sierint tíél meg. Ebb61

ai egooentrikna nteletböl siánnainak a Oy. kel-

Inmetten önaét^ de bégoe megszemélyesítései is.

E megsnmélyeBltéeek teszik az alapvonását hit-

tjfítímk U. A Oy. e smliijekttyitásával, nemkü-
lönben értelme feiletlenaégével szoroüan függ

' tMtmiéMeinek
'

tarialma. A Oy. a dolgokban
rikább lá^ ai ö képzetet! képzeteit, mint magu-

kiit a dolgokat Ezért a Oy. felfogása a szuggesz-
iiuiiiik nagyon alá van vetve, amit a vallomási

^ inertetek is bizonyítanak. A Oy. szemléletei terv-

/.erttttenek, mert akarata és figyelme csapongó.

\^atúB míg a felntt figydmH a bels kópzot-

lipesolatok, az érdekldés kötík le, addig a Gy.
;:L'.v>'lniét a kübö behatások irányítják s változ-

t:itj:ik. Ezért a Gy. gyelme szétszóródó s inkább
.i lekvésekhez kapcsolódó, mint passziv,

•iyamatok által lekötött, tov. könnyön
kuíuiKi'. - nem tartósan rögzít. A Gy. képzet-

iársitásai is küls természetek, a küls kúrül-

nények szerint létrejövök. Ennek megfelelleg a
• y. emlékezete mechanikus, az adott küls viszo-

ayok szerint végbemen. Gondolkozását jellemzi

a konkrétizmos. .\ Gy. inkább konkrét, mint ab-

sztrakt kónz»'t»>kkel gondolkodik s inkább konkrét
oélok. it szempontok szerint eí>t»lekszik.

V. ö. ii '7 Pál, A gyermeki elme (II. kiad.,

1908) : ^agy László, A gyermek érdekldésének
lélektana (1908) : a. a.. Fejezetek a gyermekraj-
zok létektanából (1905): Nagy-Sóidon, Psycholo-
gie des kindlichen Interesses (1912) ; Meumann,
V'orlesongen zur Hinfílhrung in die experimentelle
Pádagogik (II. kiad., Leipzig 1911-1913) : Clapa-
réde, Psychologie de 1'Enfant(Genéve 1909) ; Binet
í^es idées mc^emes snr les Enfants (París 1909)

;

iit-kui/ten, L'Bdacations de la femme (Paris 1907)

;

Groos, Die 8eete des Klndes (1912).

2. Oy^ a szónak magánjogi ^telmében a le-

származó a neniz<Mhez (szüleihez) való közvetlen
viszonyában. A Gy.-nek ée szülinek egymáshoz
való viszonyát jogunk eltéren szabályozza ahhoz
képest, hogy a Gy. törvényes vagy törvén>telen
/ttletéeü. Törvényes az a Gy., aki érvényes há-
isság tartama alatt a házasság me^ötését kö-
'>t els hat hónap után vagy a hAga^y*ág meg-
cünésétl számított 10 hónapon belül született,

••az érvényes házassággal a Gy. érvényessége
/en^xn^jából egy tekintet alá esik az ú. n. vélt

háfMBág. vagyis az a házasság is, amelynél leg-

alább is az egyik fél jóhiszem volt. azaz nem
tudott az érvénytelenség; okáról. Minden más eeet-

h^n a ríy. törvénytelen. A törvényes Gy. atyja
viseli, megUleti t at>'ja nemessége
amennyiben nem kizárólag az atya

/emeiyenez fzdik. Az ilyen Gy.-et, hasaját
agyonának jövedelme eltartására nem elegend,

A szülk, végleg a nagyszülk kötelesek eltar-

tani. Végrendelet hiányábank öröklik szüleik
vagyonát, st törvényes örökrészük felét köteles
részként a végrendelet eltér intézkedése elle-

nére is igényelhetik (1. még Küagadás). Az el-
adottak szerint törvényesnek tekintend Oy. tör-

vényességét csak szQk korlátok kzött és csak
annak bizonyításával lehet bírói úton lerontani,

hogy a férj a Gy. anyjával a Gy. fogantatása
idejében (vagjis a Gy. születése napját megelz
180-ik és 800-ik nap küzötti, ú. n. kritikus idben)
nem közösülhetett. A törvényes Gy. e jogállását

nyerik a szülök utólagos házasságával törvénye-

sített, valamint, ha nem is minden vonatkozásban,
a királyi kegyelemmel törvényesített Gy.-ek.A tör-

vénytelen Gy. anyja nevét viseli és csak anyjá-

val áll a fentebb körülíi-t öröklési kapcsolatban.

Keresetképes (rendesen l éves) koráig azonban
elssorban a természetes atya köteles t eltartani,

de addig, amíg eziránt a bíróság határoz, vala-

mint akkor is, ha a természetes atya t tartani

nem képes, az eltartás kötelessége aa anyát ter-

heli. Természetes atyának az vélelmeztetik. aki

az anyával a fentenilített kritikus idben közösült.

Az a körülmény, hogy aOy. anyja a kritikus id-
ben másokkal is közöstUt, nem ok a tartás iránti

kereset elutasítására, kivéve, ha az anya ebben
az idben feslett életmódot folytatott. Szülési, Oy.-
ág>'i költségeket — csábítás vag>' erszak esetét

kivéve — jognnk szerint a n nem követelhet
attól, aki t házasságon kívül teherbe ejtette. A
kort tekintve Gy. alatt érti az osztrák polgári tör-

vénykönjv, amely hazánk több részében ma is

hatályban van, a 7 éven aluli kiskorút. Büntet-
jogunk értelmében Gy.-számba megy az, aki nem
haladta meg a 12-ik életévét.

Gyermekágy (puerperium), az a 6—8 heti id-
szak, amikor a ^ülés befejezése után a n nemi
szerveinek a terhességgel bekövetkezett elválto-

zása visszafejldik és a szüléssel járó sebzés meg-
jE^ögyul. Azoknál, akik nem szoptatnak, a havi
tisztulásnak els beállta jelzi a Oy. végét. Szop-
tatóknál rendszerint csak az elválasztás után je-

lei la a havibíg. A Oy.-ban kezddik az
ei: k tejelválasztása is. az i^szülöttnek

els la piaiicozását szolgáltatva mintegy 9 hónapon
keresztül. A rseaá aaorvek közül a méh szenvedi
el a legnagyobb elváltozást, amennyiben annak
töm^e az els 7 niq) alatt körülbelül a felére, 14
n^ alatt a negyedrészére sülyed le. Ez úgy jön
létre, hogy a sittlés befejeztével a méh ers és

tartós összehnzódásba jut, ennek folytán Idszorol

véredénjeibl a vér s ezért a méh izomactj^scnr-
vadnak, protoplazm^nk részben zsírosan szét-

esik ; az izomsejtek között lev kötszövet is ke-
vesbedik. a vér- és nytrokedények nagy sokasága
a vér megalvadása (trombózis) folytán eldugni s

így elposztnl, aminek követíteztében a méh egé-
szében rohamosan kisebbedik, míg régi nagysá-
gát s alakját vissza nem nyeri. A m^vel egy-
szerre a méhkürtök is. a peteCtedcek a méhssala-
gokkal letehadnak, nedvtartatannk alászáll s régi

helyükre, a kis medencébe kerülnek vissza. A méh
bels felszíne pedig a méhlepény ée a pete bur-
kainak leválása és megszületése után egy seb-

helyet képez, amely a Oy.-ban gyógynl, miköz-
ben digyermdságyi folyás {\oc\áa) tart Ez a folyás

alvadt és Myélny vérbl, genybl (fehér vér), a
méh nyálkahártyáinak elzsirosodott seg tjeibl és
a pete burkainak még ott tapadt fosdán^aiból áll.
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Amig a nagy sebfölszin meg nem tisztul, hámmal
be nom borul, egyenetlen sok gödrével és résé-

vel veszedelmes tonyésztöhelyóül szolgálhat az

oda bejutott és a megrekedt, szétes vérben kifej-

ld fertz csiroknak ; ezek okozzák az annyira

rettegett gyermekágyi lázt. A Gy.-i folyás az els
2—3 napon át véres, azután halaványabb, hígabb,

vizesebb s a 10-ik naptól kezdve sárgásfehér. De
néha a 2-ik hétben is véressé lehet lyra a folyás,

annak jeléül, hogy a méhlepény helye még nem
gyógyult be, s hogy a öy. 2-ik hetén túl is nagy
óvatosságra, nyugalomra és kiméletre van szük-

sége a Gy.-as asszonynak.

A placenta helyénél gyorsabban gyógyulnak

azok a sérülések, amelyek a szülésnél a méhszáján,

a hüvelyben v. gáton keletkeznek. A küls nemi

részek a üy.-ban gyorsan visszanyerik azokat a

szlnöket és állapotukat, amelyben a terhesség eltt

voltak. A hüvely azonban tágasabb marad, falai

simábbak, redi elsimultak ; a szzhártyának pedig

csak apró részletei lelhetk most fel. A zúzódások

és repedések helyén fehéres hegesodési nyomok
látszanak. Nagyobb elváltozást szenvedtek még a

terhességben a has falai, amennyiben ersen ki-

tágultak. A Gy.-ban s utána a hasfalak régi me-
revségöket csak nagy ritkán nyerik vissza. Ennek
elsegítésére a hasfalakat a fekvés idejében széles

flanellpólyába tanácsos szorítarü ; a felkelés után

pedig a Gy.-as asszony viseljen megfelel haskött.
A rendes Gy. láz nélkül telik el ; ha a hmérsók 38
fok fölé emelkedik, akkor a Gy.-ban való megbete-

gedés van jelen, amit nem szabad könnyen venni

s talán a tej rohamosabb elválasztásának tulajdo-

nítani. Tejláz nem létezik. Az érverések száma a

Gy.-ban, különösen az els hét végén, rendesen
nagyon alászáll ; 60—50-ig, st 35-ig egy pereben.

A légzések száma 14—20. A Gy.-asok könnyen
izzadnak. A vizelet mennyisége b; a kiürítés

néha akadályozva van, úgy hogy katéterrel kell

elvenni. A székelést rendszerint elsegíteni szük-
séges, amire a ricinusolaj és a keservíz a leg-

alkalmasabbak. A Gy.-as testének súlyából tete-

mesen veszít, de jó táplálkozásnál igen hamar
pótolja a veszteséget, st súlyban gyarapodik s

színben javul. A Gy.-as ápolását nálunk a bábára
(1. 0.) bízzák, aki a szülésnél is segedelmet nyúj-
tott. A Gy.-ban a fdolog, amit biztosítani ke,
a testnek és léleknek nyugalma, amiben a legszi-

gorúbban kell rendelkezni a bábának vagy az or-

vosnak. Ezenkívül a legnagyobb tisztaság és az
étkezésben rend és mórtókletosség szükséges.
A Gy.-ban zavarok is léphetnek fel. Ezek a

zavarok a n nemiszerveinek hiányos vissza-

fejl<lésébl származhatnak, vagy a szülés okozta
sebesüléssel járó komoly lázas és gyuladásos meg-
betegedések lehetnek ; továbbá az emlkre vonat-
kozhatnak és végül véletlenül a (}y.-hoz csatla-

kozó bajok lehetnek. Legkomolyabbak azok a (Jy.-i

zavarok, amelyek a szüléssel járó sebesülés folytán
jönnek létre és e sebes helyeknek fertz anya-
gokkal való érintése következtében keletkeznek.
Kzek a gyermekágyi láz neve alatt összefoglal-
ható megbetegedések. A Gy.-i láznak ilv világos
meghatározását 1847. Semmelweis- Igiiác adta.
aki nem érhette meg ez epoohális tanításának dia-
dalát, mert életében alig 2—3 nagyobb hlrü szü-

lész-tanár ismerte el ez igazságot, a többiek ta-

gadták, elvetették s évtizedek voltak szükségesek,

amíg az tanításának alaptétele az egész orvosi

világban elfogadásra és elismerésre talált. És Sem-
melweis a Gy.-i láz kikerülésének útját is megmu-
tatta, követelvén a kezek és mszerek mosását
klóros vízzel, mieltt a vajúdóhoz hozzányúlunk,
mert ujjainkon és mszereinken visszük be a szül
n testébe, vérébe a fertz csirokat, amelyek gyu-
ladást, vérmérgezést okoznak. Ezt a feltevést a

bakteriológia igazolja, kimutatva azokat a mikro-
organizmusokat vagy azok anyagcseréjébl ered
mérgeket, amelyek az emberi test szerveibejutva,

a szervezetet megbetegítik. Ezeket a fertz csi-

rokat az orvos magával viheti, ha tetembontás-
sal foglalkozott, ha beteg Gy.-ásnak bzös lochiá-

jával jutott érintkezésbe, ha difteriás, vörhenyes
vagy orbáncos beteggel volt dolga stb.

A Gy.-i vagy felszivódási láznak könnyebb ase-

teiben a nemi szerveken elváltozást néha nem ta-

lálunk, néha egy piszkos fekély jelzi a méreg be-

lépésének helyét. A fertzés egyes esetekben

lokalizálva marad, máskor azonban tovaterjed a

nyirokerek vagy a vérerek útján s a megbete-
gedés általánossá s így igen súlyossá lesz (1. Vér-

keringés). Ezek a súlyos Gy.-i megbetegedések
a magas hemelkedés mellett a szív erejének ro-

hamos csökkenésében nyilvánulnak, amihez ren-

desen agyi tünetek is csatlakoznak. Legfontosabb

a szív állapota ; minél szaporább az érverés és mi-

nél kisebb, gyengébb a pulzus, annál nagyobb a

mérgezés és az életveszély. Orvoslás tekintetében

pedig ezekben a súlyos esetekton kevés kilá-

tással követünk el minden lehett.

Gyermekágyas beavatása, 1. Egifházkelö.
Gyermekágyi láz, 1. (ryermekágy.
Gyermekáldozat, gyermekek megölése az is

tenek vagy rontó szellemek kiengesztelé.sére. A
szokás keleten, kivált az izraelitáknál volt elter-

jedve; a bibliában a zsidónép istene Ábrahámtól

engedelmessége jeléül kívánja fiának, Izsáknak

feláldozását : ismert szokás volt még a fönioiai.

karthágói, ammonita, szír és moabit népnél. A ro-

maiak Ver sacnima{\. o.) is eri-e vezethet vissz.i.

Késbb az európai építszokások babonái juttat-

tak a (íy.-nek gyászos szerepet. L. Emberáldozat
és Építc.-ii áldozat.

Gyermekaszkór. 1. Sorradás.
Gyermekbalesetbiztosítás. 1. Biztosítás,

Gyermekbálok, I. Támrigalorn.
Gyermekbarát,szkölköd és gondozás nélküli

iskolás gyermekeket gyámolító egyesület, alakult

Budapesten 1887 nov. 8. Jelszava : Az örök .szere-

tet nevében ! Az egyes iskolai igazgatók kijelölik

azokat a gyermekeket, kiknek legnagyobb szüksé-

gük van a pártfogásra. Az egyesület azután.anyagi

erejéhez mérten, ezek soráMl kiválogatja azokat,

kik leginkább rászorulnak a jótéteményre. Az
1911— 12. iskolai évl)en az egyesület 4205 gyer-

meket látott el az év legzordonabb részében na-

ponkint meleg ebéddel. Étkez helyeinek szám
91 volt és össze.sen 251.015 ebédet szolgáltatott k i

A gyermekek táplálására pedig kiadott 23.049'S'

K-át. Az egyesület vagj'(ma készpénzben és papi

rokban 61.ö5()-90 K és 880 K ért<^k berendezi-

A király 2(XX) K-val, a fváros szintén nagyot)!
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óesiegekkél segélyezi. Az alapító tagok egyszer

s mindenkorra iÚO Kát, a roades tagok évenként

i K-át ílz<>tiiek.

Gyermekbénulás, 1. Ueine-Medin-féle betegség.

Gjermekbetegségek. azok a megbetegedések,

am«'lyt'k v. kizárolaif. v. fúleg a gj'ermekkorban
fordulnak el<v .••gbetegedée elssorban az
angolkör. a ^rbetegedés^, a hangrés-

görcs stb. A i« rt<>/.) i!u>gbetegedések, mint a ka-

nyaró, a szamárhurut, a skarlát stb. azért fordul-

nak elö fleg a gjonnokkorban, mert az ember
nagy fogékon^^sá^al bír irántuk ós ezért már a
legtöbb emb<»r "^ "'"'"kkorában kapja meg ókét

;

mivel pedig \ t hagynak hátra, a felntt

már nem ^^^^ ...- ^ betegségeken kívül van-

nak olyan betegségek, amelyek máskép fol>'nak

le a gyermekkorbaá, mint a felnótt korban, ilyen

példtol a tuberkulózis. A Gy.-kel külön tan, a

ivitrynekgyógyászat (paediatria) foglalkozik. Ha-
•1 a g}ermekgyóg>ászat megalapítója

Mérei volt, aki az elsó gyermekkórházat
: ta, ö volt az elsó magyar gyermekorvos
r).

üyermekbiróság, amerikai eredet intézmény,
i'ly az utoLsó évtizedben majdnem minden

ourópai kultürállamban vagy adminisztratív

úton vagy már törvényhozási úton meg is való-

sult, vagy legalább is a megvalósulás küszöbéig
jutott el. Gy. alatt a szó legideálisabb vonatkozá-
sáh-^" •'- >••• 'orvezptet óhajtottak létesíteni,

aiK t, v. ílatalkorút inkább gyógyí-
ta- ""•':. mint büntetésre reá szol-

ga ahol a gyermekek ügyei-
vel ivatott birák foglalkoznak,

mint aíi ' betegséget ma külön or-

vosak zelik ; ezek a birák inkább
a - >égét, mintsem büntetend cse-

lek iiiyozzák,amelyGy.-gal kapcso-
latban a gyermek erkölcsi bajai rendszeres és
tartós, huzamos kezelés útján orvosoltstnak s

amely kezelés során a gyermek megmentésére a
$:zülók is az okszer helyes gyermeknevelésre ki-

littatnak.

\z amerikai Gy. és az európai kontinentális

nik>onló intézmények között lényeges különbségek
vannak.
Az amerikai Gy. (Juvenile Court) csak alak-

jában bíróság, lényegében azonban — a birói és
a közigazgatási tevékenységnek az amerikai jog-
ban beállott szoros kapcsolata folytán — a g>'er-

mek és a fiatalkorú védelmében múköd közigaz-
gatási, fleg gyámhatósági intézkedések elrende-

lése és foganatósitjL<ft. Egyes államokban a gjer-
mekbiró nem i ó, hanem laikus, akit em-
berismerete, k !i tó okossága és gyermek-
szeretete képesít erre a tisztségre. Nemcsak a
jogsért cselekményt elkövet, hanem erkölcsi-

leg elhagyott és a kömyezettikben erkölcsileg ve-
szélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak is a Gy.
elé tartoznak. Büntet hatásköre annyiban van,
amennyiben a büntetend cselekmény miatt vá-
dolt ílatalkorú is eléje kerül, de a büntetés alkal-

mazásában hatásköre rendszerint csak negatív .-

büntetést nem szab ki. de azáltal, hogy intézke-
dik, a fiatalkorú vádlottat elvonhatja a rendes
büntetbíróságok hatáskörébl, viszont ha célszc-

Réoai Nagy iMfílsona. LX. kL

rünek lá^a, az ügyet hozzájuk teszi át.A véd és

nevel intézkedések megválasztásában a birótmi
sem köti, majdnem azt mondhatnók : tehet amit
jónak lát, intézkedéseinek csak egy korlátja van

:

a gyermek érdeke, de amit a gyermek érdekébi>ii

szükségesnek lát, megvalásítandó és megvalósít-

ható. Egyes államokban kivételesen fogház vagy
pénzbüntetést is szabhat a fiatalkorúra. A szült
is megbüntetheti, ha az ó hanyagsága volt az oka
a gjermek züllésének; viszont pl. az 1912. évi

illinoisi törvény szerint elrendelheti, hogy a szülO

anyagi támogatásban részesüljön, ha ezáltal véli

biztosíthatni a szülknek gondozás végett vissza-

adott bntettes vagy züllött gyermek megfelelbb
nevelését. Ennek az anyagi jogi rendezésnek fe-

lel meg az eljárásnak a szabályozása is, amely
lehetleg alakszerütlen, amely a bírósági eljárá.<-

nak csak kereteit mutatja. Rendszerint sem
tlgj'ész, sem véd nem vesz részt a tárgyaláson,

de fontos szerep jut e helyett a pártfogó tisztvi-

selnek, aki mint a gyermekbiró segódszervem-
ködik közre és a tárgyalás elkészítésében a fiatal-

korú egyéniségének, tette elkövetése indokai-

nak, családi és anyagi körülményeinek kikutatáiía

útján a fiatalkorú züllésének, erkölcsi veszélye-

zettségének fokát állapítja meg s tájékoztatja

a gyermekbirót s a tárgyaláson a fiatalkorú ér-

dekét képviselve segédkezik a gyermekbirónak
intézkedései, különösen a próbárabocsátás végre-

hajtásában. A bíró személyének rátermettségén
kívül az amerikai Gy.-nál jellegzetes még a tö-

rekvés, hogy a fiatalkorúakat a rendrség, a bün-
tetbíróság helyiségeitl és a fogházaktól távol-

tartsák. Nem kevésbbé jellegzetes, hogy a nevel
intézkedéseketa búnrészesekkel szemben elnyben
részesítik s különösen gyakori a megfelel felügye-

let melletti szabadon hagj'ás. Ezzel szemben
a kontinentális Gy.-nál megvan 1. a specializált

bíráskodásra való törekvés, 2. a fiatalkoruaknak
bíróságok eltti eljárás során felmeriilhet rontó
befolyásoktól való megóvására írtínyuló törekvés,

3. a nevelési szempontnak eltérbe helyezése, a
szabadságvesztés-büntetések és az elzetes letar-

tóztatás valamint vizsgálati fogság lehet mell-
zése az atólagos (kényszer) nevelés vagy feltéte-

les elitélés (másutt próbárabocsátás) alkalmazá.^a

képében. A Gy.-ok szervezésére irányuló törek-

vések a vezet nyugati államokban nem egyönte-
ten érv&rényesültek. Az angol 1908. évi Child-

rens Act Gy.-ot, mint külön blréságot csak a lon-

doni rendrbiróéági kerületben szervezett ; míg a
többi sommás bíróságoknál csak a fiatalkornak

ügyeinek id s hely szerint való elkülönítését és a
vizsgálati fogságnak megszorítását rendelte el.

Jobban megüizelitik az ésxakamerikai Gy.-i in-

tézményt az olasz ée A francia törvényjavaslatok;
amelyek kOzttl a franda törvényjavaslat 1912.évi
július 22. törvénnyé is vált.

A legtyabb belga törvény a fiatalkorú bntette-
seket tejesen kiveszi a büntet törvény hatálya
alól és a zttllésn^ indult fiatalkorúakkal együtt
különleges elbánásban részesítL A német biro-

dalmi bnvádi perrendtartáaiak 1908. betei;jesz-

tett 8 1912. visszavont javaslata fiatalkornak bí-

róságának felálUtásátcsak az Amtsgerichtnéi ter-

vezte.
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Ausztriában az 1908. évi október hó 21. kelt

IM. rendelet a 18 évnél fiatalabb vádlottak ügyei-

ben az itélöbiróság specializációját mondta ki. A
törvényszéknél és a kizárólag büntotó hatáskör-

bon eljáró járásbíróságoknál a fiatalkorúak bíró-

ságának elkülönítése abban áll, hogy a fiatalko-

rúak bnügyeit a törvényszéknél külön Itélö és

fellebbviteli tanács, a járásbíróságoknál külön

büntet bíró látja el.

Magyarországon a fiatalkorúak bíróságát s an-

nak eljárását elbb 1909 jan. 1-étöl kezdd ha-

tállyal idoiglonoson a 20,003/908. 1. M. sz. rend.,

majd a Bn. életbelépésével (1. Fiatalkorúak bün-

teted rendszere) 1910 jún. 1-ével a 27,100/909

I. M. sz. rend., utóbb pedig az 191.3. VII. t.-c.

szabályozza. Eszerint minden törvényszéknél,

melynek büntet hatásköre van, fiatalkornak bí-

róságát kell alakítani, de az igazságügjoníniszter

ily bíróságot alakíthat a törvényszók székhelyén

kívül lev egyes járásbíróságoknál is, amelyek-
nél arra a fiatalkorú terheltek nagyobb száma
miatt vagy más fontos okból szükség van. A
fiatalkorúak bírósága mint egyesbii'ó jár el s a
fiatalkornak bíráját az igazságügyminiszter jelöli

ki. Joghatósága alá tartozik minden fiatalkorú,

aki 15-ik életévének betöltése eltt a kir. bírósá-

gok hatáskörébe tartozó bármin súlyú büntetend
cselekményt követett el, továbbá a 15— 18-ik

évek között ily büntetend cselekményt elkövet
fiatalkorúak is, kivéve azokat, akik a cselekményt
nyomtatvány útján követték el, vagy akik halál-

lal vagy életfogytiglani fogházzal büntetend cse-

lekményt követtek el. A közigazgatási hatóságok
elé utalt kihágások közül a fiatalkorúak bírósága

Ítél a csavargási, koldulási s más olyan kihágá-
sok esetében, melyek a fiatalkorú erkölcsi veszé-

lyozottségét vagy züllöttségét szokták jelezni.

Kiterjed e joghatóság a szülk és gondviselk oly

vétségeire és kihágásaira is, amelyek a reájuk
bízott gyermekek és fiatalkorúak erkölcsiségét,

testi épségét vagy más érdekét sértik vagy ve-
szélyeztetik. Végül a fiatalkorúak bírósága intéz-

kedik a bncselekményt elkövet gyermekek, úgy-
szintén a környezetükben erkölcsi veszedelemnek
kitett vagy züllésnek indult nem bntettes gyer-
mekek és fiatalkorúak érdekében is. A fiatalkorúak

bírája által alkalmazandó anyagi jogszabályokat
a Bn. II, fejezete tartalmazza (1. Fiatalkorúak
büntetési rendszere és Fiatalkorú bntettesek),
melyekot a jelen törvény több pontban tovább
fejleszt. Az alapgondolat az, hogy a büntetend
cselekmény csak alkalom arra, hogy a bíró a
fiatalkorúval foglalkozzék ; ha a bíró úgy találja,

hogy annak megmentése érdekében int<^ízkednie

kell, erre akkor is módja van, ha a büntetjog
általános szempontjai szerint nem intézkedhet-
nék. A vád és a védelem feladatainak körülírása
ehhez a gondolathoz simul.A fiatalkorú érdekeinek
oltalmazása elmén áttöri a törvény a nyilvános-
ság elvét, koriátozza bizonyos fokig a szóbelisé-
get és a közvetlenséget, kevesbíti az alakszer-
ségeket, egyszersíti a perorvoslatokat s a bírót
a fiatalkorú személye tekintetében széleskör
rendelkezési joggal ruházza fel, úgy hogy a fiatal-
korú lényegébon inkvizitoríkus eljárásnak objek-
tuma, amelyben egyéniségének minden szimpto-

mája a szükséghez képest szakértk által meg-
világítva, elemz és összefoglaló tárgyalás és bí-

rálat alá kerül.

Irodalom. Leonce André, La Lntte contre la criminalité Ju-
vénile 1912; Edouard Julhiet, Les Tribunaax gpéciaax pour en-
fants, 1906; Balogh Jen, fiatalkorúak és Büutetójog, li09;
Ani^yal Pál, A flatalkoraakra vonatkozó büntet jogszabá-
lyok magyarázata, 1911 ; J. M. Baernreither, Jagendfarsorge-
und Btrafrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
1905 ; B. Maeunel, Das amerikanische Jugendgericht, 1909 ;

Max Lederer, Amerikaniscbe Jugendgerichte, 1908; The
Problem of the Children and how the State of Colorado ca-
res for them. A Report of the Jnvenile Court of Denver,
1904 ; August Bitser, Ueber Jugendgerichte und Fürsorge-
ausschUsse, 1909 ; KHthe Schirmacher, Das Jugendgericht
(Denver, Deutschland, Oesterreich, Niederland, Frankreich,
Schweiz) 1910; Engelber":, A fiatalkorúak biróságairól, Bün-
tetjogi kódexek, 1909; M. Liepmann Kiél, Die Kriminali-
tiít der Jugendlichen und ihre BekSmpfunír, 1909 ; Zentral-
blatt für Vormuadschaftswesen, Jugendgerichte und Fnrsorge-
erziehung, IV. Jahrgang 1912., Nummer 13.

Gyermekbirósági kongresszus, a gyermek-
bíróságok rendezésének kérdéseit, szervezetét, el-

járását, a társadalmi patronázst stb. tárgyal6
nemzetközi kongresszus. Az els 1911. volt Pa-
risban, amelyen Németország, Belgium, Ausztria,,

az Egyesült-Államok és Magyarország is részt

vettek.

Gyermekbiztosítás, 1. Biztosítás.

Gyermekbntettesek. A kor befolyását a kri-

minalitásra több ízben tették méljTeható tanul-

mányok tárgyává. Kiindulva abból, hogy az egyén-

nek koronként változó szükségletei, hajlamai s
törekvéseiminden irányú cselekvségén nyomokat
hagynak, már Quételet felállította azt a tételt,

hogy a bncselekmények korszerinti skálája nem
kevósbbé megbízható, mint a halandósági táblá-

zat s hogy nem csak abban a tekintetben mutat-

kozik szabályszerség, hogy a bnözési hajlam
emelkedése és hanyatlása az emberi szervezet

fejlésével és visszafej lésével párhuzamos, hanem
abban is, hogy a bnös hajlam korosztályok sze-

rint változó irányzatot mutat. A római jog sze-

rint az infáns, a 7 éven aluli, akaratának nem ura,

azért cselekménye neki be nem számítható. A kö-

zépkori jogfejldést vizsgálva az angolszász jog-

ban egy kb. 690-bl kelt törvényben említve ta-

láljuk a 10 éves kort, mint a büncselekvési ké-

pesség kezd korát. A 7-égi magyarjogban a gyer-

mekkor mint a beszámítást kizárt ment ok vé-

tetett figyelembe azon a címen, hogy az ily korban

levknél az értelmi tehetségnek megkívántató
érettsége még ki nem fejldött. A XIX. sz. folya-

mán keletkezett európai Btk.-ek és közöttük a ma-
gyar is a gyermekkorú, ill. a fiatalkorú bntette-

sekre nézve majdnem kivétel nélkül az 1810-íki

francia Code Pónal intézkedéseit veszik mintául.

A francia Code Pénal abból indult ki, hogy a
serdül korban lev (16 évesnél fiatalabb) egyén,

amennyiben eléggé értelmes volt ahhoz, hogy
cselekményének «bünösségét» beláthassa, bünte-

tés alá veend, de enyhébb tételek szerint bünte-

tend, mint a felntt (büntet jogi szempontból

nagykorú) egyének. A fiatal kor tehát csac eny-

hitó körülmény. Ha azonban a fiatalkorú nem bírt

a cselekmény bnösségének felismerésére szük-

séges belátási képességgel (discemement), felmen-

tend, azonban szükség esetén javítóintézetbe he-

lyezend, ahol a 20-ik életéve betöltéséig tartható.

A francia Code e felfogását tették magokévá e^.
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másután a XIX. sz. Btk.-ei (a német partikuláris,

majd a némot birodalmi, a beiga, spanyol, magyar
Btk.-<?k) azzal a mtidosltással, hogy a legtöbb

európai Ktk. a gyermekkort (legtöbb helyen a 12.

évon alul) kifejezetten miut a beszámítást kizáró

okot állapította meg.
\z európai Btk.-ek eme kézzelfoghatóan túl-

szigorú, lehet mondani inhumánus rendelkezése

méltán hívta ki maga ellen a modern büntetó-

i les bírálatát. Hogy egy 8—9 vagy akár
• s g>'ermek fegyházzal, börtönnel, eset-

\\vj\\ Aban többször megtörtént) halállal

K'tó, ez beülhetett a középkor
\.- -^.yiiKü zMUátM\te^ de a XIX. sz.-ban, mely a

II' .nevelést, az emberiességet hirdette uralkodó
t >/iiit»k gyanánt, kirivó anakronizmus volt. A
I i I l'i iviif b<>rlini jogtanár által alapított Nem-
;'A'tki»zi Büntetjogi Egyesület vette fel a har-

OT.it rendelkezések eltörlése érdekében. Vita

tánryává tették a korhatárok kérdését, sürgetve

a/ ;iís() korhatár felemelését (legalább is a betöl-

tött U. évre). Megtámadták a «belátási képesség

o

fogahnát, a helyett az «értelmi és erkölcsi fej-

lettségeto kívánva a büntethetség Icriteriumá-

nak. .MoL'lámadták a fiatalkorúak egész büntt'tési

rciHiszAivt. kimutat\-a, hogy igazságtalan, ember-
telen és célszertlen a tulajdonképeni «flatal-

koruakati* a felntt bntettesekre megállapított

büntetésekkel sújtani. Különösen oktalan és ve-

szedehnes eljárás ókét — habár csak a legrövi-

í

'

'
'

• is — a felntt bntettesekkel együvé
tnabba a fogházba, fegyházba). A tiatal-

k'.iu iMiiiU'ttesekre tehát, ha fenyítésre, bünte-

tésre szorultak, egészen níás jelleg büntetési esz-

k' •7">k"' "_'•'"= '"n ÚJ büntetjogot sürgettek, amely-
t megelzés, az erkölcsi megmen-

t >. u .. .: :.uvelé8 legyen.

A Nemzetközi Büntetjogi Egyesület lelkes

agitáeÍDJa Enrópaszerte csakhamar népszervé
tette a fiatalkorú bntettesek kérdését s alig pár
év alatt a tudományos körök közklvánalma lett

:

1. a korhatárok felemelése, 2. a discemement el-

törlése, 3. a fiatalkorú búotettesekkel szemben az

erkölcsi büntetések, ill. a büntetést pótló más in-

tézkedések sürgetése.

E mozgalommal karöltve indult meg az utolsó

évtizedben, egjes kiváló emberbarátok buzgalma
folytán, a gyermekvédelem, a patronázs rendsze-

res felkarolása. Az állam és társadalom tudatára

ébrednek annak. hog>' a bntettesek, a társada-

lom bels ellenségei elleni küzdelemnek legesleg-

biztosabb fegyvere a még nem bntettes, de az

erkölcsi romlás lejtjére került, vagy elrelátha-

tólag odakerül, elzüllésnek indult és elhagyott

gyermek megmentése a további erkölcsi romlás-

tól és ezzel a bnözés útjától. Ig>' születik meg
az egységesgyermekvédelmi törvényhozás s indul

meg a gyermekvédelmi akció, amelyre nézve
Uíryan Anglia már több évtizeddel elbb megmu-
tatta az utat, de a többi európai államokban
o.>sak a legutóbbi évtized alatt sikerült a kérdés tör-

vényhozási szabályozása s a szükséges intézetek

létesítése.

E téren hazánk is az elsk között álL Az 1908.

XXXVl. t.-c. az ú. n. Büntet Novella (Bn.) U. fe-

jezete a gyermek- és a fiatalkorú búntetteeek kér-

désében a legmodernebb eszméket fogadja el s

oly helyes alapokra fekteti hazánkban is a fiatal-

kornak büntet jogát, melyeken elreláthatólag

évtizedekig megállhatnak. Norvégia (1896 és

1902), Hollan(Ua(l{K)l), Svédország (1902), Dánia
(1905) és egyes északameríkai államok csupán

azok, melyek e téren megelztek bennünket. A
Bu. alapeszméje: a gyermeket és fiatalkorút,

ha búntettet követ is el, nem büntetni, hanem
megmenteni kell! Nem a megtorlás, hanem a
megelzés, a fiatalkorú erkölcsi megjavítása a
f. A Bn. reformjai fvonásokban a következk :

1. A gyermekkorra nézve — ami a jövre is a

12. életév botöltéséig tart — a Bn. 15. §-a fen-

tartja a Btk. szabályát, hogy a «gyermek» ellen

«som vád nem emelhet, sem bnvádi eljárás

nem indltható», azonban részletesen gondoskodik

arról, amit a Btk. elmulasztott, hogy mi történ-

jék a bntettet vagy vétséget elkövetett gj'er-

mekkel további erkölcsi romlásának megakadá-
lyozása végett. Ha a gyermek eddigi gondozói

erkölcsileg megbízhatók, a hatóság, amely elé a
gyermek került (rendrség, ügj'észség, bíróság),

átadhatja a gyermeket megfenyítés végett a házi

fegyelemre jogosított egyénnek, vagy ha a gyer-

mek iskolába jár, az iskolai hatóságnak. Az is-

kolai hatóság a gyermeket megdorgálhatja vagy
iskolai elzárással büntetheti. Ha a gyermek eddigi

környezetében erkölcsi romlásnak van kitéve,

vagy züllésnek indult, a törvény imperative ren-

deli, hogy a gyermeket ki kell ragadni a méte-

lyez környezetbl. Az illet hatóság azért érte-

síti a gyámhatóságot és ha a gyermek érdeké-

ben halaszthatatlanul szükséges, a gyermeket
ideiglenes felvétel végett a legközelebbi állami

gyermekmenhelybe szállítja. A gyárahatóság in-

tézkedik azután véglegesen a gyermek javító-

nevelése iránt

Fiaialkom alatt a Bn. a 12—18 éves korban
lev bnelkövetket érti. Erre nézve a Bn. a
fels határt tehát az eddigi 16-ról a 18-ra emelte.

A abelátási képességn helyett pedig a fiatalkorú

aértelmi és erkölcsi fejlottségéneku fenforgásától

teszi függvé a büntetjogi felelsségrevonást.

A büntethetséghez szükséges értelmi és erkölcsi

felelsséggel nem biró fiatalkorú büntetöj(^ilag

felelösséigre nem vonható ugjan, de a bíró ilyen

fiatalkorúval szemben eh^ndelhcti aj a házi fel-

ügyelet alatt tartást, b) a házi fenyítést, c) az is-

kolai fenjltést, d) a javító nevelést. A bírónak

tehát a fiatalkorú vádlottnál annak egész egyéni-
ségét, testi, szellemi és erkölcsi fejlettségét vizs-

gálat tárgyává kell tennie, s ha a fiatalkorút fe-

lelsségre vonhatónak nem tartja is, megmentése
érdekében intézkedhetik.

A büntethetséghez szükséges értelmi és er-

kölcsi fejlettség esetén a biró (szemben az eddigi

Btk -vei, amelynek alapján a bncselekmény súlya

szerint csak a börtön, államfogház, fogház, elzá-

rás és pénzbüntetés között lehetett választani) a
Bn. alapján a következ intézkedéseket teheti .-

dorgálás, prób^únbocsátás, javító nevelés, fogház-
V. államf(^házbüntetés. Pénzbüntetés, úgysidntén

hivatalvertes és politikai jogok gyakorlatának
felfüggesztése nem állapítható meg. Más mellék-

büntetés (foglalkozástól eltiltás, elkobzás) nincs
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kizárva. Rendkívül fontos újítása a törvénynek

(18. §.), hogy a négy intézkedés közül a bírónak

nem a fiatalkorú által elkövetettcselekmény súlya,

Mnem az illet egyénisége szerint lehet és kell

választania. A törvényben meghatározott korlá-

tok között azt kell alkalmazni, amelyik a fiatal-

korú terhelt jövbeli magaviselete és erkölcsi fej-

ldése szempontjából kívánatosnak mutatkozik.

A bírói dorgálást a régi magyar szokásjogismerte

8 az 1843-iki javaslat mint rendes büntetési esz-

közt kívánta behozni. A próbárabocsátás lényege

abban áll, hogy a bíróság a fiatalkorút ítélet ho-

zatala nélkül megfelel figyelmeztetés után egy

évi próbaidre, szigorú szabályokhoz kötött fel-

ügyelet mellett, feltételesen szabadlábon hagyja.

A próbárabocsátás sikere els sorban az alkalmas

és buzgó pártfogókon fordul meg, akik a felügye-

letet gyakorolják. A Bn. szerint a felügyeletet a

bíró a fiatalkorú «törvényes képviseljére, ha
pedig erkölcsi fejldése szempontjából kívánatos,

állami gyermekmenhelyre v. más evégbl szer-

vezett hivatalra, valamely gyermekvéd egyesü-

letre V. erre alkalmas egyénre bízza és szükség

esetén a fiatalkorú megfelel elhelyezése fell is

intézkedik)). A javító nevelés elrendelése mindig
határozatlan idre történik s legfeljebb az illet-

nek 21-ik életéve betöltéséig terjedhet. A beutalt

legalább egy évig okvetlenül az intézetben tar-

tandó, ezután, ha teljesen megjavultnak látszik,

a felügyel hatóság véleménye alapján az igaz-

ságügyminiszter által 2 évi próbaidre feltétele-

sen szabadon bocsátható (1. Javító nevelintéze-
tek). A Bn. megengedi a fogházbüntetésre ítélt

fiatalkorúnak utólagos, a fogház kitöltése utáni

javítóintézetbe helyezését. A bíró azt akár már a
fogházbüntetést megállapító ítéletben,akár késbb
a felügyel hatóság javaslatára elrendelheti,ha et-

tl a fiatalkorú gyökeres erkölcsi átalakítását re-

méli. A fogházbüntetést mint legvégs intézkedést

a Bn. csak akkor kívánja alkalmazni, ha az értel-

mileg és erkölcsileg fejlettebb fiatalkonival szem-
ben az állami beavatkozásnak szigor alakjában
kell jelentkeznie. A 26. §. azért kifejezetten el-

rendeli, hogy a 15 évesnél fiatalabb bntettesre
fogházbüntetés csak a legsúlyosabb esetekben ál-

lapítható meg. Míg eddig a fiatalokra 1 naptól 2
évig terjed fogházbüntetés volt szabható, a Bn.
szerint a fogház legkisebb tartama 15 nap, leg-

hosszabb tíz, illetve 5 év. A fogházbüntetés végre-
hajtására külön ((fiatalkorúak fogházaw létesítte-

tett (1. Fiatalkorú bntettesek).
Irodalom. I)r. Balogh Jen, Fiatalkorúak és BUntetöJog,

1909 ; n. a., Adalékok a fiatalkorú bQntettesek psycholo-
I^AJáhoi; ir. FInkev Ferenc, Fiatalkorú bntettesek és a
modern törvéDyhosi'*, 1»09 ; dr. Bn^n H.isltT. Uio Jugend-
llohen Verbrectaer lm Straf- und Btrafprozossrecht, 1908;
dr. Appetino H., Dle Behandlung Jugendlicher Verbreoher
nnd verwahrloster Kinder, 1898.

Gyermekcsempiszet, a családi állás elleni

bntett (^gyik nc^me, moly abban áll, hogy valaki
gyermeket idegen családba csempész azzal a
szándékkal, hogy az családi állását megvál-
toztassa. A Gy. célja rendszerint a gyermekhiány
elpalAstolésa, némelykor örökségi igények bizto-
sítása. A Gy. büntetése 1 évig terjedhet börtön,
nyerészkedési szándékkal történt elkövetés ese-
tében 6 évig terjedhet fegyház. L. Családi állás.

Gyermekcsere történik különböz nyeh- csa-

ládok között az idegen nyelv könnyebb és díjtalan

megtanulása céljából. Német- és Franciaország kö-

zött 1910. 212 (12-20 éves) fiút és leányt cseréltek

ki több-kevesebb idre. L. Tanulók kicserélése.

Gyermekdalok, gyermekversikék, 1. Gyennek-
játék&szközök.

Gyermekek ellátása, 1. Nyugdíj.
Gyermekek öngyilkossága, legnagyobbrészt

a hibás nevelés és nem az iskola rovására írandó.

Igen gyakran öröklés útján terhelt (degenerált)

V. Idfejezetten elmebajos gyermekek lesznek ön-
gyilkosok, így az iszákos szülk gyermekei igen
nagy számmal szerepelnek. Gyakran jellembeli

fogyatkozás, helytelen életmód, felnttek után-
zása, koruknak meg nem felel olvasmány a Gy.-
nak oka. A statisztika szerint a 4—10 év közti

korban kevésbbé, mint inkább a 10—15. években
látjuk a Gy.-t, ami a serdülés és vele járó ideg-

rendszerbeli zavarok befolyására utal. Az iskolá-

tól, a büntetéstl való félelem, a túlterhelés rit-

kán ok a Gy.-ra. A városokban gyakoribb a Gy.,
mint vidéken. A Gy.-nak szaporodása nem való-

szín. V. ö. A. Éulenburg, Schülerselbstmorde
(Zeitschr. f. paed. Psychológie, Pathologie u. Hy-
giene, IX. köt.).

Gyermekek vallása. Az egyvallásuak házas-

ságából született gyermekek természetszerleg
szüleik közös vallását követvén, a törvény (1894.

XXXII. t.-c.) csupán a vegyes házasságból szár-

mazó Gy.-t szabályozza. E törvény szerint : a)
a házasulok házasságuk megkötése eltt egy-
szer s mindenkorra megegyezhetnek arra nézve,

hogy gyermekeik valamennyien az atya vagy az

anya vallását kövessék ; b) ily megegj'ezés hiá-

nyában a fiuk az atya, a lányok az anya vallását

követik. Ettl a mogegyezést<31, illetleg ettl a

szabálytól eltérésnek utóbb csak akkor van he-

lye, ha a házasfelek közül az egyik a másik val-

lására tér át. Ebben az esetben : a) a megegyezést

úgy lehet megváltoztatni, hogy a születend és

már született gyennek, de a 7-18 évesek csak

a gyámhatóság beleegyezésével, a szülk közös

vallását kövessék ; h) ha pedig megegyezés ere-

detileg nem volt, a születend és 7 éven aluli

gyermekek szüleik közös vallását követik, a 7—18
éves gyermekek pedig erre a vallásra a gyámlia-

tóság beleegyezésével áttérhetnek. Ezek a szabá-

lyok csak az 1895. okt, 1. eltt kötött házas-

ságokra vonatkoznak, az azeltt kötött házasság-

ból származott gyermekekre az 1868. LIII. t.-e.

12. §-ának az a szabálya áll, hogy a fiuk atyjuk,

a lányok anyjuk vallását követik, A különböz
ritusú (római, görög, örmény) katolikusok házas-

ságát a törvény ma sem tekinti vegyes házas-

ságnak, hanem az ilyen házasságból származott
gyermekek atyjuk rítusát követik.

A törvénytelen gyermekek anyjuk vallását kö-

vetik, de az atyjuk által törvényesített vagy elis-

mert 7 éven aluli fiuk az atya kívánságára ennek
vallását követik.

Gyermekelcserélés, a családi állás elleni bn-
tett egyik neme, amely abban áll, hogy valaki

egy gyermeket más családba tartozó gyermekkel
felcserél azzal a szándékkal, hogy ezeknek csa-

ládi állását megváltoztassa. A Gy. büntetése 1
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évig terjedhet börtön, ha pedig a cselekményt
n. l'fti szándékkal követték el, 5 évig ter-

J'
""ház.

oyenut-kelhajtás, 1. Magzatelhajtás.
Gyermekfekvés, i. Szülés.

Gyermekfogak v. tejfogak, 1. Fog.
Gyermekgondozónö. A panatizra kópt<?k>n kis

gyiTni'i- ' • ' !i csecsemó gondozása, csak fe-

It'tte II ' s szakképzett személyekre biz-

ható. L: - . iiére azt láljuk, hogy még igen jó

ttraulalmi kurokbon is gyakran mveletlen, vén
asszonyokra bízzák a kis gyenuekek ápolását.

A - Németországban már régóta a lég-

ii ] \ ;irsa4Íalmi körük lányai vállalnak, egy
^. .1 iii»b fvi tanfolyam atán, kórházakban s csa-

lád, khan Gy.-i állásokat (nurse, Kinderpflegerin).

Nálunk néhány álliimi gjermokmenholyben ké-

poztetnok ki az uri osztályhoz tartozó nók egy-

éves tn lu hivatásos Gy.-kké. Ezek a tan-

folyaii t> után az állami gyermekmen-
Iit -o-ztályain gondozzák a gyermekeket,
V iini gjormokmenhelyek gyenuektele-

' pt-iu \;iii;iiják a gjermekek ellenrzését mint ál-

lami gjemiektt'k'pfi'lüsryelónk. Egyesek magán-
családokban is vállaljáJí gj'ormekek, fleg csecse-

mk gondozását. Jelenleg a budapesti állami

gyermekraenedékheiy tanfolyamában képeznek ki

évente 20 hivatásos Gy.-t.

Gyermekgyógyászat, 1. Gyermekbetegségek.
Gyermekhadjárat név alatt ismeretes az a

kereí^ztes hadjárat, melyet 1212. rajongó francia

és német gyiTinokek serege indított meg a Szent-

föld visszafoglalására. Marseillebl és Itáliából

indultak el, de útközben részint elpusztultak, ré-

szint tengeri rablók kezébe kerülve, rabszolga-

ságba jutottak. A Gy. eszméjét az a vallásos bal-

hiedelem szülte, hogy a Szentföldet annyi szeren-

csétlen kísérlet után csak ártatlan gyermekek
foglalhatják vissza.

Gyermekhalálozás. A g>'ermekkor halandó-

sága jóval nairjobb, mint a késbbi koré. így Ma-
gyarországon í910-ben száz elhalt ember között

•Í824 volt a 10 éven alul. Míg ezer él, egy éven
aluli g>'ermekre körülbelül 200 haláleset esik

évente, ezer egy és 15 év közötti gyermekre már
csak körülbelül 30 haláleset esik. Legkisebb a ti-

zenkettedik s 13-ik év halálozása. A 13-ik évtl
kezdve a halandóság megint lassan n, de még
csak a 80 éven felüli emberek halandósága oly

nagy, mint a csecsemké. A gyermekkor halan-
dóságának legnagyobb tényezje tehát a csecsem-
halálozás és így rendszerint a csecsemhalandósá-
got tárgyaljuk, midn a gyermekkor halandóságá-
ról beszélünk. A jólét következményei kevésbbé
érvényesülnek a csecsemkorban, ha az ezeket
elidéz gazdasági viszonyok az anyák nagy
ti'iiit'irét a szoptatás lehetségétl elvonják. De
v.Hr.rcdménybon a jómód éa az ezzel rendszerint

járó mveltség a mesterséges táplálás veszélyeit

i is ellensúlyozhatják. így Berlinben a magarább
körökben a csecsomöhaíálozás kisebb, mint az ala-

csonyabb körökben, pedip az utóbbiakban a szop-
tatás sokkal gyakoribb. Berlinben egyáltalán
csökken a csecsemelhalálozás, jóllehet a szop-
tató anyák száma csökken. A népjólét mellett te-

hát a népmveltség s fleg a helyes csecsem-

táplálás ismereteinek elterjedtsége befolyásolják

a csecsemhalálozást. Ha az anya általi szoptatás

általános elterjedése folytán a csecsemkor ers
védelemben részesül, úgy a halálozás a magasabb
korosztályokban nagyobb (Groth). némelyek sze-

rint a tuberkulózis pusztít ilyenkorjobban (Raths).

Ezzel épenséggel nincs az mondva, hogy minde-
nütt, ahol alacsony a i'.soc.seni6haláIozá.<, a maga-
sabb korosztályokban a halálozíis nagjobb. Mert
erre kizárólag az mérvadó, vájjon arányban van-e
a népesedési szám a rendelkezésre álló s a fen-

tartáshoz szükséges eszközökkel. Ha ezek kell
számmal megvannak, úgy alacsony csecsem-
halálozás dacára sem fognak a többi korosztályok

a természetes mértéknél nagyobb számban meg-
halni. Mindenesetre bizonyos, hogy a szülések

magas száma csak relatív, gyakran kétes szociá-

lis érték, míg a halálozás alacsony száma abszo-
lút és kétségtelen érték szociális birtok (Rü-
melin). Ezekbl látjuk tehát, hogy a csecsem-
halálozás kérdésénél mindenekeltt a szülések
száma vizsgálandó. Minthogy a népek vagyono-
sodása, fleg pedig a nép nagy tömegét tev va-
gyontalan népréteg kereseti viszonyai rendsze-

rint igen lassan javulnak, azt látjuk, hogy a szü-

lések és a csecsemhalálozás arányszámának
változása között az egyes országokban és még
jobban az egyes városokban parallelizmus (pár-

huzamosság) van.

Magyarországon a szülések arányszáma és a
csecsem-, illetve Gy. arányszáma a következ-
kép változott az utolsó években

:

As 1891—1895. évek átlx^ábui
. 189.'-—1900. .

• 1901—1905. •

• 190«— 1909. . .

« 1910. évbea ™ ... _

1000
lélekre
esett

élve-
nUStt

41-7
39-2
36-8

S«-0
3r-6

100 élveszttiettre

esik

1 éven 6 éven
»laU

elluUt gyermek

8Ö-6
22S
21-3
20-8
19-4

39-9
340
32-4
31
29-0

Az egyes ország népének rétegeiben a halálo-

zás az illet népréteg vagyonosságával is össze-

függ. Mutatják ezt a következ számok

:

Poroszországban 1902-ben esik 100 élve szüle-

tettre meghalt csecsem (0—1 év)

:

Tisztek, hiratalnokok, tubád foglalkozásnak gyer-
mekei kOzOtt... _ 10'5

Önálló mezAgasdák gyermekei között ... — ... 14*8
önálló kereakedó és iparosok gyermekei kOsfitt 15-3
Tanalt ipari és gyári mnnkáaok gyermekei kózOtt... 16-2
Tanolatlan ipari és gyári munkások gyermekei kOiSU 17-9
Mesógaidasági cselédek és napssámosnök gyermekei

között ... _ _ ... ... 19-7

Még élénkebben mutatják a vagyon befolyását
Prausnitz vizsgálatai. Azt találta, hogy 1895—
1899-ig száz gyomor- és bélbajban meghalt cse-

csem között tartozott

:

Qrai Salzburg Berlin
a nyomorgókkoa_ ^ 59*9 64*6 67-4
a ssegéayekkes SÖ-9 28-3 S6-6
a kOzépootályhos 4*2 6*6 5'6
a gazdagoklMM o-O 0-6 0*4

Ismert dolog, hogy a szegények között a szü-

lések száma is nagyobb. -\z egyes szociális réte-

gek csecsemhalálozása nem kizárólag a vagyon-
nal függ össze, hanem azzal, hogy az illet osz-

tályban, szociális konstrukciójának kifolyásakép
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a szoptatás lehotséges-e és meg is történik-o?

Még a legnagyobb nyomor közegészségügyi ártal-

mait is ellensúlyozhatja a kizárólagos szoptatás.

így Magyarországban a rutének csecsemhalálo-
zása a legkisebb, ismert szegénységük dacára,

mert a nk munkába nem járnak, hanem csak
szoptatnak. Parisban a németek által való ostrom
alkalmával a csecsemhalálozás igen ersen csök-

kent. Londonban az orosz zsidók ghottójában a
nagy nyomor ellenére a halálozás majdnem oly

kicsi, mint a leggazdagabb mezgazdasági kerü-

letekben.

A szociális helyzet kifolyásának tekinthet,

nagyrészt a házasságon kívül született gyerme-
kek nagyobb halálozása. A házasságon kívül szü-

letett gyermekek ugyan élettani okokból is való-

színleg gyengébbek, mint a házasságban szüle-

tettek, mert egyrészt az anyák fiatalabbak, to-

vábbá sokkal több köztük az elsszülött, mint a
házasságban szülötteké, az elsszülöttek pedig
átlag gyengébbek. A házasságban szülöttek és a
házasságon kívül születettek halálozása közti kü-
lönbséget a következ számok mutatják

:

Berlinben 1898— 1900-ig meghalt:

100 házasságban született közül 19 3
100 házasságon kívül született közül 39-0

ha pedig a házasságon kívül születetteket és ké-

sbb törvényesítetteket tekintetbe vesszük

:

100 házasságban szUIetett közül meghalt 19-4
100 házasságon kívül született közül meghalt 46*2

Budapesten 1909-ben

:

100 házasságban szUletett gyermekre esik —1 éves
haláleset _ 13-76

100 házasságon kívül született gyermekre esik 0—1
éves haláleset... ._ ._ ... 20 '54

Mindkét esetben tekintetbe veendk, hogy a
házasságon kívül születettek közül igen sok fa-

lura adatott dajkaságba s ott hal el. így tehát
a házasságon kívül szülöttek halálozása még
nagyobb, áll ez különösen Budapestre, hol az
elhagyatott gyermekek állami védelme folytán
igen sok házasságon kívül született csecsem
kerül falm'a. A csecsemhalálozás azeltt min-
denütt a városokban volt nagyobb, mint a fal-

vakban. Ma már igen sok helyen ellenkezleg a
falvakban nagyobb, mint a városokban. Ez ada-
tok vizsgálatánál azonban mindig csak a házas-
ságban szülötteket vizsgálhatjuk, mert a házas-
ságon kívül szülöttek száma falu s város között
igen változó s a városokból a házasságon kívül
szülöttek elhurcolkodása nagy, a falvakban pedig
ezek behuHiolkodása nagy. Az els életév halálo-
zása nem egyformán oszlik meg az egyes hóna-
pok között, hanem annál nagyobb a csecsemha-
lálozás, minél fiatalalib a csecsem. Legnagyobb
a halálozás az els tíz napban.
Budapedcn az 1895— 1906-ban elhalt csecse-mk közül meghalt:
0—S 6r» alatt.. ... i'Solo

« óra— 1 nap alatt __ _ .. ^-jo/,

7—80 f t _ ... lí-««/o
0—1 hó t „. 29'7'L

«I»
• • -- - 8-fl»/J

8-« • • 81-6»/,
•—

»

• • 16'9«/«
»-12 . . 13-40L

A csecsemhalálozás mindenütt a fiuknál na-

gyobb, mint a leányoknál. 100 leány halotti-a esik

111—124 fiú halott. Ennek oka ismeretlen. Vala-
mennyi betegs^ jobban pusztít a fiúk között.

Az évszakok szerint a halálozás legnagyobb
nyáron, st egyes városokban, különösen oly vá-
rosokban, ahol a szoptatás ritka, a nyári hóna-
pokban, júliusban és augusztusban hal meg a cse-

csemk legnagyobb része és az augusztusi halá-
lozás némelykor a többi hónapok átlagos halálo-

zásának háromszorosát teszi ki. Gyomor- és bél-

betegségekben meghalt Berlinben (1905) július-

ban, augusztusban és szeptemberben 2754 cse-

csem, ezek között szoptatott csecsem csak 57
volt, a többi 9 hónapban összesen 1417 csecsem
halt meg, ezek között csak 95 volt szoptatott

csecsem. Ha az összes csecsemhalálozásokat
együtt nézzük júliustól szeptemberig, a nem szop-

tatott csecsem hatszor oly nagy veszélyben van,
mint a szoptatott (Tugondreich). Megjegyzend,
hogy a nyári nagy halálozásban majdnem ki-

zárólag a túlnyomóan mesterségesen táplált

gyermekek szerepelnek. A kizárólagosan szop-
tatott gyermekek halálozása alig emelkedik e hó-
napokban. A csecsemhalálozást a gazdasági vi-

szonyok keretén belül befolyásolják még a cse-

csemk táplálása és ápolása körüli helyes isme-
retek elterjedtsége, illetve ily irányban való ferde

szokások elterjedése. Ezek között a legveszélye-

sebb a csecsemk korai etetése. Magyarországon,
hol a szoptatás igen elterjedt, oly vidékeken, hol

a népvagyonosodás sokkal több gyermek len-

tartására is elegend, ers a csecsemhalálozás
a csecsemtáplálás tekintetében uralkodó ferde

népszokások, nevezetesen a korai etotés folytán.

Bizonyos, hogy kell felvilágosítás itt a csecsem-
halálozás csökkenését idézheti el.

Ha a különböz országok halálozási arányát
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 100 élve szülöttre

esik —1 éves csecsemhalálozás

:

Oroszország (1901)
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Oyermekházasság, a gyermekek jogérvényes

öeszeházasitása egymás küzött, vagy le&nyé élte-

sebb fórflval, tlué (>regebb növel, mieltt még a
kifejlódósi kort elérték volna. Ez a szokás több

ázsiai, afrikai és ausztráliai népnél el van ter-

jedve. A szülök választják ki a párokat, meg-
tartják a lakodalmi szertartásokat, megtizetik a
szokáaoe vételöeazeget, stb. Némelykor a ílú, ha
dreg felesége van, éltesebb férfi által helyettesit-

heti magát, kinek gyermekeit a magáénak kell

elismernie. A Gy.-ot korábban a primitív társa-

dalmi és csoportházasságbói származtatták, de
val<')S7.inQl)b. tioL'v inkább patriarchális szokások-

b ! ered, amennyiben ezáltal a
fiz! t akarták a viszonyt szoro-

sabbra fuzui. luiimlian véteknek tartották, ha a
háznál felntt leányt tartottak, ki még nincs férj-

nél. A leányok férjhezmenetelének utolsó határ-

ideje a 12 ik, a legkorábbi a 4-ik év, de az érett-

»"' :i leány szülei házánál marad. Csak
4' ik meg a második, tulajdonképeni la-

':irbhadliana a. m. termékenyít). Ha
,U, mieltt nejét érintette vagy csak

iatra vhiiih, az özvegy viseli a hindu özvegység
minden következményét. V. ö. Post, Studien zur

Entwickolungsgeschichte des Familienrechts (01-

denburg 1889): u. a., Gnmdriss dor ethnologi-

eclien Jurispnidenz (u. o. 1894—95, 2 kiiidás);

Garbe, The redemption of the Brahman (Chicago

1894).

Gyermekistentisztelet v. ifjúsáffi istentiszte-

let. í\ [n»L' nem konítrmált, st részben még nem
i- Toles gyermekek felfogási képességé-

h- .eréhez alkalmazott istentisztelet, ami-

!\eury uíár 1583. utal a nümberg-ansbachi egy-
tu\zi rendelet. Szilárd alapra azonban a múlt szá-

i'i nii-niiik f'K'ben a Skóciából, Angijából és
l./akaiiiirik.ii nlelterjedtuosómapi wA:oíá/c(l. 0.)

I* vcii helyezkedett. Németországban a protestáns

• --\\íuizak, mint külön kultnszformát, ma már
nélkülözhetetlennek tekintik, mig más országok-
ban a szabad bolmissziói egjieti tevékenye^ v.

lelkészi mködés terére tartozó munkának fog-

ják fel. V. ö. Dtbdüts, Der Kindergottesdienst

(Leipzig 1881) ; v. d. Ooltz, Das B^ürftiiss be-

aonderer Jugendgottesdienste (Stuttgart 1888).

Magyarul: Csiky Lajos, Egyházszertartástan
i>ebreczen 1892).

Oyermekjátékeszközök, különböz anyagból
készül, emberi és állati alakokat, gazdasági és

háztartási eszközöket, valamint más tárgyakat
ábrázoló tárgyak, amelyekkel a gyermekek ját-

szanak. Háromféle Gy.-et különböztetünk meg

:

ú. m. 1. olyan Gy.-et, amelyeket a gyermekek
játszóösztönük kielégítésére önmaguk teremte-
nek, alkotnak : 2. olyan Gy.-et, amelyeket felnt-
tek, de nem iparszerül eg, készítenek rendszerint

gyermekeik számára s végül 3. az ipari, a gyári
úton elóállított Gy.-et. A két els csoportba es
Gy.-et fejldéstani szempontból a legprimitívebb
játéktól kezdve igen szép írvüjteményekben mu-
tatja be a Gyerniekf ' '

>/i Múzeum (1. o.).

E Gy. azonban neme- -tani szempontból
szolgáltatnak becses a4.iu i< »^ ít i . IIanem a néprajznak
is fontos és számos nagy tanulságot rejt tárgyai.

A játékokkal járó mondókák, versikék a népek

szóbeli hagyományait gyjt és elemz folklóré

(1. 0.) alkotórészei. A gyermekjátékok és azok esz-

közei némelyikének srégi volta és számos, eg>'-

mással nem is rokon népnél meglev közössé
a legérdekesebb etnológiai jelenségek egyike,

amennyiben a közösség az emberi nemnek szinte

si korába vezet vis.sza. E feltn közösség ré.sz-

ben analóg lélektani diszpozíciókban birja az okát

8 csak kisebb részében lesz átvételek és kölcsíin-

zések eredménye. E diszpozíciók közt pedig egyik

sem ersebb az uiánzád Imjlamnál, amely a leg-

többgyermekjáték éltet princípiuma. A g>'ermek-

játékok ugyanis nagj'obbrészt a gyermek lelkére

leginkább ható környezet utánzásából, mime-
lóséböl, fejldtek, mint ezt legtöbbjük világo-

san eláru^a, kisebb részük pedig legalább is

sejteti. Már et úlnyomóan utánzó jellegükbl is

következik a gyennekjátékok néprajzi és mú-
veldéstörténelmi nagy fontossága. Jó részükben
ugyanis megbecsülhetetlen emlékei rejlenek ré^
letnt korok vallási szertartásainak, társadalmi

intézményeinek és szokásainak, st nevezete-

sebb történelmi eseményeknek is. Az anttk római
kiolvasó mondókákból egyéb adatok hiján is bíz-

vást következtetni lehetne, hogy a köztársaság
korát a Tiber-parti város államéletében királyság

elzte meg. Márpedig hány oly néppel van az et-

nográfiának dolga, ameljTiek múltjáról írott emlé-

kek és feljegj'zések hiján csak ilyenféle adatok
szólnak. Nem csoda tehát, ha a gj^ermekjátékok-

nak egész irodalmuk van, amely a hozzájuk tartozó

mondókák és versikékkel együtt aránylag igen te-

temes részét teszi a néprajz s ezenkívül a folklóré

anyagának. Nálunk Kiss Áron gyjtötte egjbo
nagy szorgalommal a mi gyermekjátékainkat s az

egyes játékokhoz írt jegyzeteiben a fönt kidom-
boritott szempontok némelyikére is ráutalt (Ma-

gyar gyermekjáték-gj-jteraény, Budapest 1891).

Els felében a felntteknek ölbeli gyermekekkel
való játékait és a játék-mondókákat (gyermek-
versikéket) tartalmazza, második, nagyobb felé-

ben pe<lig a Magyarországon divó gyermekjáté-
koknak jóformán teljes leírását a4ja. A mondókák
közt a legszámosabbak és legfontosabbak az imént
felsorolt tanulságokszempontjából az ú.n. kiolvasó
versikék (counting-out rhyraes), amelyekben sok-
szor nem is sejtett si mitológiai ós szertartá«tos

elemek rejlenek. A Gy.-et emveldéetörténeti és

néprajzi vonatkozásuk mellett kiválóan alkalmaz-
zák a nevelésben (1. Gyermekkert), st az egyes
tárgyak tanításában is.

Végül a Gy.-nek közgazdasági jelentségük is

van, amennjiben elállításuk jól jövedelmez
iparóg. így külföldön, nevezetesen Németország-
ban és Ausztriában, ágyszintén Svájcban igen

nagy iparágat képeznek, ahonnan elviszik azokat
az egész világba. A tökéletesség legmagasabb fo-

kára emelték ezt az iparágat a grödeni völgy-
ben, nemkülönben a cseh Érchegységben, minde-
nütt mint háziipart. Hazánkban a Gy. készítésé-

nek meghonosítására sokirányú intézkedés tör-

tént, az állam nagy áldozatokat is hozott, de jelen-
tsebb eredmény nélkül. L. Gyermekjátékszer-
készít iskola.

Irodalom, Kin kna idésett maréa Icírfll lásd MlSnOseo

:

Plon H., Om Kiad ia Bnnch and Sitte der VOlker,
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2. kiad., Leipzig 1884 ; BchoUer I., Das Bpiel und dle Splele,

Welmsr 1865 ; Scherer, Illustr. deutsches Kinderbuch, Stutt-

gart 1863; Zingerle, Das deutsche Kindersplel im Mittelal-

ter, 2. kiad. Innsbruck 1873; Karup 0., Frankreichs Kinder-

welt in Lied und Spiel, Wiesbaden 1878; Uollaud, Rimes
et Jeux de l'enfance. Paris 1883 ; SébiUot, Littérature orale

de la H.-Bretagne, Paris 1881 ; Pitré 6., Gnochi fanciulleschi,

Blbliotecadelle Trad. pop. SicQ. A legdúsabb nemzetközi ki-

olvasó-versike gyjtemény : Carrington, Bolton, The Coun-
ting-out Rhjines of children, London 1888.

Gyermekjátékok, 1. Gyerrnekjátekeszközok.

Gyermekjátékszerkészít iskola, háziipari

irányú intézmény. Célja a gyermekjátékszer-ké-

szítésnek a nép körében iiázüpari foglalkozásként

való meghonosítása és tovább fejlesztése. Az ok-

tatás súlypontja a mühelyi gyakorlat. A tanulók

az alapismeretek elsajátítása után gyakorlatilag

értékesíthet tárgyak készítésére térnek át. A tan-

idö három év, napi nyolc órai tanítással. A felvétel

feltételei : betöltött 12 éves életkor és az elemi

népiskola elvégzése. Mühelyi gyakorlaton kívül

rajzot és mintázást tanulnak. Állami támogatás
mellett régebben egyesületek és községek létesí-

tettek Gy.-t (Körmöczbánya, Zágony, Bánffy-

hunyad, Bái*tfa, Marosvásárhely), de ezek idvel
megszntek. 1886-ban Hegybánya-Szélaknán az

állam állított fel ily iskolát, mely jelenleg is m-
ködik és kereseti mhelye útján tanulók képzésén
kívül háziiparosok rendszeres foglalkoztatására is

kiterjeszkedik. L. Kézmüvesiskolák.
Gyermekjegy. A közlekedési vállalatok ál-

tal rendszeresített olcsóbb menetjegy gyerme-
kek részére. Magyarországon, Ausztriában, Né-
metországban 4—10 éves, Olaszországban 3—7
éves gyermekek a menetdíj felét íizetik a vas-

úton.

Gyermekkéfogadás, 1. Örökbefogadás.
Gyermekkert, 3—6 éves gyermekek nevel

intézete. Alapítója í>ó'?;eZFriedrich(l. o.).Az els
1837. nyilt meg Blankenburgban. Fröbel szerint a
Gy. a gyermekeket nemcsak óvja, hanem foglal-

koztatja is, nekik való módon. Tehát els sorban
nem a szegényeket kisegít, a családi gondját
könnyít intézmény, hanem az a célja, hogy
ersítse a testet, gyakorolja az érzékeket, táp-

lálékot adjon az ébredez szellemnek s fként
aü érzület helyes irányítására törekedjék. Mind-
ezeknek eszközei : állatok, növények s általában
a természet tárgyainak megfigyeltetése, hogy így
a természet megismerésére rávezessék a gyerme-
keket ; a minden ernek foglalkozást adó, moz-
gást kivánó, észt fejleszt játék, amely közbon
kellemesen, ártatlan vidámságban készülnek el
a kicsinyek az iskolára s általában az élet további
feladataira. Rajzolás, beszélgetés, éneklés kiséri
a játszást, amely egyszersmind a gyermek közös-
ségi érzésének kifejlesztje és megersltöje. A
Gy. feladatának ilyet<''n kijelölése mutatja, hogy
ez az els tagja Fröbel rendszerének s a helyes
ember-nevelt-sre vonatkozó terveinek. Alapja az
a gondolat, hogy az embert legkisebb korától fogva
bele kell nevelni a* közösségbe, mert annak a
tagja. Mivel pedig erre maga a házi nevelés nem
elég, mert ott nincs mód több gyermek össze-
gytytésóre és rendszeres foglalkoztatására, ezért
vM szkség a Gy.-re.

Hazánkban Pestalozzi és az angol Wilderspin
hatása alatt K. Brunswick Terézia grófné (1. o.)

még 1828. létesítette Budán az els kisdedóvó-

intézetot, melyet «angyalkert))-nek nevezett.

Ezen intézetekben a kisdedekkel való foglalkozás

módja is önálló csapáson fejldött ki. Az els, ki

ez irányban tudatosan munkálkodott, Warglia
István (1. 0.), az els (tolnai) kisdedóvóképzö inté-

zet igazgatója volt (v. ö. Terv a kisdedóvóintéze-

tek terjesztése iránt a két magyar hazában, 18i3),

aki a magyar kisdedóvásba bevitte a nemzeti
irányú és természetszer nevelés elveit. Késbb
Fröbel rendszerét is behozták, de az megkötött-
sége, verseinek, meséinek és a foglalkozási esz-

közök alkalmazásának túlságos tanítási törek-

vése miatt a magyar kisdedóvók között nem
nagyon terjedt el. Eszméit és eszközeit a ma-
gyar gyermek vérmérsékletéhez formálták és
így fejldött ki az ú. n. (cmagyar iskola*, mely-
nek munkásai és hívei és Fröbel magyar hívei

között utóbb kemény küzdelem keletkezett, mely
azonban a ctmagyar iskola» gyzelmével végz-
dött. A «magj^ar iskola » Fröbel eszközeit részben
elhagyta, részben módosította és kiegészítette az
illet vidéken található természetes anyaggal,
mint pl. gyékénnyel, cirokkal, mákfejjel stb. Fog-
lalkozási módja is szabadabb, a kisdedgj^ermek ak-
tivitásának több tért enged s beszélgetése, "tár-

salgása)) is közvetlenebb, verseiben és meséibea
több a kisdedgyermek értelmi fejlettségéhez köze-
lebb álló népiesebb elem. A «mag>'ar iskola »-ból

napjainkban gyermektanulmányi hatások alatt az
ú. n. ^ösztönszer, foglalkozás^ (1. o.) egészséges
módja alakult ki, mély, mint elnevezése is mu-
tatja, a kisdedgyermek ösztöneit, képességeit ter-

mészetes módon törekszik kifejleszteni. A kisded-

óvóiutézetek felállításáról és fentartásáról a múlt
század végéig társadalmi úton gondoskodtak. B
téren nagy, lelkes és eredményes mködést fej-

tett ki az Országos kisdedóvó egyesület, mely
1836. alakult, de egyik gyökérszáía 1828-ig nyúl
vissza. Ez egyesület lelkes vezetségének fárad-

hatatlan agitációjára 1891-ben országos törvény

(1891. XVI. t-e.) gondoskodik kisdedóvóintézo-

tek felállításáról, mely törvény megalkotásával
Franciaországot és a svájci Genf kantont kivéve
egész Európát megelztük. Ma Magyarország kis-

dedóvásügye a kontinensen az elsk között van.

V. ö. E. Heerwart, Einführung in die Theorie u.

Praxis des Kindergartens (Leipzig 1ÍK)1); u. a.,

Die Mutter als Kindergártnerin (u. o. 1904) ; Ko-
hány M., Gyakorlati kézikönyv Fröbel foglalkoz-

tató eszközeihez (Budapest 1880). Továbbá a Kis-
dednevelés c. folyóirat évfolyamai. L. még Kú-
dednevelés.

Gyermekkitétel. Az ókorban az atyai hatalom
jogköréhez tartozott, s államilag megengedett
cselekmény volt, mint beteges és satnya gyerme-
kektl való szabadulásnak eszköze. A cselekmény
bnösségének s büntetendsógónek felismerése a
kereszténység érdeme. A magyar Btk. a Gy.-t

az emberi élet elleni bntettek fejezetében tár-

gyalja (287. §). A ^nyálladékhoz az ölési szán-
dók nem tartozik. Ölési szándék esetében a cse-

lekmény nem Gy., hanem bevégzett vagy meg-
kisórlett szándékos emberölés vagy gyilkosság,

aszerint araint a halál bekövetkezett v. nem. A
szándék tehát tisztán úgjTievezett veszélyeztetést
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ssánd^ vagyis » tódat, hogy a gyermek teeti

épeége 8 élete a Télettm esélyeinek van kitéve.

A búntett közvetett támrs a kwánál vagy álla-

potánál fogva önsegélyreképtden saját gryemiek,

akár báasBigtMui. akár háaaságon kívül sztUe-

tett ; alanya a 8itU6 ; a cselekmény a gyermeknek
a) üálroooft V. rendszerint járatlan helyre való

kitéldÁnn, vagy b) olyan körülmények között

eUiagyásátMn áU, hogy megmentése a véletlentl

tügg. A Ut^i vagy elhagyás bevégzett búntett

akkor is, ha a gyermek épen megmenekült A
Gy. büntetése 3 évig, ha azonban a kitett vagy
elliagyott gyermek súlyos testi sértést szenvedett,

ö évig, s ha végül a cselelonéoy a gyermeknek
halálát okozta, 5 évtól 10 évig i ' fegy-

ház. A Gy.-lel rokon bncs^lekm'

:

-'éljTe

képtelen személynek kitétele v. eHiagya.<a.

Gyermekkor. 1. Életkor és Gyermek.
r — -''t'^ít ••'"v:^' a beteg gj'ermekek

a ': cban ápoltattak. 1802-

Ix '-i^yj r-yxrci&Us Gy.-at Pái'isban

(ti !ití malades), 1834. a szt-péter-

vii i .. . .11, 1837. a bécsi Szt. Anna Gy.-at
é.< "sti Stefánia Gy.-at. Schoepf-Mérey
Ág-;! . -.: -iz els magyar Gy. és a magjar g>'er-

mekgyógyászat megalapítója. Az általa elültetett

magot azntán id. Bókay János növesztette ha-

talmassá.A Stefánia Gy.-on kívül Budapesten még
a Bródy Adél Gy. és a Fehérkereszt Gy. áll a
beteg gjermekek rendelkezésére. Magyarorszá-
gon van még Nagj-váradon. Aradon, Pozsonyban
és Szegeden is modem, jól vezetett Gy. A külföl-

dit közül a legszebb a strassburgi városi Gy., a
lipcsei és mflncbeni Gy., amelyek ép ügy, mint a
Stefánia Gy., az egjetemi gjermekklinikával
kapcsolatosak. Nagyság tekintetében els helyen
áll párisi H<^ital dee Enlants malades.

Gyermekkori agyvelgynladáa, 1. Agyvel-
gyulaids.
Gyermekköztársadág. gyermekeknek olyan

közössége, mely bon lehetleg minden ügyüket
magnk intézik. Az önkormányzatnak nevelési cél-

lal való felhasználását W. R. George szervezte

1890., New York államban, elhanyagolt new-
yorki gyermekek szünidei telepén, melybl azóta
mintOiTV 200. üvon sor-ú. 8—16 éves fiúból s

le; X (Jitmors Repuhlic).
Th mee alkotmánvnfcat,

tó:-

va . .k

eti .myúó cleib^'U a nyiltöág,

Ix'' in, kölcsönös megbecsülés,
általában a küzüsségben élés minden feltétele

I

kifej lódik a tagoldMm. Ugyanez az alapgondolata

\ a N ' 'fw-nek, mely az iskolát demo-
\ kr né akaija alakítani, hogy ne a
' ta I .a. hanem a tanulók önkormány-

z;t a rendnek és fegyelemnek. A
uiii,. ..'..^ iiu^yelóje az önmagát kormányzó

/^tálymak mindaddig, amig ez a szabadságot
. <97.\\\ nem használja; ekkor a káros következ-
I . !A k megértéséról gondoskodik. Az osztályok

y ütt i^ola-államotalkotnak. E gondolat európai
amokhan is terjed. E rendszertl alapítója, W.
11. a politikai közömbösség és züllöttség fokoza-
^ megsznését, a közügyek iránt való felelsség-

érzet kifejldését várja. .\ XVI. 8z.-ban Trotzen-

dorf 0- 0.) hasonló módon vonta be a tanulókat az
iskola kormányzásába. V. ö. Kemény F., A ta-

nnlók önkormányzata (Orsz. Középisk. Tanáregy.
Közi. 1912).

Gyermekkát (uém. Kinderbrimnen), egy-egy
nagyobb városi kút széles víztartó kagylója,

ahonnan a régi germánok mondái szerint az új-

szülöttek elkerültek. Mai mesékben is a csorgó

források tündére rzi a még meg nem sztüetett

kisdedeket, akik a víz körül vidám gondtalanság-

ban várják az emberek közé kerülésüket. Ugyanez
a mitikus felfogás egyes tavakról, náddal bentt
víztócsákról is, ahonnan a gólya emeli ki s hozza
a szülkhöz az új csemetét.

Gyermekláncf v. pitypang (»., Taraxacum
Hall.), a Compositae (Fészkesek) család nyelves

1. OyenMkliaen. t. k fteek Taookjft elvirágsis otán, két
te«<Mel. a tflbM lekmUott. S. éa 4. A teniéa te koMOMt-
aete.6. lK7 tMc. • A Mbenil IIbM réoe k<t MMjéreL

7. A poctokok Mttre Mbasítni 4a Baéttarítr*.

virágú génusza; 25 faja köztll a legtöbb Európa
és Ázsia mérsékelt és hideg tájain él. Füvek, leve-

lük épszél v. öblösen ssáürnyas, kacuroe töIevél.

Szárak egyfészkfi és rendesen csöves tökocsány. A
fészek hosszúkás v. harangalakú, alsómurvái több

sorban állanak, rövidebbek és rendesen hátrahaj-
lók,a fels murvák 1 sorban állnak. A viiág sárga.

A kaszat \aip06, 10 bordás, csúcsa aprón tüskézett,

hosszAcsrös, a csr tetején van az emyöalakú
bóbit^a. A Ihraxacum fficmale Wiggeis (pon-

gyola pí^'pang, 1. az ábrát) levele kacúrosan fo-

gas, ritkán épszélO. Tökoosánya csöves, meg-
törve tejet ereszt Közönséges, de nagyon változó

fO. úgyszólván mindenütt, a havasokig, gyakori.
Gyökere és friss levele (radix et fólia Taraxad)
mint kivonat nem ritkán idült székrekedés el-

len használatos. Fiatal, halavány levele Jii/u

tavaszi sídáta, de télre melegágyban is kuny-
nyen lehet szaporitanL A frandák nagyon ked-
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vélik. Füve marhának és kecskénekjó takarmány,

gyepen alkalmatlan gyom, másutt a nagyobb f
elnyomja.

Gyermeklisztek. A csecsemket 6 hónapos ko-

rukon túl nom táplálhatjuk kizárólag tejjel, mert
e kortól kezdve lisztekre is van szükségük. Ezen-

kívül bizonyos táplálkozási megbetegedéseknél

már a 6-ik hónap eltt gyógyítólag is adunk lisz-

teket a csecsemknek. E célra teljesen megfelel

a rendes búzaliszt is, de mivel ezt sokáig kell

fzni, úgynevezett Gy.-et állítanak el, ame-

lyek diastase (lisztemészt ferment) hatásának

voltak kitéve. A diastase hatására a liszt kemé-
nyítje dextrinnó alakul, vagyis a liszt emészté-

sének els stádiuma már a szervezeten kívül meg-
történik. Másik eljárás, amellyel a lisztek köny-

nyebb emészthetségét akarják elérni, abban áll,

hogy magas nyomás mellett túlhevített gz hatá-

sának teszik ki a lisztet, vagy csekély mennyi-

ség savval hevítik, aminek az eredménye, hogy
a keményít egy része dextrinné alakul.A Gy. egy-

része szárított és porított tejet is tartalmaz, másik
része zsírt (vaj, tejsztn). Határozottan veszedel-

mes, hogy egyes gyárosok lisztjeiket mint a ni
tejet teljesen pótló táplálókot ajánlják az élet els
heteitl kezdve is. Ez pedig nem igaz. Egészséges

csecsemnek az élet els három hónapjában nem
szabad lisztet adnunk és ha a táplálkozási beteg-

ségek nom kényszerítenek, az 5 hó eltt ne is

kezdjük el adagolását. Az 5-ik hótól kezdve bát-

ran adhatjuk, de tudnunk kell, hogy a rendes búza-

liszt felett csak az az elnyük van, hogy nem kell

oly soká fznünk, mint a rendes lisztet és így a

csecsem tápláléka hamarább készül el. A legel-

terjedtebb Gy. a Kufeke-, a Theinhardt-féle és a

tejjel készült Nestlo-féle liszt. L. még Lisztár-
talom.

Gyermekmenedékhely-Egyesület (Országos
Els Gy.), alapszabályszerü feladata oly szegény
gyermekek, különösen pedig árvák és elhagya-
tottak ápolása és gondozása, akiknek szülei vagy
elhaltak, vagy kórházakban sínyldnek, vagy
büntetbírósági ítélet joghatálya alatt szabadság-
vesztési büntetésüket szenvedik. Emellett segé-

lyez gyermekes családokat és így elháiltja a csa-

ládi kötelék felbomlását, a család elzüllésót. Fi-

gyelemmel van a külföldi honosságú magyaror-
szági gyermekekre és ily gyermekek közül többet

saját költségére gondoz. Az egyesület 1912. vette

át a székesfvárostól Vócsei János és hitvese
Szathmáry Borbála alapítványának hasznosítását.
Az alapítványnak évi 8000 K-t kitev kamatai-
ból köteles az egyesület 20 oly újonszülött cse-

csemt gondozni, kiket a hozzátartozók a gyer-
mek szánnazáí^ának toljos eltitkolásával olyképen
adnak át az egyesületnek, hogy még azzal sem
érintkezhetik, ki a gyermeket az intézetnek át-

adja. A régi lelencházrendszernek ez az intézmény
a legutolsó maradványa. Ha a 20 alapítványi hely
egyike megürül, ezt a külvilágnak az intézet
ablakába helyezett lámpa jelzi. A csecaemt az
intézet kivilágított ablakfülkéjóbo helyezik el.

A Budapesten IX., Vendel-utca 3. sz. alatt lév
mintaszeren berendezett intézet 115 gyermek
befogadására alkalmas, a nagyobb gyermekeket
azonban magáncsaládokhoz helyezik ki. Az 1870.

évtl az 1911. év befejezéséig az egyesület 5489
fiú, 5114 leány, összesen 10603 gyermeket gon-
dozott. Az egyesület tiszta vagyona az 1911. év
végén 875,892 korona volt. Az egyesületet 1869.
gróf Károlyi Sándorné, Komiss Klarissza grófn
fáradozása és áldozatkészsége hozta létre.

Gyermekmenhely, 1. Gyermekvédelem.
Gyermekmunka, hivatásos foglalkoztatása

rendesen 14— 12 év alatti gyermekeknek, sokszor
a gyermek testi és szellemi erejének olyfokú ki-

használása, mely testi szervezetének fejldését
gátolja és ezáltal ennek elkorcsosodását elmoz-
dítja. A Gy. lehet gazdasági, háziipari, vag>-

gyáripari munka, lehet idegennél bér fejében,

vagy a saját családi körében végzett munka. Te-
kintettel a gyermek korára, a Gy. lehet a) az is-

kolakötelezettség eltti, h) az iskolakötelezettség

tartama alatti és c) az iskolakötelezettség tarta-

mát követ Gy. A Gy. okozta hátrányok lehet
megszüntetését az újkori szociális törvényhozás
egyik legfbb feladatául ismerték fel. L. bvebben
Munkásvéd térvények.

Gyermeknap, a Gyermekvéd Liga által ren-

desen tavasszal a fvárosban és az ország na-
gyobb városaiban rendezett nyilvános pénzgyüj-
tés, melyre az elkelbb körök asszonyai szoktak
vállalkozni. A kereskedk is rendeznek ilyenkor

Gy.-ot és bevételük bizonyos részét a Gyermek-
véd Liga céljaira áldozzák.

Gyermeknevelés. 1. Nevelés.
Gyermeknyelv, a kis gyermekek beszéde, mely

sok tekintetben eltér a felnttekétl s melynek
egyik alfaja a dajkanyelv (1. o.). A Gy.-nek egész
irodalma van. nevezetesebbek: Preyer munkája,
Die Seele des Kindes (7. kiadás 1908), továbbá
nálunk: Balassa Józsefé (a Nyelvtudományi
Közlemények 1893-iki évfolyamában), P. Iheic-

rewk Emilé a Természettudományi Közlönyben :

Vértes József, A gyermeknyelv hangtana (Nyelv.

Füz. 22. sz.).

Gyermekölés (lat. infanücidium), házasságon
kívüli gyermeknek az anya által a szülés alatt

vagy közvetlenül a szülés után szándékos meg-
ölése. Eredetileg a szándékos emberölésnek leg-

súlyosabb esetei közé tartozott, s büntetése a ha-

lál volt. A bntettnek tárgj'a a «házasságon ki-

vüli», a magyar Btk. szerint (284. §) házasságon ki

vül született gjermek. A gyermeknek az ölés idejé-

ben életben kell lennie. Az « életképesség)) ellenben

nem lényeges kellék, s csak a büntetés kimérésé-

nél jöhet tlgyelembe. Alanya a bntettnek az anya,

az anyán kívül közremködk szándékos ember-
ölésben V. gyilkosságban bünö.sek. viszont ha a
gyermeket extraneus öli meg, az anya mint fel-

bujtó V. bnsegéd is a Gy. törvényszakasza alap-

ján büntetend. A szándók általában ölési szán-

dék ; az elre megfontolás csak a büntetés kimé-
résénél jöhet ügyelmbe. Az ölési cselekedet po-

zitív cselekvésben v. mulasztásban állhat. Lénye-
ges az elkövetésnek idpontja. Az elkövetésnek a
szülés alatt v. közvetlenül a szülés után kell tör-

ténnie. A cselekménynek összszer indoka s célja

a tényálladók szempontjából közömbös, -•az eny-

hébb minsítés tehát akkor is alkalmazandó, ha
bizonyos, hogy az anya nem annak az indoknak
hatása alatt cselekedett, ameljTe való tekintettel
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a törvényhozó a Oy.-t a sz&Mlékos emberölésnek

általános tényállaílckából kivette s enyhébben

büntetni rendelto. Angliában a Gy. külön bn-
tettét nem ismerik, s a gyilkosság (ninrdor)

éltalAnoe fogalma alá esik. A gyiíoriat itt is

illuóriiissá teeii a törvénynek túlszigorát; Uy.

fogalma alá eeft esetekben az anya rendszerint a
gjriii.... ,.i*uir«i.v.,!,n9jc (Thp mifkiPineanour of con-

c»' .-nyho büntotósvel menekül. A
G> . ...iiiáukban 5 évig terjedhet bör-

tön t'.s hivatalvesztés.

Qyermekporok, a gyermekkorban hashajtók-

nak hasmált poralakú keverékek. Hatóanyagok
sséosavas magnézia és rheum. Ma már nem hasz-

nálatosak.

Gyermekrablás. A magyar Btk.-ben a szemé-

lyes szaba<lsá>r ellen irányzott bntett. Tárgj'a

14 <^vpn aluli gj'ermek. nemi különbség nél-

ki: tóje az, aki ily gyermeket akarata

e! ''je. gondnoka v. felügyelóje hatal-

ma • . i ! -/Hkkal, fenyegetéssel v. ravaszsággal

e\\\-/. \ a-y letartóztat. Minthogy 12 éven aluli

korban a gyermek akaratának nyilvánítására kép-

telen, az ily korú gyei-meknek elvitele v. letar-

tóztatása mindig wakarata ellenére» történik. A
Gy.-t a gyermeket magához vis.szavev6 szül is

elkövetheti, ha a szüli hatalomtól v. a gj'ormek

felett való rendelkezéstl a hatóság megfosztotta

és a gj"ermeket meghatalmazott gondviseljétól

elveszi. A cselekmény célja a tényálladék szem-
pontjából közömbös, de bizonyos különösen aljas

célok súlyosabb büntetési tételt vonnak maguk
után. Igj- a magyar Btk. .317. §-a szerint a Gy.
rendszorinti büntetése 5 évig terjedhet fegyház

;

de 5 évtl 10 évig teijedhetó fegyházzal bünte-

tend a Gy. akkor, ha avégett követtetik el, hogy
a riü)lott gyermek koldulásra, nyerészkedési v.

erkölcstelen célra haazpáltaaeék (.318- §)Ha azután

a gyermeken súlyos testi sertés, erszakos nemi
közösülés V. megfertöztetés követtetett el, a bün-

tetés 10 évtól 15 évig teijedhetó fegyház (319. §).

Nem Gy., hanem azzal rokonnemú a Btk. 320.

§-ában meghatározott bncselekmény, a leány-

rablás (1. 0.). L. még Személyes szabadság elleni

büntettek.

Oyennekresdörség. A gyermekvédelmi ügyek
egységes és hathatósabb ellátása céljából 1908.

Budapesten az állami rendrség keretében, a du-

nai kapitányságon Gy.-et szerveztek. Ez ügyel

fel a fvárosban a züllött és elh^yott gyerme-
kekre, környezetüket tanulmányozza. Szkség
esetén elhelyezteti ket 1910-ben a Bn.-nak a
íiatalkoruakra vonatkozó intézkedései foij'tán a
tlatalkoruak felett való bíráskodást is ideutalta

a Btk., 8 igy a Gy. gyermekrendrbirósá^á lett.

Mködése összefügg a gyermekvéd liga ós a
felekezeti patronázs-egyletek mködésével. Hogy
mennyire szükség volt erre az intézményre, leg-

jobban igazolja, hogy az 1911. évben meghaladta
az ötezerét az esetek száma, amelyekben el-

járt és hogy a menhelybe ötszáz, a patronáz.sokba

260 elhagyott gyermek elhelyezésérl gondos-
kodott.

Gyermekrész. a gyermeket a szül hagj'até-

kában a törvényes örökösödési rend értelmében
megillet örökrész.

Gyermeksonradás, 1. Sorvadás.
Gyermekszanatóriam-Egyesület (Országos

Gy.), célja, hoiry az ország különböz vidékein

szanatóriumokat építsen és azokba vagyontalan

szülk beteg gyermekeit befogadja. Felkutatja

családokban a beteg gyermeket, hogy azt gyó-

gyltóházaiba elhelyezze. Küzd az alkoholizmus

eUen, mely egyik oka a gyermek öröklött beteg-

ségének. Egyes beteg gyermeknek gyógyulására

segélyt ad. Ismertet felolvasásokat rendez ; az

ország egyes városaiban és községeiben szana-

tórium-bizottságokat szervez és felkarolja a gyer-

mekhalandóság apasztása céljából a védekezés-

nek és az óvóintézkedéseknek minden alakulatát.

A Gy.-et Hohenberg Zsófia hercegn fvédnök-
sége alatt gróf Zkny János vallás- és közokta-

tásügyi miniszter alapította. Alakuló közgylését
1910 febr. 27. tartotta. Az egyesület els szana-

tóriuma a balatonparti Almádi fürdhelyen épült

és 191 1. évi jún. 27. adatott át rendeltetésének.

Ez a szanatórium oly gyermekeket vesz fel, akik

angolkórban, görvélykórban, vérszegénységben

és lokális zárt gümökóros betegségben szenved-

nek. Az els évben a szanatórium 43 gyermeket
gondozott, az ápolási napok száma 1937 volt.

Az 1912. évben 123 gyermek állott a szanató-

rium gondozásában, s az ápolási napok száma
7679-re emelkedett. Budapesten a Rózsadombon
7786 Döl területen gyjt szanatórium épül,

melynek költségeit az egyesület a telekvétel árán

kívül 885.000 koronával irányozta el. Az egyesü-

let vagyona az 1912. évi vagyonmérleg szerint

817,633 k. 98 f.

Gyermekszinház, részint oly színház, melyben

a gyermekek értelméhez szabott darabokat szok-

tak eladni, részint olyan, melyben gyermekek-
bl szervezett társulat tart eladást. Már a régi

idkben tartott iskolaidrámák (1. o.) is ilyen célo-

kat szolgáltak. Nevezetesebb Gy. számára való

gyjtemények : a francia Moissy példabeszédei

;

Genlis grófné, Théátro d'éducation (Paris 1779)

;

Kannegiesser, Schauspiele für die jugend (Ber-

lin 1844—49); Bischoff, Jngondbühne (Leipzig

1872—9-3) ; Hirt, Theater für die Jugend (u. o.

1877). A magyar irodalomban csak szórvtoyos
ilyennem munkák jelentek meg. Az 1890-e8

években Budapesten Féld Zsigmond tartott állandó

Gy.-at Nagyobb színházak is szoktak egy-egy

este gyermekelöadást tartani. Gyermekekbl szer-

vezett színtársulat is szerepelt több ízben. 1906-

ban nagy föltnést keltett fvárosimkban is a
Guerra-féle olasz gyermekopera-társolat.

Gjermektakarékpénzti^ak, 1. Iskola-takoi'

rékpénztárak.
Gyermektanulmány (pedológia), a XDC. sz.

második felében a fejlödéslani kutatások során az

antropológiai tudományokból sarjadt. Feladata a
gyermek testi és szellemi kifejldésének vizsgá-

lata, a fejldés törvényeinek tcutatása. A felntt

ember típusával szemben a normális gyermek
típusának megállapítása. A Gy. ezen áltaUÉKM

feladatain kívül különös feladatai a gyermek
egyes szellemi képességeinek, a beszéd, a képzet-

kincs, az egyes érzékszervek fejldésén^ a figye-

lem, az emlékezet, a gyermek akarat- ós ösztön-

életének visgálata és felderitése. A Gy. mveié-
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seben három irányt különböztethetünk meg, úgy-
mint : 1. a gyermek egyes tehetségeinek, általában

testi és szellemi fejldésének vizsgálata, fel-

tételeinek, töi'vényeinek megállapítása (gyermek-
fejldéstan) ; 2. a gyermek egyéni fejldésének
törvényeibl a fajfejldés törvényeire való követ-

keztetés ; 3. a nyert ismereteknek gyakorlati ér-

tékesítése, mint pl. az orvostudományban, a jogi

gyakorlatban, a pedagógiában, a mvészettörté-
netben stb. A Gy, módszerei : 1. a megfigyel
módszer, amellyel a gyermek minden életmog-

nyilvánulását megfigyelik s a nyert adatokat bi-

zonyos szempontokból rendezik és feldolgozzák.

Alfajai az alkalomszer, az összehasonlító, az

életleíró (biograükus), a monografikus s végül a

kísérleti megfigyel módszer, melyet Nagy László

alkalmazott elször A gyermek érdekldésének
lélektana c. müvében. 2. A kiséfrleti módszerrel

elre meghatározott célból mesterségesen idéznek

el bizonyos folyamatokat s az eredményt mate-
matikai módon törekszenek kifejezni. B módszer-
rel hazánkban igen kiváló eredményeket ért el

Ranschburg Pál egyet. m. tanár, a Magy. Gy.-i

Társaság lusórleti osztályának segítségével (A
gyermeki elme, II. kiad. 1908). 3.J. kérdíves^, sta-

tisztikai módszer a Gy. legsajátosabb módszere.
Bizonyos iránybanelre meghatározott kérdéseket
intéznek a gyermekhez, amelyekre a gyermekek
minden idegen hatás kiküszöbölésével felelnek.

A Gy. önálló müvelésének története a XVIII.
sz.-ban kezddik ugyan, azonban a tudósok fi-

gyelme a XIX. sz. második felében fordul a gyer-
mek életjelensógeinek vizsgálata felé, amikor Né-
metországban Sigismund (1856), Franciaország-
ban Perez (1878) s Angliában Darwin (1887) mü-
vei megjelentek. Legkiválóbb mveli voltak
eddig, az említetteken kívül, Németországban
Freyer Vilmos (Die Seele des Kindes 1881),
Meumann Ern (Vorlesungon zur Binführung in

die Bxperimentelle Padagogik 1907, 2. kiad.

1911—13); Franciaországban Compayré , Binet
(Les Idées modemes sur les enfants, 1909) ; Ang-
liában Sully Jakab, Romanes ; Svájcban Clapa-
réde ; Belgiumban Schnyten, Joteyko, De Croly,
kiknek nevéhez fzdik az els nemzetközi Gy.-i
kongresszus létrehozása (1911). Oroszországban
Sikorsku, Necsajev; Bulgáriában Gheorgoio;
Amerikában Stanley Hall.
Magyarországon a Gy.-i mozgalommegindítása

Nagy László nevéhez fzdik, kinek lelkes agi-
tációjára létesült 1903. a G-y.-i Bizottság, mely
három évi intenzív munka után 1906. Magyar
Oy.-i Társasággá alakult át. B társaság céltuda-
tos és alapos tevékenységével mind a hazai peda-
gógiai életben, mind a nemzetközi Gy.-i munkás-
ságban számottev elsrangú tényez lett. A
M. Gy. T.-nak 1913. évben a központi adatgyjt,
kísérleti és pedagógiai, jogi ós gyermekvédelmi
szakosztályain kívül Szolnokon, Nagy-Váradon,
Nagybooskerekon, Pécsett, Szegeden, Lcsén
(egész Szopes vármegyére kiterjed). Szombat-
helyen fiókköre van és tagjainak száma meg-
haladta az 1300-at. Nyilvános Gy.-i értekezle-
teket rendez; folyóiratot (A Gyermek) ad ki,
könyvkiadó és füzetes vállalatot indított Gy.-i
mvek kiadása végett s végül pedig Gy.-i Mu-

zeumot (1. 0.) tart fenn. Vizsgálataival a hazai
Gy.-i irodalmat fellendítette és ebben az idszak-
ban számos nagyon értékes munka jelent meg.
A Magyar Gy.-i Társaság mködésének 10 évérl
országos Gy.-i kongresszuson számolt be. Bz els-
nemzeti kongresszus az 1913. év tavasztín a peda-
gógiai, orvosi, bírói és más társadalmi körök élénk
részvételével folyt le igen értékes eredménnyel.
V. ö. Nagy László, A Gy.-ozás mai állapota (19Ö7j

;

A Oyermék havi folyóirat, kiadja a Magyar Gy.-i
Társaság, szerkeszti Nagy László ; Ballai Károly,
A Gy.-ozás módszerei különös figyelemmel a kis-

dedkorra (1911, 2. kiad. 1913) ; I" Congrés Inter-

national de Pédologie (I—II volume, Bruxelles

1912) ; Répay-Ballai, Az Els Magyar Országos
Gy.-i kongresszus naplója s a vele kapcsolatos
kiállítás leírása (Bpest 1913).

Gyermektanulmányi Múzeum. A világ els6
Gy.-át a kormány támogatásával a Magyar Gyer-
mektanulmányi Társaság alapította Í910. Célja
a magyar gyermek egyéiii (ontogenetikus) és faji

(filogenetikus) fejldésének bemutatása, továbbá
a magyar gyermek típusára vonatkozó adatok
összegyjtése ; e végbl összegyjti mindazokat a
tényeket, adatokat, stb., amelyek a gyermek éle-:

tere, fejldésére vonatkoznak s a gyermek minden
ösztönszer alkotását, amelyeket tudományos
szempontokból rendezve bemutat. A Gy. tudomá-
nyos céljai mellett a gyakorlatot is kívánja szol-

gálni, amennyiben a gyermek testi és szellemi

kifejldését elsegít ós gátló tényezk bemuta-
tásával mind a társadalomra, mind a pedagógiára
hatni óhajt. A Gy.-nak négy osztálya van : 1. a
gyermektanulmányi osztályban a gyermek ösz-

tönszer alkotásai, így rajzai, mintázásai, játék-

eszközei stb. vannak összegyjtve; továbbá mind-
azok a tudományos adatok, amelyek a gyernK^k
testi, szellemi általános és kiUönös kifejldésénél^

e kétirányú fejldés összefüggésének feltünte-

tésére alkalmasak. 2. A néprajzi osztálynak a
primitív mveltség (analfabéta) felnttek és gyer-

mekek szellemi fejldése között, fképen a rajz-

ban, mintázásban megállapítható vonatkozások
bemutntilsa a feladata. 3. Apedaggiai osztályban

az újabb pedagógiai és didaktikai reíbrmtörekvt>-

sek eredményei láthatók, különösen a gyermel^

azon alkotásai, amelyeket valamely tantári:>

tanulásával módszeres kapcsolatban készíteti

Végül •4. az ipari osztályban a játékeszközök ol\

mintasorozatait állítják ki, amelyeknek tárgyai

mind alkalmazhatóságuknál, mind elállításuk
szolidságánál ós múvésziessógénél fogva a gyer-
mekek számára ajánlhatók. V. ö. Naxfy László és

Ba//at Károly, AGy. szervezete és anyagg^'üjté-

sének szabályai (1910; u. a. németül); Ballai K.,

A Gy. g>üjtöményeinek leírása (Budapest 1912,
u. a. franciául).

Gyermektanulmányi Társaság, 1. Gyermek-
tanulmány.

Gyermektáplálás. Ha Gy.-ról szólunk, akkor
általában a gyrinek táplálását a második év vé-

gétl értjük alatta. Eddig a korig a tudnivalókat
l. a Gsecsemtáplálás cikkben. A 2 évenfelülí gyer-

mek táplálása általában megegyezik a felnttével.

Elssorbanvegyesnek kell lennie. Tej, hús, fzelék,
gyümölcs és lisztbl álljon. Igen elterjedt nézet.
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faog}- a tej, a tojás ée a hús erAsitö táplálék. Pe-

<]ig teljesen ek'^uldalú, mert fleg fehérjébl áll.

A g>-ermeknek, bár a féhéi^ére is feltétlenül van
szUksógo, HZ fontos, hogyeien klvttl elegendszén-
hidrátot (liszt, fözel^, gyümölcs) és zsírt is kap-

jon. A fóleg fehérjébl álló diéta egy id múlva
fizékrekod^re, étvágytalanságra v«/ot ír/<inkívül.

a ti^MOtalat ait mnta^a, hogy a rjéböl

áUó táplálkorts korai nemi M^r; Az em-
bert fogazata, bélrendszerének anatómiai és fizio-

lógiai berendeséae a vegyes tínplálkozáara pre-

desztinálja. Az éttexéeek számát Hletöleg a leg-

helyesebb, ha a gyérnek négyszer eezik napjá-

ban. Pl. kapjon reggelire tejes kávét, kakaót v.

tejet zsemlyével, délben levest, fzeléket, húst,

tésztát, uzsonnára tejet és g>'ümölcsöt, vacsorára

fKléket vagy tésztát felváltva és utána párolt

gyí; Az ötszöri étkezés általában túlgya-

ki sok esetben étvágytalanságra vezet
le*': ,

- ha a gyermekek 6 éves korukig kü-
\un ~/!i :. a felnttek társasága esetleg elvonja

íl--;.' ::i k : "— -ti. Vigyáznunk kell az el-

; _'ya> ti T nnyiségre is. .\ gj'ermek
:• .k' k-n;i>. ii nujun. a szertelenségre. Eleinte já-

r kiMj ím; k pohár vizet a másik után hajtja le.

«-ö vcicru iiuzzászokik a túlságos sok folyadékhoz,

ami a szívre és a vesére felosioges munkát ró. Ép
íg>- könnvtn sóevövé neveli önmagát a gyermek.
T: <li nyalogatni eleinte a sót és végül
ni' iiasív mennyiségben. Az egészséges
gv' :: vle ételt kaphat, ha az nem túl-

sáir-i: tt. De igen gyakoriak az olyan
gyemiekfk. tikik, ha sok tejet, tojást és különö-
sen vajat t'szni'k, a csalánkiütéshez hasonló ki-

ütést kapnak. E gyormekek az exsudativ gyerme-
kek, akiknt'k »li»^tájuk fóleg növényi legyen. E
g> • ita ogj-szer kaphatnak tejet, de
«<: ;>Jat no einonek. .\z étrendjük
pl.

.

.

' "vel, délben
levr~. -s: délután
lekváiu>K>-;. 1 narancs, alma)
és kenyér, • tárolt gjümölcs.

Oyermektariíta. i. • "yo.
Gyermektejek. A <

~ t-séges tá^
W.ü<í\ miiKii.n idkben • 'i-''^zott és
ez kistTlet t tejeta

kg„^._....bb eljárási-.. .- - r-'y^ *
csecsem és a gyermek táplálására, fi kérdést
egyesek úgy akiuták megoldani, hog^' arra töre-

kedtek, hogy a tehéntejet a ni tejjel hasonló
összetételvé tegyék, mások pedig úgy, hogy
emészt nedvekkel, enzj^nekkel hozták össze a
tehéntejet és úgy bizonyos fokban mesterségesen
elre megemésartették. Mindkét eljárás kudarcot
vallott. k% ^sö csoportba tartozik a Gártner-féle

kely-Kovács-féle mesterséges anja-
iba a Backhaus-féle és a Volhns-féle,

anii'iycKiH'ii a mesterséges emésztést a hasnyál-
mirigy enzjTnjével végnték. Mindkét eljárás elv-

ben hibás. A Gártner-féle és a Székely-Kovács-
féle tejnek nincs gyakorlati haszna, mert mind-
két féle tejben csak a fehérjére, a zsirra és a
cukorra voltak tekintettel, a tej sóira pedig nem

;

a Baokhaus- és a Volhus-féle tejben pedig a tej-

fehérje, a kazein van megemésztve, pedig ma
már tudjuk, hogy a kazeint igen jól emészti meg a

csecsem is. Fel kell még említenünk a Lahman-
féle vegetábilis tejet, amely mandulából, dióból

készül és 70/0 fehérjét, 2o;o zsírt és 42«/o cuk-

rot tartalmaz. Víz- és tehéntejkeverékhez szok-

ták adni. Teljesen felesleges készítmény. Nagyobb
jelentségük van a gyógjtejeknek, amilyen a Fin-

kelstoin-féle fohérjés tej, és a Hein-John-féle

túró.-^ tej. E két tejet a csecsemk hasmenése ellen

adjuk, kiváló hatással. Úg>' készülnek, hogj' a tej-

bl gyomoroltóval kicsapott kazeint, zsírt, meszet
és foszfort vízben elkeverjük, és a Finkelstein-féle

tejnél íróban adjuk, a Hein-John-féle tejnél pedig

tehéntejben. E két tej a hasmenést gyorsan gyó-
gyítja, mert a csecsemkori hasmenések oka az,

hogy a bélben a cukrok és a zsír erjedése folj'tán

zsírsavak keletkeznek, amelyek izgatják a bél-

falat és így fokozott bélmozgásokat váltanak ki.

E két tejben nagy mennjlségben lev kazein meg-
gátolja az erjedést, a mégis netán képzd zsír-

savakat a nag^' mennyiség mész mészszappa-
nok alakjában megköti. (L. még Tejártalom).
Gyermektelep, 1. Gyermekvédelem.
Gyermekvédelem, az a munkásság, melyet a

zsenge korát é!ó nemzedék megóvása érdekében

az állam és társadalom egjüttesen kifejtenek. A
Gy. gondoskodik a gjermeki'l, megfogamzásának
els percétl : megtartja oltalmában mindaddig,

míg annyira fel nem serdül, hogy az élet minden
veszélyével szemben magát a saját erejébl eltar-

tani képes legj-en. A g>'ermek megszületése eltti

védelem az anya oltalmára szorítkozik. Az állam
és a társadalom által fenntartott szülházak arra

vannak berendezve, hogy az anya magzatát kell
felügyelet és segítség mellett világra hozza.

A csecsemvédelem a gj'ermek születésétói

els életévének betöltéséig tart. A csecsem iránti

gondosság mérvét a nemzetek csecsemhalálozási
statisztikája me<;dönthetlen számadatokkal álla-

pítja meg. A kir. központi statisztikai hivatalnak

az 1901—1910. évelül gjigtött adatai szerint az
európai államok csecsemhalálozása a következ

:

Csecsemhalálozás az európai államokban.
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lembe kell vennünk a születések számát is. A köz-

ponti statisztikai hivatal adatai szerint

:

Természetes szaporodás az európai államokban.

Állam
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Azelhagyatottság megállapítása annak agyám-
hatófiágnak jo^örébe tartozik, raolynek fenható-

8ága területén az elhagyat '

< tkozett.

HalagstiiatlanalsargöeeB* vaszéki

intézkedés bevárásával járu Ki'tH>utMi'iu veezély-

1\ ol jár, ideigienes beatalásnak vagy felvételnek
*- ' - (\. alább : Qyerm^emenheltj). Addig, mig

: tott g>-enneketammhely át nem vetto,

rtásáról az a IcBaség tartozik ifondo»-

yben az elhagyatotteág bokövotkezett.

:jc>ágilag elhagyatottaknak nyilvánított

gyermekek az Mami gyermekmenhelyekbe uta-

landók (1- aláhb: Gyermekmenhdy). Az állami

Gy. a családi nevelés rendszerén épült Az állam

az olhagyatott g>ermeket nem helyezi el intéze-

. hanem számára az egyéniségének meg-
' családokat, nevelösztllöket választ ki és

• ..'knek családi körében gondoskodik a gyermek
mvoltetéséröl. A családi nevelés, ez a szabály,

minden attól eltér nevelés a kivétel.

Az állami Gy. a belügyminiszter jogkörébe tar-

tozik, aki a Gy. ügjeit a gyermekvédelmi fosz-
tály által intézi. \ belügjininisztemek küls szak-
!-:•

,' 'ire a gyermekmenhelyek országos felügye-

Minden egyes menhely élén az igazgató áll,

kiüfk a Gyermekvédelmi szabályzat széles hatás-

kört és bizalmi alapon nyugvó rendelkezési jogot

adott. A menhely igazgatója mellett, ennek veze-

tése alatt mimkálkodnak a közegészségi szakkö-

zegek, az orvosok, a gjermekgondozónök és a
gazdasági saemélyzet.

A telepek egészségOgyi és gazdasági igazgatá-
sát a teleporvosok ée a telepfelügyelnök látják

• 1. Az ellenrz felUgyeletet a telepbizottságok

gyakorolják. Minden menhely székhelyén a telep-

bizottságok kiküldötteibl és a közigazgatási ható-

ságok tagjaiból alakul a menhelybizottság.

A menhelyek bizottságainak kiküldötteibl és

a belüg>'mini.szter által kinevezett tagokból ala-

kult a gyermekvéd országos bizottság, melynek
rendeltetése, hogy a gyakorlati tapaf^talatokból

leszúrt minden eredményt felhasználjon s a Gy.
terén észlelt helj'telenségek eltávolítása iránt, a
Gy. egészséges fejldése érdekében a belügyi kor-

mányzatnak javaslatokat tegyen.

111. KóUsége^. Az állami Gy. fenntartási költsé-

geit, valamint az ezekbon é» ezek közvetítésével

elhelyezett gyermekek gondozási, ápolási és ne-
velt >i idltségeit az országos betegápolási alap

il. Vili. t.c 5. §.)Az állami gyermek-
k(Jt<'I''k('be tartozó 7—15 éves gyer-

1
' irtási, nevelési és kiképzési)

^'i községet terhelik (1901.
XXI. t.-c. 3. §.). Az állami Gy. költségeinek fede-

zésére az állam a következ összegeket fordította

:

u 189«.
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ket és ideiglenesen elszállásolja azokat a gyerme-
keket, akiket telepre adnak ki arra az idre, míg
számára alkalmas nevelöszül nem jelentkezik,

vagy más megfelel elhelyezése iránt a menhely
igazgató forvosa nem intézkedett.

A gyermekmenhely kötelékébe a felvétel vagy
végérvényes, vagy ideiglenes hatósági rendelke-

zés alapján történik. Vógórvónyeson a menhely
kötelékébe gyermeket csakis a gyámhatóság ve-

het fel. Az ideiglenes felvétel joghatálya csakis a
gyámhatóság végérvényes határozatának meg-
hozataláig terjed. Ideiglenes felvételnek helye

van akkor, ha a felvétel esete sürgs, ha a gyer-

mek létérdeke ezt megköveteli, ha az árvaszéki

intézkedés bevárásával elállható késedelemben
veszély van. Ideiglenes beutalásra jogosult : a f-
szolgabíró, városokban a polgármester, Buda-
pesten pedig a kerületi elöljárók. Ideiglenes fel-

vételre jogosult: a menhely igazgató-forvosa, ha
a gyámhatóság, vagy az els fokban eljárni hiva-

tott közigazgatási hatóságok intézkedése eltt
gyermeket felvételre hoznak az intézetbe.

A menhelyben csak a hatóságilag elhagyatott-

nak nyilvánított, vagy elhagyatottnak vélelmez-
het gyermeknek van helye. P'elvehetö azonban
a menhelybe oly gyermek is, kit az árvaszék a
menhely kötelékébe — bár nem elhagyatott —
beutal, vagy annak felvételét valamely, a Gy.-mel
foglalkozó jótékony egyesület kéri. Mivel azon-
ban az országos alap csakis a hatóságilag elha-

gyatottnak nyilvánított gyennok tartási költsé-

geit viselheti, ily címen beutalt gyermek költsé-

geit az árvaszék, vagy a jótékony egyesület viseli.

A menhely kötelékébe felvehetk a külföldi honos
gyermekek is, ezek tartási költségeit azonban a
külföld illetségi községe a menhelynek megté-
ríti s a gyermekeknek haza szállításáról gon-
doskodik. A külföldi honos gyermek a menhely
kötelékében megmaradhat, ha a külföldi illet-
ségi község a gyermek tartási költségeit viseli,

vagy valamely jótékony intézmény (1. Gyermek-
véd Liga) a gyermektartás költségeit elvál-
lalja.

Csecsemgyermek minden elzetes hatósági
intézkedés nélkül a menhelybe azonnal felveend.
Minden csecsem anj-jával együtt veend fel, hogy
gyermekét táplálja és anyai kötelességét ezáltal
teljesítse. Minden szoptató anya, kinek gyermekét
a menhely felvette, köteles a gyermeknek vidékre
elhelyezése után, vagy ha a gyermeket már el-

választotta, 2 hóig a menhelyben másnak a gj'er-
mekét táplálni. Ez az egyetlen szolgálat, me'lyet
az anya a Cíy.-nek tt^ljeslt, viszonzásul azért, mert
gyermekét az állam nevelteti. Mivel pedig némely
esetben az anyák a szoptatás kötelezettsége alól

úgy térnek ki, hogy gyermeküket megszületése
után magándajkaságba adják, tejüket olapasztják
és csak akkor jol(>ntk(>znek a menhelyben, ha többé
nem szoptathatnak, az állami gyermokraenholy az
Ily anyát is visszatartja, a háztartás körül foglal-
koztatj|i, hogy így a saját gyermeke kijátszásá-
nak elejét vegye. Az oly anya, ki csecsomjót a
menhelybe hozta, idegenbe sem szoptatódajká-
nak, sem cselédnek be nem állhat és rendri be-
avaUcozással is vlsosaállltandó a menhelybe. A
menhely a csecsemt anyjával együtt is kiadhatja

a saját telepeire, az erre alkalmas nevelöszülk-
höz, s ily esetben a tartásdijat, mely havonként
18 korona, az anyáért fizeti (elhelyezés az anyá-
val). Csecsem gyermek a szoptatás és a szopta-
tást követ egy hónak tartamára meghagj-ható
az anyánál és a menhely az anyának fizeti a tar-

tásdijat (elhelyezés az anyánál).

Az állami gyermekmenhelyekben az évi gyer-
mekfelvétel a következ volt

:

Az 1903 évben felvétetett 12836
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1913

_ 13482
.. 12088
.. 11100
.. 11640
.. 17322
.. 19551
.. 15765
.. 13935
.. 15252

A gyermekállomány fejldése az 1903. évi jan.

1-tl 1912 december 31-ig a következ :

1903 december 31-ón
190i
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

16697 gyei

20969
25900
30154
35159
44499
52724
54413
53142
53928

mek

A gyermeklétszámnak elosztása az egyes men-
helyek szerint 1912 dec. 31-én a következ volt

:

1. Arad
2. Budapest
3. Debreczea
4. Gyula
5. Kassa
6. Kecskemét
7. Kolozsvár
8. .Marosvásárhely
9. Munkács

10. Nagyvárad
11. Pécs
12. Rimaszombat...
13. Szabadka ... _ ...

14. Szeged
15. Szombathely
16 Temesvár
17. Veszprém

2036 gyermek
8796
3652
2349
3072
3322
2180
1592
2248
8384
8604
8134
2473
4088
4241
2602
4155

ÖssMsen 53928 gyermek

A menhely által felvett gyermekek közül volt

;

Év

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Háiass&g-
beli

eiek o/g-a

89-88
38-48
45-66
45 14
46-54
52-69
63-36
58-88
49-68
61-81

Háiasságon
kívüli

eiek Og-a

60-18
61-57
64-84
54-86
63-46
47-31
46-64
4617
50-32
48-19

Vallás szerint az 1906—1912. években száza-

lékszámítással

róm. kat...

ref.

ág. ev. ..

gür. kat. ..

gör. kel. _
unit

izraeliu ..

ismeretlen

1906-1910.
átlag
65-84
16-14
8-98
4-76
8-69
0-20
6-16
0-75

1911

64-87
18-84
4-88
4-64
8-67
0-89
8-03
0-81

1918

68-45
16-61
6-48
6-84
8-68
0-88
8-04
0-17
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Az ao^-ák családi állapota az 1906 1913. évek-
ben százalékszámítással

:

1906—19ia 1911

férJ«Mtt ..

•tTáit

inMr«(>ea..

M-88
1-06

lS-44
100

49 311MM
I-M
ItM
1-90

191S

MM
Sfl-M
l-tt

18- 10
0-78

Az an^'ák foglalkuzása az 1906—1912. évek-
ben wáiah^CTámitásaal

:

1«W—1910. 1911 1918

tofkejJiül ankbel
bir... Ott

1-09
7-88
0-86
18-96
40-89
84-85
1-14
0-89
5-47

187
8-66
8-41
0-86
17-86
M-13
24-6S
107
0-19
8-89

1-96
8-88
9-68
0-80
16-78

M-08
84-08
1-05
0-18
8-78

anrobb kéli IcjTMiéetat Mr
enlidbelL
hiai alkalBUUott ... _ ...

napoijMM
foctalkoaáa aélktli

raaUri Mlcjraiat alatt illó

fofialkaBán li—wtlM

Ax anyák legnagyobb kontingense (64*16%)
tehát a nöoselédosztályboz tartozik, ezektói szár-

mazik a házasságon kívül szülötteknek legna-

gyobb hányada.

A gyermek 15 éves koráig részesül az állami

gyermekvédelem gondozásában. Ha e korhatár

elérése elótt a gyermek elhagyatottságának okai

megsznnek, a gyermeket a menhely (hozzátarto-

zóinak, jótevknek, vagy jótékony intézmények-

nek) azonnal kiadja.

így a menhelví'k kiadtak

:

M 1906. éTtea — 7976 jryenneket
. 1904. • 6800
. 1906. • _ .„ 4573
. 190Í „ 4190
. 1907 • 8876
. 1»08. . 5682
. 1909 • 8406
. 1910 . 11887
. 1911. . 11564
. 1918. . 11428

Ha azonban a gyermek 15. életévét már betöl-

tötte, a menhely megelzleg gondoskodni tarto-

zik. h<tj\ íu. a számára megkezdett életpályán

bol megtalálja.

A "k az 1907—1911. években elbo-

csátottak fs pedig 1907-ben 262, 1908-ban 424,

1909-ben 797, 1910-ben 1381, 191 l-ben 1511, 1912-

ben 2477 serdült gjermeket Ezeknek 37-97»/.-át

a hozzátartozók, 59.44V«-át a nevelóezülök tar-

tották meg, vagj' intézetek, jótevk fogadták

otthonukba; íbi^ « hazai vag>' külföldi illetségi

községének adatott vissza. Helyérl igognlag
távozott: 105«/».

Az állami gyermekmenhely intézetében a gyer-

mek csak ideiglenesen marad. Amint a gyermek
életérdeke megköveteli, a menhely magán-
családhoz, nevelszülkhöz telepre azonnal ki-

adja (1. alább : Gyermektelep).

A menhely különös figyelemmel van, hogy
gyermeket csak erkölcsileg tejesen kifogástalan

családhoz helyezzen el.

Az 1912. év végén .S4.920 nevelsztUÖ állott az

itni Gy. kötelékében. Az állami gyermekek
75« 9-a földmlveseknél. 16-67«/o-a iparosoknál,

4'49^/o-a a magasabb értelmi osztályhoz tartozó,

vagy sívját vagyonuk jövedelmébl él neveló-

szülóknél volt gondozásban. Más fogliUkozásból

élö nevel szülknél '09*/o volt gondoiártMin.

esek legtöbl)|je csecsem s maga az anya gon-
dozza.

V. Állami gyermektelep. TelepTaz a köaég,
melyben valamely állami >íyermekmenhely leg-

alább 30 gyermeket gondoz. Csak oly közsé^n
awn'ezhetó telep, melynek orvosa van, mely a
menhelyrl, mint közigazgatási központból köny-
nyen elérhet, melynek gyermektartásra alkalmas
legalább 30 családja van és melyben az iskola

a kihelyezett gyermekeket befogaüdni képes.

A menhely telepeket csak oly községben ner-
vez, amelynek lakossága a gyermeket nemcsak
felnevelni, de azt a köaaég kötelékében megtar-
tani Ls képes. Azért egy községben a menhely
csak annji gyermeket helyez el. amennyi ott élet-

érdekét akkor is megtalálja, ha az állami gondo-
zás kötelékébl kilép. A telepítésnek tehát els
és alapfeltétele, hogy a helji társadalom az oda
kihelyezett gyermeket a saját szervezetébe mint
vele rokon elemet teljesen befogadni, a saját szer-

ves életébe felszívni képes legyen.

Azért a nevelszülket a Gy. elssorban a fóld-

míves családok sorából választja ki. Azokat a
gyermekeket, kik az ipari pálya iránt hajlandó-
sággal bimak, iparos szülknek elhagyatott gyer-
mekeit a menhely iparos nevelszülkhöz a^ja,

hogy nevelatjjuk környezetében megszeressék
ennek foglalkozását, mesterségét eltanulják, mnn-
kájukat folytassák.

A nevelszül a gondozásába fogadott g>'ermek
után d^ozásban részesül. Ez a díjazás fölötte

mérsékelt, az a nevelszülnek keresetforrását

nem képezheti. Ennek elónye, hogy gyermeket
senki sem azért fogad otthonába, hogy a tartás-

díjakból élskíjdjék ; ez nem lehet a Gy. érdek**.

.\ nevelö.«:zülók dyazá.sa a következ

:

0-1 éves korig havi 14 K.
1—8 . . . „..-._ ... 10 .

8—7 . . . „. 8 .

7—15 . . . _. 10 «

Ez a díjazás mérve megokolt esetekben más-
félszeresre felemelhet.

A telep tulötti felügyeletet a teleporvos, a te-

lepfelügyeln és a helyi társadalom kiválaaztot-

taiból alakított telepbizottságok gyakoro^ák. A
teleportvsok legnagyobb részét a köis^ ée kör-
orvo$<ok sorából a belügyi igazgatás válasiQ* U.
A 'f^ kötelessége, hogy a telepre

kih> keket álbuidóan látogassa, a
csecsem' rmeket lehetleg napon-
ként Érd ;inek ruházata iránt, el-

lenteizze a gyernuK fifimezését. a nevelszülk
családjának beléletét, iparkodjék a nevelszülk
körében maga iránt bizalmat kelteni, legyen a
nevelsxfll családjának megbízható, sxinte, bi-

zalmas tanácsadója.

A telepfelflgyelön^et a Gy. leginkább a köz-
ségben lakó tisitességes családanyák, öz\-egyek.

tanítónk sorából válásig A Oy. minden egyes
községben, ahol telepe van, a község vezet ele-

meinek sorából tel^HAzottsúgot alakít A telep-

biiottság taglal, kucet a község elssorban a n-
tagok sorából választ, látogaták a nevelszül-
ket, ellenrzik azoknak családi b^'lélotét ügyel-

nek a g> érmek egészség* ijlamalra

és a kihelyezett gyermek ; egymás

11
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között felosztva, a páiifogói, patronázs-szerú tiszt

munkakörét ellátják.

Az állami gyennokmenhelyeknek összesen 372
telepe van.

VI. Társadalmi Gy. Már maga a gyermekvé-

delmi törvény utal a társadalom részvétteljes

munkájára, midn kimondja, hogy állami gyer-

mekmenhelyek oly helyeken állíttatnak fel, ahol

annak életképes mködését a helyi társadalom

emberbaráti tevékenysége megfelelen biztosítja

(1901. évi VIII. t.-c. 1. §). A társadalom munkája
nélkül az állami Gy. tartalmas munkásságot nem
lenne képes kifejteni. A társadalmi Gy., melynek

nmnkásságát a részvét érzete hatja át, amellett,

hogy a saját szei-ves intézményei által önálló mun-
kásságot fejt ki, az állami Gy.-töl elvállalja an-

nak a munkának teljesítését, melyet a társada-

lom jutányosabban, a gyermek egyéni értékét

tekintve jobban képes foganatosítani.

Az állami Gy.-nek szüksége van oly kisegít

intézményekre, melyek befogadják az oly, az ál-

lami Gy. kötelékébe tartozó gyermeket, aki csa-

ládnál el nem helyezhet. Oly gj'ermekek ezek,

akik szellemi v. testi fogyatkozásban szenvednek,

V. az a környezet, melybe beállíthatók lennének,

az ö lelki igényeiknek többé meg nem felel, v.

mert a nevelszülnek utánzott családi kötelé-

kébe belefejldni képesek nem voltak, v. mert oly

nagyobb szellemi kincset bírnak, melynek kim-
velése nemcsak a gyermeknek, hanem a társada-

lomnak is érdekében van.

A társadalom által fentartott intézmények te-

hát a legmélyebb munkakörbl fokozatosan emel-
kednek a legmagasabb szellemi mveltséget nyúj-
tani tudó munkakörig. Vannak intézeteik a hü-
lyék, az epilepsziások, a vakok, a siketnémák, a
nyomorék, a vérszegény, angolkóros, tuberkuló-

tikus gj'ermekek számára. Intézményeket állít a

züllésnek indult, szigorított nevelést igényl gyer-
mekek számára. Állít gazdasági és háztartási in-

téseteket, iparosképz intézeteket íluk és leányok
számára, különösen pedig, mivel a 1 i-ik életévét

betöltött leánygyermek szorul a legbehatóbb ol-

talomra, gondoskodik arról, hogy az ipari szak-
ban kiképzett és 15-ik életévüket betöltött leányok
mint iparos munkásnk számára ipari munkás-
otthonok állíttassanak, amelyekben ezek mérsé-
kelt ellátási dlj fejében nemcsak teljes ellátásban
i-észesUlnok, de erkölcsi felügyelet alatt továbbké-
peztetésük feltételeit is megtalálják.
A társadalmi intézmények közé sorozzuk azo-

kat a nagyobb iparvállalatokat is, melyek, hogy
a saját vállalataik számára a teljesen megbíz-
ható, szakképzett muukaert megszei-ezzék, vál-
lalataik mellett az állami Gy. oltalma alatt álló

gyermekek számára iparosképz otthcmokat állí-

tanak s azokban az állami Gy. közegeinek fel-

ügyelete alatt teljes erkölcsi kezességgel ipari
munkásokat nevelnek.

Azokat a gjennekeket, kik magasabb szellemi
fejlettséget tanúsítanak, az állami Qy. részben
jótékony intézetek gondozásába adja, részben to-
vábbi taníttatásukról az állami gyermekmenhe-
lyek által maga gondoskodik. Ezek a gyermekek
gimnáziumokba, reáliskolákba, polgári iskolákba.
ilMirl és kereskedelmi szakiskolákba járnak.

Irodalom. KarsAi Sándor, Az elhagyott gyermekek vé-

delme, Budapest 1903; Raffy Pál, L'AssÍBtance pnbliqne de
l'eufaace en Hongrie, pablié par le Ministre roy. Hong. de
rintérienr, u. o. 190<5 ; Bosnyák Zoltán és Edelsheim-Oyalay
L. gróf, Le droit de l'eufant abaudoané et le systéme hon-

grois de protection de l'enfance, a. o. 1909; Balogh Jen6,

i^'iatalkoraak és büntetjog, u. o. 1909; Az állami gyermek-
menhelyek orsz. felügyeljének jelentései az 19ü3., 1904.,

1905., 1906., 1907—10. évekrl ; Berend Miklós, A csecsem-
halálozás tmagyar* okai, a csecaemvédelem eddigi ered-

ménye és útja a jöröben, a. o. 1910 ; Szana Sándor, Az
elhagyatott csecsemk magyar állami védelmének rend-
szere és eredménye, a. o. 1911 ; A Gy. Lapja, 1905 óta, az

Országos Gyermekvéd Liga kiadványa; Magyar Közigaz-
gatás, szerk. Boncza Miklós, 1903 óta; Arthur Keller, Kin-

derscbutz and Sáuglingsfúrsorge in Ungarn, Leipzig und
Wien 1911 ; Knn Béla, Marschalkó János és RottenbiUer
Fülöp, Jótékonycélú intézmények Magyarországon, Budapest
1911 ; Keller és Klumker, S.aagling8f ttrsorge und Kinder-
scbntzindeu earopSiscbea Staaten, Berlin 1912; Bchopf Kál-
mán, A hivatásos gyámság és a törvénytelen gyermek, Lu-
gos 1912.. -^,:.

Gyermekvéd Liga (Országos Gy.), az állami

gyermekvédelmet a társadalom szerves munkája
által kiegészít társadalmi intézmény. Célja : a

társadalmi gyermekvédelem minden ágazatának
felkarolása, hathatós támogatása és a gyermek-
védelem érdekében konnányzati, birói, hatósági

és egyéb intézkedések kezdeményezése és meg-
valósítása. Gróf Edelsheim-Gyulay Lipót alapí-

totta 1906. A Liga munkássága kiterjed a kül-

földi honos gyermekek eltartására is. Az orszá-

gos jogvéd egyesülettel együttesen szervezte

a jogvédelemnek gyermekügyi osztályát. Úttör
az iparostanonc-otthonok szervezésében; segé-

lyez jótékony egyesületeket ; ínségbe sodort gyer-

mekes családoknak segélyt nyújt. Elmozdítja a

magyar gyermekvédelem szakirodalmát s a Gyer-
mekvédelem Lapja címen folyóiratot ad ki. Küzd
a tüdvész ellen s nyári üdülhelyeket tart fenn.

Szeretetházi nevelésre berendezett intézetei

:

Leányok számára

:

HZ ecseri intézet SO

a makói b . . „ - 100

leány számára.

Fiúnevel intézetei :

a nagy.szöllögi intézet ... _. _ — ... ICO

a rákoskeresztúri intézet... _ S6

a szegedi Arpád-otthon 66
a szalonczai Szilágyi-otthon S6

a soproni « « 60

ttugj'ermek számára.

Iparostanonc-otthonai

:

a kolozsvári 46
a nagyváradi _ — ... _ 40
a szegcdi 46
a pozsonyi _ 86

gyermek befogadására.

A Ligának alapító és rendes tagjai vannak.

Jövedelmét azonban leginkább a minden év

tavaszán rendezett Gyermeknap 0- o.)jövedelmei-

bl szerzi be

:

az 1906 évben _ ... l,00i> korona
. 1907 • _ 18,300 •

« 190« . 33,700 •

. 1909 • 46,600 .

. 1910 . _ ... 807,771 .

. 1911 . 149,892 «

. 1912 >. 198.439 •

Vagyoni állása

:

1911 dec 81-én 8*5,117 kor.

1912 dec. 31-én 1.102,032 .

Gyermekversikék, 1. Gyermekjáiekeszközök.
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Oyermely, kisközség Komárom vmeg>'e tatai

-ban, (i»io) 1698 magyar lakossal ; postagynök-
•>g. u. t. ZsámbAk.
GTermeteg. nu'st<M-k«'>Ietlen, Uaámitott tar-

U^zkodás n>'lkulí. (íyrnntiegtig, tnmiéneteaség,
mesterkéletienség, néfaa az e^tgyfiség mollék-

fogalmávaL
Oycr^*-'T-'— '^n: Pántfik). kisk. Kolozs \iii.

gyali! :i lak., u. p. Magynrkapas.
u. t. Ml.- • Mo-t<tr.

Gyeröífi cli/ij.Krúély egyik
legrégibb >

., :. :.\ iiü.iiron 1 718. halt ki.

Novezetit-obb ta^'jai : 1. (rí/.J/</:Zá'ír(Kal(»tai) mes-
ter, öreg barátja és külföldi bujdosásaiban hú ki-

séröjovolt III. Andrásnak, mindaddig, mig a her-

ceg 1290. végre trónra jutott. 1292. urával egjütt

öt ifi fogságba vetette Németújvári Hpnrik : ö
azonban módot talált rá, hogy keresztültörjön a
lándök csapatain s más hú urakkal egyetértve,

kisnbadítsa fogságából .\ndrást. Jó szolgálato-

kat tett 1294'. is, Lóránt erdélyi vajda lázadásá-

nak levt'réííében ; azért 1297. a vajdának elkob-

neki ajándékozta a király. - 2. Ch/.

.:ios Zsigmondnak húembei-e.
Kin< K rtszere 1562.,midón Balassi Meny-
hárt Ferdinándhoz pártolt, nagy sereget
toborzott ö.ssze. — 3. Gy. János, kincstár-

ruik, l.'íT.'). kolozsvármegjei fispán. Bá-
thory István ót küldte a budai pa.sához,

hoifv tóle B^ée Oáq)ár ellen setrítséget

kérjen. A kflldetée eredménnyel járt, a
temeevári pasa hadosztálya részt vett a
kerellöszentpáli ütközetben, melyben Bé-
kés G. seregét .szétverték.

Gyerfidongó, kisk. Kolozs vmegye
valui j.-ban, (i9io) 357 oláh lak., u. p. Ma-
yarkapus, u. t. Magjargyerömonostor,
Gyeiömonostor, 1. FeísSgyerámonos-

>r, Mofft/aroyernionostor.
Gjervásárhely, kisk. Kolozs vmegje

-valui j.-lmn. ii9io> 877 magyar és oláh

líik., u. j). Magyarkapus, u. t. Egeres.

Gyertya, fas;gyúból, sztearinból, parafQnból,

viaszból, eetvelöból készült hengeralakú világító

szköz, melynek tengelyét bél képezi. A Gy.
ínyaga szerint változik a bél minsége, melyet a

• iy. olvadási pontja és a Gy. vastagsága szerint

kf'ii készíteni. .Aránylag vastag Gy.-nál meg nem
Ivadt karima marad, melyen belül sok folyékony
ír g> ülik össze, mi a Gy. lángját csökkenti. Ha

• dlg a Gy. a bélhez képest vékony, akkor a zsi-

.idék gj'orsan olvad, lecsurog és nem képez me-
tienoét, melybl a bél egyenletesen felszívja a
lángfaos sízflkséges anyagot. A Oy.-bél gyapotból

kéezfll ée vagy sodrott, vagy egymáaba fonott szá-

lakból áll. A sodrott belet csakis faggyú- és viasz-

' iy.-knál. a fonottat pedig sztearín-, parafán- és

'tveló-Gy.-knál hasznának. Hog>' a bél tökélete-

<^n elégjen és széoréewcekék ne maradjanak
iátra, a Gy.-bélt bórsavval és foezforsavas am-
móniák-oldattal telitík.

A faggyá- Oy. kétféle eljárás szerint készit-

K'tó, még pedig bemártás v. öntée által. \ már-
• itt Gy. készítésénél úgy járnak el. hogy a ki-

'oszitett bélt megolvasztott fagg>'úba többször

ilámeritik. Kis üzemnél az eljárás a következ

:

a teknt megolvasztott faggyúval töltik meg és

16 18 bélt hosszú, fából készült boton (bélnyárs)

egymástól »'gyforraa távolságra helyeznek ée 10—
12 ilyen bélnyársat elóször forró, azntán ismétel-
ten csaknem a meg.szilárdnlási pontiioz köad álló

faggyúba mártanak, mindaddig, mig a Gy. a meg-
kívánt vastagságú lesz, ezután valamivel maga-
sabb hmérséklet faggjúlwi mártják, hogy egjen-
letes felületet nyerjenek. A munka egyszersítéssé

az 1. ábrán feltüntetett készülékkel történik.

Egy kerékre ugyanis több Gy.-bélnyársat tartal-

mazórámát akasztanak, melyek könnyen sülyeszt-

hetk és emelhetk és a kerék forgása által a
faggyút tartalmazó edény fölé hozhatók. Az ön-
tött faggyú-Gy. készítése megolvasztott faggj-ú-

nak formákba való öntése tital ugyanúgy törté-

nik, mint a sztearin-Gy.-é.

-A sztearín- Gy. sztearín- és palmltinsavból ké-

szül, melyeket a zsíroknak mésszel való elszappa-
nositásaésamészszappannak savval való megbon-
tása által állítanak el. A sztearinsav és palmitín-
sav 10—iO^-kal magasabb hmérsékleten olvad,

mint a faggyú, de a kihléskor kristályos álla-

potban szilárdul meg, úgy h(^y ezen anyag-
ból készült Gy. törékeny lesz és égésénél a
megolvadt sztearinsav könnyen lefolyik. E hát-

rány elkerüléee végett az említett anyagokhoz
20%-ig kevomek parafRnt, ami a kristályosodást

megakadályozza. A sztearin-Gy. készítése for

mákba való öntés által történik. \ fomuik ún-
ólomötvözetbl v. ólom-, ón-bizmuíötvözetbl ké
szülnek, melyek szk, ki.ssé kónikus alakú, belül

igen sima felületa csövek. A csíivek felül egy ka
rimával vannak ellátva, hog>- niegköimyítsék az
öntést és egj* kengj'elt alkalmaznak, hogy a bélt

felül megersíthessék. \ bél alsó részét a osöatoó
nyílásán ersitik meg. s az egyúttal el is zárja
a cs alsó nyilasát. A fels tölcsérszerü karimán
át öntik be a megolvasztott masszát. Az smy&g-
nak az öntésnél nem szabad nagj'on melegnek
lennie, hanem oly hmérséklettel kell bírnia, hog>
felületén éppen kezdjen megszilárdulni. Ez azért
fontos, mert ha nagyon meleg, akkor a Gy.-k a
formából nehezen vehetk ki.Sztearin- és paraffln-

Gy.-k öntéeén^ a formákat oly szekrényben kell

elhelyezni, mely gzzel vagj* meleg vízzel me-
legíthet. A gyárakban leginkább használt for-
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mák a Ü. ábrán láthatók, a a csövet és a tölcsért, b

az egész forma nézetét, c ennek hosszmetszetét és

a bél elhelyezését mutatja, végül d azt a drótkam-

pót, melynek segítségével a bélt áthúzzák. Az
általánosan használt összetett formák rendesen 30

egyes formából állanak egy tölcsérrel (8. ábra).

A D nagy pléhszekréuy, melyben a forma van.

Ez a szekrény egy másik szekrénybe van befog-

^C

2. ábra. Gyertya-formák.

lalva BBi melyet vízgzzel iW-ig felmelegít-

hetnek. Ha a formák 45° hmérséklettel bimak,
akkor AD szekrényt JBB-bl eltávolítják és meg-
olvasztott sztearinsavval megtöltik. Ezután a for-

mákat magukra hagyják, míg a Gy.-k kihlnek
és ekkor kiveszik. A nagyiparban öntgépekkel
végezik a Gy. öntését, melyek közül nagyon el-

terjedt a Montan-féle öntgép, melyet Kendall

3. ábr«. ayertys-formák.

tökéletesített. A Gy.-nak alsó részét levágják és
posztó között hengerelve fényesítik. A kereske-
delemben a Gy.-t színtelen volta ós keménysége
szerint értí>kelik ; elsrend Gy. 62 - 54«, másod-
rend Gy.48-600, liarmadrendfl Gy. 46—47''-on
olvad. Az osztrák szt«arin-Gy.-k Mlliy-Gy. (az els
gyáralapítóról elnevezve) vagy Apolló-Gy. (abécsi
Apolló-gyárról elnevezve) név alatt kerülnek a
forgalomba. Azokat a sztearin-(}y.-kat. melyek

pálmaolajból készülnek, pálmaviasz-Gy.-nak ne-

vezik. Könnyen olvadó a kompozit-Gy., mely sok

kókuszdióból készült sztearint tartalmaz. A paraf-

lla-Gy.-kat ug>'anúgy öntik, mint a sztearin-Gy.-

kat,de ezekliez is kb. '6—lb°lo sztearinsavat adnak,

hogya kell olvadási pontot megkapják. A Gy.-kat

kizárólag szerves festékekkel festik, mert a szer-

vetlen festékek a bél mködését megakadályozzák.

A viasz-Gy. egyszeren úgy készül, hogy a viaszt

meleg vízben megpuhítják, jól átgyúrják, míg az

egész tömeg egynem lesz, ezután vastag fona-

lakat formálnak belle és ezeket a kifeszített bélre

csavarják. Öntéssel is szokták készíteni a viasz-

Gy.-t. Újabb idben a viasz-Gy.-kat paraffin és

viasz keverékével is készítik.Cetvelö-Gy.-t Angol-

országban és Amerikában használnak. A tisztított

cetvelö kristályosodását S^/o viasz vagy paraffin

hozzáadásával akadályozzák meg. Igen szép, át-

látszó szín. nag>^ világos lánggal ég, de igen

gyorsan fogy.

Története. A rómaiak Gy. helyett szm'ok- v.

viasszal itatott lenfonalat használtak. Zsin-al

beitatott nád a halott mellett éjjeli fény gyanánt
szolgált. A mostanihoz hasonló Gy. a keresztény

üldözések idejére terelhet vissza. Apulejus a II.

sz. végén már viasz- és faggyú-Gy.-t különböz-

tet meg. A középkorban fonott kócból készült bél-

lel formákba öntött viasz-Gy .-t és viaszfáklyákat

használtak. A XIV. sz.-ban a fejedelmi udvarok-

nál még a viasz-Gy. használata nem igen volt el-

terjedve. A XV. sz.-tól kezdve a faggyú-Gy. hasz-

nálata általános lett. 1818-ban Simonin, 1820.

pedig Manjot Parisban elször állított el sztearin-

Gy.-t. 1831-ben Angliában pálmaolajból állítottak

el Gy.-t. 1821-ben Chovreul a zsírok szappano-

sítását feltalálta és 1825. Gay-Lussac-kal együtt

szabadalmat vett sztearinsavból való Gy. elállítá-

sára. A gyártás tökéletesítve csak akkor lett, mi-

dn Milly a mésszel való szappanosítást alkal-

mazta. A bélnek sókkal való impregnálását, a

sztearin kristályosodásának meggátlását. a gz-
ftést és hidraulikus sajtó alkalmazását és az ön-

tést a sztearin-Gy.-gyártásban Milly hozta be.

1837-ben Bécsben állított fel nagyszabású gyárat és

ugyanezen idben Berlinben is. Hazánkban 1868.

egy i-észvénytái-saság Budapesten a külföldön is

jó hírnévnek örvend Flóra-Gy.-gyárat alapí-

totta. 1870-ben Temesvárott alapítottak egy
sztoarin-Gy.-gyárat. de ez megsznt. Nagysze-

benben ma is mködik egy sztoarin-Gy.-gyár. Az
újabb idbon is alakult egy-két nagyobb Gy.-gyár.

A kat. egyház az istentiszteletnél az evangé-

lium világító fényének jeléül Gy.-kat használ, me-

lyekre nézve it>ndeli, hogy tiszta viaszból készül-

jenek. A Gy.-kra vonatkozólag már a 4. karthágói

zsinat intézkedik, Szt. Jeromos pedig bizonyítja,

hogy az evangéliimi olvasásakor a templomban
fényes nappal is gyertyák gyújtatnak, «nem —
úgymond — a sötétség elzésére, hanem az öröm
nyilvánitására». III. Honorius pápa rendelete sze-

rint legalább két gyertyának kell égni az oltáron.

A Gy. jelképezi Jézus Krisztust, a világ világos-

ságát. V. ö. Ijonovu's, Egyh. Archaeologia, II. k.

Gyertyaadó, a sztearin és a gyertyák fogyasz-

tóira kivetett adó. Pninciorsziigban van életbe

léptetve 1873 óta, lievétele jelentéktelen.
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Gyertyabél, I. Gyer^.

Oyertyalingzó. 1. (iázlángzók.

OyertTámoe, nag^k. Torontál vmegye cs^iei

járáinban, (ino) 8776 ntawt lak., van takarék-

péoitira, gaid. UtelnöyetkBzete, takarék- és elö-

legeiA egsrlete, (églagyár-részvénytársolata, vas-

ún illomása, poéta- és táviróhivatala és telefon-

Allomá.'ja.

Oyertyánla (iOt.), GwvHMttL., gyurtyánfa, ir-

féUk^ család gémuata ; 18 fajA fa v. cserje Közép-

LEMt-Bmr^iSlbaii, Közép- és Kelet-Ázsiában,

Bk-Amerika K.-i részén Mexikóig. Levelük
oartatlao, reds, porzós barkánk rövid b^tás
végén, tennöbarkájok hosszhigtás végén csüng.
A két portokfél a poraóasál eg>--6gy ágán ül,

MÉBBBk sitoöB. Twméefik egymagvá makk, egy
3 karélyá vagy mtiyen fogas, njitott knpacsban,

mely kéeöbb a makk szállítója. A közönséges

Gy. Bnrépa közép- éef déli tájain nó. Svájcban már
ritkul. DK.-on a Kaukázusig és Perzsiáig. D.-en

a bazánk D.-i részein is gjakori keleti Gy. (C.

Oyertyászén

cseraeni

\ kSsBB«éKM gy«rtyiRf% makkja <> a
9 karélya kapaeoial (ij.

émmensis 6oop.) vál^a fel. Ugyanolyan helyet sze-

ret, mint a bükkfa, de a aiáürax földben is megte-
rem. Fiatal korában soká bokrosán nö, korán és

bven hoz termést. Ez októberben érik meg, de

gyakran csak jöv tavaszkor csírázik. 300—400
nsitendeig is elél, száraz meleg helyen mkt 80—
100 esztends korában hanyatlik. Betegsége és

'Svaiig van, a kés fag>'sem árt neki. Közép-
;)ál)an tiszta zárt enit ritkán s csak helyen-

ként alkot, hazánkban is inkább a dombos és ala-

csonyabb hegyeken a tölgyfával keveredik, de itt-

tt a bükk övébe is, egész 600-1000 m.-ig felhat.

\ Visztolától keletre ordt alkot, s itt a bükkfát
(Kitoya. Szívós tmnéoeifi ; jól túri az árnyékot,

azért olyan hely«i értékes, ahol a tölgyes nyílt

holyét tal^véd fával kell beültetni. Sarjakat és

hujto ágalt ereszt, aiért oélanrfl a vágás vagy
^írjord fipo-^ hnK oit Y^ befiaítfuii. Kerítésnek
^ jó, mórt 1 nyírást P^a nagyon vilá-

-op. rs;ik n . , WeísdNidieX « lia^ ^^ *^özt

a lepk és legneheaebb, azért tfladnek
és min nagyra beesfiUk. Az asitaloe, esz-

tergályos és kerOigyártö saereti : csavart, kere-

ket, gyalut, hengert, sajtot, cölöpöt, kalapács- és

^'zekercenyelet inalnak belle, malomkerék-fog-

nak pedig nélkülözhetetlen. Kérgével
lehet. Parkba is szivesen ültetik.

Gyertyánia. kisk. Bars vm. garamszentkereszti
j.-ban, iitíio 1092 tót lak. ; u. p. és n. t. Pelshámor.

Oyertyánüy István (hohdai), pedagt^ns, ssttl.

Tibódonl834^dec. 25. k kolozsvári orvos-sebéezeti

intézet hallgatója volt. majd tanár lett a székely-

udvarhelyi r. kat. gimnáziumban. 1869-ben báró
Eötvös József miniszter a svájci tanítóképz in-

tézetek tanulmányozására küldte ki, s a svájci

népoktatás ügyéról a Pesti Naplóba Irt cikkeket.

1870-ben a székelykeresztúri tanítóképz szene-
zésével és igazgatásával bízták meg; 1873. a
budapesti tanítóképz igazgatójává nevezték ki.

Vezetése alatt az intézet folytonosan emelkedett

8 polgári iskolai képzvel, gjakorló polgári isko-

lával és képezdei tanári tanfolyammal bvült. Ó
vetette meg a Paedagogium fiskolai rangjának
alapját is. A Tanszermúzeum szintén neki köszön-

heti mai szervezését. 1878—98-ig, njnigalomba

vonulásáig, tagja volt az Orsz. Közoktatási Ta-
nácsnak s több éven át elnöke a Polgári iskolai

tanítók országos egyesületének ; 1874—97-ig a

N^atatátók Lapja szerkesztje. A Magyar Pae-
dagogiai Társaság 1912. tiszt, tagjául választotta.

Érdemei elismeréséül kir. tanácsosi címmel tün-

tették ki. Tanköny\ein kívül megjelent fbb
munkái : Jelentés és emlékirat a tanítoképezdek

reformjáról (1872) ; Az ellenzéki szellem az iskolá-

ban (1876); A budapesti állami elemi és polgári

iskolai tarútóképezae muUja ésjdene(í882); Az
Országos Tanszermúzeum a mamiarnépoktatás-
iigij szolgálatában (1895) ; Emíékirai az Orsz.

Tanszermiizeum és Paedagogiai könyvtárügyben
(1896); A tanüóképziniézeti tamrok képzésé-

nek és képesítésének kérdése (1898).

Gyertyánliget (Kabola-Polyána), kisk. Már-
maros vm. tiszavölgyi j.-ban, (1910) 1832 magyar,
mt^ és német lak., postahivatallal, u. t. Nagy-
bocskö.Van vasgyára, 22,655 ha.-nyi, túlnyomóan
erds határa. A községtl negyodórányira és a
nag^'bocskói vasúti állomástól »/« órányira, a Szo-

porkavölgyben fekszik a hasonnev fürd, 510 m.-

nyire a tenger szine felett, gyönyör erdségek
s nagy angol paric közepett. Számos ásvány-
forrása rés^t ivásra, rénnt fürdésre és hideg-

vizgy<^yltá8ra szolgál; az itteni Irén-forrás a
vasas ssvanyúvisdí közé tartozik s mint ilyen

kitflnö hatású yérasegénységben, ni bajokban,

idegbetegségekben s a légsösiOTvek bajaiban. Gy.
mint klimatikus gyógyhely is flgjelmet érdemel.

Gyertyános, kL^k. Hunyaíl vm. algyógji j.-ban,

(1910) 298 oláh lak. ; u. p. Ni^'rápolt, u. t. Rski.
L. még az összetéldek alatt.

Gyertyánpatak (azeltt: HrcAovcsik), kisk.

Sáros vra. fojsóvizközi j-ban, (1910) 349 rutén

lak. ; u. p. ós u. t. F'elsvízköz.

Oycrtyánvölgy, Répáshutához tartozó üveg-
gyári telep Borsod vm. miskolci j.-ban; Gy. a
Bükk-hegysögben, igra szép vidéken fekszik.

Oyertyaoén, Mtnmenben leggazdagabb, törési

felületén bágyadt fénj'ességü kszén, mely meg-
gyújtva, lobogó lánggal ég, innen ered a Gy. név

;

angolul eanndrcottlvi^ candlet-oal (candle a. m.
gyertya, ooal a. m. szén), magyarosan kcumel-szén.
Nagy-Britanniában, különeen Skóciábanbányász-
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süák és gombokat, tintatartókat, gyertyatartókat

meg egyéb tárgyakat is faragnak belle, st éppen

úgy, mint a gagátot vagy jetet, gyászoló ékes-

séggé is földolgozzák.

Gyertyaszentel Boldogasszony, vag) is Szz
Mária tisztulásának ünnepe. Azért neveztetik Gy.-

nak, mert az og>iiáz a szentmise eltt gyertyákat

szentel, jelképezend az Üdvözítt, akit az agg Si-

meon a templomban való bemutatásánál a világ

világosságának nevezett.Ez ünnepet a gör. egyház-

ban kezdték elsben megülni, a VI. sz. közepe tá-

ján, Justinianus császár rendeletébl a Konstanti-

nápolyban kiütött ragály megszüntetésére febr. 2.

Mária tisztulásának emlékére. A nyugati egyház-

ban I. Gelázius pápa hozta be 494-bQn, hogy ekkép
a Rómában divatozó lupercaliák üimepét kiküszö-

bölje. Az I. Gergely-féle Saeramentarium-ban és

Antiphonarium-ban (590—604) ez ünnep a többi

ünnepek közé van sorozva. A gyertyaszentelés

késbbi eredet. Gyertyát szentéi még az anya-

szentegyház febr. 3., Szt. Balázs napján, ós Nagy-
szombaton. - 1912 óta X. Pius pápa rendelete

folytán a Gy. nem nyilvános ünnep, a gyertya-
szentelés pedig a rákövetkez vasárnapon megy
\égbe.

Gyertyatánc, I. Mcu/par táncok.

Gyertyaünnep, I. ünnepek (zsidó ünnepek).

Gyertyavivk, 1. j^coliithi.

Gyeszár, a bihari Erczhegységben fekv szke-

risórai jégbarlang (1. o.) neve.

C^etva (Dottva), nagyk. Zólyom vmegye nagy-
szalatnai j.-bau, (i9io) 857 házzal és 7339 tót lak.,

posta- és táviróhivatallal, vasúti állomással és

élénk marhakereskedéssel.
Gyévér, az olyan kopó vagy tacskó, mely a

vadat, ha kell, marakodással is. hajtja.

Gy. F., mint magyar pénzverdéi jegy a. m.
(Tyula-Fehérvár, hol a pénzverde 1871-ig állott

fenn.

Gyík (Laceiia, iiiat), 1. Gíjíkok.
Gyík (lat. Lacerta), csillagkép az ég északi

felén, az Andromeda és a Cygnus között, 4S sza-
bad szemmel látható csillaggal, köztük egy öt-

szörös csillag s egy csillaghalmaz.
Gyikfarkú madár, 1. Archaeopteiyxmacrura.
Gyíklélék (áiiat), 1. Gyíkok.
Gyikiü (növ.), 1. Bruneüa.
Gyikles, gúnyneve a német és ü-ancia stb.

dlszöltözettel, vagy tisztviseli egjenruhával vi-
selt keskeny, egyenes dlszkardnak.
Gyíkok (Lnceilüia, áiiat, 1, a képmellékletet), a

Csúszómászók egyik rendje. Testük majdnem min-
dig megnyúlt, többnyire meglehetsen karcsú és
vagy mindenütt egyenlen vastag és hengeres,
vagy a törzs oldalán többé-kevésbbé duzzadt, rit-

kán háthas-Irányban lapított, kivételesen kígyó-
szer. Fejük külíinbözö alakú s majd fokozatosan
megy át a törzsbe, majd pedig nyak v. a hasolda-
lon mély harántred választja el a törzstl. Orr-
nyilasuk kiesi, szemük szabad és különböz alakú
szemhéjjal védett (az ás6-Gy.-nál a szemeta küls
bór fiMli); fUlnyílásuk szabad, némelyiknél a küls
br elfwil (Amphisbaena) ; szájuk nagy, nem tágít-
ható

; fogazatuk rendesen csupán az állkapcsokra
sioritkozlk

; fogaik kúpalakuak s acrodontok (l. o.)
v. plourodontok (l. o.), csatornás méregfoga csupán

az Észak-Amerikában honos HéZoáerwa-fajoknak
van, a többiek méregtelenek. Nyelvük különböz
alkotású : a Rövidnyelvüeknél (Brevilinguia) rö-

vid, vastag, csak alig kiölthet : a Féregnyelvüek-
nél (Vermilinguia) féregalakn és mess/.ire kiölt-

het; aHasadtnyelvüeknél (Fissüinguia) hosszú,
vékony, kiölthet és villáshegyü ; a Vastagnyel-
vüeknél (Grassilinguia) vastag, húsos, ki nem ölt-

het. Farkuk hosszú és vékony s csak kivételesen

kisebb a test hosszánál. Lábuk rendesen két pár
van, néha azonban v. az elüls, vagy a hátulsó
pár, vagy éppenséggel mindkét pár csenevész ; a
lábakkülönböz célra valók, majd járásra, futásra,

majd kúszásra, kapaszkodásra és ásásra ; több-

nyire hatalmas karmokkal vannak ellátva, me-
lyek a gokkóknál visszahúzhatok. Testüket pik-

kelyek (squamae) és nagyobb pajzsok (scuta) fedik,

melyeknek alakja, nagysága, elrendezkedése (pho-

lidosis) rendszertani szempontból nagyon fontos

;

különösen jellemz a fejet fed nagyobb pajzsok
alakja és elrendezkedése. Egyiknek-másiknak fe-

jén, állán, hátán brlebeny vagy taraj emelkedik,
st van olyan is, melynek oldalain hártyás bór:

lebeny van. Néhánynak combján a bels oldalon

ós a végbéluyilás körül börmirigyek vannak.Egye-
sek testük színét meg tudják változtatni, e tehet-

ségérl különösen híi'es a Kaméleon. A nstények
tojásokat raknak, de vannak elevenszülök is.Vala-

mennyien ragadozók; rovarokkal, férgekkel, csi-

gákkal, kisebb gerinces állatokkal táplálkoznak,

de az édes és puha gyümölcsöt is megeszik. Táp-
lálékukat nappal szerzik meg ; csak egyesek foly-

tatnak éjjeli életmódot. Télen álomba meiülnek.
Nagj^ többségük szárazföldi állat a szó legigazibb

értelmében és már a nedves helyeket is kerüli

;

nagyon kevés faj él vízben. A hideg égöv kivé-

telével az egész földön el vannak terjedve. A na-
gyobb test és ragyogóbb szín fajok a forró föld-

övet lakják. Körülbelül 1800 faj ismeretes. Ha-
zánkban 12 faj él.

Rendszertani beosztásuk

:

I. alrend. Gekkó-félék (Geckones). 1. csal&d:

Gekkók (Geckotiidae). Pl. Korongos ujjú gekkó
(Hetnidactyltis tiirdctis L.), fali gekkó (Tarentofa
mauriianka Gray). L, Geckonidae.

II. alrend. Gyík-félék (Lncertne).

1. család. Agáma-félék (Agamidae). Nevezete-

sebb fajok : repül sárkánygyík (Draco wlans
L.), díszes gyík (Galotes versieolor Gray), agáma
(l. Ágama), galléros gyík (l. o.), vitorlás gyíkYi>>-
phura aniboineiisis Schloss.), tüskésfarkú gyík

(üromastij; 1. Tüskésfarkú gyík), moloch (1. o.).

2. család. 1 jcguán-félék (Iguanidae). L. Leguán-
félék.

8. család. Xenosauridae. Pl. a Dél-Mexikóban
honos Xenosaiirus grandis Gray.

i. család.Örvösfarkú QY.(Zonuridae).lj. Örvös-
farkíi gyík-felék.

5. család. Kígyóalakú gyík-félék (Anguidae).

L. Kígyóalakú gyík-félék.

6. család. Kérgasbr gyíkfélék (Heloderma-
tidae). L. Kérgeshrú gyík-félék.

7. család. Váránusz-fiólék (Varanidae). L. Vá-

ránusz-félék.

8. család. Tejugyik-félók (Tediiae). 1- Tejv-

gyik-félék.
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9. család. Nyakörviis gyik-féífik(Lacertidae).láe

tartoniak a haz&nkban éló köifliuéffres 6y. Testük
többé-kevéöblKi karcsú, t. wdaiBk ; fejük pinunis-

alakú 8 oldalain fdggölegeeeo, elttl többé-kevésbbé

meredeken van lecsapva ; nyakuk nem kUlönUi

el élesen a fejtl és a törzstl s a fejnél nem hosz-

szabb ; farkuk karcsú, henperes, vége felé véko-

nyodó, a törzsnél mindig hosszabb ; végtagjaik a

testhez képest arányosak, az elülsk legföljebb az

aroorr végéig érnek, a hátulsók {xxliír (sak ritkán

nyúlnak a hónalji t^ékon túl : ax ujjak közül az

elfllsö végtagon legrövidebb az els ujj. azutáu kö-

vetkeznek nagyság szerint az 5.. 2., 3. és i. ujj, a

hátalsó végtagon a nég>' els ujj fokozatosain na-

gyobbodik, az ötödik nem hos^izabb a másodiknál.

Törzsüket gyrkbe rendezett apróbb, farkukat

örvösen ö&^eállitott nagyobb pikkelyek, htisukat

és fejfiket pedig p^zsok fedik. A pikkelyek a nyak
alsó részénnagyok és kerek ör\'vé (gallérrá) egye-

sfllnek (innen nevük).

Egjrtól-egyip mozgékony állatok. Legörömes-

tebb szabad és száraz vidékekon tartózkodnak.

Pöleg rovarokkal táplálkoznak és csak a nagyobb
termet fajok támadnak meg kisebb gerinceseket.

Némely fajaik (pl. a Lacerta serpa és L. fiu-

mana) nyár derekán és végén szllöbogyókkal

táplálkoznak, ezért károsak. Bnrópában Schreíber

szerint 25 faj él. Európán kivül még Észak- éa

Nyngat-Ázsiábíin, Észak-Afrikában s az Atlanti-

óceán szigetein fordulnak el I^acerta nembe tar-

tósé gylkfajok.

A hazni fajok közül legismertebb a zöld gyík
I L. rirohs (íesm.); a hegjvidóken 28-32 cm.,

másutt i.) <m., igazi hazájában (a Földközi-ten-

gertl K.-n» f's K.-re) 68 cm. hosszúra is megn,
e hosszúsi'ignak kétharmada azonban a farkra

esik. Színe kor, nem és tartí)zkodási hely szerint

változó. Az egészen fiatal zöld gyík felül barna,

szürke, v. szürkésbarna, oldalán zöldes, késbb
ehhez az egyhangú színhez hosszanti sorokba

rendezett sötétebb szín foltok és az oldalon két

világosaM) szín hosszanti sáv táncul. A hímeken
a hát alapszíne zöldbe csap át, a fekete foltok

egyre kisebbek lesznek s öreg példányokon telje-

sen eltnnek. A fekete foltok a nstényeken fel-

tn számban jelennek meg, úgy, hog>- hátolda-

luk bamaszinü. A test hasoldala mindkét nemen
foltnélküli, világoszöldes, sárgás v, éppenséggel

kénsiu^. a torok tájéka nem ritkán kékszíu.

A k^EBzinü torok nem mindig a hímek nászruhá-

jának jellemzje, mert bizonyos helyeken az ösz-

szes felntt példányoknak kivétel nélkül tavasz-

tól dezig kék a torkuk, míg másutt sohasem, vag>'

pedig vak. a iilmeken és nász idején lehet a to-

rok kélmégét észlelni. Dél- és Közép Európában
és Elö-ÁBiában honos ; Luxemburgban, Belgium-
ban és a Németalföldön. Angliábui és Írország-

ban már nem fonlul el. A fürge gyík (L. agilvt

h.) az elbbinél kisebb, hossza lö—25 cm. ; farka
csak másfélszer hosszabb testénél. Színezete na-

gyon változó s ennek alapján több változatot (va-

rietást) írtak le (v. ö. Schreiber, Herpetologia

Boropaea. Jena 1912, 473—(85. lap). Észak- és

Közép-Európában ez a gylkfaj a leg^UiaOOBÓge-

sebb. Európa legészakibb részét, a Pirenei-ftlni-

getet, Olaszországot és OörOgországot kivéve

egész Európában elfordul ; Angliában csak a
D.-i részekben honos, Skóciából és Írországból

hiányzik. Fogságban hamar megszelídül. Ritkább

gyíkfaj hazánkban a fali gyík ÍL. muraíis Laur.i

;

hossza 16—25 cm. ; színezete nagyon változó s

ennek alapján sok változata ismeretes. Igazi ha-

zája a Földközi-tenger moUéke, ahonnan a folyók

mentén É.-ra és K.-re nagyon elterjedt, úgy, hogy
ma Európában az 53—35 szí'l. fokok közé es
nagj' területen megtalálható ; a Pireneusi-félszi-

geten és Franciaországban helyenként nagyon
gyakori. A hegyi gyík (L. vivipara Jacq.), 12—
16 cm. hosszú : jellemz reá. hogy elevenszül.

Európában a három D.-i félsziget kivételével min-

denütt elfordul, azonkívül Észak-.4zsiában az

Amur folyóig és a Saohalin-szigotig honos ; ha-

zánk összes hegj'ségeiben (legalacsonyabban 800
m. magasságban) megtalálható : a Magas-Tátrá-
ban nagyon gyakori. Ritkább gyíkfajaink a fel-

soroltakon kívül a homoki gyík (L. taurica Pali.),

a réti gyík (L.^rírficoía Eversm.), amozorigylk
(L. mosoriensis Kolomb.) és a Horvátország
DNy.-i részein él Lacerta Harváthi Méh., melyet
Méhely Lajos 1904. fedezett fel.

10. család. Vakondokgyík-félék ('ábfídaoe/L.
L. Vakondokgyík-félék.

11. család. Asógylk-félék (Amphisbaemdae).
L. Amphisbaena.

1^. család. Úszólábúgyík-félék (Pygopodidae).
L. Uszólábúgyík-félék.

Irodalom. Schreiber, Herpetologia Buropae», Jena 191ü:

Werner, Die Reptllien and Amphibien Oesterreich-Cngknui.

Wien 1897; The Cambridge Natnral History : Qadow, Am-
phibia and ReptUes, London 1909. A magyarorezá^ gy{ko]a*
vonatkoiólag: saámos dolgozatot tett közié Mébely Ii^os aa

Állattani KOileményekben. a Magyar Tad. Akadémia kiad-

ványaiban és aa Annales Historico-Natorale« c. folyóirat-

ban. Mdvénl klTltelO, remek szines képekkel ellátott Bene-
foglaló na^ mftTO a magymnmkgi etiawimkmókia a
K. Hhgy. Természettvd. Társiüat kiadiaáb— fog u 191S—
1914. év folyamán megjelenni.

Oyikpohár (növ.), 1. Chlora.
Gyiksárkány (Draco volans L.), 1. Sárkány-

Ojiktársolat. E társulatot, mely nevét a jel-

vényül ha.>íznált gyíktól vette, 1397. alapították

Poroszországban a tartományi nemesek, hogy a

német lovagrendtl, mely fckor Poroszországot

uralta, rendi jogokat nyerjenek. 1411-ban Plauen

Henrik nag>'me8ter ellen összeesküvést szttek,

mely azonban felfedeztetett s az összeesküvés feje.

Renys Miklós, a (iy. elnöke lefejeztetett.

Gyil, hegység, 1. Borló-fíyü hegység.

Gyilkos, 1. Gyükossúg.
Ojilkos caomorika (dSt ), 1. Cicuta.

OyilkoMlaraaak. 1. Crabronidae.
Oyilkoa g»U»c^Amanitaphalloides{FT.) Qnél.

a. m. A. buRtosa BulL (».. l. a Chmbák cikk f/.

képm.). A legmérges^b gomba, melymár sok sze-

rencsétieoségei okozott Alakja és színe változó,

ezértgyakran cserélik Össze ehet gombákkaL Ka-
lapja eleinte tojásalakú, majd haran^ralakú, végül

laposan boltozott, 6—8 cm. széles. Színe lehet fe-

hér, sáigás V. zöldes. Bre nehezen válik le, ned-

vesen k&é ragadós, gyakran a burok foszlányai

fedik, melyek a kalap közepérl hamar lehnUa-

nak, a kalap szélén levk tovább maradnak és

hol fehérek, hol pedig citromsárgák. Tönkje
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eleinte tömött húsú, késbb odvas, 8—10 cm.

magae, fehér. Twén gumósán duzzadt. A gumó
tetején tág, hártyás hüvely foglal helyet. A tönk

közepén vagy kissé feljebb fehér v. sárgás szín,

rojtos szél hártyás gyr van. A lemezek sza-

badok, fehérek, finoman fürészeltek. Ize és szaga

nem kol lomotlen. Különsen lomboserdkben terem.

Fiatal csiperkegombával szokták összetéveszteni.

Az érettebbel már nem lehot összetéveszteni, mert
ennek lemezei pirosak, késbb feketék.

C^lkosk (geoi.), hatalmas jura-mészkszikla

a Nagy-Hagymás-hegységben Györgyszentmik-

lós közelében. E rétegeivel a völgy felé lejt

mészktömeg fekvjét puha s vízben könnyen fel-

ázó középjura korú agyagrétegek alkotják. Ez volt

az okíi annak, hogy mintegy 60 évvel ezeltt a

mészkszirtnek egy tetemes része levált és a
völgybe csúszott, ahol a patak vizét tóvá duz-

zasztotta. Ez a mai Vörös-tó, melyben még most
is látszanak a valamikor itt állott erdei fák csu-

pasz törzsei.

Gyilkosság (ném. Mord), elre megfontolva el-

követett (premeditált) szándékos emberölés. A
Gy.-ot a szándékos emberöléstl az elre meg-
fontolt szándék (1. Szándék) különbözteti meg.
Büntetése Btkünk 278. §-a értelmében a halál,

mely túlnyomó enyhít körülmények esetében

életfogytig tartó fegyházra változtatandó át (Btk.

91. §). 15 évi fegyháznál kisebb büntetés még az

ú. n. rendkívüli enyhít körülmények esetében

(Btk. 92. §) sem állapítható meg. Mellékbüntetés

a hivatalvesztés. Az apa-Gy.: a törvényes apán,

vagy törvényesítés esetében a természetes apán
elkövetett Gy. ; a bér-Gy. : a Gy.-nak bérért elkö-

vetése, a törvényben nincsenek külön minsítve,
de mint a gonoszság nagyobb fokára mutató bn-
cselekmények, szigorúbb mérlegelés alá esnek,

Gy. esetében megfelel kártérítést kell ítélni, ha
a megölt után oly személy maradt, akinek tartá-

•sáról gondoskodni köteles volt.

Gyilkostó, Csik vármegyében, Gyergyószent-
miklós és Békás közt elterül hogyitó, 995 m.
magasságban. A tó az 1838-ikl hegycsuszamlás ál-

tal keletkezett, mely a Likas patak völgyét elzárta.

A tó hossza 2200 m., szélessége 150 m. Benne ga-
lóca és pisztráng tenyészik. Itt menház van. Gyö-
nyör fekvésénél fogva a Gy.-t gyakran keresik fel.

Gyilok, 1. Tr.
Gyimbor (iiöv.), 1. Loranihm.
Gyimesbkk, nagyk. Csik vm. felcsiki j.-ban,

(1910) 5466 magyar és oláh lak., u. p. és u. t. Qyi-
mes.

Gyimesfelsölok (azeltt : Csík-GyinieS-Fela-
lok), nagyk. Csik vm. felcsíki j.-ban, (1910) 2288
magyar lakossal, posta- ós táviróhivatallal.
Gyimesi szoros, Krdélynek Románia felé

egyik novezí>t(»s szorosa, melyen át az út a Fol-
csikröl Komániába vezet. Szépviz fell az út a
Tekeröhágón (1020 ra.) átkel a Csiki-hegycsoport
gerincén s a Tatros völgyébe vezet le ; ez képezi
a Gylraesl völgyet, mely eleintén ÉÉK-felé hú-
zódik, nmjd Gyimesbükknél DK.-re fordul s az
ehhez tartozó gyimesi mellékvámhivatalnál és
vesztegintézotnél éri el (720 m. magasságban) Ro-
mánia határát. A Tatros völgye a Csiki-hegység
egyik legnagyobb völgje, melytl Ny.-ra a Kerek-

havas (1376 m.), K.-re a Bothavas (1374 m.) emel-

kedik; míg a gyimesi vám fölött a Tarhavas
(1662 m.) tornyosul ; természeti szépségeibl azon-

ban e szoros az erdk letárolása által sokat ve-

szített. Benne Gyimesfelsölok, Gyimesközóplok és

Gyimesbkk községek (1. 0.) feküsznek. A Gy.-on át

vezet a vasút Madéfalváról a romániai Palancára.

Gyimesközéplok (azeltt: Csík-G-ijimes-Kö-

zéplok), nagyk. Csik vm. szépvízi j.-ban, (1910)

3080 magyar lak. ; vasútállomás, posta, távíró,

távbeszél.
Gyimótfalva, kisk. Vas vmegye felsri j.-ban,

(1910) 291 német és magyar lak.
;
gr. Batthyány-

féle kastéllyal ; u. p. Tárcsa, u. t. Felslöv.
Gyirmót, kisk. Gyr vm. sokoróaljai j.-ban,

(1910) 764 magyar lakossal ; u. p. Ménf, u. t. Ko-
ronczó. Hajdan német község volt, most egészen
elmagyarosodott.

Gjirót, kisk. Sopron vm. felsöpulyai j.-ban,

(1910) 847 horvát-magyar lak. ; u. p. Locsmánd,
u. t. Szabadbái'ánd. L. még Bakonygyirót., Né-
metgijirót.

Gyiva, kisk. Esztergom vm. párkányi j.-ban,

(1910) 223 magyar lak. ; u. p. és u. t. Köbölkút.

Gyócsé (aöv.), 1. Hónrág.
Gyód, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910) 528

német lak. ; u. p. Keszü, u. t. Görcsöny. L. még
Diósd.

Gyógy, községek, 1. Felgyógy, Feredayóoy és

Algyógyalf'alu. — Gyógyvölgye. Hunyad várme-
gyében a Csetrás hegységbl a Marosra lehúzódó

nagy völgy, melyben az említett községek feküsz-

nek. Geológiai és tájképi szempontból egyaránt
nevezetes, különösen sziklaszorosai. V. ö. Téglás
Gábor, A Gyógyvölgy és annak sziklaszorosai

(Földrajzi közlemények, XV. évf., 1887).

Gyógyászat, orvosi szaklap, mely hetenkint

egyszer Budapesten jelenik meg. Poor Imre ala-

pította 1860-ban. 1886-ban Kovács József tanár

tulajdonába ment át ; szerkeszt-kiadója Schöchter
Miksa dr., fmunkatársa Szénásy Sándor dr. .Mel-

lékletei a Honvédowos és a Medikus. Elbbi a ka-

tonai kar ügyével és a hadegészség tudományá-
val foglalkozik, utóbbi az orvosi oktatásügyet

szolgálja. 1888 óta az orvosi rend törvényes szer-

vezéért, az orvosi kamarákért küzd.

Gyógydíj,gyógyfürdben a fürdvendégektl és

hozzátartozóiktól hatósági engedély alapján szed-

het díj, amelyet csakis a fürd emelésére 8zaba<l

felhasználni. A Qy. szedését a törvényhatóság
els tisztviselje (alispán, polgármester) engedé^
lyezheti (1876. XIV. t.-c. 105. §., 157. §. 1. p.).

Gyógyecetek. Ma már kevéssé használt g>'ógy-

szerek. Különféle növényrészeket ecetben több

napon át áztatnak, majd a kapott folyadékot le-

szrik. A magyar gyógyszerkönyvben az illatos

ecet (Acetum aromaticum), továbbá a scilla-ecet

(Acotimi scillae) hivatalosak.

Gyógyforrások, 1. Ásványvizek.
Gyógyfüpárna, 1. Pulvinar.
Gyógyfürdk, 1. Ásványxizek és (iyógf/helyek.

Gyógyfüvek a. m. gyá/i/tiövéuyek (1. 0.).

Gyógyfüves fürdk, részleges vagy teljes füi'-

dk valainely gyógjTiövény forrázatí\ban v. pácá-

ban. Ela^allt gyógyszerelési forma ; ma már csak

a nép között használatos (diófalevélfttrdö, széna-



Hazai és a megfelel külföldi gyógyhelyek átnézete^

Klimás gyógyhelyek.

k.

(»><»

ni.),

f(í'"

M
fii

(310

1. Subalpin gyógyhelyek 300—1000 m.-ig.

[Külföldiek:Hazaiak

:

:'K'z(486m.'). Bál-

789 rn.). Bártfn
>^^ iii.i, f.iojmtak (624 m.), Fe-

I. Fcnyóhrt^a (450 m.), Gánócz
iii.i. *..%.! i>iirilipet (510 ni.l Iglófííred (580
Koritnyicjui (fSO ra.). Korond (5ii4 in.), Lócse-
-1 ,.:i.. M. , I „1,1.. ,r,5g jn )^ Luc.4ivna (800 m.),

>l.irilla-völg>(71im.),Ránk-

iiyukút (330 m.), Stubnya
. in.), Szliács (íOO m.). Szo-

(347 m.). Tátraháza (730
Thurzoi n). Tusnád (66m.), Vihnye
m.), Vii 757 m.).

Ausztriában : Achensee (930 m.). Aa68ee(650 m.)^

Gmunden (417 m.), Isohl (4S4 m.), Murienbad (640
m.), Mondsee(470 m.),Portf5<'hach(-í^79m.),Rohit8ch

(883 m.), Tobelbad (330 m.). Semmering (800—
1000 m.), Veiden (430 m.), ZeU am See (752 m.).

liénietországhan : Badenweiler (420 m.\ Berch-
tesgaden (580 m.), Falkenstein (téli tart.] (420 ra.),

Görbersdorf [téli tart.] (540 m.), Kreuth (850 m.)^

Tegerii&ee (732 m.), Triberg (714 m.), St. Blasien
[téli tíirt.] (800 m.).

Srájrban : Luzern (437 m,), Interlaken (568 m.\
Spiez (560 m.), Weggis (437 m.), Viznau (437 m.),.

Brunuen (437 m.).

2. Alpin gyógyhelyek 1000 m.-en felül.

KiUföldiek :]H&z&i&k

:

BiharfürpddOfiSm.V rsorba-tó(1356m.), Felaó-

h i -ziget [téli tart., Kur-
h Nagyszeben melletti

(1 t/.) ni. '.
I atraiui-'ii ji'ii taiL' '

""'*'

loranicz jtcli tart i (1U30 m.), '!

tan! Inti) ni .. Cjtátraflired [ti-n íuií.i m/ir.) m

Tirolban : Innichen (1332 m.), ToUach (1250
ni" " ;:;i dl Canipiglio(1803 m.).

Adt'lbodt'n (téli tart.j (1356 m.), Aroea
Ili fvO m.), Beatenberg (1 1.^0 m.), Bonnia
! j. Davos [téli tart.j (1625 m.), Grindol-
'•trt.j (1050 m.), Klein-Scheidpgg (2064-

téli tart.j (1450 m.), Mürren(1642ni.),
i.w. , , J213 m.), Pontresina (1808 m.), St. Mo-
ritz \téV\ tart.j (1775 m.y Rigi Kaltbad (1460 m\
Wengorn [téli tart.j (1273 m).

3. Enyhe klimáju helyek téli tartózkodásra (téli átlagos hómérsék
2— 4» C).

Hazaiak:

Cirkveoica (ee"), Fiume (3-7»).

• Cy4(y'trAyrir> eUMm.

KüUöIdiek

:

Ausztriában : Abbázia (4-9»), Arco(3 7»), Bozea
(2*), Chigale (5-5«), Grits (2*), Lovrana(4-4»), Lus-
eingrande (7'9*), Lussinpiceolo (7»), Ragnsa (7*X

Svájcban: Montreux, Territet, Vevey (2-6«),.

Lagano (2-6«X Locamo (3 1«X

Oloézorstágfxirt • Hordiehera (1 1 •), Capri (9-4«),

Catania (!!•). Gn' i"ra (4»). Nor%i (9 4»X
Palermo (1 IT'V 1 San-Remo (10-5»), Sor-

rento (7-9«). T i_' 1^).

Franciái" Ajaocio (Corsiea] (i0-7»),

Beaulieu. Bianit/ i;< i. Cannes (9-,5*). Nizza (Bö*^.

Tél nélküli helyek : A1i.-»m f-s Bi.^kra (12 G'),

Cairo ( 1 4 6"), Corfu ( 10-40), Heluan ^ 14 5»X Madeira

(16-9''X Kanári-saigetek (17-2»).

MCvM IMOV UJOMIiM.



Hidegvízgyógyintézetek.
Hazaiak

:

Külföldiek

;

Budapesti szanatóriumok. Marilla-völgy, Fekote-

hogy, IglófUred, Stoósz, Tátraszéplak, Tátralom-

nit'z, Újtátrafürod, Kszeg, Pozsonyi vlzgyógy-
iutézet.

Ezenfelül minden nagyobb fürd be van ren-

•dezkedve hidegvízgyógymódra,

Ausztriában : Giesshübel-Puchstein, Grafen-

berg, Helenenthal, Kaltenleutgeben, Kreuzen,
Priessnitztlial, Radegund.

Németországban : Boppard, Elgersburg, Godes-
berg, Umenau, Königstoin, Lauterborg, Lieben-
stein, Norothal, Williolmshöhe. Würishofen.
Továbbá minden nevesebb külföldi gyógyhelyen.

.Tóparti üdülhelyek.
Hazaiak

:

Balatoniak : -Balatonalmádi, BalatonföMvár,

Balatonfüred (glaubersós savanyuvíz), Keszthely,

Siófok, Szemes. Palics a hasonnev szíksós tó

mellett. Ruszandai sóstó (iszapfürdk) ; Nyíregy-
házi sóstó.

Külföldiek

:

Amztriáhan : Attersee, Mondsee, Millstáttersee,

Traunsee, Wörtherseo.

Némehrszágbari: Bodensee, Tegemsee, Chiem-
see, Stahronbergerseo, Titisee.

Svájcban : Bodensee, Genfersee, Vierwaldstad-

tersee, Zürichorsee, Thunersee, Brienzersee.

Délen az olasz tavak.

Tengeri fürdk.
Adriaiak: Dagály alig észlelhet, hullámverés gyenge, sótartalom 0-3— 20/0. nyári hömér-

«éke 22— 270 C: Abbázia, Cirkvoiiea, Lovrana, Lussin grandé és Lussin piccolo, Lido, Rimim.
Zelenice.

Földközi tengeriek: Dagály O— 1 m . hullámverés gyenge, sótartalom 0*3-2*6«/o, hfok
22—30" C : Livorno, Viareggio, Castellamare, Sorrento, Nizza, Cannes.

Atlanti oceánbeliek: Dagály 3—4 m., hullámverés gyakran ers, sótartalom 2-5o/p. h-
mérséke 20—23° C : Biarritz, St. Sebastian, Arcachon, Dmar, Gabour. Houlgate, Trouville, Dieppe.
Étretat, Brighton, Eiistbourne, Wight szigete.

Az Északi tengerben : Dagály 1 -2 m., hullámverés ers, szelek élénkek, sótartalom 3—
3-9o/o, hömérséko 16—20" C: Blankenberghe, Norderney, Helgoland, Ostende, Sylt, Scheveningen.

A Keleti tengerben: Dagály 05— 1 m.. hullámverés közepes, szelek élénkek, sótartalom

06-^2o/o, hmérsóke 18—22o C : Heringsdorf. Granz, Misdroy. Kolberg, Zoppot, Warnenvhidt'.

Rügen szigete.

Hévvizek.
(Hmérsék legalább 22o C.)

1. Egyszer hévvizek.

<iázokat, oldott alkatrészeket alig tartalmaznak, legfeljebb lOOD g.-ban 1 g.-ot, lágyak, néha a desz-

tillált vízhez közelállnak. Többnyire radioaktívak.

Hazaiak

:

Külföldiek

:

Daruvár (42— i5«) [iszap és láp Lsj, Félixfürdö
( tO"), Héviz (33<') [radloaktiv iszap], Krapina-Tep-
licz (41—i-3«). Menyháza (32^), Püspökfürd (41"),

Rujecz (30"), Topuskó (49—66»).

Ausztriában : Ismhaas (34"), Römerbai (.38">),

Teplitz-Sehönaii (28 48"). Tobolbad (25-29«),
Tüffer (35-39"), Wildbad-Gastein (50").

Németországban : Badeuweiler (26—28").

Srájcban: Pfafers ésRagaz(31-— 37").

Fratuiaországban: Luxoul (80—56"), Ploni-

bióres (16—72").

2. Földes hévvizek.

(Mész- és magnézia-tartalommal.

Hazaiak

:

PiUdiipest [Gellért-fürd 44-2", Rác fürd 43-6«,

i-iidasfílrdö 45"), Peredögyógy (30—32"), Gánócz
l(24:3«), Stabnya(41-46-5«), Szklenó (37-53-5").

Külföldiek

:

Svájcban: Lonkerbad (34—51'*).

Franciaországban : Bagnöres de Bisorre (18—
61").

Ölaszorszáqlmn: Bagni di Lucca (25—54", iszap

is), Bagni di Öan Giuliano (33— 41<>).



Hazaiak

:

l.i|iik *>'t

3, Alkális hévvizek.

(Nátr. bikarbonát-tartalommal.)

Külföldiek

Németországban : Xeuouahr (40*0-

Franciaor.szrigban : Le Mont-Dore (42—47*)i
Vichy (12—tóo).

4. SÓS hévvizek.

^Koalkatri'íjzük jelentékenyebb konyhasó.)

Hazaiak:

Ht'rkulesfilrdó(47-.6») kénes hévforrásai 1-8—
:> 7 : ' ' v.t. 0-97—2-3 |tr. klórkalciumot tár-

tain, 'Váta s<>stavninak hómérs»'ke 1-3

EülJöldiek

:

Németországban: Nauheim (27—37«) 21—28
p. konyhasó, Oeynhausen-Rehmo (26 -33") 28—
33 y:. konyhasó, Baden-Baden (tó—68"), Wies-

' baden (4-!>--tí9«).

^ 5. Vasas hévvizek.

{\ vasbikarbonát mellett egyéb sókat ó.-< s/.altad szénsavgázt tartalmaznak.)

Hazaiak: Kliöldiek:

(35-38«).

></ii-,..< ^2.'-.— M8'n. Vilmv, .M»>g leginkább Franciaországban: Bagnéros
(le Bigorre, Barbolan, Rennes.

6. Kénes hévvizek.

Jellegüket a kénnek alkáli- v. fóldkénegek, továbbá kénhidrogéngáz v. karbonllszulfld (COS) alak-
jában jelenléte adja meg ; emellett tartalmuk szerint lehetnek szénsavas-kénes, konyhasós-kénes.

meszes-kénes, alkális-kénos vizek.

Hazaiak

:

.Alvác/'i '

[Arte/.i fii;

isi. Szt. !,

sziiri'ti fin

nt's víz. Hí;,,,,.

! íS 56«, konyhasó 1 ,s

k nt's (610, j,.;2ap isi, Trem

•iro forrásai

)H—fe.5*, iszap

^'r MariTit-

-zerii ké-
;. iii-ásai

..'.ues

K)«, iszap is). Várasd- ToplicZa meszes-kénes

Boszniában: Illdie (57o) meszes-kénes vlz.

iszap Is.

Külföldiek

:

Ausztriában: Ba:len b. Wien (27'5— 33»),

S. Stefano konyhtisós-kénes (36—38-5«).
Néinelor.szagban: Aachen sós- alkalis- kénes

(i7—.^öo).

Svájcban : Baden (49»), Bchinznacb (33«. iszap Is).

Franciaor-tzágban : Aix les Bains (i-7»), Hag-
néres de Luchon (12—66«), Baréges (i5«), Caute-
rt>ts alkalis (580), Eaux-Bonnes (32«), Eaux-Chau-
des (Hö^l

Hiíviz, Lii

ránéz, Tm

Iszapfürdk.

Hazánkban

:

iiiiii'dn, l)anivár, Gellértfürdó,

Pöstyén, Boszanda, Szob-

Eilsen (Xémet«»r>»z

orsz.).

Külföldön

:

Hattaglia (fango) (Olasz-

Lápfürdök.

Hazánkban

:

*

Aisútátrafiired. H()i>Zfk. I.nWó. Tíaifoz, Taii

Külföldön

:

.i . j/ríá6an.Franzeasbad,Marienbad,Karlsbaa.

Németországban : Elster, Kissingen, Spaa, Pyr-
inont stb.



Hideg fürdk.
(FelmolegítA'o is használtatnak.)

1 . Szénsavdús földes fürdók.

Hazaiak

Balatonfüred, Borszék.

Hazaiak

:

Bártfa, Bikszád, Kovászna.

Külföldiek

:

Ausztriában : Krynica.

Németországban : Inselbad, Lippsprlngo, Wil-
dtmgen.

Franciaországban : Contrexéville.

2. Alkális sósfürdk.
(Szénsavdúsak.)

Külföldiek

:

Ausztriában : Gleichenborg, Luhatschowitz,
Rohitsch (szulfátos maguézit'is), Sczawnica.

Hazaiak

:

3. Jódos sósfürdók.

Bázna (35-47 g. só), Csiz (18-2 g. só).

Külföldiek

:

Ausztriában: Hall [FeLsö-Ausztriai] (12-5 g. só).

Nétnetországban : Dürkhcim (8—12 g. só),

Kreuznach (10—14 g. só).

4. Erós konyhasós fürdók.

Hazaiak

:

Külföldiek

:

Korond (153 g. só), Marosújvár (260 g. só), Pol-

hora (43 g. só), Szováta(ig3-307g.só), Vízakna
(157 g. só).

Ausitrióban: Aussee (34^i g. só), Ischl (270 g.
só), Hall (255 g. só).

Németországban : Harzburg(67 g. só), Reichon-
hall (250 g. só).

5. Vasas fürdók.

(Bennük a vas 003 g.-nál több 1000 g.-ban.)

Lehetnek egyszer-, meszes-, sós-, alkális-, tlmsós-. vasas-fürdök. Rendesen sok szabad szénsavat
tartalmaznak.)

(Számokban a vas egy literben.)

Hazaiak

:

Bálványos (009—01 3 g., egyszer, konyha-
sós és timsós), Bártfa (0-04-0*09 g. alkálls-sós),

Buziás (01 015 g. egyszer), Gyeitvánliget
(0087 g. földes). Élpatak (007-0-09 g. alkálls-

lóldos), Koritnyo^a(0()9-0-15 g. szulfátos). Ko-
rond (005 g. földes), Lubló 004—012 g. földes),

Párád (005 g. egyszer). Tárcsa (0-03-0 07 g.

olkálls-földes). Tusnád (003-012 g. sós-földesés
egyszer), Zsögöd (005—0-13 alkális-földes).

Külföldiek

:

Ausztriában : Franzensbad (007 g. szulfátos

-

konyhasós), Königswart (011 g. egyszer), Ma-
rienbad (004—0*16 g. egyszer és szulfátos-alká-

lis), Pyrawarth (010 g. egyszer).
Németorszáfihxn : Elster (0-u6~0*08 g. szulfá-

tos), Homburg (003 -009 g. konyhasós-alkális*

Pyrmont (0-07 g. egyszer), Schwalbach (008 í:.

egys'/.or).

Brlgiitmímn : Spaa (005—011 g. egyszer)

6. Hideg kénesfürdók.

Hazaiak

Bal f (földes), Büdöskö (sós-jódos). Párád |Cse-
vic^e] (oifyszer sav. viz), Szobráncz (konyhasós).

Külföldiek

:

íJhnetországlmn : Eilsen (meszes -szulfátos),

Neuendorf (meszes).

Franciaországban : Enghien.
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iardö í«tb.l fölog borbajok g)'ógyítás&ra. Alig van
• •^^yéb hatása, mint az ugj'aDolyan hAmérsóklotü
vizm-k.

(}7^9y0i°^<^8ztika. 1. Gyógyiomázás.
Gyógyhelyek, (O'ósy^^i célból orvosilag is

k<>llöen INawett helyek, amelyek ktUönöesD kró-

nikus bett>£rséirek v. eflryáwrtten túlíearitett siel-

idegeeségböl stb. ered álta-

i (tótok gyógyítására szoigál-

kzuktól a fizikai és kémiai ténye-

rrások vizének, a fúrdóknek, a ta-

. ti>j-. kumisz-, savó-, szöUó- sth kúráknak
. II. melyek ilyen hely^ berendeséeének lé-

wy- ^*> kiegéeiító réssét szokták tenni. f6képc>n

:k híLMoniai tányesók befolyására számítunk a
<iy.-en való tartózkodáskor. Ezek pedig 1. a lelki

N'folyások, melyek a beteget v. gyengélkedt
'ij életN-uszonyok közt, melyek közé jut. el-

. ^ megszokott napi életének kimerít izgal-

lu.iiioi a megváltozott természeti és társadalmi

k«»rnyezet jótev bt^folyása által ; 2. a szabályo-

zott diéta és életrend, az alvásnak, pihenésnek
tervsxerú beositása; 3. a levegváltoztatás, rend-
.<;zKrfv< mo/eás a Szabadban. Mindezek a tényezk
;i orvosi ellátással és segédeszközökkel
k , !ják meg a fürdk gjógyit erejét.

\ trv.-re vonatkozó törvényes intézkedéseket 1.

/// '

ai.itt. Minden gyógyhelyen a törvényható-

-;\ját területére megállapított és a bel-

r által jóváhagyott » szabályrendelet*

!>en. aminek megtartására a kirendelt
-• felütr>'el, kic»ikis szolgabíró lehet,

zza a iakbérleti vúJzonyokat, vendég-
ig fürdés rendjét, a zenélést, a közcsen-

-Mt. a fürdárakat, a gyógy- és

-ryÓBAfürdó-jelleggel felruházott

!'> -1 M ;ii "akó fiirdor\os és legalább

Í9 házi V. 1. -zertár van; kell lenni to-

vábbá ' •• 2 szoba és konyhás ház-

nak ' re. A magyarországi
(Horv ' ;v. vendégforgalma
az üt' volt (V. ö. az Orsz.

Balneu.-,.- _.. yveit):

A Gy. magaslati viszonyaik ée g>-ógytényezöik

szerint csoportokba aszthat<')k, de szigorú határt

vonni ezek között nem lehet, mert a legtöbb

gyógyhely nem egy, hanem többféle gyógyténye-
zvfl is rendelkezik. \ magyarországi és a velük
párhuzamba állitható külföldi neve8?bb és mi
felénk isiiertebb Gy.-et a mellékelt táblázat tün-

teti fel.

Gyógyintézetek, általában az emberek gyógyí-
tására szolgáló intézetek: kórházak, szanatóriu-

mok, üdülhelyek, disponsaire-ek, ambulatóriu-

mok. Szorosabb értelemben azonban (íy.-nek az

olyan zártkörú, többnyire orvosi vezetés alatt álló

intézeteket nevezik, amelyek speciálisan egy-egy
hosszadalmas lefolyású betegség speciális szak-

ismeretet és berendezést kívánó gyóg>'ftására szol-

gálnak, ami a hetiig otthoni körülményei között

kivihetetlen. Ilyenek az elme- és ideggyógyászati

szakintráetek, az alkoholisták, morfinisták szá-

mára szolgáló intézetek, a tuberkulózis-szanató-

riumok, a skrofulózis, esonttnberkulózis ellen

küzd gyermekszanatóriumok, erdei és hajó-sza-

natóríimiok.

A Gy. lé^'ogosultsága annak a megismerésén
alapul, hogy sok betegség, pl. az itt említettek is,

nem gyógyítható meg orvosszerekkel, hanem en-

nél sokkal többet ér, ha a beteg életviszonyait,

táplálkozását úgy rendezzük s oly íizikális gyógy-
módokat alkalmaztmk nála, amelyek a természe-

tes gyógjulást elsegítik. A tapasztalat fényesen

igazolta ez elvet, mert a Gy.-kben való kezelés

fényes eredményekkel jár a régi gyógyszeres
gyógyítással szemben, különösen a tuberkulózis

elleni küzdelem terén.

Ez utóbbi fkép azóta eredményes, mióta
a korai felismerés pontosságára épen a Gy.-ben
való kezelés eredményessége szempontjából rá-

jöttek és amióta a gyermekek eddig elhanyagolt

tuberkulózisára irányult a flgj-elem. .\ korai dia-

gnózisban áldásos szerepe van az iskolaorvosok-

nak. Mivel valamennyi betegnek Gy.-ben elhelye-

zése lehetetlen, segítségül állították fel az erdei
V. tengeri üdUlöhe^eket, hol a betegek egyrészt

T Á1UmI6 Teodégsk IdetgtoMt TMuMgelc

belfSldij kOimidi lösssesea belfOldi
|
MUfBIdl |Owwij fceiWMi | kUtHa |fl—»
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sátrak alatt tanyáznak, másrészt naponta reggel

oda kiszállíttatnak, ott üdülnek, iskolai tanulmá-
nyaikat is elvégzik s estére hazatérnek. A tiszta

leveg a legfontosabb gyógytényez, míg a ked-

vez klimatikus viszonyok csak másodrendek.
St az a helyes elv, hogy a beteget olyan klímá-

ban gyógyítsuk meg, amilyenben élnie kell. Ezért

ma nem törekszünk a Qy.-et okvetlen alhavasi

fenyves klimájú v. délszaki helyeken felállítani,

hanem ott, ahol a betegeknek arra legnagyobb
szükségük van. Csupán pormentes, tiszta leve-

gj, zord széltl védett, napsütésnek kitett helyet

keresünk számukra. A tiszta levegt úgy tesszük

fokozottan élvezhetvé, hogy a beteg egész nap,

st ha lehet éjjel is kint a szabadban, esetleg egy
védett sátorban tartózkodik. Csont- és brtuber-
kulózisnál igen fontos még a napsütés gyógyító-
erejének kihasználása is ; a betegek órák hosszat

feküsznek mezítelenül, vagy beteg részeiket mez-
telenítve, a napon. A botegek táplálkozása bsé-
ges, könny és olcsó kell hogy legyen. A meg-
hléssel szemben ellentállásukat hidegvlzkúrával,

légfúrdökkel fokozzuk.

A Qy.-ben kezelés nagy hordereje abban is

van, hogy a feriozö tuberkulotikus betegeket ki-

voiya az egészségesek közül, s kitaníttatván a
nekik megfelel helyes életmódra, onnan kikerülve
sem lesznek többé ártalmasok az egészséges társa-

dalomra és hü terjesztivé válnak a tuberkulózis
elleni helyes küzdelemnek.
Míg nálunk ilyen szegénysorsuaknak is hozzá-

férhet tüdbeteg-gyógyintézet csak kevés van
(a budakeszi Erzsébet-szanatórium, az alföldi Jó-
zsef-fherceg-szarmtórium, a Wodiaver-üdüloház
Szentendrén, a halaton-nlmádi ayermekszarmtó-
rium), addig Németországban több mint 100 ilyen

intézet van a nép számára és ott a tuberkulózis
valóban csökkenben van. Jómódúak számára a
klimás gyógyhelyeken felállított ily Gy. szolgál-

nak, mint pl. az Újtáirafüredi szanatórium ; kül-

földön a görhersdorü JBrehmer-intézet, Falken-
stein, St.-Blasien, Davos, Leysin, St.-Moritz,
Nervi stb.

Oyógyitás (therapia). Arra irányuló törekvés
és cselekvés, hogy a beteg szervezet meggyógjixl-
jou. Számos eszköze és módja van (1. Betegség,
Betegápolás), melyek célja a betegséget okozó
tényezt eltávolítani (causalis therapia) és távol-
tartani (prophylaktikus therapia vagy prophy-
laxis); a szervezet gyógyulásának zavartalan
menetét biztosítani, s ezt közvetve vagy közvet-
lenül elsegíteni ; a veszedelmes vagy kellomet-
Um tüneteket elnyomni s a betegség okozta ál-

landó hiányo.sságokat pótolni. Ahol ismerjük a
l)otegség okát, a Gy. ezt az okot akarja megszün-
tetni. A szervezetbe jutott idegen testet— ha kell
— eltávolílauk, a mérgeket ártalmatlan vegyüle-
tekké tesszük 8 eltávolítani törekszünk ; a bak-
tériumokat elölni törekszünk, a szervezetet im-
nuinizáijuk, antitoxinokat adunk stb. Olyan or-
vosság alkalmazása, mely a jmrazitákat, bakté-
riumokat egy csapásra kiírtja, anélkül, hogy a
szervezetet magát is bántaná, volna az Ehrlich-
féie othernpia sterilisans magna». Gyógyításunk
Igen gyakran csak az egyes tünetek ellen irá-
nyul. Így pslllapUjuk a lázat, fájdalmat, köhögést

stb., anélkül, hogy a baj lényegére befolyással

volnának. A Gy. eszközei igen sokfélék s Így a
therapiának igen sokféle faját különböztetik meg.
F csoportjai : 1. a sebészet (chirurgia) ; 2. Gy.
természeti erkkel (fizikai gyógjTnódok) ; 3. Gy.
orvosságokkal (pharmakotherapia, cheraothe-

rapia).

Gyógyítástan, 1. Gyógytan.
Gyógyító sugarak. Gyjtneve azoknak a su-

gárzásoknak, melyeket a gyógyítás céljaira fel-

használni szokás. így : Gy. a fénysugarak, külö-

nösen a rövidhullámú, ibolyántúli sugarak; a

Röntgen-sugarak, a radioaktív anyagok sugár-

zásai.

Gyógyjavallat, 1. Indikáció.
Gyógykovács, kizárólag az osztrák-magyar

hadseregben és a honvédségben alkalmazott egyé-

nek, kiknek feladata a lovak patkolásán kívül a
betegek ápolása is, kiket azonban nem ritkán a
betegek önálló kezelésével is megbíznak. A Buda-
pesten és Bécsben rendszeresített kétéves Gy.-i

tanfolyamra katonai szolgálatban álló egyéneket
vezényeltek, kik a tanfolyam elvégzése után bizo-

nyítványt kaptak, mely ket patkolómhely nyi-

tásárajogosította. A csapatoknál mint Gy.-ok sza-

kaszvezeti minségben teljesítenek szolgálatot

a patkoló-múhelyekben és mint az állatorvosok

segédjei a kórházakban ; egyharmaduk azonban
rmesteri rangba léphet el. Közülök a kiválóbba-

kat késbb az állatorvosi tanfolyamra vezényel-

ték, melynek elvégzésével elnyerhették az állat-

orvosi oklevelet. A polgári életben a Gy.-ok

állatorvosi gyakorlatot nem zhetnek, mert az

1888. VII. törvénycikk erre kizárólag az állat-

orvosokat jogosítja fel. Utóbb megszüntették a
Gy.-i tanfolyamokat s ehelyett patkolómesteri

tanfolyamokat szerveztek. L. ÁlkUornostan és

Patkolómester.
QjögjnövénYék.(orvosinövények ; Mrom kép-

m^üékkttel) azok, amelyek a bennük rejl ola-

jok, nyálkás anyagok, csersav, fszeres anyagok
vagy a szervezetre erósebben ható alkatrészeik

miatt szárított állapotban nyers gyógyszerül v. a

tiszta hatóanyag elállíti'isára szolgálnak. Gyi^-

tésük meghatározott idbon és módon történik,

amikor a legtöbb bennük a hatóanyag. A gyógy-
áru-nagykereskedk ügynökei szedik azokat össze

a termelktl és gyjtktl : minség szerint osz-

tiUyozva fontos külkereskedelmi cikket képeznek

és nemcsak gyjtésük lehet jövedelmez mellék-

foglalkozása a*szegény népnek, hanem termelé-

skkel kicsinyben és nagyban is érdemes foglal-

kozni. A jól term gyógynövényföld kétszer, il-

letve háromszor többet jövedelmez, mintha kerti.

illetve gabonamvelés alatt volna. Vannak Gy..

melyek mvelés alatt nem szolgáltatnak oly ér

tókes árút, mint a vadon termk ; ezeket nem ér

demes termelni.

Hazánkban sokféle gyógynövény terem vadon.

Ilyenek: 1. az orvosi székf (Matricaria chamo-
milla), amely az Alföld szikes legelóin légtömege-

sebben terem. Vinigai adják a kamillateát, herba-

toát. Az alföldi székfvirág a legzamatosabb s azért

igen kedvelt a klföUlön^is. Minden évben nagy tö-

megben szállítják külföldre. 2. Xz orvosi ziliz v.

fehérmályva {.^Ithaea officinái is) az alföldi folyók
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irterein (erem legtömegoáebben. Bnnek a növény-
nek cisó sorban a |ryi>kerét. továbbá a levelét 6s

a virágait ls» hjisználják. (íyökoréMl apró fehér

kockákat vágnak. 3. A nadragulya (Atropa b<>lla-

(lonna) a bttUöeök irtásaiban terem. I^evele ke-

resett drog. 4. A maszlag (Datora Strainoniani)

levele szintén nti^yon keresett A ni&szlag a köz-

séfrl^ hatAnihiiTi fóleff sprtéslegelókün tert<ni. ö.

Ui: Ilit drogot ad az útou-útfólen

ten f iyoscyaraiis niger), továbbá tí. az

orvosi káimos (A(x)rus calamui^) is, mely utóbbi

viaes heljeken terem. A beléudoknek a leveleit,

a kálmosnak a gyökerét használják. Krtékesithe-

tók még a következ mezei gyomok is, ú. m. a
búzaviHig, a pipacs, a Hzarkaláb és az ökörfark-
kóró virágai, u |>ap8ajt, a fehér üröm, a keskeny-
levelü útif levelei, a keserülapu. a gilioetüske,

a ma<'ska|)<>kés, a báránypirosító gyökere, az
ezeijófú, a fehér pemete hatásai stí). A bodza
és a hársfa virágai szintén igen keresettek. A
hazánkban termeszthet Gy. sorából megemli-
tendök : 1. A bor.^neiita (>fentha piperita) és 2. a
fbdormetita (Meutha crispji). amelyek lapályos
helyen, laza, kövér, fekete földben teremnek leg-

zamatosabban. Az alföldi menták kiválóan jól .ki-

kerülnek és a külföldön is nagy becsben álla-

nak. A magyar fodormenta a legtai-talmasabb va-
lamennyi fodormenta közül. S. Igen jól sikerül

hazánkban a méhfü vagy citromf (Melis.sa offl-

einaiis). 4. A zffálya (Salvia offlcinalis). 5. A
ruta (Ruta graveolens) és 6. Az izsóp (Hyssopus
of flcinaliíí) Ls, de ezek a szárazabb helyeket ked-
velik. 7. Nagj'on háládatos a benedekfü (Cnieus
benedictus) termesztése, amely mindenféle talaj-

ban megterem. 8. Az ökörfarkkóró, az orivsi
angyélika, a léstuáu, a festmályva, a fehér
mályva, a horioMrom, az édes ánizs és a tKtlódi

ánizs szintén felkarolásra érdemes gyógynövé-
nyek, amelyek termesztése hazánkban jól sikerül.

A növényt a talaj és éghajlat .szerint kell meg-
választani és próbaként jobb kicsiben 1—2 ha.-on

kezdeni. A gj'üjtés és szárítás igen fontos ós arra

jól bekell rendezkedni. Nehézség csak kezdetben
van, amíg az árúnak biztos vevt találunk. Hogy
mily nagy a kereslet, mutatja, hogy egyetlen né-

met gjár (Schimmel et Co. Leipzig) évente 7000 q
édesköményt. 1000 q iriszgyökeret, .3000 q kö-

ményt. 80(X) q borsmentát, 2ó00 q rózsalevelet

!iroz fel.

A fóldmív. minisztérium Kolozsváron Idsérletí

telepet is rendezett be. mely eredményesen m-
ködik és felvilágosításokkal szolgál. .Magyaror-
szágnak verbasoiunból, borsmentából, kamillá-
ból, nadragulyából jelentékeny kivitele van.
A nevezetesebb Gy.-et a képmellékletek mutat-

ják. Az egjes növények leírását 1. az illet cím-
szó alatt, V. ö. Páter Béla, Milyen gjógynövénye-
kct termesszen a kisgaada? (Budapest 1909); A
v;MÍon term gj-ógynövények (1911); A gjógy-
növények termesztése (1911); Rövid útmutatás a
vadontermógj ógjTiövények értékesítésére (1908).

Gyógypatak. \íözm>h. 1. Kisgygypatak.
Gyógypedagógia, tágabb értelemoen a testi-

leg és szellemileg rendellenes gyermekek tanulmá-
nyozásával és nevelés-tanításával foglalkozó tudo-
mány ; szkebb értelemben azonban inkább az ér-

zéki és értelmi fogyatkozásban szenvedk okta-
tási eljárásának módját jelenti. A Gy. ennélfogva
fleg a siketnému, a vak, a siket-vak, a gyengeel-
méjü és gyene-etehetségü, továbbá az idegrend-

szerbeli könnyebb abnorniitásokban szenved gj'or-

mekek oktatásáru, valamint a beszédhibákbau
szenvedk szakszer kezelésére terjed ki. Szoros
ös.szcfüggésbou áll a gyermektanulmányozással
(1. o.), mely tudomány Magyarországon a gyógy-
pedagógiai intézményokból és az ezekkel kap-
csolatos pszichológiai laboratóriumból indult ki.

A Gy.-ban az orvos és pedagógus közös mö-
ködé.sének nagy tere van és ez együttmködés
már is kiváló eredményeket mutat fel, minek
következtében a Gy. úgy a külföldön, mint ha-
zánklmn nagy fejldésnek indult. Hazánkban az
érzéki és szellemi fogyatkozásban szenvedk
száma az 1900. évi népszámlálás szerint 6.,26íi

volt s a Gy.-i oktatást igényl tanköteleskorú
gyermekek száma ez idszerint meghaladja a
13,000-et. Miután a Gy. segélyével az ilyen gyer-
mekek általában a társadalom ha.sznos és mun-
kás tagjaivá képezhetk, általános a törekvés,
hogy e különleges oktatás minél több ily fogya-
tékosra kiterje.sztes.sok. Ezt célozza az immár
tárgyalás alatt álló törvényjavaslattervezet is.

mely — miként a külföld legtöbb államában — a
tankötelezettséget az érzéki és értelmi fogyatéko-
sokra hazánkban is kiterjeszteni kívánja. A Gy.
minden ágára kiterjeszked irodalom : Sarbo,
A beszéd; Ranschhurg Pál, A gyermeki elme
és rendellenes mködése, egészségtana és vé-
delme (Bpest 1908); Schreiner Ferenc, Magyar
Gyógypedagógia. ha\i folyóirat (u. o. 1909-

1912) ; Heller Th., Grundriss der Heilpadagogik
(Leipzig 1904) : Schreiher A.., Das Buch vom Kinde
(n. 0. 1907); WeiglF., Kurs für Heilpadagogik
und Schulhygiené (Donauwörth 1908): Daniid
matiu, Schoher és Schidze. Enzyklopádische-^
Handbuch der Heilpadagogik (Halle 1911) : Hoil-

pádagogi.sche Schul- u. Elternzeitung (Wien);
Guizmaii)! H., Medizinisch - pádairogische Mo-
natsschrift für die gesamte Sprachheilkunde
(Berlin). li. még Sikdnémdk. Vakok, Szelleim
fogtjatékoíiok, Gyöngeelméfüek és gi/öugetehetsé-

(fiiek. Lfegesek oktatása.

Gyógypedagógiai állami intézet. Szellemi-

leg fogyatékos gyermekek tanítá.sjíra és foglal-

koztatására létesített intézet. Ily intézet van a
gyöngeelméj és gjöngetehetség gyermekek
nevelés-tanítására Budapesten, a gyöngeelmé-
jüek tanítására és foglalkoztatásáru Borosjenn.
Elbbi 1897., utóbbi 1903. létesült. L. Oyönge-
elméjüek és gyöngetehetségiiek oktatása.
Gyógypedagógiai intiézetek, a r^>gebl)en em-

berbaráti tanintézeteknek nevezett siketnémák,
vakok és szellemileg fogyatékosok, továbbá az
ideges gyennekek intézeteinek közös elneveaése.

Ily intézet van hazánkban harmincnyolc, melyek-
ben az 1912— 13. tanévben ös.sze.sen 3113 növen
dék volt; a siketnémák ré.szére van tizenhat in-

tését 1628, a vakok rt'szére tíz 769. a .szellemi

fogyatékosok részér tizenegj- 690 t's az idegesek
r»>szére egj- 24 növendékkel. Az intézetekl^en allcal-

;
mázott tanerket - - 3 magánintézetet kivéve —

! az állani fizeti : a rendes tanerk száma 227, az
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óraadóké 114. A Gy. externátusok és internátu-

sok; a sikotnémák intézetei közül 12, a vakok
intézetei közül 8, az ú. n. kisegít-iskolák i)edig

kivétel nélkül externátusok. A Gy. ilynagy arányú
fejldése Náray Szabó Sándor államtitkár nevéhez
tíizödik. Hét intézet állami lévén, fenntartásukról

az állam gondoskodik, a többi intézetek pedig

községek, törvényhatóságok, egyéb hatóságok se-

gélyeibl és magánosok adományaiból tartatnak

fenn.

Gyógypedagógiai intézetek orsz. szakta-
nácsa. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium
hatásköre alá tartozó s a gyógyped. ügyekben
a szakfelügyeli állás megszüntetése után 1908.

alakított véleményez-testület. Elnöke a minisz-

tériumban szervezett gyógypedagógiai ügyosz-
tály mindenkori vezetje, rendes tagjai a buda-
pesti és váczi gyógypedagógiai intézetek igaz-

gatói és kiválóbb tanárai, rendkívüli tagjai a mi-
niszter által kinevezett kiválóbb igazgatok és ta-

nárok. A Gy.-nak adminiszti-ativ ügyeit a mi-
niszter által évrl évre megbízott eladó intézi.

A gyógypedagógia körébe tartozó összes neve-
lési, tanítási és személyi ügyekben a szaktanács
illetékes véleményt nyilvánítani, miért is az in-

tézetek közvetlenül ide terjesztik be a miniszté-

riumhoz intézett pedagógiai vonatkozású bead-
ványaikat. Ezeken kívül a Gy. hivatott a gyógy-
l)edagógiai oktatásügy fejlesztése érdekében az
illetékes hatóság elé saját kezdeményezésébl ja-

vaslatokat is terjeszteni. Tagjai mint külön ki-

küldött miniszteri biztosok az intézetek tanítási

eredményeit is ellenrzik.

Gyógypedagógiai pszichológiai m. kir. la-

boratórium, a budapesti áll. kisegít iskolával

kapcsolatban szervezett részben gyakorlati, rész-

ben tudományos célokat szolgáló intézmény. Ala-
pítója és vezetje Ranschburg Pál dr. egyet. m.
tanár. Célja, hogy beható tanulmányozás és a kí-

sérleti pszichológia alapján az általános lélektant

és fleg a gyermeklélektant gazdagítsa, a gyer-
meki elme tényleges exakt megismerésére hasz-
nálható módszereket létesítsen és hogy az ezek
által megejtett vizsgálatokat általában a gyer-
mekek tanulmányozása és a modern iKjdagógia
érdekében érvényesítse.

Gyógypedagógiai tanítóképz, a siketnémák,
vakok, gyöngeelraéjüek, továbbá a beszódhibák-
bíin szenvedk részére szaktanerk képzése cél-

jából szervezett intézmény. Székhelye Budapest,
igazgatója a gyógypedagógiai intézetek országos
szaktanácsának mindenkori eladója. Felvétet-
nek 30. életévüket még be nem töltött nép- vagy
polgári iskolai tanítók, okleveles középiskolai ta-

nárjelöltek és tanárok, továbbá teológusok és lel-

készek, ha pedagógiai képzettségüket megfelel-
leg igazolják. A képzés tartama két év. Az el-

méleti oktatás tárgyai: 1. A köziwnti idegrend-
szer és az összes érzékszervek bonc- és élettana.

2. Fonetika és nyolvalaktan. 3. A siketnémák
lélek- és neveléstana. 4. A siketnémák oktatásá-
nak módszei-tana. 5. .-^ siketnémák oktatásának
története és irodalma. (5. A vakok élet-, lélek- és

neveléstana, oktatilsuk módszertana, tört^Miete és
irodalma. 7. A szellemileg fogyatékosok élet-,

lélek- és neveléstana, oktatásuk módszertana,

története és irodalma. 8. A be.szédszervek bono-

és élettana és a beszédhibák javítáj^a.

Gyógyrendrség, 1. Közegészségugif.
Gyógysegély megtagadása a magyar büntet-

jogban kihágás, amelyet elkövet az a gj-akorló

orvos és sebész, aki veszély esetében az els or-

vosi segélynyújtást alapos ok nélkül megtagadja
V. elhalasztja, továbbá, aki járvány idejében ren-

des mködési területén a hatósági kü-endelést el

nem fogadja v. a járvány folytán megbetegültek
részérl kértels orvosi segélyt és amennyiben lak-

helyén más orvos a gyakorlatot nem zi, a to-

vábbi gyógykezelést alapos ok nélkül megtagadja
V. elhalasztja ; e kihágás büntetése 200 koronáig
terjedhet pénzbüntetés. Hasonló büntetés éri azt

a szülészt vagy szülésznt, aki siü'gs esetekben
a hivatásával járó s igénybe vett szolgálatot, —
valamint azt a gyógyszerészt is, aki az orvosi-

lag rendelt gyógyszer kiszolgáltatását alapos ok
nélkül megtagadja vagy elhalasztja. Súlyosabb,

600 koronáig terjedhet pénzbüntetés állapítandó

meg, ha a Gy.-t az állam, törvényhatóság v. köz-

ség által alkalmazott orvos, sebész, S2rülész vag>-

szülészn hivatalos alkalmaztatásával egj^bekötött
orvosi, sebészi, illetve szülészi szolgálatában kö-

veti el. Ha ez utóbbiak járványos betegség idején,

habár lemondás folytán, de lemondásuk szabályos

elfogadtatása eltt hivatalukat elhagyják vag>
egyébként a Gy.-t követik el : 2 hónapig terjed-

het elzárással és 600 koronáig terjedhet pénz-

büntetéssel büntetendk. Ugyanez a büntetés éri

a járvány idején gyógyszertárát elhagyó v. az

orvosilag rendelt gyógyszer kiszolgáltatását ala-

pos ok nélkül megtagadó v. elhalasztó gyógysze-
részt, továbbá azokat az állami, törvényhatósági
V. községi kórházakban gyógyszerészekként, fel-

ügyelkként, ellenrökként v. betegápolókként
meghatározott idre alkalmazott egyéneket is,

kik járvány idejében hivatalukat v. szolgálatukat

ezen id lejárta eltt elhagyják. A Gy.-nak ki-

hágását követi el, de lényegesen enyhébben bün-

tetend az az állatorvos is, ki sürgs esetekben a

hivatásával járó szolgálatot alapos ok nélkül meg-
tagadja V. elhalasztja (1879. XL. t.-c. 93—98. §§.).

Gyógyszer, l. Gyógyszerek.
Gyógyszeralak. A gyógyszerek különféle alak-

ban kerülnek alkalmazásba, melyeknek készítés-

módjával, rendelésével és rendeltetésével az ars
formulandi v. rendeléstan foglalkozik. A fóbb

Gy.-ok a következk : /. Szilárdak : teák (spe-

cies), osztatlan és adagokra osztott porok (pul-

veres), labdacsok (pilulae, boli), szemerkók (gra-

nulae), táblácskák (tablettáé), korongok (rotulae).

szeletkék (pa.stilli, trochisci), ostya- és gelatin- v.

keratin-tokocskák (capsulae), gyógj'szeres gela-

tinák, végbél és hdvelykúpok (suppositorii), hü-
velygolyók (globuli vaginales), gyógyszeres pál-

cikák (coreoli V. bacilli medicati), tapjiszok (em-

plastra), nátron-szappanok (sapones natronati).

//. FéJfoli/ckoiigak : nyalat<ik, ízek (electuarii),

tészták (pastae), kencsök (ungueuta). kenetek
(linimenta). ///. Folyékonyak: oldatok (solutio-

nes), elegyek (mixtúráé), áztatások (maííeratio-

nes), pállitások (digestiones), fornizatok (infusi),

fzetek (decocti). cseppek (guttae), fejetek (emul-

siones).
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Gyógyszerbelélegsés, I. Belélegzési orix>slás.

Gyógyszerek (lat. vyilirnnwn v. medicameu-
luin : 'A>v. fartmikon), ulyan anyagjuk, nu>lyok ké-

miai V. Hzikai alkotá-siikiKti i>s liatásukni\l fogva

a botojf omb«»ri t«'st cx'yof! szerveinek v. szöve-

teinek kóroiMiii aieirváltozott mködését a helyes

(élettani) útra t<»n'lni képesek. A Gy. fogalmát
magában véve is bajos jól körülírni, de még in-

kább amiatt, mert nehéz élesen elkülöníteni a
határt a üy. és tnérey között. Pózért már a görög
"liit'vezós, a farinakon mérget és orvosságot fel-

saitvH jelentett. A Gy. fogalmának u. i. fontos

lut'irlmtaruzú része annak Símemu/úfége (dosis, adat
V. íulíi^'i : a (iézis nagyságának emelkedése v. csök-
kt'iif.-" szerint i"liet a gyógyszer szoros értelem-

ben vett nieieirjré és fordítva. A Gy. gyjtésének
ós eredeti módja természetesen az ítélet nélküli

durva empíria volt, mely halomba foglalt övssze

niiiHlrn sz.'il, ami í!j/yc» elvétett esetekben is gyó-
i.'\ ito <i«'Jiuiok látszott, s ezért az idók folyanián

a Gy. száma i-endkívül felsza|)orodott. Közibök
Jutottak olyan szei-ek is, amelyek hatástalansága
nem raarmihatott ismeretlenül, és o tapa.sztalatok

vezették rá idóvel (különösen a múlt .század elsó

felében és közepén) az or\'osok egy részét a nihiliz-

musra, mely tagadta, hogy a Gy.-töl valamit várni

lehessen a te.sti bajok orvoslásában. Ez a szkepti-

cizmus sokáig lenygözte az orvosi tudományt
az igazi haladásban, de haszna is volt, mert elsó

'-ka volt a beváró (exspectativ) kezelésnek, mely
iiem nyíilva mindjárt Gy.-hez, a betegségek ren-

des lefolyásának ismoretóro vezetett és megválo-
gatta a (iy. birodalmában az érdemest. De még
szigoriibb ez u rostálás, amióta nemcsak a beteg-

ágy mellett történik a Gy. hatásának megfigyelése,
hanem amióta a modern gyógyszei-tannak mód-
szereivel, kísérleti állatokon, gondos megílgyelés
alá kerül a Gy. élettani hatása, mieltt az a beteg-
!iez kerül. Igaz, hogy a kísérleti állat és a beteg
-iiber saervezete közt olyan távolság van. hogy

i gj'ógyaaseres kísérlet mindig csak irányadásul
^ ehetó egy gyógyszer értékének megítélésekor,
(le ez az ítélet nem marad el, amióta elvvé lett,

hogy a farmakológiai kutatásnak igazi döntóhelye
a klinika. Gy.-et szolgáltait az állat-, növény- és

ásváiiyvilág ; ezek az ú. n. nyers gijógnanyaqok
v. (hof/ok. Már Galenus, római orvos ezekból vizes

és szeszes kivonatokat készített, amelyek a ható-
anyagokat koncentráltabb ós bevételre alkalma-
sabb formában tartalmazták s amelyek ma is

használatban vannak és galenud készítmények-
vrk neveztetnek, k ma alkalmazott Gy.-nek leg-

iiaL'vobb része ré.szint a nyers drogokí)ól elállí-

tott tiszta kémiai anyag, az ú. n. hatmnyay v.

annak sói. részint a mcxlern gyógyszer-kémia ál-

tal gjárilag elállított tiszta vegyi termék, ami
kipróbálva használhatónak bizonyult.

k Gy. hatása vég.s elemzésben kémiai vag>'

fizikai hatás, melynek részletes ismerete azon-
han mégsokáig ismeretlen maradelttünk: amint-
hogy- i-smeretlenek elttünk a molekuláris válto-
zások is. melyek az életnek normális jelenségeit

"

' ^vszerhatá.sf)kat nagy általános-

!;re (^ általánosakra oszthatjuk :

/ eioDDieK esak a Gy. alkalmazásának helyére
-corítkoznak, az utóbbiak i)edig a test egyéb ré-

szein is megjelennek. Van direkt és indirekt
gyógyszeres hatás is; pl. a pikrotoxin közvetlen

a nyultvelönek izgatása által az egész testre kiter-

jed görcsöket okoz ; de vannak oly szerek is, me-
lyek indirekté lélegzési zavarok elidézése által

okoznak ilyen görcsöket. Némely (íy.-nek tnellék-

hatásai vannak ; így a klorálhidrát, mely kitn
bódító szer, egj'szersmínd a szívet is megtámadja.
Más szereknek utóAotówtA' vannak ; így fejldnek
ki a krónikus mérgezések bizonyos szei-ek huza-
mos használata után. Azoknál, melyeknek hatása
nem gjorsan múló, kumnlativ (halmozódó) hatás

tapivsztalható. úgy hog>- az elbb beadott dózisnak
hatása még ré.szben fennáll, mikor már az utóbb

beadottnak hatása hozzászegdik (a .sztrichnin,

digitális, ólom). Némely gyógyszer iránt bizonyos

emberek különös fogékonysággal, idioszinkráziá-

xnl bírnak, így némelyek a jódkálí iránt : különö-

sen fontos a gyermekek ídioszinkráziája a moríln
iránt ; másrészt vannak bizonyos .szerek (különö-

sen a bódítók : morfin, paraldehíd stb., továbbá az
alkohol, a nikotin, az arzén), melyekhez az emberi
szervezet igen könnyen hozzászokik, úgy hogy
többszörös használat után idk folyamán a szer-

vezet akkora dózist bír el, amelyekbl sokkal ki-

sebbek is halálosak lennének hozzá nem szokot-

tak számára ; ígj' a morflnevk némelyike 2" g.

morfint is fogyaszt egy nap alatt, míg a meg-
engedett legnagyobb dózis (melyet az orvos bete-

gének napjára írni szokott) ebbl 0'12 g.

A Gy. rendelésekor az orvos figyelmmel van a

beteg nemére és korára ; apró gjermekéknél hóna-

pok, nagyobbaknál évek szerint változik a Gy. dó-

zisa ; nknek és ids férfiaknak rendesen a felnt-

tek dózisának =/j-át adják. De figyelni kell a Gy.
alakjára és alkalmazásuk helyére is : jól oldható,

finomporrá tört vag>' oldatban lév szerek jobban
szívódnak fel és gyorsabban fejtik ki hatásuk egé-

szét, mint amelyek rosszabbul oldódnak természe-

tük V. gyógy-szeres formájuk (pílulák stb.) szerint.

A br alá fecskendezett (iy. gyorsabban és töké-

letesebben szívódnak fel, mint azok, amelyeket a

gyomorba, végbélbe stb. adnak l)e ; még gj'orsabb

azon szerek fölszívódása, melyeket finoman eliKtr-

lasztott (spray) folyadék v. gáz alakjában (kloro-

form) lehelnek be, vagy amelyeket oldott állapot-

ban Pravatz-t segítségével egy gyüjtérbe fecs-

kendeznek.
A Gy. a szervezetben változásokat szenvedhet-

nek, sokszor már az alkalmazás helyén, sokszor

csak a .szervekben. Oxidálódhatnak, rodukált>d-

hatnak, szintétizálódhatnak, dekomponálódhat-
nak, több molekulára hasadhatnak. Ez élettani

veirytanl folyamatokat legtöbbször úgy tekinthet-

jük, mint amelyekkel a szervezet védekezik a szei-

ártalmas hatása ellen. (.\ fenol mint nem mérgez
fenolkénsav ürül ki ; a morfin hatástalan oxi-

dimorflnná oxidálódik). De lehet, hogy egy g5'óg>-

szer éppen e reakciók egyike után válik csak

hatásossá. (A colcbicín heves méreggé : oxidicol-

chícmné oxidálódik; az oldhatatlan észterek a

belekben hatásos alkotórészeikre hasittatnak : a

salol fenolra ósszalicllsavra). A Gy. kiválasztásá-

ban legfbb része van a veséknek és bélmirigyek-

nek : de a nyállal, izzadással. tejjel is ürül ki cse-

kély meimyiségben.
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Tankönyvek: Vámossy, Fenyvessy, Mansfeld,
(xyógyszGrtan 1913, 3. kiad. ; Gottlieb ós H. Mayer,
G. Schraiodeberg, Tappeiner, Penzold, Poulson
Pouehet, Custiny gyógyszertani tankönyvei.

(íyógyszerelés, az orvos azon mködése, mely-
iiélfogva gyógyitószereket, orvosságokat rendel

a betegnek.

Gyógyszeres fürd, 1. Fürd.
Gyógyszeres kiütések. Az emberi br nagyon

•'lénken reagál az öt ér ingerekre, nevezetesen a
vegyi behatásokra. Az ilyenek a brt kívülrl és

belülrl érhetik. Kívülrl, ha pl. a brt mosás,
/tpolás, festés stb. céljából, gyógyító szerekkel stb.

•Tintjük, ha ipari foglalkozás közben maró sze-

rek, kátrány, terpentin, festékek, mész, gipsz,

fotográfiai anyagok, étel-, cukorhulladékok, to-

vábbá állati és növényi eredet maró váladékok,

pókok, hangyák, bogarak, medúzák, primula,

csalán, gombák, gyanták stb. bántják, paraziták

csípik meg, vagy az illet ember saját váladékai,

pl. a veríték, bomlása közben hosszabb ideig sért-

heti a brt. Belsleg a vér- és nyirokkeringés út-

ján juthatnak a brre részben kórtermékek, pl.

májbajosoknál epeanyagok, cukorbajosoknál a
t.'ukor, aceton stb., vesebajosoknál fehérjék, bél-

bajosoknál indikán- és purinanyagok stb., más-
részt fszerek, gyümölcsök, húsok stb. evése
utíln keletkezhetnek brt izgató bomlási termé-
kek, végre különösen gyakran látni orvosságok
bevétele után (jód, arzén, autipirin, szalicil, kinin,

liigany, bróm, klorál, szérumok stb.) ilyeneket

végtelen változatban (akne bromica, jodica, picea,

orythema toxicum stb.) fellépni és sokszor más
l)etegségek utánzása miatt komoly nehézségek
merülhetnek fel a kórisme terén. Általános sza-

bály ilyenkor az ingernek megszüntetése, tehát
pl. a gyógyszernek elhagyása— ami már gyógy-
szernél is sokszor lehetetlen — azután az egész
szervezetnek tervszer rendbeszodése.

Gyógyszerész, 1. Gyógyszerészel
Gyógyszerészet. Régi idben a gyógyszerekot

maguk az orvosok készítették ; az errl szóló leg-

régibb munkát Kr. e. 1552. írták. Az orvosok,
akik nemcsak betegek gyógyításával, hanem egy-
szersmind gyógyszerek eladásával is foglalkoztak,

boltot is tartottak e célra, mely rekeszes bútorzatá-
nál fogva apotheka nevet viselt. Az els gyógyszer-
tár Bagdadban nyílt meg 754. Hazánkban a budai
jogkönyv (melyet 1244. kezdtek szerkeszteni) 102.
pontja meghagyja, hogy a gyógyszerészek mást
mint gyógyszert nem árulhatnak. Ez idben nálunk
még az orvosok többnyire egyszersmind gyógy-
szertárakat is tartottak, de önálló gyógyszerésze-
ket is ismerünk már e korban. így egy 1346
dec. 2. kelt okiratban magister Gekminus (apothe-
•arius domini regis) nevére akadmik, 1375. Synock
('» Barauch nev budai gyógyszerészekrl van szó,

1392. Bauchar Zsigmond ós Péter gyógyszeré-
szek házairól van említés. Bártfán 141-2^ Johannes
apotheearius neve lordul el. Körmöczbányán Kris-

tóf, der Apot«>cer 1499—1505. tanácsos volt, 1494.
hinqerhard, 1495. pedig Valentinm mint budai
s-'yégyszorészek említtetnek.
A XV. sz.-ig a gyógyszerészek kiképzésére ren-

deleteket nem találunk; valószínleg a gyógy-
szerészek maguk képezték ki az általuk gyakor-

latra felvett egyéneket, s k képesítették önálló

üzlet nyitására. Nagyobb városainkban ez id-
ben többnyire találunk gyógyszertárakat, ezek
a városok tulajdonát képezték. Brassó gyógy-
szertárában 1523-ban 25 frt évi ílzetése volt a
gyógyszerésznek ; Lcsén 1563. Sophm Frigyes
gyógyszerész kéri a hatóságtól a már évek óta
fennálló gyógyszertárt. Selmeczbánya tanácsa
1581. ílgyeknezteti a városi gyógyszerészt, hog\
az orvosságot a megszabott árban szolgáltassa ki.

1596-ban Lcsén a magiszti'átus a városi gyógy-
szertárt Arandia Ágoston doktornak átadta; a

leltárban az egyes gyógyszerek árai is fel van-
nak véve. A gyógyszerészekre nálunk az osztrák

örökös tartományokra vonatkozólag kiadott rendé- i

letek voltak érvényben. Ezek közül a gyógyszerészi
'

gyakorlatot szabályozza III. Ferdinánd rende-

lete, mely I. Ferdinándnak 1564-iki és I. Rudolfnak
1602-iki szabályzatait megersíti és kibvíti. A
XVIII. sz. els felében hazánkban a gyógyszeré-
szek képzése cóhszerü volt. A nagyszombati egj "

tem szervezéséig nálunk ritka volt az egyetemi
végzett gyógyszerész ; ilyenek voltak azonban azok
az orvosok, akik gyógyszertárt tartottak. Az 1759
máj. 29-iki királyi rendelet úgy intézkedett, hogy
a gyógyszerészeket a városi, ahol olyan nincsen, a

megyei tiszti orvosok vizsgálják meg, bizonyítvá-

nyukat terjesszék fel a helytartó-tanácshoz s ez

eseti'l-esetre adja meg az engedélyt a gyakoi-
latra. A nagyszombati egyetem orvosi karának
felállításával egyidejleg 1769. szerveztetett u
gyógyszertan (matéria mediea) tanszéke is. Az
1799 márc. 15-iki kii-, rendelet alapján a helji^rtó-

tanács az újonnan alapítandó gyógyszertárakat
reál- és személyjoguakra osztotta. A helytartó-

tanács a gyógyszertárak vizsgálatát is elrendelte

és ahol szkségesnek mutatkozott, erélyes intéz-

kedésre hívta fel az illet hatóságokat; 17lí'

szabályozta a gyógyszerekkel való házalást i^

mely a gyógyszertárak csekély száma mellet!

ugyancsak virágzott. Az olajos tótok (olejkároki

berendezett gyógyszertárral hátukon és szekér^ •

ken bejái'ták hazánkat. Német-, Lengyel- és ( )ros

országot. E házalás csak 1835. sznt meg.
Az alkotmány visszaállítása óta a hazai tíy. :

fellendült és az állam részérl is egyre uagyobbodv
figyelemben részesül. Igen üdvös tevékenységei
fejtett ki e tekintetben a Mfu/yar országos gyóqy-
szerész-egyh't, mely soha el nem miUó érdemeket
szerzett a magyar Gy. rendezése körül.

Az 1876. XIV. t.-c. 16. fejezetének 124. szaka-

sza szerint «a gyógyszertár mint közegészségi
intézmény az állam felügyelete alatt áll». Ez a

fölügyelt kiterjed továbbá : a Gy.-i személyzet
tudományos képzettségére, a gyógyszertárak ko-

zelóséro, az államilag meghatározott árszabiUyzat

megtartására, a berendezésre, felszerelésre stb

Gyógyszertárt csak az kezelhet, ki az ország t^

rületón érvényes gjógyszeré.sztudori, v. gyóg.\
szorészmestori oklevéllel vanfelruhi'izva. A gyóg\
szertár tulajdonosa vagy kezelje nem okleveles

személyzetének mködéséért felels, az okleve-

les segédek els sorban maguk felelsek. Hite-

lezni a gyógyszerész csak sürgs veszély ese-

tén köteles, <>nnek igazolása a rendolorvo-;

által történik.
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Legújabban a (fyógvamté$uk títípMésél kor-

luAnyunk a küvetkezöképeii onbályoita: A gya-

kornokká való felvétel kellékei : hatósági orvosi

bizonyítvány, ujraoltási bizonyítvány, erkölcsi

bizonyítvány, érettségi bizonyítvány. A gyakor-

noki idó két évre terjed. A fryógyraerész a gya-

kornoknak a nála töltött taaidóról a tiszti forvos
riltal láttamozott bizonyítványt tartozik kiállitani.

\ gyógyszerész köteles gyakornokát fokozatosan

•oavatni a Oy. gyakorlati részébe, köteles gon-

!<i6kodni, hogy növendéke a Gy.-i könyv- ós ügy-
itellel, s a Gy.-et szabályozó hatósági rendele-

tekkel, tórvényekkel megismerkedjék, hogy a

vények árszabványozásába magát begyakorolja,
' a gyógj'szerisme elemeit elsajátítsa. A gj'akor-

ii)ki vizsgálatók Budapestien és Kolozsvárt tartat-

lak. A vizsgálatra való jelentki'zó.s a magyar ki-

rályi vallás- és közöktatá:«Ugyi miniszter által ki-

nevezett vizsgáló bizottsás; elnökénél szóval vagy
I ásban történik, ki a jelontkozó okmányait nieg-

• izsgálván, ha azokat rendben találja, a vizsgá-

lat helyét és napját kitzi. A vizsgálat gyakor-

lati és szóbeli részból áll. A vizsgálat eredményét
u bizottsác elnöke az illetékes törvényhatóságnak
tx'jelonti. A gyakornoki végbizonyítvány tulajdo-

;osaia magyarországi gyógyszertái'akban segédi

iiinóségben alkalmazhatók.

A segédi id három év. amelybl egy év a dip-

loma megszerzése után töltend ki. Az egyetemi
' / két évre terjed, amelynek sikeres be-

1 gyógj'szerészjelölt két évi segédi id
a ut^ approbációs vizsgát tesz. A
^zdoktori oklevelet elnyerheti az a

- ' - -• i'vszerészmesteri szigor-

'•t hallfat az orvosi fa-

V - írásbeli szigorlatokat

; tött önkéntesi év a se-

K="-
A ii zertárintóietében alkalma-

zott tíj r..
katonai tisztviselk, á. m.

VII. rangosztái. <zerész-igazgató, VIII.

1-. o. gyógyszer* - k, IX. és X. r. o. gyógy-
.szonész-számtisztek, XI. r. o. gyógyszerész-járul-

uokok (Medicamenten-Accessisten) és XII. r. o.

hSuomí. LlMti—er X. Ferenc, Mj^tiurMÉg mbmUc
tH;éM»*glfyw, Buda 1M8; PeUetir Radl éa lUUi Oibor,

A Oy.-i tadoiiáBTok alapT«MiJkUi; Balogk KÜbíb, A Bacrar
gjógJMerkaaTTkiiMrtária. BiiAapMt 18?»; BtMdrSáa-
?or, Oy. tflrrteyek <• nulMjiík, o. o. 1887 Deaücó KÍLbíb,
\ ouarv orrai raad tOrtéMte, . o. 18»é ; Vaná^k Zoltáa,

'iyónrsaer^Ml BeilIap(L o.);K. Kartomky Oeya, OyAnr-
sieréal KOalSny (L o.); Gyakoraold tankönyv, n. o. 1888;

K. BAn Kándy, OyónraMÍrte«Ü BMl-BncyclopedU, a. o.

1891.

Gyógyszerészi Hetilap, 1862 jan. indította

meg Schédy Sándor gyógyszerész, aki 1897-ig

-zerkesztette. 1897-ben Varságk Zoltán dr. vette

át a lap vezetését. A Gy. állandó kiadványa a
Gydgyszeré^szek Zsebnaptára.
Gyógyszerészi Közlöny, 1885. alapította Csor-

gay Kálmán, akinek halála után, 1892. K. Kar-
lovszky Geyza, volt egyetemi tanár vette át a
.szerkesztést.

Gyógyszerész-kamarák. Magyarországon Gy.
nincsenek, de a magyar országos gyógyszerész-

egylet mködése részben helyettesíti ezt az intéz-

ménj-t. — Németországban a Gy. 1901. létesül-

tek. Céljuk a gyógyszerének érdekeinek elmoz-
dítása, továbbá a kari tJmteirfig minden tókintet-

ben való megóvása. A kamarai tagokat záradékkal

ellátott oklevéllel biró gyógyszerészek választ-

ják ; minden negyven szavazó után egy kamarai
tag választható.

Gyógyszerész-súly. A régi Gy. alapegysége
volt a fout (libra) ; amelynek hányadosai az obon
(uncia) ; a nehezék (drachma) ; a terecs (scrupu-

lus) ; a szemer (granum). Az osztrák font 420, az

angol font 3732, a nürnbergi font pedig 357*9

grammnak felel meg. A régi magyar-osztrák Gy.-

egységek grammokra átszámítva a következ ér-

tékeket adják:

Jele
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2. A koloavári egyetem Gy.-e az általános ós

kísérleti kórtant Inféettel együtt van ; alapítása

öasieeeik az egyetem alapításával. Els tanára

A jtAi K". Si'iii(l(.r í 1 H72 -1875) volt, utána Högyes
i: IJókay Árpád (1882 1889)

k !i rüvid ideig Tóth Lajos ve-

:\2 iuU'zeU<t, azután Lóte Levjos igazgatása

A. A íatott. Mostani helyére, a Karolina-kórházba

1897-98. került.

Gyógyszertár. A Qy.-ak állami engedélyek

folytán iétceitett közegészségügyi intézmények.

A majfyar torvények szerint ötféle jogú Gy. van.

Reáljogú Gy.-ak. amelyek szabadon eladhatók,

örökulhetók, hagyományozhatok. így magánjogi

annódéeek alapján bárkire átruházhatók. Ha a

taU^jdMMMDak nincs gyógyszerészmestori okle-

vele, vagy nem gjógyszerész, úgy köteles a Gy.
élére okleveles gyógyszerészgondnokot állítani.

.4 személyjogii (rij. üzleti joga az 1876. XIV.
t.-c. 181. §-a szerint a Gy.-i jogosítvánnyal fel-

ruházottnak személyéhez van kötve; ily jogosít-

vány el lu'in adható s nem hagyományozható, a
jo-ídsitvaiiy le nem foglalható, csakis a szerek és

szerelvények, de ezek is csak az erre rendelt sza-

bályok megtartásával. A m. kir. belügyminisz-

ter azonban a jognak átruházását oly okleveles

gyógyszerészre, aki a ton'ényszabta képességgel

bír, mindkét fél kérelmére engedélyezheti.A gjógy-
szerész elhunj-tával a személyes gyógyszerészeti

jogosítvány haszonélvezete az özvegjTe száll ; ha
az özvegy gjermekei kiskorúsága alatt újra férj-

hez megy. vagy elhal, a jogosítvány haszonélve-

zete a g>ermekeké nagykorúságukig. Ugy az öz-

vegy, mint a kiskorú gyermekek gyán^i^ okleveles

kezelöt köteles tartani.

Fiók-Oy.-ért a gjógyszorósz csak oly helyre

folyamodhatik, mely Gy.-a forgalmi köréhez tar-

tozik. Ha azonban valaki erre a helyre egy önálló

Gy. engedéiyeséeéért folyamodik ée adatokkal

kideríti, hogy ez az anya-Gy. fennállását nem
veszélyezteti, a kért önálló Gy. engedélyezhet,
s a ók-Gy. megsznik azon a napon, melyen az

új Gy. a forgalomnak átadatott. Köteles azonban
az úJ Gy. jogosítványosa a flók-Gy. szerelvényeit

az elóbbeni tulajdonostól egyezség útján, ennek
hiányában szakértóileg megbecsült értékben át-

venni.

HáA Gy.-t a belügyminiszter engedélyez inté-

zeteknek, kórházaknak, uradalmaknak, gyógy-
intézettel biró orvosoknak, vállalatoknak stb. Házi
tíy.-nak teljesen fel kell .szerelve lennie, szereket
i\-u[)án azon kör személyeinek szolgáltathat ki,

Mi.'iy k ,ia engedélyeztetett. Házi Gy. ve-

zi"t» s- igy orvos, v. gyógyszerész vinni.

A h izi * ,^

.

.» lui vényhatóság felügyelete alatt áll,

11 házi Gy. tartására jogosított orvosok tartoznak
,M>, i.,M i>.,v..n 'vv-'ondó megrendeléseiket meg-
I II nyilvános Gy.-ból hozatni,

s --- :- ^., ^,.,.izerész által igazoltatni, az
ármérséklet az illetó orvos és gyógy'szerész kölcsö-

nös egyezkedésének hagyatík fenn.

Ott, ahol öy. nincs, az orvosok kézi Gy. tar-

tására feljogosíthatok, de ók is kötelesek az e rész-

ben fennálló szabályokhoz alkalmazkodni ; ennek
tolj-tán oly helyeken, hol nyilvános Gy. van, saját
kézi Gy.-aikból sem helybeliek, sem idegenek szá-

lUvai San LejOama. IX. tM.

mára gyógyszereket ki nem szolgáltathatnak. Bel-

ügyminiszteri rendelet alapján csak bizonyos

számú gyógyszer tartására van engedély (44
gyógyszer és 9 kötszerféleség). A szereket a tör-

vényhatóság területén lev valamely Gy.-ból kell

beszerezni ; külföldrl v. droguistától beszerezni

tilos. Hasonszervi orvosok a gyógyszerek sanya-
gait és oldatait rendes Gy.-kból tartoznak hozatni.

Új Gy. felállításáért folyamodhatik valamely
község, V. okleveles gyógyszerész ; ha az új Gy.
felállítása szükségesnek nyilváníttatík és ennek
felállithatásáért a község folyamodott, a jogra pá-

lyázat hirdettetik ; a felterje.sztett pályázók .szemé-

lyére nézve a belügyminiszter határoz. Ezt az el-

járást újabb idben a magánkérvényezkkel szem-
ben is gjakorolják. A jogot nyert gyógyszerész a

Gy.-t egy év lefolyása alatt tartozik felállítani, mert
különben a jogosítványa elévültnek tekintetik ; a

megnyitásnál a tiszti forvos és az arra rendelt

hatság egy képviselje jelenti ki, hogy elzetes
vizsgálat alapján a Gy. a forgalomnak átadható.

A Gy.-ak engedélyezése napjainkban Ausztriában

és Németországban ugyanazon módon történik,

mint hazánkban; Németországban azonban min-
den alkalommal a Gy.-i jogot nyilt pályázat utján

adományozzák ; szabad ipar tái'gyát képezi, ter-

mészetesen qualiílkációhoz kötve, Francia-.Angol-

és Olaszországban.Magyarországon az 1912. év vé-
gén a nyilvános Gy.-ak száma 1860. Budapesten
az 1912. év végén a nyilvános Gy.-ak száma 113,

azonkívül van még 9 házi és 3 katonai gyógy-
szertár.

Gyógyszertári árszabályok, a gyógyszerek el-

adási árait meghatározó hatósági szabványok. A
szabad verseny kizárása, mely a gyógyszereknek
kicsinyben, illetve az oi-vosi vényre való kiszol-

gáltatására nézve a közegészségi törvények ér-

telmében helyt foglal, továbbá a közegészségi
érdek teljesen Indokolja, szükségessé teszi a ható-

sági árszabályozást. Magyarországon az 1876. évi

XIV. t.-c. értelmében a gyógyszerek árát a belügy-

miniszter szabályzatllag limitálja, s ehhez min-
den gyógyszerész vagy kézi gyógyszertár tartá-

sára jogosult orvos köteléé alkalmazkodni, ellen-

esetben közegészBégi kihágást követ el. A Gy.
gyakori változtatásainak szükségét magyarázza
az a körülmény, hogy a gyógyszerek sanyagok,
mint egyéb piaci áruk, forgalmi értékük Ingado-

zásnak van alávetve.

Gyógyszénunok v. gyógyító savók, bizonyos

eljárásokkal szerzett vérsavók, amelyek a meg-
felel betegségre gyógyító hatással vannak. Ilyen

Gy. vannak a difterla, merevgörcs, sárgaláz, stb.

ellen, L. Immunitás és az egyes bete^geknél.
Gyógyszol^a, a múköd katonaorvosoknak se-

gédkezet n>'ujtó és erre különösen kiképzett kato-
nák, kik háti bröndben és külön e célra szolgáló

kötszertáskában gyógy- és kötözszereket visz-

nek az orvosok után.

Gyógytan, gyógyftásUm (therapia v, thera-

peutika) a betegs^dc keselésérl szóló orvosi

tan. Feloszlik általános és kiüimös Gy.-ra; az
utóbbi sorra veszi az egyes betegségeket és

azok gy(^^tását, természetét lóilön-kttlön rész-

letekre írja le ; míg az elbbi a gyógyításnak álta-

lános sém^át a4ja.

X*
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Gyógytápszerek, táplálóanyagokat koncen-

tráltan és könnyen emészthet alakban tartal-

mazó készítmények, melyek kis térfogatban nagy
tápláló ert képviselnek és az emésztöszerveket

minden felesleges munkától mogkimélik és így
hatalmas eszközök az orvos kezében az elgyen-

gült szervezet roborálására. Magukban, vagy az

ételekbe és italokba keverve veszik be ket, mindig

csak mérsékelt adagokban, mert túlnagy adagban
ártalmasak is lehetnek. Gyógytápszereink épp-

úgy, mint a rendes tápanyagaink, a szénhidrátok,

zsírok és fehérjék osztályába tartozhatnak. Neve-

sebb szónhidrátok: a matóía-készítmények, a

gyermekliszték, a diabetikusok inulin- és aleuron-

kenyere. Zsírokközül: a csukamájolaj, a lípanin.

A fehérjék között vannak a legfontosabbak: hús-

kivonatok, peptonok, kazeinkészítmények (nutr-óz,

eukazin, plazmon), az olcsó tropon, az aVmmózok
(somatose) stb. Bizonj'os gyengeségi állapotoknál

alkalmazzák ket v. hosszas betegségek után,

midn a gyógyuló nem tud még sok táplálékot

magához venni, nehezen emészthet anyagokat
értékesíteni, mindamellett fokozott mértékben van
szükségekönnyen elégethet ftanyagra és a test

sejtjeinek rekonstruálására szükséges fehérjére.

Vannak oly Gy. is, melyek a fehérjét már elre
megemésztett, tehát egyenest felszívódásra alkal-

mas formában tartalmazzák. Ezek még az emész-
tés munkáját is feleslegessé teszik és még a gyo-

mormködés teljes szünetelése v. a gyomor hiánya
esetén (gasztrektomia után) is fenn tudják tartani

a szervezet energiáját. Sokszor célszeren köthet-

jük össze a Gy. rendelését egyéb gyógyszerek,

különösen a vas, arzén, jód, bróm stb. rendelésé-

vel, ha ezeknek az anyagoknak fehérjeösszekötte-

tései közül választjuk a rendelend gyógytáp-
szort. L. még Fehérjekészffmenyek.
Gyógytejek, 1. Gyermektejek.
Gyógytornázás (kinesitherapia, xívrjatí; a. m.

mozgás), az a gyógyító eljárás, melynek célja,

hogy egyes vagy összetett mozgások rendszeres

gyakorlása útján a szervezet bizonyos megbete-
gedéseit megelzze, v. a már beteg szervet meg-

gyógj ítsa. A tornázásnak gyógyító célokra való

alkalmazása a rendszeres mozgás élettani (hely-

beli és általános) hatásán alapszik. Gyakorlás
útján az izomzat vérben dúsabb lesz, ezáltal job-

ban táplálkozik, az izomsejtek száma szaporodik,

a mi az izomer fokozódását jelenti. Az izom-

munka az anyagcserét fokozza, az étvágyat omoli,

növeli a test melegét s a feles mennyiség zsi-

radék elégését sietteti (soványító gyógymódok).
A rendszeres mozgás, gyakorlás a csontok és

izületek alakját is befolyásolja s ezért az elferdí-

tések gyógyításánál jelents szerepet játszik. Az
által, hogy a gyakorlatok végzésénél azok pontos-

ságára is figyelünk s mozgásainkat a központi
idegrendszer s érzékszerveink ellenrzése mellett

végezzük, egyúttal ezek mindegyikének mkö-
dését is fejlesztjük. Ily értelemben az idegek gim-
nasztikájáról isbeszélhetünk.Atestgyakorlás lehet

akliv, mi ln a mozgást minden küls segítség

nélkül végezzük. Passzív mozgást egy második
személy (pl. az orvos) végez a teljesen nyugodtan
viselked betegen. Ha a mozgást egy második
személy végezi, ezt manuális tomáztatásnak ne-

vezzük, ha pedig a mozgatást gép végezi, ez a
géptornászat (Lander, Herz, Krukenberg, Schul-

thess). Ha a mozgás végzésekor egy küls er
által feltételezett ert gyzünk le, ezt elleniállási

mozgásnak nevezzük, mely ismét manuális vagy
géptomászat lehet. Ez ellentállási gyakorlatok
összeségét nevezzük svéd gimnasztikának (Ling).
A Gy. legeredményesebben az erre berendezett

(mechanotherapeutikus) intézetekben végezhet.A
Gy. a szervezet majdnem minden funkciójára ha-
tással van, s ezért mint megelz és gyógyító
eljárás kiterjedt alkalmazást nyer a mozgatni, az
emészt, lélegzési, vérkeringési (szívbajok) szer-

vek betegségeinél, valamint az idegrendszer (bé-

nulások, tabeses ataxia stb.) s az általános anyag-
forgalom zavarainál. A testegyenesítés (ortho-

paedia) körébe tartozó bántalmak (elferdülések,

zsugorodások) gyógyításában nélkülözhetetlen.

Gyógytudomány, 1. Orvostudomány.
Gyógyulás. A betegnek egészségessé válása.

Miként a betegség v. egészség fogalma, úgy a
Gy.-é sem egységes természettudományi fogalom.
Ertjük alatta azt a folyamatot, mely által a szer-

vezet mködése zavartalanságát, tökéletességét

és életképességét visszanyeri. A Gy. alapját az
él szervezet azon képessége adja, hogy bizonyos
ártalmak, illetleg az azok által okozott változár

sok és ezek következményei ellen védekezni tud,

st a változást esetleg el tudja tüntetni. A szer-

vezet ily mködése fképen a következ formák-
ban nyilvánul meg:

1. Kiküszöbölés ("e/mmo/z'o^, mellyel a szerve-

zetbe jutott idegen anyagot vagy a szervezetben
Idegenné vált részt eltávolítani tudja. Pl. elhalt

rész összeköttetése az egészségessel megsznik
s a rész egyszer leválással, v. genyedés útján

támadó nyílással a szervezetbl kilökdik. A szer-

vezetbe került idegen test környékén a test szö-

vete elgenyedhet s az idegen test a fölszinen v.

más úton a testet elhagyhatja. Ide tartozik a

szervezet állandó kéjiessége is idegen anyagok
és szervezetek behatolásának meggátolására. Ha
a kiküszöbölés a szó szoros érteimében nem jöhet

létre, gyakori, hogy az idegen test a szervezet-

ben «oltokolódik». Kötszövetbl álló, rostos heg
veszi körül, mely meggátolja, hogy az idegen test

a szervezetre újabb bajok forrása legyen. így zá-

ródnak el néha a testbe korült idegen testek, pl.

puskagolyó ; élsdiek, pl. trichinák, fertzött gó-

cok, pl. genyesztk vagy gümkórbacillus okozta
betegségek.

2. Méregtelenítés (desintoxicatio) , számos mé-
reg a szervezetben nem mérges vegyületté válik,

úgy hogy kisebb mennyiségeit a szervezet ártal-

matlanná tudja tenni. Különös fontossjigú a szer-

vezet ellenméregtermel képessége idegen fehér-

jék, speciálisan a baktériumok fehérjéi és mérgei
ellen. Kz(>ken alapszik az immunitite (1. o.).

3. Újrafejlesztés (regeneratio), az elszenvedett

megfogyatkozás pótlása. Ilyen pl. a seb Gy.-a, a
hiány kitöltódése, A regenerálóképesség fajonkint

ós a kortól függen nagyon különböz. Az emberi
szervezet regenerálóképessége— kivéve talán az

embrionális élet legels idejét — igen korlátolt

és sokszor pótolja az értékes szövet hiányát ér-

téktelen kötszövet.
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Gyógyvizek. 1. Ásványvizek.
Gyóqyvölgye, 1. Gyógy.
Gyolcs, itíü-. pamut- és vászonárú gyiytöneve.

Gyom, gaz v. dudva, általában hasznavehotet-

11 iiovóny; különösebben a termelésre használt

lerületokon elforduló oly növény, mely a termelt

növények fejlódé.sét akadályozza s így a termés

mennyisí'gét vagy minségét, illetve értékét csök-

kenti ; ezen értelemben tehát különben hasznos

növény is lehet <•
: nézve gaz. pl. a rozs

a bíiza, zab az ;r . v. pl. a nyírfa a töl-

gyedében. A m • r'-^^ — _-különböztet-

nek kerti, i-z iGy-okat
.Vi-"> '• -

. w..-.ára él. attól

a t - ágot elvonj a, azt

gi„„.„.. V.. <..LL-..iifi íjunak

minségét V' tL'sz, a

gazda 8 ai • . >ata te-

rületeirl a < i . ol tartani, annál

is inkább, ni
. .

üilában rendkívül

gyorsan terjednek. V. u. Waaner J., Magyaror-
szág gyomnövényei. L. még Gyomnövénybe,
' 'yomirUis.

Gyoma, nagyk. Békés vm, Gy.-I j.-ban, az

i'L^\..-ult Körös mellett, (iws) 2614 házzal és

12 h:v( magyar lak. (csak 596 német és 101 tót),

közte 8tí2.V református. Gy. a járási fszolgabírói

hivatal .székhelye; van 3 takarékpénztára, hitel-

szövetkezete, alsófokú ipariskolája, Wodianer-féle

árvaháza, könyvnyomdája, 2 téglagyára, vasúti

állomása (itt ágazik ki a szolnok-aiadi vonalból

a Gy. — nagy-váradi vonal), posta- és távirúhiva-

tala és telefonállomása. Lakói leginkább föld-

mívelk, kik sok gabonát, gjüraöícsöt termel-

nek s állattenyésztéssel foglalkoznak. Kereske-
de'me is élénk. Termékeny határa 22.39t) kh. Gy.
már a XIV. sz. elején falu volt .s plébániával bírt.

;21. Z.<igraond király Neczpáli GyörgjTiekés ik-

u i Bethlen Miklósnak és Péternek adományozta
fuisszita háborúkban szerzett érdemeikért: a

\ V. sz.-ban a Dóczyak lettek Gy. urai A XVI.
/ -han a vármegye legnépesebb falui közé tarto-

tt. A XVII. sz.-ban nagy határán még .3 hely-

r volt : Ege. Pó és Nyárszeg. ezek azonban 16H2.

:,a\szen cl pusztultak s ma csak a hasonnev pusz-

iikban maradt fenn nevük. 1705. a rácok egészen

elpusztították, lakói elszéledtek s csak 1719. szál-

lingóztak vissza. 1880. mezóváros lett. V. ö. Haan
Lajos. Békésvármegj'e hajdana (Pest 1870).

Gyomai Zdgmond, j"gi író, sztll. Gyomán 1861
okt. 29. Tanulmányai végeztével Budapesten
ügyvédi irodát nyitott ós jogi irodalommal fog-

lalkozik. liK)2-ben alapította a Jogállam c. jog-

és államtudományi hnvi folyóiratot, amelynek
felels szorke.sztje. 1904-ben alapította a Grill-

féle Döntvénytiirt és annak els 15 kötetét Vavrik
Bélával ^szerkesztette. Szépirodalommal is fog-

lalkozott. Dolgozatai ./í/moA^ (költemények és raj-

zok, Büdawst 1896) c. aliitt öp.szegjüjtve jelen-

tek meg. Önálló jogi müve: A Gitriabiráskodá.m
ki^pviselorúhisdá.si ügyiekben (Budapest, 2. kiad.

1903; : sajtó alá rendezte Búnfi 2i.si>rmond (u. o.

1895) és Edvi Illés Károllyal Csemegi Károly
íu. o. 1903, 2 k()t.) müveit.

Gyom-alom, többféle erdei gj'omnak, u. m. a
hangának, áfonyának, jenesztemek, páfrány-
fúnek, stb.-nek alomszerül való felhasználása

olyan vidéken, ahol nincsen szalma, vagy olyan
évben, amikor kevés szalma termett. Különben
ezen erdei növények elvonása az erdei telajnak

kárára van. L. Alom és Erdei alom.
Gyomirtás, közvetlenül gyomlálás, sarabolás,

kapálás s toUögetés által történik, de minthogy
ezek a mveletek sok költséggel járnak, sok-

kal fontosabb a gyomok fellépését s terjedését

megfelel óvintézkedések által megakadályozni.
Ezek sorába tartozik a talaj okszer elkészítése
s trágyázása, helyes vetés-forgás és tiszta vet-
mag alkalmazá.sa. Valamely növény letakarítása

után tehát a tíirlót minél elbb sekélyen fel kell

szántani, hogy az ott lev gyommagvak kikel-

hessenek; ével gyomoknál a gj'öktörzsek el-

távolításaválik szükségessé.Gond fordítandó ana,
hogy a trágjával gjommagvak ne jussanak a
földbe. A vetés-forgásban gyomnövel növé-
nyek, mink különösen a kalászos gabonafélék,
gyomirtó s gyomfojtó növényekkel felváltva kö-
vetkezzenek egjTuásra : gyomirtóknak a kapás-,
gjomfojtóknak a talajt ersen beárnyékoló ta-

karmánynövények tekintendk. — Hogy tisztát-

lan vetmaggal mennjire gazosíthatók a föl-

dek, a következ számokból ítélhet meg : egy
katasztr. hold bevetésére 100 kg. búza szüksé-
ges, egy kg.-ban van átlagosan 26,000, eg>' q-ban
tehát 2.600,000 mag ; 5% gyommagot feltételezve,

mi még tisztának tetsz vetmagnál is gyakran
elfordul, a vetmaggal egy holdra 100,000—
200,000 8 több gyommag kerülhet. Ennélfogva
vetésre csak a legnagyobb gonddal tisztított mag
alkalmazandó.
A felsorolt óvint^kedésekkel nem áll ugjan

módunkban földfinket gyommentessé tenni, de
nagyon lényegesen megkönnyíthet azáltal, hogy
a gyomok lehet korán, fejldésük els szakáton
ptisztíttassanak. E célra a közönséges gyomlálá-
son s kapáláson kívül ayondóiógépek is állanak
rendelkezésre. — Rétdcen s legelkön az egy-
nyári g>'omok legegyamlibben azáltal pusztíttat-

nak, hogy megérés eltt lekaszáltatnak, az ével
gyomokat gyökeréétl kell kUrtani ; de sok eset-

ben még ez sem vesét célra, nevezetesen ott,

hol a talig túlnedvessége a gyomnak kedvez;

VP
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ilyen esetben a terület lecsapolása szükséges. Vé-
gül vannak gyomnövények, melyek természe-

tüknek megfelel speciális irtást igényelnek, mi-

rl az illet növényeknél szólimk. L. még Aszat,

Gyomláló gépek.
Gyomlálás, 1. Gyomirtás.
Gyomláló gépek, gaznövények irtására szol-

gáló készülékek, melyeket egyes vidékeken akkor
alkalmaznak, mikor a gabonavetésben nagy mér-
tékben fellép gyom irtását a vetés srsége
miatt kapálógéppel vagy extirpátorral eszközölni

nem lehet. Többféle kivitelben készülnek, leg-

jobban megfelelnek a gereblyerendszer gépek

;

ezeknek lényeges alkotórészét több sorban elhe-

lyezett, közös tengely körül forgó élesfogú ge-

reblyesor képezi, melyeket egy hengerpalást

burkol s melyek olyformán mködnek, hogy hala-

dásközben a gereblyesorok legmélyebb helyze-

tükben a burkoló palástból kinyúlva a gyomot a
földbl kitépik és a sima gabonaszálakat sértet-

lenül hagyva, emelkedésközben a palástba vissza-

húzódnak s a gazt leejtik. Kevésbbé felelnek meg
erre a célra a sarlógépek, melyeknél a járókere-

kek által hajtott két vagy több tengelyre csavar-

mentesen ráersített sarlók forgás közben a ve-

tésbl kiálló gyomok ágait és virágait levágják.

Aránylag nagy teljesítképességüktl eltekintve,

a Gy. hátránya, hogy csak a vetésnél magasabb,
ágas-bogas gazt tépik ki gyökerestl s a többit v.

egyáltalán nem, v. csak részben távolítják el, to-

vábbá, hogy a gabonát is többé-kevésbbé megsér-
tik és használhatóságuk idhöz kötött.

Gyomlay Gyula, tanár és író, szül. Nagy- Vá-

radon 1861 júl. 29. Egyetemi tanulmányait Bu-
dapesten végezte, hol 1882—83. tanári és bölcsé-

szetdoktori oklevelet szerzett. Még 1883. a buda-

pesti középiskolai tanárképz gyakorló fgimná-
ziumához korült, hol mint vezet tanár 23 évig

mködött. 1906 óta az Eötvös-kollégium vezet
tanára. I91ü-ben az ógörög filológiából magán-
tanárrá habilitálták a budapesti egyetemen. 1898
óta a M. Tud. Akadémia levelez tagja.Tagja az

Országos Közoktatási Tanácsnak. Fbb müvei:
Az attikai köztisztviselk ellenrzése (Bpest 1883)

;

Homeros Odysseiájának prózai fordítása (sze-

melvényekben, jegyzetekkel, 1901, 4. kiad. 1912)

;

Platón válogatott müveinek fordítása (a Fii. írók

Tára, XI. köt., 1893, 2. kiad. 1913) ; Szemelvények
Tacitus müveibl (bevezetéssel ós jegyzetekkel,

1894, 3. kiad. 1911 ) ; DemostJienes beszédei a ht-
len követség és a koszorú ügyében (bevezetések-

kel ós jegyzetekkel. M. Tud. Akadémia, 1896)

;

A görögök története a római hódítás koráig
(Nagy Képes Világtörténet, II. köt., 1899) ; Szent

István veszprémvölgyi donúdójának görög szö-

vegérl (1901); Bölcs Leó taktikája, mint ma-
gyar történeti kútforrás (1902) ; Az n. n. igeidk
elméletéhez (Nyelvtud. Közi. 1906—1912).
Gyomnövények (nijv..^/cé/?w«ZiéA:fetteí>,szántó-

földokon, kortokben, utak mentén, házak körül

nnek és egyesek a mezgazdaságban ós kerté-

szetben igen alkalmatlanok, minélfogva irtásuk

(1. Gyomirtás) szükséges. Ilyon pl. a mezei mus-
tár (Binapls arvensis), a vetési aszat (Cir.fium
arvense), az apró szulák (Gonvolvulvs arvensis),
a betyárkóró (Erigeron canadensis), néhol ker-

tekben az apró gombvirág (Galinsoga parvi-
flora), mely utóbbi kett Északamerikábóf szár-
mazott hozzánk. Gyakori gyomnövény még a por-
csin keserfü (Polygonum aviculare), a madár-
sóska lórom (Rumex acetosella), a lókörm
szattyú (Tussilago farfara), a repcsén retek (Ba-
phanus raphanistrum), a tavaszi aggóf (Senedo
vernalis), az apró csalán (Urtica urens). Ezek
képe a két képmellékleten látható. Rajtuk kívül
igen elterjedt Gy. egyes Ghenm)dium, Atripiex,
Lamium, BaUota, Datiira, Éi/o.<}(^amus,Lac-
tuca, Centaurea, Taraxacum, Ardium, Conium,
Agropyrum, Bromus stb. fajok. L. még Gyom.
Gyomor (lat. ventricvlus, venter ; gör. gaster,

stomachos ; 1. a képmellékletet), a tápláló csator-
nának legtágasabb része. Az ételek a szájból a
garatba, onnan a nyelcsövön át a Gy.-ba jutnak.
A Gy. közvetlen a rekeszizom (diafragma) alatt

fekszik, a hasüreg fels részében, amely az alsó

bordák közé esik. Jobbra a Gy.-tól találjuk

a májat, bah-a a lépet ; a kett között fekszik a
Gy., de úgy, hogy a Gy. egyes részeit a máj éli-
rl is takarja. A máj hatalmas fejlettsége miatt a
Gy. tekintélyes része a középvonaltól balra esik

(1. Hasi zsigerek).

A Gy.-nák hozzávetleg hajlott körte alakja

van, melynek tágabb részén oldalt nyílik be a
nyelcs ; ezt a bevezet kaput, nyílást Gy.-száj-
nak, kardiának nevezik ; a körte hegyes csúcsá-

nak, amely jobbra és hátrafelé néz, folytatása a
patkóbél, ez t. i. a vékonyból kezdete. A Gy.-ból

Kivezet kaput, vagyis azt a nyílást, amely a
patkóbélbe vezet, püórusnak, Gy.-zárónak vagy
Gy.-csukónak nevezték el.

A Gy.-szájat (kardia) és a Gy.-zárót (pylorus)

egyaránt gyürszei-ü izom veszi körül. A test

gyrszer izmait, amelyek nyílásokat zárnak el,

általában szflnktereknek nevezzük. Az említett

gyüt izmok állandó összehúzódása (tónusa) zárja

el a Gy. két nyílását. Bizonyos ingereki-e a gyr-
izmok tónusa fokozódik, a nyüások zárása sokkal

erteljesebb lesz ; ismét más ingerekre a gyr-
izmok elernyednek ós ilyenkor a kapuk megnyíl-

nak s tovább eresztik az ételeket, a tartalmat.

A Gy. ürege két részre oszlik ; a körte tágabb
része, amely a nyelcs folytatásába esik, a fun-
dus, a körte csúcsa az antrum. A nagy fundus és

a kis antnmi között a határ nem éles, néha sekély

behúzódás jelzi (ez a Boldireff-féle határ), a két

rész mködése nagyon eltér. A Gy. fels szélét

kis görbületnek (curvatura minor), az alsó szólét

nagy görbületnek (curvatura major) nevezték el.

A Gy. falát három réteg alkotja : a középs az
izomróteg, ettl kifelé van a savós réteg; az
izomrótegtöl befelé következik a mirigyes bels
bélés, a mukóza, azaz nyálkahártj-a.

Az üros Gy. nem tátong, nem lötyög, hanem
egész kicsire össze van húzódva, ilyenkor a bels
nyálkahártyaróteg számtalan rodt, ráncot vet.

Ha a rodket kézzel elsimítjuk, azaz a nyálka-

hártjAt kifeszítjük, a felszino apró dombordad
mez' .-skókro beosztottnak látszik, mindenik mez
tele van apró kis gödröcskékkel (1. a képmellék-

letet).

Ezekbe a gödröcskékbe nyílnak a Qy.-miri-

gyek. A Gy.-mirigyeket felosztjuk fundus- és piló-
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nuanirig^ekre ; esek nemosak elbelyezkedéettk-

ben, hanem neirkesetUk- és múködésükben is kü-

lönböznek egymAstól. A fondusmirigyek nagyobb
terOlf'ton fordulnak elö ; egyszer csöves mirigyek,
melyoki't kótfélo sojt bélel ki : fOeejtek és fedö-

sojtok. A fösejtek nagyobb számnak : kisebb, köb-

Hlakú, világos amneeskés protoplozmávai ós korok

mag(^ bUó Mjtdc ; eisel szemben a fedösejtok

nagyobbak, soUEal 8ötttdl>bek s kerekded alaknak.

JeUemaö. hogy a (édöeeitek anilinfostókokkel

aoi^al JoUwD féstiietUc, mmt a fösejtek, ezért fos-

tett k^itménvoken sokkal élesebben ti'innek

8«er . mint a fösejtek (adelo-

moií _ \ :^;t'k fleg a mirigy nyakán
foniuioák el, s bizonyos állatoknál (disznó) ott

mködéskor duzzanatot okoznak. Váladékuk le-

vezeté»>t hajszáksöves hálózat gondos-
kodik. A , ligyek osak azantruroban for-

dulnak el, szétágazó csöveemirigyek, amelyek-
ben azonban csak fteejteket találunk. Mivel állí-

tólag a fedöeejtek készítik a Oy.-nedv sósavát (I.

Gyomomedv), a pilórusniirigyek váladékában ez

hiányzik. A Gy.-mirigj'ek termelik a Gy.-nedvet,
mig a nyálkahártya sejtjei nyálkát termelnek.

Azantrumban találunk külön nyálkamirigyeket is.

Az üres Gy. összehúzódik és nyugalomban
van ; mozgás<.)kat csak olykor-olykor végez (ko-

rog az üres Gy.). A táplálékok felvétele után
azonban egészen rendszeres mozgások indulnak
meg rajta, amelyeknek célja a táplálékok és az
emésztnedv elkeverése. valamint a megemész-
tett táplálékok továbbítása a patkóbélbe. A Gy.
testén, a fundus(^)n csak igen felületes kontraic-

ciós hullámokat látunk, amelyeknek mechanikai
hatása alig számbavehetó; a fundus feladata

inkább csak abban áll, hog>- izomzatának állandó

tónusával (peristole) a Gy.-tartalomra bizonyos

nyomást fejtsen ki, s azt az antrumba sajtolja.

Igazi, erteljes mozgásokat csak az antrumon
látunk, amelynek határán bizonyos idnként
(20—25") lefüzödések lépnek fel, s ezek végig-
vonulnak egész a pUómsig (perisztaltika) ; így a
pilórus megnyitása után a táplálék bejut a patkó-
bélbe. Úgy a Gj'.-száj (kardia), mint a Gy.-záró
(pilórus) azonban a Gy.-mozgásoktól függetlenül

mködnek; nyílásukat és záródásukat egészen
különleges refle.xberendezés szabályozza, amely
úg>' a zánii?, mi tViiMtti mint az az alatti bélrészlo-

tek fell i)b iufrerekkel bofolyásol-

hatö. A 1 csak felülrl, a bárzsing-
ból i^kre nyílik meg; de a Gy. fell Is

m( - pl. ha a nyomás a Gy.-ban túlma-
-'•- '-.'.

I hányásnál), viszont a bárzsingotérötúl-
:

- I .::..rek (maró anyagok) a kardia záródását
váltják ki. A pilórus megnyílik, ha az antmm
nyálkahártyáját szabad sósav éri ; viszont azon-
nal bezái ódik, ha a savanj'ü Gy.-tartalom a patkó-
bélb(» jutott, s nem is nyílik meg addig, míg az ott

teljesen nem kozömböslttetett. .Már ez az egy be-
rendezés is elcjr lenne arra, hogy a pilórus csak
idnként nyílj'

'

- hhez azonban még mások
is járulnak, a- . cí'lja, úgj- mint az em-
iitettnek is, a .. rw .•i.>irt'l megvédése. így a sav-
hoz hasonlóan a zsír is a patkóbélbe jutva, beteszi

maga után az ^jtót, pilórus-záródást vált ki,

amely addig tart, mlg meg nem emésztdött A

mondottakból érthet, hogy miért «rontjas el az
ember a zsíros étellel olyan könnyen a g>-omrát.

A zsír miatt t. i. a Gy.-tartalom oly lassan ürül ki,

hogj' végül már bomlásnak indul, s ez hányásra
stb. vezet. Hatással van a Gy.-tartalom kiürülé-

sére az ételek halmazállapota, konzisztenciája;

darabos, érdes dolgokat ugyanis nem ereszt át a
pilórus, bezáródik elttük.

Ezért az ételek nem is abban a sorrendben hagy-
ják el a Gy.-t, mint ahogjan oda beérkeztek;
folyékony, híg táplálékok csaknem azonnal átjut-

nak a patkóbélbe, míg a darabos táplálékok, még
ha elbb is vétettek fel, órákkal tovább idzhet-
hetnek a Gy.-ban. Elsegíti ezt még az a körül-

mény is, hogy a Gy. izomrostjainak sajátos össze-

húzódása folytán a kis görbület mentén a kardiát

a pilórussal összeköt vályú alakul ki, amelyben
a felvett folyékony anyagok a Gy.-tartalom fölött

közvetlenül a pilórushoz juthatnak. Befolyásolja

a pilói-us tónusát a táplálók hmérséklete is ; úgy
a túlmeleg, mint a hideg ételek a Gy.-ban ma-
radnak, amíg a test hmérsékletét fel nem veszik.

Ezzel magyarázható, hogy a langjos, meleg ital

mért oltja könnyebben az ember szomját ; a víz

ugyanis csak a bélbl szívódik fel, a meleg ital

pedig hamarább jut a bélbe, mint a hideg.

Mindezektl eltekintve, az egészséges Gy. 6
órával az étkezés után rendesen üres.

A Gy.-mozgások a Gy.-tartalom összekeveredé-
sére nincsenek valami nagy hatással ; Grützner,
aki festett táplálékokat etetett meg patkányok-
kal, aztán emésztés közben a patkányokat meg-
ölve gyomrukat megfagyasztotta és szétfüré-

szelte, bebizonyította, hogy az egyes tápanyagok
egymás fölé rétegezve még az em^ztés igen elre-
haladott stádiumában is jól megkülönböztethetk.
Az egjes táplálókok a Gy.-ban úgy helyezkedtek
el, hogy közvetlenül a nyálkahártya mellett a leg-

régebben beadott anyagok feküdtek, míg a ké-
sbb felvettek a legbelsbb réteget képezték, A
híg ételek természetesen kivételt képeznek.

ügy a Gy. testének, mint a záróizmainak mkö-
dését az idegrendszer közvetíti ; a nyúlt, középes
közti agyvelben vannak olyan idegközpontok,
amelyek ezeket a mozgásokat befolyásolják ; az
összeköt idegrostok a bolygó idegben, valamint
a 82:impatiknsban futnak. Azonban az idegeitl
tejesen megfosztott gyomron is láthatunk moz-
gásokat.

A Gy., azonkívül ,h<^ a beleket különböz inzul-

tusoktól védi 8 táplálékrezervoárul szolgál, a mi-
rigyei által termelt Gy.-nedv (1. o.) segíts^vel
a tápanyagok emésztését is megkezdi (1. Emész-
tés). Az üres Gy. mirigyei nem választanak el

Gy.-nedvet ; emésztés közti idben a Gy.-ban csak
kevés alkalikus nyálka van. A Gy.-nedv elvá-
lasztása csak bizonyos behatásokra indul meg

:

ezek közt els helyet foglal el a táplálókoknak a
Gy.-íalra való

:

i liatása. A Gy.-nedv elvá-

lasztása egyeli implikált folyamat; már
pszihikus hatá.<oK is megindíthatják, \gy vala-

mely étel látása, elgondolása, valamint különböz
érzékszervi reflexek, Így az ételek sz^^, de még
inkább az ize. Az ezekre a hatásokra elválasztott

Gy.nedvet étvágynedveknek nevezzük; ennek
nagy szerepe van a normális Gy.-emésztés elkez-
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désénél (bár az egész Gy.-emésztés lebonyolítá-

sái-a nem elegend). Mennél magasabb az ember
intelligenciája, annál nagyobb szerephez jutoalc

nála a pszihikus hatásolí, az emésztés szempont-
jából nem közömbös tehát, hogy az ember milyen
környezetbon, hogyan elkészített s felszolgált éte-

leket eszik. Amint a pszihikus hatások a Gy.-

nedv elválasztását elmozdíthatják, akként meg is

gátolhatják ; valami bosszúság, kellemetlenség a

már megindult Gy.-nedvelválasztást s vele az

emésztést is megállíthatja, az embernek aelmegy
az étvágya». Gy.-sipolyos gyermekeken közvet-

lenül tapasztalhatták, hogy a Gy.-nedvelválasz-

tás azonnal megsznt, mihelyt étkezés közben
kedvenc játékát elvitték, vagy édesanyja mellle
elment ; hasonló jelenséget láthatunk kutyán, ha
neki macskát mutatunk.
Azonban a Gy.-nedv javarésze csak akkor ke-

rül elválasztásra, ha a táplálék már a Gy.-ba ju-

tott. Ilyenkor az egyes tápanyagokból olyan spe-

ciális anyagok (hormonok) hasadnak le, amelyek
felszívódása a Gy.-nedv elválasztását nemcsak
megindítja, hanem annak mennyiségét ós ösz-

szetételét (erjeszttartalmát) is megszabja. Az
elválasztott Gy.-nedv ugyanis szigorúan olyíin,

amilyen az illet tápanyag megemésztésére leg-

alkalmasabb. Az elmondottakból érthet, hogy a
Gy.-nedv normális összetételének tanuhnányo-
zása nehéz feladat. Az étvágynedv gyjtésénél

úgy járunk el, hogy a Gy .-sipollyal ellátott kutyá-
nak nyakán kikeressük a bárzsingját, s azt el-

vágva, kivarrjuk a brhöz. Amit az ilyen kutya
megeszik, bárzsingjából visszacsöpög a tálba (ál-

etetés, 1. a képmellékleiet), közbon Gy.-sipolyán

pedig folyik az étvágynedv. A táplálékoknak
megfelel Gy.-nedvet legcélszerbben az ú. n.

kis-Gy. készítésével szerezhetünk ; ugyanis kom-
plikált operációval a Gy. egy kis részét úgy zár-

hatjuk el a többitl, hogy azért vérellátása és

beidegzése a két résznek azonos maradjon. Ilyen-

kor a kis-Gy.-ban, amelybe táplálók nem jut-

hat, ugyanolyan emésztnedv választódik el, mint
a f-Gy.-ban ; ezt aztán sipolyon levezethetjük. A
Gy.-nedv ilyetén gyjtését ma már gyárilag is

zik; az ilyen úton nyert disznó-Gy.-nedvet
árúba bocsátják, mint gyógyszert.

Régóta foglalkoztatja a vizsgálókat az a kér-

dés, hogy az el-Gy, miért nem emészti meg ön-

magát. Hulla gyomrán ugyanis gyakran látjuk

az emésztés nyomait (gastromaíacia), st él
egyénben is bizonyos betegségeknél (Gy.-fekóly).

A kérdés ma sincsen megoldva, vannak, akik a
gyomrot bevonó nyálkának tulajdonítanak szere-

pet, mások a vér antienzimtartalmának, ismét
mások a vér lúgosságának, stb.

A Gy. mködésének, alakjának, valamint bete-

ges elváltozásainak vizsgálata terén nagy szere-

pet visz a röntgen. Maga a Gy. normális viszo-

nyok közt nem látszik, mert a röntgen-sugarak
ép úgy átjárják, mint a környez szoi-veket;

legföljebb a levegvel telt része (Gy.-hólyag)
jelenik meg világosabb folt alakjában. Hogy a
Gy. látható legyen, meg kell töltenünk valami-
vel, arai a röntgen-sugarak számára több. eset-
leg kevesebb akadályt szolgáltat. így fel lehet a
gyomrot levegvel egészen fújnunk, ilyenkor a

1. ábra.

Gy. világosabb lesz a környezeténél ; ez a metó-
dus azonban nem mindig használható, továbbá
semmikóp sem alkalmas a normális viszonyok
tanulmányozására. Sokkal nagyobb horderej a
Röntgensugarakat át nem bocs.'itható oldhatatlan

bizmut-sók alkalmazása (bismuthum subnitricum,
bismuthum carbonicum),amelyet vízben elkeverve
V. még inkább
Riedermódszere
szerint tejbeftt

darába elegyít-

ve juttatunk a
vizsgálandó

Gy.-ba.

Az ilyen biz-

mutos darával
megtöltött Gy.
mint fekete ár-

nyék jelenik

meg az átvilá-

gító ernyn (1.

ábra) ; a fekete

folt fölött egy
világosat is lá-

tunk, ez a Gy.-
nak levegvel
telt legfelsbb
része, a Gy.-hó-
lyag. A vizsgá-

latnál az els pillanatban"Jmár szemünkbe ötlik,

hogy az egész Gy., a Gy.-záró(pilórus) kivételével,

a test baloldalán foglal helyet, hossztengelye pe-

dig függélyes, nem pedig vízszintes, amint azt

régebben a boncleletek alapján felvették. A Gy.
kis görbülete körülbelül összeesik a gerincoszlop

árnyékának baloldali szélével, nagy görbülete a

küls oldalon fut nagy ívben. A Gy. alsó széle kb.

a köldöktájig ér;

már normális vi-

szonyok között

is nagy eltéré-

seket mutat ; a

Gy. sülyédesénél

(ptózis) a szemé-
remcsontig le-

terjedhet (:2. áb-

ra). Az ilyen le-

slyedt Gy.-nál a

Gy.-kapu is ren-

desen mélyeb-
ben fekszik,

ezenkívül ajobb-

oldalról áthúzó-

dik a baloldal fe-

lé. Az egészsé-

ges Gy.. mely-

nek fala jó tó-

nussal bír, min-
den irányban egyenletesen tágul a felvett táplálók

hatására, s megtöltve egyforma vastag minden
részén, míg az olyan Gy.-bau, amelynek fala rugal-

masságát elvesztette, a felvett bizmut{lara a fené-

ken gylik össze, azt kitágítja s ott mint sarló-

alakú árnyék jelenik meg, míg a Gy. többi része

üres. Az ép Gy. röntgenárnyékképen « szifon

»

alakú, amennyiben a Gy.-kapu nem a legalsó ré-

8. ibn.
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szén foglal helyett, hanem valamivel magasab-
ban van. A Gy.-kapu mögötti részt (antrum) be-

fúzödée választja el a Gy. testétl (fundus). Az
antrumuii igou élénk perisztaltikus mozgást lá-

tunk ; a mögötte levó befüzódós idnként végig

húz<KÍik rajta s tartalmát az ilyenkor megnyíló
Gy-kapun keresztül a patköbéibe sf^jtoya. A pe-

risztaltikus hullámuk mélysége, gyorsasága és

szaporasága ssintén nagyjelentség a Gy. ktUön-

bözö betegségeinek felismerésében. A röntgen

esenUvttl a Gy.-fekély, továbbá a Gy. dagana-

tainak korai felismerésére is felhasználható, sót

sok esetben a daganat természetérl is felvilágo-

sítást ad. A Gy. belsejében kiemelked dagana-
tok a bizmuttöltésben hiányokat, defektusokat

okoznak.

Az emlsök gyomra, a kérdzk gyomrát ki-

véve, ali^wzerkesetében megegyezik az emberé-
vel. A k^:^d2Ök gyomra négy részbl áll ; ezek : a
bend (rumén), a recés vagy lépes Gy. (reticu-

lom), a leveles vagy százrétü Gy. (omasus vagy
psalterium) és az oltó (abomasus). A lenyelt táp-

lálék elször a bendbe s innen a recés Gy.-ba

jut, hol a recés Gy. váladékában meglágyul. Ez-

után a táplálék ökrendezés útján ismét vissza-

kerül a szájba, az állat újból megrágja és össze-

keveri a nyálmirigjek váladékával. Erre ismét

lenyeli, de most a táplálék egyenesen a leveles

Gy.-ba s végül a tulajdonképeni emészt Gy.-ba,

az oltba, majd iimen a belekbe jut (I. még Kérd-
zk). A madarak gyomra nagyon izmos, azért

zú ik, vagy röviden zúzának nevezik;
el ikozikabárzsingnakazizmosGy. eltti

kit»!-'uii, mirigyes része, melyet mirigyes Gy.-nak
szokás nevezni. A csúszómá^ók, kétéltek és ha-

lt^ gyomra a bélcsnek tömlalakú megduzzadt
része és hossztengelye rendesen a bélcs hosszten-

gelyének irányába esik (az emlsöknél és az em-
bernél a bél és Gy. hossztengelye egymásra mer-
leges). A gerinctelen állatok gyomra rendesen az
elbéí V. a középbél valamelyik nagyobb tágulatát

értik. Az elbél tágulatai rágó-Gy.-ként szerepel-

nek, a kzépbél tágulatai pedig, melyeket gyakran
chylus-Gy. névvel jelölnek, az emésztés fszervei

s nom egj-értékünk a gerincesek gyomrával.
Gyomorbélhurut (ga.stroenterüis), a gyomor

és belek nyálkahártyájának hirtelen támadt hu-
mtos gyuladása. Megromlott táplálék bevétele

ntán hevenyen lép fel. Tünetei : hányás, hasme-
n^> gyomor- és bélfájdalmak, kisebb-nagyobb
láz. Csecsemknél különösen nyáron gyakori.
Gyógykezelésében legfontosabb a táplálkozás lehe-
tség szerint való megszorítása és a bél kiürítése

kalomoUel v. ricinussal. Ha ez megtörtént, adható
ópium, vagy más fájdalomcsillapító. Helyes ke-
zelés mellett a Gy. tartama rövid.

Gyomorbélpróba, a. m. Breslaufélepróba(lo.).
Gyomorbetegségek. A Gy.-nek két egymástól

t<'!i' -'i! kdliinlxiz csopí)rtja van. ú. m. szervi
el i! járó gyomorbajok és csupán csak
55 li zavarokban megnyilvúnuló Gy.
zek az ú. n. funkcionális gyomorbi\jok v. más-
•nt íTj-omomPTirATHsok). S^^rvi, jobban mondva

' ' '"
' '

'

'l járó gyomorbajok ; 1. a
• 111 ' i!,>

.1 inak megbetegedései : akut
s idült gyomurhui'ut ; a gennyes és mérgezéses

eredet gyomorgyuladás ; a gyomorfekélyek,
gyomordaganatok (leggyakoribb a gyomorrák)

;

2. a gyomor izomzatának megbetegedései : ato-

nia és gyomortágulás (I. o.) ; 3. a gyomor helyzet-

változá.sai (gyomorsülyedés, 1. o.). A funháonáUs
gyomorbajok egyré.szt érzésbeli zavarok : az éh-

ség rendkívüli fokozódása (farkaséhség, telhetet-

lenség : bulimia v. hyperorexia v. aooria), v. az
étvágy csökkent volta : ideges étvágytalanság
(anorexia)

; gyomortúlérzékenység (hyTX3resthe-

sia) és az ideges gastralgia ; másrészrl zavarok
a gyomormozgások körül : ideges hányás, böfö-

g, kérdzés, regurgitatio. Végül pedig igen fon-

tosak a gyomomedv elválasztásában jelentkez
zavarok, ú. m. túlb sav, speciális sósavelválasz-

tás (hyperaciditas és hyperchlorhydria) ; ennek
ellentéte a hypaciditas és anaciditas: elégtelen

V. szünetel savelválasztás ; azonkívül idetartozik

a gasztroszukorrea (I. o.). Többféle ilyen funkcio-

nális gyoraortünet keveréke az ideges dyspepsia.

Gyomorcsonkolás, 1. Gasztrektomia.
Gyomorcsokó (pylorus), a. m. gyomorzáró,

I. Gyomor.
Gyomordaganatok, a gyomor falában ül kö-

rülírt szövetképzdmények kiindulhatnak: 1. a
nyálkahártyából, 2. az izomrótegbl és 3. a savós-

hártya alatti kötszövetbl. A legfontosabbak, a
nyálkahártya daganatai, v. a nyálkahártya, v. a
mirigyek hámjából indulnak ki, mint egészen ár-

tatlan jóindulatú nyálkahártyapolipusok és mint
beszrdve növ, a nyálkahártya alatti kötszö-
vetre s az izomrétegre is átterjed rákok. A gyo-
morrák, a gyomor leggyakoribb daganata s egy-
szersmind a leggyakoribb rák is az egész szerve-

zetben, elfordul mint valóságos daganat, mint
beszúrdés és mint rákos fekély ; többnyire a pi-

lóruson ül ; ritkább a kardia rákja s a gyomor többi

részeinek rákos megbetegedése. Kejaletben a rák
körülírt daganatot alkot, utóbb szétesik és kife-

kélyosedik, a rákos fekélyt vaskos, sáncszerüen
kiemelked, besztirödött tömör széle ée egyenet-
len dudoros alapja jellemzik. Ha a rák bizonyos
nagyságot elért, szkíti a gyomrot, fleg a piló-

rust, s a pilórns-szúkület tünetei árulják el a
rákos megbetegedést ; a szkület következtében
a gyomor izomrétege utólag megvastagszik, túl-

teng. Olykor a rák a gyomorfal teijedelmes meg-
vastagodását és a gyomor zsugorodását okozza
minden szétesés, kifekélyesedé.s nélkül. Szövetta-

nilag a gyomorrákok hengerbámrákok szoktak
lenni, igen ritka a lapháim-ák ; elfordul úgy a
medulláris rák, mint a rostos rák, skirrhus és
az adenocardnoma, mely olykor elnyálkáso-

dik: carcinoma mucosum. Az izomréteg leg-

gyakoribb daganata az olykor tetemes (ököl, st
emberfnyi) nagyságot elér myoma ; a gyomor-
sarkoma, a zsírd^anat, a rostos daganat (íibroma)

ritkán forduhiak el. A Gy. kezelése kiirtásukban
áll ; a már nem operálható rákok tüneteit olykor
a gasztroenterosztomiával szüntethetk meg,
mádkor tisztán a tüneti kezelésre vagyunk
utalva. A Gy.-ok korai fölismerésében nagy szere-

pet visz a röntgen.

Gyomorégés (pyrosts), sajátságos, mint neve
is mutatja, éget jelleg fájdalom a gyomorban
(sokszor a mellcsont mögött is); többféle gyomor-
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baj (sósavtúltermelés, hyperchlorhydrla, krónikus
gyomorhurut) tünete. Oka a normálisan képzd
gyomorsósavnak v. pedig a kóros erjedés folytán

képzd savaknak (tejsav, vajsav, ecetsav) meg-
szaporodása. Jellemz, hogy gyorsan megsznik,
ha e savak közömbösíttetnek, pl. szódabikarbóná-

val, fehérjével vagy tejjé).

Gyomorémelygés, 1. Émelygés.
Gyomoremésztés, 1. Emésztés.
Gyomorersít szerek alatt rendesen keser

anyagokat (amara) tartalmazó szeszes kivona-

tokat, cseppeket v. éppen italokat szoktak érteni,

melyek kis adagban fokozzák az étvágyat, else-

gítik az emésztést és a gyomormozgásokat (1.

Keser anyagok). Sok visszaélés történik veliik

8 az alkoholizmus terjesztésében részük van.

Gyomorfájás, 1. Ga.<iztralgia.

Gyomorfekély (^lkus ventriculi, Magenge-
schvnir), a leggyakrabban elforduló betegségek

egyike. Vannak a gyomornyálkahártyának apró,

lapos anyaghiányai véresen beivódott alapon,

ezek az ú. n. vérzéses felmaródások, amelyek igen

heveny gyomorhurutoknál, vagy nagyon forró

ételek élvezete után vagy általános fertzés
folyamán keletkeznek. Nincs nagyobb jelent-

ségük, nyom nélkül gyógyulnak. Fontos és

néha súlyos megbetegedés a lassan fejld, st
néha átfúródáshoz is vezet kerek Gy. (ulcus

rotundum). Rendesen olyan módon keletkezik,

hogy a gyomor nyákhártyájának valamely ki-

sebbfokú sérülését, vérzését v. elhalását a sa-

vanyú gyomomedv hosszabb ideig emészti és így
a gyomor nyálkahártyájában egjTe szélesebb és

mélyebb anyaghiány jön létre. Minél ersebb a
gyomomedv savtartalma és minél csekélyebb a
gyomor ellenállóképessége, aimál hamarább ke-

letkezhetik és annál gyorsabban terjed a Gy.
Vérszegény fiatal nk ennélfogva nagyon hajla-

mosak. Lehet, hogy az általános vérszegénységen
kívül még bizonyos ellenerjosztnek a hiánya is

szeropel, mely rendes körülmények között agyom-
rot az önomésztós ellen védi. Gyakori megbete-
gedés, körülbelül minden 10. hullán megtaláljuk
a kiállott Gy. már gyógyult nyomait. Leggyako-
ribb a középkorú egyéneknél. A fekély szókhelye
akárhol lehet a gyomorban, de leginkább talál-

ható a gyomor kis görbületén és a gyomorzáró
(pilórus) közelében. Rendesen csak egy fekélyt

találunk, de néha több is lehet, amelyek azután a
fejldós legkülönbözbb stádiumait mutatják. A
Gy. élesen határolt feneke egészen tiszta, nincs
benne váladék, sem elhalt szövetrósz, a gyuladás
is majdnem mindig hiányzik. Formája kerekded,
néha olyan, mintha lyukasztóvassal készült volna.
Régibb fekélyek lefelé mindinkább keskenyedve,
a gyomor falába tölcsérszerüen hatolnak be. A
fekély lehet lencsekicsinység, de találunk oly-

kor tenyérnagyságuakat is.A fekélyek legnagyobb
része gyógyul, mieltt még a mélységbe való ter-

jedésükkel a gyomor egé.sz vastagsá^^át áthatol-
ták volna ; a ^ógyult fekély helyén csillagos heg
képzdik ; ha a fekély igen nagy volt, akkor a
heg helyén a gyomor behúzódik, szkül. Ha ez a
szkületa gyomorzáró (pilórus) közeiében fekszik,
akkor a gyomorzáró szkületének általános tüne-
tei fognak elöállani ; ha azonban valahol a gyo-

mor közepén van a fekély, akkor kétszeres, ú. n.

homokóragyomor keletkezik.

A kerek Gy. ftünetei: 1. fájdalom az étkezés

után, különösen kemény v. fszeres ételeknél

;

2. körülírt nyomási érzékenység a gyomortájék
valamelyik helyén, st néha a ballapocka alatt is

;

3. gyomorégés, st néha hányás
; 4. lassú lesová-

nyodás. Kétségtelenné válik a kórjolzés akkor, ha
a beteg friss vért hány. Kisebb vérnyomokat néha
vérhányás nélkül is lehet találni a beteg széké-

ben, de ezt csak vegyi úton, néhány napon át be-

tartott húsmentes diéta után lehet kimutatni. A
röntgen-vizsgálat friss fekélyeknél csak ritkán

mutat eltérést. Csak régi, a gyomorfalba vagy
környezetébe mélyen bovájuló fekélyek v. a heg-
képzödés'^'kbl származó szkületek lesznek rönt-

gennel láthatóvá. A vérhányás aránylag ritka

;

ersen savanyú gj'omortartalom kihányása gya-
koribb. A Gy. ugyanis a .sósavas pepszin emészt
hatása révén keletkezik, de viszont a fekély a
maga részérl a gyomrot egjTe ersebb savier-

melésre izgatja. A fájdalom és a hányás ennél-

fogva az emésztés tetfokán, midn , a savkivá-

lasztás legintenzívebb, a legersebb. Éhgyomorra
ritkán vannak fájdalmak, ez utóbbi inkább a pat-

kóbél (duodenum) fokélyesedésénél észlelhet, k
betegek étvágya néha íeltünen jó, de a fájdalom-

tól és hányástól való félelmükben tartózkodnak az
étkezéstl. A Gy. az esetek legnagyobb részében

simán gyógyul, máskor a gyógyulás csak látszó-

lagos, a betegek hónapokon vagy éveken át nem
szenvednek, de a fekély idült formában mégis
fennáll. Veszélyes szövdmények az ers vér-

zés, valamint a Gy. átfúródása. Ha az átfúródás

a szabad hasüregbe vezet, akkor általános has-

hártyagyuladás keletkezik, mely sürgs sebészi

beavatkozást kíván. Máskor az átfúródás körülírt

hasüri gonyedésekhez vezet. A keletkez homok-
óragyomor vagy a gyomorzáró heges szkülete
a gyomortartalom kiürülését akadályozhatják c-

gyakran vezetnek gyomortáguláshoz.
A Gy. gyógykezelése, az étrend szigoni meg-

szorítása mellett, kezdetben a teljes nyugalom,

amit fekvéssel érünk el. A legszokásosabb étrend

a Leube-féle diéta, mely igen kis monnyiség
tejjel kezddik és fokozatosan szilárdabb ételekre,

pépekre, lágy tojásra, vagdalt húsra tér át. A
Ijoube-félo diétához forró gyomorborogatások is

tartoznak. Ers vérhányás alatt vagy után a
gyomron át való táplálkozás teljesen megszünte-
tend és a beteg a végWlen át táplálandó. Újab-

ban a régi Loube-diétát úgy módosítják, hogy már
a kezelés kezdetén is összeállóbb. táplálóbb étele-

ket (lágy tojást, vagdalt húst) adnak. Ez a Len-

hartz-féle diéta gerince. Elnye az, hogy a bete-

gek vérszegénysége hamarább javul és a fekély

gyógyulási hajlama így növekszik. A gyógyszer-

kezeléshez tartozik a bizmut- ós az ezüstnitrát-

kozolés és a belladonna-kúrák, kz utóbbiak a tt^l-

ságos gyomorsav ellen irányulnak, moly a fekély

gyógyulásának útját áll.ja. Szükségessé válik ii

gyomorsavtöbblotnek alkáliákkal való semlege.si

tése. Erre szolgála szénsavas nátrium, az égetett

magnézia, a karisbadi v. bikszádi víz igen kis

mennyiségben. A Gy.-t átfúródá.«;a esetén azonnal

operálni kell. Ép úgy ajánlatos a mtét gyakran
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ée eröeen vérz fekólyekaM, továbbá akkor, ha
több bdgyógyászati kúranemjár erodménnyel és

a beteg tttdánofi áUi^Ofta nacfoa nau. A mútét

A 6^\ nmnr és a bál 0^ martwDégai Osnköttetésé-
-aalroenlaraatomia). Ai ölelek és a sa-

mornedv gyorsabb leveaetése a bél felé

iii K \t hin.inhh elfedi gyógyulni. Gyökere-
K<>í)ii. (!•• nikaü siíiotö kenéstl a fekély sebészeti

eUávoUtáaa. Sattkségaaaé válhatlk ugyané mútét

a fek^ utáni heges 8zflktílr>tn(^I.

ChramofférgeeséfT '':'inyoké8

keoskékbetegséir- ! aStron-

gifljktt ctnáortuit. i . -n a :str. fUujolíis lica-

rtua stb. nevú t .
j- melynek álcái valószi-

nttleg ai ürttlék nnyal és

Tízzeljutnak a/ in tüd-
férgeeaésgel (1. uj • ^ ább ösz-

sm éjimen okoz * ' tünetei

nfiioaeo«k, súlyos : és vér-

fogyotteágalalgábni: ^kezelé-

sekor "''^' "^••Han an.. ,. ., ... .. ...... .-"^'y a fér-

geket . : e célbúi Chahert-féle olajat ren-

deHLul ,—r—u minden betegnek egj- kávéska-

nállal), vagy pedig a Oiabert'féle olajnak és tor-

pentinoli^nak egyenl arán^ií keverékét (naponta
1—2 kávéskanállal minden betegnek). Ajánlják

azonkívül a pikrinsavas káliumot is, melybl 3
egymásután következ napon 012 g. adandó len-

magfOzetben. Gondoskodni kell a betegeknek
me^elelö tartásáról és erte^es takarmányozásá-
rl. Haflontö betegség íiatal szarvasmarhák között

iul, amelyet a Strongybts i-onvolutus, re-

iidg, ventricosus stb. idéz el azáltal,

nog^ az oltó-gyomor nyálkahártyáján tartóz-

kodva, izgatást és gynladást hoz létre. Orvoslá-
sára a míyr raüitett orvosszerek használhatók,
megfelel nagyobb adagban. Védekezésfii kerülni

keU a nedves, mocsaras legelót s el kell különíteni

a betegeket. A sertések Gy.-ét a Gfudho-ttoma
Mspichim okozza, mely a gyomor nyálkabártyá-
játía fúlja be magát s vérzéseket és súlyos gyn-
ladást hoz létre. A gyomor fiának az a része,

ahol megkapaszkodik, már kivülröl is felismer-

het a savós hártyán látható vörös foltokról. A
Spirotiiera strongylma és Smomtsia paradoxa
szintni a sertés gyomrában él és néha gynladást
okot. Magyar sertésekbl Bátz irta le e férgeket
Ló ^omrában a Spiroptera megasloma ée mic-
rostoma, kutyában a í^ir. sanguinolenta fordul
el. A baromOak közül tyúkban a Dispharagus
tuuutus, kacsában a D. undnatus, lúdban a Stron-
gylus nodularís él a gyomorban s okoz néha be-

tegséget L. még Str<mgyhsÍ9 és. S ikór.

Gyomooriiaztiila v. gyomorsip' ilás,

moly a gyomor üregét a hasfalon at a Kuiviiág-

gal taBidcötL Ritkán fejl<lik sérülés vagy beteg-
ség kvetk»>tében (pL a basíalon át a gyomorba
hatoló lövés vagy szúrás, illetve a gyomorfainak
a hasfi»l<m áttOr fekélyes szétesése folytán) Gyak-
rabbansebéswtibeavirtkozásnakeredménye, mely-
ük eélja a betegnek a Gy.-<m át való mestersé-
ges táplálása. L. Gasztrosztomia.
Gyomorgödör v. sziva''nlör í'ftrrobicubit cor-

dis). a hasnak a bordn ti legfelsbb,
közvetlenül a szegyesont része, amelyet
a fokozott szívmil^dés rsigé^be hoz.

Gyomorgörcs, 1. Gasztralgia.
Q7omorg7engeség,nem tudományos kifejezés,

a gyakorlati életben a gyomorhunitra való Ya^-

lamosságot jelenti.

Oyomorgyuladás (gastrüis, MagenaáMÜHF'
dung). \ qasztritisz legkönnyebb formája a gyo-

mornuruttal ejryezik, de mig a gyomorhnmtnál
csak a legfelszinesebb nyálkahártyaréteg beteg,

addig agasztritisznél a gyomorfal legmélyebb

rétegei is betegek. Van mérgezési Gy. (gastri-

tis toxica), melyet maró mérgek, savak, lúgok,

fémsók idéznek el. A gynladás annyira mehet,

hogy a gyomor összes rétegei fekete, törékeny

vagy kocsonyás tömeggé alakulnak át. melyek
folyamán a gyomorfal beszakad, a l'

" 'rta-

lom a hasüregbe ömlik és halálos ha~ la-

dást okoz. Könnyebb esetekben a g>...,íL.i.ai ké-

sbb zsugorodással és hegképzdéssel gyógyul.

E mérgezési gasztritiszek felismerése könny,
az elzmények kUeritése, az els hányadok meg-
vizsgálása ée a szájnyálkabárt>'a megtekintáie

útján. A kénsav pl. tobér, a salétromsav sárga
pörköket okoz, a lúg rendkívül ersen duzzasztja

a szik} és torok ré.szeit. Savaknál krétát v. ége-

tett magnéziát vízben, lúgmérgezéseknél ecetet

adnak. Hánytatót v. gyomormosót alkalmazninem
szabad. A Gy. legsúlyosabb formája a gennyes Gy.
v. gastritis phlegmonosa.ameljTiél a gyomorfal bel-

sejében tályogok képzdnek. Oka többnyire isme-

rt'tlen eredet fertzés. Elzmények nélkül heves

gyomorfájdalmakkal, rázó hideggel és lázzal kez-

ddik. A gennyes gynladás a gyomorfal rétegei

közt állandóan terjedvén, a gyomor áttörésére

vezet és ehhez halálos hasbártyagyuladás tár-

sul. Szerencsére rendkívül ritka betegs^, amely-
lyel szemben az orvosok tudománya tehetet-

len. A Gy. enyhébb, idültebb formái : a gastritis

parenchumatosa és interstüialis a gyomórfal mi-

rigyeinek lassú elpusztulásával ée a köztük lév
kötszövet m^Bzaporodásával járnak. Idült fer-

UM betegségek, gümkór, szifllis folyamán
gyakran találkozunk vele, továbbá az idült alkoho-

listáknál. A gyomormirig>ek tönkremenésével az

emészt képesség mindinkább csökken, az izom-

réteg sorvadása folytán pedig a gyomor kiürü-

lése less egyre rosszabb. Következményes állapo-

tok : a gyomortágulás, ritkábban a gyomor köt-
szövetéé zsugorodása.

Qyomorhnmt (status gastricus, gastrieitmut,

Magenhatarrh), a leggyakoribb betegségek kOsé
tartozik. Köznyelven a legkülönösebb heveny és

idült gyomorzavarokat nevezik Gy.-nak, az <h*-

vostndomány azonban osak akkor beszél róla, ha
a gyomorfúnkciók ssTsra egyszersmind nyálka-
túltermeléesel jár. A betegség hol heveny, hol

idült. Tulajdonképp nem egyéb, mint a gyo-
morgyuladás legenyhébb fiaraga, melynél csak

a nyálkahártya te^Mfllotonobb rétegei gyuládig
sósak, vérdúak, eröseo nyálkatmnelök, miköz-
ben a nyálkahártya mirigyei vagy túllugátfaitnak

és a rendeoiél több és savanyúbb emésstönedvet
prodnkálnak, v. p«fig eskként mködéssel sav-

és pepszintormelésfiket leszáUilják. Ezen csök-

kenés nugdnem mindig eláll akkor, ha a Gy.
idültté váük, st a gyomor nyálkabártya-miri-

gjei idült esetekben tejesen eborvadhatoak. Az
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elválasztó funkciókon kívül igen gyakran hibás

lesz a gyomor mozgatóképess(Sge is, úgy hogy
nehezebben iii'ül ki a bólbe. A heveny Gy. oka
többnyire túlságosan bséges étkezéstl és rom-
lott ételekbl származik. Ha a gyomor elleni dié-

tás merényletek állandóak, akkor a hurut idültté

válik. Így keletkezik az idült Gy. állandóan gyors
evés, nagyon forró és nagyon hideg ételek válta-

kozó bevétele, rossz fogsorok miatt való töké-

letlen rágás következtében, továbbá túlzott szesz-

élvezet V. ers dohányzás miatt a garatnyálka
lenyelése folytán. Mint kisór jelenséget találjuk

szív- ós májbajoknál, midn a vivores vérpangás
a gyomrot hurutra diszponálja. Idültfertz beteg-

ségeknél, pl. gümkómál is találunk idült Gy.-ot.

A heveny Gy. tünetei: a gyomorfájdalom,
emésztetlen ételrészeknek a kihányása, rossz-

szagú böíögések, vastagon bevont fehér nyelv,

néha láz. Ha a gyomortartalom nem ürül ki elég

gyorsan, akkor a romlott ételek a bólbe jutván,

hasmenéshez vezetnek. Tehát tulajdonképen gyo-
morbélhurut forog fenn (1. o.).

Az idült Gy. tünetei bizonytalanok. Néha a
heveny Gy.-ból maradnak vissza, néha önállóan,

lassan, az emésztést kísér kellemetlenségekkel,

gyomornyomással, felböfugésekkel, gyomorégés-
sel kezddnek. Hozzájuk csatlakozik idnként
hányás (iszákosok rendesen reggel, éhgyomorra
hánynak),gyomorfájdalraak, székrekedés, étvágy-
talanság, rossz szájíz és kellemetlen szájszag. A
betegek levertek és gyakran szédülnek, munka-
képességük csökken. A betegek egy része nem
veszíti el az étvágyát és mindig újabb és újabb
étrendi hibát követ el. Mint önálló megbetegedés
nem veszélyezteti az életet, de igen hosszantartó,

visszaesésekre hajlamos betegség.

A heveny Gy. megállapítása nagyon könny,
de az idült Gy. gyakran más betegségekkel össze-

téveszthet. A gyomorrák tünetei gyakran szin-

tén hasonlítanak a Gy.-éihoz, ép ezért idsebb,
addig egészséges emberek Gy.-jainál a gyomor-
tartalom és a székletét vizsgálata foltétlenül szük-

séges. Tüdbajok és vesebajok néha szintén a Gy-
álarca alatt folynak le.

A heveny Gy. kezelésénél elmozdítjuk a rom-
lott ételek eltávolítását hánytatóval és gyomor-
mosóval. Ha a hányás nem volt kielégít, has-

hajtót (ricinus, kalomel) is adunk. Eleinte csak
szódavizet, jógiabdákat, hideg teát, húslevest
adunk és csak lassanként térünk át a szilárdabb

ételekre.

Az idült Gy. kezelésénél az ok kiderítése és el-

távolítása a legfontosabb, pl. a szeszes italok el-

tiltása, a rossz fogak javítása, célszer étkezési

szabályok meghonosítása. Az ételeket nagy gond-
dal kell kiválasztani ós elkészíteni. Általános
érvény étrendeket nem lehet megállapítani,
mert minden betegnél más-más ételek árthatnak.
Egészben véve azt mondhatjuk, hogy a folyékony
vagy fólfolyékony, pépes, fszernélküli ételeket
(levesek, rizskása, burgonyapép, lág^tojás. ké-

sbb nem zsíros hal, hú-sfélók, ílatal fzelék, két-
szersült, pirított zsemlye, pudd ingok) a legjobban
trik el. Az ételokot csak kis mennyiségban sza-
bad elfogyasztani. A tejkúra néhány beteirnek
jót tesz, másoknál viszont árt. Pépszín ós sósav

hiánya mellett lehet ezeket mesterségesen pó-

tolni, túlságos sósavtermelésnél vagy pedig rend-
ellenes erjedési savak megkötésére adunk alká-

liákat (pl. kettedszénsavas nátriumot, kis mennyi-
ségben karisbadi, vagy bikszádi vizet), az étvágy
emelésére keser anyagokat, vagy orexint. Aján-
latosak az ivókúrák Karisbadban, Bikszádon, sav-

hiány mellett Koritnyiezán, Homburgban vagy
Wiesbadenben. Gyomormosást csak ritkán alkal-

maznak, tudniillik ott, ahol sok a nyálka és ahol
a gyomorizom rendszerének gyengülése folytán

másodlagos gyomortágulás állott be. Egyidej
székrekedés mellett ajánlatos Rohits, Marienbad,
és a bél masszálása. A gyomortartalom rendelle-

nes erjedése ellen gyenge dezinflciáló szerek aján-

latosak (resorcin, magnéziumperoxi i).

Gyomorkimetszés, gyomorcsonkolás, 1. Gasz-
trektomia.

Gyomorkövek, 1. a madarak gyomrában (zúzá-

jában) lev idegen tárgyak neve. A madarak ki-

sebb kövecskéket nyelnek el, hogy segítségükkel

a zúzában lev táplálék szétmorzsolását meg-
könnyítsék. Különösen a Futómadarak tnnek
ki e sajátságukkal ; a struc nemcsak nagyobb
kdarabokat, hanem vasszegeket, késnyeleket s

más hasonló tárgyakat nyel el e célból. A kihalt

madarak maradványai a mellett tanúskodnak,
hogy a madarak ezen tulajdonsága si jellemvo-

nás. A kihalt újzélandi óriásmadarak (Moa)
csontmaradványai közt egész halom k, ú. n.

Moa-kö (1. 0.) található, melyek kétségkívül a
gyomrukból származnak. Bizonyos fajú csúszó-

mászók (pl. a krokodilusok) is elnyelnek hasonló
célból ködarabkákat. Sok kihalt csúszómászó (pl.

Polycotyliui) gyomortájékán találtak hasonló

Gy.-et.— 2. Gy., a lovak beleibl rendellenes bél-

mozgások következtében a gyomorba került bél-

kövek. Leginkább az ú. n. kóUkás megbetegedé-
sek alkalmával találhatók. L. móg Bélkövek és

Bezoár.
Gyomorkutató, orvosi mszer, 1. Gyomor-

mosás.
Gyomorlágyulás (gastromcdacia), a gyomor-

fal ellágyulf'tsa önemésztés miatt, amely csak a

hullában következik be a halál utáni els négy
órában. Régebben kóros eltérésnek tartották és

nagy jelent^5ségot tulajdonítottak neki. Oka, hogy
a gyomormirlgyek bizonyos ideig a halál utáiá

is tovább mködnek s az így termelt gyomomedv
az elhaló gyomor falát megemészti.

Gyomorlipáze, zsírhasltó erjeszt, 1. Gyomor-
nedv.

Gyomormetszés, 1. Gasztrotomia.
Gyomormirigyek, apró kis mikroszkopikus

mirigyek, amelyek a gyomor bels rétegében, a

mucosában helyezkednek el, két fajtájuk van a
tundus- ós pilórusmirigyek ; ezeknek együttes

savanyú váladéka a gyomornedv. L. Gyomor.
Gyomormosás, célja a gyomor tartalmának

kiürítése, pl. a gycnnortartalom pangásánál (gyo-

moratohia, gyomortágulás), egyes mérgezések-

nél. E célra ú. n. gyomorkutatót, gyomorszondát
használnak, moly oa. 70 cm. hosszú. 12— 14 mm.
küls átmérj, igen sima felület gumraicsö,

mely vakon végzdik s vak vége közelében több-

nyire két ovális alakú nyílással, ablakkal van
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«UAtva. A szouda vak vége le van gömbölyítve.

A osö végére nagy ttvegtölcsért (>', I. tartalmat

roga4Jon be) illesztttnk s omiok sotritségével a

gyomrot ki is öblitlie^ük oly módon, hogy a
gommicsövet a beteg ssí^a elétt összeszorítva, a
tölcsért langyos vizzel (esetleg valamely oldattal)

megtöltk, azotán a osöben maradt levegt ki-

bngybor^colni hagyván, a tölcsért emeljük és az

összeszorított gummicsövpt eleresztjük. Ekkor a
víz befol>ik. Mieltt teUcsen kiürült volna a töl-

csér, ezt hirtelen lesölyesz^ük a föld felé, ami
által a szivomya elve alapjáJa a gyomortai-taiom

a vízzel együtt kiürül. A tölcsérbe mindis: új vi-

zet öntve, addig ismételjük ezt az eljárást, mig a
mosóvíz tisztán nem folyik vissza. A Gy.-t a gyó-
gyászatba Kussmaal vezette be, míg Leube dia-

gnosztikai célokra is kezdte alkalmazni, t. i. elre
iiiegáUi4>itott ételt adva a betegnek (ú. n. próba-

reggelit, próbaebédet, próbavacsorát), ezt a gyo-
morszondán át bizonyos id múlva (>/.—!, 2*,',,

6»', óra múlva) kiürítette ; ebbl egyrészt a gyo-
moremésztés kémiai lefolyását állapithatjuk meg,
másrészt pedig a gyomor kiürülésének rendes
vagy rendellenes voltát (pangás, 1. Gyomortáqu-
lás) is felismerhetjük. A tömör gyomorkutatók
tnl^donképen nem a gyomor, hanem a nyelcs
vizsgálatára és tágítására szolgálnak. Bizonyos
marómérgek, pl. lúg ivása után a nyelcs heges
szkülése áll ugyanis be ; vagy pedig a nyel-
cs daganatos elváltozása, esetleg daganat stb.

által való összenyomatása is szkületet idéz el,
ezt és ennek fokát a különböz vastagságú gyo-
morsiondákkal állapithatjuk meg és egyes heges
szöV " * ' ' is evvel újból kitágíthatunk.

A zivattyú nem más, mint a gyomor-
szoiiiiaia iiiKtilmazott szivófecskend ; manapság
alig van használatban. A szivomya elve alapján
könnyebben és veszély nélkül kiüríthetjük a
gyomrot.
Oyomormozgás, I. Gyomor.
Gyomormfitétek. sebészeti beavatkozások a

gyomron. Ilypn^k : a gjomormegnjitása(gasztro-
tomia),a gjomorsipoly készítése (gasztrosztomia),

a gj'omor csonkolása (gasztrektomia), a gyomor-
bélszájadzá^ (gasztroenterosztomia).

Qjomomedv, a gyomormirigyek váladéka.
Tiszta, vagy csak kevéssé zavaros, csaknem szín-

telen folyadék, melynek szaga savanykás, íze igen
savanyú. Fajsúiya 1001-101, igen kevés szilárd

maradékot tartalmaz. Szabad sósav van benne, kb.
O'l—02 /,. maximum 0-5<"o-ban ; az egyes állatok

Gy.-e változó mennyiségben tartalmazza ; legtöbb
van bizonyos halak gjomomedvében (pl. csukánál
2-3»/«)- A sósavon kívül nagy jelent^^el bimak
a benne lév r-:f> -^r'- a pépszín, mely a sósav-
val együtt a emészti, az oltó, mely a
tejet alvaszt j 1 1rli páze, mely a zsírokra
hat (1. Emészt ? iiaz ezenkívül a Gy. kevés
szerves alkati ..: ;..it. Napi mennyisége rend-
kívül változó, átlag 600-11)00 cm»-re tehet.
Csak bizonyos behatásokra választódik el (1. Gyo-
mor), ezek közt els helyet foglal el a felvett
táplálékok mennyisége és minö^ge. Az elválasz-
tás idtartama, az elválasztott nedv savanyú-
sága ós emésztképessége is elssorban ettl függ.
Ha a hús, kenyér és tej hatására elválasztódó

nedveket összehasonlítjuk, úgy a következ, csök-

ken sorrendet kapjuk

:

SsTuynaág Kméntbtipmtig IdfjUrtun

1. h&s kenyér kenyér
S. t€)j hús búa
3. kenyér tej tc)J.

A Gy.-elválasztás egyébként a bélrendszer fell is

befolyásolliató, a bélbe jutott zsír pl. gátló hatás-

sal van. A Gy.-et tiszta állapotban nehéz nyerni

(a módszereket 1. Gyomor-iÁ\) ; a vizsgálatra ke-

rül emberi Gy.-ek rendesen keveredve vannak a
lenyelt nyállal, esetleg táplálékokkal : ezek ter-

mészetesen a nedv karakterét megváltoztatha^ák.
Gyomomeorózis, a gyomortnüküdés ideges

zavara, többnyire csak részlettünet^ az általános

idegességnek, így a neuraszténia, a hisztéria,

a gerincvelsorvadás s más idegbaj tünete lehet.

Meg szokás ktüönböztetni a gyomor mozgási, ér-

zési és elválasztási neurózisait. Az els csoportba

a gyomorgörcsök, a gyomor perisztaltiktis nyug-
talansága, az ideges böfögés és hányás, a kóros
kérdzés, a gyomorpetyhüdtség tartozik. A má-
sodik csoportba a gyomorfájás, az ökrendezés, a
kóros éhséginger s ellentéte, az étvágj'talanság

tartoznak. Végül a harmadik csoportba a gyo-
momedv és gyomorsav túlságos v. csökkent el-

választása (gastroxynsis). Megemlítend még a
diszpepszia nervóza, mely mind a három csoport

zavarait egyesíti, de fképen az érzési zavarok
uralkodnak. A Gy. orvoslásában az ideges alap-

bántalom gyógyítása szükséges, másrészt pedig
diétás eljárások.

Gyomoroltó (chymosin), a gyomomedv egyik
eijesztje, a tejet megalvasztja ; ez a folyamat a
ssjtgyártásnak kiindulási pontja. L. Gyomor-
nedv, Emésztés.
Gyomorpép (chymus) alatt a gyomor tartal-

mát értjük étkezés után. Rendes körülmények
között meglehetsen száraz pépes tartalom.

Gyomorrák (carcinoma ventriculi), a gyomor-
fal nyálkahártyájából kiinduló rosszindulatú da-
ganat. Aránylag gyakori betegség. A test egyéb
szerveiben fejld rákos daganatokhoz viszo-

nyítva Vf-°^ magasabb számarányban szerepel

a Gy. Férfiakon g>'akoríbb, mint nkön. Rendesen
magasabb életkorban fejldik, elvétve a 30. életév

eltt, leginkább a 40. és 60. év között. A Gy.
végs okát ép oly kevéssé ismerjük, mint a többi

rákos daganatét Csak annyi bizonyos, hogy fejl-

dése aránylag gyakran indul meg régi gyomor-
fekélynek alapjából. A gyorsan növ, puha vels-
rákon és a zsugorodó rostos rákon kiviU ritkábban
elfordul a kolloidos, enyves rák a gyomorban.
Kiindulhat a gyomor minden pontjáról. Mégis
leggyakoribb a gyomorvég k ' ' -^ akisgör-
bületen. Innét egyrészt lap 6>^ 1 és több-

nyire gytrú alakjában b^zúii <> !.:.>. „tor kerüle-

tét, másrészt a gyomor falát átjárva, az üreg
felé kiboltosodó, kemény, göbös daganatot alkot.

Amint a rák a nyálkahártyát elpusztította, ren-
desen kifekélyeeedlk. B fekélybl származik az a
vér, mely egyrészt a hányadékhoz keveredve,
annak kávétüiszer fiiedékét alkotja, másrészt
emésztett állapotban a bélsárhoz keveredik. A
rákos fekélybl származó vérzés ritkán nagyobb
fokú. Nem is ez, hanem annak gyakori megiKmét-
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lödése okozza a néha nagyfokú szegényvérsó-
get, a halványságot. A beteg leromlását ezenkívül

nagyban fokozza a táplálkozás hiányossága. Az
étvágytalanság, rendetlen emésztés egyrészt, a
gyomrot beszkít daganat okozta hányás más-
részt, gyors lesoványodást okoz. A bör fakó szí-

nét, mely az elbbiekkel együttesen a rákos seny-
vedés képét kiegészíti, valószínleg a fekély szét-

esésébl származó bomlástermékek okozzák. A
Gy. közvetlen tovaterjedés útján beszrdhetik a

szomszédos szervekbe, fleg a májba, hasnyál-

mirigybe, vastagbélbe vagy a hashártyába. Az
utóbbin kiterjedt daganatokat, savós izzadmányt
okozhat (karcinózis peritonei). Ritkább az átfúró-

dás a hashártya üregébe, ami gyorsan halálos

hashártyafertözést okoz. A tovaterjedés a nyirok-

utak mentén közeli és távoli szervezetben okoz
áttételeket (metasztázisokat).

A Qy. tünetei fleg aszerint alakulnak, okoz-e

a rákos daganat szkületet a gyomron, vagy sem.
A szkületet okozó rák mellett korán mutatkozik
a hányás és a szkület eltt lev gyomorrésznek
tágulása. A pangó gyomortartalom erjedésnek
indul, benne tejsav vagy egyéb illó zsíi'savak

képzdnek. Ezzel szemben a normális sósav-

mennyiség megfogy vagy teljesen hiányzik. A
gyomor egész falát lassan beszúró, de szkületet
nem okozó rostos rák mellett a hányás néha egy-
általán nem, vagy csak késn mutatkozik. Ennél
az étvágytalanság, a lassú senyvédés áll a kór-

kép középpontjában. A gyomornedv az elbbihez
hasonló viszonyokat mutat. A Gy. felismerésére

az említett jeleken kívül az utóbbi években igen
fontos és megbízható segédeszközzé vált a gyo-
mornak X-sugaras vizsgálása. A többi vizsgáló
eljárással összevetve, aránylag korán sikerül a
Gy. felismerése ós nem kell, st nem szabad be-

várnunk, míg a gyomor daganata tapinthatóvá
válik. A Gy. gi/ógyitása ezideig csakis sebészeti

kezeléssel lehetséges. Minél korábban törtónik a
kimetszés, annál jobbak nemcsak a közvetlen
eredmények, de egyúttal annál nagyobb a való-

színség a tartós, végleges gyógyulásra. A rákos
gyomor csonkolása, kimetszése nagy és súlyos
beavatkozás, de veszélyessége az utolsó évtize-

dek alatt egyre kisebbedett. így Kocher anya-
gán a halálozás SGVo-ról 9%-ra esett, dacára
annak, hogy a technika ós az eredmények javu-

lásával mind kiterjedtebb eseteket operáltak ra-

dikálisan, így több esetbon sikeralt az egész gyo-
mor kimetszése és kell táplálkozás mellett a be-

tegeknek éveken át való életben tartása. Ha a
kimetszés már nem lehetséges, mert a rák egyéb
szervekre is ráterjedt, a szkületet okozó rák mel-
lett a táplálkozás biztosítására és a hányás meg-
sztlntetteére gyomor-bólszájadzást (gasztroente-
rosztomiát, 1. o.) végezhetünk. Ezzel nemcsak az
életet hosszabbítjuk meg, de a beteg fájdalmait
is enyhítjük. Ha ez sem végezhet, mert a rák az
egész gyomrot elpusztította, vékonybélsípolyon
át tái)lálhatjuk a beteget.

Qyomorrepedés (gadrorrheods) bekövetkez-
hetik a hasat ér tompa er (hasbatltós, rúgás stb.)

hatására; Atlyukadliat a gyomor maró mérgek
hatására és fekélyek átfúrodása miatt. Ha a Gy.
lassan támad, az átlyukadtls körül gyuladás kö-

vetkezik be : hirtelen repedéseknél gyomortarta-
lom kerül a hasüregbe, aminek hashártyagyula-
dás a szokott következménye. Szúrás, lövés is

okozhat Gy.-t.

Oyomorsavtúltermelés (hyperchlorhydria),
szekréciós gyomorneurózis (1. Gyomorhetegséfjek),
lényege az, hogy a gyomorban a normálisnál több

sósavat tartalmazó gyomomedvettalálunk étkezés

után (I. PróhareggeU), míg mennyisége látszólag

nem több. Oka egyrészt a gyomormirigyek abnor-

mis ingerlékenysége, másrészt ú. n. reflexueurózis

lehet, melyet más szervek anatómiai vagy funk-
cionális anomáliái váltanak ki. Tünetei : gyomor-
égés (I. 0.), savanyú felböfögés, nyomásérzés a
gyomortájon ; mindezek a tünetek az emésztés-

tetpontján, 2—3 órával az étkezés után a leg-

ersebbek és a gyomornedv megkötése v. hígí-

tása által (tejivás, fehérjetartalmú táplálékok

evése által) enyhül, st el is múlik.

Gyomorsérv (gastrokele, hernia venirictdi),

oly hasfalsérv, melynek tartalma a gyomor. L.
Sérv.

Gyomorsipoly. 1. Gyomorfisztula.
Gyomorsülyedés (gastroptosis, descensm ven-

triculi), a gyomor topográfiai helyzetének megvál-
tozása (1. a Gyomor cikknél a 2. szövegábrát).
A Gy. a gyomor függeszt szalagainak ellazulása

által, vagy pedig egyéb, a helyébl elmozdult has-

üregi szerv (pl. a colon) húzása folytán jön létre.

Legtöbbnyire csupán részjelensége az általános

hasüregi szervdiszlokációnak, az ú. n. enteroptó-

zisnak (Glénard-féle betegség), ami viszont a kon-
stitucionális aszténiában leli okát. Éppen ezért

már a világra hozott állapot is lehet. Lesoványo-
dás, a hasfalaknak ellazulása (szülés után) el-
mozdítják a gyomor függeszt szalagjainak meg-
lazulását ; nknél ez okból gyakrabban is fordul

el. Gyakran vérszegénységgel és emésztési zava-
rokkal jár együtt, miknek oka a gyakran vele-

járó gyomoratóniában és gyomortágulásban (1. o.)

keresend.
Oyomorszáj (kardia), az a nyílás, amely a gyo-

morba vezet, a nyelcs és gyomor határán, 1.

Gyomor.
Gyomorszédülés, 1. Szédülés.

Gyomorszivattyú, oi-vosi mszer, 1. Gyomor

-

mosás:
Gyomorszonda, orvosi mszer, 1. Gyomor-

mosás.
Gyomortágnlás (gastrektasia, dilataiio ven-

trv-iUi), a gyomor rendellenes kitágiüása. Mint

}ievenyl)et('{/ség hasmütétek után néhány óra alatt

fejldik ki, ami ritka, de igen veszélyes szövd-
mény. Leggyakrabban mint idüU baj a gyomor-
záró szkületének a következménye. Eleinte a
gyomorfal túltengósével és erltetett mködésé-
vel igyekszik az akadálji; legyzni, késbben
azonban az izomrendszer elfárad, a gyomor nem
képes az összes emésztett ételeket a bélbe továb-

bítani, a gyomorban visvszamaradó pangó ételek

ezután mindinkább kitágllják a gj^omrot, mely
végre mint nagy, petyhüdt zsák, egészen a me-
dencéig leérhet. A pangó ételek bomlása a gyo-

mor nyálkahártyáját hurutos izgalomba hozza.

Ilyen betegek általános rosszulléten, gyomorégé-

sen ós savanyú böfögésen kívül igen bséges há-
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nyásban ssenvednek ; bányadékukban néha a na-

pokban bevett ételek m«uradváii>-ait fel lehet Ls-

mernLA bAnyudék többnyireerdeen sayanyu ée b6-

AégeaentartabnasaönTat A Gy. kezdeti stádioma

«si^ ivadoeres gyomorszonda-vizsg&lat és rönt-

genevés ú^ lamerhetö fel. Ritkábban fejldik

az idfllt Gy. agyomorfal veleszületett vagy szer-

zett gyengíeeége folytán, midn is többnyire gyo-

moBBttlyedéaBel párosai. (Astheniás alkati beteg-

ség. StUler). A gyógykezelés elve, hogy kevés

térfogata, de eröeen tápláló ételeket adjunk, na-

gyobb élkcaéaek ée eréeebb italfelvétel mellzésé-
vel. Ajánlatos a gyomonnoeás is, a pangó étel-

maradványok eltávolitásánál. Ha a betegség oka
a gyomoR^uró eröeebb szúktUete, akkor nagyobb
kookánttal nemjáró mútéti beavattLozással (gasz-

faoeateroartomia), mely a gyomor és bél között új

«8aeiDDtleMBt létesít, alaposan kig}'óg>itható.

Gyomor tttkdr, a gyomor belsejének megtekin-

tésére szolgáló eszköz. Lényegében három rész-

bl áll: 1. kb. ujjnyi vastag, alsó felén hajlítható,

mt^ Idegjenesíthetö csbl, mely a szájon és

nyelcsövön át vezethet a g>omorba ; 2. a gyo-

morba ér végén alkalmazott kis villamos lámpá-
ból és 3. forgatható optikából. Az utóbbi két priz-

mából áll, mel^'ek a gyomorfalrúljöv sugarakat
a cs irányába térítik. Mai, sokszorosan javított

alakjában is csak ritkán nynjt a kórhatározásra
értékesíthet adatokat.

Oyomorvágás. 1. Gnsztrotomia.
Gyomorvégi bél, helyesebben pa/Aw6é/(duode-

nom), a vékonybelek legfels része, amely a gyo-
mor folytatásáí)an fekszik. L. Paíkóbél,

Oyomorvérzés, többféle betegség jelensége le-

het, leggyakoribb a gyomorfekélynél, gyomor-
rákniU és nyombélfekélynél, továbbá májzsugo-
rodáanál, májszifilisnél, a véna portae eldugu-

lásánál, skorbutban és néhány infekciózus beteg-

ségben is elófordul. Azonkívül bizonyos marómér-
gek ivása után s végül küls, mechanikus b(>ha-

tásokra is elállhat. Vagy a hajszálerekbl (feltl-

letes nyálkahártyidfoezlások ú. n. eróziókból),

vagy nagyobb erekbl, gyomorartériákból ered,

melyek fekélyesedés folytán nyílnak meg. Kisebb

v^mennyiségek észrevétlenül is távozhatnak a
bélsárral s a beteg így is sok vért elveszíthet

lassanként, úgy hogy feltn halvány lesz egy
id múlva. Ezek az ú. n. rejt(^>tt, okkult vérzések
igen fontosak éppen azért, mert a beteg nem vesz
sokszor mást észre, mint gyengülését vagy hal-

ványságát s baja ezalatt rosszabbodhatik. Az or-

vos ilyenkor ismételt bélsárvizsgálattal keresi a
gyanított várzést. Nagyobb tömeg, hirtelen be-

állott véraésn^ a vér hányással távozik, ami
scdcssor teUes jólét közepette lepi meg a beteget.

A kihányt vér aszerint, amint hosszabb v. rövi-

debb ideig volt érintkezésben a gj'omomedvvel,
élénkpiros vagy barna, kávéaljszerú lehet. Fontos
egj'éb, a szájon ''f "•t^iíN vérzésektl, pl. ttidóvér-

zéstl megkti: mi néha nehézségekbe
is ütközik. Na^. ayiségü Gy.-nél az akut
vérszegénység jelei t^>asztalhatók s ez ellen

is kell az orvosnak els sorban ktlzdenie, egyéb-
ként g>ógj kezelése a vérzést elidéz baj mine-
müségétl függ. Vért hányó beteget azonnal le

kell fektetni hanyatt, szükséges, hogy abszolút

mozdulatlanul maradjon s az orvos megérkestéig
se ét(>lt, se italt, se valamely gyógyszert ne Te-

gyen be. L. még (gyomorfekély, Gyomorrák.
Gyomorzáró (pylorua), a gyomorból kivezet

nyilá.^ a gjoinor és vékonybél határán, 1. Gyomor.
Gyomorztüiany olyan gyomorszondával alkal-

mazható, mellnek vak vége eltt nem két, ha-

nem sok kisebb nyilas van alkalmazva, melyeken
át a beöntött folyadék zuhanyszerüen ömlik a
gyomorba. A gyomornyálkahártya mechanikus
izgatására szolgál, manapság alig van alkalma-

sásban.

Gyón, nagyk. Pe8^Pilis-Solt-Kiskun vm. alaó-

dabasi j.-ban, (1910) 2827 magyar lak. ; vasúti ál-

lomás, u. p. és u. t. Alsódabas. Itt hf^dan római
telep volt.

Gyónás (lat. confessio), szószerínt minden-
nem vallomás, keresztény értelemben a meg-
bánással és a javulás szándékával egybekötött
bíinvallomás, melyet a bnbánó a pap eltt vé-

gez, hogy bneitl megtisztuljon. A katolikus hit-

tan szerint a bnbánat vagyis a penitencia szent-

ségének lényeges alkotórésze. A részletes bnval-
lomás, a fúU)e-Gy. (confessio auricularis) Krisz-

tus és az apostolok idejében keletkezett. Kálvin,
Dalláus és mások szerint csak késbb, névleg III.

Ince pápa alatt hozatott be a lY. laterani zsina-

ton. A katolikus egyház tanítása szerint a kereszt-

ség után elkövetett bnök bevallása a bnök bo-

csánatának Istentl rendelt elengedhetlen föltétele

(Trid. can. 6—8.). A bnvallomás nyilvános vagy
titkos jellege (fiilbe-Gy. kizárólag a pap eltt) a
fegyelem kérdése. A tridenti szent zsinat vélemé-
nye szerint nem tanácsos a bnbánókat nyilvá-

nos Gy.-ra kötelezni. A bnbánat szentségének
szükséges föltétele és alkotórésze a szóval, gon-
dolattal és cselekedettel elkövetett halálos bnök-
nek megvallása. Csakis a fölszentelt, approbált és

joghatósággal fölruházott pap oldozhat föl a b-
nök alól. A Gy. helye a templom, a gyóntatószék.
A pap föltétlenül hallgatásra van kötelezve ée a
gyóntatásért pénzt elfogadni tiltva van. A görög-
katolikus egyház a rómainak gyakorlatát követi.

Minden kat. keresztény köteles évenkint legalább
egyszer (húsvét táján) szent Gy.-t végezni, de as
eg>-ház a többszöri Gy.-t igen ajánlja. Tanácsos
ezenkívül egyetemes Gy.-t végezni, mely több

Gy. ismétlésébl áll : 1. érvénytelen Gy. után

;

2. els szent áldozás eltt ; 3. új életpálya kezde-
tén és 4. balálra való készület eltt.

A lutheránus egyház kezdettói fogva ellene volt

a papok eltt vaíó fUbe-Gy.-nak, mint amelyet a
szentlrással egéssm ellenk»Bö lelkiismereti kínzó
eszköznek tarlott, de a magún-Gy.-t, vagyis a
bnöknek, a kOlOnösebb eseteken kivttl pL az
úrvacsora vétele eltti bevallását 8zük»^;e6nek
tartotta ; hasonlóképen gondolko^ e tárgyról a
ref. egyház is, míg az amgol jtiUspöki egyház
Utun^ájában minden vasárnapi istentiszteletnél

eljö a bnbevallás s az abezolució. A skót
presbiteri egyház ellenben elvet minden állandó

Dnbevallást, Gy.-t és abszolodót A zsidóknál
is van és pedig ágy nyilvános, mint magán isten-

tiszteleteiknél egy kisebb és egy ünnepélyes na-
gyobb Gy.-formula. V. ö. Pischer, Znr Geschidite
der evanig. Beichte (Leipzig 1902).
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Gyónási titok (lat. sicfillwm confessionis, a. m.
}?yónás pocsétje). A kat. egyházban a lelkésznek

kötelessége titokban tartani azt, amit vele a gyónó
felek a gyónás alkalmával közöltek. A polgári és

a bnvádi eljárást szabályozó törvényeink szerint

a lelkészt nem lehet tanuként kihallgatni olyan
tényre nézve, amelyet gyónásban v. egyébként

a titoktartás egyházi kötelessége alatt közöltek

vele. (Pp. 298. §, 1. pont; 1893. XVIÍI. t.-c. 85.

§. 1. pont ; Bp. 204'. §.). L. még Gyónás.
Gyónási tükör, a közönségesebb bnöknek

a tízparancsolat, az egyház öt parancsolatának

sorrendje és a bnök különféle fajtái szerint való

összeállítása. A lelkiismeret vizsgálatának köny-
nyebbítésére szolgál, különösen azok részére, akik

vallásos kötelmeiknek kell ismeretével nem ren-

delkeznek. A katolikus imakönyvekbl sohasem
hiányzik. A XV. és XVI. sz.-ban nyomtatott lapo-

kat használtak és ezek vezérfonalat nyújtottak

a gyónáshoz. Krisztus, Szz Mária, a bnbánó
lator és egyéb alkalmi képekkel voltak díszítve.

Gyónás pecsétje, 1. Gi/ónási titok.

Gyónfalva (azeltt : Hrisócz), kisk. Szepes vm.
gölniczbányai j.-ban, (i9io) 252 tót lak., u. p.

Kluknó, u. t. Korompa.
Gjönöcédxúa, (scJiedida confe.^sioni<!), bizonyít-

vány az elvégzett gyónás és áldozásról, melyet a
húsvéti idben a gyóntató atya ad a gyónónak. E
szokást az 15í'9. tartott kölni zsinat hozta be.

Gyónólevél, 1. Biicsúleuél.

Gyónópénz (lat. oblatio confessionis), a kat.

egyházban régente a plébánosnak a gj'ónás (ki-

vált húsvétkor) után nyújtott adomány, mely a plé-

bános jövedelmének egy részét alkotta. Amióta a
saját plébánosnál való húsvéti gyónás kötelezett-

sége kiment a gyakorlatból, a Gy. szokása is meg-
sznt. A lutheránusoknál egyesegyházakban mais
létezik. A reformátusoknál Kálvin szüntette meg.
Gyóntató atya (lat. confessarius) a neve a kat.

egyházban az áldozópapnak a gyónóval, gyónó-
gyermekével szemben. A Gy. ennek atyja, taní-

tója, orvosa ós bírája, amik szeretetet, tudományt,
okosságot és igazságosságot követelnek tle. A
lelkipásztorkodási tankönyveken kívül számos
külön kézikönyv ad utasítást a Gy.-i tisztség he-

lyes gyakorlására.

Gyóntatószék (lat. sedes confe.<iSÍovatís), az a
jobbról V. balról v. mindkét felöl rácsozattal ellá-

tott ülhely, amelyben a kat. pap a bnös gyóná-
sát hallgatja. Alakja trónhoz hasonló, mert abban
a pap mint Isten helyettese hoz ítéletet a bnös fö-

lött. A régi egyház nem ismert Gy.-et; férflak az
oltár tövénél, az asszonyok valószínleg a szen-

télyrácsnál végezték gyónásukat. A sevillai zsinat

(1512) említi eísö Ízben a Gy.-t. A trienti zsinat

óta általánosan elteijedt. Újabban oly Gy.-eket
használnak sok helyütt, amelyekben a gyóntató
atya és a gjrónógyermek egymást nem láthatják.

Gyóny János, elbb Telekesi Imre soregében,
majd Báthory Bonaventura hadaiban vitézkedett,

1565-ben Tokaj, Szatmár és Erdd elfoglalásában

Schwendi Lázárral együtt nevezetes részt vett,

8 Erdd kapitánya lett, melyet János Zsigmond
és Hasszán bég ellen hsi haláláig vitézül oltal-

mazott. Félszem volt.

Gyopár v. gyapár (növ.), 1. Leontopodium.

Gyopárhalma, Orosházához tartozó puszta
Békés vra. orosháizi j.-ban, (1910) 1345 magyar lak.,

u. p. és u. t. Orosháza.

Gyopárosfürdö, Orosházához tartozó gyógy-
fürd. Békés vm. orosházai j.-ban, a községtl
félórányira, (i9io) 139 magyar lak. ; vasúti állo-

más. Szállójában 88 szoba áll a vendégek rendel-

kezésére. A fürdül szolgáló tó vize nátrium-
tartalmú. Postaügynökség (csak nyáron), télen u.

p. és u. t. Orosháza.
Gyorgyevics, Vladan, szerb államférfiú és író,

szül. Belgrádban 18Mnov. 21. 1869-ben Bécsben or-

vossá avatták. Részt vett az 1871-iki francia-német
háborúban mint a frankfurti kórház vezetje. Haza-
térve, a katonai fiskolán tanárkodott, szervezte

a katonai egészségügyi osztályt, megalakította a
szerb orvosegyesületet, a szerb vörös keresztet,

részt veti; a szerb-török háborúban mint egészség-
ügyi fnök s 1879. a belügyminisztérium egész-

ségügyi osztályának fnöke lett. Szerbia közegész-
ségügyét porosz minta szerint szervezte. A bolgár-

szerb hadjáratban fényesen kitnt mint f egész-
ségügyi tanácsos. 1888—89-ig a közmveldési és
vallási ügyek minisztere volt ; 1892. athéni szerb
konzullá nevezték ki. Nemsokára azután i)árisi

szerb követ lett. 1897-ben Sándor király párton-

kívüli minisztérium alakításával bizta m(^;
1900 júl. azonban visszalépett, mert helytelení-

tette Sándor király házasságát Masin Drágával.
1902-ben a szkupstina vadait emelt ellene a ren-

delkezési alap elprédálása miatt s késbb hat havi
fogságra ítélték. Ezután visszavonult és csak az
irodalomnak él. Orvosi müvei : Vojnolekarszka
piszma (Belgrád 1872) ; Isztorija szrpszkog vojnog
szaniteta(u. 0. 1879) ; Szanitetszki zboniik(1879)

;

Zdravlye u Szrbije (1879—80) ; Die Bntwicklung
der öfíentl. Gesundheitspflege imserb. Königreiche
vom XII. Jahrhunderte bis 1883 (Berlin 1883).

Mveli e mellett a történet- és rokontudományokat
is; fontosabb munkái: Isztorija nasih ratova;

Isztorija szpolyne politike neve szrpszke drzsave,

újabban: Das Bnde der Obrenovitsch (Leipzig

1905) ; Istorija srpsko-bugarskog ráta (a szerb-

bolgár háború, Belgrád 1908) ; Die Albanesen und
die Grossmáchte (Leipzig 1913). Szépirodalnü m-
veket is írt, különösen ifjabb korában, ell)eszélé-

seket, regényeket, utitárcákat, két drámát ; emel-

lett sokat fordított franciából, németbl, olaszból

;

legutóbbi szépirodalmi mve : Golgotha, ein Bal-

kanroman (Stuttgart 1909).

Gyóró, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, (isio)

740 magyar lak., kik jó lótenyésztk ; u. p. Czi-

rák. u. t. Beled.

Gyorok, nagyk. Arad vmegye aradi j.-ban,

(1910) 2392 magyar és oláh lak. ; vasúti állomás-

sal, posta- és táviróhivatallal, telefonállomással.

Az aradi Hegyalja egyik legkiválóbb borterm
helye, mely élénk borkereskcMiést z. Ide telepí-

tették le a Bukovinából beköltözött csángók egy
részét. Van itt amerikai szUtelep és gzmalom.
Gyorsárú íném. Eilgid, franc, marclutiuiv^e.'i en

grandé rUcise, ang. dv^yaich-good). A vasntiik-

uál a szállittisnak két m('>dját különböztetik meg,
ú. m. aGy.-kénti és a teherárúkénti szállítási mcV
dot. Az elbbi szállítási mód szerint szállított

árúkat Gy.-nak nevezik. A szállítási módot a fel-
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adó választhatja meg a fennállóazon korlátozások

ÜgyelembevételéTel, bog}' Gy.-ként ei>ak oly arák

vétetnek fel. melyek alakiak, terjedelmük, sú-

U lik V t>(rYi'>h miniiséirtkiiél fogva a vasát belátása

> szállításra alkalmasak.A fel-

< táigyak közül azokra nézve,

tiuzások vannak, a korlátozások a
itályzat C) mellékletében és az ab-

jtási határozmányokbítn fog-

• 1. Vasúti dijíizabusok.

Gyorsárú-raktárak, 1. Állomás.
Gyorsaság v. s^)es.<iég, valamely mozgás ere-

jének mórtéke. Ha a mozgó test bármily csekély,

de eg>'enló idókö/ökben ogyanannyiviü mozdul
el, akkor a mozgást egyenletesnek mondjuk. Ez
esetben a 6y. az elmoaiulás viszonya a ráfor-

dított idóvel. Számértékét kifejezi az egy másod-
percre esó elmozdulá-i nagysága cm.-, m.- vagy
km.-ben kifejezve. Ez azonban nem át, hanem
csak az út viszonya í\2 idhöz. Hn a mo2:^ás nem
egyenlete-: h.in..m változó, akkor Gy. valamely

iddfwntba ínségrees elmozdulás, mely
akkora --. , ha a Gy. tovább nem vál-

toznék. Ilyenkor lehet átlagos Gy.-ról is beszélni,

m-Uyel a testnek haladnia kellene (egyenletes

mozgással), hog>' a megtett utat ugyanazon id
alatt fussa be, mint amilyen a valósá^^os mozgás-
nak megfelel. Egyes sebességek

:

Méter mp. ként

tdcaAAélu

aUf iwrtta moigó teTegfl... „
tabarkoori ._ _ .

16 lépéibM _.

ttz4 aaber.- ... _. .„ ...

gyonu iár6 gyatogoB ...

postftkocái _ _ _ ,

UttT^osM . ..'.

nronlWto .. _. -

korékpir (aéraékelt meoat) ... _ ...

^etó ló... „ _. _.
gyors ritorlishi^ . ... —
kdaiyt uél...

ótorkerélc^ ...

IgyM kon»oiyásó— ... _ ... ...

T«gtsi6 paripa ._ . _
Maiaxél
ZTomfáruó rfixte— .„ ._ ...—éljiuMUiak
nronviMutaink . _ ...

pcwtagaUmb kOupee sebenég* ...

»*» , - -.

IOftllért>>Jft .

lé^iít«T .. ...
'.

.„' _
lwi<fcfár lacucyobb wbe—égo
•M _ _ ...

TSdánkvtya rörtd útoa „ ...

ancol TWMayió ..

6Wrk«rw«pár lap^nrobb elért Mbené^
málo^utaA ... ...

htm» Ibar... „. _ .. _. ...

akkuOHM gyonracút ... . ...

re. ti ffép _
tBOike „
haas O^KM ét 700 mm. barometerilliuil ..

aa aeqaator ecy pontja a fOld forgiM kft-

retinatében „. ... _ «5.11
á«7«»»«*ék _ _ 4,8 61(1

a ffiU aapkSrflli útjábaa. 3M761
wlalrtTn^Matft a táTir6yweiéta)k>en !i«;9<»co
a May ™ .„ ..... I :iCHMS<i
rtnktrnnwaiég t,7 Mat-ayt réádrttban m>ui<ku

Gyorscserzés. Mivel a bór í-st^rzese igen
hosszú ideig tart, azért oly eljárásokat kutattak,

melyekkel a br cserzéeét rövid id alatt, lehet-

0,0016
0,008
0,8—<i,S

1,0

1,1

1,1

1,0*—1,M
0,99—1,06

1.7

U
8,6

*,*

*^
*fi
6
8
«,»

ií;S7

18,6

13.1

9,6-11
14—16

18
18

18,9

88,7

84
86
86,8
90
38,56
40
Ö8.S

69,7

68
830

leg néhány nap, sót néhány óra alatt el lehessen
v('ír»»/ni .4 (-serzés gyorsabb lefolyására ktllön-

nenyek hatnak; ilyenek: a fokozott

í: :»t, a b()röknek cserzés közben való moz-
gatása, oly cserzöanyagok használata, melyek a
br belsejébe gyorsan hatolnak be, stb.

Ezek között az eljárások között különösen a
Durio-féle eljárás magaslik ki. Dorio forgat-

ható vagy más módon mozgatható, részben cser-

zölével megtöltött edénybe (ványoló dobba) te-

szi a prét (a cserzéshez elkészített brt) és

mintegy 36 óra alatt teljesen kicserzi, ágy
hogy a lé srségi foka a cserzés egész idtar-

tama alatt meg ne változzék. Ezen eljárásnál lé-

nyeges az, hogy Durio a nyers préket közvetle-

ntil az áztatásuk és tisztításuk, azaz szörtelení-

tésOk es húsolásuk után körülbelül 8« Bé, st még
srbb cseriével kezeli és az edényt (a ványoló
dobot) a préknek a levél való érintkezése után
azonnal forgásnak indítja.

A gyorscserzó eljárásokhoz tartozik a Worms-
es Balé fele eljárás is, mely abban áll, hogy a
bröket a forgó dobban terpentinolajjal kevert

cserzanyagkivonatokkal forgatják és egyidej-
leg a villamos áramot a dobban lev anyagokon
keresztülvezetik. \ terpentinolaj használásának
célja az, hogy jelenletéten meglehetsen ers cser-

savas oldatokat alkalmazhatnak anélkül, hogy a
br barkája veszélyeztetnek. A villamosságnak
semminem a cserzéet elsegít hatása nincs,

hacsak a raegmelegedést nem vesszük annak,
amit azonban olcsóbb módon is el tudunk érni.

Ide tartozik Grotk J. H. (Londonban) eljárása

is. (V. ö. Groth's Gerbe-System, Stuttgart 1895,
Greiner und Pfeiffer.) Groth elektromosság fel-

használásával a rámákban kifeszített bröket
a cserzlébe akasztja ée cserzés közben fol>ion
ide-oda mozgatja ; így a nehéz bröket 3—4 hét, a
borjúbröket iS óra alatt készen cserzi. Abon és
Tjaudin a váltakozó áramot akarják értékesíteni.

Konuicher Pr. (O. m. Frankfurt), Diesd és Weise
a bröket gyenge cserlével elceerzik s fémsók-
kal kicserzik. Fils H. (Schlettstadt) a bröket
egyenkint 4 órán át beakasztja oly cserléolda-

tokba, amelyeknek srségét fokozatosan nö-
veszti. Ezekhez 9 cseroldatokhoz naftalint ad.
Gyorségés I. Éffés.
Gyorsfeglödée, Backewell ideje óta ismeretes

állati jellemvonás, mely a növendékállatoknak
fehérj(HÍás takarmánnyal való etetése s kitfinö

ápolása, valamint megfelel tenyészkivála<;ztás

által szerezhet meg. s tehet fajtatulajdon-

sággá. A Gy.-fi állatok tenyéezérettsé^süket s ki-

fejldöttségoket aránylag korán érik el ; a vem-
hesség idtartama is rövidebb. A Gy.-ü állatok

a küls testalakulásról ismerhetk fel. A fej, kü-
lönösen a fej onvard részlete rövid, ágyszintén
a nvak is : a torzs igen fejlett, mély és öblös; a
gerin'- ' 'v«,.oj gxéles ée des/kaszer ; a far ssé-
les, ak kevéesé elkeskenyed ; a v^-
tajíok ... -j ze rövid. Gy.-ü állatok nagyigé-
nyiiek >* en.iek folytán csikis belterjes gazda-
s.tirh.-i valók, az intenzív tartást azonban igen
iiHifhilá ják, r ndkívül hizékonyak s vágósúiyak
kedve' '>ii alakul. A l-i;kiválóbb Gy.-fl állatfajtá-

kat az an-'oluk tenyéeilették.
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Gyorsfényképezés (ferrotipia). Fekete aszfalt-

lakkal bevont vaslemezen közönséges nedves kol-

lodlum-eljárással (1. Fényképezés) készül. A fekete

alapon az ezüstcsapadók nem feketének látszik,

mint a rendes üveglemezen, hanem fehérnek s

ezért a kép sem negativ, hanem mindjárt pozitív

;

másolás tehát nem szükséges.

Gyorsforrasz, 1. Forrasz.
Gyorsíúrógép, 1. Fúróciép.
Gyorsgözös, I. GözJmió.
Gyorsírás (gör. sztenográfia vagy tachigráfia,

1. a mellékletet), szószerinti jelentésében szk- v.

rövidírás. Szorosabb értelemben véve bármely
írás leggyorsabb kivitelére vonatkozik. S amennyi-
ben a szószerinti utánirás vagy a szóbeli érteke-

zések és eladások (mint parlamenti viták) nyom-
dai vagy gépírási úton sokszorosíttatnak, a Gy.-i

felvételek úgynevezett GyA jelentések (franciául

Bulletin stenographique),avagy Gy.-ijegyzköny-
vek címen ismeretesek. A Gy. szót legelször Ko-
vács Imre 1821. jegyzi fel. A Gy.-sal foglalkozó

:

gyorsíró. Tulajdonképeni jelentésében a Gy. oly

írásmód, mely a közönséges betktl egészen el-

tér ábécé (leginkább sajátképi rövidítések) össze-

állítása ós ezeknek alkalmazása alapján lehetvé
teszi azt, hogy a közönséges írásnál mintegy öt-

szörte gyorsabban írhassuk le akár gondolatainkat,
akár podig az élszót az elhangzás pillanatában.

A Gy.-nak tehát a tulajdonképeni célja és legfbb
elnye az id- és munkamegtakarítás. Lényegét
tekintve nem egyéb, mint müírás különös jelek-

kel és az általános írás rövidítése céljából készí-

tett különös írásbeli utasításokkal E tulajdon-

ságai folytán különbözik a közönséges írástól, a
közönséges írás által használt rövidítési jelektl

és más müírásoktól, pl. a titkos írástól is. Hang-
jegyeire nézve a közönséges írást veszi mintaké-
pül, anélkül, hogy ezáltal a kínálkozó rövidítési

elnyöket célszeren fel ne használhatná. A Gy.-i

ábécé-jegyeknek összeállítására nézve kétféle rend-

szer ismeretes. Az egyik a geometriai, a másik a

grafikai. A geometriai rendszer a legegyszerbb
geometriai jeleket (mint pl. az egyenes vonal, a
kör, a kör részei stb.) alkalmazza ; a grafikai rend-

szer ennek ellentétéül a közönséges betk egyes
részeibl alkotja jegyeit, miáltal az író kéz irá-

nyának megfelelbb vonásokat eredményez. Ma-
gától értetdik, hogy mind a két módszer, rendel-

kezésére álló betinek számával, célját el tudja

érni. A most említett két módszer alapján külön-
böz Gy.-i rendszerek keletkeztek a múltban és

vannak érvónyben a jelenben is. A graíllíai mód-
szerhoz az ó-római tachigráfián kívül majdnem
az összes német és ezek alapján kifejldött ma-
gyar Gy.-i rendszerek tartoznak. A többi (francia,

angol) Gy.-i rendszerek a geometriai alapokon
nyugosznak.

Története. Az írás mvészete kezdetben nagyon
tökéletlen volt. Legelször a képírás volt ismere-
tes, ezt az ékírás követte. A görög és latin bet-
írás és ennek átmeneteként a folyékonyabb írás

úgy a kép-, mint az ékírást kiszorította helyébl,
mígnem a könyvnyomtatás feltalálásával a folyé-
kony tnis is kezdett veszteni eredeti jelentségébl.
Amint azonban az írás tökéleteabUlt, használata
is mindinkább terjedt. Lassanként az egyesszavak

írásának rövidítési elve is mintegy öntudatlanul
kifejldött. A rövidítési elveknek öntudatos hasz-
nálata a Gy. feltalálását tette szükségessé, kivált

akkor, mikor már az írásnak az a szerep jutott,

hogy vele a mgonddal készült v. rögtönzött be-

széd az elhangzás pillanatában följegyeztessék. És
mikor az utóbbi jelenség elállott, akkor már kü-
lön is vált az írástól a Gy. és önálló írásnemmé
fejldött. A Gy. els jegyeit már az ókorban
a görögöknél és rómaiaknál feltalálhatjuk. A
legrégibb adatot a görög Gy.-ra vonatkozólag
egy Kr. e. 104. kelt, görög nyelven fogalmazott
adás-vevési szerzdésen találták, melyet Ptole-

maios és Cleopatra írtak alá oly jelleg voná-
sokkal, melyek a késbbi görög Gy.-i kézira-

tokban láthatók. A görögöktl a Gy. eszméje
Alsó-Itálián át juthatott a rómaiakhoz, hol azt

sok irányban alkahnazták. Suetonius, a római
császárok híres életírójaí^wM/5r?a/r(Kr. e. 239—
169) tulajdonítja mintegy 1100, a közönséges írás

kezdbetibl álló rövidítésnek feltalálását. En-
niustól Ciceróig egyes kötszók, képzk, ragok
jellegjzetes alakot nyertek. Az újítások frésze M.
Tullius Tiro-t6\ (sztü. 103., megh. Kr. e. 4.) szár-

mazik, ki Cicerónak rabszolgája volt. Tullius

nemcsak a bett, hanem a szótagot is rövidítette.

Jegyeit aNotae Tironianaea vagy «Notae eom-
pendariae»-nek nevezték el. Hivatásszeren a Gy.
Kr. e. 63. szerepelt a deo. havában tartott szená-

tusi ülésen, melyen határozni kellett a felett, mi
történjék a Catilina-féle összeesküvésnek elfogott

ós bebörtönzött cinkosaival. Plutarchos szerint ez

volt tulajdonképen kezdete a Gy.-nak Rómában.
Octavianus, Augustus, Vespasianus is foglalko-

zott a Gy.-sal. A Gy. a császárok korában tehát na-

gyon el volt terjedve. Tiro után Vipsanius Phil-

argyrus és Aquilla (Maecenas szabadosa) fejlesz-

tették a Gy.-t, míg végre a cordubai M. Annaeus
Seneca valamennyi ismeretes rövidítést össze-

gyjtött s azok számát 5000-re egészíté ki. Ez az

állapot a Kr. u. X—XI. sz.-ig tartott. A XL sz.-on

túl a római Gy.-t kiváló gonddal csak az egyházi
téren alkalmazták az egyházi atyák munkálatai-
nak kidolgoztisánál, a zsinati tárgyalások feljegy-

zésénél, majd a kolostorokban. A római világura-

lom letntével a Gy.-nak is nyoma veszett. Csak
századok múlva találunk ezután újabb Gy.-i tö-

rek:\'éseket. És pedig 1176-ból, mikor is Tilbury
János angol szerzetes megmaradt Gy.-i rendsze-

rének ily címet adott: Arsnotaria Aristotelis, ami-

bl alighanem az következik, hogy Tilbury rend-

szere egy Aristoteles neve alatt fenmaradt görög
Gy.-i rendszernek latin nyelvre való alkalmazása.

A Gy. els rendszerei az újabb nyelvek részére

a XVI. sz.-ban keletkeztek. Bright Tiraotheus

(1588) ós Bale.'í Pétor (1590) kísérletei nyitják meg
a sort, kik számos szótag- ós szó-jegyet találtak

fel, anélkül azonban, hogy megközelítették volna

ezáltal a Gy.-nak valódi célját és rendelt<»tésót. Az
els sztonográflai ábécé-vei csak 1602.találkozunk

ugyancsak az angoloknál, amikor is közrebocsá-

totta WiUif János Ars of stenografle or Short

Writing c. munkáját, melyben annak kimutatása

érdekes, hogy a (íy. betkbl állítható össze.Utána
1620. &'}ieUon, 1672. Mason, lépett fel. A követ-

kez sz.-ban 1767. Byrom John (1. o.), majd



GYORSIRASI RENDSZEREK.

I. Tiro római gyorsírása.

.1 ZH^sK 0^(90.-0 í.^-^ - 5 ^^Q^7b

'^^í^Vi^/?/^J^^ ^/c/^f'^ 77\// V(yy^''^ ? %5'<í
r 8 t V X f I

>3 -f 1/ |_ M^ >^ )a* Z -A"" ^' ?^ ^
ib . Ivt Bt ir Hominem eonseqoitnr aliqaandu nDoqnam com\,Utar diTinitM. Obaeqoio mltigsatnr

^ l3 ifi ^ .T- h^ 1 9^ *'^ /Z^ ^ ex _.>/ '^•- ^=t^
Imperia, nbi rero roverentlA excesstt antmi* et summa imis confnndimna, ri opns est nt rim repeilarnns.

n. Pitman angol gyorsírása.
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i Ti ou pel pal«. la Bagland tbe 8t«ao|rnfic art may be considered a oational blessing and

thonoandt who look witb tbe ntmost indiflerenee npon it, are datly reaping tbe trnits o( its ealtiTation.

in. Gáti.
Legr^bb magyar gyorsírás 1890-ból.
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IV. Dobrossy-Taylor.
(1843.)
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és remény nétkfU lesz&Ilnia, mldOn az érette yító lelke elkeseredéaében állott s honának é8 korának érzéketlen-

Bégét átkona.

V. Markovits-Gabelsberger.
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nevében a tisztelt korelnOk és körjegyz uraknak a bizottság aiegalakítása kfirfili fáVödosásaikért^ astán úgy

;
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. /7 ^^
megválasztott tiszttársaim, mint a magam nevében kifejezést adni bálás kOszOnetfinknek a kitflntetA bizalomért.

melylyei megtisztelni méltóztattak (éljeníés).

VI. Penyvessy-Stolze.
(1863.)

aáoónú.i L e ^ % ÖÖ^^T.lm n
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ly ny ty gy au au y / w pb eh th x; Nehéz Idök, vészteljes évek

mentek el ffilOttflnk. -Végenyészet szélén állott nemzetfink.

VII. Dohnányi-Arends.
(1878.)
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1786. a Gy. történetében korszakot alkotó Thylor
Sanmel neve móltó a foljf»>ryzésn». Elismerései

találkozott ví'f^l AiiK'lia részérl Pitnuinn Isaac

fonográtlailhaiíyrírásiin'ndszere 1887.. mely még
ma i8 egyike a világ legelterjedtebb üy.-i rend-

Bsereinek. Legújabban angol üy.-i rendszereket

tettek köcxé: Evtrett 1877., Focknell 1881.,

Betüe 18%., Janes 1904. Franciaországban a
XVII. sz.-ban kt'zdett legelbb érdekldés mutat-

kozni a Gy. iránt. Az itt megjelent els munka az

1651. fellép Cossard Jaoquesé (1. o.). kit követett

166Ö. az angol befolyás alatt álló Bamsay. Majd
fellépett 1788. Coulon de Theienot kinek munká-
ját, bár 20 kiadást ért, a forradalom els éveiben

beszüntették. Több sikert ért el 1792. Bertin,

majd 1820. a nagjhlrü Prévost, 1829. Fssé,
1852. Fayet, majd 1868 óta Prévost rendszere

mellett Duployé (1. o.) ma Is érvényben lev rend-

saere. Olasz- is Spanyolországban Molina 1797.,

AmoKÍi 1809., Visetti 1853., Moretti 1850. és

Noe 1863. Németalföldön és Belgiumban Reyner
1673., Ooudhaal és Bussmann 1885. Gy.-i rend-

szerek ÍBmeTete6ék.Németorszá{jban a Gy.-i rend-

szerek kezdetben angol és francia minták szerint

készültek. Taylor-Bertin rendszerét Mosengeil és

Horstig 1797. dolgozták át. Ezek után a hazánk-
ban is ismert Danzer, Leü-hÜen 1819. és No-
tcak 1830. léptek föl. A Gy. élénk lendületet ia34.
a világhír Gabelsberger Franz Xav. (1- o.) fel-

léptével vett, kinek egészen új és eredeti rend-

szero a Gy. történetében korszakot alkotott. Mel-

lette 1840. föltnt a még 1839 óta ismeretes Biü-
harz után Stolze 0- o) is eredeti rendszerével.

E két utóbbi rendszer van hazánkban is leginkább

elterjedve. Gabelsbergeren és Stolzén kívül, ré-

szint az tanaik nyomán, részint önállóan, rend-

szert állítottak el különösen 1849. Rohm, 1850.

Arends (1. o.), 1851. Albrethi, 1855. Dániker,
1859. Faulmafm(\. o.). 1875. BoUer, 1876. Vélten,

1877. Adler, 1879. Sihrey és Braun, 1880. Mer-
kes, 1881. Weiler, 1882. ifeAren*, 1885. Fischer.

A ti.iit.i '.liaraokban a Gy. angol, francia v. né-

ni> K nyomán készült annyira, hogy az

iti - - jiletiség külön tárgjalást nem igényel.

V. ö. Faulmann, Historische Grammatik der Ste-

nograílo(\Vien 1887).

A magyar Gy.-ra vonatkozólag a legels kísér-

letet 1769-bl jegyezzük fel, mert ennek eltte sem
szóbagyományból, sem más utón nem tudunk sen-

kirl, ki e hazában Gy.-sal foglalkozott volna. A
mondott évben Gáti István (1. o.) lépett fel önálló

magjar Gy.-i rendszerével. A legfbb ok, hogy
elóbb a magjar Gy. nem fejldhetett, az. hogy az
országgjülés tárgjalá.'iainak nyelve latin volt és

mórt a hivatalos és nem hivatalos vezet körök-
ben a raagjar nyelv mellett a németet, majd
latint is beszélték. Gáti rendszere is csak kísérlet

maradt. A tulajdonképeni Gy. 1802. kezddik
>i""'"kban, miko" ;-: J^-fizer József kapitány

angol iiMh ura. majd németre át-

:, ' teszi köz..^. ...„,. tanulta meg Hajnik
Károly (1. o.), az els magyar gyorsíró, a Gy.-t. ki

éveken át gyakorolta magát benne, mieltt Po-
zsonyba ment. 1821-ben Danzer mvét Kovát-s
I mre (1. o.) bihanuegyei esküdt kevés változtatással

niagjar nyelvre fordította s mnnk^át legelször

Révai Non Lupattma. IX. ML

a Tudományos Gyjteményben tette közzé. Ez Id-
tájt András.sy és Károlyi György grófok száz da-

rab arany pályadíjat tztek ki egy k«gjobb gyors-

írói rendszerre és az egj'es raegj-ék közgjiilésein

is felszólalások történtek g^'orsirók kiképzése iránt.

A pályadíjat Borsos Márton (1. o.) nyerte meg, a
munkának azonban gyakorlati értéke alig volt. Az
1832—36-iki országgylés kerületi üléseirl, mint
ahol a viták súlypontja volt, Kossuth Lajos szer-

kesztett Írott tudósításokat. Ezeket azl839-40-ikl
országgylésen folytatta StuUer Ferenc. E tudó-

sításokra a megyék és egyesek fizettek el. Ekkor
tnt fel Kossuth Lajos azon bámulatos tehetségé-

vel, hogy anélkül, hogy a Gy.-hoz értett volna,

a tárgyalásoknak h képét birta adni. Azután a
magyar országgylésen legelször a frendiház-
ban 1840. használtak gyorsírót. A napló szerkesz-

tje Pompérj- János volt. Ez idben Hajnik mellett

Taylor rendszere szerint Sárcsevics, Béres Elek.

Szily Dániel, Váry és Pásztorj' dolgoztak, mig az
ugyanezen idben nálunk szintén ismeretes No-
wak-féle rendszernek Lukács János (1. o.) volt a
legbuzgóbb híve. A 40-es években, mikor a megj'ei

élet nagyon megélénkült, egyes megyékben (p. Zala
vm.-ben) is alkalmaztak gyorsírókat, s itt mai nap
is megvannak a közgylési tárgyalásokról hiva-
talos gyorsírótól kidolgozott, de a e«nzura miatt

nyomtatásban meg nem jelenhetett naplók. Azon-
ban úgy Taylor, mint Nowak rendszere alig bizo-

nyulteléggé alkalmasnaka Gy.-i felvételekre, mely
helyzetenmég az sera segített sokat, hogy Hajnikot
fúri barátjai, köztk Batthyány Lajos, elküldték

Münchenbe a világhír gyorsíróhoz, Gabelsberger-

hez (1. o.), hogy az rendszerét — melynek híre

Magyarországra is elterjedt — tanulmányozza.
Élénk lendületet a Gy. az 1865-iki országgylés

megnyitásakor vett, mikor is Kónyi Manó (I. o.) és

Fenyvessy Adolf (1. o.) szervezték az országgylési
gyorsirodát, melyjelenleg a fejlettségnek igen ma-
gas fokán áll, miben a szervezkön kívül Marko-
vits Iván 0- 0.) volt másodfnöknek is nagy része

volt, ki éppen úgy, mint Fenyvessy, megteremtje
a róla elnevezett magyar Gy.-i rendszemek. Az
országgylési gyorsirodán kívül a magyar Gy.-t

Budapesten Markovits rendszere szerint jelenleg

az Országos Magyar Gyorsíró-egyesület, a Gya-
korló OyorslTók Társasága és a Gyorslrástudomá-
nyl Társulat teijesztí és fejleszti, mig Fenyvessy
módszere szerint a Magyar Gyorsíró Társaság.
Markovits ée Penyveesy rendszerein kívül Nagy
Sándor (L o.) Gy.-i rendszerét a Magj'ar Gyors-
írók Egyesülete terjeszti. E három rendszeren
kívül hazánkban Arends (1. o.) Gy.-i rendszeré-

nek Dohmnyi Frig>-es tanár magyar átültetésé-

ben 1873 óta alig van követje. 1880-ban Kelé
Antal. 1890. Szalágyi Anrél tették közzé magyar
rendszereiket, mig 1894. Faulmann (1. o.) Gy.-i

rendszerét magyar nyelvre Erdélyi Viktor alkal-

mazta. Budapesten kívül az ország több nagyobb
városában : Szeged, Debreczen, Nagyvárad, Po-
zsony. Kolozsvár, Pápa, Ungvár stb., gyorsíró-

egjletekben és körökben, mijd az i'yabban létesült

ni gyorsirókörökben és iskolákban is terjesztik a
Gy.-t. A g>'orsíró-egyleteken kívül versenyírások,

szaklapok, tan- és olvasókönyvek, tanfolyamok és

szakiskolák a Oy. legnevezetesebb terjeszti. Ás

13
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1910—1911. tanévi kimutatások szerint Magyar-
országon a Gy.-t tanították a Markovits-rendszer

szerint 306 tanintézetben 13,844 tanulónak, Feny-
vessy rendszere szerint 12 tanintézetben 306
tanulónak, Nagy Sándor rendszere szerint 7 isko-

lában 197 tanulónak, összesen tehát 14,347 nö-

vendék tanulta a magyar Gy.-t, amibl
M. rendszerére 96-48 százalék

F. « 214 «

N. « 1-38 « esik.

V. ö. Gopcsa László, A Magyar Gy. Törté-

nete (Budapest 1893) ; Boros Gábor, A Gy. Tör-

ténelme (u. 0. 1895) ; Téglás Géza, Új adatok

a magyar Gy. történetéhez (Szeged 1908) ós

Navarre, Hist. Gén. de la Sténogr. (Paris 1909).

Oyorsirás-tanitókat vizsgáló bizottság. Ezt

az intézményt 1870. Fenyvessy Adolf kezdemé-
nyezésére a közoktatásügyi minisztérium léptette

életbe. A bizottság a Gabelsberger-Markovits,

Stolze-Fenyvessy és Nagy Sándor-féle rendszerek

alapján a gyorsírás tanítására képesít oklevele-

ket állít ki. 189.3-bau a közoktatásügyi miniszter

újjászervezte e bizottságot, mely gyorsíró nk ré-

szére is állít ki érvényes okleveleket. A bizottság,

amelynek elnökét a közoktatásügyi miniszter ne-

vezi ki, az említett rendszereknek megfelel 3—

3

tagból alakulva tartja meg a vizsgálatokat. A
legújabb kimutatás szerint eddig a Markovits-

rondszerbl 547, a Fenyvessy-rendszerbl 118 és

a Nagy Sándor-rendszerbl 29-en tettek gyors-

írás-tanítói vizsgálatot.

Gyorsírászati Lapok, az Els Magyar Gyors-
íróegylet-nek 1863 febr. 1-tl Szombathy Ignácz

szerkesztésében és kiadásában Budán, havonként
háromszor megjelent Gyorsírászat cím szaklap-

ból létesült. A Gyorsírászat cím szaklapot 1864.

már Bécsben szerkesztette és adta ki Markovits
István. 1865-ben ugyancsak Bécsben, de már
Gyorsírászati Közlöny címen Gidófalvy Géza
szerkesztette és adta ki. 1866-tól a lap Gyorsírá-
szati Lapok címen jelenik meg. Ez id szerint az
50-ik évfolyamban Máté Lajos tanár szerkeszti.

Gyorsiroda, az a gyorsíró-hivatal, melyet az
országgylési beszédek gyorsírására szerveztek.

Magyarországon az országgylési Gy. szervezésé-

vel 1865. Fenyvessy Adolfot és Kónyi Manót bíz-

ták meg.A Gy. a fnökön, másodfnökökön, revi-

zorokon, gyorsírókon és gyorsírógyakornokokon
kívül két turnusvezetbl áll, kiket a két ház elnöke
egyotórtlog nevez ki. Nálunk a Gy. úgy mködik,
hogy minden beszédet egy gyorsíró és egy revizor

jegyez ; a gyorsírók 5 percenkónt váltakoznak,
mlg a revizorok félóráig írnak. A gyorsíró 5 per-

cének letelte után egy írnoknak közönséges írásba
diktálja turnusát, mi rendesen '|^ órát vesz igénybe,
minthogy pedig 10 gyorsíró ós két gyakornok
van a turnusba beosztva, eszerint egy gyorsíróra
csak egy óra múlva kerül a sor újra. Amint
a revizor félórai turnusát bevégezte, mindjárt
hozzáfoghat a gyorsírói turnusok átnézósóh(>z,
mert míg turnusa tart, már az els gyorsíi'ói

turnusok elkészülteik. A fnökök a revizoroknak
segédkeznek s leginkább a miniszterek és párt-
vezérek vagy kiválóbb szónokok beszédeit írják.

Olykor pedig, midn az ülések egy órával nieg-
nyujtatnak, egész revizori turnusokat vállalnak

magukra. Ha az országgylés mindkét háza egy-

szerre tart ülést, az egyik fnök a frendiházban,

a másik a képviselházban mködik megfelel
számú gyorsírókkal. A turnusvezetk egyike a
turnuskönyvvel van elfoglalva, másika pedig az

Országgylési Tudósítónál alkalmazott másolók
munkálatait állítja össze a knyomda részére. A
Gy.-k a legtöbb államban mint állami jelleg
hivatalok vannak szervezve, szemben a magán
gyorsiróhivatalokkal és irodákkal, melyek szin-

tén abból a célból létesülnek, hogy a hosszabb és

állandó jelleg szóbeli tárgyalásokról gyorsírási

felvételeket készítenek.V. ö. Gopcsa L., A magyar
gyorsírás tört. (1893) és Gy. Lapok XXIII. évf.

Gyorsírókongresszns. A gyorsírás ügyének
megvitatása céljából gyorsírók összegyüleícezése.

Amennyiben egy ország részérl v. egy gyors-

írási rendszer érdekében jelennek meg a gyors-

írók, úgy kongresszusuk nemzeti v. rendszeri,

amennyibon pedig több ország részérl, vagy több

rendszer érdekében, úgy nemzetközi vagy rend-

szerközi. A legels nemzetközi Gy.-t 1887. Lon-
donban tartották meg. Magyarországon három
Ízben volt gyorsírókongresszus. És pedig az els
nemzetközi Gabelsberger-kongresszus Budapesten
1896 szept. 26—29-ig folyt le. Ekkor létesült az
els nemzetközi Gabelsberger gyorsírószövetség

is. A második, ú. n. els országos magyar kon-
gresszus 1907. volt Szegeden. A harmadik Gy.
1913 aug. 6— 15-ig Budapesten folyt le. Ez a kon-
gresszus a XI. nemzetközi Gy. volt. Ezzel kapcso-

latban tartották meg a VI. nemzetközi Gabelsber-

ger-, a nemzetközi Stolze-, valamint a nemzetközi
Arends-kongresszust is. B kongresszusok idejében

1913 aug. 7. a budapesti iparmvészeti múzeum-
ban magyar gyoi-sirási kiállítást is rendeztek.

Gyorsíró-Tanács. A magyar gyorsírási ügyek
intézésére az 1911. évi 58089. sz. rendelettel gróf
Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter

egy elnökbl, egy helyettes elnökbl, egy eladó-
ból és 15 rendes tagból Budapesten székel orszá-

gos Gy.-ot léptetett életbe. Ez az intézmény nem-
csak nálunk új, hanem egész Európtiban is. Léte-

sítésére azért volt szükség, hogy a gyakorlati

élet fejldésével mind nagyobb fontosságúvá lett

magyar gyorsírási ügy központi intézésére alkal-

mas szerv legyen. A szervezet a tanács feladatait

részletesen megszabja és a gyorsírásnak eddig el-

ágazó vonatkozt'wsait egységes mederbe tereli.

Gyorsítás, valamely cselekvény vagyjelenség
lefolyásának siettetése. így beszélünk a vonatok
menetsebességének, valamely gép járásának, a
zenei ütemeknek stb. Gy.árói. A latin acceleratio

e folyamat j(»Izésér(> is használható, de a fiziká-

ban csak a sel)(>sség másodpercenkénti növekedé-

sét, az ú. n. ai/orsuldst jelenti (1. o.).

Gyorslép&B. a katonaságnál az a menetütem,
mellyel a katona percenként 160, de nem közön-
séges 75 cm., hanem 90 cm. hosszúságú lépést tesz.

Gyorslövészek (ném. Schwfschützen), 1859-ig

a katonaságnál fleg a rajharcban gyakorlott

katonák, kik jó céllövk voltak, jobb fegyverrel

harcoltak ; többnyire minden százatlnál volt egy-

néhány Gy., akikbl azonban néha ezredenként

osztagokat képeztek. L. Lövész ós Mestetlörés-

I
Gyorsmérleg, 1. Mérleg.
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Oyorsmonkagép. A Gy.-ek alatt aicdn* a gé-

pekot ér^uk, molyok segiteégével a vas- ée gép-

ipartMUi az eddig divó monkaBebeeségnél jóval

gyormbbui lehet fémanyagokat megmunkálni.
KeMkeiMiasteediftMMlie^«oéliiak köBSönhet-

jttk, mely aoél öaMoWtulén^il fogra (1-8 karbon,
1*7 w^R*" .

0-9 szUidom, lOö wolfram, 0*06

fossfor, (MX)7 szulfur, 008 cupram) vöröe mele-

g«a tttrttet megmonkálAsa alkalmával rendkivülí

keaáayaégel iiy«r a lovegön lohútve. Ez volt

indító oka más aoélnemek elállításának, m^ek
hasonló tulajdonságokkal birtak. Bleinte atw-
mósBetes keménység krómaoélok tntek fel, míg
Taykonak, Whitenek sikerült egy nagy metszö-

sebességfi szerszámacélt létesíteni. Amíg a leg-

jobb öntött acélból kézült szerszámacélok már
1600 C.-nál veszítenek keménységnkból, addig

ez újabb aoól<dí felmelegíthetek 700*-ig is anél-

kül, hogy étflk le^^isebb sérülést szenvedne
metszés ködnn. Riek ai aoélfajok ennélfogva
nenici^ak nairy metasOsebességre alkalmasak, ha-

n* I okatlan nagj'ságú fogások vételére

isj -vancsak bebizonyosodott, hogy éleik

léoyegedeD tovább tartanak, mint a közönséges
aoélkéseké, mely körülmény természetesen együtt

jár azzal az elnnyel, hogy nem kell oly gyakran
kifogni a munkából élesítés végett, hogy a metsz
maidra kisebb ert igényebiek, a metszerö-
szükséglet változása nem oly nagy, mint a kö-
xönaégee aoáloknál a gyors eltompulás folytán.

A gyioniiwt8i6 aotiszerszámokat leginkább nagy-
forgácsok vételére használják. Vastag forgácsok
mellett nemosak az acélkés, hanem a forgács

maga Is, nagy keresztmetaz^áaél fogva, jól éa
gyorsan vezeti a vágArikU származó meleget,

miért is a szerszám tolságos felmelegedésétl
nem kell tartani. De gyakran kihasználhatjuk a

megengedhet legnagyobb sebességet gyengébb
forgác»>k vételére is, noha itt a kisebb foTgécs-

tömeg hátráltatóan hat a meleg elvezettre,

úgy Itogy itt ezeknek az aoéioknak használható-

sági határa nem tolható ki oly messzire, mint
a nagy forgácsvételnél. Ezek az acék)k az általak

végzend nagy munkára való tekintetiil rend-

kívül eröe szerszámgépeket igényelnek s itt leg-

inkább az esztergapad, a marógép s fúrógép jöhet
tek -Tópeknél a metszsebességet má-
st" '

) mm.-nél nagyobbra ezeknél az
acoioKnai som szabad venni (közönséges acélnál

95—115 mm. pro sec.), mert a gyorsított viaaza-

meBéaaél ers nyomások lépnek fel. Fképen az
esztergapadoknál bizony ult be az összefüggés a
vágéeeteaBég ée a forgácskeresztmetszet között,

m^ üemeBSfgbet Taylor és Xicbols<m egész kí-

sérlet8orozatí)ól bizonyították. Ezek a kísérletek

a következ középértékeket szolgáltatták mm.
pro sec.

Esztergapadnál

:
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papirossal és posztóval bevont nagy nyomó-
henger, mely az alapra alkalmazott fogas rúdba
kapaszkodva, az alappal egyforma gyorsasággal

mozog. A nyoraóhenger és a fával borított papir-

kivozotó-hongor körül szalagok futnak végig;

özeknek az a rendeltetésük, hogy az íveket a
nyomóhengerröl a nyomás után elvezessék. A nyo-

móhonger eltt van még a festékez m. Ennek
frésze a vashenger, melyre minden egyes for-

dulásnál egy tartányból megfelel mennyiség
festék kerül, s ezt, miután szétdörzsöldött, a fes-

tékez hongerek továbbítják a szedésre. Ez eljá-

rástól eltér az asztcdfestésü sajtó (ném. Tisch-

fárbungsmaschine), az olyan Gy., amelyen a fes-

ték szótdörzsölését a^engerek a taliga ki- és be-

járásával kapcsolatosan mköd asztalon végzik.

Az asztal a taligával egybe van kötve s ennél-

fogva annak mozdulatait is követi. Jókora teret

foglal el, s így az asztalfestósü sajtók rendesen
hosszabbak a hengerfestésüeknól, azonkívül pedig
nyomótaligájuk is nehezebben hozzáférhet. Az
asztal egyszer s ketts festékezés lehet.

Midn a Qy.-n a nyomást megkezdik, a nyomó-
alap pályája legelején áll. A nyomandó ívet rá-

teszik a forgó nyomóhongerre, melynek kam-
pói az ívet megfogják s az ezalatt már be-

festékezdött szedésre viszik, melynek képét a
nyomóhengor nyomása folytán visszaadja. Nyo-
más után a vezet szalagok vezetik az ívet a

gép hátulján lev ú. n. kirakó asztalra. Az ígym-
köd Gy.-k óránkint 1000—1200 nyomást tesznek

s az ívnek csak egy oldalát nyomják. Nemsokára
azonban megvalósították a ketts Gy.-k eszméjét.

Ezeknek két nyomóhenger mellett egy nyomóalap-
juk van és óránkint átlagosan 2400 ívet nyomnak.
Ezenkívül az úgynevezett komplett gépeket is

gyártják, amelyek az ívet a nyomóalapnak elre
és hátra menetele alatt mindkét oldalán nyomják,
de azt egyszersmind be is piszkítják s e hátrá-

nyuk miatt csak kevés nyomdában használtatnak.

Igen fontos a nyomásnál a festékrészecskék íino-

man való szétdörzsölése. Mivel pedig a már leírt

módon való festékezdés mellett bajos dolog az
illusztrációknak tisztán és egyenletesen való nyo-
mása, sok helyt olyan Gy.-t használnak, amely-
nél a festék a formárajutás eltt a hengeres
festékdörzsöl szerkezeten kívül még egy vas-

asztalon a hengerek által íinoman szétdörzsölte-

tik. Ilyenformán történik a festékezdés az ame-
rikai sajtónál is, csakhogy ezeknél az asztalt

egy körben mozgó gömböly vaslap helyettesíti.

A Gy.-knak még számos faját gyártják, de va-
lamennyiben egyesülnek a már fölsorolt részek,

így vannak pl. lábbal hajtható fejnyomógépek,
tógolynyomású sajtók, '^Qnok a. Liberty, Pfimix
ós Victoria, egyszer és ketts Gy.-k, ketts-
járatú gépek, ilyenek a Wirulsbraui és Miehle-
rendszor, sík formáról vógnélküli papíron nyomó
gép, a Heuréka, a két ós több színt nyomó
sajtók, az Orloff-féle gyorssajtó és a körforgó
Gy.-k (rotációs gépek). A két szint nyomó sajtó-
kat, mivel a Congrcre által feltalált sajtók nem fe-

leltek már meg a kívánalmaknak, König Wilholm
tökóletosltetto. Ez utóbbiak nagyobb kiadványok
ós hírlapok nyomására használatosak s henge-
rekre fektetett gömböly stereotiplemezekkel az

ú. n. végtelen papírra óránkint 16—20,000 példányt
nyomtatnak mindkét oldalon. A legels rotációs

gépet a Times nyomdájában állították föl 1865.,

utána 1873. Bécsben a világkiállítás alkalmával

;

azóta úgy elterjedt, hogy hazánkban is alig van
napilap, melyet ne azzal nyomtatnának. Említésre
méltók még az iker-rotációs gépek; az ezek
által óránkint nyomható példányszám megüti a
30—35,000-et. Legi'ijabban több színt nyomó kör-

forgó gépeket is készítenek. Hazánkban csak a
Wörner J. és Társa gépgyáros cég foglalkozik a
Gy.-k különféle fajainak gyártásával és nemcsak
a hazai napilapokat látja el rotációs gépekkel, de
a külföldre is szállítja azokat. Gyártanak ezen-
kívül rotációs gépeket illusztrációs és többszín
nyomáshoz is, melyeken különböz nagyságú ala-

kok nyomtathatók, míg a rendes ujság-rot&iósok
csak bizonyos megszabott alaknagyságra használ-
hatók ós pedig 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 oldalas

lapokhoz, melyek aszerint bvülnek, amilyen a
gép nagysága, mely lehet iker, avagy négyszeres
is. Az els rotációsgépet Coicper ós Applegath
alkották meg 1815 körül, ezt követte a XIX.
sz. közepén Bullock William, majd a Wilkin-
son és Walter-féle, a Marinoni-, Siegl-, Angs-
hurgi, BaÍ9er-gépek stb. A legújabb rendszer a
a Vogtlandische» gyár gépe szalagvezetók nélkül.

A körforgó-gépeket már annyira tökéletesítették,

hogy egész füzeteket fzve, külön borítékkal el-

látva készítenek el ; ily gépek eddigelé Német- ós

Angolországban voltak mködésben, de már ha-
zánkban is látható ily szerkezet gép, a Tolnai

Világlap nyomdájában, mely 80 oldalt nyom
egyszerre és fzve adja ki a lapot. A könyomdai
Gy.-k nagyjában megegyeznek a könyvnyom-
daialckal. Ép úgy mint azoknál, vannak : nyomó-
henger, alapzat és festékez hengerek, csakhogy
oz utóbbiak, ellentétben a könyvnyomdaiakkal,
nem szirup és enyv összetételébl állanak, hanem
brrel vannak bevonva. Még egy külön szerkezete

is van a litográílai gyorssajtóknak : a törlkészü-

lék, mely a követ minden nyomásnál vízzel meg-
nedvesíti, hogy ezáltal a festék csak a kövön
lev rajzra tapadjon. Az els litográtiai Gy.-t Siegl

készítette Berlinben. A könyomdai rotációs-gépet

Guillot találta föl 1876., utÁna Schlotke javí-

tott a gépen 1882., 1898-ban jwdig a mainzi

Scholtz szerkesztett nlgráflai rotációs-gépet, mely
cinklemozek helyett alumínium-lemezekrl nyom-
tat. A fénynyomáshoz szintén Gy.-t használnak s

ezek a könyomdai Gy.-kkal csaknem azonosak, a
fénynyomó rotá(nós-gép szintén az újabb idk ta-

lálmánya. A legújabb szerkezet ilyfajta gép az

Offset-fé\e, melyen alumínium- vagy cinkleme-
zekrl nyomnak.

Irodalom, Witti^ éa Pischer, Dle SchneUpresse. Leipzig:,

S. kliid. 1878 : Bachm.inn, Leitfaden fUr Maschinearaeister

an Sciinellpressen. 2. kiad., Braanschweig 1873 ; Waldow,
Hilfsbuch fUr Maíchinenmeister, u. a 1886—92, 3 lésa;

Kuchs Zsig:moiid, A Gépterem, eíryetemes kézikönyv, 1910.

Gyorsszámoló, számoló-virtuóz, aki összetett

számtani feladatokat gyoi'san, leginkább fejbl

képos megoldani, néha a megfelel elöiskoh'izott-

ság nélkül is. Utóbbi idben nálunk Franki Móric
tnt fel képességével, melyet a nagyközönség
eltt is bemutatott.

Gyorstávíró, 1. Telegráf.
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Gyoratehervozutt, él áliatok, romlandó és

egyéb KyorH 8zálUtáí9t igényl árúk továbbítására

szolgál. Ez okW)! a többi tthervonatoknál gyor-

Habl»i" l-"/!(»k«Hiik ós az elágazási állomásokon a

BZí' túvonatokhoz hasonlóan közvetlen

csii! Kat talál.

Gyorstölt ágyú, oly löveg, melynél a tölté-

nyek kuiinycn kozolhetósége, a visszaftitás mes-
terséges csökkenése és egyéb berendezések által

a töltés a rendesnél jóval gyorsabban eszközöl-

betó s így a tüzel gyorsaság is lényegesen fokoz-

tatik. A Gy. átmeneti tipos a régi rendszer és a
miHlcrn gyorstüzelk között.

Gyorstz, 1. IjOfés.

Gyorstüzel ágyú, a legmodernebb löveg-

yag, mt'lynél lövés után a cs önmködlég a
gazuk feszít ertje foljián jut ismét ere<leti löv-
helyzetébt> vissza. L. Lövey.

Gyorsttizel lövegek, 1. Löveg.
Gyorsulás, a nem állandó sebességei mozgó

;. .^t solx's.si'gének változása az idegységben. Ha
ez a változád a sebesség növekedését okozza, a
Gy.-t i)ozitivnak vesszük s a mozgás gyorsuló

;

ha a változás a sebességet csökkenti, a 6y.-t ne-

gatív eljellel használjuk s a mozgás lassúdó. Ha
a Gy. értéke állandó, tehát a sebesség az idegy-
ségben mindig ugj'anannyival növekedik vagy
fogy, a mozgás egyenletesen gyorsuló vagy las-

súdó. Ha a Gy. nem állandó, akkor értéke pilla-

natról pillanatra más és csak bizonyos idpontra
érvényes ; ekkor a sebesség végtelen kis változá-

sát viszonyítjuk azon végtelen kis idhöz, amely-
ben a változás végbe megy. Az egyenletesen gyor-

suló mozgás legismertebb példája a testek szabad
esése (légüresnek gondolt térben) és a testek esése

a lejtn. Változó a Gy. az ingamozgásnál, rezg-
mozgásnál. Egyenes vonalú mozgás esetében a
sebesség iránya állandó s így a Gy. számításakor
csak a sebossé^ nagyságának változására kell

tekintettel lenni; a görbevonalú mozgá.snál a
hozzájáruló seb^ség irányára is. A körpályán
egyenletesen mozgó testnek is van Gy.-a, de ez

nem növeli a sebességet, csak az irányváltozást

eszközli. A Gy. is irányított mennyiség (vektor)

;

iránya megegyezik a hozz^jámló sebesség irá-

nyával. Ép úgy felbontható összetevkre, mint
bármely más irányított mennyiség, pl. az elmoz-

dulás, sebesség. A dinamika alaptörvényei szerint

a Gy. arányos az ervel, mely azt létrehozza. A
nehézséger Gy.-a pl. Budapesten 9*81 m. mp.-

'iit. A Gy. latin neve acceleratio.

Gyorsügetö (hartiráber), az egyenesen a
gycírsiigetósre tenyésztett s erre a oéhra az üget
versenypályákon kihasznált lovak neve.

Gyorsvasút. A vasúti menetsebesség tete-

mes fokozására irányuló törekvés terén a Gam
és társa budapesti cég tette az els lépést, midn
1891. olyan elektromos Gy.-at tervezett, mellyel

a Biulape.st-bécsi 260 km. hosszú utat 1 óra alatt

gondolta mogtehotni. \z 18í>7. évi brüsszeli világ-

kiá/litáson bemutatott próbavasúton id m. su-

garú körívek mellett óránkénti 1.% km. volt a
sebesség. Késbb tényleg számbajöv eredményt
mutatott fel a Studiengesellscliaft für elektrische

SchnellhaJmen Berlinben, mely a Marienfelde-
zosseni 23 km. hosszú, e célra átalakított katonai

vasúton 1903. tényleg 210 km. óránkénti sebes-

séget ért el. E tanulmányok megmutatták, hogy
ilyen nagy solHJsség elérésére, kedvez emelkedési
és kanyarulati viszonyokon kívtU, pályaszinben
fekv út^'ttjárók és keresztezések nélküli, tehát tel-

jesen külön pályatest, ers al- és felépítmény és

kitn biztosítóberendezés szükséges. A lassabban

járó egyéb vonatok zavaró hatásának elkerülé-

sére pedig a Gy.-akat ezektl teljesen el kell külö-

níteni. Újabban többen az egysínü vasútüaii (1. o.)

keresik a Gy.-ak megoldását. A külön pályatesten,

tehát a föld alatt v. viadukton fekv városi ms-
utat (1. 0.) is, a lassan járó közúti vasúttal szem-
ben, Gy.-aknak nevezzük, ámbár az ilyenen az
említett nagy menetsebesség kifejtésérl termé-
szetesen szó sem lehet. L. még Elektromos vasút

Gyorsvetél. A házi iparosok a vetélöt a lánc-

fonalak közé az ú. n. szádba kézzel dobják be,

míg a szövöiparosok a munka gyorsítása cél-

jából külön szerkezettel, amelyet Gy.-nek ne-

veznek. Ennek lényege egy egyenesbe vezetett

brdarab (vetfej), amely zsinórral v. szíjjal (az

ostorral) megrántható, hogy az eltte álló veté-

löt a szádon átdobja. Az ostor megrántását kézi

szövéskor a munkás végzi, gépszövéskor pedig
külön excentorrel mozgatott karok.

Gyorsvonat. A nagyobb tiivolsági személyfor-

galom lebonyolítására szolgál. E jellegénél és ren-

deltetésénél fogva rendszerint a megengedett leg-

nagyobb menetsebességgel közlekedik, csak a leg-

szükségesebb tartózkodásokkal és lehetleg az
összes elágazási állomásokon közvetlen csatlako-

zásokkal bir. Hazai gyorsvonataink egyes vona-
lakon már 100 km megengedett legnagyobb sebes-

séggel közlekednek, Franciaországban ez a maxi-
mális sebesség 120 km., Amerikában 140 km.
Régebben a Gy.-ot futárvonat-x\o^ nevezték, de
ma már ez az elnevezés nem használatos.

GyótapuBzta, Marczalihoz tartozó puszta So-
mogy vm. marczali j.-ban, (i9io) 399 m^yar lak.

;

vasúti megállóhely ; u. p és u. t. Marczali.

Gyovad nemzetség, se Tivadar bán, ki IV. Béla
idejében élt. Az 1284—1468 közt emlegetett nem-
zettség 11 ösmert bu1»ka Zala, Somogy és Bihar
vmegyében feküdt. Ebbl a nemzetségbl vált ki

a Kányaföldi Kerecsényi-<r^éÁ (l. o.).

Gyök. 1. Gy., gyökér (a nyelvé6zetben),a szóknak
az a része, melyet egyszerbb v. eredetibb alakra

nem lehet visszavinni, pl. a halhatatlanság gyö-
kere hal, Afóléledés Gy.-e él stb. (L. Alapszó és

Szófejtés). Jelentésükre nézve megkülönlwztetnek
predikaHv vagyis állító, és demonstratív vagyis

mutató Gy-öket ; pl. 6 csak rámutató, ellenbenk
vagy él predikativ üy.-ök. Az utóbbiak ismét vagy
apdlativ, azaz nevez Gy.-ök (rainó k, vér), vagy
veriális, azaz Igei Gy.-ök (mink él, hal). V. ö.

Wundt, Völkerpsychologie (2. kiadás, I, 583. 1.,

Leipzig 1904).

2. Gy.-nek v. alkairész-nek. nevezzük akémiában
a vegyületek molekuláját Összetev atomokat v.

atomcsoportokat, melyek minségflk és mennyi-
ségük megmaradásával egyik vegyületbl a má-
sikba átvihetk. A Gy. vagy egyszer v. összetett.

Az egyszer vagy elemi Gy.Hik tábl^át az Ele-

mek szónál közöltük ; ugyanott az elemi Gy.-ök
vegyértékét és kémiai jellemét is megtalálok. Az
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összetett Gy.-ök atomcsoportok, melj^ek két v. több

egyszer öy.-böl állanak ; ezek is tehát a külön-

böz kémiai átalakulásoknál egyik vegyületbl a
másikba változatlanul átvihetk, szóval egészen
iigy viselkednek, mint az elemi Gy.-íJk. Az elemi

Gy.-öktöl abban különböznek, hogy alkalmas mó-
don fel is bonthatók. A kémiai képletekben az

összetett Gy.-öt zárjelbo írjuk, hogy ezzel az t
alkotó elemi Gy.-ök összetartozóságát kitüntes-

sük. Dyen összetett Gy.-ök

:

(H4N) amnioniuni<?yök pozitív, 1 vegyérték
(NH,) amiílo^yök _. f 1

(NOj) nitrogyök negatív, 1

(COj karbonügyök _ . « 2

(CN) ciángvök t 1

(OH) hidroxilgyök _ « 1 ,

(CH3) metilgyök pozitív, 1

Az Összetett Gy.-ök jelleme az ket alkotó elemi
Gy.-ök jellemétl függ, és pedig pozitiv vagy
negatív jellemüek aszerint, amint az ket alkotó

elemi Gy.-ök közül a pozitivek, avagy negativek
vannak többségben. Ha az összetett Gy.-öt alkotó

különböz jellem egyszer Gy.-öknek egyike
sincs tiilnyomó számban, úgy azon Gy. jelleme
szabja meg az összetett Qy. jellemét, melynek
szabad vegyértéke van. B szabályok nem egészen
szigorúak és általános érvények, mégis a leg-

több esetben irányt szabnak az összetett Gy.-ök
jellemének megítélésére. Azösszetett Gy.-ök vegy-
értékét megkapjuk, ha az ket alkotó elemi Gy.-ök
vegyértékeit egy Jiással páronkint kapcsoljuk ; a
fónmaradó vegyértékek száma az összetett Gy.
vegyértékét adja.

3. Gy. a niatematikában, 1. Gyökvonás, Egyenlet.
Gyökelmélet, mdical-theoria. Hogy a vegyü-

letek kémiai tulajdonságairól kell felvilágosítást

nyerjünk, szükséges azok molekuláinak alkotá-

sába, azaz a vegyületek szerkezetébe bepillantást

nyernünk. A XIX. sz. elején kezdtek e kérdéssel
behatóan foglalkozni. Különösen a szénvegyüle-
tek beható vizsgálatai útján ismerték fel azt a
a tényt, hogy ezek számos kémiai átváltozásánál
bizonyos atomcsoportok egyik vegyületbl a má-
sikba változás veikül átvihetk. Az ilyen össze-
tartozó csoportokat összetett gyököknek nevez-
ték és azt az elméletet, mely ez összetett gyökök
segítségével igyekezett a vegyületek kémiai sa-

játságait magyarázni és azokat rendszerbe fog-

lalói, nevezték el Gy.-nek. F mveli voltak

Berzelius, Liebig és Dumas. Hogy a vegyületek-
ben foglalt gyököket feltüntessék, a tapasztalati

képletet szétszedték és a vegyület kó{)lotét az
ket filkotó összetett gyökökkel fejezték ki. Ilyen
módon keletkeztek az ú. n. észszer v. racionális
képletek, melyek már mélyebb bepillantást en-
gedtek meg a vegyület szerkezetébe, mint a ta-

pasztalati képletek. A késbbi vizsgálatok azon-
ban kiderítették, hogy sok esetben az alkalmazott
reakciók minségétl függ az, hogy milyen össze-
tett gyökökre bomlik szét az illet vegyület,
vagyis a vegyületek sajátságainak jellemzése bi-

zonyos kémiai reakciók szolgáltatta gyökök alap-
ján nem általános és elégséges. Az ismeretek fej-

ldésével az 18S0—45-ig általánosan használt
Gy.-et a magasabb fejlettség típus-elmélet (1. 0.)
váltotta fel.

^

Oyökelvonás, 1. Elvonás.

Gyökér. 1. Gy. (radix, növ.). A növények tenge-

lyének az a része, amelyen levél és rügy rendes kö-
rülmények között nem fejldik, ágai endogén ere-

detek, csúcsát Gy.-süveg (1. 0.) borítja, többnyire
a növény oldott tápanyagait veszi fel és raktá-
rozza is és a növényt a talajhoz és alzathoz rög-

zíti. B tulajdonságain kívül a szártól szövettani

szerkezetében is eltér. A fiatal Gy. elsdleges
.szövetei közül az epidermisz a csúcs közelében
gyakran Gy.-.szröket fejleszt (Gy.-haj), az endf>-

dermiszés perikambium fej lett, ezen belül a közép-
ponti hengerben a háncsrész, a farész külön-
külön váltakozva sugarasan helyezkedik el, a
középpontot rendesen bélszövet tölti ki. A faré-

szek száma szerint két-három-négy-soksugarú a
Gy. (di-, tri-, tetr-, poly-arch). A fanyalábok kifelé

és a háncsrészele befelé es oldalán összefügg
gyíirüt alkotó kambium fejldik, amely a másod-
lagos .szöveteket hozza létre. Az epidermisz és endo-
dermisz közötti elsdleges kéreg elpusztul, helyét

paraszövet tölti ki, mely a Gy.-t elborítja. A
Gy. azembrión mint gyököcske ós csírázás jele-

nik meg, az ebbl fejld és a szár folytatását

alkotó Gy. a f-Gy., mely sokféle, fonál, henger,

A paszuly csiranövénye.
p fögyökór, n gyökérág.

A búza bojtos gyökere.

kúp, répa, orsó, retek stb. alakú, gamós. csomós,

gyrs, barázdált, bütykös, leharapott lehet. Leg-
fels része a Gy.-tej, vagy Gu.-nyak(&tííé tuskó).

A f-Gy. monopodiálisan (1. Elágazás) ágazik el,

Gy.-ágakat fejleszt (I., II., III, ..X. rangú Gy.
ágak) a tenyészkúp alatt, a fasugarak számának
megfelel vagy kótszerannyi egyenes sorban (orto-

stichon), akroi)etális sorrendben. A Gy.-áaak a
harasztokon az endodermiszból, a virágosoKon a
perikarabiumból erednek (endogén eredet). A f-
Gy. és a Gy.-ágak együtt a gyökérzelet alkotják.

Azok a Gy.-ágak vagy Gy.-ek, amelyek elre me;í

nem határozott helyen és sorrendben (pl. száron,

levélen, gyökéren) lépnek fel a szükség szerint,

járulékos Gy.-nek neveztetnek. Ilyenek a pázsit-

félék bojtos gyökerei, a hagymák gyökerei, ahol

f-Gy. nincs, vagy a dugványok, tíomlltott vesz-

ezk hajtotta (iy.,&levegö-y.léq-Cly., slélegzö-Gy.

(1. Leveggyökér, Lélegzögifökér), a földalatti és

földre ter ló szárak gyökerei. Ha a Gy. rendes alak-
jától eltér alakban jelenik meg, módosult Gy.
keletkezik. Ilyen a Gy.-gvmó, &y.-tövis, lélekzö-

Gy., .9zívó-Gy.

A földi Gy. a növényt a talajhoz köti saját-

szer kialakulásával és a talaj részecskéivel való
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ipoeolódásával. A Gy.-ek húiáai ssUárd-

bimak, ameunyiben betoö résseUcndc ala-

, olyan, hogy meglehelöaeo kinjigthatók és

antán ismét öeaaehúaödBak, pL a fú. sás g> ökerei.

Újabban atriuui úgy vélik, hogy sok növénynek
kméto gyökere van (heterorhizia). (^anok, ame-

ly^bm » adlárditó siövetek inkább kialakulnak

és amelydc ffiképen a tabúb* ersítik a növényt,

asotán olyanok, amelyek inkább a táplálkozás

érdekeit saoi^^ák. Kfllönben közvetve az elb-
biek : n ^ li^ák, különöeen aiáltal, hogy a

növ* ilkozásra kedveié helyaetben mog-
tartjöiv. -i ...>. a csírázás után növekedve mcg-
slko^a a növény Gy.-zetét, ill. Gy.-rendszerét.

Ezen belül mind"" 'U- -As^ a növényeknek meg-
felel módon i és igy a Gy. minden
része keresztül: . .. ...vekedésnagy idszakán.

A Gy. Döv^ed öve a csúcstél 1—2 mm.-nyire

esik, amelytl távolabb a növekedés mind lassúbb

lesz és végül megsznik. A Gy. oldalágai a csúcs-

tól távolabb már a nem növeked részben endogén
k, arai lehetvé teszi, hogy a nö-

int ék furakodjék növekedésével

aUi 'l)é összeálló részecskéi közé.

Ázol. knek gyökere, amelyek bven
találnak a Ulajbau táplálékot, aránylag kevéssé

ágazik el, mint pl. a vízi növényeké vagy a ke-

véssé párologtató növényeké, pl. a hagymáé. A
fák és a lágy szárú növények hatalmas Gy.-zetet

fttlkMUtonok, amely ugyan nem fejldik ki a szár

tCaagftrriegyenl nagyságban, de a jól tenyész
növények vizszükségletét fedezni bíró mértékben.
Ezért a Gy.-zet a talajban széjjelterpeszkedve,

a tali^'t lehetén egyenletesen járja át. Els sor-

ban a vastagabb, eröeebb Gy.-ágak alakulnak ki,

ezekrl ágúnak azntán ki a rendes Gy.-ágak
és a járolékos Gy.-ágak, amelyek vékonyabbak
maradnak és amelyekkel a növény a táplálékot

veszi fel a taligbóL Ezeket a vékony ágakat
szivógyökwdm^ is mon4Ják ; növekedésük kor-

látolt és rövid életöek ; vé^sö, tovább már el nem
ágazó részeket Gy.-rostoknak nevezik. Némely
növény-Gy., pl. a lucerna, lucfeny gyökere mélyre
hatol és a mélyebben fekv talajrétegeket hasz-

nálja ki, mások, mint a jegenye, erdei feny és

nyárfák Gy.-zete nem hatol mélyen. A (jy.-rend-

szer terjedelmétszámoevizsgáló mértemeg. Nobbe
szerint a sekély gy^erfl ei^i feny egyéves nö-

vteyei gyökereinek összessége 12 m., a lucfenyé
2 m. hosszúságú ; egy gabonanemú növény öez-

sne gyökereinek hossza 500- 600 mm. Általában

száraz talajban, különösen homokban a Gy. hosz-

szabbra fejldik.

Ha valamely növény, pl. paszuly csiranövény-
kéjét felmangánsavas káliumoldatba mártjuk,

úgy a Gy.-rész felülete a reá lecsapódó mangán-
hiperoxidtúl barna lesz, ami annak a jele, hogy a
Gy. felülete savanyú és e si^tságánál fogva
a Gy. a ta1»jnak bizonyos fel nem oldott, de a
növt

'

• fontos anyagait fel tudja oldani
és a: < tucya juttatni Ellenben a növény
földföiotti részének sáne változatlan marad. A
Qfy. még ftjlödé réeién, azaz a csúcs és az elpa-

lásodó rész kit lev nOveked flrfoen a felületi

Beitek veszik fel a vizet s eiek egyttttesen alkot-

ják a felszívó szövetet. Ennek sej^'^ azonban kis

felületükkel nem képesok a vizet és a vízben oldott

sókat kell mennyiségben felvenni, azért, hogy
ez lehetvé váljék, meglehetera hosszú, néhány
millimét«>myi szrökké nnek ki (Gy.^iaj). A
Gy.-szrszálakcsúcs felé haladó sorrendben fejld-

nek és mindig csak a csúcs közelében találjuk

ket Életük Is rövid, néha csak 2—3 hétig élnek.

A Gy. növeked csúcsával azonban mindig elbbre
jutva, mindig új meg új talajrészecskékkel jutnak
összefüggésbe. A legtöbb növény gyökerénmbiden
sejt képes szrré kinni, másokon csak bizonyos

sejtek nnek ki (pl. békatutaj, nyilfú) és még má-
sok egyáltalában nem fejlesztenek szröket. A
Gy.-szr a Gy. felszívó sejkéinek ága, vékony
plazmaréteggel és a csúcsa közelében elhelyez-

ked sejtmaggal. A Gy.-szrszál hosszúsága 8—
10*5 mm., a talajban rövidebbek, mint páratelt

levegben, ahol bségesen fejldnek és hosszabb
életek. A Gy.-szrök által a Gy. felülete &—12-

szeresoi nagyobbodik, miáltal nagyobb mennyi-
ség táplálék képesek felvenni. A növeked Gy.-
rel a szrszálak a talaj részecskéi közé jutnak,

azok közé növekednek, azokhoz hozzásimulnak
és minthogy küls felületük nyálkás, a talaj ré-

szecskéivel összetapadnak, azokra ránönek, miál-

tal eltorzulnak, de egyúttal a talajrészecskékbl
a tápláló anyagokat jobban felszívják. A Gy. fel-

szívó sejtjei azonban bizonyos savas vegyüle-

teket is kiválasztanak és pedig valószínleg sa-

vas káliumfoszfátot, amirl meggyzdhettlnk,
ha fiatal gyökeret lakmuszpapiroson vagy sima
márváiiylajKtn növesztünk, elbbit veresre festi,

utóbbit kimarja a növekv Gy. Különben ennek
az exoszmózi.«nak megfelelöleg az endoszmózis
folj'tán a vizet és a benne oldott tápláló sókat

nagyobb mennyiségben veszik fel és igy biztosít-

ják a növény táplálkozását. Némely növény-Gy.
meg is rövidül és a növényt, illetleg aimak szá-

rát a talajba húzza (pl. a hagymás növények).

A Gy.-nek nagy a visszaszerz képessége. Ha a
Gy. csúcsának hegyét lemetszük, úgy a seben
callns (L o.) keletkezik, amely a süveg helyét

pótolja és az alatta keletkezett osztódó 8zöve^
bi alakul az új Gy.-csúcs, amely a gyökeret
tovább növeszti. A Gy. elveszett ágait is könnyen
pótolja a járulékos gyökerek fejlesztése által.

A gyökerek élettani sajátságai is jellemz^^ ne-

vezetesen többnyire poiitly geotropok ; továbbá
negatív heliotropok és pozitív hidrotropok. A
Gy. ingerelhetségét még inkább bizonyítja, hogy
inger folytán a t^lálékot bvebben tartalmazó

részek felé n (trofotropismns) és ép íg>- növe-
kedik a melegebb réaiek fdé is (thermotropls-

mus). SértUée^ vagy kemény, szilárd tárgyak-
kal való érintkerts folytán aOvekedéeének irá-

nyát Is megváltoita^ (tranmatroplsmus). A Gy.
ingerelhet része a mintegy 1—1*5 muL^iyl
hosszú oetücsa.

2. Oy., a nyelYéssetbeo, I. Qyök, 1.

Gyökérásö (nOr.), 1. Rkizotomnu.
Gyökérborok (velamm radicum, >«.), a fin-

lakó növények, pl. Orchideák léggyOkerebek^i-
dermisiéböl származó elég terjedelmes réteg,

amelynek sejttartalommal nem biró sejtjei spiráli-

san vannak m^vastagodva, st még nyllásoklcal

is Umak. A Oy. s^ta^vel a növények a pára-
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ban bvelked levegbl a párát felveszik, lecsapó-

dásra birják és azután mint vizet a gyökér belse-

jébe juttatják az exodermisz átereszt sejtjein át.

Ha a Gy. sejtjei vízzel teleivódnak, úgy a gyökér
zöld színil az exodermisz és endodermisz közti ké-

rogsejtek chlorophylljától, ellenben, ha csak leve-

gvel vagy kevés párával telvék, úgy fehérek. A
Gy. a vizet illetleg tehát ugyanazt a munkát
végzi, mint a gyökérszörök.

Gyökérdugvány, 1. Dugványozás.
Gyökérélösködök (növ.), 1. jüsködö növények.
Gyökeres, kisk. Szatmár vm. nagysomkúti

j,-ban, (1910) 661 oláh lak., u. p. és u. t. Nagynyires.
Gyökeres jog (lat. jus radicale), 1848 eltti jo-

gunk szerint fekv javakat kétféle jogon lehetett

bimi, ú. m. örök jogon (jus perpetuum, perennale,

irrevoeabile) és ideiglenesjogon (ins temporaneum).
Egyedül az els, az örökjogu birtok adott tulaj-

dont ; az ideiglenes jogú birtok minden fajának
zálogtermészete volt. Nemesi javakban örökjogú
birtokot csak közhitel pecsét alatt lehetett sze-

rezni, a magyar jognak elve levén az, hogy «si-

gilla privatorum nihil perpetuitatis in se conti-

nent». Az örökjogu birtok szerzésének két módja
volt: a királyi adomány (douatio regia) és az
örökvaUás (fassio perennalis). Gy.-ot azonban
csak az elbbi adott, az örökvallás nem. A Gy.-
nak hiánya azt jelentette, hogy az örökvallás
örök jogot, tulajdont adott ugyan, azonban csak
az átruházóval (valló, fatens), jogutódaival és

harmadik személyekkel, de nem a koronával
szemben. Az örökvallás a kir. jogot nem érintette

s a koronát nem kötelezte. A vallományos (fas-

sionarius) ésjogutódjai tehát az örökvallás alapján
csak addig maradtak a szerzett birtok tulajdoná-
ban,amlg abban a családban, amely a birtokot ado-
mányul nyerte, az adománylevél értelmében mag-
szakadás (dofectus seminis) esete be nem állott.

Magszakadás beállta esetébon a birtok a szt. ko-
ronára visszaszállt s a flskus a birtokot elvette

attól, akinek kezén találta. Ennek jogi indoka az,

hogy senki több jogot másra át nem ruházhat,
mmt a mennyivel maga bú-. (Nemo plus juris in

alterum transferre potost, quam ipse habét.) A
vallományos ez ellen az eshetség ellen úgy biz-

tosíthatta magát, ha az örökvalláshoz kir. jóvá-
hagyást (consonsus regius) kért és nyert, amely
által vált a birtoknak adományosává, adományi
tulajdonosává Gy.-gal. A Gy.-ot tehátnem az örök-
vallás, hanem a kir. jóváhagyás adta, ami tenné-
szetes folyománya a kir. jognak (jus regiura),

vagyis a szent korona hatóságának (jurisdictio

sacrae regni coronae), melynél fogva a fennálló
összes földbirtokot képviseli s minden magánbir-
toknak alapul szolgál. Polgári javaknál a Gy. a
privilégiumok alapján szab. kir. városokban a
községnél, szab. kerületekben pedig a kerületi kö-
zönségnél van. Az egyesek tehát Gy.-gal polgári
javakat nem bírhatnak, örökjogu birtokot termé-
szetesen szerezhettek és pedig szintén csak köz-
hitel pecsét alatt kiállított birtoklevél mellett,
amely leveleket városokban litterae gueralos-ek-
nek — Gewehrbrief — nevezték. Paraszti bii-tok-

nál a föld tulajdona a földesurat illetvén, örökjogu
birtokról v. Gy.-ról szó nem lehetett. Gy.-ot bizo-
nyítani annyit jelentett, mint gyökeres levelek

(adománylevél s ezzel összefügg okmányok) alap-
ján a tulajdonjogot bizonyítani. Ennek jelesül ak-
kor volt helye, ha valaki per útján oly birtokot

akart visszanyerni, amelynek tulajdona régi ado-
mánynál fogva t illette, de amelyet eldei isme-
retlen okokból elvesztettek s az más család kezén
volt. Az ily Gy.-ból (ox jure radicali) való pernek
illetékes bírája Magyarországon a kir. ítéltábla,

Erdélyben a kir. tábla és az ú. n. productionale
forimi volt. Az siségi nyilt parancs (1. o.) mind-
ezt megszüntette.

Gyökérevk (Rhizopliaga, Pha.^colomyidae,
állat), a növényev erszényesek egyik családja.

L. Vomhát-félék.
Gyökérfa, a kiirtott fák gyökereinek megfe-

lelen apróra rövidített fája. E különféle alakú
darabokat mindig oly hosszura készítik, mint a
hasábfát ós ugy is rakják szabályos rakásokba. —
Gy.-nak mondják még néhol a csomorosfát (1. o.)

is. Különösen szép Gy.-ja van némely lombos fá-

nak, p. a nyír-, nyár-, dió-, szil-, ritkán a tölgyfá-

nak is ; híres a thujafa és az amboina Gy. is.

Gyökérfejü rák (Sacculina, áiiat), a Kacslábú
rákok (1. 0.) rendjébe, a Gy.-ok (Rhizocephalidae)
alrendjébe tartozó élsköd ráknem. Teste zacskó-
alakú, az izeltséguek nyoma sem látható rajta,

végtagjai nincsenek s az a nyél, mellyel a szaba-
don él Kacslábú rákok (pl. Lepas) fölületesen

különböz tárgyakra v. állatok brére szoktak
megkapaszkodni, ersen megnyúlik és gyökér-
szerüen elágazik. ICülönböz tengeri rákokon
élsködik s most említett gyökérszer függelékei-
vel, melyek a gazdaállat testébe nnek bele,

szerzi meg táplálékát. 20-nál több faja ismeretes.
Legközönségesebb a S. carcini Thomps. ; külön-
böz fajú tarisznyarákokon élsködik s pl. a fran-

cia partvidéken oly gyakori, hogy a tarisznya-
rákok kétharmadrészét ellepi.

Gyökérfej íí rákok (Rldzocephala, áiiat), a Kacs-
lábú rákok (I. 0.) egyik alrendje.

Gyökérfene (gyökérrák, föMi rák, földi rák-

fene, növ.), lombos és túloveí fák gyakori beteg-

sége, amitl a törzs a tövén többé-kevésbbé meg-
dagad, kérge felhasadozik, a fenyféléken pe-

dig ezenfelül gyantát ömleszt ki. A kéreg és a fa-

test között a kártev kalapos gombának (mézes
galóca, Agaricus = Armiüaria meUea) a kez-

detben fehér, késbb barna és kemény szálas kö-
tegei (rhizomorpha) láthatók (1. az ÉU'isköd nö-
vények cikk II. képtnellékl. 3. ábráját) Ezek a
hússzer szálak egyik fától a másikhoz kúsznak
és az egészségeseket ezzel megfertzhetik. A
Gy.-s fák kiirtandók. Terjed a beteigsóg a gomba-
kalapok aljáról elszabaduló spórák által, amelyek
a nedves szi hónapokban csoportosan jelennek
meg az illet fák tövén. A spórákat a szelek és a
rovarok hordják szerteszét.

Gyökérfojtó (növ.), 1. Rhizodonia.
Gyökérfuladáa a. m. gyökórrothadás (1. o.).

Gyökérfúró (állat), 1. kom/(>-s'~öröpille.

Gyökérgolyva, a fák gyökérnyak An található

bibircsi\s daganat. Leggyakrabban találiiató fiatal

fákon, hol körülbelül diónagyságú szokott lenni

;

idsebb fákon ritkább, de ezeken ökölnyi nagysá-
got is elér. Oka valószínleg a fa hiányos táplál-

kozásában ívj lik.
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Gyökérgomó (nOv.). a sxár gumóival öesze nem
tévefiztundö. A kéreg növekedése folytán a gy5-

kAr Tastagságában terjesskedhetik s a fögyökér

réf)*- vagy orsóalakú less. A Gy. mint a taurtalék-

deeég kamar^a szerepel, vastagsága a kéreg
pareiMhimájától van s a gyarapodó sejtekben a
keményít bóven képzdik s a vegetálás ébredé-

sekor annak a rügynek kifjlöd^t segíti elö,

amely a Gy.-val kapcsolatban van. Gy. a kosbor-

félék herejfumója is. L. még Gttmó.
Gjökérgumócska (nOr.) név alatt fképen a

httvoly«>s(>k, do az ezfistfa és ég^a jryökerein is

iiö kisebb-nagyobb dudorotlásokat, ^niraó-

írvastagodásokat foglalják össze, amelyek
' lyöttóló baktériumok (Bacülus ra-

isai (1. Domatíum). E baktérium a
•'^ro nitn^nt szolgáltat, viszont

t«'t szerzi be. A Gy.-val biró
lai lijavitó gazdasági jelentö-

li^yt^jtésen alapul.

„j „j -^^--j..
. . ../mura, n«v.),

a

Lemnaceae
iry'>k('rcsii(>:m Ifvö süvegszerü szövet, melyet
azért kül(>nt>>>ztetnek megagyökérstivegtól, mert
nem a g^'ökér tenyész kúpjából fejldik, hanem
abból a hüvelybl, mely a fiatal jryökeret beborítja.

Gyökérhaj (növ.), 1. Gyökérszörök.
Gyökérhüvely (gijökérköpönyeg, coleorrhiza,

oBnr.). A pázsitfélék termésében lev vastagabb
zaoskóalakú szövetréteg, amelybe az els gyökér
be van zárva. Csírázáskor ezt a gyökér áttöri,

és a Gy. a gyökér tövét gallérként fogja körül.

Gy.-Iyel biró növény endorrhizus.
Gyökérképlet < iin:voma, növ.), a tengelykép-

letnek a sziiiképlt'ttei ellenkez tagja, olyan kép-
let, amely levélképletet (rügy, levél, pikkely) létre

nem h<>z. L. (li/ökér.

Gyökérkirothadás v. gyökérkisavanyosodás. A
trab<jiiafélék f^-^ ik betegsége, mely nedves évek-
ben az olyan földeken mutatkozik, amelyeknek
altalaja nohéz, a nedvességet át nem ereszt
;íl^v:í_'. a j.'ikerek a nedvességbtm elrothadva el-

fialn.ik s h'.inkor a tövek a talajból könnyen ki-

h 1 :!, r "k A haj elkerülésére a fentemlltett talajok

;ii;i_r.-. :\. /.se vagy más módon való vízmentesí-
tése volna ajánlható. L. még Gyökérrothadás.
Gyökérköpönyeg, I. Gyökérhiively.
Gyökcrlábúak (Wdzopoda v. Sarcodina, *u»t),

a \ -riiyck (Protozoa) állatkörének egyik osz-

tálya. 1 'arányi,csak ers nagyítAs.<!al látható egyet-

i<'n > jtból álló állatkák, melyek vízbím ós n^ves
helyeken, kövek, mohák alatt élnek. Testük nyál-

kás, tojásfehéijéhoz hasonló anyagból, a proto{)laz-

mábólálló csepphez hasonlít, amely alakját foly-

tonosan változtatja, hol erre, hol amarra folyik és

£!n,'ökérfi)rmájú nyúlványokat, ú. n. állábakat
l>s.Miii'i;R>diura)bot'sát. amelydd)e testének aoya-
l:U be leöntve tovább mozog. Ax áUábak szolgál-

nak a táplálék felvételére is, mert körülfolyjak s

< L-'észen körülzárják az apróbb állati va^ry növényi
^zorvezeteket, azután feloldják a ha-sználható ré-

szeket és saját testük felépítésére ha^nálják fel.

A legtöbb Gy. protoi^azmateete a^y küls hígabb
(ektoplazma) és egy bels, súrbb (entoplazma)
• ' különült el. Ipen gyakran telve vannak
-^ z6 szemecskékkol, zsírcseppecskékkel és
nyelt táplálóanyagokkal. Kiváls^ztó szervül a

bomlástermékek eltávolítására az ú. n. lüktet
ttröcskék szolgálnak, apró hólyagocskák, ame-
lyek megtelve a bomlástermékeket tartalmaíó

nedvvel, idrl-idre ösezehúzíKlnak s kiürítik tar-

talmukat egy ideiglenes kis nyíláson át a sza-

badba. Igen sok Gy.-nak meszes, kovasavas vagy
brszerü anyagból álló héja, háza van, melynek a
nyílásain át duoja ki az állat az állábait. Némely
fajoknak a tengerfenékre lesüiyodó héjai hatal-

mas rétegeket alkotnak s hozzájárulnak a kzet-
képzéshez (kréta) (1. Foraminifera). A Gy.-t négy
osztályba szokás osztani. 1. Amoelnna, melyek-
nek nincsen határozott alakjuk, ó^ házuk sincs;

alakjukat folytonosan változtatják, s majd hegyes
túalakú. majd njjalakú, majd pe<lig karéjos állá-

bakat bocsátanak. Ilyenek az Amoebák. 2. Fora-
minifera vagy Thahjmofora. Ezt a rendet két

alrendre osztják, a) lígykamrás Foraminiferák
(Monothnlamia) : idetartoznak az ArcelUi, Qua-
drula, EuijUjplui, Cuphod^-ria, Gromia stb. nemek.
h) Többkararások (Poli/ilialamiu): idetartoznak a
Miiiola, Polystomella, liotalia, Globifjerina stb.

nemek, továbbá a kihalt Nummulitek; 1. Fora-
minifera. 3. Heliozoa v. NapáiUríocskák (1. o.),

s végül 4. Radiolaria (1. o.). Hazánkból 66 fajt

írtak le. V. ö. Fauna Regni Hungáriáé. Protozoa.

Bronn-BiUschli, Klassen u. Ordungen des Thier-
reichs. Protozoa, I. köt. — Amint ma helyenkint
nagy mennyiségben halmozódhatnak fel a ten-

ger fenekén e Gy. héjjal, ugyanígy történt ez a
geológiai multakban is. Egyes közetekben gya-
koriak, st néha hatalmas rétegeket uralkodólag
vagy kizárólag rhizopodák építenek fel. (L. b-
vebben Foraminifera). Minthogy csakis a Fora-
minifera és Kadiolaria rendnek vannak szilárd

vázréfszei, csakis ezeket leljük kövülve is.

Gyökérlevelek (növ.), a szár legalsó részén, a
gyökérfej fels<5 része felett keletkez levelek, he-
lye8ebl)en tölevelek.

Gyökérmosógép (répamo.fófjép), a mezgaz-
daságban a takarmányrépának és burgonyának a
rátapa<lt földtl és piszoktól való megtisztítására

OyOkérmoaógép.

szolgáló készülék. Lényeges alkotórészét egy &-,

vas- V. botonmedenoében elhelyezett s a vízszin-

teshez szög alatt hajló tengellyel biró forgatható

henger képezi, mel^Tiek palástja sfirún egymás
mellé helyezett rudakból v. lécekbl áll (1. az

ábrát). A henger alsó fele a medencében lev
mosóvízbe merfil. A megtisztítandó terményt e^
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etet vályúból a henger belsejébe vezetik, hol az

a vízzel érintkezve és a henger forgása közben
lassan lefelé haladva megtisztul s a henger alsó

végén eltávolítható ; a hátramaradó földes részek

és tisztátalanság a hengerlécek közötti réseken

átesve a medence fenekén gylnek össze. A Gy.
hajtása kézi ervel vagy géppel történik.

Gyökérnyak (növ.). a gyökér legfels része, ahol

a gyökér és szár egymásba átmegy.
Gyökémyomás (növ.), 1. Könnyezés.
Gyökérpenész (növ.), a RoseUinia Ces. et de Not.

gombagénusz néhány faja. A termötest parányi,

gömbös, fekete, belsejében sötétbarna spórákkal.

Nagy részük ártalmatlan, fán él gomba. Káros

:

a Bosdlinia quercina R. Hartig, mely a tölgyek

gyökerét pusztítja és különösen a faiskolákban

tehet kárt. Még károsabb a két szUöpusztító Gy.,

nevezetesen a bunkós Gy. (Dematqphora glome-
rcUa Viala) és a gömbösfejü Gy. (Éosellinia ne-

catrix [R. Hart.] Berl. = Domatophora necatrix

Hart.). Istvánffi szerint hazánk szUiben a hun-

kés Gy. az elterjedtebb. A Gy. jelenlétét a vessz-
kön szénfekete foltok árulják el. Jellemz, hogy a
fekete szín a kéreg alatti fatestben is jól látható.

A gyökerek is foltosak lesznek, állományuk szi-

vacsossá válik s nyomásra vizenys folyadékot

bocsátanak. A Gy.-es tkék a földbl könnyen ki-

húzhatók, daganatok nem keletkeznek a gyöké-
ren. A beteg tkék levelei fodrosodnak, szélük

beszárad és megfeketedik. A töhajtások elszapo-

rodnak, sárgulnak, törékenyek, a tkét a káposzta-

fej hez teszik hasonlókká. A Gy. elleni védekezés
módjai : a beteg tkék csoportja körül védárkok
vonása, a talaj víztelenítése, a beteg tkék kiir-

tása s elégetése ; a tkék helyén a megforgatott

föld oltott mésszel szórandó tele v. vasgáliccal

hintend meg. Ha a betegség csak elszórtan je-

lentkezik, akkor ajánlatos a S^/o-os rézgáliccal v.

TVo-os vasgáliccal való öntözés.

Gyökérrák, 1. Gyökérfene.
Gyökérrendszer, egy növény gyökereinek

összessége vagyis afgyökér összes ágaival együtt;

mondják yyökérzetnek is.

Gyökérrost (fibriUae növ.), a gyökér legvégs-
rost- vagy fonálszer elágazásai.

Gyökérrothadás, a fák, különösen a gyümölcs-
fák betegsége, mely akkor áll be, ha hosszantartó

nagy eszések után a fák gyökereit vízzel telített

föld veszi körül, mely a gyökereket a levegtl
elzárja s így azok lélegz&ét meggátolja. Beáll-

hat különben a Gy. akkor is, ha a fák oly helyre

ültettettek, ahol a taliyvíz állandóan magas

;

az ilyen helyre ültetett fák eleinte szépen fej-

lödnek, de mikor gyökérzetük a vízzel telített

rétegbe ér, elkezdenek hanyatlani, mi a fejld
Gy. következménye. A levegtl teljesen elzárt

gyökérzet alkoholos erjedésnek, sok esetben vaj-

savas erjedésnek indul, s tönkre megy. A Gy.
kezdetén a fák lombozata, a b nedvesség dacára,

lankadni kezd, késbb a levelek elsárgulnak, meg-
vörösödnek vagy elbámulnak, végül a lombozat,
majd pedig az egész fa kiszárad. A Gy. gyakori a
kajszin- és szibarack-, az alma-, cseresznye- ós
körtefáknál, ritkább a szilvafáknál. A kezdd
Gy.-on a talaj szellöztet^isóvel segíthetni. V. ö.

Barna Balázs, A gj'ümölcsfák fontosabb ellensé-

gei és betegségei (Kolozsvár 1907). L. még Gyö-
kérkirothadá.s.

Gyökérrügy v. gyökérsarj, 1. Járulékos rügyek.
Gyökérsüveg v. gyökvért (spongiüa vagy aüy-

ptra, növ. ; 1. az ábrát), a gyökérnek leghegyén
lév s a tenyészkúpjából származó, korán elhalt

B Cl

A a spárga nyúlárnyék, B a Cattleya, C a bókalencse
és D a Pandanus gyökérvége a gyökérsUveggel.

sejteknek süvegszer halmaza, mely a gyenge
tenyészökúp tovább képzd sejtjeit hüvely mód-
jára takarja és a földben lenövésekor is védel-

mezi. Az aranlcának Gy.-e nincs. Azt a morisztema-
szövetet, amelybl a Gy. lesz, kaliptrogéunek ne-
vezik.

Gyökérszájú medúza (RJdzostoma, *nat), 1.

Korongos medúzák.
Gyökérszó, 1. Gyök, 1.

Gyökérszörök, gyökérhajszál, gyökérliaj (pili

radicaies, növ.). A gyökér felbrébl ki-

növ több milliméternyi hosszú, egy-
sejt szrök, melyek a vizet ós vízben
oldott sókat szívják föl a talajból (1. az
1—3. ábrát). Csak ritkán hiányoznak
a gyökerekrl, pl. némely vizi növény-
nél (Hippuris, Lemna, Me)iyanthes,

Stratiotes), amelyeknek felbre Gy.
nélkül is tud vizet felvenni. A mycor-
rhizával (1. o.) ellátott növények gyöke-
rein szintén nincsenek Gy. A Gy. csak

néhány napi életek, azután elfonnyad-

nak és helyettük újak képzdnek a
tovább növeked tenyész csúcs mö-

1. a.

1. ábra. OyökérasórOk egy fiául repoe-nOróay gySkerán.
8. ábra.Vékony gyökér keregitmetszeta (erteebben niígyítTa),

% gyökéraiörOk végén a hoiti^ak tapadó fOldréneoskák.

gött. A Gy. a talajrészeoskókkol oly szorosan

összetapadnak, hogy azoktól alig vagy csak igen

nehezen szabadíthatók meg. Gy. csak akkor kép-
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aödnek ki, ha már a tfloyéosBieB leg^ttUiö seijt-

r6tege nem osztódik tovább, Mtet Oy. osak a gyö-

kér csúcsa t<'>I bizonyos távolságra találhatók.

Oyökértörss, 1. Oföktörzs.
QyökértÖTis (q«t.), átalakult gyökórág (1. Guö-

kér>. nnii'ly gyök^flvegét levetve, csúcsán ke-

ni > - szövetet fejleszt, mint némely pálma

(J 'iza, Iriartea) gyökere.
Gyokci lozeg. 1. TSieg.

éiíVk-: ul különfélo ter-

meszt* i Kson a Keresztos-

virágüaK ^v^ riuirfiaij csaiaiijaDan. Oy. esetén a

niracaka a sziklevelek alatt sszezsogorodik,
megfeketedik és azután a uövényke eldl és el-

pusztul. Ilyen kártev gombák : Olpidium Brassi-
cae, /V^'ww J^ Baruanum, Botrytis cinerea ; a
répának a Gy.-i-t a Rhizodonia idézi elö.

Qyökérvágógép (réparágógép; 1. az ábrát),

takarmánjTépának könnyebb etetés céljából

Qjikérrigögép.

történ felapritására szolgál. A vágókészülék
vagy lapos, függleges sikban forgó korongra,
vagy hengeres dobra felszerelt kicserélhet acél-

késekbl áll, melyek megfelel alakú vasszekrény-
ben mozogva, a garatba adm^olt és önsúlyá-
nál fogva lefelé haladó répát szeletekre vágják.
A répaszeletek alakja és nagysága a kések kivi-

telétl ftlgg. Egy középnagyságú, kézzel hajtható

Qy. óránkénti teljesitképeesége kb. 300—500 kg.

Gyökérzet. I. Gyökér.
Gyökérzúzógép (répazdzógép), takarmányré-

pának pépszer alakba való aprításaira szolgáló

készülék 8 célja az, hoiry a takarmányrépa etetés

céljából más eleeégsel könnyebben keverhet le-

gyen.A Qy. a takarmányrépát egy vasszekrényben
elhelyezett, kampós fogakkal ellátott forgó hen-
gerdob segítségével apró, mogyorónagyságú da-

rabokra aprítja ós azután egy forgó csigahenger-
párral szétzúzza. Óránkénti teljesítképessége

500—1000 kg. között változik.

Gyökhajtás. gyökgaUy (malleoltts, »».), 1. Já-
rulék'ÁS riu/yek.

Gyökige, oly igo, mely magában véve gy<UcBió,

mely nem származik más szótól, pl. ir, ÍM Oy.^
melyekbl ennlnek: író, irka, irodalom, látszat,

látiny származékok.
Gyökkitev, 1. Gyökvonás.
Gyöklábaak (iu»t), a. m. Gyökérlabmk (L o.).

Gyöknév, I. Gyök, 1.

Gyököcske (radicula, bOv.), a csírának az a
része, nii'lyból a gyökér lesz.

Gyökönke (oöv), 1. Valeriána.

Gyökös (azeltt : Gyekés), kisk. Hont vm. báti

j.-ban, (1910) 585 tót lak., u. p. Hontbagonya, u. t.

Bakabánya.
Gyökös iparjog (ném. radicirte Gewerbe), az

olyan iiMirjog, amely bizonyos ingatlanhoz úgy
vau hozzákapcsolva, hogy máshol mint ott (i)i.

egy bizonyos házban) nem gyakorolható. Ma már
Qy. nem keletkezik, de a régiek köztll több fenn-

áll. L. Reúliparjog.
Gyökrost (fibrílla, növ.), 1. Gyökérrost.

Gyökszó, oly szó, melyhez semmi képz nem
járult, pl. ó, új, ad, ír, ül, ég, te, ö.

Gyöktakairmány v. gumós takarmány, ilyen a
répa, burgonya, csicsóka stb. Ezek fleg sok vizet

ós szénhidrátot, de kevés fehérjét, zsírt és növényi

rostot tartalmaznak, ennek folytán nagyon egj-

oldalú összotételüek s kevésbbé termószetszerüek

;

házi állataink nem is takarmányózhatok kizá-

rólag csak velük, hanem oly takarmányt is ki-

vannak még, mely több fehérjét és zsírt tai-tal-

maz, a füev állatokkal pedig még okvetlenül

szálas takannánj-t is kell etetni. Pontosságuk kü-

lönben abban rejlik, hogy lehetségessé teszik ál-

latjainkkal télen némi vizenys takarmány eteté-

sét, mi részint egészségi szempontból, részint bizo-

nyos termeléselffe (tejelésre, hízásra) való tekin-

tettel elnyös. Ezért a Gy.-ok nem nélkülözhetk

oly gazdaságokban, ahol más vizenys takarmány
nincs, ellenben mellzhetk ott, ahol elegend zöld

takarmánj't vermelnek be, vagy ahol vizenys
g^'ári hulladékok vannak.

Gyöktörzs, gyökértörzs, tke (rhizoma »» ), a

földalatti szár eg>1k alakja rendesen járulékos

gyökerekkel (1. Gyökér), ritkán fgyökórrel és

gyökérágakkal, néha jól fejlett lomblevelekkel

(tlevelek) és allevelekkel, amelyek húnaljában

sszel rügyek jelennek meg ós ezekbl tava-sü^zal

a sarjaíc, htjtások fejlödnek. A függleges irányú,

orthotrop Gy. rendesen fgyökérrel bír, törpe-

szártogú (I. Szár), allevelei hónaljából elágazik és

a sokfej gyökérnek (radix multiceps) nevezett

képletet aíkb^a. A vízszintes \.{eTúe,plagiotrop

Gy. rendesen nyóltszártagú, v. nyúft és rövia-

szártagú,vastagabb, húsos, doraiventrális (l. Szim-

metriái viszonyok), lehet vízszintes (rhizoma

horizontale), fei^e (rhizoma obliquum). görbült

(rhizoma flexum), kígyózó (rhizoma bistortum),

egyenes (rtiizoma 8ectnm)8tb. Küls alakja szerint

lehet hengeres (rhizoma cylindricum), gumós
(rhizoma tuberoeom), fonálszer (rhizoma flli-

forme), ha leveles, úgy szárszem (rhizoma cauli-

forme), ha fejletlen level, úgy gyökérszerü (rhi-

zoma radicifonno). Elágaiása szerint lehet fürtös

(1. Elágazás és Fürt), amikor a Qy. növeke-
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dése korlátlan, csúcsa folyton megmarad, a

föld alatt tovább növekedik és csak ágai lesznek

földfeletti virágzó szárrá (pl. a Gyöngyvirágé)

;

bogas (1. Elágazás), amikor a Gy. növekedése

IwrlátoU, mert csúcsa földfeletti virágzó szárrá

lesz, oldalrügye marad a föld alatt és veszi át a

Gy. tengelyének szerepét a következ tavaszig

(Sympodium, 1. Elágazás), ilyen a Polygonatum,
Ácorus, l^ymphaea Gy.-e ; végül bogos-fürtös,

mikor a kétféle elágazás kombinálódik (Epipogon,

Goralliorriza) . Minden esetben a Gy. legöregebb

hátsó része fokozatosan elhal, abban a mérték-

ben, amint a csúcsa fejldik, tehát a Gy. ilyképen
tovább is kúszik. A Gy. fontos szerepe a növény
életének biztosítása kedveztlen életviszonyok

között (pl. télen), a tartaléktáplálék felhalmozása.

A Gy. feldarabolása révén a növény szaporít-

ható is.

Gyökvért (növ.), 1. Gyökérsüveg.
Gyökvonás v. gyökfejtés, adott A szám w-dik

gyökeinek meghatározására szolgáló mvelet. Az
A szám n-áik gyökének minden oly számot ne-

vezünk, mely w-dik hatványra emelve, az adott

számot adja. Pl. 4-nek második gyökei 2 és —2.
Csakugyan 2*= 4- és egyszersmind —2* = 4. Már
ezen egyszer példa mutatja, hogy valamely szám-
nak több mint egy %-dik gyöke lehet. Ezek közös

jele : y^J., olvasva : n-eáikgyök ^(-ból). A |/" je-

lét, mely a XVI. sz.-ban a radix szó kezdbetjé-
nek átalakulásából keletkezett, gyökjelnek nevez-
zük, a föléje irt n-ot pedig gyökkitevönek. Ha a

gyökkitev 2, akkor nem irjuk ki, tehát pl. 1/4

négynek második gyökét jelenti. Az A számot,

melybl gyököt vonunk, röviden adott számnak
szoktuk mondani, régébhengyökzendönek (radican-

dus) hívták. A második és harmadik gyökre szoká-

sosanégyzefffyökésköhgyöke\neyezés, épúgy, mint
a hatványozásnál a második s harmadik hatványra
a négyzet és A:ö&.Valamely pozitív A szám részére

csak egy olypozitív szám található, mely n-dik hat-

ványra emelve ^-t adja. E pozitív n-dik gyököt

gyakranvl"-nol jelöljük (Aazí törve n-re)s gya-
korlati számításoknál rendesen csak ennek meg-
határozását kívánjuk. E meghatározás legkényel-
mesebben logaritmusok segítségével történik.Csu-

pán a négyzetgyököt ós köbgyököt szokás elemi
gton is kiszámítani. Valamely tetszleges szám
összes gyökeinek meghatározása az x"—A=0
egyenlet megoldását kívánja. Az ily alakú egyen-
let neve binom-egyenlet. Ha A zérus, akkor x = ;

minden más esetbon azonban a binom-egyenlot-
nek n egymástól különböz x érték felel meg,
vagyis ^-nak n egymástól különböz n-dík gyöke
van. Ha A trigonometriai alakja (1. Kmnplex
szám)

A = r (cos 9 -|- i sin cp)

hol ^ <p < 2::, akkor i^A fértéke

(f2)
1 cp m= r» (cos -^ + i sin -?-),

n ' n

melybl^A valamennyi értéke azáltal nyerhet,
hogy rendre megszorozzuk az egység n-edik gyö-
keivel (1. Egység gyökei).

A pozitív számok pozitív négyzetgyökének és

köbgyökének említett elemi meghatározása az
(a+b)í = a* -)- 2 ab -f b«

(a-fb)» = a» 4- 3 a^^b+ 3 ab»+ b«

képleteken alapszik. Egy egész számnak, pl.

611524-nek négyzetgyöke a következ szabályok
szerint kapjuk: 1. Áz adott számot az egyesek-
tl kezdve két-két számjegybl álló osztályokra
bontjuk (v. ö. az A alatti számítást), csak a leg-

magasabb osztály áll esetleg egy szányegybl.

V 61,1 5,24 — 782
121,5: 14,8

3 12,4: 156,2
ü

2. A négyzetgyök legmagasabb számjegye a leg-

nagyobb szám lesz, melynek négyzete még nem
nagyobb, mint a legmagasabb osztály, ha ezt
külön számnak olvassuk. (Példánkban e szám-
jegy 7, mert T-<&1, de már 8=>61.) 3. E négy-
zet (49) kivonása után a maradékhoz (12-hez)

hozzátesszük a legközelebbi osztály magasabb
számjegyét (1-et, így adódik ki 121), osztónak
pedig a négyzetgyök már meghatározott részé-

nek kétszeresét (14) vesszük. A hányados (8) ál-

talában (a kivételes esetet 1. 6. alatt) a négyzet-
gyökben a legközelebbi számjegy. Most a mara-
dékhoz (121) hozzáírjuk az illet osztály másik
számjegyét (5, így adódik ki 1215), az osztóhoz
pedig a négyzetgyöknek i'ij számjegj'ét. Az így át-

alakított osztót (148) szorozzuk az utoljára nyert
számjeggyel (8) s kivonjuk az átalakított mara-
dékból (1215-bl így marad 31). 4. Ezt az eljárást

ismételjük, míg az adott szám minden osztályát

kimerítettük, a négyzetgyök kiszámított részét
mindig egy számnak olvasva. 5. Ha ekkor a ma-
radék 0, akkor az adott szám teljes négyzet volt,

ha pedig nem, akkor a négyzetgyökbl ily mó-
don csak az egészszámú részt nyertük. 6. Néha e
meghatározási mód kelleténél nagyobb számjegyet
ád a négyzetgyökben. Ezt abból vesszük észre,

hogy a levonás negatív eredményhez vezet. Ekkor
a legközelebbi kisebb számjegyet próbáljuk, míg
végre pozitív maradékot nyerünk. 7. Ha az adott

V:

B

109,215,362 r= 478
64

452,16 : 48
886.. = 8.4».7
688. = 8.4.7*
8 48 - ^ . . . 7»

68928,62:6627 {= 8.47»)

68016.. = 8.47«.8
908 4 = 8.47.8»
618 = .... 8»

szám nem teljes négyzet és a négyzetgyök értókét

k tizedes helyre akarjuk meghatározni, akkor a
számhoz az egyesek után még k két-két zérusból

álló osztályt csatolunk és úgy járunk el, mintha
az így nyert egé.sz számmal volna dolgunk. Csak-
hogy a hozzácsatolt o.sztályokbóI nyert szánge-
gyek már nem tartoznak a négyzetgyök egész
számú részéhez, hanem a tizedes törtrészt adják.

Ha tizedes törtrészt tartalmazó szám négyzetgyö-
két kell vonni s a tizedes pont után esetleg pá-

ratlan számú számjegy áll, akkor e számot min-
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denek eltt a zérus honáeBatolása által kiegécizít-

Jflk párosra. Azután éppen úgy járunk el, mintha

aem volna ott a tizedéé pont, de a végeredmén>'-

boa a tiaedee pont után követkeiö osztályoknak

megfelel aséaai^yék elé ismét tizedes pontot te-

szünk. Hasonló módon járunk el egy pozitív szám
podtív köbgyöbénde meghatározásánál. Ha az

adoUszám <^(a ij alatti példában 109.21ö,3ö2),

akkor a követkeió aiabályok irányadók

:

1. Az adott siámotai egyesektl kezdve három-
három siánúegyból álló osztályokra boncok ; csak
a legmagasabb osztály állhat esetleg kevesebb
(egy V. két) szángegyböl. 2. A köbgyök legmaga-
sabb siádxúegye a legnagyobb szám lesz, melynek
köbe még nem nag>'obb mint a legmagasabb osz-

tály, ha ezt külön számnak olvassuk. (Példánkban

4, mert 4*< 109. de már 5»>109.) 3. E köb (64)

kivonása után a legköadeU>i osztály legmagasabb
szángegyét hozzáírjak a maradékhoz (Így adódik

4ö maradékból 4ö2), osztónak pedig a köbgyök
már meghatározott részének háromszoros négy-

Mtét vesszük (3.4*=48). A hányados {9) általában

(példánkban a 6. alatti módon a nálánál kettvel
kisebb 7) a köt^ökben a legközelebbi számjegy-.

Mosta maradékhoz hozzáírjuk az illet osztály többi

jegjeit (15) és a 3a* b, 3ab*, b* alakoknak megfe-
lel számokat (mindegjiknek helyét egg>el tovább

tolva jobbfelé) kivoiyuk a maradékból. 4. Ezt
az eljárást addig ismételjük, míg az adott szám
minden osztályát kimerítettük. 5. Ha akkor a ma-
radék 0, az adott szám teljes köb volt, ha pe-

dig nem, akkor a köbgyökbl ily módon csak az
egész számú részt nyertük. 6. Néha a meghatáro-
zásnak e mó4ja keUeténél nagyobb számjegjet
ad. Ezt abból vesszük észre, hogy a levonás ne-

gatív eredményre vezet Ekkor a legközelebbi

kisebb szángegyet próbáljuk, mlg vé^re pozitív

maradékot nyerünk. 7. Ha az adott szám nem
teljes köb és a köbgyök értékét k tizedesre akar-
juk meghatározni, akkor a számokhoz az egyesed:

után még k három-három zérusból álló osztálj-t

csatolunk és úgy járunk el, mintha az Így nyert

egész számmal volna dolgunk. Csakhogy a hozzá-
csatolt osztályokból nyert szánqjegyek már nem
tartoznak a köbgyök egész számú részóiies, ha-

nem a tizedes törtrészt a^ják. ÜA tizedes törlrétit

tartalmazó szám köbgyökét keressük s a tizedes

pont után álló jegydc száma nem osztható hánxn-
mal, akkor e námot zérusok hozzácsatolása által

ilyenné kiegészítjük. Azután úgyjánmk el, mintha
a tizedes pont nem volna ott de a végeredmény-
ben a tizedes pont után következ offi^yoknak
megfelel száuvjegyek elé ismét t^edes pontot te-

szünk.

Oyökzend (Batem.). I. Gyökvonás.
Gyömbér ( qöt. Zingiber Adans), a Zíngiberaceae

család génusza ; 5ó í^a Ázsia tropikus részén Kí-
nában, Japánban, a midáji és a csendesooeání
szigeteken és a Maszkarénákon van elterjedve.

Húsos, kúszó, tagolt rhizomával, ével kórós nö-
vények. Levelük a 2 m.-t is elér szárat hüvelyé-
vel körülfogja, a szár v^t a fehér, sárga v. vö-

rös virágokbúi álló vir^zat foglalja el. Porzó-
száluknak a portokokon túli szanmemú csöves
folytatása körülveszi a biboszálat. Termésük 3
fireg, bogyószerú tok. Legfontosabb a Z. offici-

náié fíosc. (la Fsíer-iiiMiiifekwidléldetén).TTO-
pikuB tájakon mindenütt termesztik, vadon nem Is

ismeretes. Virága zöldeösárga, ajkán bíborpettj'ek

vannak, virágzata külön, a rhizomáról ertsl ko-

csányon áll. Khizomája ágas, gumósán tagolt, la-

pított ; mint orvosság ismeretes (rhizoma zingi-

beris), használatos továbbá mint fszer, a cukrá-

szatban, készül belle likr és Angliában Gy.-sör.

Fajtái : a hámozatlan, a fekete v. barbadoszi Gy.,

a lapos oldalán hámozott, a bengáliai Gy., a tel-

jesen hámozott, a fehér y.jamaikai Gy. Kínából,

Jamaikáböl és Barbadoszból cukorral befzött

Gy. is kerül a kereskedelembe. Már a görögök és

rómaiak is használták fszernek. 2'2*>/o Gy.-ola-

jat illanó olaj) te egy fszeres izü gyantát

tartalmaz. Étvágyjavitónak már nem igen hasz-

nálják. Más fajok rhizomája csekély érték. Pa-

ris körül termesztik a Z. Mioga Rosc. japán fajt

Termése és rhizomaágai ehetk. Télálló.

Gyömbér (Djumbir;, az Alacsony-Tátra leg-

magasabb tagja, Zólyom és Liptó vármegyék ha-

tárán emelkedik. A hegység fgerince közvetíen

folytatása a Prassiva gerincének, melytl csak a
Vaiszkovi patak völgyétl É.-ra, a Kotlicska és

Polana csúcsok közt lev magas (1850 m.) nyereg
választja el. A gerinc innen egyenesen K.-re vonul

s fbb csúcsai a Polana (1890 m.), Chopek (2004 m.)

és maga a Gy., melynek legnagyobb magassága
2045 m. A gerinc e része É. felé szaggatott

óriási sziklafalakkal esik alá, mlg D.-i lejti eny-

hébbek s nagyobbára havasi legelkkel vannak
borítva. A Gy. fócsúcsától kezdve a sziklás gerinc

K. felé húzódik, de a csúcsból DK, felé egy ala-

csonyabb, kevésbbé zord, keskeny gerinc ágazik

ki, mely az 1238 m. magas Csertovicza hágóban
a Vapenicza-csoporthoz csatlakozva, az Alacsony-

Tátra lögerincének szerepét veszi át. A fögerinc-

hez agy É. mint D. felé jelentékeny mellékágak
csatlakoznak, az északiak a Vág liptói lapályára,

a d^ek a Garam völgye felé ereszkednek. A völ-

gyek közt legjelentékenyebb az É.-i oldalon a do-

ménfalvi, styavnicai, BLsztra- és boczai völgy, a
D.-i oldalon a Vaiszkovi patak, a Blsztra és Styav-

nicska völgye. A völgyek igen keskeny^ a ge-

rincek igen meredekek. A Gy. hazánk legegysé-

gesebb tömeg hegységei köié tartozik, melyet

hágók aUg rovátkolnak. Lejtit buja erdk borít-

ják, É.-on túlnyomóan fenyvesek, D.-en bükkösök
és tölgyesek ; a gerincek nagyobbára havasi lege-

lk, váltakozva nagy kiterjedés sziklaképaöd-

mén>'ekkel. A hegység leginkább gnájszböl épült

fel, É. felévörös homokköv szegélyzi, helyenként

mészk ; ebben van a deméníialvl jég- és cseppk-
barlang (1. Deménfalu). Királybocza (l.o.) vidékén

anmy-, ezüst- ésantimónbányászat folyik. A hegy-
ségen keresztül köíMcedési út nem visz, csakis a
CMTtovicza hágón át; ez az egyetien átjáró a
Garam völgyébl az Alaosony-Tátrán át a Vág
völgyébe. V. ö. MihaUk József. A Qy. (Turisták

Lapja, l.évf. 1889).

Gyömbérfélék (nOr.), 1. Zi$igiberaceae.

Gyömbérgyökér (höt.), 1. Qeum.
Gyömbérolaj (oOt.;, a gyömbér szagának az

okozója, mely gzzel való lepárlás ú^ján nyerhet
(2— .1» o-ban), sürü sárgásszlnú, 0-875—0-885 f^-
súllyal ; phellandrent és camphent tartalmaz. Gr-
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vosilag, valamint likörök és cukorárúk készíté-

séhez használják.

Gyömbérsör, gyömbérnek cukorral, mézzel

és citromlével való fözete, melyet alkoholos erje-

désnek vetünk alá.

Gyömbérszilva (növ), 1. Parinarium.
Gyömli, a hódoltság korabeli magyar nyelvben

a zsoldos lovasság egyik jól díjazott elkel faját

jelentette. Az egykorú forrásokban gyömlünek
is nevezik és eredetére nézve nem más, mint
az oszmánli aönüllü szónak magyaros kiejtése.

A délszlávos közvetítésre v&\\ligyumlia néven is

gyakran fordul el.
Gyömöre (azeltt : Gyömörö), kisk. Gyr vm.

sokoróaljai j.-ban, (i9io) 1421 magyar lak., vasút-

állomás, posta, táviró, távbeszél.

GyömÖBzölés (petrissage, Kneten), a masszás
egyik fogása.

Gyömr, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
monori j.-ban, (i9io) 4065 magyar lak. ; vasúti ál-

lomás, posta- és táviróhivatal, telefonáílomás.Gy.

gjíorsan fejldött a fváros közelsége, a fvárosi
lakók kitelepedése és parcellázása folytán. Refor-

mátus anyaegyháza már 1698 eltt fennállott

;

1727. Starhemberg gróf, Ráday Pál és mások
bírták.

Gyöngéd az, akit szavaiban, tetteiben másokra
való tekintet : kímélet és figyelem vezérel. Gy.-

ség a nyerseség, durvaság, kíméletlenség ellen-

téte.

Gyöngeelméjüek és gyöngetehetségüek ok-
tatása. A múlt század második negyedében for-

dult a figyelem a gyöngeelméjüek és gyönge-
tehetségüek felé. Az els, aki tanításukkal kísér-

letezett, Guggenbühl svájci orvos volt. Az ember-
barátok figyelme felkeltetvén, egymás után léte-

sültek intézetek és iskolák, melyek a csekélyebb
értelmi képesség gyermekeknek a gyakorlati

élet számára való megmentését tzték ki célul.

Német-, Francia- és Angolország kötelezvé tette

gyermekek oktatását is és a gyöngeelmé-
jüek száraára zárt intézeteket, a gyöngetehetsé-
güek számára úgynevezett kisegít iskolákat

állítottak fel. Hazánkban Frim Jakab létesítette

az els intézetet gyöngeelméjüek számára, me-
lyet 1897. az állam vett át s Gyógypedagógiai
nevel-intézet címen rendezett be. Hasonló inté-

zet alapíttatott 1903. Borosjenn, mely egyúttal
foglalkoztató intézetül is szolgál. A gyöngetehet-
ségüek számára Budapesten létesült az els Ki-

segít iskola 1900. s azóta létesültek az egri,

szatmári, debreczeni, kecskeméti, csongrádi, bras-

sói és nagybecskoreki kisegít iskolák. A székes-

fvárosban is több kisegít iskola és kisegít osz-

tály mködik az utóbbi idkben. A gyöngeelmé-
jüek számára szolgáló intézetek 2 elkészít és

6 felmen osztályban nyújtják azokat az ismere-
teket, melyeket a népiskolában tanítanak. Ezen-
kívül különös gondot fordítanak a kézügyességi
oktatásra, mivel a képzés végcéljaként valamely
könnyebb iparág elsajátítása szerepel. A növen-
dékeknek azonban csak kisebb százaléka fejldik
annyira, hogy némi kerosetképességgel bir. A na-
gyobb rósz Inkább a kerti és mezei gazdálkodás-
ban kéjKís segédkezni. A kisegít iskolák növen-
dékei szintén 6 felmen osztályban tanulják az

elemi népiskola tananyagát s részint valamely
iparágban, részint napszámos-munkákkal keresik

kenyerüket. Fogyatékos éi-telmük miatt képzésük
nem éri el az eleini iskolai képzettség fokát s külö-

nösen a számolásban és fogalmazásban állandóan
gyöngék maradnak. L. még Gyógypedagógia.
Gyöngeelméjség alatt a kóros okok folytán

keletkezett csökkent értelmességet értjük. A szk
látókörrel bíró, csökkent ítélképesség értelmes-

séget, amilyen az egyszer emberé, korlátoltság-

nak nevezzük. Míg a nép a csökkent értelmiségre

sokféle elnevezést (butaság, bárgyúság, hülyeség,

esztelenség, dreség, bambaság, ostobaság stb.)

használ, teljessógtrel nincs tekintettel az ép vagy
kóros viszonyokra. A Gy. lehet kétféle: 1. vele-

született és 2. szerzett. A veleszületett Gy. fajai

:

az imbecillitás, az idiotizmus, a kretinizmus. Ezen
esetekben a Gy. v. a raóhenboUili életbon, vagy
csecsemkorban lefolyt agyvelöbántalom, fejl
dési zavar, v. mint a kretinizmusban, a pajzsra i

rigymködés zavarának következménye. Ezért a
veleszületett Gy.-et rendesen a testifejldés rend-

ellenességeik ; isérik ú. n. degenei-ált egyének. A
szerzett Gy. (dementia) mindig a szellemi élet ki-

fejldésének kezdete után támadt agyvelbántal-
mak következménye; így tudjuk, hogy az agyve-
lönek különböz orgános megbetegedése (guta-

ütés, szklerózis, lágyulás, bujakór, daganat stb.)

eredményezheti, azután még legkülönbözbb el-

mebajok után marad vissza szerzett Gy. (demen-
tia paralytica, dementia praecox, aggkori Gy.,

nyavalyatöréses Gy., alkoholos Gy.). A Gy. orvos-

lása egjTészt az alapbántalom kezelésével törté-

nik, másrészt a flatalabl<koruakat külön erre a
célra alkalmazott orvospedagógiai módszerek sze-

rint és erre berendezett iskolákban nevelik. I^.

Gyöngeelméjüek és gyöngeteJietségüek oktatása,

Gyógypedagógia.
A Gy.-re, mint a gondnokság alá helyezés okára

nézve 1. Gondnokság.
Gyönge gyökér (növ ), 1. JPolygonatum.
Gyönge kéz, tzsdei megjelölése az olyan s])e-

kulánsoknak, akik tkeszegénységüknél fogva
nem soká tarthatják meg a vásárolt értékpapii'o-

sokat, illetve gabonanemt, hanem baisse esetén

minél hamarabb szabadulni igyekeznek engage-
mentjaiktól, de még hausse esetéti is érdekük,

hogy be nem várva az árfolyamok emelkedésé-
nek teljes kialakulását, kis haszonnal lebonyolít-

sák kötései kot.

Gyöngelátás, a látóképesség meggyöngülése
bármily okból. L. Amhliopia.
Gyöngélked-szoba. Hadseregünkben ós a hon-

védségnél, hogy könny betegeket, kik elrelát-

hatólag rövid id múlva felgyógyulnak és külö-

nös ápolásra nem szorulnak, ne küldjenek a

kórházakba, minden laktanyában és sátortábor-

ban lehetleg císapattostonként elkülönítve a gyön-
gélkedk számára szobák rendezendk be. Még a
polgároknál való beszállásolás esetén is — ha
csak lehetsí'ges — Gy.-k jelölendök ki ós rende-

zendk be.

Gyöngeség (delnlitas). Orvosi kifejezés, mely
valamely élettani ernek v. kéjiessi'gnek a ren-

desnél csekélyebb voltát jelzi. Az általánoa Gy.,

mely v. veleszületett, v. nagy betegség, kimerü-
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Me, V. magas életkor folytán áU be (I- Aagkori

gf6nge»6g), ax öaaiee sserreieti képeeségek ren-

ámi kisebb voltát jrientí.A nó sioros élelmé-

ben vett Gy. az iaomerd kicsiny voltát jelzi, de

besséltiLnk a gyomor, a belek, a tüdk, a gundol-

kodás, a nemi kópees^ Gy.-éröl is, hol csökkent

mOködéeképeeBéget, hol csökkent ellenálló ké-

pességet értvén alatta.

Gyöngy, ixhány, a QfSnmterm kagylók cikk-

ben foLsorolt, kiilönböxö családc^ba tartosó kagyló-

nak a terméke. A Gy.-ök szabadon ax állatban el-
forduló 8 a kagylóhéj anyagából álló megssilárdult

váladókok.A Gy. ök saervesalapanyagból állanak,

amely konoentrikus réteget alkot ; ezek közé és

ezekbe pedig méezsók rakódtak le. A Gy. ugyan-

azokból a rétegekbl áll, mint maga a kagylóhéj,

legtöbbször azonban a fels brréteg, amely a

héjat kivUlrl bovoiga, nincsen kifejldve, csak

az oszlopos és a lemezes vagy gyöngyházréteg:

jól fejlett. A hibátlan, kifogástalan Gy.-nek saját

szine nincsen, csak színjátéka van. Színe és

fénye a mészlerakódás módjától és alapanyaga

átlátszóságától függ, tLZ elbbitl kapja csillogó

sziiyátékát, az utóbbitól enyhe fényét. Azon
Gy.-öknek, amelyeknek az oszloprétegei majd-

nem teljesen színtelenek, s így átbocsátják a

fényt, nagyobb a fénytik és sziopompájuk. A fo-

Ijami Gy.-kagj'lók Gy.-eiben az oszloprétegek

nem színtelenek, azért az ilyen Gy.-ök nem is

oly szépek.

A Gy. koránt sem oly kemény, mint a drága-
kövek és nem is oly ellentálló. A Gy. fénye nem
állandó, idvel eltnik, különösen, ha gyakori h-
méisékietváltozások érik, vagya viselésnél a test

ver^tékév^ érintkezik.A legkisebb Gy.-ök homok-
sieiiicee nagyságúak, a legnagyobb ismert Gy. 3ö

mra. hosszú ée 27 mm. széles és körtealakú. A
legpompásabb keleti Gy.-ök egyike a moszkvai
Zwima testvérek gyjteményében van ; tökéle-

tesen gömbölyú, nincsen átfúrva, gyönyör ezüst-

fénjG van ée 27 Vs karát nehéz.

Minthogy a Gy, mintegy 90*/, szénsavas mész-

bl áll, savak pezsgés közben feloldják, már ers
ecetben való fzéssel is fel lehet oldani a Gy.-öket

Már a régiek is ismerték a Gy.-öt. Különösen
az arabok hozták ket a Perzsa-öbölbl, ahol még
ma Ls halásszák. Indi/jban a Gy.-öt már az skor-
ban ismerték, a biblia is említi és Egj^ptomban Ls

Igen régi»n ismerték. Jóval késbb ismerték meg
Európában, ahol ThPophra.stus említi legelször.

A görögöktl elkerült a rómaiakhoz. Rómában
kttMnösen Pompejus idejében igen nagy fényt

Ostdc a Gy.-gyel s nagyobb Gy.-ért hihetetlen

összegeket flzettok. De ismerték a Gy.-öt Amerika
ben- -. Kolurabus már ott találta a Gy.-öt

az i nyakán. Venezuela partjain máig
halábáZiik a (Jy.-öt. Ezek a nyugati Gy.-ök. bár ren-

desen nagyok, mégis jóval kisebb értékek, mint

a keletiek, mert ólomszürke színárnyalatuk van.

A legtöbb nagy Gy. a perzsiai és araerikai

termhelyokrl való. Az európaiak, kiváltképen

a bajor (éd(^>svizi) Gy. ök csak igen ritkán érik el

a bornonajíNvágot, legtöbbször csak gombostfej
nairysáiniak vagy még kisebbek. A Gy.-t, miként
a drágaköveket, éks^rül használják. L. Gyöngy-
term kagylók.

kmesterségea Gy.-öt csontból, kövekbl (ala-

bástrom, korall, borostyánk stb.) és fémekbl
is készítik. Ijoginkább az Uveg-Gy.-ök vannak
használatban, melyek fehér vagy színes, könnyen
olvadó üvegbl készülnek. Van többféle, még
pedig: Rewsztett Gy. Ez hosszúkás üvegcs-
darabkákból áll. A különböz alakú üvegcsöve-
ket a szecskavágóhoz hasonló késsel rövidebb-

hosszabb darabota* vágják szét. A repesztett Gy.
szélei élesek. Hosszú Gy. széleit egyenként a fúvó-

lámpa eltt olvasztják meg. Velencei Gy. (himz-
gjöngy). A repesztett Gy. módjára vágott, rövid

csdarabkákat szenes agjagporral összekeverik és

ezt a keveréket a kávépörkölhengerhez hasonló

hengerekben forgatás közben addig hevítik, mlg
a c^arabkák élei meg nem olvadnak. A szén-

agyagpor megakadályozza a Gy.-ök összeolva-

dását. Lehlés után a Gy.-öket szitálják és zsák-

ban elször homokkal, késbben korpával rázo-

gatják, hogy fényt kapjanak. Fúvott Gy. Ezt
üvegcsövekbl a fúvólámpás eltt egjenként fúj-

ják és pedig minta nélkül, ha csak gömbalakú
Gy.-öket készítenek, vagy kis fémminták segít-

ségével, ha más alakút akarnak készíteni. A fúvott

Gy. vékonyfalú és igen könny. Sajtolt Gy. Ezt
üvegnidakból préselik. Az üvegrud végét tel-

melegltik és egy fogóval, melybe a sajtolandó Gy.
alakját vésték, lecsiptetikalágj' üveget. A fogóban

acélttl van, mely sajtoláskor a Gy.-öket át is lyu-

kasztja.

A sajtolt Gy. felszíne nem fényes és a forma-

varrat nyomai Ls látszanak rajta. A formavarrat-

nál kidudorodott felesleges üveget letördelik és

ezután egj-enkint csiszolják a Gy.-öket ; kevésbbó
finom árút nyernek, ha a Gy.-öket annyira felhe-

vítik, hogy az üveg felszíne megolvad (tzben
fényesített Gy.). Az olvasókhoz való nagy tömör
Gy.-öket akképen is készítik, hogy az olvasztott

üveget hegyes vasrúdra csavarják, miáltal gyr-
szer üveg-Gy.-öket nyernek. A finom Gy.-öket

rendszerint cérnára fzve hozzák a kereskede-

lembe. A színes Gy.-öket vagy a megfelel szí-

nes üvegbl készítik, v. a színtelen üvegbl készí-

tett Gy.-öket színes lakkfestékkel töltik meg. Az
ezüstös Gy.-öket lakkal kevert fehér fémfestékkel

töltik meg ; ha ezzel a festékkel sárgaszinú üveg-
gyöngyöt festenek meg, aranyszín Gy.-öket

(aranygyöngy) kapnak. A valódi Gy.-ntánzat fú-

vott üveggyöngy, melyet a fehérhal pikkelyei-

bl leválasztott és zselatinnal kevert fémfényú
anyaggal, az ú. n. Gy.-esszenciával töltenek meg.
A hinusö Gy.-öket leginkább még Velencében,

Murano szigetén készítik, a többi Gy.-félék leg-

nagyoM) rteze Gablonzból (Csehország) kerül a
kereskedelembü, melynek vidékén a Gy. a mester-

séges drágakövek ée az üveggombok kénttése

(QuincaUlerie) háziipar, 1. Drágakövek ée Üveg-

gömbök.
Gyöngy, kisk. Szatmár vm. erdödi j.-ban, (imo)

730 oláh és magyar lak. ; u. p. Géree, il t Ákos.

Oyöngy-achát (íst.), 1. Kaaokmg.
Oyöngyajak (bSt.;, 1. Leonurus.
Gyöngyákác (nOv.), 1. Sophora.
Gyöngybagoly, 1. Baglyok.
Gyöngybet. apró bet a könyvnyomdászat-

ban ; nagysága 5 pont Didót 8z«int L. BeHiMmdt,
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Gyöngybogyó (növ.), 1. Lonicera.
Gyöngydaganat a. m. Cholesteatoma v. mar-

garitoma, sajátságos gyöngyházfény, réteges

daganatszor képzdmény, amely elszarusodott,

magnélküli laphárapikkelyokbl áll. Leginkább a
dobüregben fordul elö idült gyuladással kapcso-

latban, esetleg a dobüreg csontos falának átfilró-

dását, vagy a sinusok trombózisát okozhatja.

Másik alakja a valóságos Gy. az agyburkolaton
képzdik, az embrionális életben lefüzdött hám-
csirokból, nem n nagyra, áttételt nemokoz s így
ninos is gyakorlati jelentsége. Olykor a dermoid
tömlk is Gy.-szer, gyöngyházfény hámtöme-
gekkel vannak kitöltve.

(Jyöngydara (növ.), 1. Árpa.
Gyöngyfehér, 1. Bizmut kloridod.
Gyöngy-folyó, 1. Kinában, 1. Hszi-kiang ; 2.

az Egyesült-Államok D.-i részén, 1. Pearl-river.
Gyöngyfü (növ.), 1. Melica.
Gyöngyhagyma v. kígyóhagyma (növ.), a fog-

hagyma (1. 0.) testvérfajá (Alíium Ophioscordon
Don.), kerektojásdad vagy csaknem gömbölyded,
a foghagymáénál vastagabb és rövidebb, gyöngy-
forma fiókhagymával. Szára 0"3—0*6 m. magas, a
virágzata alatt rendesen gyr módjára csavaro-
dik. Virága sárgapirosas. Ennek a terméke a Gy.
v. rokamhola (rozshagyma). Csak hagymasarjak-
ról lehet szaporítani. Szeptemberben ültetik, ta-

vaszkor kihajt és Szt. Iván napja körül apró fehér

sima hagymája van.

Gyöngyhal (áiiat), az ezüstös bálin (Blicca
hjörkna L.) népies neve.

Gyöngyhalászat, 1. Gyöngytermö kagylók-
Gyöngyház, a kagylók, valamint néhány ten-

geri csiga héjának legbels rétege, amely gyö-
nyör szép színjátékával tnik ki. Ez a színját-

szás azonban nem különböz festékek keverdó-
sének eredménye, hanem a héj szerkezetének és

az ezzel kapcsolatos fénytörésnek a következ-
ménye. A Gy.-réteg íinom, hullámosan futó réte-

gekben elrendezett pikkelyszer lemezkékbl áll,

amelyek a fényt különbözen törik és verik vissza,

úgy hogy a réteg a szivárvány minden színében
csillog, ha rátekintünk (1. Interferencia). Ezek-
nek a pikkelyeknek az állománya szerves anyag-
gal összekötött szénsavas mész. A legtöbb Gy.-at
a gyöngyhalászat melléktermékeként a gyöngy-
kagylóból nyerik a Perzsa-öbölben, a Vörös-ten-
gerben, a Panama-öbölben és Ausztrália É.-i part-
jain. A legjobb minség Gy. raanzanillai, ma-
kasszári ós déltengeri Gy. néven kerül a ke-
reskedelembe. Ezek között aztán még megkülön-
böztetnek fehér ós fekete Gy.-at. De az édesvízi

kagylók is igen sok Gy.-at szolgáltatnak. Sok
Gy.-at ad a Nautilus (l. o.), a Haliotis (1. o.)

és a Turbo (1. o.) fajok háza is. A kikészítésnél
darabokra fürészelik a kagylóhéjat, eltávolítják
küls, értéktelen rétegeit, a megmaradt Gy.-fényfl
részt kicsiszolják ós gombok, késnyolek, tárci'ik

készítésére v. pedig mintákat vágva belle búto-
rok borakására, díszítésére használják fel. A
Gy.-at hamisítják az ú. n. mesterséges Gy.-zal.
Ez úgy készül, hogy gelatinlemezeket gyöngy-
szesszel (1. 0.) vonnak be s ezt a réteget ismét
gelatinoldattal öntik le és az egészet megszárít-
ják. L. még Gyöngy és Gyöngyterm kagylók.

Gyöngyházas pillék, a nappali lepkéknek az
Argynnis F.nemébe tartozó fajai. Kisebb-nagyobb
pillék, szárnyaik felül vörhenyes színek fekete

foltokkal, alsó szárnyaik fonákja legtöbbnyire

élénk ezüstszín foltokkal v. csíkokkal díszített.

Hazánkban 15 faj repül, melyek .között legszebb

ós egyúttal legnagyobb az A.paphialj. és saA.
pandára Schiff., alsó szárnyaik fonákján zöldes

és ibolyás alapon ezüst sávokkal és pontokkal

;

leggyakoribbak a kisebb A. dia L. s a középnagy
A. latonia L. Szrös tüskékkel felfegyverzett

hernyóik fleg az ibolyaféléken élnek.

Gyöngyházpapir, a színezett papirosok egyik
faja, melynek készítésmóíjja a következ : A pa-

pirost gyöngyszín (szürke) alappal látják el s

ersen fényesítik, ezután pedig bevoiyák (ecset-

tel) oly keverékkel, amely összerölt keszegpik-
kelybl és ammóniákkal oldott kazeinbl áll, s

végre az ammóniák elpárolgása után ismétolt fé-

nyesítésnek vetik alá.

Gyöngyhím (növ.), 1. Leonurus.
Gyöngyhimzés. Már a IX. sz.-tól kezdve el-

fordul szicíliai templomi ruhákon, melyeken az
aranyszövotekre igazgyöngyök és aranyba fog-
lalt V. átfúrt drágakövek vannak ráersítve. Ké-
sbbi idbl származik a Bécsben rzött, 1133.
Palermóban készült koronázó palást. A csúcs-

íves stílus idején az alapszövet gyönggyel való
hímzése ritkább, de bibliai alakok még gyakran
vannak gyöngyökkel elborítva. Már a középkor-
ban megjelennek az üveggyöngyök. A Gy.-t a
renaissance korában teljesen háttérbe szorítják

a más felrakott munkák. De a XVlll. sz.-ban tel-

jesen önállóan is fellép s késbb a horgolással ós
kötéssel is társul, a szálakra bizonyos távolság-

ban gyöngyszemeket ersítenek, úgy hogy azok
bizonyos mintát adnak ki. A Velencében igen
nagy gyakorlatnak örvend Gy. a XIX. sz.-ban

már a mvészietlen képhimzéssé fajul, t. i. egész
képeket vaiTnak ki kanavászra színes gyöngyök-
kel. A Gy. mvészies maradt keleten, hol a bár-

sony- ós aranyszövetre felvarrott gyöngyök mo-
zaikszeren hatnak. V. ö. Dieger, Künstlerische

Entwickelung der Weberei u. Stickerei (Wien
1904).

Gyöngyi Iz.^ó, színész és író, szül. Miskolczon

1860 máre, 1876-ban lépett a szini i)ályára s a vi-

déki nagyobb városokban mködött, mint bonvi-

vant ésoporett-buffo.isyi-bcn vidéki szmigazgató
lett, majd a fvárosban tagja volt a Népszínház-
nak, Vígszínháznak és Kinyszinháznak s amel-
lett vendégszerepelt a nyári színkörben és a Ma-
gyar Színházban. Irt színmveket : Irma örök-

sége; Hortobágyi nrtics; s ifjúsági elbeszélése-

ket : Johinka mesél. Kivált a népszer életképek
komikus sz(Tep(>ivel ért el nagy sikert, de játszott

komoly sz«>r('|K'ket is.

Gyöngyike (növ.). 1. Mujicari.

Gyöngyjácint (növ.), 1. Scilla.

Gyöngykagylók, 1. Gyöngyterm kagiflók.

Gyönyyképzdés, 1. (hjcnigytermö kagylók.
Gyöngykór, elavult elnevezése a szarvasmar-

hák giiiuókórjának, 1. Ikiberkulózis.

Gyöngykö (verlit, ílsv.). A savanyú vulkáoi k-
zeteknek, fkoj) a riolitnak üveges módosulata

;

a hialin alapanyagból kisebb-nagyobb gjöngy-
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fi^nyfl eömbök ((^mbostAféj-éediönagj-ságoak is)

váiiKik ki. melyek gömbhétjasc^ éssima felületek.

A L' :

' k- va?y földpát- vagy kvaroeaem körül

.1 aaonban flroeek.Ha az alapanyag
II gömbös balmaxokból éü,perlit-

láskor az alapanyag szurokköves,
Színük legtöbbnyire szttrtce, de
ím. lavendolakék, vöröaee, sót fe-

^. A periitea és egyéb fiveges mó-
ket legjobban kifejldve Magjar-
ik : a Gelefan'ki völgyben Selmecz-

i'Auy.i K . .n és a Tokaj-üegyialján.
Gyöngymadár (Trachvphonus marffarÜatus

r
;

;
I -"i.-k rendjébe tartozó Bajnszos-

' ^ itonidae) tartozó madárfaj . A
Iliik.... "i<ii«ibe sorolják. Felül barna
alapon ft

!

zött és csíkos, nyaka
-árL.':!. ni' lokaés fejbúbja fekete,

J-a 19 cm. Északkelet-
n rovarokkal, mag\'ak-

( . > riuj; moszat V. '.rragho, cara-

_ . ,.:..-'lien. ran;;- . .n, Chondrus
Laiii. a. m. poroítiíóiuuízat, níiv.j, 1. Chondrus.
Gyöngyopál ásv i. 1. Kasolong.
Gyöngyök. íj?y nevezik a vadászok a szarvas

és öz agancsain a gyraigyszerfl kidudorodásokat,
' —knek sokasága sáppé és értékesebbé teszi

-'íincsot.

Gyöngyös, 1. folyócska Heves vármegyében,
itv :. K-ra a Mátn^egységben ered 8 6y. és
-i:i>/ ii.<k-z;iiiá-s érintésével Tamaörs közelében

a Taniáhn ..lulik. Hossza mintt-gy ,tO km.
2. ( r//. I ( i i:;is). a Rába baloldali mellékvize, ered

Nrts viii'iryp I',.-i határán. Vasvörösvágás közs<^
i / :> '" II . : int' n DK., azntán a Zöbem felvó-

zeemél DDK. felé, Szom-
1 ÉK. felé fordul és Sár-

váron aiul a Rábába ömük. Hossza 90 km.
Gyöngyös, rend. tanácsú város Heves várme-

.ry>4)on, a Qy. patak jobb (s részben bal) part-

jui s a Mátra hegység tövében, 171 m. tenger

feletti magasságban. 6y. az Alföld szebb városai

közé tartozik. A város épületei közül említendk
a szt. ferencrendieknek a Báthor^'-család által épí-

tett osúcsives temploma a X1V\ sz.-ból (benne

Vak Bottyán sirjaés 1906. emelt emléktáblája), a
~/i:itén c^ks^ves, bár átváltoztatott Szt. Bertalan

Uniplom, a Szt. Url^án temploma, a vármegye régi

háza (most laktanya), a nag>- lova.slaktanya stb.

Gy. a Gy.-i járási szolgabírói hivatal székhelye,

van kir. JárisMrösága, telekkönyve, adóhivatala,

kö;gegyzeége, pénzügyri biztossága, két lovas-

sági kaszámyáj a, vasúti állomása, posta- ós táviró-

bivatala, telefonállomása. Tanintézetei kOzfll emlí-

tend az áll. föginmázium, az áll. polg. leányiskola,

a közs. keresk. és iparostanonciskola, állami fele-

kezeti elemi iskolák és kisdedóvók. Van itt to-

vábbá alapítványi nyilv. közkórház és elmebeteg-

osztály, városi szegénymenház, szegény asszo-

nyok intézete, 2 ájrvaház. Közvetlenül a város
Ny.-i szélén van gr. Porgách-Jeszenák Aiojzia

kitn timsós-vasas gjógyfürdje, mely szép

kergével a Gy.-iek kedvelt kiránduló és mnlató
helye. Gy. még ma is, bár a vasúti fvonaltól

Révai Sa^ Ltxcona. IX. fiOt.

(Budapest-Kassa) való elszigeteltsége (a Vámos-
gjörk— Gy.-i szárnyvonal végpontja) bénítólag
hat reá, igen élénk kereskedelem és forgalom
székhelye s azért ma is nagy vidék központjául
tekinthet. Kereskedelmének (cikkei a gabona
és bor: a Gy.-i néven forgalomba hozott árpa kül-

földön vetekedik a Hanna-árpával, a Gy.-i bab
mint ilyen a hamburgi piacon is jegjeztetik.

Jelentékeny azonkívül a külföldre iránj-uló cser-

kereskedés. Borait, melyek elóbb rendkívüli meny-
nyiségben és kitn minségben termettek, egye-
nesen Bordeauxba szállította ; régi híres szlli
nagyobbára elpu.>^ztu]tak már, de az íij szUkul-
túrában a város Közép-Magyarországban els he-
lyen halad. Az üzleti életet élénkítik pénzintézetei,

melyek közül a Gy.-i takarékpénztár, Gy.-i taka-
rék- és hiteioank, Gy.-i bank részv.-társaság és
Gy.-i forgalmi bank, Gy.-i keresk. és gazd. bank,
népbank, Hevesmegjei ált. takarékpénztár em-
lítend ; az osztr.-mag>'. bank itt mellékhelyisé-
get tart fenn, van itt továbbá kereskedelmi csar-

nok, gzmalom, gzfürész ésramalom, agyag-
ipartelep, gzekevállalat, több téglagyár, könyv-
nyomda. Virágzó a csizmatliaipar. Kbányái ki-

tn gránit- és egyéb követ szolgáltatnak. Tár-
sadalmi intézményei közül említend a heves-
vármegyei gazdasági egyesület, a kaszinó (1836
óta), a társadalmi kör és számos közhasznú, jó-

tékony és iparostársulat és egjlet. köztük a
Mátra-egylet, mint a magyar turista-egj-let osz-

tálya. Szellemi életének nyilvánnlá.sai az itt fenn-

álló négy hetilap s néhány szaklap. Gy.-nek már
1820. 15,400, 1850. 13.258 lakosa volt, azután
emelkedett, de utóbb teljesen stagnált. Az utolsó

évtizedben kissé fellendült s 1910. 18,314 lakosa
volt, közttik 17,934 magjar, 182 német s 118 tót,

hitfelekezet szerint 15,136 r. kat., 149 ág. ev., 516
ref. és 2312 izrael. A házak száma 2499. Határa
8321 ha. Kiteigedt erdségeit a Mátra-egyesület
kultiválja ; ezek aljában Bene puaitán (1. o.) nj*a-

ralótelep létesült szállóval, vendéglvel s hegyiviz-

uszodával.

Cry. történeU valószintlleg visszanyúlik a ma-
gyarok bejöveteléig ; abban a korban a Mátra s-
erdi kétségtelenül biztos menedéket nyigtottak

az ellenség ell menekül lakosságnak. Bredeti-

leg az Aba nemzetségbl származott Csobtoka-
család birta, de 1312. Csobánka Samn és Dávid
Csák Máté pártjára áUván, birtokaikat Róbert
Károly 1327. Farkas Tamás erdélyi vigdának
adományozta, ki a Gy.-ieket 1.3.35. jobbágyi szol-

gálataik alól felmentette s kies^Oiölte, hogy
a polgánA: várat éíMbOBaeiaek. s a Tiroet fidlal

bekeríthesse (Innen a város dmerében a ISulcas,

csillag és hold.) A mohácsi vész ntán a város sza-

badalmai elvesztek s a lakosság egy résie ismét

jobbágyi szolgálat alá került. Gy. másftisiázévig

török nralom alatt volt A vaUási viszályoktól

Gy. sem maradt ment s a templomok fonalasa
ügyében gyaJkran az egri, hatvani és budai pasák
bíráskodtak. A háborús idkben a város tObbszOr

elpusztult, de szenvedéseit gyorsan kiheverte.

1904-ben nagy tfizvész posztította a várost He-
ves vármegye gyöMseit 1682-töl kezdve itt tar-

totta mindaddig, mig a váriMgyeháza Eg«i)en fel-

nem épült. 1643. jezsuiták telepedfeek le, kik a mai
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gimnáziumot alapítottál^. II. Rákóczi Ferenc alatt

Gy. volt a megyei felkelési mozgalomnak fhelye
s itt tartották a vármegyei közgylésekot. 1715-

ben VI. Károly országos ós heti vásái'ok tartását

engedélyezte. 1806-ban a francia háború idején

a magyar szent korona itt szállt meg 36 koronar
rizete alatt.

Irodalom. Ethel Sebk László, Gy. és vidéke története,

Gyöngyös 1880; Horner I., Gy. városának történeti, statisz-

tikai és geográfiai leírása, Budapest 1863; Schweizer A., A
üy.-i gözfUrdö leírása. Gyöngyös 1871 ; Thaly Kálmán, Bot-

tyán tábornok haláláról s temet-helyérl, Századok 1867,

167. 1. ; Vahot Imre, Oy. szabadalmazott mezváros, Magyarf.
és Népei 1846, V. 11.; Sebk Ijászló, Gy. ós vidéke 3()0 év
eltt. Gyöngyös 1879. évf. 17—33. sz. ; Városunk és vidéke
árpádházi okmányai, u. o. 1879. évf. 40—52. sz. ; u. a., A Gy.-i

kaszinó 50 éves múltja, n. o. 1886; n. a., A (arkasmályi
pincék múltja, 1891 ; Ópetykó Gáspár, Heves vm. leírása,

1870; Heves vármegye (Magyarország vármegyéi és váro-

sai) ; Hanák Kolos, Mátrai kalauz. Gyöngyös 1897 ; Hanák
Kolos, Stiller János és Széky István, Mátrai és Gy.-i kalauz.

Gyöngyös 1909 ; Bkytha sírleletek Qy.-ön, Arch. Értesít
1-08.

Gyöngyösapáti, kisk. Vas vm. szombathelyi

j.-ban, (1910) 230 magyar lak. ; gr. Széchenyi Rezs
kastélyával ; u. p. Nagygencs, u. t. Szombathely.

Gyöngyösfö, kisk. Vas vm. kszegi j.-ban, (loio)

229 német lak., postahivatallal, u. t. Borostyánk.
Gyöngyös hal (Lemiscus Meidingeri Heck.),

a Ponty-félék (1. o.) családjába tartozó halfaj. Na-
gyon hasonlít a leánykoncérhoz (Lemiscus virgo
Heck.), de színe és mustrázata pompa dolgában
nem vetekedhotik vele. Nevét gyöngyalakú br-
kinövéseitl kapta. Rendesen a tavak mélyén él

s csak ivás idején keres fel sekélyebb vizeket. 60
cm. hosszú. A bajor tavakban fordul el. Gy.-nak
nevezik még a leánykoncér (Leuciscm virgo
Heck.) hímjét ivás idején.

Gyöngyöshalász, nagyk. Heves vm. gyöngyösi
j.-ban, (1910) 1750 magyar lak., vasúti megálló,
posta- ós telefonállomás, u. t. Gyöngyös.
Gyöngyöshalmaj (azeltt : Halmaj), kisk. He-

ves vm. gyöngyösi j.-ban, (i9io) 703 magyar lak.

;

u. p. Visonta, u. t. Ludas.
Gyöngyöshermán (azeltt: Hermán), kisk.

Vas vm. szombathelyi j.-ban, (i9io), 517 magyar
lak. ; vasúti megállóhely, u. p. és u. t. Szentkirály.

Gyöngyösi, 1. István, híres költ, nemes Gy.
Jánosnak, egy ref. vallású eperjesi gazdag pró-

kátornak fia, szül. 1625 táján Radvánczon (Ung
vm.), megh. 1704 szept. havában Csotneken (Gö-
mör vm.). Fiatal koráról keveset tudunk. 1652-ben
már házasember volt ós felesége, Baranyai Ilona

révón borsodi ós gömöri birtokos. 1653-ban a gö-
raöriek táblabíróvá választották, utóbb a füloki

rség seregbirája lett s végre 1663. komornyik
(titkár) Wesselényi nádornál, Murányvárában.
Mint Ilyen írta ós bocsátotta közre Marssal tár-

salkodó Murányi Vénus (Kassa 1664) c. költemé-
nyét, melynek tárgya : «miképpen az méltóságos
gróf hadadi Wesselényi Ferenc ... az tekintetes

ós nagyságos grófTimaszécsi Szócsi Mária asz-

szonnyal jövend házasságokról való titkos vég-
zése által megvette az híres Murány várat.» 1667.
meghalt Wesselényi, de Gy.-t az özv. grófné to-

vábbra is megtartotta hivatalában s mindössze
1668. küldötte rövid számkivetésbe Balogvárába
kapitánynak valami szóbeszéd miatt, mely azon-
ban csakhamar rágalomnak biaonyult. A Wesse-
lónjíi-összeesküvés ügye Gy.-t is komoly bajba

keverte. Bár több nem bizonyult rá, mint hogy
a királytól betiltott 1670-iki kassai gylésen meg-
jelent, fogságba került, amelybl csupán Szelep-

csényi érsek segítségével szabadult ; valósziníi,

hogy ref. vallását ekkor cserélte föl a katolikus-

sal. Asszonya melll azonban ennek szerencsét-

lenségében sem tágított. Saját szántából követte
Bécsbe, hogy törvónytudásával segítségére lehes-

sen és sokat fáradozott érdekében. Wesselényiné
végre 1671. visszanyerte szabadságát ; a költ új

pártfogók után láthatott. Már akkor híres ügyvéd
és az Andrássy-család készséggel fogadta jogtaná-
csosává. Ettl fogva Csetneken és Krasznahorka-
váralján lakott. Már túl járt az ötvenen, mikor
elvette második feleségét, Görgei Juditot, kitl
nyolc gyermeke született. Családjával együtt sza-

porodott vagyona, mivel nagy szerz ember volt

ós a legelkelbb személyek — Zrínyi Ilona, Ko-
háry István, Balassa Bálint gróf — szívesen bíz-

ták rá ügyeiket. Népszenlsége a megyén is egyre
növekedett. A gömöriek az 1681-iki országgy-
lésre követökké választották ; ekkor írta Ester-

házy Pál herceghez intézett hízelg vei-sezetét,

mely azonban csak késbb, 1696. látott napvilágot

(Palinódia). 1686—93-ig Gömör alispánja volt s
közben, 1687. újra országgylési követe. 1693-baa
nyugalomba vonult ; ám 1700. megint ráersza-
kolták az alispánságot s úgyszólván hivatalából

szóUtotta el a halál. Fbb mvei a már említott

Murányi Vénuson kívül : PoraiJxtl megélemedett
Plwenix, vagy . . . Kemény János erdélyi fejede-

lemnek Lányai Anna asszonnyal lev Mzassá-
gának, tatárországi rabságának, a török ellen

viselt hadi dolgainak . . . emlékezete (Lcse 1693),
továbbá a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házas-
ságáról 1683 körül írt, Az ki régen fegyvert fo-
gott hazájáért kezdet elbeszélés, mely nyom-
tatásban csupán 1884-bon, Hahn Adolf kiadásában
látott napvilágot A Murányi Vénus, de a Phoeni.x

is rendkívül kedvelt olvasmányai voltak a XVIII.

sz. közönségének, amely Gy.-t a legnagyobb ma-
gyar költnek hirdette. Gy. csakugj'an kiváló

költ volt, bár elbeszélései jellemzés tekintett>bon

gyengék s szerkezet dolgában nem egyebek an-

tik költi és mitológiai reminiszcenciákkal díszí-

tett krónikáknál. Azonban meglepen folyamatos,

színes, költi nyelven és rendkívül zengzetes si
tizenkettesekben vannak írva, pompás, st néha
mvészi leírásokkal dlszeskednek és ami f, szá-

mos lírai részletet tartalmaznak, melyek a régi

magyar szerelmi líra legkitnbb termékei közül

valók 8 költjük néj)szerüsógének f okai. Keve-
sebb értékek Gy. egyéb mvei : a Palinódia,
melynek címe újraéneklést jelent (mivel a költ
a kiadással mintegy ismétli régi énekét a nádor-
hoz); a Rózsakoszorú (Lcse 1690). mely a szent

olvasó tizenöt titkáról szóló vallásos költemény

;

az Az új életre hozott Ghariklia (Lcse 1700), Heli-

odorus híres görög regényének, az AethiopicAnak
átdolgozása, melyet Gy. egy száz éves magyar
fordítivsnak (Czobor Mihály ?) orongyaibóla ké-

szített. Csupán a költ halála után jelent meg
nyomt<itásl)an : A csalárd Cupidóuak keffycil'.i-

ségeit mcgi.ymerö .

.

. tiszta életnek génima c. lmja,

erotikus részekkel átsztt versezet (legiijabban s

legjobban Rupp Kornél adta ki, Budapest 1898)

;
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Cttmae mrosában éptitHeti Dedalus temploma
«. elb^zélée, a

~
Iinre ée Zrinyi Ilona bá-

saasáf^áról irt y (elször Hahn Adolf

adta ki a. o. 1n5>) s v(>gul Philosthenes és Her-
miás története, amely kéziratban, s nyomtatva
Zólyomi Szabó János, rimaszombati ref. tanítónak

kiadásában ( Philoslkenes é» Hermias v. igaz bn-

g^^f^gárr-'- —

'

n-etetftek tükre, Poz^ny

S2
Gy. fó mAveinek egye-

it ^....;.. ..j kiadása: a Badics-féle

niitJ'" Bemekírök 1905). V. ö. X<wy Iván, Gy.
^traizi adütalnak megállapítása (írodalomtört
1 : Oklevelek Gy. István életébcz

1. Köziem.. li^S) i Gyöngyösy h&süó
duiguzatai ^Írodalomtört. Köziem., l9fM) és Gy.
István élote és munkái (Budapest 1906) ; Dézsi
Lajos (IrodaIomt4)rt. Közlem., 1904, 8. 1.) ; Simcti

Ödön, Gy. István nyelvt^itá^oz (Magyar Nyelv

1906) ; Rupp Kornél, Ovidins és Gy. (Egyetemes
Philol. Közi. 1891); Csrös Ferenc, Gy. István
I

' isai (Debreczeni ref. fögimn. Ért. 1902)

;

nos, Próz. Dolg.; Badics, Gy. fómüvei-
u«>K uj Kiad. (Budapesti Szemle 1905) ; u. a., Gy
ismert és ismeretlen költeményei (Budapest 1912).

2. Gy. Pál (petényi), református lelkész, szül.

Gyöngyösön 1668., mogb. Odera-Frankfurtban
1"'^ "í^ai tanulmányainak bevégeztevei 1695.

nient és angol, holland, német egyete-

: : >í^tott. Angliában teol. doktorságot szer-

Z' t: 1 71 K)-ban tért haza, amikor is derecácei pap
tt. Miiithogj- azonban a tiszántúli egyházkerü-

let nem ismerte el külföldön nyert lelkészi képe-
jítvényét, 1709. meg kellett válnia Derecskétl
" A tiszáninneni kerületben keresett alkalma-

Három évi bolyongás után az 1713. év elején

aztán Kassára választották meg. 1725-ben el-

halta hasiuát 8 Odera-Prankfurtba ment, hol

1727. az egyetem teol. fitknltásán tanári állást

nyert, melyen haláláig megmaradt. Múvei : Dis-

sertatio in jLVTj^oveuTtxov amorisChristí et christia-

norum (Franeker 1700); AHare pacis pro votis

irenicls erectom (Basel 1722); Sanctissimi Dei
contra the<4ogo6 zeli theatrum (Odera-Frankfurt

1727) ; Chorea castrorum snb teáséra Gedonis mi-
litari (u. o. 1730); Tuba sanctoarii (u. 0. 1736).

V. ö. Paikoss Endre. A kassai holvét hitv. egyház
megalakulásának trtéoete (Sárospatak 1889).

.3. Gy. Pál (petényi), orvos, sziU. Kassán 1707
ápr. 26.. megfi. Szt.-Pótervárott 1770. Eleinte

Eíebreczenben tanult, ké8<H)b atj'ja tanulmányai
folytatására Leídenbe kiildötte, hol orvostudori

oklevelet njert. de szakmi^án kívül a keleti nyel-

vekben is kiképezte magát Boertiaave közben-
járása folytán Szt-Pétervárra hivták. hol eleinte

tengeréeiorvoe lett, 1766. pedig a cárn felvette

udvari orvosai közé. Nyomtatásban megjelent
müvei : Index locorum S. Cotlicio ot vocnm Heb-
raearum, Arabnm, itomque Graocarum et Lati-

narum etc (Leiden 1748) ; Dissertatio inaug. me-
dica de remediis erapiricis (2. kiad., Lausanne
1760): Chorea Castrorum sub teesera Gedeonis
militari (Odera-Frankfurt 1730).

Gyöngyösi kávé (böt), 1. Lvpwus.
Gyöngyösi-kódex, kisebb teigedelmn magjar

nyelvemlék a XVI. sz. els harmadából. Kiadta
Volf György az akadémiai Nyelveml^ctár 2. köt

bletnt
^BMtvé

OyöngyöB kora (icr.) a. m. hialÜ (1. o.).

Gyöngyösmellék. kisk. Somogy vm. sziget-

váil j.-ban, (1910) G6 magy. lak. ; vasúti megálló-

hely Gyöngjösmeliék-Szeotmihályposzta, poéta,

távíró.

GyöngyÖBoroazi. nag>'k. Heves vra. gyöngyösi
j.-ban. (1910) 1130 magjar lak., nem müveit arany-
és ezüstbányákkal, okkerfestékbányával ; n. p. és
u. t. Gyün?yus.
Gyöngyöspata, nagyk. Heves vármegye gyön-

gysi j.-ban, (1910) 2673 magyar lak., postahiva-

tallal, u. t. Gjöngyös. A község Pata vezérrl
vette nevét, ki a várat (melyet már Anonymus
említ) azon a hegyen építette, mely alatt késbb
a köz.ség keletkezett. Gy. hajdan nevezetes hely
volt, melyrl az itt alakult ÍOeeporesség is ne-

vét vette. A XV. sz.-ban a csehek (husziták)

elfoglalták s itt várat építettek, melybl a vidéket

nyugtalanították ; a vár csak fából volt építve,

de fekvésénél és építési rendszerónéi fogva igen
ersnek bizonyult, úgy hogy Rozgonyi Sebestyén
1459. hiába ostromlá s csak Mátyás király sze-

mélyes vezetése alatt mogigított ostrom után
— kinek ez volt els hadi tette — sikerült be-

venni.

Gyöngyöspfispöki, nagyk. Heves ym. gyön-
gyösi j.-ban, (1910) 1116 magyar lak. ; n. p. ó u. t.

Gyöngyös.
Gyöngyössi János, versszerz, a fölújulás ko-

rának hírhedt leoninistája, szül. Krasznán (Erdély)

1741 nov. 4., megh. Újtordán 1818 márc. 14. Ki-
váló képzettség és áJtalános mveltség férflú

volt, aki egyetemi tanulmányait Belgiumban vé-

gezte s ugyanott megismerke<lett az angol teoló-

gusok mveivel. Hazatérte után Alsórákoson, majd
Újtordán lett lelkész. Rendkívül sokat olvasott,

nemcsak a modem írókat (németeket, franciákat,

angolokat), lianera az ókori klasszikusokat ée a kö-

zép- meg újlatin költket, még pedig mind ere-

detiben. Tehetsége azonban nem volt s íg>' költe-

ményei teljes ellentétben állanak mind mveltsé-
gével, mind a maga idetjében híres szeretetre-

méltóeágával. SzereneBMoMégére már az isko-

lában észrevette, hogynyehrünkön lehet mértékes
verseket írni. s a korabeli latin költészet (fként
Cocstanün piarista iró) példájára, az antik for-

mákat (distidionok, sapi^ ée alkaioei staróflUc)

próbálta megrimeini

:

Nouetek Myjiuk. kit agte B«r6m esadáMk
Tart T&U, kit k«Mn|f kDi^ «»•, iri tm%%...

E barbár formákat az ú. n. leoninosokat a leg-

nagyobb könn3red8Öggel irta, s mikor a deákoe
iskola megindult, nyihránoean is föllépett vénei-
vel a korabeli lapokban. \ená kOiött akad egy
pár sikerült, a többi mind sieUemteleii, szójátékon

épül, dagályos és üres, teljesen élveidietetlon. Sze-

renoeére Kazinczy ée Báday kegyetlen támadásai
cwakhamw kiirtották e fiittyohajtíteokat Oy.
összegyQjtOtt versei két Ízben is megjeientdc

:

1790. ée javítva, bvítve, két kötetben 1802—
1803 Életrajzirója eddig m^ nem akadt
QyöngyöBsolymoa (azeltt : Sólymos), nagyk.

Heves vm. g>-öngyöei j.-ban, (i»io) 2393 magyar
lak. ; n. p. ée n. 1 QyOngye.
GydngydoBy Samud, ret lelkéez, szfiL Mis-

kolczon 1833 nov. 22., megh. Tiaianánán 1886
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máj. 20. Tanult Sárospatakon és Debreczenben

:

azután több helyen lelkészkedett, végül tiszanánai

lelkész lett. Az Egyházi könyvtár (1858) c. válla-

latban Jeruzsálem végnapjai s Az önkény áldo-

zatai c. egyháztörténeti tanulmányai jelentek

meg. Hat kötetben s néhány külön füzetben ki-

adott egyéb müvei mind a gyakorlati lelkészet

körébe vágnak : prédikációk, imádságok.
Gyöngyösszentkereszt (azeltt: Szentkereszt-

Péteriborotszeg), kisk. Vas vm. szombathelyi

j.-ban, (1910) 525 magyar lak. ; vasúti megállóhely,

posta, táviró.

Gyöngyösszlls (azeltt : Szöllös), kisk. Vas
vm, szombathelyi j.-ban, (i9io) 1460 magy. lak. ;u.p.

és u. t. Szombathely.
Gyöngyöstarján, nagyk. Heves vm. gyöngyösi

j.-ban, (i9io) 2538 magyar lak., postai ügynökség-
gel, u. t. Gyöngyös. Borterm község, óriási pin-

cével.

Gyöngyösyl/á52;?ó, író, szül. Ungvárt 1861 ápr.

13. Gyöngyösi István (1. o.) családjából szárma-
zik. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte.

1882—86-ig a Pesti Hirlap mimkatársa volt,

azután a tanári pályára lépett. Irodalmi mü-
vei : Hazulról, elbeszélések (1888) ; Arany János
élete és munkái (1901); Bels emberek (1902)

;

A réai ösvényen, költemények (1903) ; Fiatal há-
zasok, regény (1903) ; Gyöngyösi István élete és

m,unkái (1905); Mikszáth Kálmán (1911). Ezen-
kívül Az igazi cím népdrámája szinre került a
kolozsvái-i Nemzeti Színházban.

Gyöngypát (ásv.), gjöngyfónyú líristályos do-

lomit.

Gyöngyperje (növ.), 1. Melica.
Gyöngysor, a klasszikus görög és római építé-

szet díszítniénye ; egymás mellé sorakozó göm-
bökbl (a gyöngyszemekbl) vagy legömbölyített

vég hengeralakú testeeskékböl áll ; sokszor csupa

)WOM
Gyöngysordíszítraény.

egyforma egymás mellett, sokszor hengerek és
gömbök váltakozva, majd ismét korongokkal egy-
mástól elválasztva (1. az ábrát). Különösen az ión

oszloprend alkalmazza asztragálok, oszlopfk,
koszorupárkányok díszítésére.

Gyöngyszágó, 1. Szágó.
Gyöngyszem, 1. Gyöngij.
Gyöngyszesz (Essence d Orient), a mestersé-

ges gyöngyük készítésére szolgáló folyadék, mely
a Cyprinus alburnus ezüst fény pikkelyeibl ké-
szül oly módon, hogy a pikkelyeket vízzel elke-
verjük ós a víz aljára hagyjuk leülepedni. Ezt
azután ammóniával kimossuk és zselatin-oldattal

kevorjük.0-5kg.pikkelykimosásáral8-20,0ü0drb
hal szükséges. Az ezUstfényü anyag mikroszkopi-
kus kristtilyokból áll, összetételére néz\'e a guanin
mészvegyülete.

Gyöngyszigetek (Archipelago v. Islas de las
Perlas), Colombiához tartozó, koraliépítményekbl
álló szigetcsoport (39 nagyobb, 63 kisebb és 81 igen
kicsiny sziget) a Panama-öbölben, területe 4O0
km». A legnagyobb a San Miguel, 307 km^ terü-

lettel. Az egykor virágzó gyöngyhalászat egészen
megsznt. Lakói jelenleg rizs-, kókuszdió- és ku-
koricatermelésbl élnek. — 2. Gy. (Gayos de las

Perlas v. Pearl Cays), szigetcsoport a Karaibi-
tengerben a moszkitópart mellett. — 3. Gy., 1.

Tuamotu.
GyöngyszU, fehér borszUfajta középnagy,

laza fürtökkel, kerek, vékony héjú bogyókkal.
Korán érik. Egy változata van, a fekete Gy.

Gy.-nak nevezik nálunk a chasselas fajtákat

is, melyek mint esemegeszll-fajták a íllloxera

után a felújítás alkalmával nagyon elterjedtek, s

korai érésük, tetszets külsejük s általában szál-

lításra alkalmas voltuk mellett a legjobb asztali

és csemege fajták. Legjelentékenyebb alakok:
1. a Chasselas rouge (egyéb nevei: Ch. rose,

Schönedel, Rotedel, roter Gutedel, roter Süsa-
ling, rote Sílsstraube, roter Spanier; Svájcban:
Fendant roux, Tramontaner, Tramündler), melyet
Magyarországon piros saszlasznak, piros Gy.-
nek V. piros Fálnán-szöllönek neveznek. Egyike
ez a legelterjedtebb s a legkedveltebb csemege-
szöll-fajtáknak, melyet majd minden szöllvidé-
ken termelnek. Piros szín fürtjei nemcsak tet-

szets kinézésüek, jóságuk mellett igen tartósak
is, amiért e szUöfajtát, fleg nagyvárosok köze-

lében, piaci szUöül tennesztik. Amellett, hogy
tkéje korán terem, termképességét vén korá-

ban is megtartja; mély, száraz, erteljes talajt

kivan, de a metszésmód iránt meglehetsen kö-

zönyös. Változatai közé tartoznak a Ch. de Kegre-
pont, meg a Ch.rose de Falloux, Ch. Fontainebleau
rouge. — 2. Ch- blanc (egyéb nevei: Doucet, Marlen-
che, Mornain blanc, Bournet, Valais blanc, Ch.
doró, Ch. de Fontainebleau, hatif de Teneriffe, Bar-
sur-Aube, Ch. croquant, Ch. de Mornain, Ch. de
Montauban ; Svájcban : Fendant blanc, Walsche
Rosmarintraube ; Ausztriában és Németország-

ban: weisser Gutedel, Krach-Gut-
edel), melyet hazánkban fehéi' ro-

pogószöllönek, fehér Gy.-nek, spa-

nyol szöllönek vagy fehér Fábián-
szöllnek neveznek. Az elbbitl,
melynek jó és rossz tulajdonságait

osztja, csupán fürtjének színe által különbözik

;

bogyója sárgászöld, áttetsz, erezett, a napos ol-

dalon foltos. A bogyó húsa a termhely szerint

többó-kevésbbó leves és ropogós; szárazabb,

lazább talajban s szabad fekvésten bogyói húso-
sabbak, a bogyó héjai vastagabbak (evés köz-

ben ropogósak) lesznek, míg nedvesebb, kötöttebb

talajban s magas (lugas) mivelésnél inkább leve-

sek és vékony héjnak. É fajtát Svájcban, a geníl

tó mellékén boi-szölloül is termelik s belle szrik
a «la cöte» név alatt ismert bort. — 3. Ch. musqué
(Ch. blanc musqué, Ch. musqué le vrai, Muskat-
Gutedel), melyet hazánkban passza tuttiiMk ne-

veznek, a 2. alattitól gyengébb növés tkéje, la-

zább fürtje 8 kellemes muskotályzamatu bogyói
által különbözik. — 4. Ch. Coulard (Gros Coulard,

Ch. de Montauban á gros grains, Fendant, frher
Gutedel, Diamant, íJiamanttraube, Perltraube),

mely a 2. alattitól csak csipkésebb levelei s ko-

rábbi érése által különWzik; két, tle alig elüt
változata van : a Ch. Duhamel s a Ch. Vibert. —
5. Ch. Ciotaut {Cic\xte\, Ciotat, Africana, Malmsey,
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spanieoher Gutedel, Petereillentraube, Petersilien-

weinstook); e fajtát hazánkban fehér petrezse-

lyemstUönek v. csipkéslevelü Fábuin-nzöllönek
nevezik. A Ch-fólók között ezt hozták bo legelbb

hozzánk. Fö jellegét e fajtának kiesiny, vékony,

soksEorosan osztott és szaggatott, a petrezselyem-

levélhez hasonló levelei teszik; lxig>ói közéj)-

nagyok, görabölytiek, sárgás-zöldek, fehéren ere-

zettek, ropogósak, édeeek. — 6. Ch. rouge rmjai

(Ch. violet, Ch. roee de Montanban, Ch. rose do la

Meiirthe, Cerísse, Fendant rose, Königs-Gutedel,

frühester Krach-Gntedel, königlicher Gutedel).

Tökéje ers, venyigéi violaszíntlek vagy vörös-

barnák sötétebb sávokkal ; hajtásvégei fénylók,

vörösbarnák; fdrtje nagy, elágazó, hengerded-

alakíi ; bogyói középnagyok, kerekdedek, világos-

pirosak vagy pirosbamák, áttetszk, fehéren har-

matoltak. meglehetsen koránérök.

Oyöngyszövet. gyüuiryhímzést utánzó, tarka

gyönorj'ökból elállított szövet. Készítéséhez kü-

lön szüvöszék szükségefj.

Gyöngyszulák nv.), 1. Ipomoea.
Gyöngyterm kagylók (áiiat), általában mind-

azok a kagylók, amelyek a (valódi) gyöngyöt
termelik. A legnevezetesebb Gy. az Aviculidae
családba tartozó valódi ffyimgytermö kagyló,

tudományos néven Ai'icula (Meleagrina) nMr-
garitifera L. és az Unionidae családba tartozó

édesvízi gtjöngyierm kagyló, tudományos néven

Margantana (Unió) margaritifera L. A legtöbb

g5öngyöt (1. 0.) az elóbbi szolgáltatja, meleg ten-

gerekben él és nagyon gj'akori a Perzsa-öbölben,

Ceylon partjain, a Vörö.stengerben, de az ausztrá-

liai tengereklH>n, sót a Mexikói öbölben is elfordul.

Az öreg példányok héjának átmérje kb. akkora,

mint egy leveses tányér. A héj bels oldalán igen

vastas ggönggház (1. o.) réteggel van bevonva.

A ^ "i'j az, amely a gyöngyhalászatot

gyii

!

! teszi, mert belle készül a gyöngy-
házguiuu ^-^ >uk egyéb s ebben terem a gyöngy,
amely azonban olyan ritka, hogy sokszor száz

meg száz héjat felnyitnak, anélkül hogy gyön-

gyöt találnának benne.

A ggmgyök keletkezésének kérdése olyan régi,

mint amióta létezésükrl tudunk. Számos régi

gyönyör rege, monda és mithoez foglalkozik

evvel a kérdéasel. Összegjiijtve megtaláljuk ket
Peth Gyula lenti munkájában. Mai tudásimk
szerint a [gyöngy a kagyló teetének a kagyló-

héj anyagából álló megszilárdult váladéka, amely
kétféle módon fejldhetik. Az eg>ik, a régebben

áltiUánosnak hitt oka a gyöngy kifejldésének az,

hogy idegen testek, leggyakrabban élsköd fér-

gek vagy féreglárvák furakodnak bele a Gy.
testébe. Ezek körül azután mint egy mag körül a
héj anyagai rótegeukint lerakódva gyöngyöt al-

kotnak. A legt<»bb gyöngy azonban másképen ke-

letkezik. Különösen JiiMel-neik. és Hein-nek leg-

újabb vizsgálataiból tudjuk, hogy az é<lesvlzi Gy.
gyöngyei nem ily behatolt élsköd körül kelet-

keznek. Mindig kis sárga mészszemecskék alkot-

ják a gyönírj* magját, amelyek eredetileg a héj

felépítéséhez tartalékanyagul szolgálnak, ezek
köré aztán rétegekben rakcKltak le a gyöngyház-
lemezkék. A fejld kis gy öngj'ök kezdetben sza-

badon a kötszövetbe vannak beágyazva. Ha to-

vább növekedve mész oszlopocskák is rakódnak
rájuk ájabb rétegeket képezve, akkor a gyöngy-
szem külön kis zacskóval van körülvéve, mely-
nek a fala mirigyes hámsejtekbl áll. Ezek választ-

ják el rétegenkint azokat az anyagokat, amelyek
a gyöngyre rakódva azt növelik. Vannak gyön-

gyök, amelyeken a héjnak minden rétege fellel-

het, a héjat kí\nil bevonó brszerü réteg azon-

ban rendesen nincsen kifejldve s a gyöngy ilyen-

kor csak az oszlopos mészrétegekbl és a gyöngy-
házrétegekbl áll. Egymáshoz közel fokvgyöngy-
szemek, amint rétegenkint növekednek, összeol-

vadhatnak s ilyenkor összetett gyöngyök kelet-

keznek, amelyek közös gyöngyházrétegekkel van-

nak körülvéve. A test lágy részeinek a belse-

jében kifejld gyöngyök egészen gömbölyek
és szabályosak, ha azonban a köpenyhez, a héj-

hoz közel vannak elhelyezve, bizonyos nagysá-
got elérve hozzánnek a héjhoz, melynek gj'öngy-

házrétege a héjat és a gyöngyöt is közös réte-

gekkel vonja be. A Gy.-kat azokon a helyeken,

ahol tömegesen fordulnak el, búvárok hozzák
föl a tenger fenekérl.

A qii<mgyhühiszat különösen a Perzsa-öbölben,

a Bahrein-szigetek környékén virágzik, ahol mint-

egy 30,000 halász egész nyáron át a gjöngyhalá-
szattal foglalkozik. A Szuakin és Masszaua közti

sziklákon, valamint üzsedda körül az arábiai par-

ton szintén áprilist^il szeptemberig tart a gyöngy-
halászat. A halász egy követ víve magával nehe-

zékül, meztelenül lebukik a tenger fenekére s

annyi kagylót választ le egyszerre késével a pad-

ról, amennyit csak bir. Ritka az olyan halász, aki

egy percnél tovább víz alatt tud maradni. A vörös-

tengeri gyöngykagylónak a héja igen vastag,azért

jól is ílzet.Egy kilogrammért átlag 5 koronát fizet-

nek. V. ö. Pethö Gyula, A kagylókról és gyön-

gyökrl (Népsz. term.-tud. eladások gj'üjteménye

2 köt., Budapest 1878) ; RMel A., Die Entste-

hung der Perlen bei Margaritana margaritifera

(Zool. Anzeiger, .37 köt.) ; u. a., Über Perlen und
Perlenbildung bei Margaritana nebst Beitrágen

zur Kenntniss ihrer Schalenstructiir (Zool. Jahrb.

Abth. .Morph., .32 köt.) ; Hein W., Zur Frage der

Perlbildung in unseren Süsswassermuseheln (Alig.

Fisch. Zeit. München, 36-ik évf.).

Oyöngytrilla(ném. PraUtriller), némelyek^-
triüának i-s nevezik. Azonos a jjattanóval, L IX-
szltés.

Gyöngytyúk (áuat, Numida), a tyúkfélék rend-

jében a fácánfélék családjába tartozó madámem.
melyet zömök termet, csupasz, gyakran húsos ki-

növé.sekkel díszített fej, rövid fark és sötét alapon

fehér gjöngyfoltokkal tarkázott tollazat jellemez.

A Gy.-oknak 20f{Oa ismeretes, amelyek Afrikában

és Madagaszkár szigetén laknak. Legismeretesebb

fej az Afrikából származó közönséges Gy. {Nu-
mida meleagris L.), melyet szép tollazata és Ízle-

tes húsa miatt náhmk is tenyésztenek ; közel ro-

kona a Nyugat-Afrikában honos üstökös v. bóbi-

tás Gy. (Numida eristata PalL). L. TyítkfHék.

Gyöngyvér, gólyaaneff vagy székiszarka (tíi»t,

Hinuwfopus htmantofms L.), 1. Himantopus.
Gyöngyvesszö (növ.), 1. l^raea.
Gyöngyvirág. Convallaria L., a Liliaoeae (Li-

liomfélék) család génnsza, egyetlen faja a Gonval-
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laria majcAis L„ ével, tarackoló fii, a tarackról

2 elliptikus lándzsás tlevél és a levéltelen fél-

oldali fürtvirágzat emelkedik. Virága leple szép

fehér, rövid levelek összenövésébl alakul, met-

szetei kihajlók; kellemes ers illatú. Bogyója
piros, gömbölyded, háromrekeszü. Árnyékos he-

lyen erdben, ligetekben n, de gyakran kertbe

is ültetik. Van teltvirágú kerti változata (var.

flore pleno) és rózsaszín-virágú változata (var.

rosea) ; van ezenkivtll még tarkalevol gyöngy-
virág is, még pedig fehérszególyü (var. a&o-
marginatra) és esíkoslovel (var. albostriata).

Szabadföldi tenyésztésén kívül elterjedt a gyöngy-
virág-hajtatás. A hajtatással kapcsolatos «jegel-

tetés» által az esztendnek bármelyik szakában
lehetséges a gyöngyvirágot virágoztatni, ami a
virágdíszítés s a kötészet szempontjából érté-

kes jelenség. Mérges növény és officinális (herba

convallariao), keser és csipös ízü, porrá törve

tüsszentósre ingerel, ezért a fehér .schneebergi

tubákvak a frésze, melyet legelször Szász-

országban (Schneoberg) készítettek ; a megszárí-
tott virágon kívül még a vadgesztenye porrá-

tört magva alkotja. A virág alkotó része a konval-
larin és konvallamarin, ffájás ellen Gy.-ecetet is

csinálnak belle.

Gyöngyvirágfa (növ.), 1. Halesia és Prunus.
Gyöngyvirág-parfüm (franc. Extráit de Mu-

guet), kizárólag liualoo és kevés ylang-ylang olaj-

nak jázminparfümben való oldása által készül.

Lohse G. berlini parfümgyáros hozta elször for-

galomba. Gyöngyvirágból magából eddig nem si-

került parfiimöt elállítani.

Gyönk, csinos nagyk. Tolna vm. simontornyai
j.-ban, (1910) 3291 német ós magyar lak., a simon-
tomyai járás szolgabírói hivatalának széke, van
járásbiró.sága, ev. ref. algimnáziuma, takarék-

pénztára, két hitelszövetkezete, gzmalma, kas-
télya 8 jó gyümölcstermelése. Vasúti állomás
(helyi érdek vasútelágazással Keszöhidegkútra),
posta- és táviróhivatal.

Gyönyör, magasfokú örömérzés, mely eredete
és jellege szerint érzéki vagy szellemi lehet. Gy.-
ködni már csak az utóbbi, fleg esztétikai értelem-
bon lehet. Gyönyör, ami a szem és fül útján ma-
gasfokú esztétikai élvezetet nyújt.

Gyöp, a pirók v. sílvölt (Pyrrhtda pyrrhula
L.) nópies neve.

Gyr nemzetségének se — Kézai szerint —
lébényi Pót vagy Erneszt, ki sok vitézzel jött bo
Magyarországba s tle származik Kom-ád alton-

burgi gróf. Oklevelesen ismert els tagja István fia

Csépán (István), 1205—9. Bács vmegye fispánja
8 az ország nádora, testvére Pót pedig mosoni f-
ispán, majdnádor.Kéré.sökre II. Andi-ás 1208. meg-
ersítette a lébényi bonedek-rendi apátság alapító-

levelét. Pót nádor íla. Pót, II. Andiás uralkodásá-
nak utolsó éveiben sok hatalmaskodást követett el.

A család több tagja viselt azután comesi méltósá-
got. Kitnt közülök Kmrád, ki 1282 táján várat
építtetett az ország határán. Unokájának, Csálá-
nak, Jakab leányának Szerecsen Miske v. Mizso
fiával történt eljegyzését 1318. felbontotta Tamfe
esztergomi éreek, mert ez a leánynak 7 éves ko-
rában és szüleinek Iwleegyezése nélkül történt, s
mivel a legény messze utazván, az idközben fel-

Györ vármegye címere

serdült leány nem is ösmerte. A nemzetséget
1375. említik utoljára. Belle vált ki a szerdahelyi

Dersöyek, Imreífyek és Gyulayak családja. A
nemzetség birtokai jobbára Baranya- és Moson-
vm.-ben feküdtek. V. ö. Wertner, Nemzetségek.
Gyr vármegye, hazánk dunántúU részében, a

Duna jobb- és csak igen csekély részében annak
balpartján ; határai É.-on Pozsony, K.-en Komá-
rom, D.-en Veszprém, Ny.-on Sopron és Mosón
vármegyék. Területe 1480 km*. A vármegye leg-

nagyobb része mély fekvés lapály, melybe csak
D.-fell nyúlnak be alacsony dombsorok. A lapály,

mely a kis magyar Alföld része, a Duna mentén leg-

mélyebb fekvés s ezt a részét három folyamköz,
ül. sziget képezi. Legészakibb a Duna balpartján a
Csiliz folyóig terül Csiliz-

köz (1. 0.), melynek tenger-

feletti magassága csak
108—109 m. Tle D.-re

az Öreg Duna és a Mosoni
Duna közt a Szigetköz te-

rül el (111-117 m.), míg
a Rábától és Rábczától
körülfogott lapály Tóköz
nevet visel (114—122 m.).

Mind a három közt a már
szabályozott Duna és

mellékfolyói, valamint
ezeknek már elzárt, de
teljesen még be nem isza-

posodott kanyargó ága
hasogatják, melyeknek partjait helyenkint (legin-

kább a Sopron vmegyévol szomszédos Tóközben)
terjedehnes mocsarak kisérték, ma azonban e
mocsarakat aRába és Rábcza szabályozása egészen
megszüntette. A Dunától és Rábától D.-re elterül
lapály általában magasabb fekvés s ezért szá-

razabb és termékenyebb. D. felé 140—150 m. ma-
gasságig emelkedik s közepét a Bakony legésza-

kibb tagját képez szentmártoni dombcsoport
foglalja el, melynek legmagasabb csúcsai a Szt.

Pálhegy (318 m.) és Magoshegy (315 m.). E há-
rom, egymással párhuzamosan DK.-röl ÉNy.-ra
csapó láncolatból álló csoportozattól Ny.-ra. a
Baiconyéren túl a Sokoróalja emelkedettebb terü-

lete csatlakozik. A vármegye talaja a Rába és
Rábcza közti vidéken alluviális völgytalaj, K.-i

felében a lösz uralkodik, melyet helyenként homo-
kos és tzeges talaj vált fel.

Folyóvizekben a vármegye túlságos gazdag-
nak mondható s annak É.-i és Ny.-i része árvizek-

tl, míg a Ríiba és mellékvizei szabályozva nem
voltak, sokat szenvedett. Pfolyója, az Öreg Duna,
ÉNy.— DK.-i irányban ha.'^ítja a vármegye leg-

északibb részét s számos ágaival Ásvány és Vé-
nek közt szövevényes szigetlabirint közt baran-
golt és a hajózás is nehézségekkel küzdött. A fels
Duna szabályozásának megkezdése (1886) óta azon-

ban a víz folyása a hajózás és a parti birtokosok

hasznára teljesen megváltozott. Gönyónél veszi fel

a rendkívül kanyargós folyású, de egységes mediií

Mosoni- V. Kis-Dunát, mellyel a Szigetközt alkotja,

míg baloldal fell már Szgj'ével szemben öm-
lik belé a Csiliz, melyrl a Csilizköz vette nevét.

A Kis-Dunába Gyr város területén ömlik bele az

áradásairól ismeretes Rába, mely Ómalomsok tá-
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ján í-ri el a vin<>ír> «> határát 8 Rábaszentmihályig

K. ffli- iráiiviil.. fn!\á.<ával Gyr vmegye határát

. : va. azon terület D.-i ha-

t !>'k neveznek. Ezt É. felé

« Iwiixv.i ii.'iuii'Mj.i 111. ;> 'l'intén Mosón és Gyr
v:'-r:': .-'. -\ ;;-,; k.-,"-/i a h.»l,irt s 1910. ásott csa-

;v Kábának a Kis-Dunába való tor-

.ti babjait a Kábába. A Rábába Ikré-

juxlik a vele párhuzamos folyású, jelen-

I ntén ssabáJyoiott Marczal. A vármegye
kzill még teák. a Szigetközben a
^ a Tökösben a mélyebb fenek

rt'iitr-in .s Ku> részben a Kónyi-tó van meg.
ÉRhajlata általában az alföldi éghajlat saját-

ságait matalja s ekként nagy n>'ári meleg s

nagy téli hideg jellemzi, a csapadékok arányla-

gos csekélyaé^veL Paanonhalmán, mely azonban
magasabb fBkrtteénél fogva nem tekinthet a tol-

nyomó réeAea lapályos vármegye éghiy^^^i^^

jcilemBöjéfll as évi közepes htaiérséklet 9-4* C, a

legmeleifebb hónán az aogasztus, 20-3'C, a leghi-

deg» ^ 'cember—l'5<* C. hmérséklet-

tel. A . rsékleti szélsségek 332 és
|

—20-8*' C, az abszolút ingadozás tehát 54* C. A
csapadék évi mennyisége Pannonhalmán 623 nmi.,

a vármegye lapályos részeiben azonban 600 nmi.-

nél kevesebb.

Terményei az ásványországból nincsenek; a

növényvilág, dacára a szúk hattok által korlátolt

cseké^ területnek ée a jelentéktelen függélyes

tagoltsáfpuk, elég változatos. A mvelési ágak
szerint a vánneg>'e területe ekként oszlik meg

:

szántóföld 95,125. kert 1716. rét 16.486, legel

20,128. nádas 896. szóUö 1665, erd 11,676, nem-
term terület 11.214 ha. A földmívelés legjob-

ban flzet a vármegj'e déli, magasabb fekvés ré-

szeiben és a Rábcza folyó kiszárított nagy ingo-

ványai helvén nyert gazdag term talajon. Legj©-

lent- 1911) a búza, rozs, árpa, zab, köles

és í ;f»rmelése. A szUmlvelés, bár a

vári részében a szUterület elég jelen-

ték* i. iiondható fejlettnek. A mezgazda-
ság szolgálatában áll a Györvármegy^ Gaidasági

Egjeeület, Csanak-ménfi SzUbirtokosok Egy-
lete, továbbá a Rábaszabályozó társulat

Az Aiiatviiáff emlsökben kevéssé változatos.

Az áUattenyésztés elég fejlett ; az 1911. évi össze-

írás szerint volt az állatállomány : 5309 drb ma-
inar. 36.007 drb pirostarka, 558 borzderes és

2''.V) eíTjéb szarvasmarha, 293 bivaly. 11,694 ló,

1^ szamár, 66384 sertés, 2a781 juh és 731

kecske. A vármegyében 6 fedezési áilcxnás van;

nagyobb állattenyéestésA : gróf Lamberg Ferenc

ménese az ikrényi uradalomban, á g>'rí püspök-

ség haiai fekete kondorszrú tenyé^tése Pinnyé-

den, Khuen-Hwler\'áry ín"óf ménese és tehenészete

HéderváR>n, Lippay Géza tehenészete Gáspár-

házán.

A lakossasr száma (Gyr sz. k. város nélkül)

1890-ben 85,798 volt, 1910-ben 91.995 lélek;

sz utolsó 10 évi szaporulat 3350 lélek, vagyis

3-8»/o. Egy km*-re jelenleg 62 2 lélek esik s így

Gyr vármeg>e hazánk közepes srségi véur-

meL: tartozik. Nemzetiség szerint van

(191 'S-9*yi magyar, 856 (0-9«/.) német
s neiiany -<zaz egj'éb ; Gyr vármegye tehát egy-

úttal hazánk legmagyarabb vármegyéi kosé tar-

tozik. A magyarság tíz évi szaporulata 3698 l^ek,

vagyis 4*1%. Hitfelekezet szerint van a vár-

megj'ében 71,548 római kat. (77-8»/o). 12.110 ág.

evang. (13-2«/,), 6825 ref. (7-40/9). 1463 izr. (l-6«/o)

és 48 egyéb. A népesség ffoglalkozáfa a földmí-

velés és állattenyésztés, kisebb mértékben ipar és

kereskedelem. A népesség foglalkozások szerint

következképen oszlik meg (i9oo): értelnüségi

kereset 1141, stermelés 29,067, ipar 4899, keres-

kedelem és hitel 781, közlekedés 620, járadékból

élk 1609, napszámosok 1248. házi cseléd 1623.

egyéb foglalkozású 636. Az eltartottak öszszes

száma 57,450. Az ipar legjelentékenyebb ágai

a malom-, szesz-, élelmiszer-, fa-, bór- és kályha-

ipar ; a legtöbb ipanállalat Gyr városában van

(1. 0.), a vármegyében csak kisebb ipartelepek van-

nak. A kereskedelem ftárgyai állatok, gabona,

gyümölcs, liszt, brnemüek, faáruk s az iparvál-

lalatok készítményei; a kereskedelem egészen

Gyr városában összpontosul. Az üzleti élet

szolgálatában áll (a Gyr városi hitelintézeteken

kívül) 2 takarékpénztár és 24 hitelszövetkezet

Közlekedésének fóeszközei a vasutak, me-
lyek Gyr városában összpontosulván, azt a Du-
nántúl legélénkebb foi^almi pontjává emelték.

F vonala a m. kir. államvasutak budapest-király-

hidai vonala, melybe itt a gyr—szombathelji, a

gyr—Sopron—ebenfurti, a gyr—pápai és gyr—
ájdombóvári vonalak torkolnak ; e vonalak hossza

94 km., mibl 51 km. állami vasút. Jelentékeny

továbbá a dunai gzhajózás Ls, mely a Nagy-
Dunán, valamint a Kis-Duna-ágon Gyrtl Gö-
nyóig (16 km.) folyik. Állami iftja 43 km., tör-

vényhatósági útjainak hossza 202 km. A várme-
gj'ébon .34 posta-, 32 táviróhivatal és 147 táv-

beszél állomás van.

A közoktatás magas fokon áll : csak 199 tan-

köteles gyermek nem jár iskolába. A vármegye
területén (Gyr városa nélkül) van összesen 7 kls-

de<lóvó 762 növendékkel, 120 mindennapi elemi,

115 ált. ismétl és 4 gazd. népiskola, összesen

18,443 tanulóval (ebbl 13,759 a mindennapi elemi

iskolákban) ; közép- ós szakiskola a vármeg>'e te-

rületén nincs. A 6 éven felüli lakosságból írni és

olvasni tud 63,926 lélek, vagyis 83-4V. (1900-

ban 79 1).

Közisazgatása. Gyr várm^ye 3 szolgabírói

járásból áll, ú. m.

:

Járii

PvaUi ... _
SokorMai ^
TáMdgt-orillaMM

Kfiné- Ukoa-

MM
W
M lS,4tl

KbMl

MjBtt

Lmkott

mi- káak

a6.SM
866"86

i 91JU* aO,Mtt ! 866 16449

A küméeák. kOst yan 15 nagy- és 70 kisköz-

ség ; a körjegyzségek száma 23, a pusztáké 162.

A községek közópnagyságnak ; aoOO-nél több la-

kosa 6 könégnek van ; legnépesebb Tét 4117 ée

GyörszentlTáa 4014 lakossaL Székhelye Gyr.
Az orsságicylUésbe 3 képriselM küld.

Egyház' —'"-*-'tben a vármegye 31 rónL kat
községe ;i 't)öki, 8 az esztergomi érseki

egyh^me^j ^„^<. ;artozik, mig a pannonhalmi fiV-
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apátsághoz tartozó 7 anyaegyház közvetlenül a

római szentszéknek van alárendelve; a várme-
gyében létez 1 gör. kel. egyház a budai püspöki

egyházmegyébe, a 15 ág. ev. s a 10 helv. egyház a

dunántúli egyházkerületekbe van beosztva ; izr.

anyakönyvvezetség 7 van.

Törvénykezési tekintetben a vármegye a

gyri kir. törvényszék és kir. tábla területének

részét képezi; kh-. járásbírósága ,3 van (Gyr,
Györszentmárton és Tét, utóbbi telekkönyvvel)

;

pénzügyi biróság, kir. közjegyzség és ügyvédi

kamara Gyrött.
Hadügyi szempontból az egész vármegye a

pozsonyi hadtestparancsnokság területéhez tar-

tozó 19. hadkiegészít parancsnokság alá, a 17. sz.

honvéd-gyalogezred és a é. sz. honvéd-zászlóalj-

hoz s a Komáromban székel 4. sz. vegyes felül-

vizsgáló bizottsághoz tartozik.

Csendrségi szárny- és szakaszparancsnoksága,

pénzügyigazgutósága, adóhivatala s pénzügyr-
sége, fvámhivatala, kereskedelmi és' iparkama-
rája, államépítészeti hivatala, erdfelügyelsége,
állami állatorvosa Gyrött van. Közúti kerületi

felügyelje Budapesten, posta- és táviróigazgató-

sága Sopronban, m. kir. folyammérnöki hivatala

Komáromban van. A vármegye területén (Gyr
város nélkül) 6 gyógyszertár, 9 orvos, 2 sebész

és 85 szülészn van ; kórháza nincs.

Története. Minthogy Gyr vm. földrajzi vi-

szonyaiban mindazon feltételek megvannak, ame-
lyek az sember megélhetésére szükségesek, tör-

ténete visszanyúlik az skorba. Ez idkbl a vm.
területe a k-, réz-, bronz- és vaseszközök gyakori

lelhelye. A leletek egy része a M. N. Múzeum
régiségtárában külön szekrényt tölt be, a jelenté-

kenyebb rész pedig a gyri szentbenedek-rendi

fgimnázium múzeumának világhír, külíldi tu-

dósok által is csaknem évenként tanulmányozott
kincseit képezi. Legels ismert lakói a kelták,

kiknek már a mai Gyr város helyén városuk
volt, mely a római hódoltság alatt Arrabona né-

ven nagyobb fejldést vett. A rómaiak alatt négy
hatahnas hadi út szelte át a vármegyét. A vi-

rágzó, finomult életrl e korban számtalan becses

archeológiai lelet (köztük a híres római tükör)

tanúskodik. Mindennek a népvándorlás vetett vé-

get. A rómaiak útjai, molyok addig a mxivoltség

áldásait terjesztették, egymásután vezették oda
a hunokat, longobárdokat és avarokat. Az utób-

biak uralma tartósabb. Gyr város fekvésének
elnyeit felhasználva, gyrvárat alakítottak

itten 8 ezáltal nevet adtak a városnak ós várme-
gyének (Gyr: Gewr, Girew kétségtelenül a
gyr szóval függ össze). A fejedelmi leletek e
korból kétségtelenné teszik, hogy itt székelt az
avarok khagánja. Újabb fejldés következik az
avarok legyzése után a frank uralom alatt, mely
a kereszténységet is bevezette Gyr vm. terü-

letére.

E fejldést egyidre a magyar honfoglalás sza-
kította félbe. A vm. területe Árpád birtoka lett,

aki bizonyára gondoskodott a honvédelmi szem-
pontból oly fontos gyri vár fontartásáról. A hó-
doltak között fonmaradt a kereszténység a vezé-
rek korában. Ezért Szent István a gyri püspök-
séget az elsk között (1001) alapítja. A pannon-

halmi apátságot pedig, melyet még atyja, Géza
fejedelem kezdett építtetni, nagy adományokkal
és kiváltságokkal látta el. Az újabban alakuló

kolostorokkal, — különös figyelmet érdemelnek
e tekintetben a doraokosok — a pannonhalmi f-
apátság és gyri püspökség a vármegyét a kö-

zépkori mveldés hatalmas gócpontjává tették.

Szent László egyik törvényhozó gylését is Pan-
nonhalmán tartotta. De nagy figyelmet érdemel
Gyr vm. honvédelmi szempontbi is. Mivel a szi-

gorúan vett határokat Árpádkori királyaink nem
ers örséggel, hanem akadályokkal (gyep, el-

árasztás) védelmezték, nyugatról jöv támadás
ellen a Rába vonala volt az els hadállás. A vm.
területén tartották fel az akadályokon átkinló-

dott ellenséget. Innen van az, hogy a vm. a
német császárok általánosan ismert hadjáratai-

ban, de kisebb határszéli csetepatékban is kimond-
hatatlan sokat szenvedett. A gyri és pannon
halmi ersség a szerencsétlen lakosságnak kevés
menedéket nyújtott. Annyira ki is pusztultak,

hogy már I. Endre kénytelen ide oly népet te-

lepíteni, melynek eleme, életfeltétele volt a harc

:

a bessenyöket Sokat szenvedett a vm. a tatár-

járás alatt, bár ellenállhatatlannak hitt ostro-

mukat Pannonhalma gyzedelmesen kiállotta.

Azért is maradhattak meg itt legrégibb és leg-

becsesebb Árpádkori okleveleink. A tatárjárást

nyomban követte az újabb, valószínen szláv ko-

lonizáció, melyet az osztrák, majd a makacs cseh

háborúk (Ottokár!) tettek tönkre. Egy ideig a
vm. cseh uralom alatt is állott. Az annyiszor
sújtott nép ellen a külellenség után a hatalmas-
kodó furak, a Héder nemzetség tagjai támad-
tak, úgy hogy a vm. a nyugalom áldásait

annyi id után csak az Anjou-korban élvezhette.

Ez id alatt népe szaporodik, Gyr város pe-

dig, mely V. István alatt kiváltságlevelet nyert

(1271), kedvez helyzeténél fogva kezébe keríti a
Dima-vonal egyre fejld kereskedelmének köz-

vetítését ; hatalmas, gazdag emporium lesz. Bé-

kés ügyekben nem egyszer világtörténeti jelentö-

ségíi események szintere (szerzdések, fejedelmi

házasságkötések tárgyalásai). A város szabadal-

mait úgy I. Károly, mint Nagy Lajos megersí-
tik. Mivel a német császárok, cseh királyok és

osztrák hercegek hatalma aláhanyatlott, a ma-
gyar királyoké pedig ellenállhatatlanul emelke-

dett, sok iparos és keresked telepedett le. A vár
alján kiterjedt város alakult. Az .\lbert király

halála után kitört viszály csak kedvezett a vá-

rosnak. Albert özvegye kis fiával ide menekült
és a vár alját is bekeríttette. Az ers falak jól

megi'akott cseh rségükkel még Hunyadi János
ostromának is elleuállottak. Az özvegy királyné

megtartotta Gyrt, itt is tartotta a békealkudo-
zásokat pártja I. Ulászló királlyal.

Erzsébet korai halála miatt azonban a kiskorú

V. László gyámja, az álnok III. Frigyes német
császár, az egyezséget nem tartotta meg. Gyrt
német örséggel rakta meg. Úgy látszik, innen
akarta az ország meghódítását megindítani. Zsol-

dosai rengeteg kárt okoztak a vánnegyében.
A nagyobb harcnak I. Ultiszló halála vetett vé-

get. Hogy mily alaposan berendezkedett ott Fri-

gyes császár, az mutatja, hogy az országtanács,
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Illetve Hunyadi Jánoi: kormányaó kénytelen volt

ttíi»péiuen vlBsauváltani. V. Lássló színtelen arai-

kod*8*t Máijás fiteyes komaka k&vette. Alatta

iámét eUualéttwn va Magyaromág a német
caásiánággal, de Mátyis nagyon értett ahhoz,

ho^ a bari- szintonH az ellenség terfiletére he-

lyene Ét

:

ma vmegj'ét nagyobb
veazteeég* .

.

\ Jagellók alatt dél felöl,

a t&tík réezerói leuyégette veszély az országot

;

a nyngati határon béke honolt. A trök vész csak
i vészt követó íejetlenség és megoszlás
1 -dhetett oly hamar ide ; de Gyr vára

suká VL'delmozte a vármegyét Még Szolejmán
béosi expedíciója alkalmával sem vette meg.
Naplójában ki is emeli, hogy mily szép és ers e
vár. A respoktust mutatja az is, hogy a török
, - -

- - ' szigetvári hs,
: i várparancs-

-•iiksa királyunk
^ tt, ezért óriási ál-

V..-..UÍ.. .V-,. vsztalan! 159^í-ben

elesett a rótt vár és ezáltal

a vármeg. "It a tön)knek. Ér-

dekes, hoL mint önkormány-
zati testi .

- ir-'t. Kiniuudhatat-

lan sokat szenvedett a torok ról a hó-

doltsági terület. Errl tanusku ; taijárás
elnevezés, mely onnan származik, hogy a lakos-

ság a török zsai-noksága miatt elmenekült és e
területet ptisztán hagyta. Nagy szerencse volt,

hoffv a eyöri várat eleste után négy évvel vissza-

rófPálffy Miklós. A gyri várrsége
ezutáa a fosztogató török csapatok

iCuO'i i.HNiit : de siynos, öimiaga sem tartózkodott

a nép kiszipolyozásától. A békés polgárságnak,
' védelmeoésére lettek volna rendelve,

tottak, hogy sérelmeiket vaskos kötetbe

k.. ujiv>u^k 0fl8ze. A szömyú állapot országgjülé-

seinkem is állandó gravamen gyanánt szerepel.

.\ gyri vár visszafoglalásától jó száz eszten-

deig a vármegytoek tlcp. esiúc bels története

van. mert a r,<>mzet füirffetlonségéért és alkotmá-
nyáért ví

.

-'A meeszi esett El-

pusztult t' t és horvátokat tele-

pítettek a tufuk kizése után. As idegen községek
csak a legújabb idkben magyarosodtak meg. .A

vármegye további történeti szereplése csak II. Rá-
kot zi Ferenc alatt kezddik. \ kuruc idk köz-
isniort sat^a a szerencsétlen koronczói fitköiet

A s/nin tri beké metrkötése után hosszas békés
.i'.iikr' n riímcia háborúk hoztak sok pénz- és vér-
i'.i'Zitöt k .\»'tel változást. Közismert a nemesi
'

- i >]. Gyri csata, 1.). Gyr
; és a francia hódoltság

Ml Ili a törk idk alatt, ismét
;•:' oszlott a vármegye. A vá-

>m alatt lév rész (a Rábától
'^ -zfnvedett és szörnyen elsze-
-••

: ' >"in s/.'.ihottók magukat,
bb áldozato-

k it voltavmegye
területén. .Az újabb bt-kes viszonyok között úgy a
vraesrye. mint a Mária Terézia által szabad larályi
raiii:ra emelt város hatalmas fejldésnek indult.

K;.;ünösen az utóbbi felismerte és ki is használta
fekvésének, földr^zi viszonyainak elnyeit

Különben a vármegye ma is, de különösen a
múltban szociológiai szempontból is nagy figyel-

met érdemel. .Aránylag kicsiny tertUeién a Héder*
vái7-, ms^jd Yiczay-család, a püspökség és szerze-

tesrendek osztozkodtak. Csak néhány nemes köz-

sége rizte meg szabadságát, melyek mind a re-

formációhoz csatlakoztak. így az ájkor szo-

ciális harcai a vallás köpönyegében jelentek

meg a XVI. gz.tól kezdve a mai napig. Hogy e
harcban igen sokszor a <<köznemesség* gyz, az
kizárólag Gyr városának köszönhet. A város-

nak u. i. minden idben tejlett ipara és kereske-
delme (kül. gabonakereskedelme) a megélhetést

és boldogulást keres földönfutó nemeseket ide

gyiytötte, akik mint egyszer jwlgárok is gyako-
rolták nemesi jogaikat s erejükkel és összetiurtá-

sukkal majdnem állandóan irányitólag hatottak

a közügyekre.

>0da(MH. GyAr Tárae^e és Tároc (Ifaeryaromár vár^

•nréi t» TároMi BadaoMt 1M7) ; CMCh i., A gyM ridék
A le«r<KfM> idAbea és a rómaiak alatt (Magyar t«L táis. érk.,

I. S19. 1.) : Rith Kiroly, A gyftraecyetBWtoltsicTél (TQtté-
nelmiTár vu. kötet), Badapcat 1800 ; BbeakOefc Foraae, ey«r
vidékének kdkorssaki leletei, OySr 1877 ; Oyér TMegya •-
mes famlliiinak emlékeiete ; Fehér, Qjr6r Tármegye Srirtm
egyetemes leírása, Budapest 1874 ; Oyör, Paaaoakalaia, Héder-
fií, 1874 ; VUliayi, OyOr várm^e és riros aayagi mATelt-
aégtOrténete 1000—1301, Oydr 1881 ; Korira Igaác, A n^örl
plUpAkség alapítása, 18«5 ; Ráth, OyCrrárosa nereirdl (UJ
magy. mna. 1858) ; o. a., Gyr vmegyei hódoltaágrél és OyAr
megyének 1642. fiasaeírt sérelmi JeejnökOByre (Magy. tOrt.

tár vn); Ráth-Rómer, Gy«rl tSrt. 4 rég. fb. 1861—1868;
Biombatliy, Oyftrridék lügdankorából, Oyftr 1879 ; Béeeey
Viktor, Gyr és Paononhalma nevezetességei, 1897; Szávay
Gynla, Gyr város monographiája I. kt. (ti>b nem jeleat

meg), 1896 ; R. Kiss Istrio, As ntolsó nemesi felkelés, I—U.
k. As slcorra aésve sok becses értekesés a Gyri Köz-
lönyben és ájabbaa Btetsnyi Arnoldtól as Arciieologiai

Értesítben. Bgyhástrténelemre : A gyri karmeliták tr-
téaeta ; Rnscaek Aatal, Gyr araaymJsés pfispökei ; Lisskay
Mssef, A nagy gyri ev. ref. egyhás tOrténete, 1868 ; Harj
Olivér, A Gyr sz. k. városi eTaagelikos egyliáskOsséc
története, Gyr 1905. Kösaiftiraldésre : Kémet Aaibrvs, A
gyri Jogakadémia története ; Aesády, A Sst. Beaedak-read
gyri fAgimnáafnmának története ; Vargyas Endre, A gyr-
aegyei népiskolák ; «. a, A gy6r«áfuel eleai aépiskoiák
taaBgyi állapota és Bmléklapok a gyri UáUításréi. miad-
liárom 1874; Koltai VirgQ. Oyör szinéssete, I—II kt. A
gyri kereskedelmi és iparkamara Jeleatései (1891 óta). A
vtesabályoaö és SaigetkOsi ármeatesítö táraalat évkSayTal.
lU. leleatéaei. V. 8. továbbá a Gy6r vároaára Toaattmaft
irodalaut.

Oyör (Raab ; 1. a mellékelt térképet), törvhat.

jogú szab. kir. város Gyr vármegyében, legna-

gyoMvészt a Kis-Dtma jobb parsán, ennek a Rába
és Rábcíával való egyesülésén^ fekszik a tenger

szine felett 119 m. magafflágbao. TortUete 5447
ha. A lakosság száma ai újabb idben rohamosan
emelkedik, míg 1785. alig 13.000. 1890. 22,79d.

addig 1905. (a hozzácsatolt 2 köraéggel együtt)

40,100 volt a Itiekszám. 1910-ben a katonaság-

gal együtt 44,300 lakosa volt ; eiek kösOl 42.0.^
magyar, 1167 német 579 tót és 107 horvát ; val-

lás szerint 31,744 rém. kat, 446 ág. ev., 2255
ref. és 5508 izr. A házak száma 3287.

Középpontja az /. Fhrene József-város [axáótt:

Belváros), moly a Káptalandomb (a régi fellegvár)

körül keletkezett V. István alatt ; ez a várbás-

tyák lebMitása után 1820. keletkezett Ferenc- és

Feré^nán(Míros-otíail együtt alkotja az I. kerü-

letet TMflk D.-re a vasúton túl fekszik Gyr leg-

régibb külvárosa. Nádorváros (lU., 1271), melyet
az elbbiekkel a pályaudvart áthidaló hatalmas
Baross-hid köt össze. Nádorvárostól 2 km.-nyire
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a falusias jelleg Szabadhegy (IV.) terül el. A
Rába és Rábcza közét a török uralom elején (1550
körül) a vármegyobeli menekülk alapította Új-

város (II.) és Györsziget (1567.) foglalja el, mely
utóbbi a Kis-Duna balpartján fekv Révfaluval az

V. kerületet alkotja.

Gy. egyenes utcáival, élénk üzleti életével, külö-

nösen díszes épületeivel teljesen nagj'városias

jelleg. A pályaudvarról azonnal szembetnik a
tornyos városháza (1896—98-ig Hübuer Jen terv.),

elcsarnokában a város jótevjének, Bisinger Jó-

zsefnek márványszobrával (Mátray Lajos). A vá-

rosház eltt elhúzódó Vásártér-szer Ny.-i részére

néz a Szabadság-tér a szabadság-oszloppal (Csányi

Károly 1902.) és az áll. föreáliskolával ; ugyan-
csak ide néz a kir. törvényszék és a most épült

áll. felsbb leányiskola is ; ez eltt készül Kará-
cson Imre orientalista tudós emlékmve. K.-i ré-

szén van az újonnan keletkezett szép Bisinger-

park és a pénzügyigazgatóság palotája. A Vásár-
tér-szerrl szép sugánitak nyílnak a város köze-

pébe. A Deák Ferenc-utca a pályaudvarról az

Erzsébet-téren át egyenesen a Káptalan-dombra

Györ v&ros címere.

visz. Itt áll a régi fellegvár helyén a püspökvár,
melynek a Kis-Duna és Rába torkolatára néz
magas bástyafalai egykori várjellegét mind máig
megrizték, ma azonban rajtuk belül a szépen
rendezett püspöki kert terül el Paksi Balázs volt

gyri püspök ós Pálffy, Schwarzenberg gyri h-
sök (1598) emlékével. A püspöki palotában a csúcs-

íves Dóczy-kápolna érdemel említést. Vele szem-
ben az eredetileg román-csúcsíves, majd 1639—
1645-ig Giovanni Battista Rana építésztl reuais-

sance stílusban átalakított, maijd 177-i.még barokk
díszítéssel is ellátott püspöki székesegyház áll

(legtijabban külsejét [1910—1.3] román stílusban

renoválták), telsejóben Maulpertsch Antal freskói-

val és oltárképével, Donner Rafael két dombor-
mvével és egy minden mvészi értéket nélkü-
löz kegyképpel, mely a hagyomány szerint 1697
márc. 17. vért izzadott. D.-i oldalához van építve
a Hóderváry- vagy Szt. Háromság-kápolna (épít-

tette 1404. Hóderváry János püspök, átalakít-

tatta 1861. Simor János) Szt. László király re-

mekmív ezüst hermájával (XIV. század), mely
Kolozsváry Márton és György müve. A Héder-
váry-kápolnával szemben lev oldalon van a sek-

restyében elhelyezett kincstár, mely az eszter-

gomi után a legszebb és leggazdagabb egész Ma-
gyarországon. A székesegyháztól É.-ra a Duna
partján áll a püspöki papnevel intézet új palo-

tája értékes könyvtárral. Innen gyaloghíd (most
épül új vashíd) vezet át a Dunán, meljTiek mind-
két partján szépen kiépített rakodópart van. A
Dunaparti'ól a Jedlik Ányos-utcán át a Káptalan-
domb tövében emelked Frigyszekrény szobor
mellett (építtette Hl. Károly 1731) a Széchenyi-
térre visz az út. melynek D.-i oldalát a bencések
(azeltt jezsuiták rendháza 1667) fögimnáziimia,

s barokkstílü kéttornyú temploma (1641, Tróger
Pál freskóival) foglalja el. K.-i oldalán a Lloyd
keresk. társ. épülete (redout), eltte a Kollonics

püspök emeltette (1686) Mária-emlék ; vele szem-
ben az ú. n. Apátur-ház, a régi püspöki kisebb

papnevel intézet, ma a kat. tanítóképz interná-

tusa. Ezt a Szt. László-köz választja el a renais-

sance izlésü régi városház épületétl (1562) ; ma
a rendrség hivatalos helyisége. A Széchenyi-
térrl nyíló Megyeház-utca legnevezetesebb épü-
letei a renaissance-stílusú, árkádos udvarú elemi
fiúiskola (1684). ahol Révai Miklós lakott és taní-

tott (emléktáblával Horváth Adorjántól): majd
kissé távolabb a vármegyeház (1618), mely 1786-iii

ferencrendi zárda és templom volt. Vele majd-
nem szemben van a Józsa (ma Balogh-)ház, mely-
ben Fejér György történetíró, Deák Ferenc és

Batthyány Lajos gr. laktak huzamosabb ideig. A
Széchenyi-térrl a Meg^^eház-utcával ellenkez
oldalon a Kazinczy-utca vezet az Erzsébet-téri-e.

ahol a Karmeliták barokk temploma áll (1721—
1725-ig), egybeópífrs'e a Rábára néz rendházzal.

Ny.-ra tle a Gy. S. E. vasút rakodója van. Az
Erzsébet-térrl felemelhet szerkezet vashíd ve-

zet át a Rába két ága közt elterül, gyönyören
parkozott Sétatéri szigetre, melyen balra a szín-

ház, csónakázóegylet pavillonja, jobbra Kisfaludy

Károly szobra (Mátray) és kioszk van. A sziget

É.-i csúcsát kis vashíd köti össze a Duna és Rába
közt lev kis félszigettel. Ezen áll a Rábaszabá-

lyozó társulat által egykori elnöke emlékére emi'lt

obehszk-formájú monumentális Czirákj'-emlékmu

(Hoi-váth Adorjántól), eltte a városi Dunafürd-
vel. A Sétatérrl vashíd vezet át Újvárosba,

hol az ág. ev. konvontépület és templom, kissé

tovább a Kossuth Lajos-utcában a mór stílusú izr.

imaház, a csúcsíves ref. t<'mplom (Csányi Károly

1906) és a Szt. József-templom áll. Ez utóbbi háta

mögött a régi Rábczameder helyén elterül par-

kon át Györszigetbe visz ívz út.

Gyr ma nemcsak a Dunántúlnak, hanem egész

hazánknak egyik legélénkebb városa. Székhelye

Györ vármegye törvényhatóságának, a tósziget-

csilizközi járásnak, a gyri püspöknek, székes-

káptalaimak ; kir. ítéltáblának, törvényszéknek
és járásbíróságnak ; kir. fügyészség- és ügyész-

ségnek ; ügjvódi kamarának és 2 közjegyznek,
tanker. kir. fóigazgatóságnak.tanfelügyelségnek;
keresk. és iparkamarának, kir. iparifelügyolst-ü'-

nek, erdöfelügyelöség- ós gazdasági folügyolósci:-

nek; dandárparancsnokságnak ; a 19. hadkiegé-

szít kerületnek, o.^íendrparaucsnokságnak. Van
itt továbbá m. kir. államépitészetl hivatal, kataszt.

felmérési felügyelség, Máv. osztálymémökség

;
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jtéiuUgyiKazgatóság. adóhivatal, fövámhívatal,
y.-'-'"-—'-r\ felflgyeleéK és biztosi álioraás; áll.

puKta- és tlvlrúhivatal, tclefonállo-

... ..ti ós gözhajóáUomás. Taniutúzctci

:

ki hittudományi fiskola (1688), boncés fö-

^ mum (1630); áll. föreálislcola, kath. tanító-

képz- ée álL tanitónöképzö-intézot, áll. felsbb
liúiiviskolrt. foltM* kcresk. iskola, áll. polgári flú-

i-osk. tiuifolyain, az Orsolya
iskolája, áll. fa- és fémipari

jjiuikiskoia, iparod- i*s keresked-tanonciskola, 2
^nmgán) zeneiskola, számos olemi iskola, árvaház
I s óvodák : 3 fiú és 3 leán^'internátus. Gyrött
van több nagy és értékes közkönyvtár (a város
közkönyvtára 3d,000 köt., nagyszominárium,
bouoés rendház könyvtára), a fgimnázium mu-
zouina ; 8 könyvnjomda, s a közmveldés szol-

gálatában álló 197 egylet és társulat. Idszaki
st^jtója is igen nagy ; van i napi-, 3 hetilapja,

azonkívül 6 szaklap és folyóirat.
'

-v kereskedelme ma is igenélónk. habár
< :

' 'góta megsznt Magyarország galwna-
k . . M'uek központja lenni, ami a hatvanas
.v.khiMi vult. Kereskedelmének föcikkei a gabona,
\h>i\ disznózsír és szalonna, nyersbr, gyapjú,

toll, tojás. Igen forgalmasak marha- és lóvásárai,

továbbá sertéspiaca. A gyri Lloyd keresk. tes-

tület 1856 óta áll fenn s kereskedelmi bírósága

jó hírnev ; a kereskedelem elmozdítását szol-

gálja hatalmas árúraktára s a dunai kiköt.
üyör nagy vasúti csomópont ; a Máv. gyr

—

bndapest— bécsi vonalához itt csatlakozik a szom-
bathely—gráci 8 a Veszprém—dombóvári vonal,

továbbá a gyr—Sopron—ebenfurti vasút. A Du-
nán a Danagzhajózási társaság bonyolítja le a
személy- és ániforfralmat Gönyn át Bécs- és

Budapesttel. Különö.>;en gyáripara virágzó. A bu-

dai országút két oldalán terül el Gyr hatalmas
gyárvárosa. Itt van a magyar waggon- és gép-

g>'ár (2000 munkás), a szeszgyár és szeszfinomítö,

meiy Európa .szesziparában az egyik els helyet

foiílaijfi o\ : Gyr sz. kir. város vülamosmüve és

l(iísz('>z.:.\ára, a Gráb-féle viaszos-vászongyár,

a

Li'oii-ázuvógyár-telep ée Taossig-gyár ; itt épül

iO kat. hold t<'rületen az els magyar ágyúgyár,

van azonkívül még gazdasági gépgyár, cokorka-
és bisquit-gyár, brdiszmúárúgyár, Zeiss-féle op-

tikai g>'ár, 2 oliijgyár, 3 gzmalom, gynjtógyár,

selyemfonó stb. Gyárainak száma majdnem eléri

az 50-et. Pénzintézetei: az osztr.-magyar bank
fiókja, gyri ^Is-, gyrvárosi és megyei takarék-

pénztár; a magyar általános hitelbank ílókja,

gyri általános takarékpénztár és 2 hiteLszöve^

kezet.

Említést érdemelnek még Gyr árvédelmi mun-
kálatai. Gyrött, illetve határában 4 folyó (Kis-

Duna, Rába, Rábcza, .Marczal) egyesülnek egy-
mással s ennélfogva nagyon sokszor volt árvíz-

veszedelem színhelye. Ma azonban a Rábaszabá-
lyozó-társulat és a Szigetközi ármentesít társ.

hatalmas gátakkal védik meg a várost az árvíz-

veszély ellen.

Töiiénete: Gyr (Jaurinam, a török hódoltság

alatt Janik) az .\rrabona nevú római municipium
helyén épült. Már a rómaiak korában elég fon-

tos állomása a légióknak; az avarok uralma

alatt elsrangú ersség, mely ellen Nagy Ká-
roly 8zemélyo.son vezeti hadait. Az avarok le-

verése után Gyr a nyugatróraai birodalom
határvárosa lesz. A IX. sz. közepén Szvatopluk a
morva fejedelemség számára szerzi meg ; tle a
mtigyarok foglalják el. Szent István püspökséget

alapít itt s várispánság székhelyévé teszi, késbb
megyei székhely is lesz. A tatárok 1242. elpusz-

títják, de újra felépül. 1271-bon V. István itt

aratja fényes gyzelmét Ottokár cseh kiiályon;

csatában szerzett érdemekért a gyri polgáiság

kiváltságlevelet kap V. Istvántól, mely kiveszi

ket a várispán hatásköre alól. 111. Endre, Ká-
roly Róbert, Nagy Lajos újra megersítik a vá-

ros kiváltságait. A mohácsi csata után Lambei'g
várparancsnok a török közeledtének hírére a vá-

rat és várost felg>Tijtja, Ferdinánd király azon-

ban felismervén Gyr fontosságát Bécs védelme
szempontjából, a várat újra megersíti. 1594-ben

Hardeck F'erdinánd gróf várparancsnok árulása

folytán török kézre jut, de 1598 márc. 29. Pálffy

Miklós gróf ós Schwarzenberg Adolf herceg véres

küzdelem után visszafoglalják. II. Mátyás (1609),

majd II. Lipót (1679) újabb szabadságlevelet ad-

nak a városnak, Mária Terézia pedig 1743. a
szabad királyi városok sorába emeli. Az ettl
kezdve megindult békés fejldést a francia há-

ború zavarja meg. Az inzurgens hadak Gyr alatt

gyülekeznek s a város határában Kis-Megyer-
pusztán mérik össze fegyvereiket a franciálckal

(I. Gyri csata, 1.). A gyztes francia sereg Gyrt
is elfoglalja (1809) s 300,000 frt hadisarcot vet ki

a városra. A franciák rövid m-alma alatt Napóleon
maga is megfordult Gyrött (a Király-utcában

emléktábla jelöli a házat, ahol lakott). 1820-ban

megkezdik a bástyák bontását. 1826-ban és 1830.

borzalmas árvíz és tz\'ész dönti nyomorba a
várost. 1849 jún, 28. Haynau 66,000 emberrel

megverte Pöltenberg 17,000 fnyi seregét 8

Gyrt is elfoglalta (I. Cryöri csata, 2.). Az osztrák

önkényuralom megsznte után újra visszanyerte

régi jogait és kiváltságait. 1905-ben egyesítették

a várossal Györsziget és Révfalapataház köz-

ségeket.

Irodaíowi. Pehér Ipoly, OyAraeg^e é> Táros •gyetomea
leírása, Badapent 1874 ; Bcávay QyvU, Oy6r Táros mono-
gr»phtája, UyAr 1896 ; Qyör Táros és Tármefrye (Magyv-
orsság Tármegyél és Tarosat), Bodapsst 1907; Jaai Arrar

bonenals. Diasertatio ím Janriao, Béos 178S ; Schervr, Lob
oad Daakpredig wegen glOekaeUcar Brobemiig der Haabt-
voestnng Raab, Angspnrg 1B06; Ráth Karolj, Gyr város
története, Gyfiri KOslSny 1864 ; Koráos I^nác, A gyOri pfis-

pftkség Bucal»p(t^^ lvrar Sión 1M&> ^^ I- : (^«^ **^

nos. A gyftri Tidék a legrégibb idben és a rómaiak alatt,

M. Tfld. Társ. BTk. I. 814—S46; Oyörí tört és régészeti

fflsatek; Villányi Ssaainlé, Gyr megye és Tároa anyagi
mflTeltségtArténete, Gyr 1881 ; Oaár Vilmos, Q/Ar város

népMBéfl Tissonyai aa 1870. és 1881. népssámlálások alap-

ján, Gyr 1886: I.issk:ay János, A nagygyöri st. r«r. egy-

háa raiili(Ja és jelene, a o. 1868 ; VUlányí Bzaalssló, GyOr
rár és Táros helyraisa, «4ditése, hástelek és lakossári Ti-

ssonyai a XVL és XVII. ss.-ban, a. o. 187S ; BbenhOch Fe-

renc, GyOr vidékének kfikorssaki leletei, b. o. 1877;
Kváeson Imre, GyOr város mnltjára TonatkosA tArSk tOrt.

adatok. Gyri Birlap 1899 ; Vargyas Bndre, A gymegyel
népUkolák, Oyör 1874: A gyrt elemi iskolák tanOgyt áUft-

pota, o. 0. 1874: A gyri káptalan TisscHiya a gyrbelvá-
rosi kat elemi llniskoláhos, n. o. 1898 : Stávay Gyula. A
gyri els takarékpéastár 60 éves tOrténete, s. o. 1894;

Acsay ?., A gyri fgimn. iSrtéaete, a. o. 1901 ; Láss Bama,
A m. kir. áll. freálUkola trt, Gyr 1889: BntsOayi
Arnold, Gyri temet a régibb kiépkorbl. Archeológiai

Értesita Római emlékek Gyr terBletérl, o. o. ; P. Antal
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A gy6ri karmelita rendház 200 éves története, Qyör 1897;

Sefcsik Ferenc Qyör történetére vonatkozó cikkei, Gyri
Hirlap, Gyri Napló, Dunántúli Hirlap lí:99—1913 ; Récsey
Viktor, Gyór és Pannonlialma nevezetességei; Németh Ám-
brás, A gyri tndományakadémia története, Gyr 1904;

Zoltán Vilmos, Gyr viránya; Koltai Virgil, Qyör színé-

szete, 1889.

Gyrasszonyía, kisk. gyr vm. pusztai j.-ban,

(1910) 503 magyar lak. ; vasúti állomás, posta.

Györe, kisk. Toüia vm. völgységi j.-ban, {i9io)

944 magyar és német lakossal ; u. p. Máza, u. t.

Szászvár.
Györffy,1.1.9Ít"án,botanikus, szül. Hidasnémeti-

ben 1880 dec. 19. Túrkevén, Sárospatakon, Ara-

don és Kolozsvárott tanult. Azután a kolozsvári

egyetemen mint tanársegéd mködött, 1904. a
makói fgimnáziumhoz került, 1909. lcsei f-
reáliskolai tanár, 1913-ban a kolozsvári egyete-

men magántanár lett. Amohok szövet- és élettaná-

val, különösen a Magas-Tátra moháival foglal-

kozó közel másfélszáz értekezése és apróbb köz-

leménye magyar, német, francia és dán folyóira-

tokban jelont meg. 1907 óta a Magyar Botanikai

Lapok fmunkatársa.
2. Gy. Iván, pedagógiai író, primási fötanító,

ézül. Mezömócson (Kolozs vm.) 1830 dec. 28.,

megh. Esztergomban 1883 jún. 13. Végigküz-
dötte a szabadságharcot, azután Sepsiszentiván-

ban kántortanító lett. Késbb székesegyházi kar-

nagy volt Gyulafehérvárott, majd Zontán föelemi

tanító. 1867-ben Simor prímás meghívására Esz-

tergomba ment, hol mintaiskoláját külföldi peda-

gógusok is gyakran fölkeresték. Székolymagyar
nyelvészeti gyjteményével, melyet özvegyétl
a M. Tud. Akadémia vásárolt meg, nagy szolgá-

latot tett a magyar nyelvtudománynak. Tagja
volt az erdélyi Kemény Zsigmond-társaságnak és

egyik megalapítója az Eötvös-alapnak. A lapok-

ban számos cikke jelent még és munkatársa volt

az Egyetemes Magyar Encyclopediának. Önálló
müvei : Mennyei manna (1883, 3. kiad.) ; Ötven
magyar népdal és dallam ; A kath. hüvaUástan
kézikönyve (Zeumer N. után, 2 köt.) ; Tréfád ver-

sek; Garabonciás diák ; Magyarország története

(25 kiad.) ; Természetrajz (21 kiad.) ; Természet-
tan (10 kiad.) stb. V. ö. Zelliger A., Esztergom-
megyei írók.

3. Gy. János, Gy. 2. fia, pedagógiai író, szé-

kesfvárosi iskolaigazgató, szül. Gyulafehérváron
1859 jan. 8. Tanító volt Sárváron, Nagyporkátán,
1882 óta Budapesten, hol az munkássága ered-

ményezte, hogy a székesfváros elemi iskoláinak
tanítási tárgyai közül a német nyelvet elhagyták.
Az Orsz. Kat. Tanügyi Tanácsnak kezdettl
fogva tagja. Legnagyobb tevékenységet a nép-
iskolai tankönyvlrás terén fojtott ki s azért szá-

mos kitüntotésbon részesült. Száznál több könyve
rendkívül el van elterjedve. Nevezetesebbek : Fa-
lusi iskolások olvasó és tankönyve (12 kiadás,

németül 5 kiad.); Isjcolai ünnepélyek; Kará-
csonyipásztorjáiek ; Ujpénz ; Természetrajz (10
kiad.); Földrajz (19 kiad.); Történet (16 kiad.);

Egészségtan (14 kiad.); Alkotmánytan (18 kiad.)

Átdolgozta a Szent István Társulat Olvasó-
könyveit az új miniszteri tanltásterv értelmében.

Gyríiszeg, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (isio)

260 magyar lak. ; u. p. Barabásszeg, u. t. Nova.

György (Georgiosz, gör. a. m. földmíves), szent,

lovag, vértanú, á legenda szerint kappadóciai el-
kel családból származott'és Diocletianus császár

idején, mint római tiszt a kereszténységért vér-

tanúságot szenvedett. A görög egyházban mint
a gyzelem védszentjét tisztelik, ennyiben emlé-

keztet Mithras isten alakjára. Tisztelete valószí-

nleg keletrl származott s nyugaton is hamar
elterjedt. Angliának már a normann királyok

alatt védszentje lett, a moszkvai nagyhercegség
és késbb az egész orosz birodalom pedig címe-

rébe vette föl képét. Több lovagrend is védöszen-
tül tiszteli. Emléknapja ápr. 23.

György (gör. Georgiosz ; lat. Georgitis ; ném.
Georg ; franc. George vagy Georges ; ang.

George), férfinév ; számos fejedelmi személyiség

neve.

Bolgár cár 1.

Brandenburg 2—3.
Braunschweig 4—5.

Csehország 6.

Dánia 7.

Görögország 8.

Hannover 9.

Országok szerint:

Nagy-Britannia 10-14.
Poroszország 15.

Schaumburg-Lippe 16
Szász-Melningen 17.

Szászország 18 — 19.

Szerbia 20.

Waldeck 21—22.

[Bolgár cár.] 1. Gy., bolgár cár (1280—92),
kún nemesi családból származott és egy új dinasz-

tiának volt a megalapítója. Elször a görög csá-

szárral Andronikosszal hadakozott, azután Nogáj
tatár kán tört az országába, ki t el is zte a trón-

ról. Unokájában : II. Gy.-ben (1322—23) kihalt a
családja.

[Brandenburg.] 2. Gy., hrandenhura-anshacki

rgróf. Frigyes ansbachi rgróf, Albrecht Achilles

választófejedelem második fiának a fia, szül. 1484
márc. 4., megh. 1543 dec. 27. Anyja Zsófia 11.

Ulászló magyar-cseh király nvére volt s e rokon-

ság révén került Gy. Magyarországba (1508). Itt

csakhamar nagy vagyonra tett szert Korvin János
özvegyével, Frangepán Beatrixszal kötött házas-

sága últal. II. Ulászló t nevezte ki Lajos fiának

egyik gyámjává s a fiatal király nevelése egé-

szen az kezébe került. A királyi udvarban mint
idegen és késbb mint Luther tanainak pártfogója

gylöletessé tette magát a nemzeti köznemet^i

párt eltt. Hazánkat még a mohácsi vész eltt

hagyta el. Németországba visszatérve, a reformá-

ció legbuzgóbb terjesztje lett. Ó vette rá öccsét,

Albrechtet, a német lovagrend fnökét, hogy a
reformációhoz csatlakozva, a lovagrend birtokát

szekularizálja. Vallási buzgalmáért a Jámbor v.

Hitvalló nevet kapta.

3. Gy. Vilmos, brandenburgi választófejedelem
(1620—40), János Zsigmond választófejodoloni fia,

szül. 1595 nov. 3., megh. 1640 dec. 1. Atyját 1620
jan. 2. (az új naptiir szerint) követte az uralkodás-

ban. Gyenge ós pazarló fejedelem volt. Katolikus

tanácsosa, Sohwarzenberg Ádám gróf egészen II.

Ferdinánd cstiszár parijára hajlította. Sógorával,

Gusztáv Adolffal csak kényszerségbl szövetke-

zett, mikor ez 1630. Németországban megjelent.

i635-ben ki is békült a császárral, mire a svédek
országát rettenetesen elpusztították. Egyetlen
fia és örököse Frigyes Vilmos, a Nagy Választó
volt.

[Braunschweig.] 4. Gy., braunschweiglüne-
hurgi herceg, szül. 1582 febr. 17., megli. 1641
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ápr. Í2. Cellei Vilmos és Dorottya dán hercegn
} nt Kk -ui volt. Hadi szolgálatba lépett ; résztvett

•ves háborúban, 1627-3()-ig WaUen-
r. azután pedig a svécMüies pártolt át
testvére, LUneborgl Ágost, átengedte
— birtokát ; a prágai békét eUbgiádta,

a svédek, hol a osásdMak tábo-

gészen a wolfeiú>tttt^ táborban

>:iláláig. Tle származott le a ké-

. :i ház. V. ö. Decken, Herzog G.
ii.sohweig-Lüneburg (Hannover 1833—

ó. ' ^.braun9ehtceig4iíiuibtirgi herceg,

.nz ' isodik fla, szül. 1624jan. 26., megh.
i^mbansenbon.!648-ban Kalenberg
V 1675. Celle hercegségnek jutott

'ona volt ; részt vett 1674—
A'j; elleni háborúban, hol ki-

ii.i.t' tt<> magát \ itoiöégével. ezután pedigasvé-
il 'k olleni hadjáratban. 1685-ben csapatokat ktil-

I. Lipótnak Magyarországba a törökök ellen,

- pedig Orániai Vilmos helytartót segítette

ii. -iakab angol király ellen. 1665- a francia Eleo-

uore d'Olbreuze-t vette feleségül; e házasságból
~ *t Zsóíla Dorottya hercegné, ki 1682.

angol király felesége lett és Ahlden
M .,.-,.. néven ismeretes (1. Ztófia).

[Csehország.16. Gy.,afehkiraly, 1. Bodjébrád.
[Dania.] 7. Gy., dán herceg, III. Frigyes dán

király legifjabb fla, szül. 1653 ápr. 23., megh.
1 71 W okt. 28. 1683-ban nül vette Annát. Jakab
.\urki herceg, a késbbi U. Jakab angol király

iíjubbik leányát. Neje 1702. az angol trónra jutott,

de Gy. sohasem avatkozott a politikába.

[GörOfirország.] 8./. Gy., a heUéndc (Görög-
ország) királya, DC. Keresztély dán király má-
sodik fla, eredeti nevén Viltnos, szül. Kopenhá-
gában 184ö dec. 24. megh. Szalonikiban 1913
máro. 18. A g&^ nemzetgyfllés 1863 márc. .30.

felajánlotta neki a koronát, mire Gy. 1863 okt
31. trónját el is foglalta. Ugyanekkor engedte

át Anglia az lóni szigeteket Görögországnak,

hogy az ly király trónját biztosítsa. Gy. azonban
mégsem tudta magát megkedveltetni népével,

mert a nag> hatalmak nyomása alatt nem tehetett

eleget a túlzó harcias párt kívánságainak. 1897-ben

aztitán engedett a nemzeti áramlatnak s a krétai

ftiktiMk t.'imoiratásával belekeveredett asawen-
láborúba, melyben a görögök szé-

eeket szenvedtek. A háború ntán
' bban hanyattotts bele kellett

gy a nemzetgyúlée a kir. csa-

jból k izárta. Már attól keUett

^^atonai forradalom megdönti
I a legújabb balkáni bonyodalmak
,1 fordították. A balkáni királyok

orökország ellen is belépett s a
-tése alatt álló gtjrög sereg várat-

ild és Janina bevétele nép-

(jy.-nek és családjának. Ez-
lu.m lu-iu ><in;u;i 'icy Skiuaz uevfl gurög Szalo-

nikiban on'ul reátámadt és agyonltte. 1867 okt
27. nül vette Olga KonsUammivna orosz nagy-
hercegnt (szül. Í8l). E hásasságából hat gyer-
meke született : 1. XII. Kongtan^ flörög király
<szül. 1868) : neje Zwfia porosz hercegn, H. Vil-

mos császár húga (szül. 1870); gyermekeik:
György trónörökös (szül. 1890) : Sándor herceg
(szül. 1893), Heléna hercegn (szül. 1896). Pál her-

ceg (szül. 1901) és Iréné hercegn (szül. 1904).
— 2. György hg.. szül. Korfuban 1869. Az 1897-iki

török háborúban a görög flotta egy osztályát ve-

zette, de nem sok sikerrel. Minthogy 1891 ápr.

montette meg az orosz trónörökös, a késbbi 11.

Miklós cár életét egy fanatikus japáni merénylete
alkalmából, Oroszország ajánlatára az ú. n. véd-
hatalmak 1898. dec.-ben t nevezték ki Kréta
sziget fbiztosának. De mivel az európai udvarok-
nál hiába járt Kréta teljes füsfgetlenitése érdeké-

ben. 1906. állásáról lemondott. 1907-ben nül vette

B<maparte Mária hercegnt, kitl két gjermeke
született : IVter herceg (szül. 1908) és Eugénia
hercegn (szül. 1910). — 3. Miklós herceg "(szül.

1872); neje Heléna orosz nagyhercegn, kitl
3 leánya született. — 4. Mária hercegn (szül.

1876.) 1900. férjhez ment György Mihaflovics
orosz nagyherceghez. — 5. András herceg (szül.

1882); neje Battenberg Aliie, kitl 3 leánya
született. — 6. iimtó^ herceg (szül. 1888.).

[Hannover.! 9. F. Gy. Hannover királya

(1851—66). Ern Ágost király fla, szül. Berlinben

1819 máj. 27., megh. Parisban 1878 jún. 12. Egy
baleset következtében 1833. elvesztette szemevi-
lágát. Ezért atyja egy J842. kelt leiratával elren-

delte, hogy jövendbeli utódjának aláírását min-
dig tanuk igazolják. 1851 nov. 18. lépett a trónra

s 1855. felfüggesztette az 18^iki liberális alkot-

mányt. Csak 1862 óta tért ismét vissza a liberá-

lisabb irányhoz. KtUsö politikájában Poroszország
kérlelhetetlen ellenfele volt s 1866. saját környeze-
tének ellenzése dacára Ausztriával szövetkezett

Seregének langensalzai kapitulációja után Bécsbe
ment s innen tiltakozott Hannovernek Poroszor-

szágba való bekebelezése ellen. Azután Parisban

egy lapot indíttatott meg, melyben heves táma-
dások jelentek meg Poroszország ellen. 1867-ben
menekült hannoveriekbl az ú. n. welf-légit szer-

vezte országának visszafoglalására. A porosz kor*

mány htglandó lett volna öt bizonyos összeggel

és évi járadékkal kárpótohii, de Gy. makaosal
ragaszkodott uralkodói jogaihoz s a megegyeiés
nem dkerOlt (1868). Ezóta Gmundenbenélt,mi^
felváltva Parisban és Biarritzban tartózkodott

Windsorban van eltemetve. Felesége Mária
ssász-altenburgi hercegn volt (szili. 1818., megh.
1907.). Fia Emö Ágost (szUL 1846.) cumberlandi
herceg (I. Cumberland). V. ö. 0. ÍSopp. König
Georg V. (Hannover 1878) ; 0. Iheodor, Erin-

nerungen an Georg V. (Bremertiavcn 1878).^

INafiry-Britannia.] 10. /. Gy. Lajps, Nagy-
BritamUa királya (1714—27), Ern Ágost lian-

noveri válaaitófejedelem és Zsófla pfalzi her-

cegn, I Jakab angol király unokájának fla, szül.

Hannoverben 1660 máre. 28., megh. Osnabrück
közelében 1727 jún. 22. Atyját 1698 jan. követte

a váaszlófejedelmi méltóságban. Az angol trónt

Anna királyné halála után 1714 aog. 12. foglalta

el az 1701iki örökösödési trvtoy értebnébeit

mely a Hannover-ház örökösödését mondotta kL
Trónralépése ntán elbocsátotta eldjének tory-

minisztérínmáts whig-kormányt nevezett ki. Ezért

a tory-ak titkon támogatták Jakab pretendenst.
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az elzött II. Jakab király flát, kit 1715 dec. Skót-

országban királynak kiáltottak ki. Do Gy. vezérei

1716. véres kegyetlenséggel nyomták el ezt a
mozgalmat. 1719-ben a stockholmi békében meg-
szerezte Hannover számára Hremen és Verdén
hercegségeket. 172.5-ben Herrenhausenben szö-

vetséget kötött Poroszországgal, hogy a spanyol
és osztrák szövetséggel szemben Gibraltárt meg-
tarthassa. Sokat járt Hannoverben s egy ilyen

utazása alkalmával hirtelen halállal múlt ki. Bár
nagyon fukar volt, azonkívül erkölcsi élete sem
volt kifogástalan és angolul sohasem tanult meg,
mégis bizonyos népszerségre tett szert Angol-
országban. Felesége Zsófia Dorottya cellei her-

cegn volt, kit házasságtörés gyanúja miatt 1694—
1726-ig fogságban tartott.

11. II. Gy. Ágost, Nagy-Britannia királya
(1727—60), az elbbinek fia," sz. 1683 okt. 30., mh.
Kensingtonban 1760 okt. 25. 1706-ban cambridgei,

1714. walesi hercegi címet kapott. Mint uralkodó
békés politikát folytatott. 1741-ben az osztrák
öröködési háborúban Mária Terézia mellé állott s

1743 jún. 27. Dettingen mellett fnyes gyzelmet
vívott ki a franciákon. Uralmát megzavarta Ká-
roly Eduárd pretendens fellépése Skótország-
ban, de 1746. a cullodeni vereség véget vetett a
Stuartok utolsó reménységének is. 1756-ban a
franciákkal keveredett gyarmati háborúba, azért

a 7 éves háborúban Hannover megvédése végett
Nagy Frigyes porosz királlyal kötött szövetséget

és t pénzsegéllyel támogatta. Ö alapította Han-
noverbon a göttingeni egyetemet 1734. és a Bri-

tish Museumot 175H. Nejétl, ansbachi Karoliná-
tól 8 gyermeke született. V. ö. Lord Hervey,
Memoirs of the reign of George II. (új kiad. Lon-
don 1884, 3. köt.).

12. ///. Gy. Vilmos Frigyes, Nagy-Britannia
és Írország királya, az elbbinek unokája. Fri-

gyes Lajos walesi herceg fia, sz. 1738 jún. 4., mh.
1820 jan. 29. A párisi békében 1763. befejezte a
francia gyarmati háborút, mely Anglia számára
megszerezte Kanada, Florida és még néhány ki-

sebb amerikai sziget birtokát. De viszont az
makacssága okozta, hogy a 13 amerikai gyannat
elszakadt az anyaországtól. A politikába való ön-

kényes beavatkozásai miatt oly népszertlenné
vált, hogy több összeesküvés támadt élete ellen.

A francia forradalom éveiben szigorú törvényeket
hozatott a parlamenttel a felségsértk ellen és
felfüggesztette a Haboas Corpus törvényt (1794).

1800-ban az ír lázadás leverése után felvette a
Nagy-Britannia és Írország királya címet.
Már 1765 óta az az elmezavar jelei mutatkoztak
rajta, 1788 után i)edig állapota mindig súlyosabb
lett s 1810. végleg elborult az elméje. Erre a par-
lament 1811 jan. a walesi herceget rógensnek
kiáltotta ki, Gy. i)edig neje és egyik fia. a yorki
herceg felügyelete alatt a windsorl palotában töl-

tötte hátralév éveit. Neje Zsófia Sarolta raeck-
lenburg-strelitzi hercegn volt, kitl hét fla szü-
letett: Gu. Ágost, walesi herceg (IV. Gy.), Fri-
o//e.9í/or/c/ herceg (mogh. 1827.), KíVmos clarencei
herceg (IV. Vilmos), Edmrd kenti heroeg (megh.
1830., Viktória királyn fityja), Ern Ágost cum-
berlandi herceg (késbb hannoveri király), Ágost
Frigyes, sussexi herceg (megh. 1843.) és Adolf

Frigyes, canibridgei herceg (megh. 1850.). V. ö.

Hor. Walpole, George HL, memoirs of his reign

(új kiad. London 1894) ; Buckingham, George 111.,

his court and cabinets (u. o. 1853—55, 4 köt.)

;

Jesse, Memoirs of George lE. (1866, 3 köt.) ; An-
derson, History of George the third's reign (1891).

13. IV. Gy. Ágost Frigyes, Nagy-Britannia;
és Írország királya, Hannover királi/a, szül.

1762 aug. Í2., megh. 1830jún. 24. Gondos neve-
lésben részesült, de rossz szenvedélyei csakhamar
ert vettek rajta. Kártyajátékokban és szerelmi
kalandokban töltötte fiatal éveit. Titokban nül
vette a szép Fitzherbert Mary Anne-t (1. o.) s csak
1794. vált el tle, amikor alparlament megígérte
adósságainak kifizetését. Erre 1795. nül vette

unokahugát, Karolina braunschweigi hercegnt.
De már két év múlva felbomlott e házasság Gy.
botrányos életmódja miatt. 1811 jan. régens lett

elmebeteg atyja helyett, de ekkor sem hagyott fel

ledér életmódjával. Oly nagy volt az elkeseredés
ellene, hogy 1817. a dühös nép kocsijában megtá-
madta és majdnem megölte. 1820 jan. 29. lépett a
trónra s mint király 1821. válópert indított sze-
rencsétlen neje ellen. Ez a per végleg aláásta
Gy. tekintélyét. Népszertlenségét azzal igyeke-
zett enyhíteni, hogy derék férfiakat hívott a kor-

mányra (Canning, Peel, Wellington), kik korszer
reformokkal segítettek a bajokon. 1819 dec. Han-
nover királyságnak alkotmányt adott. V. ö. Wal-
lace, Memoirs of the life and reign of George IV»
(London 1832, 3 köt.) ; Croly, Personal historv of
George IV. (1846, 2 köt.) ; 'Fitzgerald, The life

of George IV. (1881, 2 köt.) ; Mac Carthy, His-
tory of the four Georges (1884—1901, 4 köt.).

14. V. Gy. Frigyes, Nagy-Britannia és Ír-

ország királya, Irídia császárja, VII. Eduárd ki-

rály második fla, szül. Marlborough-Housebaa
1865 jún. .3. 12 éves korában az angol tengeré-

szetbe lépett, melyben fokról fokra emelkedett
az ellentengernagyi rangig. 1892-bon bátyja, a
clarencei herceg halála után prezuinptiv trónörö-

kös lett s a yorki hercegi címet kapta. 1893 júl.

6. nül vette Teck Mary hercegnt (szül. 1867),

kinek nagyanyja Rhédey Claudine grófn volt.

1901-ben atyja trónralépésekor Cortitcallis her-

cege lett, aztán feleségével együtt beutazta az
angol gyarmatokat s haza térve nov. megkapta
a walesi hercegi címet. Atyja halála után 1910
máj. 6. lépett az angol trónra. Koronázása 1911
jún. 22. volt fényes ünnepségek közt, melyeken
az angol gyarmatok is nagy küldöttségekkel kéj)-

viseltették magukat. Még ez év végén Indiába

utazott, hol dec. 13. Delhiben az összes indiai fe-

jedelmek gylésében India császárjává kiáltották

ki. összegyjtött beszédei megjelentek e címen :

The king to his poople (London 1911). Gy. gyer-

mekei : Eluárd Albert, weilesi herceg {szül. 1894),

Allmi (szül. 1895), Viktória (szül. 1897), Henrik
(szül. 1900), György (szül. 1902) és János (szül.

1905).

[Poroszország.l 15. Gy., porosz herceg, szül.

1826 fobr. 12. Düsseldorfban, megh. 1902 máj.

2. Berlinben. Frigyes herceg és Lujza anhalt-

bernburgi hercegn fla, III. PYigyes Vilmos
porosz király unokája. IQúsjigát nagyrészt a
Rajna vidékén töltötte, azután hosszabb utazásé-
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kat tett Angol-. Praoda- és Olaszországban, köz-

tien történelmi ée mfivéexefti tanulmányokkal
foglalkozott Gtorg Oomrad álnéven többnyire

történelmi tárgyú drámákat írt, amelyeknek
uagy része a ninpadon is sikert aratott. Drámai
mnnkáiaak egy gyfljtraiénye i köt. jelent meg
(ÍJerlin 1870). VergUMe Blátter, ein Tagebuch
ans flrttherer Zeit c müvét névtelenül adta ki

(Berlin 1872). Irt néhány nemaetgazdasági és

történelmi munkát is.

[Schaumbursr-Lippe.] 16. Gy., Schaumburg-
r "/)(• /Vjerff/nu', szül. 1816 okt ii> Rü^-kebtirg-

inegh. u. 0. 1911 ápr. 29. ielem és

H rruinawaldecki hercegn fia \ . ~j t)onnöfll

vette Mária Anna szász-altenbnrgi liercegnöt

(.>zai. 1864 márc. 14.) és 1893 mAJ. 8. követte

it az uralkodásban. Utódja legidsebb fla,

.1 /(sztü. 1883 febr. 2.3.).

[Szász-Meininfiren.I 17. //. Gy., S:ász-Mei-
i> ingen hen-eíje, Bernát herceg üa, szül. Meinin-

L'.Mii«'n 1X26 ápr. 2. A porosz hadseregben szol-

l-;í r 1 s,',( )-ig. Atyja lemondása után 1866 szept. 20.

t a trónra. 1868-ban porosz tábornok lett

-zt vett az 1870— 71-iki háborúban. Nagy
I aratja a szinm' ' -'k, ö teremtette meg a
inintasaerfl öft« és rendezésérl híres

""r^nt sziuj'an-pi. líai: Be>wíi trónörökös
II, Emö (szül. 1859), ki mint fest-

,, . .. 1 . Münchenben és 1892. nül vette Jensen
eányát, Katalint (gyermekei a Saalfeld bárói

cimi't vbelik) ; Frigyes (szül. 1861).

(SzAszorszáff.l 18. Gy. (a Gazdag), szász her-

eg, Albrecht herceg fla, szül. 1471 aug. 27., megh.
539 ápr. 17. Eleinte papi pályára készült, de

1496 nül vette Borbálát, Kázmér lengyel király

leányát i500-ban átvette atyai öröksége, a szász
hercegség fölött az uralkodást s feszült viszony-

! nokatestvéreivel, a szász választófeje-

1519-ben jelen volt Lntiier ée Sok vi-

tajau Lipcsében s mint Luther kérlelhetetlen el-

lensége távozott onnan. Országába nem is en-

ized te be a reformádét^ amiért Luther hoveeen
korholta t. Fiai egymáflOtiB elhaltak, mire nagy
f - - -^zágát {irotestáns érzület öccse,

i->. <>7., ^^^úszország királya, János király

má.<odik fla. szül. 1832 aug. 8.. megh. Pillnitzben

1904 okt. 15. Részt vett az 1866-iki és 1870—
1871-iki háborúkban. Mint a aiáss hadtest pa-

rancsnoka kitnt a sedani csatában és Pwis
ostromában. Mikor bátyja, Albert, & szász trónra

lépett, lett a szász hadsereg fparancsnoka,
1888. pedig tábornaggyá nevezte ki t II. Vilmos
császár. 1891-bon feltnést kelt rendeletet bo-

(•^itntt ki a katonák bántalmazása ellen. 1902
jun. 19. követte bátyját a trónon, de rövid két évi

uralkodás után elhalt. 189-ben nül vette Mária
Arma portugál hercegnt, kitl 4 fla és 2 leánya
-z'üotett. Ezek : ///. Frigyes Ágost király (l. Fri-
'/ ,t ^^ 7i.), János György IszM. 1869). JíiAsa (szül.

Ih70), ki a papi pályára lér ^ '

" nleg kölni sze-

mináriumi tanár, Albert . megh. 1900),

Mafild {>ziíL 186:3), Márui .ju,r,a (szül. 186A
néhai Ottó fherceg özvegye.

[Szerbia.] 20. Gy., szerb herceg, Péterb szer

király idósebbik fla, szili. Rjekában (Montenegró)
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1887 ang. 27. (ó-naptár sz.). 18 éves korában 1905
szept nagykorának nyilvánította t atyja és had-

naggyá nevezte ki. Az 1908-iki annexiós mozga-
lomban ö volt a szerb háborúpárt lelke ée éles

beszédeket mondott Ausztria-Magyarország ellen.

1906 okt. Pasics miniszterrel együtt Szent-Péter-

várra utazott, hogy a cár támogatását megsze-
rezze, de hasztalanul. Mikor Szerbia a nagyhatal-

mak közös nyomása alatt kénytelen volt meg-
háta^dni, Gy. 1909 márc. 15. lemondott trónörök-

léei jogáról. Ezután egy ideig vidéki helyrségek-
ben szolgált, de indulatos természete és botrányos

erszakoskodásai miatt at>'ja t egy idre eltávo-

lította Szerbiából. A 6ain^cyri katonai iskolát lá-

togatta, mikor 1912. a balkáni háború ismét haza
bivta. A háborúban mint ezredparancsnok vett

részt.

[Waideck.l 21. Gy. Frigyes, Waldeck feje-

delme, a XVII. sz. jeles hadvezére, szül. 1620
jan. 31., megh. 1692 nov. 19. Elbb a hollandi,

majd a brandenburgi hadseregbe lépett. 1651

—

1658-ig volt a Nagy Választó legbefolyásosabb

tanácsadója s az volt a terve, hogy Brandenbm*-
got a protestáns német államok élére állítsa, ö
szorgalmazta a X. Károly svéd királlyal való szö-

vets^et is a lengyelek ellen. De mikor ura a
lengyelekkel kibékült, ott hagyta a brandenburgi

szolgálatot s 1658—60-ig a svédeknél volt. 1664-

ben mint a birodalmi hadak altábornagya a szent-

gottíiárdi csatában harcolt a törökök ellen. 1672-

ben újból hollandi szolgálatba lépett és kitn
szolgálatokat tett Orániai Vilmosnak az ország
védelmében. 1674-ben a seneffei csatában súlyos

sebet kapott. A nymwegeni béke után minden
igyekezetét a német fejedelmek egyesítésére for-

dította XIV. Lajos ellen s az mve volt az
1686-iki augsburgi szövetség. 1683—884g Ma-
gyarországon harcolt a törökök ellen. Nag>' ér-

demeiért fejedelmi és tábornagyi rangra emelte
öt I. Lipót császár. Utoljára Belgiumban harcolt

a frandák ellen, de itt Plourus mellett vereséget

szenvedett Luxembourg tábomag>-tól (1690 júL

1.). ftletét titkára, Bauchbar írta meg: Lében
und Tatm des Ptlrsten Oeorg Pricdrich von Wal-
deck címen. Kiadta Cwize ée Hakn (Arcrisen

1867—72. 2 köt).

22. Gy. Viktor, Waldeckf<oedelme{lS4b—93),
II. György fejedel«n fia, szlil. 18S1 jan. 14.,

me^ Marienbadban 1893 máj. 12. Atyját 1845
máj. 15. követte az uralkodásban s 1853-íg anyja
gyámsága alatt volt Az 1866-iki háborúban
Poroszoraság pártjára állott, 1867. pedig orszá-

gát egészen porosz kwmányzás aíá helyezte.

Legidteebb fla és utóda : Frigyes fejedelem (szül.

1865). Egyik leánya, Emma (sifll. 1858), 10. VU-
moe hollandiai király özvegye, egyideig (1890—
1898) HoUandia régvosn^ volt
Qygrgy, több notgaeteaebb magyar ember neve.

1. Gy. Amw, SZÜL 1060 t^án Marton, L András
királynak htaMBágonkivfil született fla. A Drum-
mond-család e Oy. (Yourick) hercegtl szármas-
tattamagát Éleiének körülményei tejesen Isme-

retienek.V. ö. Wertner, Árpádok. 136.

2. Gy., kalocsai érttdcet (L EÍilocsai érsekség)

lOöO. I. AndrásXL Leo pápához küldte. Jelen vó^t

1050 okt a BesanQonban, midn a pápa ttmispie-
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sen helyeztette el Szt. István vértanú ereklyéit a

besanponi székesegyházban. V. ö. Weiser Frigyes,

a kalocsai gimnáziumi értesítben, 1879—80.
3. Gy. mester, Simon fla, a sóvári Sós-család

öso, IV. László hadvezére volt 1277., midn csatá-

ban elejtette a lázadó Loránd szepesi ispánt, egy
másik ütközetben pedig elfogta Gerg urat,Loránd

halála után a lázadás fejét. 1278-ban a király

8000 magyar és kún lovassal t küldte a Laa
várát ostromló Ottokár hadállásának kikémlelé-

sére. Harmadnap, aug. 19. Ottokár visszaverte

ismételt támadásait, melyeknek azonban meg-
volt az a hasznuk, hogy kicsalták erdített tábo-

rából a cseh királyt, ki azután aug. 25. Stillfried

és Dümkrut között Kim László és Habsburg
Rudolf ellenében a dönt csatával együtt életét is

elvesztette.

4. Gy. mester (Georgius de Hungaiia), ma-
gyar születés pap, ki Németalfóldöii, alkalma-

sint Gröningenben tartózkodott és 1499. egy arit-

metikát adott Id, melynek kéziratát a hamburgi
városi levéltárban rzik. Ott Hellebrant Árpád
189.3. felfedezte, az Akadémiában pedig Szily Kál-

mán ismertette (v. ö. Akadémiai Értesít 1893.

47. füz.). Gy. e mve a legrégibb matematikai
munka, melyet magyar ember írt ; 80 évvel koráb-

ban jelent meg, mint az 1577. Debreczenben meg-
jelont aritmetika, melyet addig e szakban a leg-

elsnek tartottak.

5. Gy., bosnyák püspök a XIV. sz. második
felében, ki politikai okokból a pápai udvarban
volt kénytelen mint menekült tengetni életét.

1403-ban a szentszék kinevezte veszprémi püs-

pöknek, de javadalmát ekkor sem foglalhatta el.

1416-ig élt. V. ö. Hazai Okmánytár VII., 435.

;

Mon. Vatic, S. I. 3. és 4 köt.

György, 1. Aladár, kultúrpolitikus, szül. Husz-
ton, Máramaros vmegyében, 1844 ápr. 11., megh.
Budapesten 1906 jan. 16. Tanult Mármarosszige-
ten, Késmárkon, Szatmárnémetiben, Debreczen-
ben, Budapesten, Tübingonbon és Berlinben. 1871
szén visszatérve, a Hon napilap mimkatársa lett

és az maradt a lap megsznéséig 1882., midn az
orsz. statisztikai hivatal beltagjának nevezték ki.

Rendkívül tevékeny részt vett a közmveldési
egyesületek s az emberbaráti intézetek mködé-
sében, sokat fáradozott a nnevelés elmozdítá-
sán. Fbb önálló müvei : Az egyetemes müveVklés-
iörténelem vázlata (Budapest 1875) ; Magyaror-
szág köz- és magánkönyvtárai (u. o. 1885) ; Esz-
ményi világ (u. ó. 1891) ; A föld és népei, népszer
földrajz (többek közremködésével 1897, 2. kiad.

1905) ; Mugyaror.szág vidéki városai ipari .szem-

pontból (1895); Emherbaráii tan- és nevelinté-
zeteink (1896). Az Akadémia 1898. megbízta a
munkásvódelemrl és munkásbiztosításról szóló

munka megírásával. Ezenkívül írt és fordított

mintegy 30 kötetet, szerkesztette 20 éven át a
Tanítók zsebnaptárát s írt számos cikket. V. ö.

Farka.tfalinj Imre, Gy. A. emlékezete (Földr.

Közi. 1907).

2. Gy. Endre, volt fbldmlvolésügji miniszter,
közgazdasági író, Gy. 1. testvéröccse, szül. Husz-
ton 1848 márc. 18. Mint jogász szerkesztette az
Uj nemzedék c. ifjúsági lapot. 1870. fogalmazó
lett a közmunka- és közlekedési minisztériumban s

több Ízben tett tanulmányutat külföldre. 1878-ban
képviselvé választották s az országgylésen f-
leg mint közlekedési szakember szerepelt. 1876-ban

tagja lett az Akadémiának, utóbb szerkesztje a

Nemzetgazdasági Szemlének és a Vasúti és Köz-
lekedési Közlönynek. Mint gazdasági szaktudó-

sító bejárta a külföldet s alapos ismerje a Bal-

kánnak és a Romániában él magyarok szociális

viszonyainak. 1905 júniusában a Fejérv'áry ka-

kinetben földmívelésügyi miniszter lett, de már
ugyanezen év októberében lemondott, mert nem
volt reménye a békés kibontakozásra. Fbb müvei

:

Keletre magyar (Budapest 1876) ; Angol állam-

férfiak és szó)wkok (n. o. 1874). A középbirtokos

hitele és a szövetkezeti raktár kérdése (1902).

Lefordította Malthus mvét a népesedés elméleté-

rl és Escott-tó\ a A mai Angliá-t. 1905-ben jelen-

tek meg egy kötetben Közgazdasági tanulmányai.
György barát, Fráter György (1. o.) ismert his-

tóriai megnevezése.
Györgye. 1. Sajkásgyörgye, Tápiógyörgye.
Györgyfalva, kisk. Kolozs vmegye kolozsvári

j.-ban, (1910) 2087 magyar és oláh lak.
;
postaügy-

nökség, u. t. Ajtón.

Györgyfölde (azeltt: Jedlinka), kisk. Sáros
vm. felsövlzközi j.-ban, (i9io)232 rutén lak.; u. p.

Felsöodor, u. t. Felsvízköz.
György hárfája. Hell Miksától ül. György an-

gol király tiszteletére bevezetett, ma már nem
használatos csillagkép.

GyörgyMza, kisk. Torontál vm. bánlaki j.-ban,

(1910) 1134 német és magyar lak. ; vasúti állomás,

posta- és táviróhivatal.

Györgyi, kisk. Abaúj-Torna vm. füzéii j.-ban.

(1010) 199 tót és magyar lak. ; u.p. és u.t. Magyarbód.
Györgyi, 1. Alajos, fest, szül. 1821 márc. 15.

Pesten, megh. 1863 szept. 22. Els tanítója

Pesky volt Budapesten, azután a bécsi akadémiára
ment 1845. s 1855. állította ki Budapesten Olasr
n c. festményét, amely most a Szépravészoti
Múzeum tulajdona. Egy olaszországi tanulmánytit

után Budapesten telepedett le. ahol 1861. a fvá-
ros megbízásából Deák Ferenc arcképét festette.

Életének egjik utolsó mve a király arckéi)*\

amelyhez az uralkodó Bécsben ült modellt Gy.-

nek. Arcképeken kívül oltárkéi)eket is festett.

2. Gi/. Dénes, építész, szül. Budapesten 1886.

1908-ban a Technológiai iparmúzeum, 1909. az

iparmvészeti iskola tanári székére hívták meg.
Számos középületet, iskolát, templomot épített s

munkáit magyaros törekvés jellemzi. A turini

világkiállítás magyar házára kiírt pályázaton

Töry Emillel és Pogány Móriccal együtt els dí-

jat nyert.

3. Gy. Kálmán, rajztanár, szakíró. Gy. 1. fia.

szül. 1860 márc. 7. Budai)esten, hol tanulmányait
végezte. 1884-ben a székesfvárosi iparrajziskola

tanára lett. A Magyar Ipannüvt^zeti Társulat

titkárának, majd vezértitkárának. 1908. igazgató-

j:^nak választotta, 1897 óta az orszi'igos iparokta-

tási tanács tagja. Az elemi iskolák rajzoktatásá-

uak reformja érdekében hatásos agitációt kezdett,

számos nyilvános eladást tartott. 1903 óta rajz-

oktatási szakfelügyelje a székesfvárosi elemi

iskoláknak. 1906. tanítási tervét az Orsz. Köz-
oktatási Tanács elfogadván, az azóta kiadott
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Ifjabb rajztanitási tervek as ó közremOködéeével
készültek. Sok önálló értékeséét, bírálatot irt a
ssüdapokJba. 1895 óta egyik ocerkeeztöje a Minta-

lapoknak ; 1897 óta fmunkatársa. 1911 óta pedig

kcotöje a Magyar IparmSnoészd c. folyó-

i: i'uak.

i I vörgyiketfindérlak-Nemesbükkösd, L Tün-
''k.

Györgyike-virág (georqiiuiy «•), 1- DaJUia.
Györgylaka (axelött : Jwrcsevecz), kiak. Zala

\ Qi. peiiaki j.-ban, (i»io) 421 horvát lak. ; n. p. ée

u. t. lOsszabadka.
György mester. 1 Gyijrqy, 3. és 4.

Györjyös, kisk. Sáros vm. gírálti j.-ban, (i9io)

"t lak.; u. p. Reménye, u. t Taiwlyhanus-

-~vr)Tuzta,NagybaraGBkáhoztartozóiNi6Zta

>^ vm. bujái j.-ban, (i»io) 510 magyar-
;.... . .^. ; u. p. és u. t. Regócze.

György-rendek. 1 . lixior: Szt György házi és

lovajn-i'Ud. Alapította Miksa Emánuel bajor vá-

la^íztOfojedflcm, fflujitva a régi Szt. Györgj' lo-

vagrendet. Alapszabíilyait Miksa fiától. Károly
Alberttól (a kósóbbi Vll. Károlytól) nyerte 1729
ápr. 2Í., Xlll. Benodek pápa megersítette, 1778.

! adar választófejedelem újból megeró-
V IV. Miksa Józst»f választófejedelem,

ki ii ; k között a 2-ik heljTe állította.

1S27 j szabályokat nyert Ezek szerint

H !
' _'\ mestere a király, elsó nagyperjele a

Ti - a níá.*!odik a következ kir. herceg. A
I aokból, 12 parancsnokból és

k egy papi osztálya is van.

1^/i a(>r. it. uj íi.iipejzabáiyokat nyert, melyek
szerint az irgalm&^á^al sierzctt érdemekért
adományozzák. A rend tagjainak katolikus vallá-

snaknak, 25éve8nek kell lenniük, azonkívül régeb-

ben 34 ali^ítványképes tet kellett kimatatni, ki-

véTe a rend idegra nyelvfi tagjait, kik az sszám
*/,-át tehették. 1871 óta c«ak 8 st keli kimutatni
A rendjellel egjütt idegen rt<ndjelt csak nagymes-
teri engedéllyel lehet hordani. A rend ünnepe:
ápr. 24. ée deo. 8. Jelvénye : fehéraaegélya, ég-

színkék kereszt, négy saljában a bi^ ruta, va-

lamennyi csúcson arany gombocskákkal. A ker^
középpi^jzson az ellapon az immacalataoonoeptio
képe. A négj- rutában a következ arany betk

:

V(irgini) l(mmaeulata) B^avaria) I(mmacuiata).

Hátlap vörös, fehér szegéllyel, szintén a négy
kék bajor rutával, melyekben a jelmondat kezd-
beti aranyban: l(ustu8) V'(t) P(alraa) POore-
bit). .A medaillon hátlapján zöld koszorúban Szt
íiyörgj- képe aranyban. A kereszt fölött oross-

lánf aranyból, a félhold és a többi ékítmények
kékek. Szalagja világoskék, sötétkékbe átmen
fehér széllel.

2. Oroa; katonai érdemrend. Alapítottál]. Kata-
lin cárn 1709 nov. 26. (dec 7.). tengeren és szára-

zon ssenett katonai érdemek jutabnazására.

1807-ig a rend csak négy osztályból állott, a mon-
dott évben I. Stodor cár még egy ötödiket, a
György-keresztet csat(dta hozzá. Jelv^e arany-
szegély, fehérzománooe, végén széles kereszt,

aranyszegély vöröses középp^jzszsal, rajta a fe-

kete sárkánj-t öl Szt Gyöigy képe fehér lovon.

Pajzs és sisak világoskék, toll, köpeny, ruházata

Rétai Sayy Leafkcmm. IX. UL

és a lóticaró v<^:^; hátlapján a szent mono-
granu^ja, ágy mint a csillagon, fekete.

.3. Hannoveri rent^eL Alapította ia39 ápr. 23.

Ern Ágost király, egyúttal hannoveri házirend-

nek nyilváníttatott. Csak egy osztálya volt.

4. Sskiliai érdemrend, melyet Napóleon József

nápolyi király 1808 febr. 24. alapított 3 osztály-

ban. A ren(\jel ma már megsznt.
5. Amjol érdemrend, 1. Térdszalagrend.

György-sziget, 1. Santorin.

Györgytaller, a XVI. sz. óta a katonák által

amiüotkeut viselt, különböz érték ezüstpénz,

ni -\vik oldalán a sárkányt megöl Szent
I > ;>e, a másik oldalán pedig Jézusnak az
ap'MoioKKal a viharból való menekülése látható.

Bbájos célra legalkalmasabbnak vélték a XVI.
és XVII. sz.-ban Magyarországon és a Mannsfeld
gróf által veretett Gy.-okat ; ezeket utánozták is

azóta folytonosan és majd babonából, majd a divat-

nak hódolva, fleg lovas-katonák óraláncon most
is viselik a vágás, döfés és lövés ellen megóvó
Gy.-okat.

Györgyválya, 1. Szentamrauválya.
Györgyvár, l, iS':>'/' /.

Györgyvölgy. 1. S. folgy.
Gyri Jakab, szaloutai iiajüu-hadnagy. A let-

tentbetlen bátorságú, amellett kegyetlen és agya-
fúrt XVI. és XVII. sz.-beli hajdúnak valódi

példaképe, kit a nép mítosza is szárnyára vett.

Mint lelkes magyar és református, I. Rákóczi
György erdélyi fejedelem páriára állott vak-
mer csapataival. 1636. a Szalonta szomszéd-
ságában lev Madarásznál a fejedelmi és a tö-

rök hadaknak kemény mérkzése volt. Bár a tö-

rök ereje túlnyomó volt, a csata estig eldöntet-

len maradt. Erre mindkét fél visszavonult s egy-
mással szemben helyezkedett el az ú. n. Test-

halomnál, melyet Aran>- is megénekelt. De a csel-

veté^)en jártas Gy. .300 hajdújával megkwttlte a
török tábort, melyreí^ hátulról dolqiergés, pmka-
durrogás, hangos csatakiáltás (cJézós, JózobU ós
Hozzá, hozzá vitézek !»), meg a kfizetben firireb-

ben darvak sipitása k^tt vad rohamban tá-

madt. A megrémült tör^ azt hívén, hogy meg-
érkeztek Rákóczi segédoaiMtai. a tábor hátra-

hagyásával eswveoett fiitMaak eredt. Aki nem
posztolt el a kOzeli moosarakban, Gy. vitézeinek

esett áldozatni V. ö. Az Osztrák-magyar monar-
chia Írásban ós képben. Magyarország ü. köt

;

Sekm Béla, A hi^dnaág ; BáUagi Aladár. A bihari

oaata, 1. 1809. június 14. A wagraini
döntó csatára készül Napóleon, nebogy a CMoon
át OyArbe vteazavonnlt János föhsReg seregével
az ennlitett csatában szintén részt vehessen, a
Béca-Újhelynél álló JeoA olaas aUdráiyt Magyar-
országba rendelte. János fliberoeg jún. 13. ért

Gyr alá. ahol 18,000 gyalogost és 9000 tovast

számláló hadát a már ott álló. József nádor veaé-

relto magyar nemesi fiUkelö csapattal egyesitetle,

melynek létszáma 10.000 gyalogosra és 9000 lo-

vasra telietA. Bael szemben a flranda hadsereg
mintegy 49,000 gyalogosból és 18,000 tovasból

állott. János flUiereeg seregét jún. 14-én követ-

kezleg állította csatarendbe: Jobb szárny Prí-

mont altábornagy alatt Györszabadbegy délnyu-
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gáti csúcsánál ; a középhad a fherceg személyes
vezénylete alatt egészen Kismegyerig teijeszke-

dett, a balszárny pedig Mecséry altábornagy alatt

Kismegyer és a Viczay-árok között foglalt állást.

A csata d. u. 1 óra tájban kezddött a franciák

támadásával. Délután 3 és 4 óra között a két fél

gyalogsága közt elkeseredett harc keletkezett,

melynek folyamán a franciák lassan tért nyertek

8 a védkot, kiknél már a töltény is fogytán volt,

néhány száz lépésre visszaszorították. Ekkor azon-

ban János fherceg olörerendoli a tartalékban ál-

lott Alvinczy gyalogezred S zászlóalját, mire a

már kritikussá vált harchelyzet ismét jobbra for-

dul. Ezalatt Montbrun a francia lovassággal d. u.

félnógy óra tájban támadásra indul Mecséry el-

len, aki a 3 nógrádi fölkel századból álló Gosz-

tonyi-dandárt a Viczay-árkon át ellentámadásra

rendeli elre. Ámde a már ekkor teljesen felfej-

ldött francia lovasság túlervel reáveti magát
és a magyar fölkelket visszaveti. A Gosztonyi-

dandárt egymás után a többi osztagok is követték

és a patakon való átkelésükhöz mérten egyenként
nekimentek az ellenségnek, melynek rendezett

túlerején azonban e részleges támadások sorjában

kudarcot vallottak s így nem csoda, hogy a fe-

gyelmezetlen és gyakorlatlan csapat d. u. 4 óra
tájban teljesen felbomolva futásnak eredt. Egy-
résziik a Sashegyen ugyan ismét rendbe volt hoz-

ható, de a többi vagy a harctéren maradt, vagy
úgy elszaladt, hogy Budáig, illetleg hazáig meg
sem állapodott. Az osztrák és magyar hadak bal-

szárnya ilyenformán fedezetlenül maradván, Já-

nos fherceg nem aknázhatta ki a francia gyalog-

sági támadás visszaveretésónek elnyeit. Viszont

Jen alkirály, lovasságának sikereit látva, kevés-

sel 4 óra után a támadás megújítását rendelte el.

Erre a legnagyobb szívóssággal és elkeseredéssel

újból lángra lobban a gyalogsági harc, míg végre
János fherceg belátván, hogy Montbinin további

térnyerése folytán oldala és visszavonulási vonala
is veszélyeztetve van, d. u. 6 órakor elrendelte a
visszavonulást Ács, illetleg Komárom felé. A
Gy.ban János fherceg serege 114 tisztet, 6121
embert, 571 lovat, továbbá 2 zászlót és 2 ágjTit, a
magyar fölkel sereg pedig, mely e csatában sze-

repelt utoljára, 26 tisztet és 765 embert vesztett.

A francia sereg vesztesége csak hozzávetleg ál-

lapítható meg, de alig tett ki többet 3000 ember-
nél. Az elesettek emlékére Ottó fherceg védnök-

sége alatt Gyr város és vármegye közönsége
Kismogyoren emlékmvet állított, melynek tervét

Ottó fherceg készítette. A leleplezés 1897 okt.

17. történt meg. V. ö. Breit, Az egyetemes had-

tört, vázlata, II. köt. és Bodnár István, A gj'öri

csata c értekezését (Hadtört. Közlem. 1897).

2. Oy. 1849 június 28. A sikeres táraadó ta-

vaszi hadjárat és Buda bevétele folytán az osztrák

részrl elvben már elhatározott orosz beavatkozás
csakhamar ténnyé vált és a szövetséges kor-

mányok megállapodása szerint az osztrák fsereg-
nek a Üuna mindkét partján, az orosz fseregnek
pedig Duklán, Kassán és Miskoiczon át kellett Pest
ielé elnyomulnia. A magyar hadsereg Buda be-

vétele után Komárom irányában húzódott vissza

;

Pöltonberg hadteste még mindig Gyrnél állott,

Kraetty önálló hadosztálya pedig a fels Rábához

küldetett. Görgey mindenekeltt aDuna balpartján

elnyomuló osztrák seregrészeket akarta tönkre-

tenni. Az e célból a Váczon át intézett támadó el6-

törések jún. 9. a szeredi, 16. a zsigárdi, 20. és 21.

pedig aperedi ütközetekre vezettek, melj-ek vég-
eredményükben a magyar csapatoknak Komárom
alá való végleges visszavonulásával végzdtek.
Ezek után Haynau seregét a Duna jobb partján
összpontosítván, az I. és IV. hadtestet Pöltenberg-
nek Gyrnél álló VII, hadteste ellen arcban, a III.

hadtestet pedig a gyri állás baloldalának meg-
kerülése végett Árpáson át Kmetty hadosztálya
ellen indította. Utóbbi Ihászinál vívott rövid üt-

közet után a fseregtl Pápa felé szoríttatott,

mire az osztrák III. hadtest Pöltenberg balolda-

lába került s azt Komárom felé visszavonulni

kényszerítette. Pöltenbergnek a Gyr és a Rába-
vonal megtartását célzó feladata teljesítésébon, az

5700 embert és 17 ágyút számláló Kmetty-had-
osztályt is beleszámítva, 17,000 ember és 61 ágyú
állott rendelkezésére, míg Haynau ellene 28-án

66,000 embert és 290 löveget hozott mködésbe.
Rendelkezésre álló erejét Pöltenberg következleg
osztotta el : a Csallóközben fekv Révfalut 2 zász-

lóalj, 2 lovas század és 8 löveg szállotta meg

:

ugyanennyi foglalt állást a Szigetkülváros eltt,

2 zászlóalj, 6 lovas század és 9 löveg pedig a
bécsi külváros eltt állott fel ; 4 zászlóalj, 5 lovas

század és 4 üteg a Belvárosban tartalékviszony-

ban maradt. Végül a pápai útról leend megke-
rülhetés ellensúlyozása céljából Lipthay alatt 4
zászlóalj, 8 lovas század és 10 löveg a ménfi
állásba s innen késbb egészen Szemeréig tolatott

elre. A Rábán Árpásnál átkelt és Szemere felé

elnyomuló osztrák III. hadtest támadásának Lip-

thay annál kevésbbé állhatott sokáig ellen, miután
hírül vette, hogy a közte és a gyri fövédelmi

állás között fekv Ménf irányában az osztrák

Schneider-dandár nyomul elre, mellyel Lipthay
Csanak és Ménf között rövid ideig tartó harcot

folytatott. Ezalatt az osztrák IV. hadtest, mely-

nek eredetileg Rába-Patonánál kellett volna :i

Rábán átkelnie, a hídverés nehézségei miatt le-

mondott ezen szándékáról és ahelyett a Rába és

Rábcza között nyomult támadólag elre. Egyide-

jleg az I. hadtest az abdai híd felé, az ahhoz tar-

tozó, tüzérséggel és lovassággal megersített

Reischach-dandár pedig a Kis-Duna balpartjáii

Révfalu felé nyomult elre. A Schlick altábornagy

intézkedései szerint hatalmas túlervel támadjisr.".

induló osztrákokkal szemben Pöltonberg csapatai

nem sokáig tarthatták magukat s délután 4 óra

tájban megkezdték a visszavonulást a város eltt

emelt olsáncolt állásból a város szegélye felé.

Erre különben Pöltenberg már Görgeytöl is ka-

pott volt a visszavonulásra parancsot, aki déltáj-

ban Gyrnél megjelenve, utóbb Ménfre sietett

hogy ott a vezetést személyesen átvegye. Az Ár
felé visszavonuló magyarokat az osztrákok csal;

gyengén üldözték s az odahagyott Gyrt este (í

óra felé, a királlyal az élén, a Benedek-dandái-

szállotta meg, míg a IV. hadtest többi része egt'-

szen a szabadhegyi m^aslatokig tolatott elre.

A Gy.-ban az osztrákok 9 tisztet. 286 fnyi le-

génységet és 78 lovat, a magyarok pedig 5 tis/

tet, 478 fnyi legénységet és 56 lovat vesztettek
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V. ö. Breit, Magyarorsiág ffiggetleoaégi harcá-
nak katonai története III. köt.

Gyri emlékkereaztek. Gyr várának Sohwar-
Koberg és Pálfly által lö98 máro. 28. történt

vigBOifod^alása oliy nagy h^áet IdóKtt el Alsó-

AuBitriáJMii, hogy eien ^nreiadetoe esontoy em-
lékére igen sok (alobaa és ai ntak mellett k-
kereexteket állítottak, melyeket Raaber Kreoze-
nek neiraflett a nép. Idvel a köznép azok eredetét

plÍplejMto ée mai nap ferdítéssel élve : Rauber-
h- c neveoie kereslteket A Gömöry 6.

•rtén. Közlem. 1893. 279. 1.) közolt
i. hogy e kttereortek csakogyan
sát jelentették.

-..iptalan, krlttkezéee a püspökséggel
Szt. István korára vihet vissza. Kez-

1 állott, kik szerzetesi közös éle-

iiu't; a Xin. sz.-ban is megtartot-
'

1 a közs étkezés szokását A
:ion<A volt a káptalanban,

m.i^, .. r^ j. 1. u..^ ií valóságos és 6 címzetes
ta^a van.

íivnri Dspökaég, alapítását Szt. István ko-
Az egyházmegye el kiterjedésében

i^lalta Mosón, Sopron, Gyr és Vas
míg egyes részeit 1777. a veszprémi

uiQ alapított szombathelyi ptlspökség-
ik. A Gy. jelenleg Sopron, Mosón vá^-

vábbá Gyr vm. nagyobb részére és
komtiium vmegye tertiletének nagy részére ki-

t>>rjH. A tí>n>k hódoltság idején a Gy. csak négy
~ szenvedte a rabságot s ennek kö-

iagjavadalmai zavartalan birto-

kábtiü maiuüi. .\ jelenlegi püspök, Wérady L. Ár-
pád, a ?yöri püspöküknek névsorában a 6S-ik he-

l\ \ liárom elsnek neve a felsorolásban

tgyományra hivatkozással igazolható,

rí pflspök, kirl biztos tadomásunk
iiis v.Hartvicusl096— lllíMg. Neve-

i^T, u^ M.<ii voltak Bakócz Tamás (1487— U94),
késbb esztei^mi bibomok-érsek, Zacharia Del-
ino bíbomok (1566—1572), aki I. Ferdinánd és
11. Maximiliáu királyok kedves embere volt és

mint pápai nuncius szerzett érdemeket Széchényi
iyöTgy (1658— 1H8Ö), késbb esztergomi érsek,

ki nagy összegeket áldozott a papnevelés oél-

KoUpnich Upót bíbomok (1685—1695),
tfly Ágost, szász herceg (1695— 1725), akik
esztei^mi érsekek lettek, Schwarzenberg
tig., aki a pUspöki lakok fényét emelte nagy

anyagi áldozatok árán és Simor János, késbb
esztergomi bíbornok hercegprímás.

Györk, I. Galgagyörk, Uévizgyörk, Vámos-
(pjörL

Györké iGyarkov), kisk. Abang-Tonia vm.
füzéri j.-bnn, u9i<» (i2M magyar és tót lak., n. p.

Magyarbd, n. t Alsómislye. 1672 okt. 26. Kobb
és Spankaa osztrák tábornokok itt megtámadták
a knrucokat s gyzelmet arattak felettük. L. még
Szepesqyörhe.
Györkefalva (azeltt : Györkgfalu), kisk. Szat-

raár vm. nagybányai j.-ban, (imo) 504 oláh lak,,

n. p. és u. t. Felsbánya.
Györkebáza (azeltt : Ch/urcsina), kisk. Tren-

csen vni. zsolnai j.-ban. íi«to) 819 tt lak., n. p. és

u. t. Kaj' 'Z.

Györköny. nagyk. Tohia vm. dunaföldvári
j.-ban, (1910) 2643 német és magyar lak., ponta-

hivatal, u. t. Nagydorog.
Györladamér (azoltt Ladamér), kisk. Gyr

vm. tszlgetcsilizkuzi j.-ban, (i9io) 384 magj'ar
lak., u. p. Gyórzámoly. n. t. Gyr.
Gyröcske, kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban,

(1910) 268 magyar lak., u. p. Záhony, u. t. Csap.
Gyröd (azeltt: G iroda), kisk. Temes vm.

kö/^Mjnti j.-ban. (1910) 1419 oláh és magyar lak.,

u. p. és a. t Temesremete. L. még Alsógywöd
és Felsögyöröd.
Gyrök, l. Balatongyörök, SzUösgyörök.
Gyrök Leó, fest, szül. Pápán 1847 ápr. 22..

megh. 1899 dec. 15. BudaíK'stcn. Tengerésznek
kékült, de áttért a fe.stói pályára s Angliában és

Parisban tanult Itt érte t a commime vihara,
amelyben Gy. élénk részt vett úgy hogy csak
bajjal birt menekülni a rámért halálos ítélet

ell. 1871. hazajött s elóbb mint mérnök, majd
mint tanár mködött. 1882. állította ki elször
Zappuntello c. képét a .Mcsarnokban s attól

fogva súrn voltak láthatók tengeri tájképei a
kiállításokon. Saját vitorlás hajóján évonkint b-
járta az Adriát s onnan hozta kisméret képeinek
motivimiait. N^ughatatlansága kínzó idegbeteg-

séggé fajult, életét végre önkezével oltotta ki.

Gyrös. 1. Feketegyörös.
Györösd (azeltt : Zsurest), kisk. Krassó-Szö-

rény vm. lugosi j.-ban, (1910) 308 oláh lalc, u. p.

Szárazány, u. t Bozsor.

Gyrrévialnpataház. l. üéifalupataház.
Gyrság (azeltt : >Ság), kisk. Gyr vm. pusztai

j.-ban, (1910) 112b magjár lak., ti. p. Pázmándfalu,
u. t. Gyórszontmárton.
Gyr-sopron-ebeníarti vasút. Gyrtl Lajta-

újfalu országhatári sf. illotóleg Kbenfurtig terjed
rendes nyomtávolságú, gzüzem. 120*26 km.
ho.sHzú maeánvasiit. Megnyílt Gyrtl Sopronig
1876 jan. 8., innen l>ajtaújfaluig 1879 okt. 28.,

Gyrtl a Rába partjáig terjed s csak árúforga-
lomra berendezett 1*9 km. hosszú rakodó-vágá-
nya 1891 máj. 1., a Gyr Máv. pályaudvarig ter-

jed 1*7 km. hosszú, valamint a Soprontól a sop-

roni délivasúti pályaudvarig vezet 1*3 km. hosz-
szú összeköt vonala 1876 jan. 3. A felszerfaJvi.

czinkfalvi és nagyczenki cakorg>-árakhoz egj-
egy vontató vágánya van. Csatlakozik : Gyrnél
a MAv. és györ^veszprém-dombovári hév.-hoz;

Csornánál a pé^pa-«8omai és dunántúli hév.-hoz

;

Sopronnál a délivasút-, zopron-kószegi i's sopron-
pozsonyí hév.-hoz; Ebcnfurtnál a >«ion-potten-

dorfi ée wittmannsdorf-ebenfurti hév. hoz: Esz
tárházánál a fertvidéki hév.-hoz; Vulkapardány-
nál s soprwi-pozsoiiyi bév.-hoz. Az igazgatóság
Budapesten, az flzletl^zgatság Sopronban van.
OyörsöTinyhiz (azeltt: Sövényház), kií'k.

(lyór vm. tószigetcsilizkzi j.-ban, (19101 128*:

német é^ mag>'ar lak. ; postahivatal ; u. t Lébény
Györazabadhegy (azeltt: Szabadhegy) elbb

önálló puszta, jelenleg Gyr városának Ív. kerü-
lete. Népessége (i»io) 2041. Vasútállomás, posta,

távíró, távbeszél.
Györszabadi (azeltt: Szabadi), kisk. Gyr

vm. tszigetcdlizkzi j.-ban. (1010 379 magyar
lak. : a. p. és o. t Bácn.

14*
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Gyrszemere (azeltt : Szemere), nagyk. Gyr
vm. sokoróaljai j.-ban, (i9io) 1696 magyar lak.

;

vasútállomás, posta, távíró, távbeszél.

Gyrszentiván (azeltt: Szentiván), nagyk.

Gyr vm. tószigetosilizközi j.-ban, (1910) 4014
magyar lak. ; vasútállomás, posta, távbeszél.

Gyrszentmárton, nagyk. Gyr vm. pusztai

j.-ban, (1910) 3068 magyar lak., a járási szolga-

bii'ói hivatal és járásbíróság székhelye, takarék-

pénztárral, hitelszövetkezettel, posta- és táviróhi-

vatallal és távbeszélvel. Határában van Pannon-
halma (1. 0.) bencés apátság.

Gyrsziget, azeltt község, most Gyr városá-

val van egyesítve.

Györtelek, kisk. Szatmár vm. mátészalkai

j.-ban, (1910) 1023 magyar lak. ; vasútállomás,

posta, táviró, távbeszél. L. még Hadadyyr-
telek és Sonili/óyy&rtelek

Györújfalu (azeltt : Újfalu), kisk. Gyr vm.
tószigctcsilizközi j.-ban, (1910) 572 magyar lak.

;

u. p. és u. t. Gyrzámoly.
Gyrrár, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910)

770 magyar lak. ; vasútállomás, posta, táviró.

Gyr-veszprém-dombóvári h. é. vasút. A
Máv. Gyrszabadhegy állomásától Újdombó-
várig terjed f- és Jutástól Veszprémig kiágazó
szárnyvonalból álló, 203*2 km. hosszú, rendes

nyomtávolságú gzüzem h. ó. v. A Máv. gyr-
gyrszabadhegyi és újdombóvár-dombóvári vo-

nalát peage-ban használja. Megnyílt Hajmáskér-
töl Üjdombóvárig 1895 dee. 30., Gyrtl Ba-
konyszentlászlóig 1896 aug. 10. és innen Jutas-

Veszprémig 1896 dee. 16. Csatlakozik : Györsza-
badhegy, Jutás, Hajmáskér, Újdombóvár és

Veszprémnél a Máv.-hoz; Lepsénynél a déli

vasúthoz ; Tamási-Majsamiklósvárnál a hidegkút-

tamási-i h. é. v.-hoz; Veszprémvarsánynál a
pápa-bánhidai h. é. v.-hoz és Gyrnél a györ-

sopron-ebenfurti vasúthoz. A v.-t. székhelye:

Budapest. A Máv. üzemében van.

Gyry, 1. Elek, jogtudós, szül. Gyrött 1841
máj. 1., megh. Budapesten 1902 febr. 6. Az ügy-
védi pályára lépett, s a budapesti ügyvédi kama-
rának 15 évig ügyésze volt, 1894. pedig elnöke
lett. Az 1889-iki jogászgylés alelnöke volt, Pau-
ler igazságügyminiszter megbízásából a polgári

törvénykönyv általános és családjogi részérl ter-

vezetet készített, 1891—92. pedig a házassági
jogról készített tervezetet. Elénk részt vett az ág.

ev. egyház ügyeiben is. Több izben volt képvisel.
2. Gy. Ilona, írón, Gy. 7. leánya, szül. Oros-

házán 1868 dee. 13. A budapesti tanítónképz
intézetben nyert 1887. oklevelet és kilenc évig
mködött a fvárosnál. 1903-ban férjhez ment
Oinever Arthurhoz, a londoni üniversity College

tanárához és Angliába költözött. Irt költemé-
nyeket, tanulmányokat és hét éven át szer-

kesztette a Párisi divat c. ni divatlapot, de kü-

lönösen kitnt jeles mfordításaival. Ezeken kívül

kiváló érdemeket szerzett a magyar kultúra és

közviszonyok külföldi ismertetésével. Állandó el-
adója lett a legnagyobb angol városok Corpo-
ration-Lecture-einek, vagyis a városi hatóságok
rendezte irodalmi és néprajzi eladásoknak. A
nemzetközi erkölcsnevel kongresszuson tartott

eladásának sikere folyán az angol Parenfs Na-

tional Educational Union is eladói közé válasz-

totta, melynek egyetlen idegen származású tagja.

Gy.-t az ily jelleg szónokok legjobbjai közé so-

rozzák. Fordításai : Byron : Kain, kiadta a Kis-
faludy-Társaság, több Byron-, Moore- és Victor
Hugo-költemény. Regényfordításai: Thackeray,
Hiúság vására ; Walter Scott, Ivanhoe ; Dickens,

Dombey és íia ; Mark Twain, Az amerikai örökös

;

Bret Harte, Cressy; Gorard, Lady Baby; Paul
Margueritte, Szeret ? Nem szeret ? Egj'éb fordí-

tásai: Andersen regéi; Stanley és Emin pasa.

Megírta Mme de Maintenon, Nightingale Plorence
és Harriet Beocher-Stowe életrajzát s a budapesti

Uránia Színház részére Skócia c. nagysiker da-

rabját (1905). Férjével együtt fordította angolra
gr. Andrássy Gyulának A magyar állam fenma-
radásának és alkotmányos szabadságának okai c.

munkáját The Development of Hungárián Con-
stitutional Liberty címen ; Ajtay müvét a nem-
zetiségi kérdésrl The Hungárián Question,

RiedJ Prigyes Magyar irodalomtörténetét a Goss-
féle Literatures of the World sorozat számára.
Hungárián Grammar címen angolok számára írt

magyar nyelvtant adott ki. Több angol nyelven
tartott magyar irodalomtörténeti eladása nyom-
tatásban is megjelent.

3. Gy. István, kémikus, szül. Debreczenben 1861
júl. 15. Tanulmányait a budapesti, heidelbergi s

müncheni egyetemen végezte. Lengyel tanár mel-

lett elbb gyakornok, 1887—1894. tanársegéd

volt. 1894-ben a budapesti m. kir. kertészeti tan-

intézet kémia tanárává nevezték ki ; 1913 óta a
fóldmív. minisztérium kertészeti osztályába is

be van osztva. Borsavmeghatározó és szeszpárló

készüléke általánosan ismeretes. Pontosabb dol-

gozatai : Uj nitrogéntartalmú vegyületrl (két köz-

lemény. Matematikai és Természettudományi Ér-

tesít IX. és X. köt.) ; XJj térfogatos módszer a

solutio arsenicalis FowUri és a Mnytató bork
vizsgálatára (két közlemény, a Gyógyszerészeti

Hetilap XXXII. évf., németül a Presenius Zeit-

schriftben) ; Az antímonsidfid mennyiségi vizsgá-

lata j A cyanhidrogén oxidatiója kálium perman-
ganattal ; azonkívül a Gyry, Schilberszky, Strö-

cker Gyógyszeráizgyakornoki tankönyv (Buda-

pest 1902) hzikai és kémiai részét írta. Tevékén\

mködést fejtett ki a kertészeti irodalombam is;

hosszabb ideig résztvett a Gyümölcskertész c.

lap szerkesztésében ; társszerkesztöje a földmiv.

min. kiadásában megjelen Kertészet c. lapnak.

Szerkesztette még A kis ketiész c. tankönyvet (>>

annak talajtani részét irta. Munkatársa e Lexi-

konnak is.

4. Gy. Loránd, gazd. szakíró, Gy. 7. fia, szül.

Orosházán 1871 ápr. 11. Jogi tanulmányait Buda-

pesten elvégezvén, 1894. a földmiv. miniszté-

riumba lépett, ahol 1907. min. oszt. tanácsossá ne-

vezték ki. A földmiv. minisztérium kereskedelem

-

politikai fosztályának h. fnöke. Mint ilyen sz.

mos kereskedelmi szerzdés és az Ausztriával va

szerzdés munkálataiban vett részt s több kitün'

tésbtm részesült. A római nemzetközi mezgazd;-
sági intézet szervezési munkáját is intézi saz in-

tézet által kiadott francia nyelv közleménj'ek

nek magyar nyelven való közzétételére a fóldmí-

velósügyi miniszter által megindított folyóiratnak
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saerkesit^e. As ÁKuaföld o. darabját, melyet a
hadapegti Unmia-szmhii 11(13 febr. matatott be,

t/ nrsság több nagy yároeában is eladták.

Munkatíbrea e Lexikonnak is.

5. Gy. Sándor, mérnök, szdl. Tarjánban (Ko-

márom) 179Ö., megb. Pesten 1860 márc. 'J. 1825.

ft pesti egyetemen mérnöki oklevelet nyert. 1832.

a Magyar Tnd. Akadémia rendes tagjává válasz-

totta. Iffivei: A Buda és Pest közt építend álló

hídról (Pest ia32); A felsbb arakfns elemei

(Bnda 1^36 -40. 2 tz.) ; A hamiprendszer kiszá-

müáaárói és zongorák lutngolasáról stb. (Buda

1858. Pest 1864).

6. Gy. libor (nádudvari), orvos, szül. Buda-
pesten 1869 máj. 9. Orvosi tanulmányait a buda-

pesti egyetemen végezte, ahol 1893. avatták or-

vosdoktorrá. Azután a Szt Rókus-kórbázban ké-

pezte tovább magát s 1902. az orvosi történolem-

böl magántanári képesítést nyert lü05-ben az

állatorvosi fiskolán az állatorvostan történelmé-

nek, mint k(tMP7/t tárínnak, eladásával bízták

i!i.'-'. A k' z .ktat.i-i, rniintegj-12-szer

kui(itr kulti.iiin^ <.}-. imi tanulmányok
gyiytéáe céljából, többek kuzutt a lipcsei orvos-

t()rténelmi intézetbe is. Elnöks^ tagja Oy. a
I' :rsche Geselischaft für Geschichte der Medi-
. lek, a Société fran^ise d'histoire de la Médi-
eiut'-nek ; a berlini kir. orvosi akadémiának, a
balloi Academia Leopoldino-Carolinának levelez

ja. A budapesti klr. orvosegyesületnek éve-

át kOnyvtámoka, háznagya és igazgatótaná-

tagja volt Irodahni dolgozatai fleg or-

tárgyúak, magyar és német nyel-

'Ten jelentek meg. Gy. zenével isfo^alkozik ; da-

lainak narr réeie nyomtatásban is megjelent.

7. Of. Vilmos, evang. lelkész és Író, szül. Gy-
rött 1838 jan. 7., megh. Bnd^>e8tai 188 ápr. 14.

írói tehetségének ol^ jelei már a badapesti ke-

gyesrendi gimnázium fels ootályaiban kitntek,
hol Horváth Cyrillben talált nemes bozdltóra. A
budapesti teok^^ akadémián s a berlini egyete-

men (1856—1861) hittudományi eladásokat haU-
gatva, már korán az idegen nyelvek tanulmá-
nyozásával foglalkozott s ritka nyelvtehetséggel

megáldva, csakhamar sokoldalú nyelvismeretekre

tett szert. Bgy évig Pesten Székács Jzsef mdlett
segédlelkész, 1862—1876-ig Orosházán, m^d ha-

láláig Bud^esten rendes lelkész volt Mint egy-

házi szónok nagy hirre tett szert (Szónoklatai

halála után összegyi^tve : (ry. egyházi beszédei,

1886) s egyéniségének értékes és szeretetreméltó

vonásai által hívei körében páratlan népszer-
ségre. Példaképe volt az Igaz embernek és a jó
papnak. Fiatal korától ke»lve állandóan érdek-

ldött az irodalom iránt s tevékeny részt vett iro-

dalmunk életében mint a Petfl- és Kisfaludy-

Tnrsaságok (1868). m^d az Akadémia (1872)
ta jja. Irt egyházi müveket átdolgozta a Károli-

íóle biblia-fordítás ^itestámentomi részét de mnn-
kásságának java résiét * világi 8s^>irodalomnak
szentelte. Dolgozott az IQnwágTiak (mcáék, képes-

k iivvek: Balassa János, történeti elbeszélés,

1 ^ s. 1872, 1873 ; LegjUabb Robinson 1869, 1873.
1 'ii7i, s e müveivel igusági irodalmimk egyik
iu< ::nlapítéja lett, írt Urai költeményeket jobbára
a 60-as években, melyekben vallásos áhítatának,

sasnlmének. családi boldogt&gának ad hangot
(megjelentek halála után KSUeménuek c. alatt

1886), elbeszéléseket nagy számumai a széphx>-

dalmi folyóiratokba, melyek közül Elbeszélések

c. alatt 1886. egy. 1888. és 1909. két kötet jelent

meg, s egy vígjátékon kívül három népszínm-
vet : Nótás Kata (1879) ; Az öreg béres {Í8SÍ):A
jeles kompánia (1883) ; melyek a Népszínházban
színre is kerültek, s az els kett nyomtatásban
is olvasható. Eredeti munkásságánál sokkal je-

lentsebb múfordltói tevékenys^, amire nyelv-

ismeretein kívül versel készsége, fcM'maénséke és

könnyed stílusa miatt egyenesen rátermett s való-

ban egyike volt legjelesebb mfordítóinknak. For-

dított angolból (Shakespeare), franciából (Moliöre),

svédbl (Tegnér, FritMofmonda : vegjes költemé-

nyek) ; de legtöbbet spanyolból : Moreto, Közönyt
közönnyel; Caldercn, Az áUh.ataios fejeddem,
Az él t álom, A zalametii biró; Cervantes, Don
Quijote; A ganzul-románckör; Álarcon y Mendoza,

A hazug. Bletrtyzát megírta Radnai Rez.s beve-

zetésül Gy. költeményeinek 1886-iki kiadása elé.

Qyörzinoly (azeltt : Zámoly), kisk. Gyr vm.
tószigetcsilizközi j.-ban, (i9io) 1338 magyar lak.

;

posta, távbeszél.
Gyzelem. Az ellenfél hadieröinek fegyveres

er alkalmazásával oly mérv gyengítése, hogy
legközelebbi hadicélunk elérésében meg nem^
tolhat. Dönt a Gy. akkor, ha az ellenség hadi-

eri oly állapotba jutottak, hogy nem képesek
többé az egész hadjárat fcéljának elérésében meg-
akadályozni. A harctéren való Gy. annál becse-

sebb, mennél inkább megrendíti a legyzött fél

katonai rendjét (erélyes üldözés) és mennél inkább
nehezíti a legyzött fél veszteségeinek gyors pót-

lását (a hadászati alappal való összeköttetéseinek

megszakítása). L. még Diadal, Diadalív, Diadal-
kocsi.

Gyz, személynév, 1. Magyar aem&ynevek.
Gyzs agár, mely a hajtott vadat kitartó eré-

vel s fokozóidó sebességgel hajtja, ellentétben a
sebes agárral, mely ke^^etben hi^t gyorsan s vé-

gül las^.
Gynbákó, község, 1. Vágó.
Gyncs, 1. Gifujtódugó.

Gyoia, 1. Gyújtó.

Gyniaadö. Az állami bevételek fokozásának a
szökségessése sok államban a Gy. behozatalára

vezetett Tisztán pénzügyi célt szolgál, mivel

fenmaradását túsroidészeti szempontok nem te-

szik m^iokolttá.Végeredményébeo a gyofo vevit,
fogyasztóit terheli, ez adteem tehát tisztán fo-

gyasztási adó és hol egyedámság alakjában, hol

pedig a gyártási éselámsításijog bérbeadása útján
honosí^ák meg. Olaszországban a Gy.-t az 1^.
évi júl. 28-iki törvénnyel hozták be, az adót in

részint bélyegek alkalmazásával n.v/int a gyá-

rosok által flzetuidö engedélyi: : óják le.

Franciaország a háború ntán l^ .

.

n létesí-

tette a Gy.-t eredetileg bélyegadó alakjában,

az<inban már 1872. a gyártád és elámsítási jog-

nak kizárólag az állam részére való biztosítása

útján. Az évi bevétel meghaladja a .30 millió

frankot. Orofzor.fzágban a Gy. 1848. év óta áll

fenn, idleges szünetelés után 1888. évben ismét

behozták. Van még Gy. Görögországban (1884.
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i!v óta), Spanyolországban (1892. év óta), Vene-

zuelában, íijabban pedig a birodalmi pénzügyi
reform létesítésekor 1909. évben behozták a Né-
rnethirodalomhan is (Zündwarensteuer). A Gy.-t

a gyáros rója le, még mieltt a gj'ufát a gyárból

kiviszik illetleg a forgalomnak átadják. A gyufa
csak szabályszer csomagolásban hozható for-

galomba és az egyes dobozokon a gyáros neve
kittintetendö. Az egész üzem pénzügyi ellenrzés
alatt áll. Az 1909. évi jún. 1. után üzembe hozott,

valamint az olyan gyáraknál, melyeknek egy évi

gyártási eredménye bizonyos mennyiséget meg-
halad, a Gy. a törvénynek életbeléptetésétl szá-

mított 5 év múlva 20''/o-kal emelkedik. Magyar-
ország és Ausztria szintén foglalkozik a Gy.
eszméjével.

Gyugy (azeltt : Tót- Gyugy), kisk. Somogy vm.
lengyeltóti j.-ban, (i9io) 1066 magyar lak., u. p. és

u. t. Szöllsgyörök.
Gjujtöl. (Tij.,gyufa, rendesen 50 mm., ritkán .30

mm. vagy lOÓ mm. hosszú, 2 mm. vastag henge-
res, recés, négyzetes vagy lapos négyszög pálca,

viasszal bevont pamutbél, újabban papírhenger
is, melynek egyik vége paraffinnal vagy kénnel,

majd pedig foszforral (esetleg amorf) van fölsze-

relve. A Gy.-hoz használt fának, a Gy.-szálnak
puhának, szivacsosnak, hasadékonynak, amellett

azonban elég szilárdnak, rugalmasnak és lehet-
leg fehérnek kell lennie. Legalkalmasabb erre a
jobb fajta nyárfa, másodsorban a lucfenyfa, végre
kivételesen még a bükkfa.

A legrégibb Gy. az 1815. feltalált ú. n. Congreve-
féle. Ezen a Gy.-n 3 sr. klórsavas kálium, 1

sr. kén- és gummi arabicumból álló keverék volt,

mely keverék kónsavba mártva meggyuladt. A
hozzá szükséges kónsa\ at aszbeszttel bevont kis

palackokban tartották. 1832. Tre^'ani és Romer
bécsi cég az els, dörzsölés által meggyúló Gy.-t

klórsavas kálium- és antimonkénegbl készítette.

1833—35 között terjedt el a foszfor-Gy., melyet
a debreceni születés Irinyi János talált föl.

Ezt a találmányt Romer szabadalmaztatta ós for-

galomba hozta. Az els Gy., mely foszfor, klór-

savas kálium, autimonkénog és gummiból készült,

igen gyúlékony volt s azért a klórsavas káliimaot

nemsokára salétrommal, késbb pedig salétrom-

savas ólom és ólomhiperoxid keverékével helyet-

tesítették. A mérges, sárga foszfort újabban az
alaktalan, vörös foszforral helyettesítették (svéd

Gy.). Foszformentes Gy.-t is készítettek, de ezek a
foszforos Gy.-t még nem pótolhatják.

A legtöbb Gy.-gyár a Gy.-szálkákat(fadrótot) ké-

szen veszi. A szálkákat mindenekeltt az ú. n. rá-

mákba rakják. A ráma rovátkás falécekbl áll, me-
lyek vasrudakra tolhatók és élckel összeszorítha-

tok. A ráma megtölté.se akképen történik, hogy a
munkás egy csomó pálcikát a lécen végighúz, mi-
alatt a rovátkák nu'gtelnok. Jelenleg a berakásra
leginkább a Stéold-Mo gépet (1. Berakó gép) hasz-
nálják. A Gy.-kon alkalmazott gyúlékony foszfor-

keverék oly gyorsan ég el, hogy a fa tle nem
gyuladhat meg, azért a pálcikákat elbb valami
gyúlékonyabb közvetít anyagba mártják, líend-
szerint ként alkalmaznak (kénes gyújtó), de mivel
az kellomotlen szagú kéndioxidot fejleszt, a fino-

mabb Gy.-t paraffin, stearin ós kolofonium keveré-

kébe mártják. A ként v. a stearint lapos vasüstbeu
megolvasztják. Hogy a pálcikákra mártá.skor sok
kén V. stearin ne raga^on, megmelegítik a pál-

cikák végét úgy, hogy a rámát rövid ideig meleg
vaslemezre teszik. A fölmelegített vég pálciká-

kat ezután bemártják és a felesleges ként lerázo-

gatják. A Gy.-kon alkalmazott Gy.-szer foszfor-

nak, oxigént elbocsátó anyagoknak, valami ra-

gasztóanyagnak és esetleg töltanyagoknak kev»'-

réke. Az utóbbi közé sorozható a teljesen fölöslegei

festanyag is, melyet finomabb Gy.-kon találunk.

Az oxidáló anyag lehet klórsavas kálium, salét-

rom, salétromsavas bárium, krómsava.s kálium,
barnakö, salétromsavas ólom, ólomhiperoxid stb.A
ragasztó anyag lehet enyv, gummi arabicum és i

dextrin.Az enyves keveréknek az a hátránya, hogjr

mártogatáskor föl kell melegíteni, a gummi arabi-

cum pedig drága, azért leginkább az olcsó dextrin-

nel pótolják. A keverékek összetétele nagyon kü- j

lönbözö. Jó keverékben csak 5—
7<*/o

foszfor van és }

robbanás nélkül, lassan ég el. Egyszer Gy.-keve-

rék készül : 4 lit. vízbl, 5-6 kg. dextrinbl, 1-8—20
kg. foszforból ós 22'5 kg. ólomkeverékbl (salét-

romsavas ólom és ólomhiperoxid). A közönsége.-^

ólmos Gy.-keverék barnaszínü a benne levólom-
hiperoxidtól, azért a színes keverékeket salét-

rommal, salétromsavas báriummal vagy klórsa-

vas káliummal készítik, pl. kék keverék : 15 sr.

szenegálgummi, 5 sr. foszfor, 15 sr. klórsavas ká-

lium, 10 sr. üvegpor, 5 sr. ultramarin.

A klórsavas kálium és vörös foszfor keveréke
dörzsöléskor rendkívül könnyen meggyulad. Ezen
alapszik a svéd Gy., melynek Gy.-keveréke f-
képen klórsavas káliumból és gummi arabicumból
áll, melyhez ki-ómsavas káliumot, barnakövet,

ólomhiperoxidot, vaskéneget, antimonkéneget stb.

is kevernek. A doboz felülete pedig enyvvei kevert
vörös foszforral van bekenve, melyhez némelyek
üvegport, antimonkéneget stb. is kevernek. Pó-
képen a foszfor mórgessége miatt igyekeztek

foszformentes Gy.-kevéreket készíteni, de mind-
eddig nem sikerült oly keveréket ö.sszeállítani

mely a foszfort teljesen nólkülözhetvé tette volnu

Az alkalmazásba jött keverékek vagy nagyon
robbanók és veszélyesek, vagy nem gyuládnak
meg oly biztosan, mint a foszforkeverékek. A
foszformentes keverékek leginkább alkénessava*

ólmot, klói*savas káliumot, pikrinsavas káliumot
antimonkéneget és krómsavas káliumot tártai

máznak.
A Vulkán-Gy. fej nélküli pálcikákból áll, mely* Ín

a svéd gyújtóhoz hasonlóan a vörös foszforral b'

kent dobozon meggyuladnak. A pálcikákat 30 si

víz, 20 sr. klóreavas nátrium, 4 sr. kénsnvíi-

ammónium és 2 sr. mézgából készített oldat li;ui

áztatják. A doboz felületén 1 sr. vörös fosztoi-.

1 sr. autimonkénog és gummi arabicum keverék
van. A f'iíWmsz és szivar- Gy.-k salétrommá] <

ólomcukorral áztatott papírból v. papirloi;

készülnek, mely a taplóhoz hasonlóan parü/

ég. A fidibusz ö.sszehajtott papirszelet, melyur
egyik végén kevés Gy.-keverék van, a szivar

Gy.-k pedig papirlemezbl vágott romboi- !

melyeket alkalmazáskor a szivarba dugnak <

zsölós által meggyújtják. A papir parazsánál sxci-

ben, esben is meggyulad a szivar. Az ú. n. matróz-
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Of. » kfisOBBÖges Oy.-^nál nafo^obb fej s lassan

é^keyerékbffl ké6zttl.úg>' hogyszélben és esöbon is

meg lehet vele a síivart gyújtani Ba a keverék Vt
ar. saraiegálgnmml. 1 sr. salétrom ée 1 sr. hársía-

oénböl kéortU, melyet emgtOoli^al Illatosítanak.

A fimáidkákat eltesör dibe a keverékbe márt-

ják és cak anxtáo a kiMtaflégee Gy.-kovorékbe,

hogy ddmiUéB által meggyi^jtiiatók legyenek. A
vuz-Gy.-ktiMaaégBBQj.hoBBMaaágkní vágott
vékony viassgyeiiyáeBkáttM késriUnek,

melyeket kézi monkával a rámákba rak-
nak és ágy, mint a közönséges Oy.-t, a
Gy.-keverékb<^ mártják. A gyigtófej mártó-
anyagát, amelynek lényeges alkotórésze

a feh - ' '* *'-"n és nyílt edény-
ben ; mérgez hatása
f '

• A mártóanyagot
/el fütött edóny-

., ci.aolynek fedele P
'•n jár. Az anyagot 31
ic A keletkez fosz-

lapát tengelye mögött
iison át szívják el keletkezé-

ül, hogy a möhelybe ne jussanak. Ha-
i Gy.-ipar az utolsó évtizedben némi

• mutat, amit a nagy külföldi verseny
.:>b idóben különösen az á. n. svéd Gy,-k

gyártása vett nagyobb lendületet. Kormánykörök-
ben már nálunk is foglalkoznak a Gy.-adó esz-

méjével, mely külföldön már több országban ré-

gebben be van hozva, 1. Gyufaadó.
2. Gy., az a kéezfUék. amely a tüzérség löve-

dékének, srapnelnek és
7 '

' ' 'roU)aná8át

ankétfi&le

>ztetflnk

s csapódó

o.. . L. w. ..„,. „./onyosldó

elteltével, utóbbi csak ak-

kor robbantja fel a töl-

tényt, ha az kemény
tárgyba ütódik. Legújab-

ban márcsakkettósgj'uj-
tót, vagyis olyat használ-

inindkét elbb
iiikcióra képes.

A kitto» (ly. metszetéi
az ábra mutatja.

Oynjtó Izabdla, írón,
1. Fanqhné.
Gyujtóadó. 1. Gyufa-

adó.
Oynjtóakna, a német

és obisz szenít módnál
a szenít tér közepétl a tetig felér hasábalakti
nyílás, mely a szenltrakás meggyújtására szol-

gál. L. Szénégetés.

Oyi^gtóbomb*, az ellenség által elfoglalt tár-

gyak f'L'^viiifá.sára SKrigáló lövedékek, melyek e
eélr;; y anyaga vannak megtöltve.
Gy - a a u, gffúcfS (ném. Brnti, Icf). rézbl

agy aárgarésMH ké8iitett,8Maic86' . • >g-

töltött csövecske, melybe nÜK&r vu /.ve

akként, hogy annak érdes részével való üurzsö-
léesel a Gy. csövébe tett robbanó anyag lángot vet
8 a lport fellobbantja.

Gycgtóelegyek. gyúkéaztímények (ném. Brand-
sats), kénbl, salétromból, gyantából, lporlisztbl

s néha még összeaprított szöszbl is összeállított

könnyen meggyiytható s nehezen eloltható anya-
gok, melyek lángjának oly nagy hmérséklete van,
hogy minden éghet testet meggyújt. Gyiytó-
lövedékek megtöltésére használják. Az északame-
rikai polgárháborúban Fenian-ftre-t (1. o.) használ-

tak Gy.-ként.A lotharingiai tz két vegytiléknek

QjroJtófejkeverék-fOzd.

egymással érintkezésbe jutásakor vet rendkívül
hosszú, nagy hmérséklet lángot ; az egyik klóros

kénnek foszforos kénnel való vegyüléke, a másik
híg ammóniák. Vizek felületim ég tüzet úgy idéz-

nek el (hajók meggyújtására), hogy 1 gr. káliu-

mot 600 gr. benzinnel dobnak a vízbe ; a kálium a
vízzel érintkezve meggyulad s ez meggyiytja a
szétfolyó benzint.

Gynjtófelület, 1. Gyujtóvonal.
Gynjtogatás, törvényben meghatározott tár-

']az idozito

utó \3!/iytónál

durraiuftólbet

A ket:

gyaknóB.
bárki lefaet

tárgy afpl

mások ves/

atoloó b(

;

ebb!
vesz*

a bek

sok ^

lábaii

erre rondr/lt,vagy u>l>b ember össaejó^

iz-

'ra

:Ú ái(a-

'TOlgáló,
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gáló épületek, továbbá raktárak, gazdasági épü-

letek) és bizonyos a törvényben felsorolt ingók

(szabad téren fekv nagyobb mennyiség árú- v.

terménykészlet, a földtl el nem vált vagy gar-

madában, illetve halomban lev gabona, nagyobb
mennyiség építési vagy tüzelésre szolgáló anyag-

készlet). A Gy. büntetése 5—10 évi fegyház, a

minsített esetekben (épületeknek oly idben való

szándékos felgyújtása, midn azokban ember tar-

tózkodik, — bizonyos közérdek épületeknek pl.

templom, közkönyvtár stb. felgyújtása — oly

tárgyak felgyújtása, melyek nagymérv ve-

szélyt idéznek el, pl. lporraktár felgyújtása)

10— 15 évi fegyház, végül: ha a felgyújtott he-

lyiségben volt személy a tüz által életét vesztette

s a gyújtogató azt, hogy a helyiségben valaki

van, beláthatta, amennyiben cselekménye Gy.-t

nem képez, továbbá ha a gyújtogató egy idben
vagy rövid idköz alatt több Gy.-t, vagy egy
Gy.-t, de többek szövetségében követett el, úgy-
szintén a csapatosan rablás vagy rombolás cél-

jából elkövetett Gy. büntetése életfogytig tartó

fegyház. Büntetlen a Gy., ha a tüz továbbterjedé-

sét a tettnek felfedezése s nagyobb kár okozása

eltt a tettes maga v. intézkedései következtében

mások megakadályozták. A törvény bünteti még
a szövetséget, ha ahhoz elkészületi cselekmény
is járul ós pedig 2 évig terjedhet börtönnel. L.

még liobban szerekkel elkövetett bncselekmé-
nyek, Tüzvészokozás vétsége.

Gyigtogató levél (ném. 'Brandbrief), egyesek-

hez V. egész községekhez intézett oly levél, mely
gyujtogatással való fenyegetést tartalmaz. Zsaro-

lási célból történt elküldése a zsarolásnak minsí-
tett esetét állapítja meg, mely mint bntett 5 évig

terjedhet fegyházzal, hivatalvesztéssel és a poli-

tikai jogok gyakorlatának felfüggesztésével bün-

tetend. Zsarolási cél hiányában a cselekmény
közcsend elleni kihágás, amely egy hónapig ter-

jedhet elzárással és 400 kor.-ig terjedhet pénz-

büntetéssel, ha pedig a Gy. valamely községnek
V. vidéknek lakosait fenyegeti, 2 hónapig terjed-

het elzárással és 600 kor.-ig terjedhet pénzbün-
tetéssel büntetend.
Gyújtogató madár (Avis incendiaria), a ha-

vasi csóka (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.) neve
a klasszikus irodalomban.

Gyújtogató téboly, gyujtogatási téboly, 1. Fi-

románia.
Gyújtógép, a gyufa felfedezése eltt gyújtásra

használt gépek, min pl. a Döbereiner-íéle Gy.
Gyujtógömb v. gyujtógolyó, két vasabroncsból

alkotott gömb, melyet gyújtóanyagokkal megtöl-
tenék, ers vászonnal bevonnak, kenderszalagok-
kal körülfonnak és azután híg sziu-okba mártanak.
A Gy.-öket csekély lportöltéssel mozsarakból ha-

jítják felgyújtandó tárgj'akra, hajókra stb.

Gyujtógyártás, I, (íyujtó.

Gyujtóhajó (ném. Braruler ; ol. bniloto ; franc.

bríílot ; ang. fire-ship), hajózási célokra többé már
nem használható régi hajó vagy más vizi járómú,
mely könnyen ég, gyúlékony anyagszerekkol
megrakva és meggyújtva, régi idkben tengeri
ütközetek alkalmával a szél felli oldalról v. az
áranmial az ellenséges hajókra bocsáttatott, hogy
azokat szintén meggyújtsa. Bizonyos hírnévre

tettek szert Gianibellinek 1585. Antwerpen ostro-

mánál a spanyolok ellen használt Gy.-i, melyek a
Schelde folyamot elzáró híd ellen mködtek siker-

rel. Nevezetes eredménnyel használták az ango-
lok 1588. a spanyol armada (1. o.) ellen, továbbá

a görög szabadságharcban Miaulis szabadsághs
a török íiotta ellen, melyet 2 ízben megsemmisí-
tett, valamint Cochrane és Exmouth lordok

Algir bombáztatásánál. Az ágyúk tökéletesítése

és a gzhajók fellépése óta Gy.-kat használni

mind nehezebbé vált. Utoljára 1849. Velence kö-

rülzárolása alkalmával az osztrák hajóhad által

alkalmaztattak.

Gyujtókészülék, a katonaságnál töltények l-
porának vagy lövedékek robbantó anyagainak
meggyújtására szolgáló készülék. A töltények l-
porának meggyújtására szolgálnak puskáknál a
töltényhüvely aljába helyezett gyujtóelegyek s a
gyutacsok, ágyuknál és mozsaraknál pedig a
gyujtódugók (1. 0.). Az ürlövedékek és srapnellek

robbantó töltésének meggyújtására háromféle
Gy.-et használnak : olyant, amely a lövedék meg-
indításakor keletkezett lökem által gjnijtátik meg
s amely elre meghatározott számú másodperc
alatt ég le a robbanó anyagig ; vannak továbbá

oly Gy.-ek is, amelyek a löveg falai és a lövedék

közötti üi'ön átcsapó lporlángok által gyújtatnak

meg s gyjtcsatornájuk hosszának tetszéssze-

rinti módosítása szerint több v. kevesebb másod-
perc múlva gyújtják meg a robbanó anyagot ; más
Gy.-ek kemény tárgyhoz való ütdés következté-

ben gjTJJtatnak meg gyutacs segítségével, és végre

vannak oly Gy.-ek is, amelyeknél a lövedéknek
hirtelen megállításakor két üvegtartány törik

össze s ezek tartalma egymással érintkezésbe

jvén, lángot vet. L. még Gázgijujtók és Tz-
szerszámok.

Gyújtóiéncse, 1. Gyiijtóüveg.

Gyújtólövedék. A lfegyverek feltalálása eltti

idkben gyújtó nyilakat és gyújtó anyagokkal
megtöltött kosarakat, edényeket stb. hajítottak

az ellenséges erdítésekbe, hajókra v. táborokba.

A XVII. sz. óta a vasból készített tömör golyókat

az ágyúk közelében hevenyészett tzhelyeken iz-

zóvá tették s rövid ágyúból vagy mozsárból ltték

vagy hajították oda, ahol valamit fel akartak

gyújtani. Legutóbbi idben oldalaikon lánglyu-

kakkal ellátott s gyujtóeleggyel (1. o.) megtöltött

ürlövedékekc't használnak. L. Lövedék.
Gyujtómérgezés, 1. Foszformérgezés.
Gyujtónyíl (lat. maUeolus), a lövófegyverek

filkalmazásiv eltt alkalmazott oly nyíl, amelyre

vagy gyujtóanyagba mártott csepüt ersítettek

meg (l.Fa/arikii), v. iK>dig csövet képez nyelüket

töltötték meg gyujt(')anyaggal, amelynek lángja a
cs oldalán lev lyukakból tört ki. A Gy.-at meg-
gyújtva v. nyilazó ijjal, v. hajítógéppol ltték az

ellenség várába, városába vagy táborába, v. néha
lovassága vagy h di elefántjai közé.

Gyujtópalackok. a hajóharcokban azeltt—
különösen a törökök által a Dunán is — használt,

gyujtóanyagokkiil megtöltött sgyujtókanóccal el-

látott nagy palackok, melyeket az ellenséges ha-

jókra hajítottak.

Gyujtópapir, lisztnek és alkoholnak keveréké-

vel bemártott szúrpapiros.
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Gyújtópont (gócpotd^focw). az optikában as a

pont, uiel \ ben egy lenoaére v. gümbtükürre annak
föteogeiyével p&rboMinoean esö sogarak a törée,

ill«>töi«g TiassaTerödéfl után v. maguk találkoz-

nak, V. legalább visszafelé való meghosszabbítá-

saik. Gyüjtólencsi ncl (g>'t^tóüveg, L az i. ábrát)

és vájt ttUroél (gyujt<^tUkur, L a ^. ábrái) maguk
a sugarak találkoznak a Gy.-ban, jobban mondva

1. ibn.

annak egy igen kis környezetében ; szóró lencsé-

nél és domború tükümél ellenben a sugaraknak
viSBiafelé való meghosszabbításai. Ha egy gyujtó-

ttveget V. gyojtó-tükröt úgy tartanak a Nap felé.

kogy * sugarak a fötenireltyel párhuzamosan es-

senek be, akkor a Gy.-ban találkozó megtört, ille-

tleg visszavert hsugarak ott oly hóséget képesek

lüfejteni, hojry gyúlékony tárgyakat meggyujta-

2. ibr*.

Bak. Innen a Gy. neve. A geometriában egy pontot

akkor hívunk egy síkgörbe Gy.-jának, ha az illet

pomttMU a végtelenben lev körpontokhoz búzott

egyenesek a görbét érintik. Ellipszis, hiperbola

ée a parabola (íy.-j.iit illetleg, 1. Kúpszeletek.

Gynjtópontkészülék, Marcnseontól ered m-
aier, ol^ok g5'ulá<i hmérsékletének meghatáro-

sására. Hárumlábon fóltrümbalakú csésze nyug-
szik, melybe fövenyt tesznek (1. az ábrái). Erre he-

lyezik a pontosan i cm. magas t^lyt mely az

olaj
'

" szolgál, s melyet a h mellékszer-

fcez* yzotben tart meg. Az olaj hevíté-

sét skaiavai ellátott, szabályozható égvel esz-

kOslik. Ha ezzel néhány kísérlet révén meghatá-
rozták a hmérsékl<>t növekedését, s a skálán

megállapították a 1 mgzó beállítását, késbbi vizs-

gálatoknál könny ugyanazon hmérsékletemel-
kedöet elérni, föltéve, hogy a gáznyomás nincs
alávetve nag>- in "n,in/!Í^nak es elkerülhet a hu-

zat Az oliü^ mér jelzi az ol£g hmér-
sékletét. H(tir\ „ :. -sen határozni azt a h-

1 az otaj me^j-ulad, kis lángot

'/zá. Mivel a gyúlási hfok alacso-

nyabbnak mutatkozik, ha a láng nagyon közel

jut az olajhoz és magasabbnak, ha távolabb van
tle, a g gji^tócsnek szilárd vezetést biztoeíta-

nak, melyet használat eltt jól meg kell oligozni.

A gyujtócsö csúcsa derékszög alatt hajlik úgy,
hogy a láng vertikálisan nyúlik be a tégelybi>. A
félgömbalakú csész*» helyett az olaj minsége sze-

rint lap43sat is használnak s a lángot akkor víz-

szintesen irányinak az olaj fölött

Gyv^tóponyvák, a hiyóharookban azeltt az
ellenséges hajók meggyújtására használt gyúlé-

kony és nehezen oltható gjiytanyagba mártott

vitorlavásznak.

Gynjtórajka, az egyik végén golyóval, a má-
sik végén iryujtóeleggyel megtöltött tölténnyel

ellátott rajka, amelyet puskával v. karabéllyal

lttek a folgj'ujtandó helyiségbe.

Gyujtórés. Az alulról begyújtandó szenitö ra-

kásoknál a rakás alján alkalmazott nyilas, me-
lyen át a szénéget megg^mjtja a szenlt rakás
belsejét.

Gyujtóröppentyk, oly tüzérségi lövedékek,

melyek fleg arra valók, hogy az ellenség által

QyiJtApoatkénOac,

elfoglalt helységeket,erdítéseket stb. felgyigtsák.

Régebben külön Qy.-kei gyártottak, jelenleg a
srapnellel és gránáttal Is ugyanazon hatást ér-

hetjük el.

Gyújtószál, l. Gxjuji.
Gyujtószer gyanánt rendszerint könnjengytUó

anyagokat, igy taplót, puhafa-forgácsot néha
benzint, alkoholt stb. használtmk. A gyiytógyár-
tásban a foszfor ktUnbzö nemei s a kén játsza-
nak nagy szerepet. L. Gyjt és Gytntóelegyek.
Gyujtótaplógomba, Fomes fomemarius (L.)

Fr. (adv I. .A Púlyporaceae családba tartozó gomba,
mely fképen a bükkfa törzsén él. Buna szlnú,
puha, fonalas szövetfl bels részébl készítik a
gyujtószomek használt gyiütt^áöt A hona ha-
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sonló Fomes igniarius (L.) Fr. bels állománya

keményebb és ezérfc a belle készült gyujtótapló

rosszabb.

Gyújtótávolság, valamely optikai lencso v. tü-

kör gyújtópontjának távolsága a lenesétl, illetve

tükörtl. A homorú tükör Gy.-a egyenl azon
gömb sugarának felével, melynek felületéhez a

homorú tükör, mint rész tartozik. Az optikai len-

csék Gy.-a függ a két lencsefelület görbületi suga-

rától és az anyag törésmutatójától, melybl a

lencse készült. Ha r és r' a két görbületi sugarat

jelenti, n a lencse anyagának törésmutatóját, /"a

Gy.-ot, akkor -j = (n- Vr + r'/'
-1)1,7-+ -7;. Ha ^^''''"

cse kétszer domború ós a görbületi sugarak egyen-

1 2(n-l)
lk, tehát r' = r, akkor --?-— , tehát

Ha az anyag pl. közönséges üveg,f=- 2(n—í)

melyre nézve «= -g, akkor
/"= r, vagyis a Gy.

egyenl a lencsefelület görbületi sugarával. Ha
valamely lencsefelület homorú, a görbületi sugár

negativ jellel veend.
Gyujtótükör, homorú tükör, mely a reája es

napsugarakat úgy veri vissza, hogy azok egy pont-

ban, a gyújtópontban keresztezdnek s ezért e

helyen nagy hhatásokat idéznek el. Az az

ismeretes elbeszélés, hogy Archlmedes a római
hajókat gyújtótükrökkel gyújtotta volna meg,
igen valószíntlen. A nagy távolságból való

gyújtogatás lehetségét legjobban bizonyltja

Buffon kísérlete, ki 168 drb 16 cm. magas ós

21 cm. széles síktükröt akként rakott össze óriási

homorú tükörré, hogy ez 47 m. távolságból vé-

kony, szurokkal áztatott fenyfadeszkát meg-
gyújtott. 40 tükörrel 15"7 m. távolságban szurok-

kal bevont bükkfadeszkát volt képes meggyúj-
tani, 6 m. távolságban pedig könnyen éghet tes-

teket lángra lobbantott. Állítják, hogy Proklos a
Konstantinápolyt ostromló ViteÚnus hajóit szin-

tén tükrökkel gyújtotta meg (Kr.u. 514.).7í7íeííe

(megh. 1698.) 0-8 átmérj ós 0*9 gyújtótávolságú

Gy.-rel a legnehezebben olvadó fémeket megol-
vasztotta 8 olvasztótégelyeket, földnemeket, k-
zeteket megömlesztett. ,:,:% %hi(^

Gyujtóüveg, egyik v. mindkét oldalán dombo-
rúra csiszolt üvegdarab, mely a reája es nap-
sugarakat úgy töri, hogy azok a napnak kis ké-

pévé egyesühiek. Az egyesülés helyet ers mele-

gít, st gyújtó hatása miatt gyújtópontnak
nevezik. A hatás annál nagyobb, mennél több

sugarat fog fel a lencse és mennél kisebb a léte-

sített napkóp, azaz mennél kisebb a gyújtótávol-

ság. Vízzel v. más átlátszó folyadékkal megtöl-
tött üveggolyó, vagy loncsealakura formált jég-

darab szintén Gy.-kónt használható. A Gy.-et va-

lószínleg már az ókorban ismerték. A XVII.
sz. ban Tschimhausen készítetthatalmasGy.ekot
Egyik üvegének átmérje 86 cm., gyújtótávolsága
2-2 m. volt. Ezzel nedves fát lehetett lángra lob-

bantani, egyes fémeket megolvasztani. Brisson
és Ixivovfier 1774. két óraüvegalakú üveget len-

csévé ragasztottak össze és tisztított terpentin-

olajjal töltötték meg. Ez még hatásosabb volt,

mint az elbb említett Gy. Mivel nagy Gy. készí-

tése nehéz, Buffon javaslatára több gömbövbl
kezdték gyártani. Ezeket az öves (zónás) lencséket

Fresnel vitte be a gyakorlatba a világítótor-

nyokon, hol nagyon jól beváltak.

Gyujtoványfü (qöv.), 1. Linaria.
Gyujtóvonal. Ha fényl pontból fénysugarak

érkeznek valamely görbült visszaver- vagy tör-
felülethez, a legritkább esetekben verdnek vissza

V. töretnek úgy, hogy ismét egy pontban talál-

kozzanak. A visszaver- v. tör-felület egymásra
következ pontjaiból kiinduló sugarak legtöbb-

ször olyan pontokban metszik egymást, melyek
egymásutánja gyujtófelületet, vagy ha a vissza-

verdés vagy törés ugyanazon síkban történik,

Gy.-at alkot. A Gy.-ak és felületek kamztikák-
nak is neveztetnek, még pedig katakausztikák-
nak vagy diakatisztikáknak, aszerint, amint az

illet optikai rendszerben csupán visszaverdés
történik vagy törés. Kausztikus felület keletke-

zik, ha ersen görbült homorú tükröt, v. gyjt-
lencsét a Nap, v. más, elég ers fényforrás felé

tartunk.

Gyujtózsineg, 1. Löveg.
Gyújtózsinór, dinarait- és egyéb robbanótöl-

tények felrobbantására szolgáló eszköz, mely ak-

ként hat, hogy egyik végén meggyújtatván, bizo-

nyos id múlva végig ég, mígnem a robbanó
tölténnyel összefüggésben lev másik vége ez

utóbbit felrobbantja.

Gyúkészítmények, 1. Gryujtóelegyek.

Gyula vagy gylas, Konstantin
'
görög császár

szerint a magyarok fbírája, Ibn Roszteh szerint

ellenben (d^sila néven) hadvezér, kinek minden
magyar engedelmeskedni tartozott. Magyarosan
kétségkívül gyulmmk ejtették s a birói és had-

vezéri egyesített hatalmat értették alatta, körül-

belül abban a mértékben, ahogy az a gylast a ke-

resztény korban fölváltó nádori méltóságban egye-

sült. Emléke fenmaradt az úgyszólván alkirályok

gyanánt szerepelt erdélyi Gyuláknál, kiknél ez a

móltóság alkalmasint a nemzetségben maradt s

azért lassankint nemzetség-névvé alakult át ; szék-

helyüket is Gyulafehérvárnak nevezték. A Gy.

épp úgy tulajdonnévvé vált, mint pl. a Király,

Herceg, Kenéz stb. Számos család viselte s ere-

deti vagy összetett alakjában ma is 22 magyar
helység viseli ezt a nevet.

Gyula, 1. Horka fia s Erdély meghódítójának,

Töhötömnek unokája, 950 táján utazott Konstan-

tinápolyba, hol csakhamar megkeresztelkedett,

patrícius lett és vendégbarátja Konstantinos csá-

szárnak (Kedrénosz görög író FoXac-nak, a Névte-

len Jegyz Geidámik nevezi). HieroUieoft szerze-

test, kit Theophylaktos Turkia (Magyaroi-szág)

püspökévé szentelt, magával vitte Erdélybe. Maga
Gy. vajda mindvégig megmaradt a keresztény

hitbon. A magyar krónikások (a Névtelen s Kézai)

szerint csodálatos szépség leányát, Saroltát,

Géza fejedelem (1. 0.) vette el s ebbl a házasság-

ból származott Szt. István.

2. Gy., vajda, az elbbinek unokaöccse, Zom-
bor fia, a pogányság és a törzsszerkezet érdeké-

ben 1002. fegyvert fogott Szt. István ellen. Kán v.

Keán moldvai beseny fejedelem szövetségében

egészen a Tiszáig nyomult. István személyesen
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ment elUme ( 1003), legytete s feleségévelée két flá-

vfld. Boával (Bolya, &^a ?) és Bnknyával (Bon^ha,
Bi^na?) egyfltt dúbgván. a kaeat&iység fölvé-

telére kénysierítette. de asontál flúl tisteletbon

tartotta. Gy. volt ax utolBó magyar törzsfnök.

3. tíy, magyar fóár, 1030. Ajtony levágott fe-

jövel aMett&rt. István udvaráto, hol nagy kitün-

tetáaridcri fbgadták ; mldön azonban Csanád vozér

bebizonyította, h<^y ö vágta le Ajtony fejét, a
király elOste ndvarából Gy.-t.

4. Oy^ Keán nemietségéböl, 1191—12^4 közt

a legnagyobb méltóságokat vis<>lte. 1201-ben már
vajda, azután udvarbíró, bán s több várraegye f-
ispánja, 1219-1222. s ismét 1224—26. nádor.

IV. Béla ót mint felségsértt elítélte s a hatal-

mas fóúr 1240 elótt börtönben végezte életét. Gy.

nevú fiától származnak a Siklósiak.

Qrpúti, tkp. JuMus, három pápa neve : 1 . 7. Gy.,

337—362. ült a pápai széken, melynek tekintélyét

növelte a sardicai zsinat atyáinak ::^^S. a pápa
döntbírói ítélethez való fclebbezése. Gy. egjéb-

ként hevesen küzdött az arianizmus ellen.

2. II. Gy., családi nevén Giuliano della Ro-
veré, szül. 1-Í43 dec.5. Albissolában, megh. 1513
febr. 20. Egj'ike volt a renaissance nagy egjház-
fejedelmeinek. Mint IV. Sixtus pápa unokaöcscse

1471. bibomok és püspöki javadalom élvezje lett.

III. Pius halála után 1503. választották pápának.
Uralk'xiása a pápaság elvilágiasodottságáért

részben legalább az egyházi hatalom küls fé-

nyét növel, múvészetdcre és tudományokra ki-

teijed bkezségévé és erélyességével, politikai

és badisserencséjével kárpótolt. Az eg>-házi ál-

lam, amint a múlt század második feléig fennál-

lott, az alapítása volt. Fel akarta szabadítani

Itáliát az idegen aralom alól s e célját Cesare Bor-

gia elzése, továbbá Bologna, Perugia és más
varr'- ---w

' t-iaa atán a pártok állásának

Ma' kvet kihasználásával igye-

kezem T ™"7yarázata, hogy a liardas

pápa pá <>t a cambrai-i ligában

L ifaxiniiw.., '"""fiiai Ferdinánd és a
francia XII. .rében Velence ellen

elfoglalt. *"- toTtrttta, mikor a
kztíirsa ik átengedésé-

vel, a ki< - más engedmé-
nyekkel kkor, 1511 október

havában r 'i?^nnk nevezett

szövete. -T dien és
siemély ik vezény-

~ai zsinat

tit a csá-

NÍXaly igyekui:tek befolyásolni

. évben a római Lateránba hí-

v ter%'ei kivitelében mng-
ö. Brosch (fiotha 1878)

1S8íi) II. G. po-

! írt münnirrú-

/ 'M^l'll , VJr.-

\ r. . Preibure. 1899) sok \\

<\c M iii elfogulatlan jellemz*'

et la Renaissance: Jules II. i

3. IIL Gy^ családi n.. /

líofíte, szül. 1487. Róni lárc.

23. A bibomokl testületi! uigja.

1546-ben. a tridentintmi els idszakában, mint a

pápai legátusok feje szerepelt. Féltékenyen rkö-
dött a pápai tekintély osorbítatlanságán és e tö-

rekvésben ggös fellépésével nagy ellenhatást is

keltett. 16&0-ben választották pápának. Politikai

szövetsége V. Károly császárral, mely Ottavio

Fameeenek Pannából elzését célozta, csakhamar
felbomlott. A trienti zsinatnak második ülésszaka

(1551) uralkodásaalatt folyt le. Hogy ellenfeleinem
vádolták indokolatlanul ttírmészetellenes kiosa-

pongásokkal, tagadhatatlan. V. ö. Pnstor i. m. és

Merkle, Acta Conc. Trid. (Freiburg 1911).

Oyola, rendezett tanácsú város Békés vmegyé-
ben. a Fehér-Körös mellett. Egyike az Alföld leg-

csinosabb városainak, régen egy Körös-ág két

részre (Magyar- és Német-Qy.) osztotta, ntcáit a
Körösnek több csatornája szolte. Fépületei a régi

vár, melynek csonka tornya még e század elcyáa

is börtönül szolgált, az igen díszes vármegyeháza
(becses múzeummal és szép kerttel), a grófWenck
heim-féle, ma srr. .\lmásy Dénes-féle kastély, több

templom stb. Í896-ban leplezték le Erkel Ferenc
emlékszobrát, aki Gyulán született (a szobor Kal-

lós Ede és Kann Gyula müve). Gy. a vármegye
törvényhatóságának, a Gy.-i járás szolgabírói

hivatalának, pénzüg> igazgatóságnak széke ; van
itt királyi törvényszék, telekkönyv, ügyesség,
járásbíróság, királyi közjegyz, tanfelügyelség,

államépítészeti hivatal, kir. folyammérnöki hiva-

tal, kir. iparfelügj'elóség, alsó-fehérkörösi ármen-
tesít társulat, hordójelz hivatal, 2-ik honvéd-
gyalogezred, pénzügyrség, állami állatorvos,

mtmkásbiztosltó pénztár, adóhivatal, csendrsza-
kaszparancsnokság, vasúti állomás, posta- és táv-

iróhivatal, telefonállomás. Két lapja van. Iparvál-

lalatai : kötöttszövgyár (7(X) munkás), melynek
egy 800 munkással dolgozó flókgyártelepe van
TemesN'árott, s így ez a vállalat az országnak e

minségben legnagyobb vállalata, nagyobbára
külföliii exporttal ; 2 téglagyár. 3 cementárá- és

cserépgyár. 4 gzmalom, kop<ffa(^ár, bakaoos-

gyár, cserépkályhagyár. villamosm és jegyár,
gyu£é^ryár; pénzintézetei a b^ésvármegyei és

1. Gy .-városi és Oy.-vidéki takarékpénztár. Vad
püspöki fÓLrininAzinma, állami polg. leányisktdája,

alsófokn j-i, Wonckheim-féle árvaháza.

ni kére- ama, esti kenMk. továbUképsö

tanfolyama, áll. ei. tíu- és leányiskolája, r. katlL,

ref . gör. kel. és izr. feldceseti elemi iskoU^a,

8 tanyai el. iskol^a, a békéemegyei PatnMiage-
egyesttletaek 140 növendék réea^ felszerelt re-

mek szeretetháza, vmegyei mnaenma. 1200 beteg
befogadására képes éB ai orsiágnak ma legmo-

dernebbül berendeld kOdctofaáza és elmegyógy-
intézete, Jöxsef iShflfreeg tOdövéas-ezanatóriama,

áll. gyermdanflDhely, námoe egyesülete és tár-

sulata. Lakóinak aáma 1860-hen 11.843 volt, je-

ipn: - --?{2»t, között^"' -í" ^"'^ "- v--^i

nér; ,r és 2540
12,U;*r iVlu. kat.,3391 gO.. n.. ... .yrz -?.. t. ., i,., , .t

ref. és 921 izraelita. A házak száma 3949. A lakos-

ság mezgazdasággal, barom-, ló-, sertés- és jnh-

t^észtéflsri és kereskedéssel foglalkozik. Heti

piacai és marhavásárai ig«B élénkek, termékeny
határa (33,000 kat hold) nag>-meanyiség gabo-
nát és gyttmölosöt szolgáltat, mellyel élénk keres-

kedés folyik. — Qy. nevét állítólag Töhötöm ono-



Gyuladás 236 Gyuladás elleni szerek

kajától, Gyula erdélyi fejedelemtl vette. 1241-ben

a mongolok egész idáig pusztítottak. Vára, amely
Mátyás király tulajdona volt, hová Világos olött

nagybátyját, Szilágyi Mihályt záratta, késbb
Corvin Jánosra szállt. Corvin János felesége,

Prangepán Beatrix Gy.-n van eltemetve. Mátyás
király a városnak jelentékeny kiváltságokat ado-

mányozott, szab. kir. városi rangra emelte. Az
eiTe vonatkozó okmányok az állandó török hábo-

rúk alatt elkallódtak, azonban az élvezett jogok
szabad kir. városi minségét igazolják. Gy. várát,

amely jelentékeny ersség volt, Kerecsényi László

vitézül védelmezte a törökök ellen, de 1566szept.

1. Pertaff török pasa kezébe került s csak 1694
dec. 21. szabadult fel a török iga alól. Ekkor Gy.
az állami kincstár birtokába kerülvén, III. Károly
1720. a hozzátartozó nagy uradalommal együtt

Haruckern János Györgynek adományozta, ki az-

után Békés vm. fispánjává lett. Fimaradékai-
nak kihalta után 1775. jószágai leányágon a gróf

Wenckheim-családra száUtak. V. ö. Moqyoróssy
János, Gy. hajdan és most (Gyula 1858); Gy.
(Arch. Értesít 1871—1872); Gy. város rövid le-

írása (Gyula 1898). L. még Kisgyula, Kolozs-
gyula, SiöUsgyula.

Gyuladás, íob (inflammatio, phlogosis), egyike
a leggyakoribb és legfontosabb kórfolyamatoknak,
amely lényegileg az erek megbetegedését követ
körülírt szövetelfajulásban áll s a szövet elpusz-

tulása után új szövet képzdésével gyógyul. A Gy.
oka, helye, megjelenése, idtartama nagyon kü-
lönbözö.de minden Gy.-nak vannak bizonyos közös
jellemz tünetei, amelyeket már Celsus (Kr. u. 45.)

felismert, ezek a vér odatódulásából ered bövé-
rüség (rubor), a duzzatlás (tumor), a hemelkedés
(calor), a fájdalmasság (dolor) s legvégül a mkö-
dési zavar (functio laesa). A Gy. okai a legkülön-

bözbb küls ingerek, llzikai (trauma, h, fény,

elektromos áram stb.) vegyi behatások, legfökó-

pen pedig a mikroorganizmusok termelte mérgek.
A küls inger hatására az erek kitágulnak, a vér-

áramlás élénkül, utóbb meglassúbbodik, st a
hajszálerekben meg is áll a keringés (stasis), mi-
után az érfal is megbetegszik, csakhamar savó
szivárog ki a beteg erekbl és színtelen vértostek

vándorolnak ki az erek környezetébe (exsudatio).

Ez az izzadmány vagy lobtermék. Az izzadmány
fehórjedús folyadék, több fehérjét tartalmaz,

mint a pangáskor kiszivárgó savó; az izzadmány
egyrészt a szövetrésekbeu, nyirokutakban hal-

mozódik fel (lobos vizeny), másrészt a sejteket

is áthatja, amelyek emiatt felduzzadnak, súlyos
esetekben elhalnak és ellökdnek, máskor elfajulá-

sokba esnek (zavaros duzzadás, zsíros elfajulás

stb.). A tíinkrement sejtek pótlására utólagosan

új sejtek képzdnek. A míg csak izzadmány kép-
zdött, izzadinánytormelö exsudativ Gy.-ról be-

szélünk, ezzel szemben áll a szövettermelö pro-
dnklivv. plasztikus Gy. Az exsudativ Gy. a kiszi-

várgott lobtermók szerint nagyon különböz le-

het : savósGy. (serosus), ha csak savó szivárog ki

az erekbl (ilyen pl. az orbánc), //eni'/e.í Gy. (puru-
lens) ha a kiszivárgott savóhoz "sok színtelen vér-
test (gimysejt) csatlakozik, rostmyás Gy. (flbrino-

SU8), ha a kiszivárgott savóból több-kevesebb rost-
anyag (íibrin) csapódik ki, ei^es Gy. (i(!horosu8), ha

a genyedés üszkös szövetelhalással jár. Mindezek
a Gy.-ok lehetnek felületesok, a felületes szövetré-

tegekre szoritkozók, v. mélyre, a szervek állo-

mányába terjedk. A Gy. kardinális tüneteit a
szövettani elváltozásokból úgy magyarázhatjuk,
hogy a véráramlás fokozódása miatt a hajszál-

erek ersen megtelnek, a beteg testrész élénkvö-

rös lesz. A vér nagy melegeibocsátó felületet ad,

ezért a testrész melegebbnek tetszik, de ez csak
látszólagos, mert a gyuladt testrész nem haladja
túl a test hömérsékét, st azt el sem éri, a daga-
natot részint a nagy vérbség, részint az erekbl
kiszivárgó izzadmány okozza, utóbbi az idegekre

is nyomást gyakorol, ezért fájdalmas a lobos te-

rület s ez az oka a mködés zavarának is.

A Gy.-t osztályozzuk a helye szerint, pl. agy-
hártya-Gy., tüd-Gy. stb., terméke szerint : exsu-
dativ és productiv Gy., idtartama szerint : heveny,

akut Gy., mely néhány napig, pár hétig tart,

szubakut Gy. 6 hét usque 3 hónapig tartó Gy. és

idült, krónikus Gy., mely három hónapnál is to-

vább tart. A Gy. tartama egyébként az okától,

a behatás súlyosságától s a megbetegedett rész

szöveti szerkezetétl függ. A nyálkahártyák felü-

letes Gy.-akor az izzadmány lefolyik a felületrl

:

katarrálisGy.y.hnrnt, amilyen pl. a nátha, amely-

nek izzadmánya kezdetben savós, utóbb nyál-

kás folyadék ; ha geny ömlik a felületrl, gemjes

hurutról (blenorrhoea) szólunk. A nyálkahártyák
felületén sokszor rostonyás Gy. keletkezik, amely-
nek izzadmánya összefügg lepedékot alkot ; ha
ezt a lepedéket hártya alakjában le lehet válasz-

tani a felületrl, croupos Gy.-ról szólunk, ha a
flbrinkicsapódás a mélybe terjed s a nyálkahártya
szövete elhal, keletkezik a difteriás Gy A nyálka-
hártya mélyében vagy a saervek belsejében lev
kötszövet Gy.-a is lehet savós : lobos vizeny,
vagy genyes : phlegmone. Ha a kötszövet eUá-
gyulása miatt körülírt üreg képzdik sebben hal-

mozódik fel a geny, keletkezik a iáli/og : absces-

sus.A szervek kötszövetének Gy.-t iidersiitialis

(r^.-nak nevezzük, ennek terméke leggyakrabban
az idült Gy. termelte kötszövet s ezért inster-

stitialis Gy. alatt rendszerint az idült kötszöve-
tet termel Gy.-t értjük. Evvel szemben a szer-

vek speciális sejtjeinek Gy.-át parenchyniás Gy.-
nak nevezzük, ennek elég gyakori következménye
a sejtek levedlése, a desquamatio: di'squanuúiv

Gy. A testüregeket bélel savós hártyák Gy.-a

savó, rostonya vagy geny felhalmozódásához ve-

zet (utóbbit nevezzük empyaemámik), a lobter-

mók ilyenkor körülírt helyen halmozódik fel (eltö-

kélt izzadmány) vagy az egé.'^z üregre elterjed a
Gy. : diffúz Gy. A Gy. terméke heveny Gy. után
rendszerint felszívódik, nyomtalanul eltnik, sok

esetben azonban kötszövet fejldik a lobt)s felü-

leten, amely az izzadmány helyét elfoglalja s

összenövésekhez vezet : adhaesiv Gy. : sokszor az
összenövést nagyon kérges szívós szövet okozza
(callosus ös.><zenövé8). A Gy. rendes kísérje a láz

(I. 0.). A Gy. kezelését 1. Antiphlogisüca és Gyu-
ladás elleni szerek.

Oyuladás elleni szerek, a gyuladt testrészen

alkalmazva az edényekot és szöveteket zsugorít-

ják, ezért a duzzadást okozó savó- és genysejtki-

vándorlást csökkentik, st a már ott vizenyt
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okozó lobtormók feliizivóáás&t is elmozdítják.

Ezzel e^ütt <^^">kk•>n a pirosság és a f^dalom.

Ezt az • liútö borogatásokkal (j^^>
alkoholo.- '

) szomkkel (C8«8av és ólom-

©cetoldau>k ^ib.i • I legegyszerbben.

Sz(jká^ oiég pktcák. rw, a teet távolabbi

k(>zönibÖ6 fezein (láb) forró vagy mu8tán>s für-

dk alkalmazása, hogy az ott ^öidézett vérbség
elvoltja a gynladás helyétl a vért. Régi eljárás

vé^l, hn^ atrybAntalmaknál drasztikus haskij-

tk:r nak Qgyanezea elvonó célból.

G

;

i.öménéklét alatt értjük azt a hö-

'IjTiél a felhevített anyag oxigén
; r\gra lobban. Hidrt^éiuiek és oxl-

> At-Yenkébea az egyesfilés már alacso-

t: lumérséUeten is, bár nagyon lassan, de
\ - I . gy és a hmérséklet emelkedése oly kicsi,

' r .: . ül lehet megmérni. 5-30—öOO'-on azonban a
I . !.í«.«w ..iv iiHííy, hogy láng képzdése

•zík be. Nem szükséges
"; t'irész raennjiségét erre

a inoLTii vtározott h' :o felhevíteni, mert
t'h't:'!! ;w pl. egy ele. - dkra is, hogy csak
eirv pwiitnn felmelegitü*' a keveréket a kell hó-

mt'rst'klt'tre, amely megindítja a folyamatot és az

már magától tovább terjed. A Gy. független a
gázoknak reakciómelegétól, a hvezet vezet-
képességétl és a diíTazióképességétl, a környe-
zel htaiérsékletétl. A szilárd anyagoknál álta-

UJban Gy.-nek azt a hmérsékletet mondjak,
mdynél az illet szilárd anyag éghet gázokat
fejleszt L. Égés.

Különféle gázok Oy.-e a közönséges légköri

nyomáson a következ

:

oa%áB»— laTOgftheu

m4n««ii tm-SM^ a6»-«M*
toteox ! .. «87—«Ö8* M4-6&8*
CIáa .. SOS—«!«» —
ItBte 60O-519* M2—647«

Amtatm 400—^O* 4M—MO*
KáakMrogia — no—SSC* 8M-t7S*
Motáa 6M-7(W* S&0-76.*
táa „. BS»-6S0*
Propáa .. mo-SK^

loaiák

Oynlafalva, 1. Iddc. Tnröcz vm. tnrócszent-

mártooi j.-ban, (i9to) 205 tót lak.; u. p. és n. t.

NeczpálL — 2- Gy., Papolcz (1. o.) Háromszék vár-

megye könéghez tartozó paszta, (1910) 722, leg-

iMgyobbránt magyar lak. ; n. p. és o. t. Kovászna.
L. még BácKgyulafalva és Máragyulafaltxi.

Oynlafehirrár (Karlsborg), rendezett tanácsú

város ssab. kir. város eünmel és ersség Als6-

F^ér Tármegyében, as Ompoly jobb parsán,
Qtóbbinak a Bfarosba való torkolatához közel

fekszik. Oy. az Ompoly mellett aiéleaen elterfUö

(alsó) Táróéból s az attól Ny. felé emelkedett he-

lyen fekvO ersségbl vagy várból áU. Az alsó

Táros tObbé-kevért)bé párhuzamos és egyenes nt-

cáival s tágas terelTel (Himyadl-. Nóvák Pereno-,

Szent István-, llátyás-tér) kevés látnivalót nyiyt

;

DeTeaetesebb énflletei a temiriomokon klTüi a vá-

rodiisa, kórhas, leányneréö, snezgyár stb. A
sáncokká' t Tárba a bejárat a hataünas
ketts Kii uü át Tlsx, melyet m. Károly
impozáns lova^íázobra diszft A Tár belseje csekély

tnjedehn, de épületeinél és bels ebmidesésénél
fogva igen érd^ee. Közpmtja a aép sétatér,

melyen az 1849-ben elesett Losenaa ezredes

emlékszobra áll, mig körülötte a tiszti pavillon,

a kir. törvéo^a^ (elbb pénzver), hadkiegtezítö

parancsnokság és laktanya, kat. gimnáziimi és
ftnovel, laktanya (hajdan Bethlen Gábor híres

kollégiuma) és a jezsuitatomplom bolyén épült

kat. fgimnázium sorakoznak. A tiszti pavillonon

túl a tábornoki palota (olrtbh Mikó-ház) és a püs-

pöki lak : közt a hires Szent
Mihály (p. • mely hazánk leg-

novezoto.-'
"

leti-

lOK XIII. . "i s

T" :' * ""
• i"H\ ui:i Kiváló

; }-l44t. gót izlés-

i«-ii a.;iiu»iut .1. i.w
'

-T-'zor változtat-

tak rajta, miáltal 0: kat veszített,

de belseje s nevezet .-^ p..-.. . . - díszítményei

ma is igen szépek. Ide temetkeztek Erdély feje-

delmei s itt láthatók a Hunyadi Jánosnak, Hu-
nyadi Lászlónak és iQ. Hunyadi Jánosnak (a

kormányzó öccsének) tulajdonitott sírtumbák (csak
az ut4>lsó feltétlenül hiteles) ; itt vannak továbbá
Izabella királj-né, János Zsigmond, Bocskay Ist-

ván, I. ApaCf^^ Mihály, továbbá Báthor>- András
bibomok, Martinazzi György és Brandenburgi
János rgróf síremlékei, illetve szarkofágjai. A
templom most stílszer restaurálás alatt áll

(Möller István vezetése alatt). A vár B.-i részében

a hajdani trinitárius templom és kolostor épüle-

tében van elhelyezve a Batthyáneum (könyvtár,

érem-, régiség- és ásványgjüjteraónj') és az elha-

gyott csillagvizsgáló.

Gy. ma Erdély egjik jelentékenyebb városa

;

itt van az erdélyi róm. kat. püspök, káptalan,

szentszék, kir. törvényszék, bányabiróság, járás-

bíróság, ttgj'védi kamara, kö^gegyzség, Máv.
osztálymémökség, járási erdgondnokság, ker.

monkásbiztositó pénztár, állami állatorvos szék-
helye; van benne állandó vegyes felülTizsgáló

bizottság, dandárparancsnokság, vártüzérség, adó-

hivatal, pénzügyM>iztod áUomás, vasúti állo-

más, posta- és táviróhivatal és postatakarék-
pénztár. Van továbbá r. kath. fgimnázium, püs
pöki papnevel intézet, püspöki polgári leány-

iskola, az irgalmas nvérek leánynevelintézete,

ipari és kernk. tanonddcola, 2 kisdedóvó, töU>
kórház, 8 takarékpénztár, népbank, 3 nyomda^ az
alsófehérmegyri tOrténehni és terméssettodomA-
nyi társulat moaenma, a Batth^áneam (I. fentebb),

számos más egyesület és társolat, két heti és két

szaklap. Gy. aionkiTfll tiénk keresked Táros.

Állatvásárai látogatottak. Van 8 gimalma, snsi-
gyára és TiilamosTilAgítótolepe. Lakóinak sxtaia
18d04>en 6054 Tolt, Jelenleg (1910) 11,616, kOite
6836 magyar. 798 német és 5170 oláh, hitfeleke-

zet szerint 2613 r. kat. 2880 gOr. kat, 8846 gör.

keL, 503 ág. evang.. 1106 ref. és 1586 izr. A kato-

naság sáma 1759. A házak száma 1782. Terü-
lete 8589 ha.

Gy. AptUtm nér alatt már a rtenaiak idejjébai

virágzó város volt. a középkorban Álba Juba voK
a neve.A rteuüromokon a magyarok betelepedése

után felépült Táros már a Szt László által alapított

erdélyi pfiqiOkség ssékhelye lett A mong(d<A
12(1. elpositttották, de i^ra fölépült s azután az
erdélyi fctjedehn^ székhelyévé vált Mintán a
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tordai országgylés 1542. Izabella királynét és

Üát, János Zsigmondot Erdélybe befogadta, a Gy.-i

püspökség uradalmát fejedelmi advartartásra ren-

delte. Bethlen Gábor itt alapítá 1629. hires fta-
nodáját, melynek Opitz Márton is tanára volt. Rá-
kóczi György alatt (1658) a török-tatár hadak is-

mét elpusztították s a kollégium Nagyenyedre köl-

tözött át. A püspökség csak 1715. állíttatott helyre

s ugyanakkor (1715—35) épült III. Károly paran-
csára s Szavojai Jen tervei szerint a vár, mely
azért (németesen) Károlyfehérvámak is nevezte-
tik. A magyar szabadságharc alatt is sokat szen-

vedett a város ; Bem öt hónapig ostromolta s 1849
aug. 2. Lüders orosz tábornok szabadította fel az
ostrom alól.

Irodalom. Király Pál, Gy. története, Gyula-Peliórvár 1891 ;

Avód Jákó, A Gy.-i meteor, állomás 1875—84. észlelé-

sei, az u. 0. gimnázium Értesítjében 1886 ; Cserni Béla, Gy.
környékének növényzete, 1879; Bunyitay Vince, A Gy.-i
székesegyhiiz késbbi részei, Budapest 1893 ; Beké Antal,
A Gy.-i káptalani levéltárról. Századok 1880. 857. 1. ; A Gy.-i
palota története, u. o. 1890, 368. 1. ; Cserni Béla, Alsófehér
vm. a rómaiak alatt, Nagyenyed 1901.

Gyulafehérvájri hitviták. Az els 1566 ápr.

24—27. folyt le egyfell Melius, másfell Dávid
Ferenc ós Blandrata vezérlete alatt. Itt terjesztet-

ték el ez utóbbiak a Tordán már elzleg meg-
állapított tételeiket, melyek fölött aztán nagysza-
bású vita indult meg, amely következményeiben
a reformátusoknak szolgált elnyére. Melius a
hitvita után fejedelmi adományban részesült. A
második 1568 márc. 8—18-ig folyt le a fejedelem
és udvara jelenlétében s mindkét fél részérl szá-

mos hittudós részvételével. Ez a vita semmi ered-

ményre nem vezetett ; egyik fél sem tudta meg-
gyzni a másikat.

Gyulafehérvár-zalatnai h. ó. vasút. A Máv.
Gyulafehérvár állomásától Kénesdig terjed, 42*1

km. hosszú, keskenyvágányú, gzüzem sík-

pálya. Megnyílt Gyulafehérvártól Zalatnáig sze-

mély- és korlátolt árúforgalomra, innen Kénosdig
csak árúforgalomra 1895 szept. 22-én. A Máv.
üzemébon van.

QYvd&tSY-család (ráthti), Dunántúl, hol Cso-
báncz várát is birta és késbb Erdélyben játszott

szerepet. Kiválóbb tagjai : Oy. László (a család-

ban e néven harmadik), 1549. Fehérvárnál ke-
vés számú lovassal legyzte a törököt, 1551.
Lippa, 1562. Hegyesd ostrománál vitézkedett.
1563-ban már aranysarkantyús vitéz volt. 1566.
tihanyi kapitány; a töröktl, akinek túlnyomó
többségén Gyrnél is diadalt aratott, visszavívta
Túri György segítségével Tatát és Veszprémet.
Késbb Erdélybe költözött, hol csakhamar János
Zsigmondnak, majd Báthory Istvánnak kedves
embere lett. Ez utóbbinak mint ügyes hadvezér
a Békés Gáspár elleni küzdelemben is (1575) jó
szolgálatokat nyujtott.melyek gazdag adományok-
kal jutalmaztattak. 1599-bon Gyulafehérvár pa-
rancsnoka lett. — Gy.Ihifdarhv. Lestár, Bt\thory
Zsigmond (1586—1508) meghitt embere s jeles
képzett.ség tanácsosa. Többízben követségben
járt a treik udvarnál. Erdélynek korabeli történe-
térl munkát is írt, mely azonban egészében el-

veszett. Bethlen Farkas ttirténelmi müvében sok-
szor idézi s más erdélyi íróknál is találhatunk
belle, különösen Básta Györgyre vonatkozó, ér-
dekes töredékekot. Irodalmi hagyatékát kiadta

Szilágyi Sándor, Gy. L. történeti maradványai
(Budapest 1894, A Magyar Történelmi Évköny-
vek és Naplók a XVI-XVIII. századokból, II. köt.).

A család férüága a XVIII. sz. közepén halt ki. V. ö.

Századok (1869. Gy. László III.) ; Siebenbürgische
Quartalsehrift (VII. 1801.) és Budapesti Szemle
(III. 1858. Gy. Lestárról) ; Gy. Lestárról Szinnyei,
(Magyar írók, IV. köt.) ; H. G. D., A kihalt Ráthóti
Gy.- család eredeti grófi diplomája és címere
(Turul 1893. évf.)

Gyulafirátót (azelt; Rátét), nagyk. Veszprém
vm. veszprémi j.-ban, (i9io) 1415 magyar és német
lak.

;
postahivatal, u. t. Hajmáskér,

Gyulaháza, nagyk. Szabolcs vm. kisvárdai
j.-ban, (1910) 1452 magyar lak., posta- és távíró.

Gyulai, I.J00.SÍ, irodalomtörténész, szül. 1868
febr. 14. Filozófiai tanulmányait a budapesti egye-
temen végezte s tanár lett a budai II . ker

. , majd az I .

ker. fgimnáziumban, 1902. pedig a polgáriskolai

tanítóképzintézetben, ahol magyar irodalomtör-
téneti szemináriumot szervezett. Irodalomtörté-
neti cikkei különböz folyóiratokban, költeményei
és mfordításai a szépirodalmi lapokban jelentek
meg. Tagja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-
bizottságának. 1902 óta a Magyar Paedagogiai
Társaság titkára. Több tankönyvön kívül önállóan
megjelent müvei : A budetiui monda (irodalomtört.

tanúim., Budapest 1891): A magyar SJuikespeare-
irodalomról (u. 0. 1902) ; Legendák könyve (m-
fordítások, u. 0. 1906); Shakespeare Magyaror-
szágon (u. 0. 1908).

2. G^y. Ferenc, színész, Gy. Pál testvér-

bátyja, szül. 1817., megh. Kolozsváron 1866 dec.

6-án. A 40-es évek végén tnt föl, több vidéki

színtársulatnál szerepelt, színigazgató is volt több-

ször, élete nagyobb részét mégis Kolozsvárott töl-

tötte. Kortársai tanúsága szerint egyike volt kora
legkiválóbb mvészeinek, mint hs és jellemszi-

nósz. Fbb szerepei voltak : Bánk bán, Petur bán.

a Cigány, Harpagon stb.

3. Chy. László, fest ós iUuszti'átor, szül. 1843
szept. 6. Békésgyulán, megh. 1911 máj. 7. Buda-
pesten. Elbb a bécsi akadémián, majd 1868-tól

Münchenben tanult Wagner Sándornál egy évig.

1870-ben a kormány Nürnbergbe küldte, hogy
rajztanárrá képezze ki s Gy. 1874-töl fogva mint
ilyen mködött Selmeczbányán. Újvidéken, Buda-
pesten, ahol 1897. kinevezték a Képzmvészeti
Fiskola tanárává. Nevét különö.sen tollrajzai

tették ismertté, számos illuszti'ációt készített a
hetilapok számára, illusztrált regényeket és költe-

ményköteteket is. V. ö. Az Orsz. Képzmüv. F-
iskola Évkönyve 1910—11.

4. Gy. Fái (nagyváradi), költ és kritikus, a
XIX. sz. második fele magyar irodalmának egyik
vezéralakja, szül. Kolozsvárt 1826 jan. elején

(jan. 14. keresztelték), megh. Budapesten 1909
nov. 9. A kolozsvári református kollégiumban
tanult, ahova 8 éves korában lépett be, ott vé-

gezte a jogot is 1843—45-ig s az akkori szokás
szerint még a teológiára is benmaradt (1846-ig).

Iskolai dolgai mellett nagy kedvvel olvasgatott s

különösen rjyongott a színészetért., szerette el-

játszani a híres kolozsvári színházban látott da-

rabokat és leírni meséjüket; csak kis termete
miatt nem követte bátyja, Ferenc példtiját, aki
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Jeles aiiiiéss volt. Ellenlxm megismerkedett az

akkori gx^[>irodalom organomaival és as tyabb

költökkel, akik közül Vörösmarty tette rá a legna-

Q'obb hatást ; megtanult németttl ésflnuKdáal, for-

dítgatta Goethét. Schillert és Heinét, olvasgatta

Voltairet, Roosseaat. Lamartiiiet és Moliéret

Eredeti dolgozatai közül is egy mAr 1841. meg-
jelent, egy verse pedig ai Athenaeom 1842-iki

évfolyamában látott napvilágot, tehát a Petöfl

el86 kiadott versével egy kötetb(>n. Ezt a követ-

keaö évekdMn ^abb vorsei és kisebb dolgozatai

követék egyéb li^xdEban is, s ö mint félig még
gyermek megismerkedett as ordélyi írókkal, Kri-

zával, Brassaival és báró Kemény Zsigmonddal.

Korai megpróbáltatások is ereje kifejtésére utal-

ták. Atyjáig M erdélyi kormánysiék egy klasszi-

kus mveltség számvevségi tisztviseljét, már
U öves koráhan elvesztette s ö, hogy nagjcsa-

iádi édesanyja gondjain könnyítsen, kisebb g>'er-

mekek tanítását vállalta a-koll^omban, 17 éves

Inva éila pedig egészen maga tartotta fenn ma-
gái Jogász korá^Mui egy elkel erdélyi család-

nál volt nevel. Mint teológust gróf Bethlen János
meghívta gyermekei mellé mentorul s Gy.-nak c

nevezetes államférílú házánál alkalma n>ilt az

erdélyi arisztokrácia kiválóbb tagjaival, szel-

lemével és hagyományaival megismerkedni s a
maga politikai müvelt^gét gyarapítani. Írói pá-

ly^a is emelkedben volt. 1844—46-ig három
pályadijat nyert Kolozsváron ; a Férj és n c.

novell^al846.aPesti divatlapban élénk figyelmet

ébresztett, írt a Jókai Életképek c. lapjába is, s

ssinl)irálatokkal is foglalkozott.

1847-ben a kollégium költészeti osztályának
ktetanitöjánl választották meg ; ugyanakkor be-

lépett az Erdélyi Híradó szerkesztségébe. Az
184fr4ki mozgalmak kezdetekor a kolozsvári íQu-

ság egyik vezére volt és lelkes cikkeket írt az
muö meOett ,- ekkor adott ki Mentovich Ferenccel

és Ssán Károllyal együtt egy füzet politikai köl-

teményt Nemzeti szmekdmmel (Kolozsvár 1848).

Mi^d mint gr. Tél^ Domokos titkára a gróffal

e^tttt Pestre ment A szabadságharc ügyét a
s^tóban szolgálta költeményelckel és cikkekkel.

A katmirtróía után az els Írók közt volt, akik a
nnnaettiea a hitet fentartani siettek. Lírai költe-

ménye a nemes hazafl-bánat, a férfias és gyön-
géd snretani érzés és a szülföld iránti sseretet

megható és üesriiangos kifejezésével n^praerflbb

kOMink kfiié emelték. lH.()-ben a Szilágyi Sán-
dortél szokesartett Forradalmi Emléklapokban je-
lent meg wHadnagy uram* c. iiires költeménye,
1851. irta és a Losonczi Phoeníxben adta ki aA
vén ailiiéei* c. elbeszélését, 1854. írta aAz els
magyar komikus*cn^zát, •Pólcainé» c. báliadba
eUor a Bodapeatt VIsadtangban jelent meg. No-
vellái eladásuk egysnrfiségével s kor- és jellem-
n^znk igazságával i^ irány jelens^i voltak.

Ugyanekkor kezdte meg kritikai mködését is

Siilágyi Röplveiben és a Pesti Naplóban 1852-ben
elhagyva titkári állását Pestre költözött, ahol
enr nevelintézetben vállalt tanári állást. Pákh
inerttel 1863. ali4)itotta az emelkedett színvo-
nalú Széphrodalmi Lapokat, amely aacMüian nem-
sokára megsznt. Résztvett Pákhkal együtt az
Újabbkori Ismeretek Tára szerkesztésében s kri-

tikákat írt az ty MagyarMúzeumba és a Budapesti
Uirlap c. hivatalos liH)ba. 18&-tl kezdve Kemény
mellett a Pesti Napló munkatársa volt. Kritikai

munkásságában elvek vezették, melyeket szokat-

lan bátorsággal, egyenességgel és következetes-

séggel érvényesített. Üldözte az elvtelenséget, a
pártosságot, a nemzeti hiúságnak való üres töm-
jéoezést és az önteltséget ; mveltebb Ízlést, he-

lyesebb önismeretet, valódibb írói értékre törek-

vést sUrget(>tt. ízlése, alapossága, igazságosságaés
tekintetet nem ismer bátorsága époly tanulsá-

gossá, mint félelmessé tette kritikáját és nyíltsága

sok ellenséget szerzett neki. iákkor vívta neveze-

tes polémiáit a régibb költkben elfogult Toldy-

val Petöti és .\rany nemzeti irányának esztétikai

elismerése érdekében s volt az els, aki tudo-

mányosan megvilágította Petfi költi nagyságát
és igaz jelentségét. Másfell azonban kérlelhe-

tetlenül üldözte az értetlen Petfi-utánzók seké-

lyes és pongyola irányát. Irodalomtörténeti fon-

tosságú dolgozatai ez idóbl : Petfi Sándor és

Urai költészetünk (Új Magjar Múzeum 1854) ; Az
újabb epikusok és lírikusokról (Budapesti Hírlap

1855) s egj- pár évvel késbbrl : A Nemzeti Szín-

ház és drámairodalmunk (Budapesti Szemle
1857).

1855. és 1856-ban külföldi úton volt gróf Ná-
dasdy Tamással ; ez alkalommal egy évet Berlin-

ben és Parisban töltött, majd Münchenben tartóz-

kodott. Hazatéi-te után írta Egy régi udvarház
utolsó gazdája és OUick-Szerencse úr c híressé

vált rajzait és számos ers bírálatot (pl. Jókai
Dózsa Györgyérl a Budapesti Szemlébe) ; a pesti

ret teológián pedig magyar irodalmi eladásokat
tartott. 1858-ban nül vette Szendrey Máriát,

Petflné testvérhúgát, s Kolozsvárra költözött,

ahova a kollégium tanárul hívta meg. Ugyan-
akkor az új életre keit .akadémia levelez tag-

jául választotta; székét itt Katona József és

B<íiik bánia clmü értekezésével fo^alta el, mely-
bl kés^ a hasonló cimú könyv ntte ki magát.
Kolozsváron a százados Kazinczy-ünnepen (1859)

mondotta kiváló emlékbeszédét KazincsEy Ferenc
fölött ; réesrt vett az Erdélyi Múzeum munkálko-
dásában, sürgette a sz&ely népballadák és dalok
gyiytéeét s az eszközlésével jelentek me^ Kriza
híres Vadrózsái 1863. A KlsíaiudyTársaság 1860.

rendes tagjai közé iktatta. Amint a 60-as évek
eleijén mind több jeles író gyülekezett Pestre, Gy.
is visszatért 1862 elején a fOvároeba,ahol Arany
8>é|;rirodaimi Figyeljének segédszerkesztje lett,

egyanramind buzgó titkára a magyar írók segély-

egylelönek (1876-ig); e társaság megbízásából
saerfcBatetto legjobb iróink közremködésével a
Sészvét kSwyvH (186.8), melybe a Szickenvies-

kedk dm szatírát Irta. Tanára volt a pesti ret
gimnáziumnak is 1864-ig, amikor a sániképs
aligazgatójává és dramatturgiai tanárává nevez-

ték ki, egyszersmind a Nemzeti Színház drám»-
btrálója is lett. Az Akadémia és a Kisfaludy-Tár-

saságdrámapályásatainak is rendszerint eladója
volt.

Gy. ettl fogva mindvégig a fvárosban maradt
s hatásának tetpont'-- —'kodett Aranynyal,
Csengeiyvel. Kernén. icsak az irodaimi

irány és poUtílLai megi^ j ^^^^o közasége, hanem
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személyes barátság is összefzte. Barátságába
jutott Deák Ferencnek is. Ekkor jelent meg ön-

álló köteteinek és kiadványainak hosszú sorozata

is. 1863-ban kiadta Petfi vegyes mveit .3 kötet-

ben, bevezetéssel, majd Vörösmai-ty minden mun-
káit 1863—64-., 12 köt. (irodalmunkban a kritikai

kiadások els mintái), s megírta Vörösmarty élet-

rajzát (Pest 1866 és még sokszor), melyben a tu-

dományos alaposság ós módszeresség eredményei
a szépíró mvészetével vannak eladva, s a rajz

biztosságára és elevenségére nézve máig legels
irodalmi jellemzésünk. Az 1866-iki kolera elra-

gadta hitvesét s e vi sztesóg fájdalma és az apai

gond számos szép költeményre ihlette (Éji láto-

gatás stb.). Újra többé nem nsülve, a munkában
keresett enyhtlletet. Kiadta válogatott elbeszélé-

seit: Vázlatok és képek címmel (2 kötet, Pest

1867) ; külön is megjelent novellái : A vén színész

(2. kiad. 1877) ; E(^y régi udvarház utolsó gaz-

dája (5. kiad. 1912) ; Aó7í a tükör eltt (4. kiad,

1908). Ez elbeszélések többnyire megjelentek né-

met, részben angol és dán nyelven is. Kiadta tov.

KölteményeÜ (Pest 1870, 2. bvített kiad. arc-

képpel Budapest 1882, 3. bv. kiad. u. o. 189 fc

;

díszkiadás Hirsch Nelíi rajzaival 1894, 6. kiadás

1904). A Kisfaludy-Társaság megbízásából kiadta

Pákh Albert humoros életképeit (1870) s Kemény
Zsigmond tanulmányait (2 köt., 1870), késbb
barátja, Arany László munkáit (5 köt.). Ezalatt je-

lent meg A népszerség c. szatírája (Bécs 1868).

Az Akadémia Vörösmarty életrajzát 1868-ban, Gy.
Költeményeit pedig 1873. a Marczibányi-dljjal ko-

szorúzta, t magát 1867. rendes taggá, 1870. pedig
a nyelv- és széptudományi osztály titkárává vá-

lasztotta. B minségében szerkesztette az I. osz-

tály Értekezéseit. A Kisfaludy-Társaság az moz-
gatásaira karolta fel újra a népköltési termékek
gyjtését s Gy. szerkesztette Arany Lászlóval

együtt a Magyar Népköltési Gyjteményt, mely-
nek L kötetében becses jegyzeteket közölt a dalok-

ról, balladákról ós misztériumokról. 1873-ban a
Kisfaludy-Társaság alelnöke lett és átvette a

Budapesti Szemle szerkesztését, melyet azután
haláláig folytatott, épúgy, mint az Olcsó Könyv-
tár c, szintén 1876. megindított vállalat szerkesz-

tését is. 1876-ban 50-ik születése napja alkalmá-
val a kolozsvári egyetem doktori oklevéllel tisz-

telte meg. 1876-ban a budapesti egyetem meg-
hívta a Toldy Ferenc halálával megüresedett
magyar irodalmi tanszékre, ahol 1902-ig mkö-
dött s a magyar irodalomtörténet ós kritika m-
velésére egész nemzedékeket nevelt. Mködésé-
nek súlypontja azóta itt, az Akadémiában, a Kis-

faludy-Társaságben ós a Budapesti Szemlében
volt. A Kisfaludy-Társaság 1879. elnökévé válasz-

totta. A társaság évi közgylésein mondott meg-
nyitó beszédei többnyire idszer irodalmi kér-

dést tárgyaltak s élénken foglalkoztatták a köz-

véleményt. Még nevezetesebbek voltak azonban
emlékbeszódei, melyeket az Akadémiában és a
Kisfaludy-Társaságban tartott (pl. 1872. b. Eötvös
Józsefrl, 1883. Arany Jánosról stb.), s amelyek
magvas jellemzésükkel és magyarosan mvészi
prózájukkal e mfaj legjelesebb képviseli közé
tartoznak ; összegyjtve Emlékbeszédek címmel
1879. jelentek meg (és többször). Egyéb önálló

mvei: Katona József és Bnk bánja (1883,

2. kiad. 1907) ; Szilágyi és Hajmási (költi be-

szély, 1883); Széchenyi István mint író (1892
stb.). írói érdemeiért 1883. az újjászervezett f-
rendiház tagjává nevezték ki. 1895 febr. 10. a
Kisfaludy-Társaság országraszóló ünneppel ülte

meg Gy. 50 éves írói jubileumát ; ez alkalommal
alapították a Gy.-serleget. A király ekkor a Szent
István-rend kiskeresztjével tüntette ki. 1898-ban
az Akadémia Bulyovszky-j utalmát nyerték költe-

ményei. 1899 okt. 18. lemondott a Kisfaludy-Tár-

saság elnökségérl ama támadások miatt, melye-
ket a társaság egyes fiatalabb tagjai és a sajtó egy
része indítottak ellene, amiért ellene volt annak,
hogy az aradi vértanuk ünnepén a társaság kép-

viseltesse magát, de 1903. mégis megválasztották
e Társaság gazdasági és könyvlciadó bizottságá-

nak tagjává. 1906-ban 80-adik születésnapját

nagy melegséggel ülte meg az Akadémia és a
Kisfaludy-Társaság, ez alkalommal tiszteletére a
Mbarátok Köre omlókérmet készíttetett. Élte

utolsó éveiben is dolgozott. 1905-bon kiadta báró
Kemény Zsigmond és Vörösmarty munkáit a
Magyar Remekírókban, s megindította saját kri-

tikai munkáinak gyjteményeit: Kritikai dolgo-

zatok, 1854-1861 (Budapest 1908) és Dramn-
turgiai dolgozatok (2 köt., 1908). Halála után je-

lent meg: ÉirálatoL 1861-1903 (Budapest 1912).

Gy. egyik jelesebb költje s mindenesetre leg-

kimagaslóbb kritikusa volt Petfi és Arany nem-
zeti irányának, melynek koncepciójában a széles,

népiesés történeti alapú magyar szellem és ízlés

európai kultúrával egyesül. Munkássága fontos

tényezje a magyar szellemi élet történetének a
XIX. sz. egész második telében. Költészete hatal-

masabb és gazdagabb versenytársak mellett is me-
leg és nemesít hatással volt a nemzet érzüle-

tére és ízlésére, részint eszméivel és hangula-

taival, részint mvészi bels formájával. Fólben-

maradt Romhányija, e byronias költemény, mu-
tatja, mennyire tudott ers magyarsága mellett is

alkalmazkodni az egyetemes irodalom mvészi
törekvéseihez. Kritikai mködéséhez fogható ter-

jedelemre és jelentségre nézve nincs irodalmunk-

ban, ítélete mindenkor biztos, találó és bátor volt,

ízlése majdnem sohasem hagyta cserben. A ma-
gyar irodalmi ízlés nevelésére rendkívül nagy
hatással volt. Toldy alapvet munkássága után

irodalomtörténet-írásunkat is hatalmas lépéssel

vitte elre, fleg a kritikai értékelés, a történeti

háttér és a pszichológiai megvilágítás, valamint
a kompozíció és eladás müvészeto tekintetében.

Az irodalomtörténeti értékmegállapítások ma is

legnagyobbn'szt az fejtegetésein, illetleg fel-

fogásán alapúinak. Érzéseit, ítéletét és ízlését

realitás és pártatlan igazságérzet mellett kere-

setlen emelk(>dettség jellemzi. Egyik ftörékvése
volt a magyar prózai eladást is természetessé és

mégis mvészivó tenni. Prózája a képzelet felt-

nbb ereje nélkül is a legnemesebb és tisztább,

egyszerségében is mvészi próza, melynek fö-

dlsze a világosság, elevenség, határozottság és

magyarosság. Jókai mellett a magyar próza fejl-

désében Gy.-nak is korszakos érdemei vannak. —
V. ö, Beöthy Zsolt, Riedl Frigyes és Angyal
Dávid tanulmányait.
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Gynlai pálos kolostor, Baranya Mnegyében
(íyula fiilu táján óvárj- Konrád alapította 1292.

\ • ' ; pusztították el ir>i3 körül.

r-.yvA'A] az^lótt: Gi/ula-Jm'áw2a),ntígjk(Saaég
itHivári j.-ban, (i9io) 2787 magyar

.: állal. u. t. Kurd-Csibrák.

(iyiuakesai, klsk. Zala vm. tapoksai j.-ban,

Miw 1 1 7;) magyar iak., bortermeléssel, postahiva-

tallal, u. t. Tapolcsa. Fölötte emelkedik Caobáncz
(1. u.) vára.

Grulakata (azeltt : Gyalakuta), klsk. Maroe-
Tonia vm. marosi alsó j.-ban, (isio) 1154 magyar
lak. : vae^úti meg^óbely, o. p. és a. t. ErdtezMit-
iryörsry.

GylamMS, Békéesámson kOnéghes tartosö

poaíta Békéé vm. orosházi j.-ban. <i»io) 235 ma-
L'vnr lak. : vasútállomás, o. p. Békéssámson, u. t

s kisk. Kis-Kükttlló vm. radnóti j.-ban,

<i»io> öó oláh és magyar lak. ; a. pi. Maroengra,
n. t. Maroecsapö.

Gyúlási, hmérséklet, 1. Oyuladási hömér-
sékUi <'.s htjé.<.

Gynlaszeg, kisk. Szolnok-Doboka vm. nag>'-

ilondai j.-han. íiöioi 293 oláh lak. : u. p. Kocsolát-
falva, u. t. l.etka.

Oyulatelep, kisk. Krassó-Szörény vm. temesi
j.-ban. 1910)419 német lak. ; u. p. Szákul, u. t.

(iavi.xiia.

Gynlatelke (Zíitdaielek), kisk. Kolozs vm.
m««>i j.-ban. 'i»io 528 oláh és magyar lak. ; 1881
fi-br. H. itt met<H)rkú hullott le.

Oyalatö (azeltt : Gyulicza), kisk. Arad vm.
juáriaradnai j.-ban, (igiö) 1148 oláh lak. ; u. p. és

t. Tútvarad.

GyulaTári, nagyk. Békés vm. gyulai j.-ban,

I aaae magyar lak., poetahivatallal és telefon-

takaró- és öoaegtijrzöegylettel, gz-
malommal, gr. Almásqr Dénes-féle uradalommal.
GyulaTanánd, nagyk. Arad vm. eleki j.-ban,

<iMo)88Q8 magyar és oláh lak., poetahivatiálal és

telefonáflomással.

GyxaTidéki h. é. vasút A Máv. Gyula állo-

m isiit* '! Náda^majoron at Simonyiialváig s Nádas-
majortól elágazólag Ágyáig vezet keekaiyvá-
Kányú. KöztkMma. 47*0 km. hosssú síkvasút Meg-
r '• ""'í; dec. 12. A Máv. fijnmében van.

salad, I. (abafán), Erdélyben játszott

.-<^<.<i^.. ktUöDösen a XVl. sz. folyamán. Kivá-
lóM> tagjai:

1. Öy. Miháíy, már Szi^mlyai János alatt

gyakran adta tam^ét diplomáciai képességei-
nek. Izak>Ila királyn megbízásából lö9. Kon-
stant I járt Szalctjmán frök császár-
nál a/ iiánddal való békekötés érdekében.
János Züigmüiid erdélyi fejedelemnek több izben
tett ftmtos mrigálatolcat meiyekért dús adomá-
nyokban réesesfllt; ugyancsak ez uralkodóval
o<ryütt volt Sznlejmán zimonyi táborában 1566.
Israc't Konstantinápolyban volt Várfalvy György-
snel és Tompa Istvánnal 1571., hogj- RÍthory Ist-

ván erdélyi fejedelemnek Saelim sniltántl meg-
szerezze a fejedelemségben való megereítéet ; ez
fényesen sikerült is netí.

2. Oy. ím, államférfiú és történetíró. Olasz-
orsiigban végeite lUabb taaBlmányiat, párt-

ÍUmiíian IX. ML

fogója. Békés Gáspár anyagi támogatásával. Mi-
dón Erdélybe visraatért, Báthory Istvánnal szem-
ben Békémek pártjára állott szóval és tettel védve
trónköveteiési igényeit. Így többek között 1573. a
Báthorytól ostromolt fogarasi vár védehnénél is

vitézkeídett.A vár elfotrialása után Báthoryazeszes
iQút meg n' : titkárává és tanácso-
sává tette. >76. elnyerte a lengyel

királyi koronát ».> r,ni'i\oóI Lengyelországba tá-

vozott, magával vitte Gy.-t is. Megírta Báthory
Istvánnak Iván orosz cár ellen folytatott gyzel-
mes hadjárata történetét e elmen : Commentarius
rerum a Steptiano Rege adversus magnum Mosco-
viae duoem, anno l.öHO (Kolozsvár 1.581). 1585-ben
Géczi János utó(|jának, Sibrik György nagy-
váradi kapitánynak latínnyelvú utasltó-ievelet

irt. Ebben hosszasan, kiváló szakismerettel érte-

kezik e hivatal jelentségérl és teendirl. E
levél ezentúl minden újonnan kinevezett váradi
kapitánynak felolvastat^^tt. Bethlen Farkas tör-

ténelmi munkájában Consilii speculum néven
közli ; Csepregi Mihály pedig magyar fordításban

Tanácsi tükör cim alatt adta ki (Szeben 1663).

Midn Báthory István 1586. meghalt, Gy. vissza-

tért Erdélybe s lakóhelyéül Abafáját választotta,

hol fleg a tudományoknak szentelte idejét. 1591.

résztvett a gyulafehérvári tanácskozásban, me-
lyen a furak elhatározták, hogy véget kell vetni

a versengésnek és viszálykodásnak, mely a feje-

delem, Báthorj- Zsigmond és unokatestvére, a
nagjTavágyó Báthory Boldizsár között fenforog.

Ha egj'ébicént nem volna lehetséges, Boldizsárt

ki kell zni az országból vagy Idvégeztetni. A
gylésnek eme titkos határozatáról Gálfl János-
tól és Gy.-tól értesült a fejedelem. Ettl késbb
megtudta Boldizsár is ; a haragjától tartó urak
ravaszul mindent Gáltira és Gy.-ra hárítottak.

Ennélfogva Báthoy BoldiZi>ár 1592. hallgatag fe-

jedelmi beleegyezéssel Abafáján katonáival öesze-

vagdaltatta Gy.-t Mint latin nyelven irt levelei-

bl kitnik, többször játszott közvetít szerepet

írók és Erdély bkez furai között. Tragikus éle-

tét Kemény Zsigmond dolgozta fel Gyulai Pál c
regényében. V. ö. Budapesti Szemle (1858. m.);
Századok (1877); Felsómagyarországi Minerva
(1882).

n. Gy. (marosnémeti és nádadtai gróf), körOl-

belül a XVII. sz. el^én vándorolt a toiíúdonké-

peni MagyarorsiágbiM Erdélybe, hol csakhamar
nt^ hírnévre tett saert Gy. Irinán, Ferenc fia.

Kemény Jtoos erdélyi íejeddon IQasstalnoka

1662. VitériU harodt a neraiesMIen kimeneteia
nagyszllöd csatában. Felesége y(^ Pécsi Simon
dúsgazdag kancellár Margit nevú leánya. Ettl
született fla. Gy. Ferenc kttkflUöi fispán, udvar-

helysaUd királybíró, ki 1694. bárói. 1702. magyar-
ornági ésoeztrák örökös tartományi grófi méltó-

ságra emdtetott Gy. Sámuel, cs. kir. altábor-

nagy, a hétéves háborúban (1756-1763) tflnt ki.

Acsalád ntoisö férfitagja Oy.Sámuel gr., os. Ur.
kamarás, altábornagy (1803-1886). Mostoha fiát.

J níkbe fogadta, ki 1887. Gy.-
.1 1 méltóságra emeHetott

—

Nevi>zeieseuu uugai még a Családnak:
1. Gy.Earmegrt, cs. kir. táborsiemagy, szül.

Pesten 1798.. megh. Bécsben 1868 saept 1. Már

16
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1806. az atyja nevét visel gyalogezredbe lépett

s gyorsan emelkedvén, 1846. altábornagy, 1847.

pedig az osztrák partvidék ideiglenes parancs-

noka lett. Az 1848. kitört olasz forradalom idejé-

ben átvette az osztrák hajóhad parancsnokságát

is és rövid idö alatt annyira rendbeszedte és meg-
erösíté a hajóhadat, hogy annak egy részét már
Velence felé lehetett indítani. Az ellenség máj. 2-3.

Triesztet is fenyegette, de Gy. visszavonulásra

kényszerítette. Gy. érdemei nem maradtak mél-

tánylás nélkül ; több kitüntetésen kívül az iflú csá-

szár bizalmával tisztelvén meg, 1849 jiin. 1. a mi-

nisztertanácsba hívta s a hadügyminisztori tárca

vezetésével bízta meg;1850- Milanóban lett hadtest-

parancsnok és több ízben diplomáciai küldetésben

is eljárt. Az 1859-iki francia-olasz háború kitöré-

sekor fvezérnek és a lombard-velencei királyság

kormányzójának neveztetett ki. A hadüzenet után

átment a Ticinón, de sem Torino ellen nem sietett,

sem a franciák útját állani nem törekedett, hanem
tétlenül vesztegelt Mortara és Casale vidékén.

Ezalatt a franciák idt nyertek a megérkezésre,
Montebellónál és Palestrónál gyztek, úgy hogy
Gy. kénytelen volt visszavezetni seregét Milano ol-

talmára. Magentánál csatára került a dolog, mely-

ben a fi-anciák az osztrák sereg minden vitézsége

dacára gyztek, amit ismét Gy. rossz hadi intéz-

kedéseinek tulajdonítottak. Milano és egész Lom-
bardia elveszett, Gy. a Mincio mögé hátiált. Jún.

16. megfosztatott a vezórségtl és nyugalomba
vonult. Több ízben igyekezett az ellene emelt

vádakat megcáfolni. Kimutatta, hogy bécsi paran-

csok írták el eljárását a hadjárat elején, a ma-
gentai csatavesztés okát pedig alvezérei fegyel-

mezetlenségében találta meg. Gyermeke nem ló-

vén, unokaöccsét, Edelsheim tábornokot fogadta
fiául, ki aztán fölvette a Gy. nevet is.

2. Gy. Ignác gróf, szül. Nagyszebenben 1763
szept. 11., inegh. 1831 nov. 11. 1781-ben a had-
seregbe lépett, mint rnagy a törökök elleni há-

borúban, majd a franciák elleni háborúban is

részt vett, 1797. vezérrnagy, 1799. és 1800. mint
az utóvéd (arriöre-garde) parancsnoka fontos szol-

gálatokat tévén, altábornagy lett. Miután 1805.
Ferdinánd fherceg hadseregében Liechtenstein

herceggel egyetemben a pozsonyi békét megkö-
tötte volt, 1806. Horvát-,Tót- ós Dalmátország bán-

jává neveztetett ki. 1809-ben a 9-ik hadosztály-

nak volt parancsnoka Olaszországban, azután Já-
nos fherceg visszavonulása fedezetét képezvén,
Krajna védelmét vette át. Az 1813-ik évi hadjá-

rat elején tábornaggyá neveztetvén ki, Drezdá-
nál a balszárny parancsnoka volt. A lipcsei csatá-

ban Schwarzenberg és Blücher seregeinek össze-

köttetését kellett volna helyreállítania, a fran-

ciáktól megszállott Lindenaut azonban nem volt

képes elfoglalni. 1814-ben a Brienne melletti csa-

tában dics részt vett s az Aubo-hidft rohammal
elfoglalta (febr. l.).-181 5-ben Ausztriában a fpa-
rancsnoksággal megbízatva, báni állomására visz-

szatért, 1823. c^hországi, 1829. bóc*;! parancsnok,
1830. podig az udvari haditanács elnöke volt.

Gyulay Béla, pedagógus, szül. Sellyén (Somogy
vm.) 1844 júl. 11., megh. Budapesten 1909 júl. 25.

1871-töl polgári iskolai igazgató volt a fváros
szolgálatában; szervezte az els ni kereske-

delmi tanfolyamot s élénk részt vett közmveldési
mozgalmakban. Tankönyveken kívül pedagógiai

dolgozatokat is írt : Népszer neveléstan (1872)

;

Nnevelés az ókorban (1883) ; Nnevelés (188-4)

;

Neveléstörténeti s más tanulmányok a Magyar
Paedagogiában.
Gyulazombor nemzetségét, mely Gyula erdélyi

vajdától és testvérétl, Zombortól származott,

Zólyom és Hont vármegyében 1280—1.300 közt

említik, óse Sibrid comes, kinek íiátl, Erd co-

mestl IV. László 1281- egy lovat vévén, ennek
fejében ráíratta a zólyommegyei Németit.

Gyulicza, 1. Gyukitö.
Gyúló pala v. ég pala (ném. Brandschiefer),

olyan fekete agyag- v. raárgapala, mely szenes

anyagokkal ersen impregnálva van és ersen
kormozó lánggal ég. Minden geológiai formáció-

ban elfordul. Néhol olajat párolnak le belle.

Gyumlia, 1. Gyömli.
Gyúpont a. m, gyújtópont (1. c),

Gyurátz Ferenc, a dunántúli evang. egyház-
kerület püspöke, szül. Alsóbükön (Sopron vm.)

1841 ápr. .30. Középiskolai és teológiai tanulmá-
nyait a soproni evang. líceumban s teológiai

intézetben és a hallei egyetemen végezte ; haza-
térve Kvágóeörsön volt egy évig segédlelkész,

1868—1872. Beleden, 1872 óta Pápán rendes
lelkész, majd megválasztatott a veszprémi ev.

egyházmegye esperesévé, a dunántúli kerület f
jegyzjévé, az egyházkerületi gyámintézet egy
házi elnökévé, egyetemes gyíilési aljegyzvé és

zsinati egyházi jegyzvé. 1905 óta a dunántúli

evang. egyházkerület püspöke és 1907 óta a fren-
diház tagja. Mvei : A hü oUára, imakönyv ev
keresztyének számára (1S87) ; Kézi agenda (temp;

lomi és halotti imák, szertartási beszédekkel 1888)'

Luther Márton (Életrajz 1888) ; Ghisztáv Adolf
svéd király élete (1892) ; A szabadkmvességrl
(1881); Lelkivezér (imakönyv 189-4).

Gyurcsina. 1. Györkeháza.
Gyurgyalag, gyurgyóka v. méhészmadár (Me-

rops apia-ster L.), a Rikácsolok (Coraciaeformes)
renííjéBe és a méhészmadárfólék családjába tar-

tozó tarka tollú madár. Homloka fehér, zöldes

csíkkal határolt, nyakszirtje, tarkója és kö[)enyo

élénk gesztenyebarna, szemén keresztül a fülig

fekete sáv fut, torka kanárisárga, fekete szegély-

lyel, melle és hasa zöldeskék, szárnya és farka
zöld. Tosthossza 27, farkáé 1 1*5, szárnya 15 cm.
Déleurópától Középázsiáig terjed; hazánkban
nagyobb folyók és vizek partszakadókai körül

gyakori és kolóniákban fészkel. Május raást)dik

felében érkezik és szeptember elején költözködili.

Tápláléka rovarokból, különösen méhekbl áll,

amelyeket röptében rendkívül ügyesen kapdos el

:

a méhészetre káros.

Gyurgyalagfélék wgyiirgyókafélék (*nat, Mero-
pidar). 1. Mrl'CszmadárféJék, Gyurgyalag.

Gyurgyevácz, község, 1. Gjurqjevac.
Gyurgyevó, községek, 1. Sajkasgyörqye ós Szé-

kelykex'e.

Gyurgyevó (Giurgin, Dzstirdzsero), romániai
város, kerületi székhely ós dunai kiköt a Duna
balpartján Ruszcsukkal szemben, vasút mellett,

(1909) 15,839 lak., akik közt számos a mesterem-
ber (cipkészít, kosárfonó ós rézmves), több gö-
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rOgkeleti templommal, pn^fekturával, tönónyszi^k-

kel, egy gimnáziummal, 3 kaszárnyával, két nyil-

vános korttel, több gzmalommal, fövámbivatallal

és élénk kereskedéssel. Benne osztrák-magyar
Tíoekonziátiis is van. Környékén láthatók a Ro-
mAníAhan széltében snkáaoe földalatti, sással v.

•>tt lakások. 0.-t aXIV. sz.-ban San Zorzo
•^novaiak alapították. U26-ban olfofr-

: 1 : k irály, aki megersíttette. 1 595 okt.

2>. : i(^ond erdélyi fejedelem itt Szl-

nán toroK nag^'vezér seregeit nétverte. A XVII.
sz. elején végleg török kézre kwQlt Az oroszok

és törökök közt meg-mogtuoló háborúkban több-

ször (1771. 17ÍM), 1811, 1822 és 1828) fontos szo-

r
— ;.»'•» 1829. adrinápolyi békében a török

V után Oláhországhoz került. 1877-

...aúleg Szloboszia felöl bombázták az
i.i.-/'k Kuszcsukot.

Gyurgyóka (iii»n, 1. Gi/urtfyaiag.

Gynrgyove, 1. (Trnf"'falr<i.

Oynrikovits Gyoiyi/. statii-ztikus és topográfus,

szül. Ivanóczon, Trenr.<«'nmi'ir>"ébon 1783.. megh.
1848. 1818 óta a budai orszáirbirói hivatalnál al-

kalmazták s 1823. pozsonyi tön-ényszéki biró lett.

Ebbö! az idöböl ered na^j- történeti, régészeti és
' .1 gjüjteménye. melyet Fejér is fólhasz-

mvében. Gy. számos történeti és sta-

i cikket írt a Tudoraányos Gyjteménybe
bécsi folyóiratokba s ezenkíviil 33 vaskos
tetnyi kéziratot hagyott hátra. Egjetlen
an megjelent mve : De situ et ambitu

"roatiae (Pest 1844). A Magj-. Tud.
Akn .választotta tagjává.

Gyui.^-o ., ,; d, iró, szül. Szombathelyen 1819
m^. 2V>., meeh. 1891. Tanulmányait szülvá-
rosban végezte. Pesten a jogtndománj'okat hall-

gatta. Az 184a-ikl onatággy&iés alatt Pozsonyban
meirtanulta a gyoniráaat egy könny rendszerét,

tankönyvet is irt : .i gyorsírásról dmé-
<- ikorIaUtdántea)en. Az 1847-48-iki or-

8sággyúiéB«i mint hivatalos gyorsiró mködött.
1848. ügyvédi oklevelet nyert. Majd a Religiö

dolgozótársa lett. Miután 3 évig a Szt István-tár-

snlatnál mint titkár mködött 1859. Szatmárra
v«>zték ki. hol különösen a
ialkozott. Legjel^itéke-

nyeoo iroaaimi siKert l antö Caesar nagy világ-

tOriéortméiiek magyar fordításával ért el. Jó ne-

vet vívott ki kUMHzikft-fllologiai mtmkásságával
is ; ide tartoznak latin, g<Mg és magyar nyelv-

tanai "'•«>:••--- és Cicero^dadásai. Horatius- és

Ven: isai.

6yui„r,.aka, kiek. Szolnok-Doboka vm.
cságoitöi j.-ban, (loio) 160 oláh lak. ; n. p. és

n. L Csákigorbó.
Oynrkovics György (rózsa-fehotai), horvát-

nemet ir<3, S7.U1. Klasznicson 1846 febr. 24., megh.
1908 máj. 25. Régi fels-magyuorsiági család
sarja. Eleinte a katonai pálytoi lépett es a mér-
nöki akadémián végezte tanulmányait 1864-ben
hadnagy volt a 46. sz. gyalogezredben, 1868—
1870-ig a vezérkarhoz volt beosztva. 1870-ben a
bécsi Presse fmunkatársa lett 1896-ban belé-

pett a Pcster Lloyd scoiEeeitfiségébe. 1882-tl
1905-ig horvát-szlavtmonirilgi képvisel s a ma-
gyar országgyOlée delegált tagja volt. önálló

múvei : Studien über Lessings Laokoón ; Die
Wiener Schauspielschule ; Das Ehebruclisdrama;
Bosnien (1879); Albanien (1880); Bosnien und
Kroatien (1886). Szerbbl sokat fordított németre.
Gyurkucza, I. Magyarvalkó.
Gyttnnán. 1. Adolf, bírlapiró, szül. Szá8zv^bt)6-

ban (Erdély) 1813., megh. Pesten 1869szept 15. A
gimnáziumot GjTilafehérváron, a bölcsészetet Ko-
lozsváron végezte. 1832-ben a pestiegyetemre ment
jogi tanulmányait végezni. Nemsokára a hirlap-

írói pályára lépett. 1840-ben Negyedik László c. 5
felv. szomorAJátékával akadémiai második pálya-

díjat nyert. Kossuth Pesti Hírlapjának megindulá-

sától belsó munkatársa volt s a Külföld c. rovatot

vezette. \ radikális párt megbízásából több röp-

iratot írt, melyek külföldön jelentek meg (Magyar
szózatok stb.). A szabad.'^gharc alatt a kormány
hivatalos közlönyének volt szerkesztje és 1849.

min. tanácsosi címet nyert. Világos után is me-
nekült Kiutahiába, 1851. pedig Amerikába, New-
Yorkba kisérte Kossuthot, ott is irogatott az angol

nyelv lapokba : szerkesztett egy német lapot is.

1854-ben Londonba mentát hol francia és német
leckék adásával kereste kenyerét, nuyd egy ir-

landi gimnáziumban tanárkodott hosszabb ideig.

Angliában is nsült 186.3-ban hazajött, a Pesti

Napló szerkesztségébe lépett s több éven át a
külföld-rovatot vezette, úgyszintén a magyar
kormány visszaállítása után a Budapesti Köz-
lönynél is dolgozott. A Vasárnapi üjságba élet-

és jellemrajzokat írt. Egész írói pályáján névte-

lenül dolgozott. Egyike volt a legkészültebb és

legtapasztaltabb hirlapiróinknak.

2. 6y. Andor (podolini), gyorsíró, szül. Podo-
linban 1828 nov. 28., megh. 1900. A gyorsírás-

sal 1847. kezdett foglalkozni s legelbb a Taylor-,

majd a Gabelsberger-Markovits- és Stolze-Peny-

vesy-féle gyorsírási rendszereket tanulta meg. Az
utóbbi rendanr szerint 1883. a Magyar Gyorsíró

szaklap saerkeastését vette át. E szaklapban a
StfdaoHrendatert si^át, önalkotta rendcóerével

i^r^eiett fiesieegycztetni. E törekvésének ered-

ményeként 1887. A magyar gyorsírás kimerít
tankönyvéi adta ki. 1861—93-ig a bndai f&gim-

náziomtan mint tanár mködött.
3. Gy. Emil, orvos, szül. Kalocsán 1859. jan.

18. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen
végezte, ahol 1881. avatták orvosdokt^nrá. Asutia
elbb Plósz Pál tanár, majd Korányi Frigyes ta-

nár belgyógyinatt klinikáján mködött. 1886-ban

a Szent Jánoe-kériiáz idegbetegei számára ren-

del orvossá, 1891. pedig belgyógyásatt oestá-

lyos fiiorvoasá nevecték kL Irodalmi dolgontei
ai ideg- és belgyúgyioal kteébe vágnak, magyar
és nkaet nytdvenjelaitdc meg.

Gyúró, kisk. Fejér vm. váll j.-ban. (i»io) 1149
magyar lak., postahivatallal, u. t. Vál.

Gynrtyánia (aOr.), L Gyertyéatfii.

Oyntaoa. csappantyú, a lövéffegyveceldbetOltOtt

lpor ésesenkivül robbanó oerek meggyújtására
ssolgáló tokocska. melybe kevés, tttés vagy siúrás

által kOnnyeo fellobbantható gyi^jtóanyagot tosi-

nek. A tokocékikaX v. v<Mft- v. sárgarézbl ké-

szítik 8 a gjoUtéanyagot lOtog lobbanó higanyból

s kevés löporlisztbl áili^ák öane. Oy.-okat 1819
óta hawnálnak, 1. mtény.

IS*
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Gyutacslövés, a katonák elkészítésére szol-

gál az éles tölténnyel való lövésre. A gyutacstöl-

tény körülbelül olyan, mint a Flobert-puska-

töltóny s így még elegend ervel rendelkezik,

hogy az embert súlyosan megsebesítse, ennél-

fogva kell óvatossággal és körültekintéssel sza-

bad csak használni. A Gy. 15, 20, 30, 50, 75—
80 ós 90 lépésnyi távolságokról gyakoroltatik,

ami az éles tölténnyel való lövés 300, 500, 600,

800, 1000 és 1200 lépéses irányzók-távolságának

felel meg.'A Gy.-hez egyszer és hordozható cél-

táblakészülékek vannak használatban, melyeket

az idjáráshoz képest szobában, folyóson vagy a

laktanyaudvarokon lehet felállítani. L. a LÖKiasí-

tás a m. kir. honvédség számára cím szolgálati

könyvet.

Gyúttis puska, oly hátultölt puska, amelynél

a töltónyfómhüvely fenekét egy rúgó által elre
lökött t szúrja át s dörzsölésével a hüvely fenék-

alján lev robbantószert fellobbantja, amelyismét
a töltény lporát gyújtja meg. A Gy.-kat Dreyse
német puskamves találta fel s a poroszok ily fegy-

verekkel vívták az 1866-iki és 1870-iki gyze-
delmes hadjárataikat. L. Lövfegyverek.

Gyüd (Mária-Gyüd), kisk. Baranya vm. siklósi

j.-ban, (1910) 700 magyarlak., postahivatallal, u. t.

Siklós. Itt van a Szt. Feronc-rendiek kolostora és

temploma, melyet II. Géza király 1148. épített

s mely ma igen látogatott búcsújáróhely.

Gygy (Dudinci), kisk. Hont vm. ipolysági

j.-ban, (1910) 140 tót és magyar lak., postaügynök-

séggel ; u. t. Egeg-Szalatnya. Közelében számos
savanyúforrás fakad ; kénes viz fürdje is van.

Gygye, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati j.-

ban, (1910) 338 magyar lak. ; u. p. Czógény, u. t.

Jánk.

Gyjtés az a tevékenység, amely az emberi
javak egyes reprezentatív jelleg példányait tu-

dományos szempontból felkutatja, bizonyos rend-

szer szerint csoportosítja és megrzi. Közönsége-
sen a Gy. (vagy a helytelen képzés m-Gy.) szó-

val a mvészeti, történelmi és kulturális Gy.-t

jelöljük. A Gy.-sel foglalkozókat gyjtknek, ama-
tröknek nevezzük. A Gy. eredménye a gyjte-
mény, mely lehet magán- és közgyjtemény. A
sokoldalú, szigorúan tudoraányos rendszer és

oktató célú gyjteményt múzeumnak (1. o.) ne-

vezzük.

A görög klasszikus kor után találjuk a magán-
Gy. els nyomait. Nagy Sándor, Mausolos özve-

gye Artemisia, a Ptolomaeusok voltak az úttö-

rk. A rómaiak közül a hírhedt Verres, Július

Caesar, de különösön Augustus voltak a mvé-
szetek áldozatra kész barátai. Augustus alatt nyilt

meg az els közkönyvtár. A bizáncinak épp úgy,
mint a többi középkori fejedelmi Gy.-nek fkép
ft luxus volt a motívuma, csak a középkor vége
felé lehet komoly Gy.-rl, különösen könyv-Gy.-
rl, bibllofllizmusról szó. Petrarca, francia földön

pedig János, Berry hercege (1.340—1146) az els
modem értelemben vett gyjtök. A renaissance,
fkép az ókori, de az egykorú mvészeti s ipar-

mvészeti tárgyakat s kéziratokat is a legna-
gyobb megbecsülésben részesítette. Elöljártak eb-
ben a Mediciek .s példájukat követték a Gonzaga,
Este, Doria, Grimani, VIsoonti és Sforza csalá-

dok, de az uralkodókon kívül magángyjtk is

:

Poggio Braceiolini, Mccolo Niccoli, Praneesco

Squarcione, Pioíro Bembo, Scarampi bíboros,

stb. Nagystíl gyü,jt a két renaissanee-pápa

:

n. Gyula ós X. Leo. Az olasz példát az európai

fejedelmek sorban utánozták. I. Ferenc alapította

a Louvret, I. Ferdinánd a bécsi muzeumot, tiroli

Ferdmánd az Ambras-gyüjtemónyt, IV. Albert

bajor herceg a müncheni gyjteményeket. A XVII.,

XVIll. sz. híres gyjti : Welser Károly és Praun
Pál nürnbergi polgárok, Jabach kölni bankár,

Angliában Buckingham herceg, Lely Péter íestö

és Howard Tamás, Arundel gró^a ; Franciaország-

ban a Lajosok s az udvarhoz közel állók, mint
Mazarin, Richelieu, Colbert, MaroUe, Lumagne
Montarsis, Cozat, Mariette, Choiseul. A XVII.

sz.-ba nyúlik vissza Ausztriában a Liechtenstein-,

Schwarzenberg-, Harrach-gyüjtömények keletke-

zése, melyekhez a Schönbom- és Czernin-gyüj tö-

mények csatlakoznak. Híres gyjt Savoyai Jen.
Gyjt a hollandi polgárság ; Rembrandt e szenve-

délyének áldozata is lett. A XIX. sz. elején Napó-
leon mérhetetlen kincseket hord Franciaországba,

de ezek legnagyobb része a császár bukása után

visszakerül eredeti helyére. Ezután ellanyhul a

Gy., csak a XIX. sz. végén kezddik különösen

amerikai (Pierpont Morgan) hatás alatt egy nagy-
arányú gyjt-mozgalom, melybl a bécsi Fig-

dor, a párisi Rouart, André, Rothschild, Pellerin, a

prágai Lanna, a hamburgi Weber s végül a Layard-

féle gyjtemények emelkednek ki.

A magyarországi Gy.-nok is meg van a maga
története". Szent Gellértet, Könyves Kálmánt,
Gutkeledi Videt, Kinizs'i Pálnét szokták felso-

rolni, mint a magyar Gy. elfutárjait. A renais-

sance legjobb értelmében vett gyjt és amatör
volt Mátyás királyunk, kinek könyvtára, a Cor-

irina a legszebb korabeli könyvtár volt, de gyj-
tött minden egyebet, amit csak a korabeli m-
vészet produkált ; lelkes gyjtk voltak az ud-

varában Vitéz János és Csezmieei János (Janus

Pannonius). Híres könyvtár volt az lUésházy és

Zrínyi családok birtokában. (Ez utóbbi jelenleg

Zágrábban van.) Gyjtknek nevezhetjük Bakócz
Tamást, Zsámboky Jánost, Bethlen Gáboti, I.

Rákóczi Györgyöt, I. Apafi Mihályt, Szécsi

Máriát, az Esterházy. Anarássy és Hédertm-tf
családok számos tagját, kik elvezetnek a XIX.
sz.-ba, hol Széchenyi korában már rendszeresebb

gyjt tevékenységgel találkozunk. Széchengi

Ferenc gróf, a Nemzeti Múzeum megalapítója,

Wiczay Mihály gróf, Nagy Isfrán, Jankorich
Miklós (gyjteménye jeleniög a Nemzeti Múzeum-
ban), Fejérváni Gál)or, Pyrker lAszló, Ltt-

zsénszky Pál báró e kor legnevezetesebb gyjti.
Az ahszolntizmiis ideje mintha megfojtott

volna minden gyüjt-tevékenységet, azonban a
kiegyezé.^tl kezdve napjainkig e téren oly lel-

kesedést tapasztalhatunk, melynek bármely kul-

túrállam öióilhetne. Buzgó apostolai voltak a
Gy.-nek Pnlszky Károly, liáth György és Szana
Tamáj). Tisztán magáiigyüjtknek köszönhetik

létüket az esztergomi /Smf>r-gyüjtemények, az

Országos Páth György -Mnzeinn, az Ernst-
Muzeum, az Állami Dam/jy-Múzeum, az Eli-

Sí'her-téle Goí-Zk-gyjtemény a Magyar Tudó-
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m:uv - ^^'"lómiában. a nagyezeheiú Brucken-
tha Divald Koméi páratlan odaadáseal

nem l^^ . „dd mnzeomot hozott létre, Wartha
FtMeöBBsegylIjtötte a Józaef-müiegyeUm herami-
JmgyBjteménvfií. ZúkífJeng^. gaxdag gyj-
teménye a F

'

i/.eom és a Néprajzi Mú-
zeum küzt u> -'. FlffyJános gr. antik

képgytytaaépye m AjidrástyUénesgic. kraszna-

hoitoi kttHSn k^>tára a SzépmATéeieti Mozeumba
került N«mes Marcell vidéki városokat juttat

modem képeÁyaghoz. B^fedy Lukács gyjte-
ménye Sseged vároeáé lesi.

As öeszegyUjtött kínosa nem egyszer hama-
rosan U is vándorolnak az országból, ami a nem-
zeti vaaryon jelentékeny csorfonlását jelenti. Így
Ful ' "

/(C elefántcsontfaragványait London
ban '(i0naiicont\£ii«a pozsonyi képtárát

Kulií.. iMir.;>.)), Tamóczy Ousztátmé gyiirúgyüi-
tcmónyét és Szemere Miklós kollekcióját Bécs-

ben (lyiO), Elisfher Gi/ula metszeteit Lipcsében

(1911), Sclioltz Giisztár irratikáit Münchenben
(1912), Gerhardt Gusztáv gyjteményét Berlin-

ben (1911), Semes Marcell képtárát Parisban

(1913) ál i'iv'zik el. Különösen e két ntóbbi gyj-
tn, isi kár, hogy nem sikerült ket
ma-: !i moErtartani.

A ge és mtárgyainknak
STif rlása indította 1909végén

kft arra, hogy egyesületi)e tömörüljenek.

lyiftzió kezdeményezésére Andrássy
(Ji, te alatt megalakult a Szeni-

G I lyar Amatrök és Gyjtk
Eg. melynek cé^a, hogy a gyjtknek
min iti.

;
n segítségére legyen, nekik szak-

V' l> ;, : : I szólaljon, közötttik a cserét lehe-

mflvészeti ankciókat, kiállitásokat,

. . i . .' '•''•"^'randemng) rendezzen. Az
- • . ; rüeg ezer tagja van, há
rum L-. al;u; i., ..^„,..jt rendezett; kiadja ezen-

kívül A Gyüjtö c. szakfolyóiratot. Újabb lendü-

letet fog adni a Gy. ügyének, ha megvalósul a
fóvároei ánorési csarnok terve, mely elör^t-
hatólog a Szent-György-Czéhvel együttesen fogja

mvészeti aukcióit rendezni A Szent-Gyöiigy-
Czéhból indult ki egy a párisi Société des Amis
du LouvTehoz hasonl'j üitézmény terve, mely
1913. Andrássy Gyula gr. elnöklete alatt Mu-
zeumbarátok Egyesülete néven alakult meg. A
Gy. speciális cédáit szolgálják még a Numizmar
likai Társulat és az Éremkedveik E^jesülete-
kz alábbiakban adjuk azoknak a g>üjtóinknfik

névsorát, kiknek Gy.-e valóban köz fi.

tarthat számot : Andrássy Gynla gr. (i

'

rek), Andrássy Géza gr. (antik képek, f>

Apponyi, Sándor gr. (hungaríca), Ary
lános). Ágoston József (bibliophilia), i^mr-. , i-

tusz (áitalánosXBack Bernát (antik képek), Badiny
Zoltán (magyar keramika). Bakonyi Károly (álta-

lános), Balaass Istváoné (általános), Bárczy Emil
(magyar kanmikaX Bárczy István (antik bntor,

kisplasztika), Baumgartcn Nándor (régi mesterek,
csipkék), Batthyány Lajos irr. (réiri mesterek),
Baross Jáno yi kora). 1 ;\Tüa
(Meiasen ós ^^ itner Imif . ma-
gj'arok), Bissingea Uudolfné gr.-nu láltalános),

Dimer Gusztáv (Exlibris), Dessewffy Milós gr.

(numizmatika), Delmár Emil (exotica), Dirsztay
Béla báró (bibelot). Egerer Gedeon, Emich Gusz-
táv (bibliophilia). Faragó Ödön (általános), Feleky
Géza (grafika), Gábor Ignác (antik plakettek), Gé-
ber Antal (általános), Giergl Kálmán (sznyeg),
Glück Frigyes (antik mvészet). Hatvány Ferenc
báró (modem franciák), Hatvány Józse&é báróné
(Wien és régi mesterek), Hatvány Károly báró
(francia és angol mvészet), Hermann Béla (álta-

lános), Herzog Mór Lipót báró (rági mesterek).

Hopp Ferenc (exotica), Horánszky Liyos (hunga-
rica, biedermeyer), Hültl Dezs és Hültl Hümér
(általános), Jánossy Béla(n.-bányaiak), Jeszenszky
lst\'án (antik iparmvészet). Károlyi József gr.

(általános). Kellner Adolf (modern magyarok), Ki-
lényi Hugó (régi mesterek, primitivek, numiz-
matika), Kilényi Pál (keramika), Kiszely Géza
(általános), Kohner Adolf báró (modern franciák,

kisplasztika), Kohner Jen báró (gemmák), Kesz-
ler József (általános), Krisztinko\ich Béla (ma-
gyar keramika), Malonyay Dezs (általános),

Majovszky Pál (grafika, modem északi festk),
Nyáry .\lbt>rt báró (magyar gyári fayenoe), Nyáry
Alfonz báró (keramika, fegyver), Neumann Miksa
(modem plakett), Sarbó Arturaé (keramika), Rad-
vánszky Antal báró (ötvösnemüek), Rakovszky
Antal (kisplasztika), Ring Géza (modem magya-
rok), Schiffer Miksa (modem magyarok), Schos-
berger Lajos báró (népies keramika), Siklóssy
l^zló (általános), Sonnenfeld Zsigmondné (fran-

ciák, Munkácsy), Strasser Sándoraé (keramika),
Szalay Józ.sef(bibliophilia, autogrammok). Szászy-
Schwarz Gusztávné (modem plakett), Szemlér
Lrinc (bibliopliilia), Szivák Imre (általános), Szo-
koly Alajos (néprajz), Teleki Domokos gr. (sz'
nyeg), Thomka Gyula (régi iparmvészet), To-
dore^ku GjTila (bibliophilia), Vázsonyi Vilmosnó
(biedermeyer), Ujhely Kálmán (Ferenc József-

pénzek), Wertheim Pál (Napóleon), Wildner
Ödön (régi könyvek), Wodianer Arthur (álta-

lános), Zichy Tivadar gr. (miniatrök). A most
felsoroltakon kivül furaink kastélyai tartalmaz-
nak nem egy becses családi régisiéqget V. ö. A.
Donath, Psycbologie des Knnstsammelns (Berlin

1911) ; Radisics—Szendrei—Szana, IfegyarM-
kincsek (Budapest 1896—1901); Siklássy L^ A
Gjüjt (1912—13).
OTÜjtakna, vlz felfogására és tárolására szol-

gáló akna. Sok eeetben egyúttal derítésre is sooi-

gáL L. Dertt&-akna.
07tjt6eafttomik vagy táplálócaatoniákiieit^

" ithogy kttU»öeen a völgyek fels réssé
:2hlányban szenvedni, valamely tteztató-
— '~het gyakran vizBei olcsto és állan*

hogy a snmnédoe völgy vizét

wx^uK... lu-ufasabb ponton kis vOippel felfoglak
s egyszer, földbe ásott csatonÜMUi as tisstat^

patak azon pondjáig veaetflc, iKmnét keadve anmik
hasznát akaiják venni.

QyiÜiAcsövek, az alagesövesésnál wlkalmmntt
olyan csövek, amelyek a sstvÓGSÖ-vonalaktól a vi-

set átveszik és tovább veaetik; asntábbiaktóloBak
abban kftUtabösn^ hogy nagyobb átméretflek.

L. Alaocsöüezés,
Ör^bBerek v. viverek (vénák), a szívbl a

veröerek révén a ssarrddies jntoftts ott hajszál-
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erekben szétosztó vért ismét összegyjtik s a szív-

hez visszavezetik. A kisebb Gy. egymással szá-

mos oldalág útján vannak összekötve, az ú. n.

gyjteres fonatokat képezik; ezekbl veszik

kezdetüket a nagyobb Gy., amelyekben már bil-

lentyk is vannak, hogy a vér visszafolyását

megakadályozzák. A Gy. fala .3—4f-szer véko-

nyabb mint a megfelel átmérj verereké, ru-

galmasságuk is kisebb. A szervezetben majdnem
minden veröeret két gyjtöér kisér. Szövettani

szerkezetüket 1. Vérerek. A Gy. betegségei rész-

ben gyuladásos eredetek (flebitisz), részben az ér-

fal táplálkozásának zavaraira vezethetk vissza.

Igen nagy jelentséggel bir a Gy. tágulása (1.

Gyüjtöértágulás). L. még Vérérhdegségék.
Gyjteres angioma, 1. Angioma.
Gyüjtöértágulás (varices, varikozitás, fle-

hektázia, flebektázis), fleg ott fejldik, ahol a
gyüteres vérnek visszafolyása akadályba ütkö-

zik, különösen olyan helyen, ahol a környez
lágyrészek csekély ellenállása az értágulásnak

kedvez. A leggyakoribb oly helyen, ahol a nehéz-

kedés erejével szemben kell a vérnek vissza-

folynia, így fleg a végbél alsó részén (aranyér,

l. 0.), az ondózsinórban (varikokóle, 1. o.) és az

alsó végtagon a rozsagyiijtér (véna safena)

ágain (görcserek). Az alsó végtag Gy.-át leg-

inkább nkön látjuk, akik többször szültek,

továbbá nehéz, álló foglalkozású embereken
(mosónk, kovácsok, lakatosok stb.). Az értágu-

lás folytán a gyüjtöerek billentyi, melyek a vér
visszaáramlását szabályozzák, elégtelenekké vál-

nak. Ezáltal az egész vóroszlopnak súlya az ér

falára nehezedik, ami által a tágulás egyre
nagyobb mértéket ölt. A megfeszül erek állandó,

húzó, tompa fájdalmakat okoznak. Veszélyessé
ós kínzóvá válliatik a Gy., ha szövdmények
járulnak hozzá. Ilyenek : a gyüjtér gyuladása,
a tágult ér megrepedése ós a lábszárfekély.

A gyüjtérgyuladás egyrészt alvadékképzödós-
nek vagy apró sérülésnek, másrészt a br felöl

behatoló fertzésnek lehet következménye. A gyu-
ladás néha igen makacs, kiújulásra hajlamos. Az
ér megrepedése gyakran minden eljel nélkül,

fájdalmatlanul történik. Az egyre táguló ér elvé-

konyítja a brt, majd megpattan ós igen ers
vérvesztóst okozhat. Kell segítség nélkül elvér-

zés követheti. Legels teend a beteg hanyatt fek-
tetése, a vérz láb magasra polcolása, esetleg
enyhe nyomó kötés, mire a vérzés rögtön eláll.

A legkellemetlenebb szövdmény a lábszárfekély
(l. 0.). A Gy. kezelésére ajánlatos a beteg végtag-
nak egyenletes pólyázása. A gummiharisnya,
amíg eléggé rugalmas, jó. De gyorsan lazul és
nem minden beteg tri, mert melegít ós izzaszt.
Jobb ennél a lábszár egyenletes pólyázása fölke-
lés eltt, rugalmas pólyákkal (flanell, ideálpólya).
Kezdd esetekben, amikor csakis billentyelóg-
telenség mutatható ki, a rózsaór (véna safena)
lekötése megállíthatja a Gy. fejldését. Körülírt,
de elóhaUulott esetekben nf^yobb mtéttel (több-
szörös lekötés, klmetszés stb.) gyógyítható a be-

Gy^tfoghás, átmeneti (transport-) intézet a
letartóJrtatottaknak az ország központján való
egybegytytésére és onnan az ország különböz

vidékein fekv büntet intézetekbe továbbszállí-

tására. Magyarországon a Gy. az 1896. évben
Budapesten épült két nagy magánzárkaépülettel

és egy kis fogházzal, összesen 800 fnyi be-

fogadóképességgel. A Gy.-i rendszer azonban
nem vált be a gyakorlatban, mert a letartózta-

tottak számtalan kategóriája került együvé és a
büntetés végrehajtásának legfontosabb elvét, az

osztályozást, nem lehetett végrehajtani. Ezért, de

meg mert a büntet novella értelmében a fog-

házra Ítélt fiatalkornak részére országos fogház-

ról kellett gondoskodni (l. Fiatalkorúak büntetési

rendszere), az igazságügyi kormány az 1912. év-

ben a budapesti gyjtfogházat fiatalkorúak orsz.

fogházává alakíttatta át.

Gyüjtforgalom, 1. Gyüjtöszolgálat.

Gyüjtimádság (lat. CoUecta), neve a szent-

misében a lecke (epistola) eltt mondott imádság-
nak, mely az illet ünnepre való vonatkozást tar-

talmazza. Az els századokban e helyen a hívk-
ért való imádság (oratio pro fidelibus) állott,

amelybon a diakónus a híveknek összegyjtött
kérelmeit (innen a neve) adta el.
Gyjtök, 1. Gyjtés.
Gyjt könyvelés akkor keletkezik, ha a ke-

reskedelmi könyvelésben a folyó üzletesemónyek
nyilvántartására több els feljegyzési könyvet
alkalmaznak és ez els feljegyzési könyvekbe
vezetett tételeket csoportosítják alkalmas módon,
vagy alkalmas könyvekben ú. n. gyjt könyvek-
ben, gyüjtönaplóban, bizonyos idszakok, pl. min-
den hét, vagy minden hónap végén. A gyjtés
módja ós a gyüjtkönyvek berendezése mindig
az illet (izlet természetétl, nemkülönben a köny-
vel tetszésétl, vagyjobban mondva, belátásától

függ.

Gyjtlencse, 1. Lencse.
Gyjtnév, a nyelvtanban olyan fnév, mely

gyjtfogalmat jelöl, vagyis olyan tárgyakat,

melyek több v. számos egyénbl állanak, pl. nyáj,

nép, sereg, legénység, nádas stb. L. Fnév.
Gyjtöpónztar, 1. Pénztári szolgálat.

Gyüjtpersely, 1. Betéti bank.
Gyüjtöszekrény, postai levélgyiytszekrény

;

továbbá a bíróság épületében könnyen hozzáfér-

het helyen elhelyezett szekrén^v, amely arra

szolgál, hogy a felek beadványaikat a bírósági

irodára meghatározott hivatalos idn kívül is

beadhaísák.
Gyiijtszolgálat. A szállítmányozó cégek a

hozzájuk érkez kisebb szállítmányokat fél vagy
egész kocsirakományokká gyjtik össze, hogy
így olcsóbb szállítási díjtétellel szállíthassák azo-

kat. Ezt a müveletet nevezik Gy.-nak. A felek a
darabáruk (1. o.) szállítási d^át fizetik s így a szál-

lítmányozó a Gy. révén tetemes haszonra tesz

szert. A forgalomnak Gy. révén való lebonyolítá-

sát elsegítik a közraktárak, melyek a darabáru-
kat már nagyobb mennyiségben gyjtve adják át

a szállítmányozónak. Az ilyen módon gyjtött
árúk forgalmát nevezik gyjtforgalomnak.
Oyjttipusok (Colleiiirtipusok, paieont.) el-

nevezésén azokat a kihalt állat- és növényalako-
kat értjük, amelyeken olyan jellegek vannak
egyesítve, amelyeket a ma él vagy geológiailag

fiatalabb állatok vagy növények közllí több fajon
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vaíry '
-''> ^^zótoaitva lelünk fel. Ilyenek pl. a

lei::' ibiák, reptiliák, emlsök, trilobi-

túk >i... .1 . .,. -aóstan szempon^ából a Gy. törzs-

alakoknak tokinteaodMí, amelydkbM fokoiatosan

haladó diffi^rvneiálódás követkestében ajobban el-

különült típusok fojlödtek. így pl. a TlUodonták

iiu'ir a rapadozök ós rágcsálók jellemvonásait, a

siiiir és devon palaestrakák pedig a rákok és pók-

iv.vk. jellegeit egyesítik.

Gyüjtverem (bány.), 1. Akttánest.
Gjtilekezés lUt), pihenés okikból szétszórtan

tk sorba és rendbe való egyesitéee. L.

ikozó.

Gyülekezési és egyesülési jog, \. Egyesülési
t'.N 'ii/i''r.s,::é.s-i szabad.ság.Egyesülési jog ós Egye-

Gyülekezet, 1. több embernek együttes jelen-

k't»', amely nem véletlen összetalálkozás, hanem
valamely eél által meghatározott összejövetel

eredménye s amelj-nél az együtt jelenlevk kö-

zút t szerves kapcsolat támad. A gjülekezés álta-

1

1

1 ,
.
n C7nhad ; a rendrség joga a Gy.-ékkel szem-

•1 arra terjedhet, hogy tervezésükrl
•iltal tudomást szerezhessen, azokon

-'OS szervezetüket, helyiségei-

k „ , likat, lefolyásukat ellenriz-

hess s azokat, ha a közrend zavarására vezet-

nek, feloszlathatja. A Gy. büntetjogilag annyi-

ban jelentós, amennyiben a felbiytáshoz több te-

kintetben hasonló, akár eredményes, akár ered-

ménytelen felségsértés, illetleg bntett vagj*

vétség elkövetésére irányuló akár eredményes,

akár eredménytelen felhívás csak akkor bünte-

tend, ha az üy.ben nyilvánosan szóval eszközöl-

tetett. L. Felhívás, Tömegjdenségek.
2. Gy. a. m. egyházközség, ví^zyis valamely

vallásfelekezetnek egy ugyanazon községben lakó

tagjai. — 3. Gy., az isteni ti.szteleten vagy vala-

mely vallási ünnepélyen megjelent hivk összes-

ééire.

Gyülep v. jHeT^, a. m. szirup, gyümölcslé, pl.

rózsa-Gy., málnajülep v. málnaülep. (Elfordul a

Gy XVI-XVlll sz -béli forrásokban, a.^ulep pedig

mai enlélyi nyolvjárá-sokban.)

Oyfilés, tágabb értelemben több embernek egy
h^yre, egy csoportba való összejövése (1. Cryüle-

katt) ; szorosabb értelemben : értekezés, tanács-

íco3^ végett való összejövetel. L. Egyesülési és

gyOlésezési szabadság.
Gylésezési szabadság, 1. Egyesülési és gy-

lésezési sznlxiil.síhi.

Gyülevész, küiönfclo vidékrl összegylt, kü-

lönböz fajú emberekbl álló népcsoport Qy.-had,

«zedett-vett emberekbl összeállított rendezetlen

hadsereg.

Gyülevész, kisk. Zala vm. zalasaentgróti j-ban,

<i9io) 550 mag) ar lak. ; n. p. ZalaflMntiászló, u. t.

Kehida-Kustány.
GyUeviz, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban.

(1910) 208 magyar lak. ; u. p. Zsira, n. t Sopron-
horpács.

chrülölet. a sierotet ellentéte. Érzelmi vUá-
gtmk két firánya: hogj- ami kedves nekünk,
megkívánjuk, ami kellemetlen, elutasítjuk. Ha ez

emberekre vonatkozik és ösztönszerleg történik,

akkor rokon- és ellenszenv támad bennünk, üa

határozottan és tudatosan történik, akkor szere-

tünk és gylölünk. A Gy. tehát tudatos ós hatá-

rozott elutasítása annak, ami nekünk bizonyos

okoknál fogva kellemetlen. Mennél kellemetle-

nebb, annál Gy.-esebb. A gonosz ember gylöli a
jót, a boldogot ; az irigy a szerencséset. Ha valaki

megsért bennünket, elveszi ami a mienk, akkor
mennél fájóbb volt a sértés, mennéljobban sze-

retjük, amitl meg akarnak fosztani, annál mélyebb
lesz Gy.-ünk. A Gy. rendesen meg akarja rontani

a Gy. tárgját. A gyönge ember rendesen nem tud

igazán gylölni. A Gy. ezért aktiv szenvedély,

egyike a legvadabb, legártalmasabb mozgató erk-
nek az emberi életben. A Gy. igazságtalan s mint
minden szenvedély elvakítja az értelmet, egyebet
se tekint, mint a Gy. tárgyának megrontását. Az
a társadalom, melyben a Gy. uralkodik, maga ma-
gát pusztítja. Ezért tanítja minden fejlett vallás

a bocsánatot, a szeretetet, mint az erkölcsi élet

legfbb eszményét.

Gylöletre való izgatás. A magyar Btk. 172.

§-ának 2. bek. szerint aki valamely gyülekezeten,

nyilvánosan szóval v. aki nyomtatvány, irat, ké-

pes ábrázolat terjesztése v. közszemlére kiállítása

által valamely osztályt, nemzetiséget v. hitfeleke-

zetet gjülöletre a másik ellen izgat, törvény ellen

való izgatás vétsége miatt két évig terjedhet
államfogházzal és 2000 koronáig terjedhet pénz-

büntetéssel büntetend. A tettes oélja mindig a tár-

sadalmi rend és béke megzavarása. A tulajdon és

a házasság jogintézménye elleni izgatás általános

jelleg ; az egj-esek tulajdonának v. egj'es házas-

ságoknak megtámadása nem tartozik ide. A ma-
gyarság szintén a nemzetiség fogalma alá esik s

így a magyarság elleni izgatás \& Gy. és a Btk.

172. § 2. bek. alapján büntetend.
Gyülvész, 1. Sósgyiilvész, Torontálggülvész.

Gyümölcs. 1. A növényeknek azon terméseit

nevezzük Gy.-öknek, melyeket njers állapotokban
szoktunk táplálékul fogyasztani. L. Termés, Gyü-
mölcsfa.

2. óy. a jogban. A jog ismeri a dolgok és Is-

meri a jogok Gy.-ét. A dolog Gy.-ei els sorban
annak a terménye : az állat fajzata, a Gy.-fa ter-

mése stb., szóval nag>'jában ugyanaz, amit közön-

ségesen \a, tágabb értelemben, Gy. alatt értünk.

Gy.-e a dolognak azonkívül a belle rendeltetés-

szer használata ú^án nyert egyéb dolog, ameny-
nyiben hozadék gyanánt jelentkezik, így a tehén

teje, a juh gyapja, az erdnek vágásra érett fája

stb. Ezek a dolognak természetes Gy.-ei (fmctos
naturales), szemben azzal a haszonnal (polgári

Gy. = fructusciviles), amelyet a dologjog\iszony-

nál fogva nyújt ; példa erre a dolog bérjövedelme.

Ami ezekkel szemben a jognak a Gy.-ét illeti, es
alatt a jognak (pl. a szerzi jognak) rendeltetés-

szer hozadékát értjük. Más jogi felosztásai a
Gy.-öknek : a fttggö Gy. (fructus pendentes) és

az elválasztott Gy. (frnctus separati). Pflggö Gy.

:

a lábon álló termés (fttgg termés), az alma a fán

stb. ; de függ Gy.-rl szólhatunk a polgári Gy.-ök-

nél is, ilyen pl. a fel nem vett bér. Az elválasztott

Gy. lehet ismét : beszedett (firactos p^t^pti) és

be nem szedett Gy. (fractus pOTdpiendi) ; az elbbi
alatt értve azokat amelyéét a jogosalt már bir-

tokba vett. Ajog végül külöiiibségettessameglév6
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(fructus exstantes) és elfogyasztott (fructus con-

sumpti) között. Ha a termö dolgon nincsen har-

madik személynek olyan dologi joga (pl. haszon-

élvezete), amelynél fogva a Gy. t illeti, a Gy.

tulajdona az elválasztás után ismegmarad a term
dolog tulajdonosánál, ellenesetben az elválasztás-

sal a tulajdont a harmadik szerzi meg.
Gyümölcsaszalás. Az aszalás alatt mérsékelt

melegben való szárítást értünk, melyet addig kell

folytatnunk, míg a víz tetemesebb részét elvon-

tuk, elpárologtattuk a gyümölcsbl, mindenesetre

annyit, hogy azon többé se a penész, se az erje-

dés V. rothadás fel ne léphessen. Túlságosan ki-

szárítani azonban nem szabad az aszalványt, mert
ez az íz és a súly rovására, vagyis a minség és

a mennyiség csökkentésére vezetne. Meleg és

estion nyarú vidékeken, pl. az északamerikai
Kaliforniában, egyszeren a napon szárítják a
gyümölcsöt, mely ekképen puhább ós húsosabb
marad; ess nyarú helyeken — nálunk is —
aszaló-kemencékben történik az aszalás, mely
költségesebb eljárás ugyan, de mégsem szolgál-

tat olyan egyenletes eredményeket. Légtömege-
sebben aszalják világszerte a szilvát ; és pedig

nálunk leginkább a magvaváló beszterczei- vagy
házi szilvát, Boszniában ós Szerbiában ugyanezt
és még az olasz kék szilvát is, Franciaországban
a kissé vernyegesebb agon-i szilvát (mely igen

édes és vékony héjú), Kaliforniában pedig ezeket

és még eg>-ebekot is. Nálunk szUvaaszalásra jelen-
leg iegmkább a Cazenille-fclo aszalókat használ-

ják. A szilvát elbb 50, majd— ha fonnyadt lett—
60 ós késbb 70 C. fokon kell aszalni az aszalóban,

addig, míg egészen ráncos nem lett és szorításra

nem jön ki a leve, de azért még eléggé puha ; az
eredmény mintegy BO^ff,. Görz vidékén hámozott
és magvától megtisztított szilvát is aszalnak ; ez

a prünella. Kaliforniában felezett kajszi- és szi-
barackot, továbbá hámozott és karikákra szeletelt

almát és felébe vágott körtét is aszalnak. Nálunk
a lehámozott alma és a felezett körte aszalása
kevéssé terjedt el ; ez úgy lesz szép, ha aszalás
eltt. az almát és a körtét vigyázva meg is forráz-

zák, mert ha ezt elmulasztják, megbarnul aszalás
közben ; ha pedig kenyórsüt-kemencében aszal-

ják, könnyen megég és el is piszkolódik, tehát
csekély értékvé lesz.

Gyümölcsbefzés. Ez alatt leginkább a gz-
benfözést és a sr cukorban való befzést ért-

jük. A gzbenfzéshez nem kell okvetetlenül
cukrot is adni a gyümölcshöz, de mégis szokás
az íz javítása végett. A sürü cukorban való be-
fzéshoz a nyers gyümölccsel egyenl súlyú
cukrot alkalmaznak. A gzben való fzést fel-

találója, a francia Appert neve után, Appert-féle
eljárásnak is mondjuk és ennek lényege az, hogy
az apróbb gyümölcsöt egészben hagyva, a nagyo-
kat pedig felezve v.több részre vágva, továbbá
részben hámozva ós klmagvazva, híg cukorol-
dattal (v. csak vízzel) berakjuk légmentesen le-

zárható üveg- V. ónozott bádogedényekbe, v. oly
palackokba, melyekot bedugaszolunk v. hólyag-
gal, hólyagpapirossal lekötözünk ; azután 100—
115 C. fokon 10-30 percig hevítjük és végül
hvös helyen eltartjuk. Haahovít<:'s megfelelen
töiiént, akkor nem marad a gyümölcsön fejldésre

képes penészesít, erjeszt v. rothasztó gomba,
mert ezeket a hevítés megölte ; ha pedig a lezárás

után szüretlen leveg se jut többé hozzá, akkor
ilyen gombaszervezetek hiányában romlás nélkül

elmarad a gyümölcs, mindaddig, míg fel nem
bontják az edényt, v. míg a lezárás tökéletes. A
sr cukorba való fzésnél pedig a gyümölcsöt
elbb hígabb, majd naponként srbb cukorban
forralják fel v. ilyen cukoroldattal öntik le, míg
végre egészen sr cukorszorpbe kerül bele. Ek-
korra már a víztartalom nagy része kivonódott
belle és a cukor teljesen átitatta ; ezután ugyan-
csak sr cukor-szörpbe rakják bele és úgy tart-

ják el. Hajói készítették, légmentes zárás nélkül

is elmarad az ilyen süríi cukorba fzött gyümölcs.
L. még Befzés.

Gyümölcsbonbon, 1. Bonbon.
Gyümölcsbor. Érett gyümölcsök levébl, sze-

szes erjesztés útján készül. Az egészséges, érett

gyümölcsöt összezúzzák, kisajtolják, a kisajtolt

gyümölcsmustot vagy magában, vagy mestersé-
gesen tenyésztett borélesztfajtákkal erjesztik;

utóbbi esetben a bor zamatosabbá lehet. Legelter-

jedtebb az aíwrt&«r készítése, fleg Franciaország
É.-i hs vidékein, tov. Németországban, Svájcban,
Ausztriában ; nálunk kisebb mértékben a stájer

határszélen. Borkészítésre legjobbak az ú. n. cidre-

fajták (boralma-fajták), melyek lehetnek nyá-
riak, sziek, téliek, továbbá az ú. n. gazdasági
fajták, melyek btermk, de aprógyümölcsüek

;

íz tekintetében lehetnek édesek, savanyúak és
fanyarok (kesernyések), melyeket keverten leg-

jobb feldolgozni musttá, minthogy okképeu íze-

sebb (harmonikusabb izü), jobbau tisztuló és tar-

tósabb bort kaphatunk. A nyári fajtákból (édes

almákból) nem lesz olyan jól tisztuló és tartós bor,

mint az sziekbl és téliekbl. A nyári és kora-
szi almákat a leszedés után mindjárt feldolgoz-

hatjuk borrá ; a téheket pár hétig összehalmozva
füllesztjük, vagyis utóérésnek vetjük alá. Azután
gorombán összezúzzuk vagy malmozzuk és fél-

napi állás után ismételten kisajtoljuk, de az ismé-

telt sajtolás eltt kevés langyos vízzel meglo-
csolva pár óráig áztatjuk, hogy a levét jobban
kinyomhassuk. A mustot kotyogóval ellátott hor-
dóban (zártan) megeijesztjük és ha kierjedt, töblv

heti ülepítés után lefejtjük. Többszöri lefejtés mel-
lzend, mert az almabor csak úgy ízletes, ha b-
ven van benne szénsav, arai pedig a sok fejtéstl

elillanna, veszendbe menne. Éppen ezért a fris.s

almabor jobb, mint a régi, amiért is legjobban
szeretik — a sör módjára — csapról fogyasz-
tani. Az almabor kevés szesztartalma (*—6''/o)

folytán könny ital és állítólag egészséges, ki-

vált vízzel elegyítve; de hamar romlik, vairyis

hosszas eltartásra nem való. A körtébl is U'Íkh

körtebort készíteni, de e célra jobb, ha almá-
val, kivált savanyuval, keverve dolgozzák fel.

A berkenye, birs. lasponya, vadalma, vadkörte-

szintén csak almával együtt dolgozható fel borrá^

mert magukban felette fanyar bort adnának.
Ribizkehor készítésére legjobb a piros szín

jól megérett ribizke. melyet meg kell zúzni, a le-

vét (mustját) kisajtolni és egy liter ribizkeléhez.

két liter vizet és eg>' kiló cukrot kell adni ; ha ezt
zártan (kotyogóval ellátott edényben) kierjesztik^
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a lefejtések után 8zépl piros és édes bort kapnak,

moly er6s is. Az édes ribizkobort állandósítás

vi'^ott legjobb r>i«i»^nfni és vizbe állítva 70 C-
t ,LrM nvlegiteni; így nem fog újból erjedni, som

IIÜ.

iébSlhaaoBió módon lehet bort kéezi-

iioek a tevébl egy literhez egy liter vi-

(i^a ookrot ajánlatos adni, azatán épp-

/.teni, mint a ríbizkebort.

Jior az érett áfonya kisajtolt levébl
<>ijoart6MoL Igen saép sötétpíros szlnú

métj Monbaa nagyon fanyar és ez okból

ivsiik i-b éves korában fogyasztandó. Akkor is

inkább ?yógyitó (összehúzó) hatásánál fogva hasz-

voei szerül.

'or az érett me^y kinyomott levébl
K« ~/.ia vizezés, cotorozás és erjesztés útján. Egy
litiT meggj'lére ajánlatos egy liter vizet és 70—
80 deka cukrot venni. Szép piros színö édes bort

kapunk íiry. molyet a ribizkebor módjára 70 C^-on

való kimelegitéssei állandósíthatunk. Lehet a

meggy levét fekete cseresznye levével keverten

is borrn oiL'ii<!7íteni, amikor eífy liter meggyléhez
eg^- sznyelevet elegjítüiik és 70 deka
cuki- ; :-^ íel benne, azután pedig kieijesztjük

és tefejtjtlk.

Blúlnából. földi szederbl, szilvából és még
egjt c-sbl is lehet bort készíteni, de

ezek ii-'y, mint a többi Gy.-t, nem sza-

bad il összeelegyíteni (liázasítaniK sem
saöl. vagy szUösepröt nem szabad a
Gy.-ok kciizitti^nél alkalmazni.

OTumöIcscsomagolás és BnállítáB. A gyü-
mölcsöt, ha tördés, zúzódás nólktil akarjak el-

szállítani, igen gondosan és nagyon jól összeszo-

rítva (szorosan) kell egybecsomagolni. Kosarak is

jók a OBUlitásra, lüvéit ha ezek nem nagyon h^ló-

Mk, hanem j ersek és brifll eléggé simák, nem
artröeak a kiálló veeszövégektl. A kosarakat

togjohb belfihrl köröskörttl puha fiagyapottal ki-

bételni, a nagyobb gyümölcsöt ^^enként tiszta

papirosba gön>rv<,ini >;7nro6an ^ymás mellé fek-

tetni és réte^' -tag papiroslappal és fo-

gyapottal os\ i1a;:ztani. Almát, körtét

még jobb hasonló eijárással

;

ez esetb* n<ryölt gyümölcsöt

agy egv '«>sben) rakjuk

egymás i _- ferde sorok-

ban imagolás-

ban !», vastag
pajii szál-

lítá 5Úti

K'>zön-

i(>s puha-
szai

séc'

fali.

íorl igo-

on-
tio-

ag>-

kö-

/Aj> lecrekeeseiUie. A bornak való olcsó almát
o:'ak vasúti kocába ömlesztve (á la rinfosa) szo-

lgás szállítani.

Gymölcscukor (ievulóz, fruktóz). Az édes
g^'ümölcsökben kétféle cukor van : e kétféle cokor
százalékos összetétele azonos, képletük C,H^,0,
vag>' CH,OH(CHOH),CO.CH,ÜH. De nagyon kü-
lönböznek a poláros fényre gyakorolt hatásukban

;

míg ugyanis az egyik a poláros fény síkját jobbra,

a másik balra téríti. Az elbbi cukor neve dextróz
vagy szoUöcukor, az utóbbié Ievulóz, de egysze-
ren Oy.Hiak is nevezik. A Gy. a nádcukorból

invertálás folytán szllöcukorral együtt képzdik

;

e cukorelegyet invertcukornak nevezik. Az invert-

cokor a náMdcukorból híg savak, erjesztók stb. ha-
tására képzdik.

G..H„0.,-fH,0=C,H„0,-H:.H..O,
aidcakor dextróx levnlúz*

A tiszta Gy. elállítása az invertcukorból úgy
történhetik, hogy ennek ersen lehütött oldatát

mésztejjel elegyítik, amidn a Gy.-nak kalcium-

vegjülete leválik. Az így leválasztott vegj'ületet

a kisajtolás után oxálsavoldattal elbontjuk, a Gy.
oldatát az oxálsavas mészrl leszrjük. Elállít-

ható továbbá inulinból úgy, hogy annak oldatát

híg kénsavval hosszabb idn át melegítik, azután

e kénsavat a folyadékból báriumlcarfocnáttal el-

távolítván, a Gy.-oldatot leszrik. Az ers besíiri-

tés után színtelen, szimpsrüségú folyadékot ka-

punk, amely a Gy. tömény oldata. E szirupot hideg,

vízmentes alkohollal több ízben rázogatva, vízel-

vonás folytán a tiszta Gy. színtelen, talakú rom-
bos kristályokban kiválik, amelyek op.-ja 95*. A
Gy. kémiai sajátságaira nézve a szóUcukorhoz
hasonló. Szintén redukálja a Fehling-oldatot. Er-

jeszt hatására elérjed, de lassabban mint a szölló-

cukor. Salétromsavval való oxidációkor bork-
sav és oxálsav keletkejrtk. Ers redukáló szerek

(nátriumamalgám) manittá alakítják. Le^lónye-
geseU)en abban kiilönbözik a szöUcukortól, hogy
a poláros fény síkját balra téríti. 100M>n való me-
legítéskor vízvesztés következtében gummiszerü
higroszkópilnis tömeggé, tovulozánná (C^H,^0,)

lesz. Penilhidrazinnel glukosazon keletkezik. Gli-

oerbnoxidácíó termékébl, a glicerózból, nátron-

lúggal végzett alkoholkondenzáció által > alcróz

(inaktív fruktóz) keletkezik.

Gyümölcsecet. Gyümölcsborokból lehet ké-

szíteni ecetes eijesztés útján. Evégbl a gyümölcs-

bort (pl. az almabort) tágsz^jú üvegedénybe v.

nyitott hordókba kell '/,^ig tölteni, kevés kész

ecetet adni hozzá és elég meleg helyre állítani. A
leveg hozzájárultával az eoetesedés lassacskán

megindul, minek jeléül a bor színén brszerú át-

tetsz nyálkás hártya Icépzödik, melyben az ecet-

készít baktériomok nagy sc^asága oxidá^a a
szesztartalmat eoetnavvá. Ha. már Jé ers lett

az ecet. egy réne ktvehetö és helyére bor töl-

tend, így megy íitdytDOoaan as eoetkészités, bor
pótiásával. De a kén eeet, bmr hozzáadása nél-

kül, ne áUjon a meleg levegn, mert akkor «»
occtbaktéitnmok as ecetsavat is olpasztítanj

Vag3rís a kén ecetet teletöltött bedagózott

nyékben (paladiókban) k i a eltartani.

Hullott gyflmöksbl i> < (>tet készíteni,

ha asmár legalább félérett volt. Az ilyet össze-

zúaÉft, aznt^ a levét kis^toUák és ebbl csi-

náljK az ecetet

i
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Gytimölcseltartás. Nyári gyümölcsök nem
valók hosszabb idei eltartásra ; pár hétig azonban

eltarthatok ezek is a közel 0-fok hmérséklet
htházakban. Téli eltartásra az almri ós a körte

télen ér fajtái és még a szU való. A téli eltar-

tásra való almát és körtót gondosan kell szedni,

jól megválogatni és csak a teljesen hibátlanokat

rakni el. Eltartásra egészséges levegj, nem
túlnedves, sem túlszáraz, állandó v. csak kevéssé

változó hmérséklet, hvös, de fagytól mentes
sötét helyiség (pince, kíunara, lakatlan szoba, v.

8ajt<')ház stb.) való ; szoktak erre külön épületet is

emelni. Ennek igen rossz hvezet anyaggal kell

kibélelve lennie, pl. parafakvel és ezenkívül ta-

nácsos a falát és a mennyezetét üregesre készí-

teni. Az almát és a körtót v. polcokra rakjuk el,

alája tiszta, puha papiroslaskát v. fagyapotot te-

regetve, V. lehet ládákba rakva v. szállításra

készen csomagolva elhelyezni ; utóbbi módon szok-

ták azt a htházakban elraktározni, A nagyon
késn ér körte eltartására nem jó a túlságos

hideg (0—2 C\ mert akkor kemény marad, nem
érik jól meg ; jobb ennek a legalább is 6—8" C
molegség helyiség, ahol jól megérik. A szll-
fürtöket madzagra felkötözve is szokták eltartani,

ile így a bogyók hamar megtöppednek, nyirkos

és meleg helyiségben penészesednek. Legszebben
marad el a szöU a francia (Thomery-i) eljárás

ezerint, mely szerint a hibátlan ós ritkás fürtöket

még az szi esk eltt venyigéstl vágják le és

a venyigét vízzel telt edényekbe állogatják bele,

hogy a bogyókból elpárolgó víz a venyigén át fel-

szívott víz által pótoltassék. Ennél az eljárásnál

igen fontos, hogy a helyis^ levej»je ne legyen
se meleg, se túlnedves, be legyen sötétítve ós a
penész távoltartassék tle.

Gyümölcsénes (Giumalcisiu), kisközség Szi-

lágy vármegye krasznai járásában, {1910) 1448
oláh lakossal; postaügyn., u. t. Szilágynagyfalu.

Gyümölcsény, kisk. Baranya vm. hegyháti
j.- ban, (1910) 262 magyar lak., u. p. Felsmindszent,
u. t. Sásd.

Gyümölcsényerd, a Körtvélytó mellett, a mai
Csongrád vmegyében Dócz és Körtvélyes közt fe-

küdt. Zalán legyzetóse után Árpád— a Névtelen
szerint— .34 napon át tanácskozott ezen a tájon a
nemzettol s az itt hozott törvényekrl a tanács-
kozás helyét Szernek nevezték.

C^ümölcsesszencia, 1. Gyümölcséterek.
Gyümölcséterek (ffi/ümölcsesszendn, gyü-

mölcsolaj), gyümölcsszagú ós íz organikus sav-
éterek. Mesterségesen a savkloridoknak az alko-
holokra vagy pedig a halogénalkiloknak a savak
sóira való behatása által nagy mennyiségben ké-
szülnek és italok meg ételek zamatosltására,
gyógyszerek és parfümökhöz használják. Ilye-

nek : vajsavas etilóter : ananászzamatú ; ecetsa-
vas amilétor : körtezamatú ; ecetsavas és benzoö-
savas etilóter keveréke : cseresznyezamatú stb.
A Gy.az 1851. londoni kiállítás óta ismeretesek

;

elször Hofmann A. W. vizsgálta meg ket ala-
posan.

Gymölcaevk (Carjxifaga, Aiiat), az Erszé-
nyesek (1. ().) egyik csoportja, mely az erszényes
fflodveféléket (Phascolnrdidae) ós az erszényes
mókusfélékot (Phalangistidae) egyesíti.

Gyümölcsfa, gyümölcsmagvakról (ivaros úton),

továbbá sarjakról, dugványokról, bujtásokról v.

magcsemeték beoltása útján (ivartalan úton) ne-

velt fák, melyeket táplálkozásunkra alkalmas
gyümölcseikért szaporítunk. Az egyes gyümölcs-
nemek (pl. almák, körték, szilvák stb.) önmaguk-
tól is tenyész salakjait ?;aáGy.-knak mondjuk ;

ezeknek gyümölcsei többnyire nem, vagy csak
alig alkalmasak táplálkozásunkra; ezeket mint
edzett, ellenálló ós hosszabb élettartamú növé-
nyeket oly célból szaporítjuk, hogy azokat a szép
nemes gyümölcsöket term fajtákat ós változato-

kat, amelyek másképen jól nem szaporíthatok

vagy amelyek fajtaazonosságukat magvetés útján

nem tartják meg, a vadfákra mint aZan/y-okra

valamely oltási móddal ráolthassuk és így ket
mint nemes fákat tovább tenyészthessük. A
Gy.-kat vagy állandó helyükön neveljük fel, vagy
faiskolában neveljük elre és innen ültetjük ki

állandó helyükre, a gyümölcsösökbe vagy egyéb
helyekre. Törzsnevelés tekintetében vannak ma-
gastörzs Gy.-k (150—180 cm. magas st még
magasabb törzsön álló koronával), közepestör-

zsüek (80—140 cm.-es törzszsel), alacsonytörzsüok

(40-80 cm. magas törzszsel) és bokorfák (40
cm.-es vagy még alacsonyabb törzszsel). Törzs- és

koronaképzés szempontjából pedig vannak a ter-

mészetestl elüt formájú ú. n. alakfák v. alakí-

tott fák; ilyenek pl. az 1 és 2 karú füzérek, a
szárnyasok, a kehelyalakok, a gömbalakok, a pi-

ramisok és így tovább, melyek fleg díszítési cé-

lokat szolgálnak (1. Alakfa).
Gyümölcsíaiskola, gyümölcsfák ós cserjék

szaporítására és nevelésére szolgáló bekerített

ós megmívolt terület. A faiskolában a fákat és

cserjéket csak akkorákká neveljük, hogy azokat
állandó helyükre ültethessük. A jó faiskola helyéül

legalkalmasabbak a szelíd esés déli vagy dél-

nyugati lej tök, valamint a keletrl ós észak fell

védett rónák és lapályok. A faiskola berendezése lm
eltt a talajt legalább 40—50 cm. mólyen felfor- S
gátjuk. A gyümölcsfákat magról vagy különböz
oltás útján szaporítjuk. A magvetést legcélsze-

rbb a boérós után mindjárt, de lehetleg még
szig megtenni ; ha ez nem lehet, akkor tavaszig
nedves homok közé rétegozzük s edényestül a
kert valamely nyirkos helyén a földbe ássuk v. a
pincébe állítjuk. Amint az id tavasszal enyhébbre
fordul, hozzáfoghatunk a vetéshez. A magvakat
az e colra már az elz szön megtrágyázott
ágyakba rendesen sorokba vetjük s mintegy 8
cm. mély barázdákba, do cíiak vékonyan takar-

juk be földdel. Az ágyakat a magnak csírázásáig

nedvesen tartjuk s a kiszáradás ellen mohával,
fürészporral vagy rövid trágyával botakarjuk. A
magról kelt csemetéket 1—2 évig hagyjuk ott,

ahol kikeltek, gondoskodván arról, hogy a gaz el

ne nyomhassa ket. A nagyon sren kelt cseme-
téket megritkítjuk, amint harmadik v. negyedik
levelük megjelenik és átültetjük. Az átültetésnél

a csemetéket óvatosan kiemeljük a földbl, karó-
gyökerüket megkurtítjuk, s úgy ültetjük mintegy
15 cm. sortávolságban, egymástól 10—14 cm.-re.

A csemeték oltásának (I. 0.), különböz módjai
közül a gyümölcsfáknál többnyire a javított hasi-

tokba való oltást, párosítást ós szemzóst, a héj
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alá oltást alkalmaztuk. Olthatunk pedig : almát

erdei és sseUd almafáha, doucinba és paradicsomi

almába ; körM erdei éssnlid körtettba, btrebeés

galagonyába és almafába ; osoesBiyét oseresniye-
fába és si^eggybe ; meggyet meggyttba és ÜA-
iut>v'uvbe ; adlvát szilvafába, kajadbanudtfába és

; szibarackot mandula- és szilvafába,

I ^i>a és kökénybe; kajszibarackot se^&t

fáiába, dobxö siilvába, damaszoénba és mirabel-

1^ ; binet és naspolyát körtelába, birsbe és gala-

gonyába; mandulát s^át fájába és szilvaftba;

diót, gesztenyét és mogyorót csak s^át fájukba

;

köszmétét ribes aureumba. Az els évben nem
igen van különbség az oltván>'ok kezelésében, ki-

vévén, hogy a magas törzsüeket bizonyos tekintet-

ben máskép keze^tlk, mint az alacsony törzsüeket.

A nemes hajtás az els évben kedvez viszonyok

közt 0"95—120 m. hosszúra n, s ha elég ers és

j^í r-:nr-Tíl2->;' van, úgy tavasszal tovább hagj'-

j ;k 1 : kz esetben egy vagy két harma-
tiiua vi;<?zavui:juk. A nagjon gyengén fejld
íáoskákat rövidre vágjuk. Amint a törzsek kellen
megorsödtek s a megfelel magasságot elérték,

iKMBáfogunk a korona alakításához, úgy, hogy a
fMIO^Ip&H's oldalhajtásokat eltávolítjuk s csak

st hágjunk meg, hogy a középs a

. íitását képezze. Á hajtásokat megkur-
tiijuk, arra üg>elve, hogy mindig oly szem fölött

vágjuk el. molynok hajtása nem fogja a korona
szép alakját nu-irzavarni.

Gyümölcsfák ápolása. A faiskolában felnevelt

és k< -uított gyümölcsfákat állandó he-

lyük: c a .Píiörteíé*;. A kiültetett g>-ü-

I "az els évben száraz idben néhány-
•'göntözzük. a fa alját tisztán tartjuk s

a viznajtasokat eltávolítjuk. A további ápolás a
konoM ttsztitásából, a trágyázásból, a talaj por-

hanyításából és öntözésébl, a tisztogatásból s a

betegségek elhárftásáböl áll. A rosszfigt^ú fákat

átol^uk s az elvénttlteket megiiSitjak v. pótoljuk.

A korona kitisrtítása végett a száraz ágakat,

csapokat, a nagytm sOrú, ^ymáshoi dikzsöldö

és egymást keresztez, a korona belsejében növ
és nairvon lelógó, valamint a gyenge és nagyon

igákat és azokat a vízhajtásokat, ame-
ágakat nem nevelhetünk, eltávolítjuk.

víg minden évben, késbb osak minden
.itan kell a koronát kitlartitaiiL A ose-

resxnyo-óskajszinbarackfákról csak szükség ese-

tén és ekkor Is nyáron távolítunk el vastagabb

ágakat, mert mézgafolyás származhatik belle.

A fiUösleges ágakat közvetlmfil az ágalapnál vág-

Jok el, a metszési alkot éles késsel eidmí^nk s

bekenjük. A koronatisztitást tasnl és tavasszal

végezhetjük. Tavasszal a mohát és ai öreg kér-

get levakarjuk, hogy az alatta tanyáaö rovarok

és petéik elpusztuljanak s az új kéreg Jobban fej-

ldhessék. A télire való bemesaelést is hasznos-

nak tartják. A fiatal fákat kefével és lúggal mo-
sok meg s ezt mindannyiszor ismételjük, ahány-
SMor pai»tetvek jolonnek meg rajtuk. \ kimeríUt

vagy más okoknál fogva terméketlenné vált fák

ágait meglQitjuk. vagyis úgy vágjuk el. hogy
csak annyit hagyunk meg bellük, amennyibl
az új korona alakításához szükséges hí^tások

fejldhetnek; ama fákon pedig, amelyek ilyen

nagyobb csonkítást nem túrnék meg, az ágak-
nak felsbb, fiatalabb részét vágjuk le. A követ-

kez évben tavasszal és nyáron az új hajtások

közfii osak azokat hagyjuk meg, amelyekbl i^

koronát akarunk nevelni ; a többit pedig, még mi-

eltt megfásodnának, eltávolítjuk. Ha rossz gyü-
mölcsöt term fába jobb fajtákat oltunk, ezt átol-

tásnak nevezzük. A vastagabb ágaknál a hcjalást,

a vék(Hiyabbaknál pedig a javított hasitékoltást

és az zlábékezést szokták alkalmazni. .Minthogy

a gyümölcsf&k, éppen úgy mint bármely más nö-

vény, a talajt bizonyos id múlva kimerítik,

szükséges, hogy azt idnkint megtrágyázzuk, mely
célra minden trágya alkalmas, de legjobb mégis
az istállói trágya és a trágyáié, melyet a fa törzse

körül, a korona szélének megfelel körben teri-

ttink el, illetve az ott fúrt lyukakba öntünk. A
komposzt is igenjó hatással van a gyümölcsfákra,

különösen, ha a rossz földet a gyökerekig eltávo-

lítjuk. Az istállói trágját nem szabad közvetlenül

a gyökerekre teríteni ; legcélszerbb, ha azt ósz-

szel a korona alatt kiterítjük és aláássuk. Nyáron
a gjüraölcáfák öntözésérl sem szabad megfeled-

keznünk; különösen, ha már a természeténél vagy
fekvésénél fogva száraz talajban állnak. Végül a
gombabetegségek és káros rovarok ellen védel-

mezzük.
Gyümölcsfák hajtatása. Ha bizonyos gyü-

mölcsfákat arra kényszerítünk, hogy a gjümöl-
csözós rendes idején kívül korán tavasszal vagy
télen is gyümölcsöt hozzanak s azt meg is érlel-

jék, ezt gyümölcshajtatásnak nevezzük. Ez ren-

desen erre a célra külön épített és ftéssel ellátott

hajtató házakban történik. Leginkább szi barac-

kot, szöllt, szamócát, cseresznyét, kajszit stb.

szoktak hajtatni.

Gjtimölcsiák nevelése. A gyümölcsfák és

cserjék szaporítása és nevelése történik niag-

vetée, dugványozás, bujtás, tosztáá és oltás útján.

Magvetéffiei szaporítanak alantokat, vadcseme-
t^et, továbbá diót, szelídgesztenyét, mandulát,
besztercei silvát, némely k^szi-ésszibarackot és
ugyanígy létesítenek új fajtákat. Dugványról a
sztlt, ribizkét, köszmétét, fügét, foldiszedret ée

málnát (utóbbi kettt gyökérdugványról). Bujtás

útján szaporítják a törpe alanyokat, a ribizkét,

köszmétét, szAUt, fügét, mogyorót, somot és földi-

szedret ; tosztással a málnát, ribizkét, köszmétét

és mogyorót. Oltás úlján szaporítjuk a legtöbb

szemes gyttmökssftútát. A szaporítás és nevelós
helye rendszerint a fái^ola. L. Gyümölc^aiskola.

Gyümölcsialva, Usk. Zala vm. csaktomyai
j.-ban, (i»io) 208 horvát lak., n. p.Viziszaitgyörgy,

n. t Csáktomja.
GTÜmölcsfaxiemesités. 1. Gyümölcsfa és Oüás.
Gymölcsiérgek, a gyümölcsök belsejében él

rovarlárvák, leginkább hernyók, Így pl. az alma-

és körte-gyflmiHB férgesedésót ai almamobf
(Carpocapsa pomgomta h.\ a szilva férgesedé
sét a ízUvamoly (Urapkolitka ftmebrema Tr.;, a
szU férgesedését a kétféle szUmoly (Poly-

chrosis boirtma Sch. és Cochylis ambigella Eb.)

hernyói okozaák.

GyfimölcsfestészetraíiBstömavésietDek régóta

gyakorolt mfaja. Ízlésesenelroidesett, többnyire

ritka szép gyttmölosfiajok a kép tárgya s ezt ren-
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(lesen ebédlk díszítésére használják. Már a ró-

maiak Í8 széltében gyakorolták, néhány ily tárgyú

mozaikképük a római kapitoliumi gyjtemény-
ben látható. A legnagyobb virágzást Hollandiában

érte el a Gy. L. még Csendélet.

Gymölcsfeszek (növ.), gyümölcsfáink felduz-

zadt, vaskos, idomtalan termvesszöje, 1. Termö-
vesszö-

Gyümölcshegy, kisk. Zala vm. Csáktornyái

j.-ban, (1910) 545 horvát lak. ; u. p. Viaiszentgyörgy,

u. t. Csáktornya.
Gyümölcsismeret (pomologia). A gyümölcsé-

szetnek az a része, melynek célja a gyümölcs-

fajok, fajták ós változatok beható tanulmányo-
zása, ilyeneknek elállítása, szakszer ismerte-

tése és a fajtaazonosság megállapítása. L. Po-
mologia.

Gyümölcsíz. A gyümölcsök összezúzott vagy
puhára fzött és szitán átnyomott be o (húsa,
többnyire cukorral megédesítve és 8üru> e ö.ísze-

fózve. Ezt másképen Ze/craV-nak is :.3vezik. }ileg-

egyezik ezzel a németek és franciák inarmelade-ja,
mely szintén ersen cukrozva van; továbbá az

angol népek ^Vwn-je, mely nagj'on édes, sok cukor-

ral készített Gy. ; ez utóbbiba még a gyümölcsök
magvaiból is beletesznok egy keveset, hogy ter-

mészetesebbnek látszassék. Nálunk legtömege-
scbben készítik a szilvaízt, még pedig cukor nél-

kül, úgy, hogy az érett szilvát feltörve szorgos
kavarás közben összefözik, rostán átnyomják,
hogy a magva visszamaradjon és azután egészen
srre fzik, végül pedig kisebb fahordókba vagy
bádogvedrokbe csomagolják. Baraekízt is sokat
fznek nálunk kajszibarr.ckból, de ezt ersen cuk-
rozzák és rövid ideig íözik, hogy szép világos-

sárga szín maradjon. Fznek még ízeket málná-
ból, ribizkébl, rózsacsipkéböl, köszmétébl, sza-

mócából, st szll')ö! is, mindannyit ersen cuk-
rozva. Olcsó almát is szoktak vízben puhára fzni
és szitán (rostán) átnyomva kevés cukorral vagy
a konzervgyárak édes maradványaival együtt be-

sríteni (a gyárakban ú. n. vákuum-üstökben)

;

pirosra színezve ez szolgáltatja az ú. n. vegyes
ízt, mely az édes izek közt a legolcsóbb. Dél-
vidéken az olcsó narancsot is felhasználják íz-

fzésre.

Gyümölcskenyér, füge, datolya, aszaltszilva,

citronád és egyéb szárított cukortartalmú gyü-
mölcs összedarabolt részeibl, cukorból ós lisztbl
készült sütet. Dóltiroli ós olaszországi kedvelt
csom(*ge.

Gyümölcskereskedelem. Hazánk gyümölcs-
kereskedimének egyik fcikke a szllö, melyet
az (jrszág legkülönbözöhb helyein termelnek. Kö-
rülbelül 000,000 kataszt. hold terület van szöll-
vol beültetve. Torraészetszerüon a szUtorme-
lós fontosságát nem a friss gyümölcs adja meg,
hanem a belle készített bor, bár szöUnket a
külföld is kedveli, úgy hogy kivitelünk 100.000
(\ körül van (1. Szllöf^ermetés). A szóilön kívül
egyél) legkülönbözbb fajú gyümölcs terem az
ofHzág minden részében és pedig oly minségben
és mennyis<'<gbon. hogy az exjKjrtra is alkalmas.
A friss gyümök-sök importja fkép a déli gyümöl-
csökre tiTJed ki. úgy hogy azokból a gyümöl-
csökbl, melyek az országban terenmek, alig van

behozatal. A bohózatai és kivitol aránya 1906

—

1911-ig következképen alakult:

Behozatal

évben

1906
1907
1908
1909
1910
1911

q
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ka.:!!:!/!:. • ~ :. ;

iiiimii'!) 2 li'-t)i
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Gyü
alatt

Gyamölcsmolyfogó-kötelék, a kttlönféle ftyü-

iiiu!(>inci:y. li-' !• k'-jton az almamolynak (CarjM)-

iiuuella; hernyó- ée báixakjában való

-iására szolgál. B oélra legeélsierQbben

i.i .• . ..uUámos, keméoy pafdri^nex alkalma-
/nii 16 ; oTuaek ttoyában náraz fagyapot, szalma,
. .r i r.MMTx- V. egy^, a bábozódó molyheroyó

US búvóbélylU szolgáló aoyag hara-

futrókötelék'a fa derekán 15 cm.
lirül helyezend el. Pagya-

. oey<''b anya? kivlröl még
:izoDbanc8ak

/ : alul pedig,

-aa kuiülvéve a kötelé-

védi uzt az eeótól. de a
;ul bejárást enged. Ily köte-

1 kezdve tél elejéig kell al-

auk különösen a szóUö égöve alatt

n mo^újítani. Ezen e^árást els
II L^oLsenheimi pomologiai tanintézet

ja alkabnazta.

nmek. Gjümölcsöknél «nemo-ek
k. mint a növények ésállatoktu-

<1 'r!i::i,. ..-
. .- .,>.jrtositásában a vgénriíiz* alatt.

N' "zetesen a tipikus vadgyümölesöt, a belle le-

-zaimazott hasonló alapjelleg nemes fajaival,

fajtáival és változataival og>-ütt egyazon Gy.-nek
vesszük. Gy. pl. valamennyi alma egj'üttvéve

;

i.M-ik Gy. az összes körte mind együtt; ismét
: ; n Gy.-et képeznek a szilvák, aszóllk, a cse-

! / ' : íígyek, a kajszibarackok, az szi-
i . ;. . i I ik, a mogyorók stb.

Gyümölcsolaj a. m. ^^'ümölcsétw.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ((mnurtiastio), a
katolikus egyházban márc. 2.Vére eeö flmiep, me-
lyet az egyház az angyali üdvözlet vagyis Krisz-

tus fogantatásának emlékére ünnepel. A müncheni
ki X aaorint Mária hirdetésének napja, a Döb-
i<Mit< i-kodex szerint Gy. Mivel a foottások ideje

"kkor veezi kezdetét, azért hívja a magyar Gy.-
T '

lí. I-:—-'".n NotreDaraedo la Prospérité-nek

azt hiszi a nép. hogy amite napon
;..k vagy oltanak, bizton kikel és jó

: 1. X. Pius pápa 1911. Supromi kezdet
í'iiKtán a Gy. nem nyilvános ünnep,

a misehallgatás és munkaszünet
mentve.

Gyi kert, bekerített és gyümölcsfák-
kal ;

- hniiltetett terület, melynek fó-

\ eaett gyflnKHcsfU: ter-

iinBksfa és Oyümöka-
!- , ,i.-.szU-A-.

Gyümölcspálinka. Jól megérett, néha sdcjtee
.'viMni.leseikbl, cefróaés, sieeatee eijesztés és 1»-

; u • .iás utján készülnek a gyilmöksepáttiikák. Leg-
"

' f>rre a célra a csonthéjas gyttmöl-

szibarack, öszÜMtrack, cseresznye,
~ "^ngyósak közül a saeder, stí).

. hogy a gyltanöksöt öesse-

jasok zúzásakor azok mag-
ik) és ajtós hordókban, vagy

„„„..., lelfenekö hordókban, meleg
h >'!] megeijeeztík. Ha az erjedés véget ért és az

Miffadozó cefre higjradni kezd, levegAmen-
rják (letakarják és jól betapasz^'ák)

-', míg a iepárolásra sor kerülhet Le-

párolásra gazdaságilag legelnyösebbek az ú. n.

kis üstök, mert eseknek adózását a szeszadó-tör-
V ^^-«' ^'' yyvil. t-c.) Móránként átalá-

! s kedvezéssel állapítja meg.
.U .... v^\. ...„.;,» „özt igen kiváló párlatot ered-

ményez a G>'öry-féle, melynek buktatással ki-

ürithet vízfürds üstje van. Az els párlatot a
tisztázó második lepiárlássiü ersíteni kell és
50—5ö térf. */g-{ckn szabályoznL A friss pálinka
színtelen, kissé kareos íz folyadék, mely hordó-
ban eltartva, a fától sárga szint kap és az íze si-

mább lesz. A csonthéjasok lefzésekor kevés ma-
got elbb össze kell zúzni, hogy a pálinka a ke-

letkez ciánhidrogéntl és keser mandulaolaj-
tól zamatosabbá leg>'ea

Gyümölcsrohadás (aöv.), létreijöhet úgy a fá-

kon, valamint a leszedett és elrakott gyümölcsö-
kön (kamarákban, pincékben). A rohadás több-

nyire klvülról befelé halad a gjümölcsben, de van-
nak esetek, amikor az a koesányon keresztül ha-
lad a gyümölcs húsába. A g^ümölcsrobadást
többféle penószgomba idézi eló, amelyek között a
legg>'akoríabbak ezek : közönséges ecetpenész

(Pemnllium), fejes penész (Mucor). szürke pe-

nész (Botrytis) és a vánkospenész (MoniUa). B
penészek a sérült gyümölcsök sebzett helyein fer-

tzik a gyümölcsöt, ezért ajánlatos az óvatos
gyümölcsszedés, azaz ütödések és horzsolások el-

kerülése. Fokozza a gyümölcsrohadást a leveg-
nek tetemesebb páratartalma.

Gyümölcssajt. Ig>' nevezik a gyümölcsöknek
szitán áttört és többnyire ersen megctikrozott

belét (húsát) egészen vastagra fózve és azután
vagy lapos tálcákba, vagy egyéb formákba töltve

és végül megszikkasztva. Leggyakrabban a birs-

bl és az almából szoktak Gy.-okat készíteni:

birssajtot és almasajtot. Ezek ké.szitése végett
az ö^zeaprított birset vagy almát annyi vízzel,

amennyi ellepi, jól szétfzik, azután szitán át-

nyon^ják és a birset egyenl súlyú, az almát pedig
csak \—\ annyi cukorporral összekeverve, foly-

tonos kavarás közben olyan súrúro fzik, hogy a
kaniU megáUJ<m benne és toviUM) már kavarni
se igen lehessen. Ekkor azotán a fentemlített

módon kiformálják és ha megszikkadt, a formá-
ból kiveszik és a másik oldalán is megszUckaszt-
ják. A táblákba formált Oy.-ot kisebb darabokra
fel Is szeletelik. A siilvas^jtot többnyire cukor
nélkül készítik, mert ez Így is elég édes íz lesz.

GynmölonaT. a gyümölcsökben keletkeiö sav,

különösen a borsav, almasav és dtromaav.
Gyümölcsasadéa. Legjobb ezt akkor végezni,

amikor a gyüm^os vakt nugdnem teljesen meg-
érett A szedést legtökéieteseiibeQ lehet kézzel vé-

gesni, mert a különftle gyttmBtoonwdktOi (gytt-

möleaBiakíttHrtóI) a gyttniiOlcs ktanyen nyomó-
dást, foltoflodást, sérttlést kaphat A szed egyén-
nek a Iára máami nem szabad, mert abban kárt
tenne; kell magas, szabadon félállítiiató, tá>

masztómdakkal kipeckalhelökönny létrákra kell

állania, a fakorona belM(|ébai pedig a fo mdlé két-

oldalt felálUtOftt Mrákon vizsiinteeen keresstbe

fektetett harmadik létrán (deszkán) áUva dolgoa-

hat A gjrtlmölesOt egyenkint kézbe véve, száras-

tól kell gyenge oneléesel és csavarintásáil lesza-

kítani és Idpámáaott kosárba^ vagy 10—15 literes
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bádogedénybe rakni. A leszedett gyümölcsöt az

átrakáskor is egyenként kell kézbe venni és üt-
dés nélkül vigyázattal helyezni át. A fán áthevült

vagy esötöl vizes gyümölcsöt nem kell leszedni

;

meg kell várni, míg lehlt, vagy megszikkadt.

Melegen szedett gyümölcsöt hvös helyen véko-

nyan el kell teregetni. Legjobb szedési idö a nyári

gyümölcsre a kora-reggel ; de kés szi vagy téli

almát, körtét egész nap is lehet szedni, csak es-
ben nem. A diót sohase szabad póznával verni,

mert ettl a fában esnék nagy kár ; ellenben meg
kell vánii, mig jól megérett és a zöld burka fel-

hasadozva száradni kezd, a dió pedig magától is

hullani kezd ; ilyenkor rázogatásra könnyen le-

hull a dió vagy kézzel leszedhet, melyet még
szells helyen jól meg kell szárítani, hogy ne pe-

nészesedjék. Az id eltt szedett dió nemcsak pe-

nészesedik, hanem a bele nagyon össze is aszik,

de meg is avasodik.

Gyümölcsszesz, 1. Gyümölcspálinka.
Gyümölcsszörp v. gyümölcsszirup. Érett gyü-

mölcsök kisajtolt levébl cukorral való összefözés

útján készül. Az egészséges gyümölcsöket össze

kell zúzni, levüket kisajtolni, a pektin (növényi

kocsonya) eltávolítása végett szeszes erjesztés

alá vetni és a tisztára megszrt levet 3 : 5 arány-

ban (3 liter lé, 5 kiló cukor) megfzni, tisztára

mosott flanellen forrón átszrni és palackokba
töltve eltartani. Legkedveltebb nálunk a múlna-
szörp, de készítenek fekete fái szederbl, ribiz-

kóbl és köszmétébl is : némelyek még szamócá-
ból ós gyalogszederbél is.

Gyümölcstermesztés, a gyümölcseikért sza-

porított gyümölcsfáknak állandó helyükön tör-

tén továbbtenyésztése gytlmölcshozam céljából.

Megkülönböztetjük a kicsiben (házi szükségletre)

való ós a nagyban való Gy.-t (tömegtermesztést).

A töm£gtermesziés hazánkban ers fejldést mu-
tat. Fontos a töraegtermesztés szempontjából,

hogy minden gyümölcstermeszt vidéken csak az

oda alkalmas gyömölcsnemet és annak is Igen kis

számú (alig néhány) piacos és ottan jól díszlö

fajtáját termesszük. Ilyen fajták tömeges elsza-

porltása végett alakultak az állami faiskolák.

Ugyané célt kívánják szolgálni különböz állami

intézkedések, pl. az érdemes fajtáknak vidéken-

ként való megállapítása, a gyümölcsészeti tan-

tolyaraok és jutalmazások, a nem megfelel
fajtájú termöfák tömeges átoltásai, a helyes

védekezési és értékesítési eljárások megismerte-
tése és támogatása, a közutak befásítása gyü-
mölcsfákkal stb. Jeles gyümölcstermeszt vidékek
hazánkban : Kecskemét, Czegléd, Nagykrös és

vidékük a nyári gyümölcsökre (meggy, kajszi-

barack, szilva és nyárialma); Nagybánya és
vidéke, Máramaros vármegye, Erdélynek több
völgye szi és téli gyümölcsre (alma, dió, szilva)

;

Budapest és környéke, Pécs (szibarackra) ; Bada-
csony és vidéke (cseresznyére és szibarackra)

;

Újvidék (korai cseresznyére); a Dunántúl és észak-
nyugati Magyarország (alma, körte, szilva) ; a
DK.-i részek (szilva); Rétfalu (szamóca) ; Szent-
endre (köszméte, cseresznye, szamóca) stb.

Irodalom. Magyar Pomologla, magyar gyümölcsfajtákat
Ismertet mfl, megjel. fOsetekbea, a földmív. miniszti^rium
kiadványa ; Bereoiki Máté, OyflmOlcaésceti vázlatok ; Mol-
ár István, A fatenyésstés Oyfirky Antal, A gyfimOlos ér-

tékesítése; Ritter Gusztáv, Gyümölcsértékesítés; Semler
után GaraaufV., Gyümölcsértékesítés; Jenel Ern, Útmuta-
tás a gyümölcsfák tenyésztésére, 1897 ; Molnár István, A
mezüfrazdasá^i gyümölcstermelés és értékesítés, 1907. La-
pok : Gylimölcskertész (1891—1912); Kertészet; A kert.

Gyümrük, a hódoltság korabeli török szó, a. m.
vám, árúvám, melyet úgy a vízi, mint a száraz-

földi utakon szállított árúk után kellett fizetni.

Az oszmánli szó gömrilk-nék hangzik. Már Mikes
említi a gyümriikcsi-t, ami nála a. m. vámszed.
Gyünóv a. m. gyjtnév (1. o.).

Gyüre, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban, (i9io>

913 magyar lak. ; vasútállomás, posta, távíró.

Gyüreg (azeltt : Gyirok), nagyk. Temes vm.
központi j.-ban, (loio) 2361 oláh és német lak.

;

vasútállomás, posta, távíró.

Gyrki, kisk. Hont vm.ipolynyéki j.-ban, (i9io>

206 magyar lak. ; u. p. Kökeszi, u. t. Balassa-

gyarmat.
CrjVLvkí-i'salád (losonczí). Eredetét a család

Istvántól vette, ki grófForgách Ádámtól Losoncz
városában egy házat kapott adományba és abba
magát 163i. királyi beleegyezéssel beiktattatá ;

innen vette a család elnevét. Címerlevelét 1652.

nyerte. A családtagok közül kiemelkedett

:

Gy. Ábrahám gróf, szül. Kis-Terennén 1836
jan. 29., megh. 1901 dec. 15. A katonai pályára

lépve, 1856. Morva- ós Oláhországban a 8. sz. dzsi-

dásezredben mint hadnagy szolgált. 1866-ban a
porosz és olasz háborúban mint önkéntes huszár-

fhadnagy vett részt. Itt szerzett érdemeiért 1867.

grófl rangra emeltetett. 1872 ápr. 6-án Nógrád
vmegye fispánjává neveztetett ki. 188 í-ben v. b.

titkos tanácsossá lett. Egy ideig Nyitra vmegj'e
fispánja is volt. 1891-ben a losonczí kerületben

képviselvé választatott. A szabadelv párthoz

csatlakozott, de a közigazgatási vita alkalmával

kilépett a pártból. Az 1892—1897-iki országgy-
lésen szintén a losonczí kerületet képviselte. Fia
Viktor (szül. 1870 szept. 11.) 1909. vagyoni kó-

l)esítés hiánya miatt a frendek jegyzékébl tö-

röltetett.

Gyrki Antal, gazda, szül. Fels-Szelónyben
(Hont vm.) 1818., megh. Doroghon 1890 júl. 31.

Elbb katona volt, azután Hont vmogyébeu hiva-

taloskodott 12 éven át. Ké.^öbb elnyerte az üg>'-

védi oklevelet s Pesten megtelepedvén, kizáróíag

a gazdasílgi szakirodalomnak élt. Önállóan meg-
jelont mvei : A tagosításról stb. (Pest 18i3) ; A
vm'ellérek köm/ve (u. o. 1856) ; CsclMlnirát (Ba-

lassa-Gyarmat 1856); Borászatunk reformjai
(Vácz 1879) : Borászati szótár (Pest 1861) ; Gi/a-

korlati útmutatás a szöllödézsmaváltság keresz-

tülvitele körül (u. o. 1869) ; Népszer magyará-
zata a földadó szaMlyozására vonatkozó 1875.

VII. t.-c.-nek (Budapest 1875); A szölh" mini
kincsbánya (u. o. 1888) ; Gazdasági mdU-kipnr-

áffak és gazdasági háziifxír (2. javított kiadás,

u. 0. 1888) ; Az elhaladt Imrkezelés és pinccgaz-

dászat ismertetése (u. o. 1889) ; Védekezés a fillo-

xera s a szöllgon^ ellen (u. o. 185)0) : Kisbirto-

kosok kátéja (u. 0. 1889); A gyümölcs <Ttéke.fitése

(u. 0. 1889). Szerkesztette a Szllészeti Füzeteket

8 számos cikket közölt a gazdasiVgi szaklapokban.

Gyrdés (geoi.). Tangenciális oldalnyomás kö-

vetkeztében a kezdetben többé-kevésbbé vízszin-

tes és simalapú rétegek fóh*áncosodhatnak. Leg-
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PíTysztTüM) formája n vertikális irányban történt

fi»fdiui'>r(.(!í\.-n :i i't.LMU'k. vagyis az ú. n. álló
,.:... I ,,,.. ! , n . ,

,

i,, xc\^']éi nyeregnek xxc\ez-

ik ; két ránc közé esik a

.
- Li rétegteknö. A ránc ten-

1. ábra. >. ábn.

8. ábra.

gelye azonban nem mindig vertikális, hanem sok-

szor ferde, s ekkor ferde vasry dlt ránc a neve
(1. ávraj. Ennek kialakulása áttolódó mozgással
kapcsolatos, amikor is az áttolódó nyereg és az

áttolt teknó közé es
szárny, vagyis a Aci^(?p-

számy ersen kivéko-

nyodhatik (2. ábra),
V. végül teljesen meg
is szakadhat. Ekkor ú.

n. ráncvetdés kelet-

kezik (3. ábra), melyet,

ha az elmozdulás na-

gyobb távolságra történt, áttolódásnak, áttolódott

takarónak nevezünk (1. Chartiage). Az effajta

jelenségek gjürödott hegységekben gyakoriak.

Györönke \.gyrs dárda (növ.), a meghosszab-
bodott, részlx'n nyúlt, részben törpeszártagú

temwiesszö (1. o.).

Gyfir. 1. karikaalakú, rendesen nemes fémbl,
néha vasból. szar\- vagy csontból készült tárgj',

melyet rendesen díszül vagj' szimbolikus jelül az
•• " •• kás vi.selni. Céljára vonatkozólag meg-

ütnek jegy-Gy.-t (házassági frig>- jelké-

, WM. i^,.sét-Gy.-t. varázs-Gy.-t ; azonkívül van
még ú. n. birok-Gy. is, mely nehéz vas-Gy.-t

a középkorban a hadjáratok alkalmával a köz-

k'írénység birkózásnál használta. Sok keleti nép-

t(irzsnél a lábon és lábujjakon is viselnek Gy.-t,

vadnópek az oneimpán is. Kar-, nyak- és láb-

Gy.-k Európa barbár népeinél is divatosak vol-

tak az ó-korbau. KUiíinös alakú halánték-Gy.-

ket a régi szlávuk viseltek. A régi zsidók pecsét-

Gy.-t (chotham) nemcsak az ujjon viseltek, ha-

nem szalagra kütve a nyakon is ; e Gy.-re a tu-

lajdonos neve és egy bibliai jelmondat volt vésve.

Az arabok és Udiaiak ismerték az ú. n. varázs-
Gy.-t, melyet ma is sokan viselnek baj elhárí-

tására vagj- a szerencse elérése végett Arábiában
és Perzsiában még nemrég elkel emberek snia-

ragdos Gy.-iket útlevél gyanánt kölcsönbe adták
alattvalóiknak. Görögországban Solon idejekor

minden szabad embernek Gy.-t kellett vlseUüe,
aranyból, ezüstbl vagy bronzból ; a nk elefánt-

om .ntból vagy borostyánkóból készült Gy.-kot vi-

seltek ; haldoklók gyakran átadták Gy.-iket hátra-

maradottaiknak. A rómaiak a legrégibb idben
c,<ak vasból készült Gy.-ket viseltek s csak a sze-

nátoroknak és a velük egyenrangú tisztviselk-

nek voltak arany-Gy.-k ujjaikon. A császárok
korában drásakövekkel kirakott Gy.-kkel nagy
fényzés történt; az idjáráshoz mérten véko-

nyabb v, vastagabb Gy.-ket viseltek. A pogányok-
nál és zsidóknál a Gy. a házas.-iág jelképe volt,

ezt a szokást a keresztény népek is átvették ' és
tovább terjesztették. A népvándorláskori Qy. egy-
szeri! kigjó- V. spirális alakú. Román-kori Gy.-k
közül igen kevés maradt ránk. A gótikus korban
a Gy. kövét igen magas foglalatban alkalmazták
8 igen gazdagon diszítették, ekkor kezdenek hasz-

nálatbajönni a mennél nagj'obb Gy.-k. Valódi óriás-

Gy.-k jöttek ekkor létre, amelyeket állandóan

nem is lehetett hordani. A renaissanco-Gy.-t éppen

úgy, mint a renai.ssance-kor minden ötvösmvét
íinom forma és a részletek pontos apró kidolgozása

jellemzi, a foglalat díszes és ers. Antik mintá-
kat is felhasználnak. A profilok finom rajznak.

Niello, zománc és vésett dísz egj'aránt haszná-

latos. A renaissance után következ korszakok
egyrészt nehéz és gazdag, másrészt könny és
bájos formákkal gazdagították a Gy. fejlóilését.

Ámde a brilliáns és más drágaknek mindig na-

gj'obb uralma a Gy. formai gazdagságának majd-
nem teljesen véget vetett, A foglalat teljesen mel-
lékes volt a k mellett hosszú ideig. Legújabban
néhány év óta részben régi minták utánzása, rész-

ben egészen uj formák és sok apró k dekoratív

elhelyezése által megint igen változatos Gy.-ket

találunk. — A Gy. már az V. sz.-ban a püspöki

hivatal jelvénye, mely armak az egyházzal val6

frígjét jelképezi (pásztor- Gy.) . minden bibor-

nok kineveztetésekor Gy.-t kap a pápától. A jegy-

Gy. az egyházi szertartásban is szerepel ; Mózes
I, 38, 28 és II, .35, 22 szerint házasságkötésnél

a Gy.-t megáldja a pap. A jegy-Gy.-t a balkéz

negjedik ujján kell viselni, mivel a régi hiedelem
szerint ezen ujjból az ütér egj^enesen a szívbe

vezet. V. ö. Szendrey János, A Gy., történeti é6
mütörténoti szempontból (Bpost 1890) ; Edwards,
History and poetr>' of ílnger-rings (New York
1880) ; W. Jones, Finger-ring lre (London 1898);

Kutschmann, Ring und Kranz (Berlin 1896).

2. Gy. (annvliis, nCv.). A kalaposgombák tönk-
jén megmaradó Gy.-alakú foszlánya annak a
vékony hártyának (velum v. velum partíale)»

mely eleinte a kalap szélétl a tönk közepéig ter-

jed, késbb azonban szétszakadozik. A gomba
Gy.-jét perec-nQ)í is nevezik. Gy.-nek mondjuk a
mohafélék spóratokjának azt a keskeny övét,

amely közvetetlenül a fed alatt van. A spórák
megérése idején a Gy. sejtjei elnyálkásodnak s

ezzel elsegítik a fed leválását. Gy.-nek mond-
juk továbbá a zsiirlók termfüzérének alján lev
medd, pajzsalakú levélkék Gy.-sen elhelyezett

sorát Vegttl a harasztok sp<iran<ríinnának falán

húzódó, vastagfalú sejtekbl álló sejtsort is.

GyrfifegyYeraet (armatiira), 1. Dinamóéiek-
tromos g&pek.

Oyörfiffi (nöT.), 1. Solidago.

Gyfirfiffi, kisk. Baranya vm. szentlörinczi j.-ban,

(1910) 283 magyar és német lak., u. p. és u. t. Ibafa.

Gyftrgmllér (ném. Kingkragen), eredetileg a
vért PMött a nyak körül viselt pléhgallér (ném.

Halsber^) : késbb félboldalakú, az illet államf
névjegyével, illetve címerével díszített ércpajzs,

melyet a német tisztek II. Frigyes alatt szolgá-

lati jelvény gyanánt viseltek. Franciaországban
1882-ig volt használatos a Gy. viselése.
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Gytirííhinta, tornaszer, 1. Függszerek.
Gytirti-öklelés, a középkori lovagi tornák egy

kedvelt játéka, moly abból állt, hogy a lovas egy
felakasztott gyrbe szúrt lándzsájával.

Gyürüporc, 1. Gége.

Gyürüs, kisk, Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,

<i9io) 346 lak., u. p. és u. t. Szepetk. L. még Oláh-

gyi'irüs.

Györüs armatúra, 1. Dinamoelektromosgépek.
Gyürüs boltozás, a lapos donga vagy a porosz

süvegboltozat falazási módja, mely abból áll, hogy
a boltozat álló hézagai egyik gyámfaltól a mási-

kig nem képeznek egyenes vonalat, hanem ívesen

futnak. Efiféle boltozatot tolható alakzókon készít-

hetünk, melyet minden új téglasor alá léceken

csúsztatunk ; nincs tehát szükség szilárdan álló

deszkázott íves állványra. — Ha egy kerek, a
középen oszloppal biró helyiséget dongaboltozat-

tal födünk be, úgy, hogy az az oszlopon támasz-

kodik, akkor gyrs boltozatot kapunk.
Gyürüs boltöv, több, egymással kötésben nem

lev, egymás fölé feszített boltövböl áll. Ha t. i.

két téglánál vastagabb és hirtelen görbül bolt-

ívet kell szerkesztenünk, akkor vagy a téglákat

kellene nagyon megfaragnunk, vagy a boltív ex-

1. ábra. 2. ábra.

tradosának hézagait igen szélesre hagynunk. Ezt
elkeiülend, több '/j vagy 1 téglahossz ersség
övet boltozimk függetlenül egj'más fölé (1. az 1. és

3. ábrát). Megjegyezzük azonban, hogy az így
készült boltöv nem olyan teherbíró, mint az
ugyanoly vastagságú, de kötésben szerkesztett

boltöv, amiért a Gy. vastagságát már kezdettl
fogva nagyobbra kell szabnunk, mint a kötésben
egy tagból készült boltöv vastagságát.

Gyürüs csap, 1. Cs.g,p.

Gyürüs fácán, 1. Örves fácán.
Gyürüsférgek (Annulata, Annelides), a Fér-

gek állatkörénok egyik osztálya, melynek legfbb
ismertet jelo a test többé-kevósbbé szembetn
izeltségo, továbbá a garatidoggyür, a hasdúclán-
colat és az érrendszer joleníéto. A test legtöbb-
ször hos.szúra nyúlt, lapított vagy hengeres ; a jól

elkülönült fej után több egynem szelvény követ-
kezik, de a küls szelvények nem mindig a bels
szelvényezettség kifejezi ; a Piócafólékben 3-5
küls .szelvény felel meg egy bels szelvénynek.
Brükön sokféle függelék van, különösen pedig
liorgok és szívókoroogok. Idegrendszerük a garat
fölötti és alatti dúcon, meg a garatgyürün kívül a
hasoldal középvonalában fekv, tagolt hasdúclán-
colatból áll, belle erednek a szelvényeketbeidegz
idegek

; gyakran azonban ezenkívül együttérez
idegrendszerük is van.Az érzékszerveket az agvdúc
látja el idegekkel. A szájnyílás a test elüls végén
és leggyakrabban a hasoldalon fekszik ; a garat
izmos falazatú s a majdnem mindig egyenes bél-

csövön vakbelek lógnak le ; a végbélnyílás hátul
és a hátoldalon nyílik. Érrendszerük mellett a test-

üreg öblei is a vérkeringés szolgálatában áll-

nak. A lélegzést a brfelület mellett sok esetben
kopoltyuk is végezik. A nitrogéntartalmú bom-
lástermékeket az ú. n. szelvényszervek választ-

ják ki.

Ivaros úton szaporodnak s vagy hímnsek,
vagy váltivaruak

;
petéiket vagy szabadon, vagy

kokonba rakják le. Fejldésük vagy egyszer,
vagy átalakulással történik. Néha ivartalan úton
is szaporodnak. Legnagyobb részben tengerekben
élnek, egyesek azonban édesvízben, a szárazföldön
tartózkodnak ; némelyek küls paraziták. Két al-

osztályra osztatnak: 1. Sörteláhuak [Chaeifí^oáa.),

melyeknél minden egj^es küls szelvénynek egy
bels felel meg, a szelvényeken páros sörtecsopor-

tok vannak, még pedig vagy a brben, vagy láb-

csonkokon. Rendjei : az Ós-Gy, (Archiannelida),

a Kevéssörtéjek (Oligoeheta) és a Soksörtéjüek
(Polyehaeta), amelyek kivétel nélkül a tengerben
laknak. Nevezetesebb családjaik : az átlátszó test
nyílt-tengeri Alciopidák, az ú. n. tengeri hernyók
(Aphroditidae) ; a rendkívül változatos testszelvé-

nyekbl összetett Chaetopteridák, a Csólakó-fér-
gek (Sedentaria), amelyek mészbl, iszapból csinos
csöveket építenek maguknak s abból kopoltyu-
pamatot visel fejüket kidugják. A kevéssörté-
jek (Oligochaeta) édesvizekben és a földben lak-

nak. L. Földigüü-zta. 2. Píócafélék (Hirudinea).

melyeknél 3—5 küls szelvénynek egy bels felel

meg, sörték és lábcsonkok nincsenek)^ a test há-
tulsó végén szívókorong van. Ide tartozik az édes-
vizekben él orvosi pióca (Hirado medicinalis L.).

L. Pióca és Férgek. V. ö. Claparéde, Reeherches
sur la structure dos Annelides sédentaires ; Vej-
dovszky, Systom u. Morphologie d. Oligochaeten
(Prag \^^)\Beddard, A monograph of the order
of Oligochaeta (Oxford 1895) ; Moquin-Tandon,
Monographie de la famille des Hirudinées (Paris

1846).

A férgek általában lágytest állatok lévén,

kövülvo ritkán maradtak fenn a megelz geoló-

giai korszakokból. Egyedül a Gy. között vannak
kövesülésro alkalmas vázú alakok. A Gy.-hez tar-

tozó kövült Tu!i('ola-k legnagyobb részét Serpula
néven foglalják össze. Ezek szabál>i;alan, néha
spirálisan csavarodott meszes csöveket válasz-
tanak el, amelyek legt<)bbször helyhez kötöttek.

Már a silurban fellépnek, de nagyobb számban a
jurában, krétában és a harmadkorban szerepel-
nek. Néha egész rétegeket is megtölthetnek (szer-

pulás mészk). A palaeozoikus rétegekben még az
Orionia és Comuliies stb. fordul el, a Spiroríris

ma is él.

Gyürüs fonógép, 1. Fonás.
Gyürüs korsók. Rajnamelléki szürke, töblv

nyiro sötétkék kel díszített köcserépkorsók. melyek
a XVI. sz.-ban voltíik divatosak. A lábuk kerek,
a nyakuk szk s testük gyr formájú, a gyr
közepén rendszerint emberi alak v. feszület van.
Vannak Gy., melyek két egymást derékszögben
metsz gynlbl állanak (1. az ábrát).
Gyürüs lövedék. Ágjúból ltt, hengeralakú,

csúcsban végzd, robi)antó anyag felvételiére szol-

gáló bels rrel ellátott lövedék, melynél a hatás
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fokozása * * hb egymásra rakott gyr al-

kotja a ii melyre a kfllsö fal akként van
öntve, bu(íj> n iu>rdék ertosát és fenekét is al-

kotja. A lövedék heogerded réoének kttlsö olda-
i,.K., ( .....,v.M i'.w.-ftett TMelft-gyflrú (Ptihrungs-

va. Dy gyflrs lövedék a had-
. ^ .. uixéniége Utal hassnált ürlö-

vedék.

Gyfirs mérrúd. 1. Alakzó.
Gyrs orsó, a pamat- s féss gyapjúipárban

használt oi-sók egyike, 1. Fbnás.
Gyrs páncéling, 1. Páncél.
Gyrs pecsét, 1. Pecsét.

Gyrs pille (iiut), 1. Fbfiók.

Gyrs pohók uiut), 1. PoJiók.

Gyrs potrohoak (Aríhrogastra, iu*t), 1.

Izeltpottvhú pókok.
Gyrs rakok (Arthrostraca), a magasabb

rondü rákok (Malncostrcua) egyik alcsoportja,

mel}Ti> jellérazó, hogy 1. az idetartozó rákok
szeme nem nyeles, 2. testüknek csak 6 elsó szel-

v<nyo nivadt egybe, ellenben az ezután következ

^yaaarft ét k«t(ös nrórút koraA.

7 szelvény megrizte önállóságát, ami a testnek
f'^tünö izeltséget biztosit, 3. egyetlen egy pár áll-

kaposii lábuk van. Két rákrend tartozik ide, az
Egi/enllábú rákok v. Ászkafélek (Isopoda) ós a
Bo)fiarákok (Amphipoda). L. Ászkafeíék,Éolka-
rakók.

Gyrsojj, a kéz második igja a kisigjtól szá-
mítva.

Gyrs vasing, 1. Pincéi.
Gyrs vegyületek. 1. Arormvi vegyületek.
Gyrtetem, lovak csüdesontjának a csont

ciió^z kerületére vagy legalább annak nagyobb
ff-szérn kiterjed kemény megvastagodása. Leg-

> helye a csüdcsont alsó, a pártaizü-
iiszédos végének elüls felülete s vele

> -yiaejuiegsoksnr s pártaesont fels, amavval
irintk vége is meg ssokott vastagodni. Mindig
isunthártyagjTiladás következménye.
Gyrváltás. 1. t2jegyzés.
Gyürüzés, az almá.<t<^rmési\ gyümölcsfáknál és

:i -zuiiúü,:'! alkalmazott mtét, amink a célja a
r.

!

m..- !', .Lrr/)'i<n ..^ !i7 ..iri-,.í ''víiiii, .jpaiik Mzlalása
Ipedigagyö-

: , — -. Aj, .. a célra készült

Rémi San Ugmtma. IX. UL

ollóval, fogóval, kertikéssel, st még filréflsiBl i6

végzik oly módon, hogy 2 nmi. aaíieB eaddNui
leszedik a héjat a gyúrüzend részrl, leginkáM)
az ágakról, ritkábt^n a törzsrl egészen a kam-
biumrétegig. Ennek következtében a nyers táp-

lálékok akadálytalanul áramolhatnak a sebzett

rész fiatal faszövetében a felsó ágrészekbe, on-
nan azonban a már áthasonltott anyagok csak a

QTrdzés.

gyrig ereszkedhetnek le a héjban s itt megtör*
lódván, erós növekedést indítanak meg.
A szóllómvelésben csak ritkán és tívételesen

alkalmazzák a Gy.-t, mely abból áll, hogy a szóll
valamely termhajtásáról közvetlen a fürt alatt a
kérget és a háncsot gyralakban (1. az ábrán
A-néd) leválasztják. Cé^ja az, hog>- a fürt bogyói
nagyobbra nójjenek és a rendesnérkorábban érje-

nek meg. Legfeltnbb a Gy. hatása akkor, ha a
termhs(jtáson a gyr felett csak egy fürt van

:

QjiíMiriHíg, MlSa a termvel éa alatU »
nrlaStes átmeUtelérel.

ha kett, úgy a hatás sokkal csekélyebb. A Gy. a
t(Hcét nagyon gyengíti, miért is nem tanácsos
ogyanaion tfte tObb hajtását gyrzni, vagy a
gyúrflzést ugyanazon a tkén több éveo át gya-
korolni. A Oy.-t legjobb mindjárt a virágzás után
végezni, a késeinek csekély a hatása. L. még Fa-
gyürüzés.
GyBsfilt (bOt.), I. Gyszvirág.
GyasTirig, gyszfü (nST., Digitális L.), a

Scrophniaríaoeae (Tátogatok) család génnsza ; 22

17
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faja Európában, a Földközi-tenger vidékén és

Nyugat-Ázsiában van elterjedve. Félcserjék vagy

nagyobb füvek. Száruk legfeljebb alsó részében el-

ágazó, levelük hosszúkás, váltakozó.Viráguk sárga

V. vörös, rendesen nagy, öblös, harang- v. hosszú-

kás harangalakú pártája van 2 ajkú, ferde sze-

géllyel. Tokjuk sokmagú. Virágzatuk féloldali

fürt. Valamennyi faja, de fképen a piros Gy. és

fleg a levele csíps, narkotikus, mérges. Az állat

nem eszi, de a virágát a méhek látogatják. Több

faja kerti virág. A D. purpurea L. (piros Gy.,

nyugateurópai. Szép piros virágú, pártája belsejét

fehórszegély bíborszín foltok díszítik. Nálunk

csak kertben díszlik, de van fehér virágú fajtája

is (var. ladiflora). Nyugaton tömegesen is n
s a fenyültetvényeknek ártalmára lehet. Taná-

csos tehát onnan, fleg virágzása eltt, kigyom-

lálni és a patikában eladni. Száraz, kissé köve-

cses helyet szeret, kertben alig kíván valami ápo-

lást. Magról szaporítják.Minden része igen mérges.

Orvosi célra a vad növény leveleit (fólia digitális)

szedik.

A Gy.-félékben, különösen pedig az orvosi céh-a

használt piros Gy.-ban, többféle glikozid termé-

szet méreg van (1. Digitalin). A Gy.-gal történ
mérgezések szimptomái : hányás, heves hasmenés
és kólika, lassú érlökés, görcsök, szédülés, késbb
szapora pulzus, majd halál. A Gy. fképviselje az

ú. n. szívmérgeknek, de egyszersmind a legbecse-

sebb gyógyszere a kifáradt szívizomnak és meg-
szünteti mindazon kellemetlen, st sok szenvedés-

sel járó, néha életveszélyes tüneteket, amelyek
szívbajosoknál végeredményben a szív kifáradá-

sára és megromlott táplálati viszonyaira vezethe-

tk vissza. Ugyanis a Gy. forrázatának (infusum)

használata közben a szív egyes összehúzódásai

erteljesebbek, a pulzus gyérebb, de teltebb lesz

8 a vér nyomása emelkedik, a normális vérkerin-

gés az egész testben helyreáll, mi fokozódott vize-

letolválasztással s az esetleg fennálló bralatti

vízkórság fogyásával jár. Használata azonban
csak elvigyázattal történhetik, minthogy a test-

ben alattomosan felhalmozódik s hirtelen mérge-
zést okozhat.

H.

H, h, a magyar ábécének 12-ik, a latinnak 8-ik

hetüje. Ez a latin bet nem egyéb, mint a görög H,
mely a klasszikus görögségben az é hang jele, de

a régibb görög ábécékben hehezetet jelölt s a többi

görög betkkel együtt Föníciából származott. A
német helyesírásban sokszor csak a megelz
magánhangzónak hosszúságát jelöli, pl. Hahn,
Éhre, ihn, Uhr. A román nyelvekben rendesen

néma ez a bet
;

pl. a francia homnie : om-nak
hangzik ; azért Vhomme, nem pedig le homme.
H a polgári felfolyamodási ügyek lajstroma a kúrián ós

a királyi táblán.

H a kémiában a hidrogén jele.

H a német pénzeken azt jelenti, hogy az érmét Darm-
stadtban verték.
Növénynevek mellett Humboldt Sándor nevének rövidítése.

Római töllratokban a. m. Honestus, Hic, Haeres, Homo, Hóra,

Hadrianus stb.

Néha számjegyi használták CC helyett --= 200.

h lovaknál (lóversenyprogrammokon stb.) a. m. herélt.

H hang, a magyar mássalhangzók közül az

egyetlen igazi torokhang vagy inkább gógohang.

A görög grammatikusok kemény hehezotnok ne-

vezték (spiritus asper), szemben a lágy heliozettel

(spir. lenis-szel). A magyar h az eredeti ttnn-ugor

szavakban (mélyhangú szók elején) k-ból keletke-

zett, pl. Jiall a. m. vogul /ol-, flnn kutde- ; hal a.

ra. flnn kain stb. A német (s általában a germán)
h is k-ból lett, pl. Horn a. m. latiu comu stb. A
tót és cseh h rendesen a régibb// helyett áll, pl. go-

luh helyett holub, galamb
; gröniada helyett hro-

)>Mda, garmada. A román nyelvek többnyire el-

vesztették a h hangot.
H (ol. és franc, si), a törzs-skála 7. foka.

Angolok, hollandok, svédek B-nek mond^ják ezt a
hangot (1. B). A XVI. sz. orgonatabulaturáiban a
h bett a feloldó jel (h) helyett és ennek értelmé-
ben használták.
h», a hektár rövidítése.

Haáb mester, 1291. pozsonyi prépost, 1297.

már mint váczi püspök jelent meg a ferenciek po-

zsonyi kolostorának fölszentelésén. 1298. Bécsbe

kísérte III. András királyt, kinek legfbb párt-

hívei közé tartozott.

Haacke, Wilhelm, német zoológus, szül. 1855
aug. 2.3. Klenze-ben (Hannover). Egyetemi tanul-

mányai befejeztével a jenai, majd a kiéli egyetem
zoológiai intézeténél tanársegéd, 1882—84. az

adelaidi múzeum igazgatója, 1888—93. a majna-
frankfurti állatkert igazgatója volt. 1889-ben a

darmstadti megyetem magántanárrá habilitálta.

1897 óta mint magánzó él. 1882-ben Ausztráliába

és Új-Guineába nagyobb utazást tett s eközben

felfedezte, hogy a csrös emlsök közé tartozó

hangyászsün tojásokkal szaporodik. Nagyobb m-
vei : Die Schöpfung d. Tierwelt (Leipzig 1893)

;

Gestaltung und Vererbung (u. o. 1893); Die

Schöpfung d. Menschen (Jena 1895) ; Grundriss

d. Eutwicklungsmechanik (Leipzig 1897); .\us

der Schöpfungswerkstatt (2. kiad., Berlin 1898)

;

Bau u. Lében d. Tiere (Leipzig 1899) ; Das Tier-

leben d. Erde (Berlin 1900-02, 3 kötet).

Haag, 1. Hollandia fvárosa, 1. Hága. — 2. H,
helység Amstotton alsóansztriai kerületi kapi-

tányságban, vasút mellett, (i9io)4278lak., gabona-,

gjiimölcs- és almaborkereskedéssel. Töledólrevan

Salaherg kastély. - 3. H, helység Ried fels-

ausztriai kerületi kapitányságban, (i9to) 2018 lak.,

mellette egy dombon a Starhemberg hercegek si
kastélya ; közelében baruaszénbánya.

Haag. A7íW,néniot fest, szül. Erlangenben 1820
ápr. 20. Eleinte Hoindel vezetéíso alatt tanult Nürn-
bergben, majd Cornelius tanítványa lett München-
ben és kikópeztetését Kómában fejezte be. 1847-

ben Angolországba ment, megismerkedett az ott

virágzó aquarellfestészettel és 1850. tagja lett az
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aquarellfeelök királyi egyee&lettot^k. 1853-baD
Viktória királyn meghiváfla Mytán Skóciába

ment és meglBstette ai angtri királyi család képét,

amint az megmáaam a Loeh-no-Gart. Sokat uta-

zott a kek'ton. Legjelesebb képei : Dalmát énekes
Salona romjain ; CittTázó zergrovadász az alpesi

kmiybó eltt : Kes^'lyü mogtámadja a pasztában
egy utazó tovtjút ; Kllenséges támadás a pasztá-

ban rondái : PalmyTa panorámája

;

Be<] i. . ; jssága ; Montenegrói elóors ; A ko-

rán ulv;iáúia.

Haakon ^svéd. Hákon, ^M: hókon), több norvég
király neve. NevezeteseWbek

:

1. /. H; a Jó, SzéphaJQ Harald tla, gzül. 915
körül. meL'h. 961. Bátyját, Eriket. 984 körül el-

úzte a trónról s országa javára uralkodott. Az
Erik öai elleni küzdelemben esett el.

2. IV. H., az Öreg. lU. H. fia, szül. 1204.,
.. ..„1, 10..U A .'.-tharcöknak véget vetve, 1240

ltt és biztosította az ország
..,...-; . ..irágzását. 1262-ben meghódí-
totta Izland szigetét.

3. V. H.. az elbbinek unokája (1299—1319).
\ királyi hatalmat emelni igyekezett, de a Hanza-
városok térfoglalá^íát Norvégiában nem tudta

megakadályozni. Benne kihalt Szépbajú Harald
családja.

4. VI. H., Magnus Eriksson svéd és norvég
király fia. szül. 1339.. megh. 1880. Az atyjával

n norvégek 1848. királyokká választot-

1 ideig (1362—68) svéd király is volt.

t eioseg;e. Mamit, Valdemár dán király leánya
volt 8 házassága elkészítette a három skandi-
náv állam unióját.

5. VII. H., Xorvégia királya, Vlll. Frigj-es

dán király második fia, emleti nevén Károly.
.szül. Charlottenloiid kastélyban 1872 aug. 3. A
dán haditengwéesetí>e lépett : 1896. nóül vette

Maud hercegnt, VII. Edvárd angol király leá-

nyát, s azóta inkább az angol udvarban tartózko-

dott. A norvég kormány és nép az 1905 ján. 7-iki

forradalom atán neki lyánlotta fel Norvégia ko-
ronáját. Tróiyát 1905 nov. 18. foglalta el s nov.

25. Kriáztiániában esküt tett az alkotmány meg-
tartására. Koronázása 1906 jún. 22. történt Dront-
heimban. Egyetlen fia Otor (eredeti nevén Sán-
ilor) trónörökös (szül. 1903).

Haan. porosz község a düsseldorfi közigazga-
t.»,-i ktrulptben, (iwo) 9841 lak. Selyem- te bár-
-ny-Z'ivú ipar.

Haan, 1. Antal, fest. szül. Békéscsabán 1827
jan. 5.. megh. Capri szigetén 1888 máj. 9. Két
óvig a bécsi képzmvéswti akadémián tanult;
1S4H. mint rmester küzdötte végig a szabadság-
harcot. Ettl fogva felváltva Olaszországban és
Békésosabán lakott, majd végl^ megtelepedett
Capri sziget^ hol magának kedves tnsculannmot
építtetett. H. leginkább vallásos festményeket és
oltárképeket ktezített, a Nemzeti Múzeum meg-
bízásából Rafael stanza-fi-eskóit eredeti nagyság-
ban másolta, A Szépmvészeti Múzeum IX. Pws
pápa arcképét (1857), Léda a hattyinnl (1861) és
Levdet olvasó férfi c. festményeit rzi. Testvéré-
vel, H. Liyos békéscsabai Idkésszel együtt nagy-
rétü reprodukcióban tette közzé az Idszaki tábla
a nwgyar prot. egyház történetéhez c. allegiHlkas

kronológiát, mely oly tetszésre talált, hogy 2 hét
alatt két kiadást ért meg.

2. H. Iaijos, evangélikus lelkész és egyházi író,

szül. Sámsonházán (Nógrád vm.) 1818 aug. 13.,

megh. Békéscsabán 1891 aug. 12. Eperjesen,

Jenában, Gothában és Berlinben tanult ; 1842. sel-

meczi, 1848. nagylaki, 1855. pedig békéscsabai lel-

kész lett ; m^d a bányai evang. egyházkerület f-
jegyzjévé, a Tud. Akadémia pedig 1877. levelez
tagjává választotta. Kiválóbb múvei: Jena bnn-
garioa, sive memória hungarorum a tribus proxi-

mis saecnlis acad. jenensi adscriptonim (Gyula

1858) ; Idszaki t/ihla a magyar prot. emjház i/yr-

téneíéheziíBGO); Énekes Iwnyv ág. hitv. hívek
számára (Pest 1871) ; Idszaki iábia Magyaror-
szág történteiéhez (Pest 1866) ; A keresztény egyház
történetei (u. o.) ; Békés-Csaba hajdanáról s mos-
tani állapotáról (2. kiad. Pest 1866) : Békés vár-
megye hajdana (u. o. 1870). V. ö. Márki Sándor,
H. életrajza (Századok 1893).

Haanen. Itemit^an, hollandi fest, szül. Ooster-

houtban 1812 jan. 5.. megh. 1894 aug. 13.1837-
ben Bécsbe költözött és onnan beutazta Európa
nagy részét, Magj'arországot is több izben. Költi
felfogású tájképei közül legsikerültebbek téli táj-

képei. Legismertebb mvei: Kárpáti tájképek;

Tiszaparti táj ; Hollandi csatorna : Gelderlandi táj

;

Erd ; Zivatar naplemente után ; Erdei táj. 40 ere-

deti rézkarcot is készített.

Haaparanta. 1. Haparanda.
Haar (Die H., Haaisirang), Ib km. hosszú, 380

ra.-ig emelked, K.-Ny.-í irányú dombsor Veszt-

fáliában, a Ruhr és Möhne mellett, Unna körül

;

az Ardey hegységben folytatódik, egyik legmaga-
sabb pontja a Bischofshaar (308 m.).

Haar Alfréd, egyetemi tanár, szül. Budapes-
ten 1885 okt. li. Fiskolai tanulmányait a buda-
pesti és göttingeni egyetemeken végezte, utóbbi

helyen doktorátust szerzett, melyet a budapesti
egyetem nosztriflkált. 1907-ben asszisztens lett

Hilbert tanár mellett. 1910-ben a göttingeaii egye-
temen a matematika és matematikai asxtronómia
magántanára, 1911. a zürichi egyetem helyettes

és 1912. a kolozsvári tud. egyetem nyilvános
rendkívüli tanára lett. .Mvei : Die Randwertanf-
gabe der Ditferentialgleichung AA a =0. (Göt-

tingen) : Zur Theorie der orthogonalen Punctio-
nensystemo ín. o.) ; Cher die Legendre'sche Reihe
(Palermo); Egyszeren rendezett halmazokról
(König Dénessel. Budapest).

Haar. Bemard ter, németalföldi tudós és költ,
szül. Amsterdamban 1806 jön. 13- megh. Velp-
ben, Amhem mellett 1880 nov. 19. Teológiát, filo-

zófiát tanult és egyid^g Amsterdamban prédiká-
toroskodott; 1864. az utrechti egyetemen az egy-
háztörténet tanára lett Egyháztörténeti múv^en
kívül írt költi munkákat is, mink : Joannes en
Theagenes (4. kiad. Amhem 1856): Huibert en
Klaartioi-'. VMíhI Hn.'rloni t S."i>t\ • L-(ilti»ríu'.nyeÍ Ö6Z-

8zeg> 1 1883.

3

köt.) , ; _. . ztörténet-

írónak fmve : De historiographie der kerkge-
schiedenis (1870-73, 2 köt.). V. ö. JB^«fe, Levens-
bericht van Bemard ter H. (Leiden 1881).

Haardt, hegység a bajor Rsgnai-Pfalzban, 1.

HardL

\i*
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Haardti borok. A Rajnai-Pfalzban a Haardt-
hegység lejtin ültetett szóUökbon termett borok.
Tágabb értelembon pfalzi borok.

Haaren, porosz falu az aacheni közigazgatási
kerületben, (1910) 5368 lak. Vászonszövés, gép- és
sörgyártás, malomipar.
Haarlem (Harlem), Észak-Hollandia német-

alföldi tartomány fvárosa és püspöki székhely,.

18 km.-nyiro Amsterdamtól, a Spaame mellett,

(1911) 69,988 lak., vászon- és pamutfehérítökkel,
szövéssel, csipkokészítéssel, betüöntéssel és vasúti

kocsigyártással. Világhír virágtermelése (tulipán,

jácint stb.). Legjelentékenyebb épületei : a ref.

Groote Kerk, keresztalakú, gót stílusú bazilika,

80 m. magas toronnyal és MüUer Köresztólynok a

XVIII. sz.-ban fölállított világhír orgonájával (4

klaviatúrával, 5000 síppal) ; a városháza ; egy terén

áll Coster Lrinc ércszobra. Tudományos gyjte-
ményekben igen gazdag ; kiválóbbak : a püspöki

múzeum egyházi régiségekkel ; a Teyler-muzeum
érdekes természetrajzi, fizikai és képgyüjtemény-

nyel, könyvtárral ; a mipar-muzeum ; a gyarmat-

múzeum, a hollandi gyarmatokból származó érde-

kes tárgyakkal ; a városi könyvtár ; az 1752. ala-

pított holland tudományos társulat, az obszerva-

tórium, botanikus kert ; van több nemzetgazda-

sági, irodalmi és más egyesülete is. H.-ban van
Németalföld legrégibb nyomdája és itt jelenik

meg több mint 200 éve az ország legrégibb lapja

:

De opregto Haarlemmer Courant. Érdekes a város-

házán a képgyjtemény, amelyben Hals F. több

képe látható. H. szülvárosaWouwerman, Ostade,

Berchem és Ruysdael híres festknek. H. mellett

vannak Brederode ersség romjai. A XII. sz.-ban

már virágzó város volt. A keresztes háborúkban

H. volt az egyedüli résztvev németalföldi város.

A németalföldi szabadságharcban a szövetségesek

pártján állott. 1573-ban héthónapi ostromot kel-

lett a spanyolok részérl kiállania, amikor a H.-i

nk, Kenau Hasselaarral élükön, hathatósan tá-

mogatták a csekély rséget. 1577-ben az orániai

herceg a spanyoloktól visszafoglalta. A XVI. sz.-

ban érte el virágzása legszebb korát.

Haarlemi balzsam v. hollandi balzsam néven
kéntartalmú, különböz összetétel balzsam ér-

tend, így tartalmaz ként, terpentinbalzsamot,

faolajat, azonkívül még a feny, szegfszeg, roz-

marin, fahéj illatos olajait.

Haarlemi tenger, egykori nagy tó Hollandia

németalföldi tartományban, Haarlem, Leiden és

Amsterdam városok közt. 1531-ben még csak négy
kis tó volt, melyek rohamosan nttek s az akkori

5a33 ha. tei-ületük 1806. 16,200 ha. volt, 1836.
már Amsterdamot fenyegette hullámaival s ezért

1840 --1853-ig Leeghwater mérnök torvei szerint

kiszárították 25 millió korona költségen, a kiásott

földbl köréje töltésekot raktak s ezen át vizét

kiszivattyúzták. Ma helyén van a haarlemi pol-
der 183 km» terület, elég termékeny ; rajta van
Haarlemer-Meer község, (1909) 19,-Í40 lak. V. ö.

Boekel, Hct Haarlemmormeer (Amsterdam 1872).
Haarlingen, város, 1. HarUngen.
Haas Mi/iály, szatmári püspök, szül. Pinkafn

(Vas vm.) 1810 ápr. 8., mogh. Pesten 1866 márc.
17. A teológiát Bécsben végezte. 1834-ben már
mint bölcsészotdoktort áldozópappá szentelték.

Tanár volt a pécsi Beeumban, plébános Pécsett..

1858-ban szatmári iHispök. Igen buzgó püspök
volt; tanítani járt az iskolákba, a papnevelinté-
zetbeu lev irodalmi kört 6 maga vezette. Irodal-
milag is mködött.

Haas, 1. Hippolyt, német geológus, szül. Stutt-

gartban 1855 nov. 5* A kiéli egyetemen 1887
óta a paleontológia és a geológia rendes tanára,
egyúttal a kiéli ásváuytani múzeum re. Mvei

:

Die Brachiopoden der Juraformation von Elsass-
Lothriugen (Petrivel, Stuttgart 1882) ; Beitráge
zuT Kenntniss d. liasisehen Brachiopoden-Faune
von Südtirol u. Venetien (Kiél 1884) ; Étude mono-
graphique et critique des brachiopodes rhétiens et

jurassiques des Alp^ vaudoises et des contrées
environnantes (Zürich 1892); Katechismos der
Geologie (7. kiad. 1901) ; Die vulkanischön Ge-
walten der Erde (1908) ; Was uns die Stsine er-

zahlen (1912).

2. H., Johcmn Hubert Leonard de, hollandi
fest, szül. az északbrabanti Hedelben 1882 márc.
25., megh. Brüsszelbon 1880 aug. 16. Haarlem-
bon tanult van Osnál. Az állat- és tájfestés terén
tüntette ki magát. Nevezetesebb képei : Árvíz
után ; Szamár a dünákon ; Közelg* zivatar (a

müncheni Pinakothekában) ; Folyópart tehenek-
kel (Stuttgart, kir. muz.) ; Legel tehenek (Ber»

lin, nemz. képtár) ; Az Yssel par^áa (Brüsszel,

múzeum) stb.

3. H., Philipp, osztrák nagyiparos, szül. Bécs-
ben 1791 jún. 7., megh. Vöslauban 1870 máj. 31.

1810. alapította sznyeg- és bútorszövetgyárát;

1818. átvette atyja szövgyárát. H. fleg a keleti

sznyegminták utánzására, a keleti formák tetsze-

ts stilizálására helyezte a fösúlji, s ez iparágat

világhírvé tette. Ausztriában ós külföldön neveze-

tes gyárakat alapított és számos nagy városban
fiókokat létesített. A sznyegminták mvészi ter-

vezése körül oly jeles szakfértiak mvészi tehet-

ségét is igénybe vette, mint Hansen, Ferstel, Sto-

rak, Fischbach stb. Utána fia, Eduárd (szül. 1826.,

megh. 1880.) s azután ennek fia, Philipp (szül.

1858.) vette át a nagykiterjedés üaletet, mely
1883. részvénytársasággá alakiüt át. A cég Buda-
pesten 1841. telepedett le, régebben Aranyosma-
róton létesített sznyegszövtelepet, mely azon-

ban nem tudott ott meggyökeresodni ; 1907. an-

nak megszüntetése után Sopronban létesített több

mint másfél millió K tkebefektetéssel új sznyeg-
gyárát, mely Magj'arországnak e nemben leg-

nagyobb gyára.

4. H., WühelmMtvLÖntö, szül. Baselbon 1741
aug. 23., megh. 1800 jún. 8.Könyvnyomdai gyors-

sajtót szerkesztett vasból, mely az akkori fasaj-

tókat lett volna hivatva pótolni, mivel azonban
nem volt eóhboli könyvnyomtató, nem tudta ta-

lálmányát értékesíteni. Késbb hasonló nev 11a,

mint céhbeli tanult könyvnyomtató értékesített*

atyja találmányát, melyet még tökéletesített is.

Haase, németországi folyó, I. Hasé.
Haase, 1. Friedrich, német filológus, szül.

Magdeburgban 1808 jan. 4., megh. Boroszlóban

1867 aug. 16. Viszontagságos évek uU\n 1840.

a boro.'ízlói egyetemen a filológia tanára lett.

Több klasszikust kiadott (Xenophont, Thukydi-
dest, Sonecát, Tacitust stb.) s nyelvészeti kérdé-
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si>kk«l foglalkozott KUdta Reisignek latíu nyel-
' ffelolvasásait beesés jegyzetekkol. Hagya-

)^Ient meg : Vorlerangen ttbor lateinischo

.-|.K».,.wi---'-ift (1874—1880). V. ö. Fickert.

Fr. Haa- i (Breslaa 1868.)-

2. H., / / í' w ,. /<. porosz udvari színész, szül.

i^eriinben 1H25 nov. 1., nieiíh. 1911 márc. 17.

18k5 óta haláiáiif állandóan a szini pályán mil-

ködótt. felváltva kül()nbözó német színpadokon
vajJTj' külfuldón vi-ndéjíszerppelvo. Szoropköro f-
kép a bonvlvant és vígjátéki jellemszerepek (drá-

mai alakítáí;ai kevésbbé sikerültek), melyekben
cisósorban eleganciájával vált ki. Vendégszere-
pelt .Mftir>arországon is.Visszaemlékezéseit kiadta
Was ich eilebf > 18-Í6—1898. címen (Berlin 1898).

Haast, Jidiusron, német geológus, szül. Bonn-
ban 1822 máj. 1., megh. Wellíngtonban 1887
ftog. l. Hochstetterrel együtt tanulmányozta
Új-Zéland geológiai viszonyait és ennek eluta-

z;'t.<a után az angol kormány megbízásából maga
vezette a geológiai kutatást, meljnek folyamán a
l>iii()rnis és Palapterix nev kihalt óriás madár-
fajok maradványait fedezte fel. ó alapította

Christchurchben a Philosophical Institute of Can-
terbury és Cauterbury Museum nev intézetet és

ez utóbbiban a geológia és paleontológia tanára
volt. Müvei : Qeology of the provincesof Cauter-
bury and Westland, New-Zealand (London 1879).

Haáz Istváv, humorisztikus iró, szül. Buda-
pesten 1877 jún. 11. Jogot a budapesti egjetomen
végzett 3 1906. letette az ügyvédi vizsgát. Mint
joghallgató megalapította az ügjvédsegédek
Ursz. egyesületét. Több napi- és élclapnak állandó
munkatársa. 1897 óta száznál több egyfelvonásos
btihózatot irt, többnyire SaJtyr és Stephanm álnév
alatt, melyek a budapesti 6b külföldi varieté-szín-

padokon kerültek színre. E színpadok msorának
megmagyarosítása nagyrészt az ö érdeme. Nyom-
tatádMUi megjelent : Szégyen, gyalázat ! c. népies

bohózata (Gyoma 1913).

Hab, apró léghólyagocskák halmaza, melyeket
vékony folyadékhártják választanak el egymás-
tól. Habot úgy lehet készíteni, ha némileg nj'úlós

folyadékon át légbuborékokat engednek fólszál-

laní ; ezek a felületen tömörülnek, folyadékhár-
tyáv^i I i. ,. t

•. f, .!va.Alakjuk elször gömbszer met-
sze

;

; ^onló, melyek kölcsönös érintkezés-
kor 'kké változnak át. Nagyon bóven
ké] .h, ha folyadék nagy nyomás alatt

gáz' iz feloldva s a nyomás hirtelen meg-
sznik. Kkkor a folyadékban számtalan gázbubo-
rék keletkezik. Ily módon habzik az ásványvíz,
pezsgóbor, sör stb. A hab annál ö.-szeáUóbb, men-
nél nyúlósabb a folyadék. Ha.sonló módon habzik
sok folya<lék cor, miközben a folyadék-

ban sok gzb;. iizödik. Úgj' is lehet habot
készíteni, hoiry fulv.ikkot félig megtöltött edény-
ben levegvel összeráznak. A hab képzdését el-
segítik a fehérjeuom testek, mézga stb., me-
lyek a folyadékot nyálkás.-*á teszik: különösen
elöseorfti a szapjian. A habzás igen alkalmatlan a
teehnikúban, pl. a cukorrépa nedvének fzésekor.
Kinyomása végett kevés vajat vagy paraffint ke-

vernek a léhez, vagj- forró gzt bocsátanak víz-

szintesen a folyadék felszíne felé sok nyílással

ellátott csbl. A konyhában a tejszínt vagy tojás-

fehéijét úgy verik habbá, hogy vervel vagy
gyorsan forgó drótkerettel a folyadékot a leve^
vei bens keveredésre indítják.

flab (vag>' pikol), sziámi súlyegység = 50
xang vagy csang (sziámi font) = 60.48 kg.

Habab (habahinj, afrikai néptörzs, a bedzsák,
szomalik, gatták rokona a hamiták etiópiai csa-

ládjából. A Vöröstenger Ny.-i partján, Szuakinés
Masszaua közt nomád életet élnek, tevét, szarvas-
marhát, juhot és kecskét tenyésztenek. A moha-
medán vallás hívei. V. ö. Hetiglin, Schilderungen
au8 dem Gebiete der Béni Amer und H. (Braun-
schweig 1877, 2 köt.).

Habach-völgy, a Salzach völgyének mellék-
völgye Salzburgban.

Habakok, próféta, akinek beszédei az ú. n. «kis

próféták) könyvében foglaltatnak. Életérl biz-

tosat nem tudunk, csak egyes mondák szólnak

róla. Mindenesetre oly idben élt, amidn Judá-
ban a khaldeu.sok mindinkább növeked hatalmá-
tól kellett tartani. Többnjire Jndaország Jójákim
nev királyának idejébe helyezik. Könyve költi
és erteljes nyelvezete által válik ki az ószövet-

ségi iratok közül. V. ö. Nouack, Kleine Prophe-
ten (Göttingen 1897); Happel, Das Buch H.
(Würzburg 1900) : Mcuii, Dodekapropheten (Tti-

bingen 1903).

Habana (San Gristóbaldela H., La Havana),
Cuba sziget fvárosa, Cuba kormányának és egy
püspöknek székhelye, a szisot É.-i partján, több

vasúti vonal kündiiJópontjáná!, nagj'szerii kiköt-
vel, amelyet számos erdítés védelmez, (1910)

319.884 lak. (köztük sok néger és idegen), 100-nál

több dohánygyárral (Cabanos, Upman, Cabargos
stb.),csokoládégjárral, hajóépítéssel és rumégetés-
sel. Kereskedelme biztos és terjedelmes kikötje
és kiváló fekvése miatt egész Közép-Amerikában
a legélénkebb. Kábel Key-Westen át az Egyesült-

Államokkal és Európával, Vera-Cruzon át pedig

Mexikóval és Közép-Amerikával köti össze. A
régi város utcái szkek ; az i'ijé (Extra-muros) szé-

lesek, szabályosak ; a Cerro városrészben a gazda-

gok laknak. A jelentékenyebb épületek és terek

:

Plaza de Armas, VII. Ferdinánd fehérmárvány-
szobrával és a kormányzói palotával ; a székes-

egyház, amelyben 1794—1899-ig Kolurabus Kris-

tóf hamvai nyugodtak : a San Fellpe, las Merce-

des, Nostra Senora de Belén stb. templomok : a
Tacon-szinház (4000 néz részére) ; a meteoroló-

giai obszervatórium, a jezsuiták kollégiuma, a
dominikánusok alapította (1728) és általuk ellá-

tott eg>'etem (5 fakultással), több kórház, a vám-
ház stb. Több, trópusi növényzettel ékesített séta-

tere van. Éghjylata kellemes (évi középhmérsék
25**), a sárgf^, vérhas és aszkór sok áldozatot

kívánt, azonban az amerikai katonai uralom óta

az állapotok javultak. Ivóvizét a Ventóból, az

Almendarez egy kis mellékvizébl kapja. H.-t

1515. Díego Velasquez alapította a Rio Mayabeque
torkolatánál, késbben az Almendarez torkolatá-

hoz tették át ée 1519. jutott a mai helyére. Már
ekkor kapta a Llave del Nnevo mundo (az új

világ kulcsa) nevet. Morro ersségét az angolok

1762. elfoglalták, de már 1763. a spanyolok
visszafoglalták. 1898 doc. 10-én a spanyol-ame-

rikai háború után az éssakamerikai Egyestilt-
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Államok feahatósága alá került. V. ö. Norton,
Complete Handbock ofHavaua and Cuba (Chicago

1900).

Habán-íayence. A habáaok (1. o.) igen ügyes
fazekasok voltak, kik a XVII. és XVIII. sz.-ban

ónmázas edényeket (durva fayencet) készítettek.

A rendesen sárga-, kék- és zöldszínü virágdísz

domborúan van felrakva. V. ö. Szendrei János,

A habánok története Magyarországon és a habán-

majolika (Mvészi ipar 1889) és Diener cikkét a

Zeitschrift fUr bildende Kunst-ban (1890 dec.

füzet).

Habánok, hazánkban Pozsony, Trencsén és

Nyitra vármegyében nagy számmal élnek a tót

ajkú pórnép között. 1547 körül említtetnek elször
hazánkban a Holics felöl Morvaországból beván-

dorló H., mint a Thurzó püspök sürgetésére

I. Ferdinánd által Ausztriából és Morvaországból

kizött eretnekek utódai. Anabaptisták voltak, de

Mária Terézia uralkodása alatt kénytelenek vol-

tak katolizálni. A H. mint ügyes iparosok, fleg
agyagmvesek érdemelnek említést. L. Hahán-
fayewe.
Habár Mihály, hírlapíró, szül. Bolhón (Somogy

vm.) 1874 szept. 1. Elbb a Magyar Hírlap munka-
társa volt, majd az újonnan megindult Friss

Újság szerkesztje lett. Annak idején a koalíciós

kormány gazdasági politikáját éles hangú cikkek-

ben támadta és vádjait A Wékerle-Kossuth-kor-

mány panamái c. röpiratában közzé is tette. Az
emiatt indított sajtópörben a törvényszék H.-t 9
hónapi fogházra ifelte, de büntíitése egy részének

kitöltése után királyi kegyelmet kapott.

Habarc, az orvostudományban dk polip (polypus)

elavult, rossz magyar elnevezése.

Habarcs (épít.), valamely kötanyag-nak (fehér-

mész, románcement, portlandcement stb.) és ho-

wo/c-nak (v. mesterséges zúzaléknak) vízzel ké-

sztilt keveréke, mely a készítéskor lágy, plaszti-

kus, úgy, hogy könnyen lehet vele falazatok épí-

tésénél a k- (téglayrétegek felszin-egyenetlensé-

geit kitölteni és a kiterített H.-rétegbe a rákövet-

kez réteg köveit elhelyezni. Bizonyos id múlva
a hézagokat kitölt H. megszilárdul s a falazatot

alkotó köveket Összetartja. A betonnak is (1. c),

amely lényegileg cement-H. ós kavics (zúzott k)
keveréke, a megkeményedett H. adja meg a szi-

lárdságát. Ezenkívül fontos még a H.-nak alkal-

mazása vakolásra, ami alatt a falak és menye-
zetek felületének H.-réteggel való bevonását és

síkra kiegyengetését értjük.

A H.-fajták következképen osztályozhatók:

I. A nem vízáUó H.-ok, vagyis olyanok, melyek
vízbon nem szilárdulnak meg, illetleg feláznak,

tehát csakis szárazon (levegn) álló falak építé-

séhez és vakolásához használhatók. Ide tartoz-

nak: a) a fehérmész-^; amely rendszerint oltott-

mész-pépbl készül úgy, hogy ezt vízzel feleresz-

tik 8 az így nyert mésztejhez a szükséges homo-
kot hozzákeverik ; i'yabban porított oltott mé.sz-

böl (mészhidrát-porból) is készítik, amelyet szá-

razon kevernek össze homokkal s azután adják
hozzá a vizet ; h) a gipsz-H., melyhez gyorsan-
kötö (stukó) gipszet használnak (1. G-ijm) és pe-

dig vagy tisztán, vagy pedig fehérmész-H.-csal
keverve ; fkép menyezetek s bels falak burko-

lására és díszvakolásokra használják ; c) az agyag-
H., mely nem egyéb, mint megnedvesített és

szecskával vagy szrrel kevert sovány agyag

;

vályogtégla-falakhoz, továbbá tzhelyek (süt-
kemencék) falazásához használják.

II. A vízálló (hidraulikus) H.-ok, melyek vala-

mely hidi"aulikus, vagyis vízben is megkemé-
nyed kötanyaggal készülnek. Elnevezésüket a
kötanyagtól nyerik : románcement-H., portland-

cement-H., trasz-H., stb. Ezeket azonban nem-
csak vízi építkezésekhez használják, hanem le-

veg-építkezésekhez is, mert velük így is — kü-
lönösen a portlandcement-H.-csal — nagy szilárd-

ságú falazatok (ill. betonok) készíthetk. Újabban
nálunk is elterjedt az ú. n. portlandcementtel _/«-

vított feltérrnész-H. használata, amely nem egyéb,

mint közönséges fehérmész-H., melyhez portland-

cementet kevertek, s amellyel a nem eléggé

megbízható románcement-H. helyettesíthet cél-

szeren. Fehérmésszel egyébként még az ú. n.

hidraulikus pótlékok (1. Cetnent) hozzáadásával
is készíthetk vízálló H.-ok. Ezek közíil nálunk,
tekintettel bségesen elforduló jóminségü trasz

anyagainkra, legfontosabb a trasz-H., melyet
vagy csupán fehérraésszel (és homokkal) keverve
használnak (tiszta trasz-H.), vagy pedig portland-

cement-H.-csal keverve, mint portlandcement-

trasz-H.-ot. A trasz-H.-ok és trasz-beton alkalma-

zása különösen a vízi építkezéseknél elnyös.
III. A tzálló H.-ok, amelyek ott szükségesek,

ahol a falazat magas hmérsékletnek van kitéve,

mint pl. az olvasztó vagy égetkemencék falai.

Ekkor használjuk a chamotte-H.-ot, amely cha-
mottc-lisztnek és agyagpomak megnedvesített
keveréke. Kevésbbé magas hmérséklet esetén

a föntebb említett közönséges agyag-H. túzálló-

sága is megfelel.

Habarnica, a hidrának régi, Grossinger János-

tól származó, elavult neve, 1. Hidra.
Habaróvka (Chabarowka), most Habarovszk.
Habarovszk (1895-ig Haharovka), az ugjan-

ily nev, azeltt Szofy'szk-na,k nevezett kerület

fvárosa, az amuri kormányzó székhelye az Amur
mellett, vasúttal, majdnem teljesen faházakból

épült kinai negyeddel, számos kultúrintézmény-

nyel, két vasöntdével ellátott hajógyárral, (1910)

41.050 lak. Prémkoreskedolme nevezetes.

Habberton (^tsd: hebbertn), John, amerikai író,

szül. 1842 febr. 24. Brooklynban. A Christian

Union, Godoy's Magaziné és aNew York Herald

hasábjain kezdte meg írói munkásstWát. Helen's

Babies c, a gyermekéletbl merített bájos elbeszé-

lése világszerte óriási sikert aratott (magyarul

:

Kovács Zoltán, Lelkem kicsikéim, Budapest 1892 :

Alszeqhy János, Isi és Misi, Nagyszombat 1896

;

Gábor Andor, Helén fiacskái, Budapest 1903).

Egyéb müvei : The Barton Experiment (1877)

;

Other People's Children (1877); Deacon Cranket
(dráma) ; The Chantanguans (1891) ; Ali He Knew
(1900) : The Tiger and the Insect (1902).

Habcsók, tojáshabból és cukorból készült apró
sütemények, melyekbe néha diót v. mogj'orót is

kevernek.
Habda, bszárú lábbeli, különösön a bocskor fö-

lött a lábszárat fed br, továbbá nagy téli csizma

térdig ér szárral.
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HAbdjda. I. Hafdala.
Habdalatartó, I. Havdala.
Habdelic «)t»d: -ic»),György, horvát író.Eletérl

csak annyi ismorotos. hogy 1670 körül jezsuita

pap volt Záírrábban. Fó érdome az, hogy 6 írta a
legrégibb horvát-latin szótárt Dictlonar ili rechi

cai^y«QRke stb. cím alatt, mely 1670. Grácban
^' és ma már nagj' bibliográfiai ritkaság,

írt nt'húny kisebb és jelentéktelen val-

lásos rmmkát.
Habdeszka, tólgyfahajókon a bajóteknó és a

hajótetó között lévó ers deszkafal, mely a hom-
bárokat a haboktól védi. Általában minden, a nyi-

tott hajók V. ladikok szélére függélyesen illesz-

tett deszka, mely a habokat feltartja, hogy azok
a hajóba ne csapjanak. Fedélzet nélküli (nyitott)

hajók, melyeknek oldala rendes terhelés mellett

a Víz tolött legalább 30 cm. magasságra ki nem
emelkedik, a H. alkalmazására törvényesen kó-

telezse vannak.
IIab«ma eorpas (lat.), eredeti jelentése sze-

rint az angol jogban az a parancs (icrit of H.),

amelyet az illetékes biró intéz más hatósághoz,

illetve hivatalnokhoz az utóbbi által fogva tartott

személynek elállítása végett, hogy a biró a fo-

golynak személyes kihallgatása után határoz-

hasson a letartóztatás törvényessége, annak fenn-

tartása V. megszüntetése tárgyában. A H. tehát

egyfell bnvádi ügjekben a vizsgálati fogsá-

got illetleg használható peror%'oslat, másfell —
minthogy- a közigazgatási hatóságok intézkedé-

seinek Angliában a letartóztatás a rendes szank-

ciójuk — a közigazgatási hatóságok eljárása el-

leni általános jogorvoslat a kénjszervégrehajtás
szakában. H.-nak, illetve H-Aidának nevezik to-

vábbá a II. Károly uralkodása alatt 1679. alkotott

törvén>"t (31 Car. II. c. 2), amely szerint a H.-pa-

rancsnak bárki feltétlenül engedelmeskedni köte-

les és amely ennélfogva egjike az angol alap-

törvéoyeiaiek, fö yédbást>'ája az angol polgár

személ^^es szabadságának (the principal bolwark
of the English liberty). Noha már (az Arany Bul-

lánknál hét évvel régibb) Magna Charta kimon-
dotta volt, hog>' szabad embert csak törvényes

ítélet alapján szabad letartóztatni s fogva tartani

(ugjanezt a rendelkezést tartalmazza tudvalev-
leg az Arany Bullánk II. cikke), I. Károly uralko-

dásának el» éveiben a King's Bench, a királyi

legfbb törvénysx^ több izben úgy döntött, hogy
a királynak egyenes parancsára vagy a titkos ta-

nács (privy council : a tulajdonkéi>eni kormány)
rendeletébl az elfogatási ok megjelölése nélkül

letartóztatottnak ügyében H.-parancsnak helye

nincs. E felfogást a parlamentnek 1627. hozott ée

I. Károly király által sok huza-vona után meg-
ersített ünnepélyes nyilatkozata, az ü. n. Petition

of Right. a leghatározottabban vi.s-szautasította.

Mindazonáltal a restauráció után a király kegj'elt-

jeibl álló King's Bench ^jra talált módot meg-
szorító értelmezéedore, a H.-parancsok hatályta-

lanítására : ez vezetett a H.-Akta megalkotására,
amely súlyos pénzbirsággal és ismétlés esetén hi-

vatalvesztéssel sújtja egjTészt az illetékes bírót,

aki a letartóztatott által vagy aimak érdekében
elterjesztett írásbeli kérelemre a H.-parancsot ki

nem bocsátja, másrészt azt a birói vagy közigaz-

gatási tisztviselt, aki a hozzá intézett parancs*
nak ellenszegül. A H.-Akta csak az állam biztouBá-

gának súlyos veszélyeztetettsége esetén függent-
het fel külön parlamenti határozattal, a minisz-

terek felelsségét azonban ez az elzetes felha-

talmazás nem szünteti meg teljesen : e végett utó-

lagos felmentésre (Bili of indemnity) van m^
szükség. A H. szellemében a modem törvényho-

zások mindenütt pontosan megállapították azokat
az okokat, melyek miatt büntet ítéletnek jog-

erre emelkedése eltt letartóztatásnak (vizsgá-

lati fogságnak) helye van. V. ö. a magyar Bn-
vádi Perrendtartás (1896: XXIII. t.-c.) 141. §-át.

Habeas tibl üat.) a. m. legyen a tied vag>'

tartsd meg magadnak.
Habemt sibi (lat.), szószerint : legyen meg

neki, azaz legyen meg az akarata, legyen neki
igaza.

Habelschwerdt, porosz község a boroszlói köz-

igazgatási kerületben, (i9io) 6156 lakossal, gyufa-,

skatulya- és faszegkészítéssel. 1745 febr. 14. Leh-
waldt porosz vezér itt gjzedelmeskedett Wallis
osztrák vezéren.

Habelschwerdti hegység, a németországi Szu-
déták egy része, I. Glatzi hegység.

HabemiM (lat.) a. m. nekünk van ; H. papom,
van pápánk : a pápaválasztás eredményének szo-

kásos kihirdetése.

Habeneck, Antoíne Frangois, francia hegeds
és karmester, szül. 1781 jan. 23. (v. jún. 1.) Mézi-

éresben, megh. 1849 febr. 8. Parisban. 1821—24. a

Nagyopra igazgatója, 1828—49-ig a Conservatoire
professzora és zenekarának vezetje volt. Ó mu-
tatta be és tette népszervé Parisban Beethoven
zenekari müveit. Kiváló karmester volt és jeles

pedagógus. Tanítványai közül Alard és Leonard
tettek szert nagy hímévre. Irt hét hegedversenyt
és sok hegedüdarabot.
Habenicht, Hermáim, német térképész, sztU.

Gothában 1844 márc. 3. Petermann tanítványa J.

Perthes földn^zi intézetében. Számos térképet

készített és adott ki. Különös említést érdemel
1 : 4.000,000 méret Afrika-térképe (1892). Dol-

gozatai különböz folyóiratokban jelentek meg
és különösen a «Theorie der sphárischen Krater-
beckenn és az aEisberg- und Wettertheorie* cí-

mek nevezetesek, mert élénk vitákra adtak al-

kalmat.

Habent soa fata llbelli (lat.) a. m. a
könyveknek megvan a maguk sorsa, története.

Idézet Terentius Maums «De litteris* c. költemé-
nyébl.
Haber, Früz, német vegyész, szül. 1868 dec. 9.

Boroszlóban. Tanulmányait Berlinben, Heidel-

bergtwn és Charlottenborgban végezte. 1896-ban
Karlsruheban magántanár, 1898. rendkívüli ta-

nár és 1906. rendes tanár lett. Ugyancsak ö lett

a fizikai és d^ctrokémiaí intézet igazgatója a
karlsruhei megyetemen. 1911-ben átvette a ber-

lini KaLser Wilhelm-Oesellschaft fizikai-kémiai

intézetének a vezetését. H. klönOeoi technikai és

fizikai kémiával foglalkozott, nereaetoflni a gái-
reakciókkal, égési folyamatokkal, szerves anya-
gok elekfroUtikus redukciójával, kóbwáramok
hatását tanulmányozta a földbe fektetett vascsö-

vekre. Kidolgozott egy szintetikus eljárást az
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ammóniák elállítására. Fbb munkái: Experi-

mental-Untersuchungon über Zersetzung und Ver-

brennung von Kohlenwasserstofifen (München

1896) ; GrundriB der technischen Elektrochemie
auf theoretischer Grundlage (u. o. 1898) ; Thenno-
dynamik technischer Gasreaktionen (u. o. 1905).

Habere facias (lat.), az angol jogban bizo-

nyos birói parancsok, melyeknek közelebbi nevét

a parancs tárgya íiatározza meg.
Haberern, 1. Jonathán, Aristoteles magyar for-

dítója, szül. Felkán 1818 jan. 17., megh. 1880 ápr.

Tanult Késmárkon,Miskolczon,majd (1838) Jenába
ment, onnét Tübingenbe, Berlinbe. 1852-ben tanár
a szarvasi gimnáziumban, melynek 1854. igazga-

tója lett. 1858-ban a protestáns teológiai intézet

tanára Pesten. 1866-ban visszalépett, 1871. magán-
tanár lett a budapesti egyetemen a görög filozófia

történetébl. Az Akadémia 1867. választotta meg
levelez tagnak. H. fleg Aristoteles müveinek
fordításával foglalkozott. Fbb müvei : Aristoteles

Három könyve a lélekrl (1865) ; Aristoteles Po-
litikája (1859); Aristoteles Nikomachoshoz címzett

etikája (1873) ; Aristoteles és befolyása az uj bölcsé-

szetre és az életre (akadémiai székfoglaló 1867).

Lefordította Aristoteles metafizikáját is, de ez am kéziratban maradt. V. ö. Hur}falvy Pál, Emlék-
beszéd H. fölött (Akad. bölcs. Értekezések 1881.

II. kötetében).

2. H. J. Pál, orvos, szül. Szarvason (Békés
vm.) 18Ö5 nov. 30. 1879-1882-ig Volkmann haUei,

valamint Billroth és Albert bécsi sebészeti kliniká-

ján dolgozott. Hazaérkezve, Lumnitzer mellett

volt tanársegéd. 1892-ben a csont- és izületi bán-

talmak sebészetébl, 1908. az urológiai sebészet-

bl is magántanár, 1903. a Szt. Rókus-kórház
urológiai osztályának forvosa lett. A XVI. inter-

nacionális orvosi kongresszuson 1909. volt az
urológiai szakosztály ügyviv elnöke. H. irodalmi
dolgozatai a mütsebészet és urológia körébe vág-
nak, magyar, német és francia nyelven jelentek
meg. 191.3-ban udvari tanácsosi cimet kapott.

Ilaberfeldtreiben(ném.), a népigazságszol-
gáltatásnak egy — nem véres — neme, mely fels
Bajorországban a hatóságok erélyes fellépése elle-

nére most is elfordul a törvények szerint büntet-

len, de a nép jogérzetét sért aljasságok megtor-
lásául. Ha az illet ismételt flgyehneztetés után
magaviseletét meg nem javította, rendesen sötét

éjjeli idben hatalmas tömeg jelent meg háza
eltt s azt körülvéve, a bnöst az ablakhoz vagy
az ajtó elé idézte, mire a «mester» ellépett s a
bnös bneinek felsorolását tartalmazó verset ol-

vasott fel. Minden versszak felolvasását gúny-
kacaj és macskazene követte. Ezt a bnösnek
végig kellett hallgatnia. Más baja nem történt.

Hiberkó, 1. Vízhányó.
Haberl, Franz Xavér, német zenetudós, szül.

1840 ápr. 12. Oberellenbachban, Straublng mellett,

megh. 1910 szept. 6. Regensburgban. 187i-ben
megalapította a regensburgi egyházzene-iskolát,
amely világhír lett. 1862-ben befejezte Pales-
trina összes müveinek Th. de Witt szerkesztésé-
ben megindult kiadásiU, folytatta Prosko és
Schrems gyjteményét, a Musica sacra-t. H. a
Congrogatio sacrorum rituum megbízásából egy-
házi énekeskönyvek új kiadását rendezte s^tó

alá és megírta a gregorián-ének tankönyvét (Ma-
gister choralis). A zenetörténet szempontjábc'tl

fontos mve: Bausteine für Musikgeschichte.
Haberlandt, 1. Frigyes, gazdasági író, szül. Po-

zsonyban 1826 febr. 21., megh. 1878 máj. 2-án.

1845—46-ban a pozsonyi jogakadémián tanult,

1847—48. a magyaróvári gazda.sági tanfolyamot
végezte, 1851. u. o. tanársegéd és 1853— 69-ig
rendes tanár. Ezután Görzbon az ö javaslatára
alapított cs. kir. selyemhemyótenyésztési kísér-

leti állomás vezetje lett, ahonnét a bécsi gazda-
sági fiskola rendes tanárául hivatott meg. Fbb
müvei : Beitrage zur Frage über die Akklimatisa-
tion d. Pflanzen und den Samenwechsel (Wien
1864) ; Die seuchonai-tige Krankheit der Seiden-
raupe (u. o. 1866), e munka úttör volt a selyem-
hernyó betegségei ellen való küzdelemben s az e

téren elért siker H. nevéhez fzdik ; Aufgaben
und Hilfsmittel zur Gewinnung verlásslicher Eier
des Maulbeerspinners (u. o. 1869) ; Studien über
die Körperchen der Cornalia (u. o. 1869); Der
Seidenspinner des Maulbeerbaumes, etc. (u. o.

1871) ; Wissenschaftlich-praktische Untersuchun-
gen auf dem Gebiete des Pflanzenbaues (u. o.

1875—77, 2 kötet) ; Die Sojabohne (u. o. 1878)

;

Der allgemeine landw. Pflanzenbau (1878).

2. H. Gottlieb, botanikus, az elbbinek fia, szül.

Magyaróvárott 1854 nov. 28. Középiskoláit Görz-
ben és Bécsben végezte, ahol egyetemi tanulmá-
nyai után 1876. doktor és asszisztens lett, 1877.
Tübingenben tanult, 1879. a bécsi egyetem magán-
tanára, 1880. a gráci megyetem helyettes, 1884.
rendkívüli, 1888. rendes tanára -és a botanikus
kert igazgatója lett. Mmt ilyen az líj kertet és

intézetet szervezte. Meghívták a prágai, boroszlói

és bécsi tanszékekre, de ö 1910. Schwendener tan-

székét foglalta el Berlinben, akinek irányát
követve fképen az élettani szövettant emelte
több felfedezéssel magas tökélyre. iy07-bou a
bécsi, 1911. a berlini akadémia rendes, a lon-

doni Linnean Society küls, az edinburgi bota-

nikus társaság tiszteletbeli tagjává választotta.

Számos értekezésében és tanulmányában az in-

gerflziológia és ennek szövettani vonatkozásai

nyertek új irányú és kor.«izakalkotó feidolgozist.

Pontosabb munkái : Die Schutzeinriohtungen in

der Entwickelung der Keirapflanze (Wien 1877)

;

Entwickeluugsgeschichte dos mechanischen Ge-
wobesystoras der Pflanze (Loipzig 1879) ; Verglei-

chende Anatomie des assimllatorischenGewebo-
systems der Pflanzen (Pringsheims Jahrbücher
1881) ; Die physiologischen Leistungen der Pflan-

zengewebe (Schenks Handbuch 1., 1882): Physio-
logische Pflanzenanatomie (Leipzig 1884, 3. íciad.

190-4; ; Das reizleitende Gewebesystem der Sinn-
pflanze (u. o. 1890) : Eine botan. Tropenreisc (u. o.

1893) ; Anatomisch-physiologische Untersuchun-
gen über das tropische Lanbbíatt (Wien 1892-95,
2 köt.); Sinne-sorgnne ím Pflanzenreich (Leipzig

1901) : Zur Statolithontheorie des Gkotropismus
(Pringsheims Jahrbücher 1903); Perzeption des
Lichtreizes durch das Laubblatt (Ber. d. Deutsch.
Bot. Ges. 1904).

Haberle Károly Konstantin Keresztély, meteo-
rológus, mineralógus ós botanikus, szül. Erfurtban
1764.febr. U., meggyilkolták Pesten 1832 jul. 1.
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BiainstMm végezvén flloióflai éejogi tuiaimányait,

eveltaködöU, ii^jd a ssász-freiburgi bányász-

akadémiát bárom éven át látogatta ; Erfurtban

180&. fllozóflai doktor lett. Itt t-s Weimarban örök-

ségébl ^!ve, id<»jét írással töltötte. 18i;j-ban Pes-

ten i 1<Í8 telepedett le. Növényeit
Kitii i és az ö bozditására botanikai

tanú: mélyedt. Kitaibel után ennek
teBBz 7 ápr. 23. kapta m^. Saákfoglaló
r-*"' '< prugreesiboü scientíae botaoioae,

: ioare et reoentíasimo. BkWidáaaiban
'"'"Terét követte. De Stipa capU-

kkor jelent mog, magyar és
^-fiíin a füvészkert igazgató

skodott, hog>' ott hazai
>4v A herbáriumot Bo-

Haiffd,Fuch8\ú-
•íauiisch és mások

•áé-

• an-

, .H>-ik tíViMitiuiojáia irta: Succiacta rei

Hungáriáé et Transsilvauiae história

liiuda líNJ(.n. Életrajzát többen írták meg. V. ö.

Sadler, a Termé.^zettutiományi Társ. Évkönj've. I.

és Kaniiz. Versueh einer Gesch. der ungar. Bota-
nik (Halle 1865). Halála beleszvödik Ahonyi-
nak Az egyet«'m pallosa c. regényébe.
HmberleM h livahlíizky. (növ.), a Gresneriaceae

csali'i !
-1 Haberle Károly után elnevezve.

Egy i H. rhotlopevsis Fnr. a Balkán
'-' ^' — "övény, tóállólevél-

agú t^kocsánnyal

:

.o. ,.;,., „. i..jc;kos,eg>' sík szerint

;^morf) pártával. 4 (két hosszabb,
orzóval.

H 1 Fram DomtMkus, német történet-

író > ta, szül. Grimmelflngenben 1720
jan. öl., megh. Uelmstedtben, ahol a történelem,

majd az államjog tanára volt. 1787 ápr. ao-án.

Müvei : Anszug aus der allgemoinen Welthistorie
(Halle 1767-73, 12 kötet) és Neueste deutsche
Rí'ichshistori.* (n. o. 1774—86, 20 köt.) alapossá-

gukkal tUmiek ki.

2. H.. Kari Frieáru'h, német jogtudós, H. 1.

íla, szül. Helmstedtben 1756 aug. ö., megh. n. o.

1808 aug. 16. E16bb Erlangenben, késbb Helm-
stedtben volt a német álliunjog tanára. Müvei

:

Handbuch des deutschen Staatsrechts (Berlin

1794-97. 2. kiad. 1797, 3 köt.) ; Deutsches Staats-

archiv (Helmstedt 1796-1808. 16 köt.).

3. H., Kari, nemet fest, szül. Oberessiin-
penb^n iWnrtt.^mberg) 1832 dec. 16. Stuttgart-

ban -oldorfban képezte ki magát Hilde-

braiii: - ..adow vezetése alatL Utöbb Mün-
chenbe, PUotyhoz került 1864-bea Olaomrszágbaa
járt, 1866. Stuttgartban telepedett le. hol 1869—
1886. a mvészeti iskola tanára volt. Sikerült

képei : Württembergi igoncozás; Jeleneta paraszt-

háborúból : Jelenet a sehleswig-holsteinf háborúból

;

A svédek Aipii^sbach kolostorbim (Stuttgart, állami
k^tár) ; A schomdoríi asszonyok (banneni kép-
tár) ; Jelenet a sziciliai lázadásból (fre^okép a
ha^ot nemzeti múzeumban) ; Tetzel ; Savonarola

:

Rablóbanda a törvényszék eltt ; Stralsund meg-
szállása ; A péterváradi csata stb. Az illusztrálás

is nagy tevékenységet fejt ki.

Habermann, Hygo, báró, német fest. szül.

Diliingenben 1849 j'ún, 14. Múvészí'ti tanulmá-
nyait a müncheni akadémián és Pilotynál végezte

és miután < tgot. Parist és Brüsszelt meg-
látogatta, en telepedett le. A müncheni
különkiáiütuk (szecesszionisták) egyesületónek
egyik alapítója s újabban els elnöke. Festmé-
nyeit a rajz elegáns, lendületes könnyedsége és a
színek túze tünteti ki. Nevezetesebbe : Vörös-
barettes hölgy (München, Secessionsgalerie) ; A
beteg gyermek (Berlin, Nationalgalerie) ; A
bacchánsn (Halle. F. Weise-gyüjt.) ; k mvész
anyja (München, Pinakotbek) ; Atyai házam (a o..

Modemé Galerié) ; Frau Geheimrat Becker; Hoyos
grófné stb. V. ö. Fritz von Ostini, Hugó von H.
(München 1912).

Habért, Johanne^ Evangélista, német egyházi
zeneszerz és kamagj', szül. 1833 okt. 18. Ober-

planban (Csehország), megh. 1896 szept. 1. Gmun-
denben, ahol karigazgató és orgonás volt. Meg-
alapította és szerkesztette a Zeitschrift fur Kato-

lische Kirchenmusik c. zenei lapot. Számos el-

méleti mvet hagyott hátra, közöttük orgonais-

kolát és zongoraiskolát. Életrajzát megírta Hartl

Alois (liíOO).

Habes a. m. Abesszínia (1. o.).

Habfi, tengerben tartózkodó mesés lény, melyet

a regiek fértialakban képzeltek ée ábrázoltak. L.

Hablrány.
Habib ben Ansz, 1. Ahu Temmám.
Habib üllah. Afganisztán emirje, Abd ur Rah-

man fia, szül. 1872. Atyját 1901 okt. követte az

uralkodásban. Mellzött rokonai kezdetben sok

nyugtalanságot okoztak neki, de H. egy év alatt

megszilárdította uralmát. 1903 szén erdöket
emelt a Pesavár-Kabul közt viv fontos hadiút

mentén. Inkább az oroszokhoz húz, mint az an-

golokhoz.

Habich, Ludicig, német szobrász, szül. Darm-
stadtban 1872 ápr. 2. Eleinte Karisruheban, majd
Münchenben tanult, ahonnét 1900. a hesseni nagy-

herceg a darmstadti müvészískolához hivta meg,
ahol különböz monumentális szobrokat, kutalut

és más efféléket készített és J. M. Olbrích-hal

együtt felépítette az ú. n. H.-házat. 1906 óta

Stottgarttian múködilc, ifjabban mint az ottani m-
véoeti akadtoiiai ssobráanti tanára. Fmvei

:

a giesseni német egység-emlékm ; az Alice-szo-

bor ; a Gottfried Schwab-emlck ; a Bismarck-szo-

bor ; Erzsébet hercegn síremléke ée a Goethe-

templom DarmstadM>an : a ludwigsbnrgi D. Fr.

Straoss-emlékmú. Kisebb mvei a brémai ée

a darmstadti mozeomokban láthatók. Mint Us-
plasztikus, éremvésö és agyagmves is eredmé-
nyes te\ ókenyst'get fejt ki.

Habicht, a Stnhau-.\lpok3280m. magas csúcsa.

Habich t német regényíró, szüL Sprot-

taubaa 1> . megh. Amalflban 1908 dec.

29. KezdetWu, mint egy ügyész segédje, csak pi-

hen óráiban foglalkozott az irodalommal, de

Gutzkow 1857. bevezette öt az Irodalmi életbe s

azóta kizárólag tollának élt Els nagyobb re-

génye : Der Stadtschreiber von Liegnitz (186ö, 2.

kiad. 1881) sikot aratott. Számos regényt és el-

beszélést irt, köaöttttk nevezetes^ibek : Das Gra-
fenhaos (Posony 1896); Falschmünzer (o. o.
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1896); Das Geheimnis des Waldes (Berlin 1900);

Besondere Kennzeichen (u. o. 1902) ; Wahrheit
(Reatling 1902) stb.

Habllis (lat.) a. m. ügyes, jártas, gyakorlott,

alkalmatos, képesített; habiliias, valamirevaló

képesség ; habilitálni (magát) vmely állásra, hi-

vatalra való képességét kimutatni; különösen

valamely tantétel fölött való vitatkozással azt a

jogot elnyerni, hogy az egyetemen eladásokat
tarthasson, 1. Egyetetni magántanár.
Habinghorst, gyors fejldésnek indult bánya-

telep és község az arnsborgi porosz közigazga-

tási kerületben, (loio) 6884 lak. Köszénbányászat.

Habit (franc, ejtsd: abí), ruha. öltözet, viselet.

— H.h brevet, XIV. Lajos alatt divatos udvari

ruha. Hosszú, testhezálló, elöl nyitott kék selyem
öltöny volt, pirossal bélelve. Gazdag himzés és

Gsipkedísz borította.

Habita, a hullám által partra vetett nádtörek
s egyéb giz-gazféle, mit a halász tüzelszernek
használ.

Habitabllls (lat.) a. m. lakható : Jiabitabüi-

tas, lakhatóság ; habitatio, lakás, lakásjog v. sza-

bad lakás joga idegen házban. Személyes szol-

galom.
Habituális, sokszor ismétld, már megszo-

kottá vált betegségekre használják o kifejezést,

így pl. beszélünk H. székrekedésrl, amellyel

éveken keresztül kílzködik az illet, v. H. abor-
tusról, mikor valaki, ha teherbe jut, rendesen el-

vetél. Vannak H. ficamodások, amidn az illet-

nek minduntalan egészen kificamodik pl. a karja
vállban stb.

Habltude ífranc, o^tsd: aMtad), szokás, ügyes-
ség, testi alkalmasság.
Habitaé (franc, ejtsd: abittté) a. m. gyakori lá-

togató, törzsvendég.

Habitus (lat.), 1. a. m. küls alak, testalkat

;

magatartás ; ruházat (különösen papi ruha) ; vi-

selet; hoMtm non fadt monachum, a ruházat
nem teszi a papot (barátot), azaz a ruhája után
nem kell az embert megítélni.

2. H. orvosi értelemben azt fejezi ki, midn a
beteg külseje bizonyos betegségre való hajlandó-

ságot árul el, pl. tüdvészes külsej, H.-ú ember

:

sovány, sápadt ember, hosszú, vékony nyakkal,
feltnen lapos mellkassal. Más példa az apoplexiás,
azaz gutatitóses H. : rövid, vastag nyakú, vérmes
külsej ember, stb. A H. mindenesetre mást fejez

ki, mint az ers testalkatú ember stb. kifejezés.

L, Alkat és KonstUució.
8. H., a növénytanban használatos kifejezés,

mellyel a növények küls alakjának jellegzetes-

ségét jelzik. A növény H.-a egyrészt faji, más-
részt egj/éni sajátság lehet. Az els mélyebb,
bels fejldóstörténeti ós alaktani kifejldés, az
utóbbi inkább a környezet v. egyéb küls ok ered-
ménye, így más és más H.-sal bir minden egyes
nagyobb önálló fejldóstörténetü rokonsági kör-
höz tartozó növény (pl. a baktérium, gomba, vörös-
moszat, moha. haraszt, feny, virágos növény
stb.), de más H.-úak a kisebb körökhöz, fajokhoz
tartozók i8. A virágos növények H.-át fképen
a termet, az elágazás, az egyes szervek eloszlása,
száma és kifejldése (alakja, nagysága, színe és
helyzete) adja meg, amelyekre a küls okok

(megvilágítás, táplálékmennyiség) is hatással

vannak. Ugyanazon körülmények között élk v.

hasonló életmódot folytatók sokszor hasonló

H.-úak lehetnek, ha nem is rokonok (pl. Lathraea
és Orobanche, Kaktusz és Euphorbia).
Habjanovac, Farkasevac pk.-hez tartozó adók.

Belovár-Körös vm. belovári j.-ban, (i9io) 405 hor-

vát és szerb lak., u. p. Farkasevac, u. t. Gradoc.
Habjanovci, adók. Horvát-Szlavonországban,

Verce vm. eszéki j.-ban, (1910) 1446 horvát lak.,

u. p. és u. t. Bizovac.

Habk (bimszkö) alatt többféle ásványt és k-
zetet értünk, 1. Tajtékkö, Szépiolü, Horzsakés
Tufa.

H., mesterséges. Minthogy a természetes H.
egyenetlen szövet s így a benne lév keményebb
kövek és jegecek a csiszolandó tárgyat fólkarcol-

ják, arra törekedtek, hogy zúzás, osztályozás ós

mesterséges összeköttetés útján teljesen egynem
csiszolószert, mesterséges H.-t készíthessenek. Ké-
szítésének lényege a következ: A természetes H.-

vet megfelel zúzókban íiuomabb és durvább
porrá törik, ezt szitás hengerekkel osztályozzák és

aztán vízüveggel, magnéziacementtel vagy enyv-
lével péppé gyúrják, mintákba sajtolják és alacso-

nyabb vagy magasabb hmérséklet mellett szá-

rítják. Másképen még úgy is készítik, hogy tz-
ben összezsugorodó és öml ásványokat kell ará-

nyokban összekevernek (pl. izzított kvarchomokot
8 égetett és porrátört agyagot), péppé gyúrnak és

agyagformákbarakva kiégetnek.Legjobb a Schuh-
macher-féle és a Hardtmuth-féle.

Habláb, a fahajó bókonytalpának tompa szög-

let alatt fölhajló toldott vége. Tiszai hajósok pipá-
nak is nevezik.

Hableány, amint volt a régiek képzelete sze-

rint habíi, úgy volt hableány is, csakhogy a fölül

szép n alul halfarkban végzdött (Horatius) s így
torzalak volt ; ilyeneknek képzelték a sziréneket is.

Magyarul sell-nék is nevezik.

Hableány (Holicore, AUat), 1. Diigong.
Háborgatások \'.pe>'turbációk,&z asztronómiá-

ban a bolygók mozgásának apró eltérései a szi-

gorúan elliptikus mozgástól. Ha egy középponti

test körül csak egyetlen egy bolygó keringene,

úgy ennek pályája a Newton-féle törvény alap-

ján Kepler-féle ellipszis lenne. Ha azonban két v.

több bolygó kering egyszerre egy középponti test

körül, akkor ugyancsak a Newton-féle törvény-

bl következik, hogy e bolygók egymás mozgá-
sát kölcsönösen befolyásolják és így a tiszta ellip-

tikus mozgás kisebb-nagyobb változásokat, ú. n
H.-at V. perturbációkat szenved. Ezek a H. nem
rendellenességek, hanem épen szigorúan követ-

keznek a Newton-féle törvénybl. Szigorú mate-
matikai tárgyalásuk az égi mechanika feladata.

A legegyszerbb eset az, mikor egy középponti

test könil csupán két bolygó kering. Az így el-
álló mozgások tanulmányozása a wHárom test

problémája)) (1. o.) elnevezés alatt ismeretes. A
Naprendszerben a Iwlygók háborgatásai igenkicsi-

nyek, minek oka abban rejlik, hogy tömegeik a
Nap tömegéhez képest nagyon csekélyek (Jupi-

ternek, a legnagyobb bolygónak tömege a Nap
tömegének alig egy ezredrésze), hogy egymástól

és a Naptól igen messze vannak és hogy csaknem
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gömbalakuak. A H. elmólotével szoros összoftíg-

Kósbí'n áll t>g:y másik novozetee ós érdekes pro-

bléma, moly a « Naprendszer stabilitása* néven
ismeretes. A H.-at t. i. úgy lehet felfogni, hogy
hatásuk következtében minden egyes bolygó ere-

deti pályaellipszise foljton változik ; vagyis meg-
változik a pálya exct>ntrioitása, a nagy tengely

hossza, a perihélium és a csomó helyzete s a
pálya hajláisa. Ha most pl. lehetségesi'k lennének
oly H., amelyeknek következtében valamely
bolygó pályájának nagj- tengelye folyton nagyob-
bodnék, úgy ez a bolygó végleg eltávoznék a Nap-
rendszertói ; vagy ha e tengely folyton kisebbed-

nék, úgy végi'e belezuhanna a Napba. Ily folyton

eg>- irányban ható s ennélfogva folyton nagyob-
bodó H. létezése a Naprendszerben valószíntlen.

A Naprendszerben fellép H. kicsinyek és perio-

dikusak, azaz idközönként ismétldnek. A gaz-

dag irodalmat illetleg l. az Asztrorvímia és Há-
rom test problémája cikkek irodalmát. Népszer
módon Laplace az Exposition du Systéme du
Monde és Newcomb a Popular Astronomy-ban
(németül is) tárgjalják a H.-at ; kívülük még Gyl-
dén, Die Grundlehren der Astronomle (Leipzig

1877), valamint Miidler és Littrow-Weisz nép-
szenl csillagászatai és Airy, Die Gravitation,

i'ine elementare Erklárung der hauptsachlichsten
Störungen im Sonnensystem (Leipzig 1891).

Háború alatt a nemzetközi viszályok erszakos
elintézí'si mó<lját (ultima ratio) értjük. Erre azért

van szükség, mert az önálló, egj-mástól független

államok fölött nincs oly közös fhatalom, amely
a sértett jogrendet helyre tudná állítani.Ha ekként
az örök b^'ke gondolata manapság még utópia
is. a fejldés iránya az, hogy a H. a lehet leg-

szükségesebb, legszélsbb esetekre szoríttassák,

-/.iiiiirú szabályokkal szk mederbe tereitessék és

hogy a H. fogalmában a jogi felfogásnak minél
erósebb térfoglalás engedtessék. E gondolat sze-

rint a H. jogviszony a hadvisel felek és a sem-
leges hatalmak (l. Semlegesség) közt. Ezeket a H.
állapota mind külön jogokkal ruházza fel és külön
kötelezettségekkel terheli. A H. tehát nem a jog-

talanság állaix)ta. hanem más jogállapot, mint
amilyen Ix'kélx'u uralkíKlik. A H.-nak szkebb me-
derbe szorítását ct'lozzák a kötelez választott

bíráskodás gondolata s a H. szabályainak meg-
állapítása (1. Hadi szaháhjok). A H. joga csak
a szuverén államokat illeti meg. A .szuverén álla-

mok közül ki kell venni a tartósan semlegesltette-

ketd. Semlegesség). A H. felosztá-sai közül legfon-

tosabb aszárazfbldi és tengeri H.-ra való felosztás

azért, mert a szárazföldi H. más szabályok alatt

áll, mint a tengeri H. Legnevezetesebb különbség,
hogy a szárazföldi H.-ban a magántulajdon sért-

hetetlen, a tengeri H.-ban azonban zsákmányolás
t iiL'.va lehet (I. Zsákmányjog). AH. hatlüzenettel

k " : 1 1 i'xl ik s bt'kekötí'ssel vagy az ellenségeskedi'sek
in« • -szüntetésével, illetleg az ellenfél leigázásával

1' 1' 'llatio. subjugatio) végzdik. A szintere (thé-

atro de la guerre) a szárarföldi H.-ban a hadvisel
felek egész szárazföldi területe, az ahhoz tartozó

belvizek s az efölött lév légür. A tengeri H. szin-

tere a nyilt tenger, a hadvisel felek parti vizei ; a
belvizek csak annyiban, amennyiben azokba a ten-

geri hadihajók behatolhatnak. A H. szinterét kü-

lön egyezményekkel meg lehet szorítani. A hadvi-

sel fél csak a másik hadvisel fél (ellenség) had-
erejével szemben használhatja az eröszakot, a bé-

kés állampolgárokkal szemben fegyveres erösza-

kot alkalmazni nem .szabad. A H. folyamán az
ellenség hatalmába került katonákra nézve l.

Hadi fogoly. A H. jogállapota magánjogi viszo-

nyokban is eltolódásokat hozhat létre. L. Háború
esetére szóló kivételes intézkedések, Hadi szolgál-

tatások.

Ha egy és ugyanazon állam polgárai támadnak
egymásra, akkor polgár-H. keletkezik. Nép-H.
az olyan, amelyben nemcsak a katonai szolgálatra

rendesen kiképzett egj'ének, hanem a nép széle-

sebb rétegei is részt vesznek. Hajdan az egyes ural-

kodók gyakran családi és magánérdekbl is visel-

tek H.t ; ezeket kabinet-H.-knak szokták volt ne-

vezni. A különféle indokok szerint megkülönböz-
tetünk még támadó, vallási, keresztes, független-

ségi, örökösödési stb. H.-kat. A hadviselés mó^ja
szerint lehet beszélni táma/ló és véd H.-róI.

HadáUásos H. az, amidn az egjik fél ersen el-

sáncolt állásokban vívja meg csatáit. Kis H. v.

guerillaharc keletkezik, ha csak kisebb erk tör-

nek váratlanul az ellenfélre. A hely vagyis hadi

színtér szerint, amelyen a H. lejátszódik, beszél-

hetünk szárazföldi v. tengeri, hegyi, partmenti
és vár-H.-v6\.

Háború esetére szóló kivételes intézkedé-
sek célja az, hogy az államhatalom teljes mér-
tékben és minden állampolgárt kötelez módon
biztosítsa azt a támogatást, amelyre a fegyveres
ernek a polgári hatóságok és az állam egész
lakossága részérl szüksége van. A H. azonban
nemcsak a katonai mveletek, hanem a polgári

lakosság, a közgazdasági élet, a jogbiztonság, a
személy- és vagj'onbiztonság szempontjából is

különösen fontosak, amelyeket minden háború
nagy veszéllyel fenyeget és ez intézkedések arra
iránjiilnak, hogy a jogrendnek és a közbizton-

sági állapotoknak fokozottan hatályos eszközök-
kel való megvédésével e veszélyeket és károkat
lehetleg enyhítsék. A külföldi törvények egj*

része (német, francia tv.) ostromállapot (état de
siége), hadi állapot kihirdeté.sére hatalmazza fel

az államft, amely állapot egyes polgári alap-

jogok fi<lfüggesztésével, a végrehajt hatalom-
nak a katonai parancsnokra át.szállásával jár: az
olasz törvény minden kormányzati hatalmat a
katonai parancsnok kezébe összpontosít. Hazánk-
ban az 1912. LXIII. t.-c. felhatalmazza a minisz-

tériumot arra, hogy háború idején, sót a háború
fenyeget veszélye esetében Is kivételes hatal-

mat vehessen igénybe, melynek mértékét a tör-

vény határozza meg. E hatalom a háború befe-

jezésével megsznik, ha pedig a háború négy
hónap alatt nem tör ki, a H.-et hatályon kívül

kell helyezni, hacsak fentartásukhoz az ország-

gylés hozzá nem járul. Az e törvényen alapuló

közigazgatási feladatok végrehajtására a minisz-

tt'rlum kormánybiztosokat nevezhet ki, akik a
megyei, városi, községi közegekkel és a rendé-

szeti közegekkel közvetlenül rendelkezhetnek

;

a minisztérium továbbá az útlevélkiállítás jogát,

idegeneknek itt tartózkodását, a hadviselés érde-

keit veszélyeztet tárgyak tartását és forgalmát
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korlátozhatja, a fogyasztási, különösen élelmi-

cikkek legmagasabb árát megállapíthatja, a posta,

távírda, távbeszél forgalmát ellenöiiztethoti,

az egyesülési, gyülekezési jogot és a sajtószabad-

ságot korlátozhatja ; korlátozhatja s fel is füg-

gesztheti az esküdtbiróságok mködését ; a had-

viselés érdekeit érint bncselekményekre gyor-

sított bnvádi eljárás alkalmazását, a katonai

büntetjognak a katonaállományú egyéneki-e vo-

natkozó szigorúbb rendelkozésoinek a nem ka-

tonaállományú katonai egyéneki'e (pl. hadbirákra,

hadbiztosokra, orvosokra stb.) való kiterjesztését

elrendelheti és a magánjogi követelések érvénye-

sítése s általában a polgári igazságszolgáltatás,

végül a jegybank ügyvitele tekintetében is rend-

kívüli intézkedéseket tehet (1912 : LXIII. t.-c.

1—17. §§). A törvény továbbá fennálló büntet-
jogi szabályainkat kiegészíti és módosítja azok-

nak az állami érdekeknek kell védelme céljából,

amelyeknek hathatós büntetjogi védelme há-

ború idején különösen fontos ; ilyen kiegészítése-

ket és módosításokat tartalmaz a törvény a kém-
kedés, az izgatás, a magánosok elleni erszak, a
hadviselés érdekét sért munkabeszüntetés, a
távírda megrongálása, a fegyveres er vagy a
csendrség tagjának katonai bntettre csábítása,

a hivatali kötelesség megtagadása, sajtótermék
tilalomellencs szétküldése, fegyverek, lszerek
tartása, lovak külfóldi-e szállítása tekintetében

(1912:LXIII. t.-c. 18-30. §§).

Háborújog (jus belli, droit de la guerre), a mo-
dern hadviselés nemzetközi jogelveinek és szabá-

lyainak foglalatja. L. Háború.
Habosfa (növ.), 1. Dúcos növés.

Habosítás (franc, tnoiré), eljárás hullámszer
fényszóródással biró szövetek gyártására. A H.
legkiterjedtebb mértékben selyemszöveteken nyer
alkalmazást, amikor is kivitele abban áll, hogy
a felében összehajtott ripszkötésü szövetet fesze-

sen, meleg kalanderen átbocsájtják ; ekkor ugyanis
a szövet az oly helyeken, ahol e két réteg köt-
pontjai egymás fölé kerülnek,ersebb lapítást szen-

ved, vagyis fényes kis tükrök állanak el, amelyek
szétszórt fekvésük folytán hullámszer fényszó-
ródást okoznak. A H. egyes sávok mentén is esz-

közölhet ; e célból a kalandor papiroshengere
gyíiröszerüen kiesztergálandó. Pamut- ós len-

szövetek H.-ához mángorlót használnak. Az ily

szövetek (vászonkötéssel birok) rendes mángor-
lással fényosítondök, ezután fényes felületükk(>l

befelé összehajtandók s újból mángorlandók.
Gyapjúszövetek H.-ához mintázott fémhengerrel
bíi'ó kalandert használnak.
Habos szövet (ásv.), némely márványon, szala-

gos jáspison, márgákon megtigyelhot szöveti
módosulat, amelyet különös hullámos rajzok
idéznek el.
Habos tészta, van többféle, t. i. tojáshabos,

mit CvSftk sütve élvezhetünk és tejszínhabos, ami
ízletesebb és kedveltebb, do könnyen romlik.
Habovka, kisk. Árva vm. vári j.-ban,(i9io) 891

tót lak. ; u. p. Zuboreo^, u. t. Podbjel.
Habrekesz (néni. WiUiscrhark : o\. lamrdlo

;

franc, gatte ; ang. nmnqer), régi hajók elején a fe-

délzeten, közvetlen a horgonylánc-rések mögött
fekv, palánkgerondával elzárt kis tér, mely arra

szolgál, hogy a hajó bugdálásánál a láncrése-

ken betóduló vizet felfogja és levezesse, nehogy
az egész fedélzet átnedvesedjék vagy a víz a fe-

délzetet elöntse.

Habr el kélab, 1. Afrikai öskuÜiirák.

Habropyga (állat), 1. Díszpintyek.
Habrózsa (növ), 1. Nuphar.
Habsburg (a. m. Haüúhtshurg, hójavár), vár

a svájci Aargau kantonban, az Áare éá Reuss fo-

lyók egybeömlése által alkotott szögben. H.ot
Werner strassburgi püspök építtette 1020 körül.

A várnak egy restam'ált része áll még. A hegy
tövében van Schinznctch fürd.
Habsburg, alomann eredet grótl, majd német

császári, spanyol, magyar és cseh királyi család,

(1. a mellékelt leszármazási táblázatot). Els is-

mert se Chintram, elszászi gróf volt, akitl I. Ottó

952. árulás miatt javainak egy részét elvette.

Guntram ílának. Lanzelinnek négy fiában folyta-

tódott a család. Ezek közül Werner, az 1002. év
óta strassburgi püspök, építtette H. (eredetUeg

Habichtsburg) várát az Aare és Keuss összefo-

lyásánál, amelyrl a család késbb magát nevezte.

Werner öccse Radbot volt, ennek fia Werner. ki-

nek fia, 11. Ottó nevezte magát elször H. gróí-

jának (1090). Ennek unokája, ///. AlbrecM a Ho-
henstauf-családdal került rokonságba s neje ré-

vén több birtokot szerzett Elszászban és Svájcban.

Ennek íla, II. Rudolf a Hohenstaufok pártján

harcolt Fülöp és 11. Frigyes királyok mellett

:

megh. 1232. Fiaiban, IV. Albrechtben és IIL
Riidolfban a H. család két ágra oszlott. Az idö-

sebbik ág örökölte az észak-svájci és elszászi ja-

vakat, az ifjabbiknak a közép-svájci birtokok ju-

tottak. Ez az íQabb, ú. n. laufenburgi ág ismét két

ágra szakadt, melyek 1408. illetve 1415. haltak ki.

IV. Albrecht fia volt Rudolf kit 1273. német ki-

rállyá választották. Anyja révén megszerezte a

Kyburgi grófok gazdag örökségét, mely t a sváb
fid leggazdagabb furai közé emelte.

H.-i Rudolf alapította meg családja nagy tekin-

télyét és jövend emelkedését azáltal, hogy a ma-
gyarok segítségével a Morvamezön legyzte fi.

Ottokár cseh királyt s a tle elvett Ausztriát é«

Stájerországot fiának, Albrechtnek ajándékozta

(1283). Másik fiának, Rudolfmk a cseh koronát
szánta, de ezen ország állandó megszerzése akkor
még nem sikerült a H. családnak. Nem sikerült

a német királyság örökössé tételesem, s H.-i Ru-
dolf fia, Albrerht (1298—1308) és unokája. Szép
Frigyes (1313—30) választás útján jutottak a ne-

met királyi tróm-a. Ezután a H.-család egyidöre
háttérbe szorult a Luxemburgok mellett. Erre az
idre esett a svájci nép szabadságharca (Morgar-
ten 1315, Sempach lítótí), melynek eredménye az
volt, hogy a H.-ok majdnem összes svíijci birto-

kaikat elvesztették. Viszont a XIV. sz.-ban meg-
szerezték Karinthiát, Krajnai. (1336) és Tirolt

(1363) s így hatalmuk súlypontja egészen Német-
ország keleti szélére tolódott. A Luxemburgok ki-

halta után 11 H.-család fénye és hatalma líjból

emelkedni kezdett. Zsigmond veje, All»-echf meg-
szerezte a családnak végleg a császári méltósá-
got s egy idre a magj ar és cseh királyságot.

volt az els H. a magyar trónon (1438—39), me-
lyet aztán utószülött fia, V. László is örökölt



A Habsburg-ház leszármazási táblái.

Áttekintés:

A) ÍMuftttburfi í% oMfrdlc áfra mM taai^miá^.

B) A Im^ftnfrmrti ág m klkmtártf, 1416.

€) ÁM ouHrák ég • tpmm^ct él német ágra taló tmkmd4$lf
* a $pmitol-km»«bHrft áf • kihalásig, 1100.

b) A y^émti mMtnárghá: Márta Ter/iláig.

R) Hababurg-Lciharingiaí há3.

P) Modtnai (Briei) mrilékág.

0) Totcanai meUékág.

A) Laufenburffi és osztrák ágra való szakadásigr.

I. Hugó,
Nordi^aui srróf, az eUziszi Rtichónok nenuetaégéb61

Kberhanl.

bwi^ p^fok sapja

II. Husro Uuntram, valóssiafileg aioBoa a Gazdag Gnntrammal,
elsó hiteles öse a Habsburgoknak

I

I. Lantbold (Unselia)
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Habsburg építÁJe Mari kol. alapitója

I. Ottó. I. Albrecht.

1 1045 éj 1056 t 1045 és 1056
kOiStt között

II. Werner. + lOWi
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Jndenta

Ulricb, ILM körfii élt
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^ t IS&i elótt,

S. félje Oehsewteiai Ottó

B) A laufenburgri ágr a kihalásigr, 1415.

III. Rudolf, t 1M9 jAl. H.

^•'nKbergi ftertrud. t UM június 16. után

Werner,
t 1253 jiiliuí 50. elött

Gottfried, t Vi',

fele.st-pe Fri-
•f -'9„ Rndnlí.

konstaozi pfiüpök

1274-93

Ottó.

1 1251 június ulhu

Rudolf, t 1314 (?)

felesége Rapper«irlii Bnsébet

I. János, + 1387

Pielding Gottfried
(AngliábaB)

II. .linos, t \^^^
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(1462—57). A császári trónra Albrecht halála ntán

az ifjabb ágból való ///. Frigyes (1440-93) ju-

tott. H068ZÚ uralkodása kudarcok és nerenosés

fordulatok váltakozásábau telt el. A magyar és

oseh korona megsxnraéeesehogysem sikerült neki.

86t Mátyás kMlyank elvette tle &zi>kvúro.<át,

Bécset és Aaszferia nagy részét. De viszont tia,

Jft'Aw, btirgHitdi Máriával kötött házassága által

h' burgundi örökséghez (Né-

II: Comté) ós Mátyás halála

utau a p«.>zst»nvi i>tK' Don (1491) szerzödé^eg biz-

todtotta a H.-család öröklési jo^ Magyaror-
siágra. Miksa fia. Szép Fülöp (megh. 1506) nötU

vette JohoJtnát, Kath. Fordinánd ós Izabella leá-

nyát s így nr^"-""-"'*' ^ •'
^'-'.nrik a spanyol ko-

ronát. Ez a usság a H.-házat

Borópa leglui„. „...,. ujjává tette (Bella

gerant alii, tu felix Austria nube !). Szép Fülöp

idfisebbik üa, V. Eúár>!" ü sDanyol királyságot

1519. a német császári .ral egyesitette s

korának els uralkodi >. v>ic származott a
H.-család idósebbik, spanyol ága, mely négy ü-
rál>t (H. Fülöp 1556-98, ///. Fülöp 1598—
1621, /F. Fülöp 1621- 6b, II. Káivly 1665—
1700) adott Spanyolországnak és 1700. balt ki.

V. Károly öccse, /. Ferdinánd a H.-ház német
. osztrák ágát alapította meg. Felesége, Atma,

11. Ulászló magyu és cseh király leánya volt s e

házassága révén szerezte meg a mohácsi vész

után (1528.) a magjar és a cseh koronát. V. Károly
lemondá.sa után 11556.) a császári méltóság is

Ferdinándra szállott és az ó családjában maradt
meg állandóan. Összes koronáinak birtokában
legidsebb fla, //. Miksa (1564—76.), m^d ennek
fiai, 11 lÍMíiof(1576-1608.) és II. Mátyás (1608-
1619.) követték. Ezek után a H.-ház stájer ága
következett, mely Ferdinánd iegiQabb fiától, jí-
roll/ hercegtl (megh. 1590.) származott. Károly
fla //. Ferdi$»ánda6í9—37.), ennek fia ///. Fer-
dinánd (1637—57.) volt. Károly második fia,

Lipót (megh. 1633.) Tirolban alapított mellékágat,

mely 1665. halt ki. III. Ferdinánd fla J. lApót
(1657—1705.) volt, kinek két fiában. /. Józsefben
(1706-11.) ée VL m) Károlyban. kihalt a H.-

ház férfi-ága.
VI. károly leánya, Mária Terézia (1740-80.)

L
'

// Fírenr herceghez (megh. 1765.)ment
n> k származik a nálunk és Ausztriá-

ban uraiKodo H.-Lotharingiai dinasztia. Mária
Terézia els fla, //. Jó^»e/"(1780—90.) gyerm^cte-
lenül halt cl. Második fla. //. Lipót (1790-92.)
a jelenleg éI6 Ossaes esitrák fhercegek és ma-
gyar kjr. heroegcdk öee. ¥.]<'- «- H (I.) Ferenc
(1792-1835.) az uralkodó ;i i. Fiai : V.

(I.) Fmfin/ínti (1835-48) és i , ... i.ároíy (megh.

1878). Ez utóbbinak fiai : 1. Ferenc József (szttl.

1830 aug. 18). MiLs-a. mexikói császár (megh.
1867.). Kát- iiegh. 1896.) ée Lajos Ft*-

íor (szttl. l&í- József egjetlen fla iíuíW/"
trónörökös volt \megh. 1889 jan. 30.). Károly
Li^os fiai : Ferenc Ferdinánd, trónörökös (szül.

1863.), Oti ímeirh. 1906.) és Ferdinánd Károly
(szül. 1868.), ki 1911. a Btirg nevet vette fel. Ottó
fiai : Károly Ferew József (szül. 1887.). a pre-

zumptív trónörökös, ki 1911. Bourbon Zita her-

cegnt vette nül, és Miksa (sztU. 1895.).

II. Lipót második fla, Ferdinánd (megh. 1824.)

a toscanai ág alapitója lett. Fia //. Lipót (megh.

1870.) volt. Ennek flai: IV. Ferdmmd (megh.

1908.), Károly Szalvátor (megh. 1892.). Lajos
Szalvátor (szül. 18^t7.) és János Szalvátor, a sze-

rencsétlen véget ért (Jrth János. IV. Ferdinánd
flai : Lipót Fer-linánd íszül 1869). ki a Wölflina
Lipót nevet vette fel, József Ferdinánd (szüf.

1872.). Péter Ferdinánd (szül. 1874.) ós Henrik
Ferdinánd (szül. 1878.). Péter Ferdinánd flai:

Gottfried (szül. 1902.) és György (szül. 1905.).

Károly Szalvátor flai: lApót Szalvátor{bzI 1863.)

és Ferenc Szalvátor (szül. 1866.).

II. Lipót harmadiktia Károly fherceg (megh.

1847).a híres hadvezér. Ennek flai: Albreckt(megh.

1895.), Károly Ferdinánd (megh. 1874.). Frigyes
(megh. Ift47.) és Vümos (megh. 1894.). Károly
Ferdinánd flai: Frigyes (szül. 1856.), Károly
Ish'án (szül. 1860.) és Jen (szül. 1863.). Frigyes
fla: Albrecht (szül. 1897.). Károly István flai:

Károly Albrecht (szül. 1888.). Leo Károly (szül.

1893.) és Vümos (szül. 1895.).

II. Lipót hetedik fla József nádor (megh. 1847.)
volt. Ez utóbbinak flai : István nádor (megh. 1867.)

és József (megh. 1905.). Ennek flai : József (Ágost)
(szül. 1872.) és László (megh. 1895.). József flai:

József Ferenc (szül. 1895.) és László (szül. 1901.).

II. Lipót tizedik fia Rainer, lombardiai alki-

rály volt (megh. 1853.). Ennek flai : Lipót (megh.
1898.), Ertw (megh. 1899.). Zsigmond (megh.
1891.), Bainer (megh. 19ia) és Henrik (megh.
1891.).

n. Lipót többi flai : Sándor nádor (megh. 1795.).

Antal (megh. 1835.), János (megh. 1859.), Lqjos
(megh. 1864.) és Rudolf (megh. 1831.) örökösök
nélkül haltak el.

Mária Terézia harmadik fla, Ferdinánd (megh.
1806.), az utolsó Este-fejedelem leányát, Beatrixot
vette nül s megalapította a Modena-Este mel-
lékágat. Fiai voltak: JTF. Ferenc (megh. 1846.).

Ferdinánd (megh. 1850.). Miksa (megh. 1863) és

Károly Ambrus (megh. 1809.) esztergomi érsek.

IV. Ferenc flaiban, F. Ferencien (megh. 1875.) és

Ferdinándban (megh.1849.) flágon kihalt ez az ág.
Habsburg-ház szinei : a vöröe-fehér. L. Fe-

kete-sárga.

Habt^. a legsrbb tejszin habbá verve, melyet
néhány csepp kávé- v. csokoládé-esszencia hosá-
tételével zamatositva. finom torták töltdéke gya-
nánt vagy os^ra, piskóta s más efféle apró silte-

mény v. áttört gesztenye, á. n. püré ssegélyeaéee
mellett mint csemegét adnak fel.

Habtejszin, a t«i ni».:t. .>j.'.ges fölözésével nyert
olyan tejszin, m« ^ zsirt tartalmaz s

ennek folytán haLL :u.

Habara. község, 1. Laborczf.
Habüst, jórészt sárgarézbl készült, a tojáshab

felveréeére szolgáló félgömbalaká edény.

Habrerö, a tojás v. tejszínhab felvert^séro szol-

gáló. drótt)ól készült eszköz, mellyel n

kokat a tojásfebéije v . t^jszín részecsk •

verjük. Most már fogaskerékre járó il.-k van-
nak, meiy^ckel gyorsabban és kényelmesebben
végezhetk a babverést.

Habr^A, a bab visszavetésére szolgáló, a ladik

peremére eröeftett deszka v. rúdkeret.
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Habzelia DC (növ.), 1. Xylopia.
Habzó (bány.) a. m. az aknák legmélyebb, ren-

desen vlz alatt álló része ; zsomp-ns.^ is mondják.
Utóbbi kifejezés használatosabb.

Hacha (La H., ejtsd: ácsa), város Colombiában,

1. Biohacha.
Haclié (ejtsd: hasé, tkp. franc. hocMs), hús-

vagdalék, ílnom vajas tésztában, pogácsa-alak-

ban sütve, amelyet el ételként (assiette) szoktak

íisztalra adni. Általában vagdalt v. rölt hús.

Hachette (ejtsd: —asett), 1. Jeanne, franciahsn,
szül. Beauvaisban 1454. Oly vitézül védelmezte

1474. szülvárosát, hogy Merész Károly burgundi

herceg kénytelen volt a város alól szégyennel el-

vonulni. 1851-ben emlékszobrot állítottak neki

a város fpiacán és évenkint jún. 27. ünnepélyt

rendeznek tiszteletére.

2. H., Loíiis Gristoplie Frangois, francia

könyvkiadó, szül. Rethelben (Ardennes) 1800.,

megh. Plessis-Piquet-ben 1864. Jogi tanulmányo-
kat végzett és 1826. megvette Parisban a Brédif-

féle könyvkereskedést. Kezdettl fogva klasszikus

munkákat adott ki és megalapította a Revue de

l'instruction publique c. folyóiratot és a Manuel
général do l'instruction publique c. vállalatot. Leg-
nevezetesebb kiadványai : Bibliothéque des mer-
veilles, Bibliothéque des ehemins de fer, Les
Qrandes Écrivains de la Francé, Le Tour du
monde, stb. Vállalata ma is az nevén szerepel

s a legtekintélyesebb francia könyvkiadóhivata-
lok egyike.

Hacliare (franc, ejtsd : asUr) a. m. csíkozás

(1. c); továbbá a masszázs olyan módja, mikor a
nyitott kezek élével (kisujj-oldalával) váltogatva

ütjük a megfelel helyet.

Hacienda (spany.) a. m. majorság, falusi ház

;

továbbá vagyon. — H. publica, közvagyon, ál-

lamvagyon. Ministerio de la H., pénzügyminisz-
térium.

Hack (ang. ejtsd: hek) a. m. ló, gebe ; így ne-

vezik a közönséges lovat, ellentétben a faj- v. ver-
senylóval, de tágabb értelemben így nevezik azt

a fajlovat is, amely nincs versenytréningben.
Hackaert (ejtsd: hákkárt), Jan, hollandi fest,

szül. Amsterdamban 1629., megh. 1699 körül. So-
kat utazott Svájcban, Német- és Olaszországban,
azután szülvárosában telepedett le. Képei hol

B.-i, hol D.-i jelleg erdei képek, melyekbe rend-
szerint mások festették az alakokat. Az amster-
dami, müncheni, drezdai, szentpétervári stb. kép-
tárakban találhatók.

Hackel, Eduárd, osztrák botanikus, szül. Hai-
dában (Csehország) 1850 márc. 17. A reáliskolát
Prágában, a kémiai szakiskolát pedig Bécs-
ben a technikai fiskolán végezte. 1869 óta
8t. Pöltenben, majd Atterseeben tanár. Fleg
a pázsitfélók vizsgálatával foglalkozik. Több
kisebb cikkén kívül nagyobb munkái : Monogra-
phia Festucarum Europaearum (Cassel ós Ber-
lin 1882), ennek a kezdete a Természetrajzi Füze-
tekben jelent meg (1878); Catalogue raisonnó
des Graminées du Portugál (Coimbra 1880) ; Un-
tersnchungon Uber die Lodiculao der Graser (Eng-
lor, Botnn. Jahrbcher 1881) ; Monographia Andro-
pogonwirum, a De CandoUe Monographiae Phane-
rogamanim-nak VL kötetét alkotja (716 1., 2 tábl.,

Paris 1869) ;[A pázsitfélékrl írt Engler és Prantl:

Natürl. Pflanzenfamilien II. köt.-ben (1887).

Hackel, Enist, német zoológus, 1. Haeckel.
Hackelberg (Hackelnberg), észak-német mon-

dák szerint a Wilde Jagd (szilaj vadászat) veze-

tje, állítólag braunschweigi vadász volt, ki 1521.
szül. és 1581. megh. Wülperode faluban, hol ma
is mutatják sírkövét, melyen egy lobogó köpö-
nyegil lovas látható. A nép azt tartja, hogy H.
halála eltt lemondott lelki üdvösségérl, hogy
örökké vadászhasson.
Hackensack, Bergen coimty szókhelye New-

Jersey észak-amerikai államban, a H. partján,

vasút mellett, (i9io) 14,050 lak., folyami kikötvel
és téglagyártással ; new-yorkiak nyaralóival.

Hácker Valentin, zoológus, szül. 1864 szept.

15. Magyaróvárott. Egyetemi tanulmányait Tü-
bingenben végezte. A freibm-gi egyet. zool. inté-

zet tanársegéddé választotta, ugyanitt magán-
tanár, majd 1895. rendkívüli tanár lett. 1900-ban
a stulítgarti megyetem tanárává nevezték ki s

késbb a stuttgarti állatorvosi fiskolán és a ho
henheimi mezgazdasági akadémián is tanított.

1909. a hallei egyetemen a zoológia rendes tanára
lett. Elbb sejttannal és az átöröklés kérdéseinek
tanulmányozásával, majd a tengermélyi állatok-

kal, fleg radiolariákkal, újabban a madarak szí-

nének, énekének és vándorlásának kutatásával

foglalkozik. Nagyobb míivei : Die pelag. Polycha-
ten u. Achatenlarven d. Plankton-Expedition
(Ergebn. d. Plankton-Expedition, Kiél 1898) ; Dio
Vogelwelt d. südl. Baden und d. Anwendung il.

Vogelschutzverordnung (Freiburg 1896) ; Der Go-
sang d. Vögel (Jena 1900) ; Praxis u. Theorie d.

Zellen- u. Befnichtungslehre (u. o. 1899) ; Über
das Schicksal d. elterlichen und grosselterlichen

Kernanteile (u. o. 1902); Bastardierung u. Ge-
schlechtszellenbildung (u. o. 1904) ; Naturwissen-
schaft u. Theologie (Hácker Wilhelm-mel közö-

sen, Tübingen 1907); Tiefseeradiolarien (Ergebn.

d. Tiefsee-Expedition Valdivia, Jena 1908) ; 1908
óta kiadja a Zeitschrift f. induktive Abstammungs-
u. Vererbungslehre c. folyóiratot.

Hackert, Jákob Ph'dipp, német fest, szül.

Pronzlauban 1737 szept. 15., megh. 1807 ápr. 2S.

Berlinbon taimlt. Sokat utazott, fleg Olaszország-

ban tartózkodott és uralkodók elhalmozták meg-
rendelésekkel. Híres müve volt az orosz hajóhad-
nak a törökök fölött Csezménél aratott diadalát,

valamint egyéb haditetteit ábrázoló. 12 nagy kép-

bl álló sorozat, am(>lyet az orosz udvar számára
festett. Hatásos, doíolületcs látképei egykor igen

kedveltok voltak ; (íootho diOvSöít könyve (Philipii

H., eine biographische Skizze, Tübingen 1811)
nélkül ma feledés borítaná nevét.

Haokl K. ivíy'o.s', karmester, énektanítási szak-
felügyel, szül. 1868 jún. 11. Szikrán, Sopron
mellett. A budapesti zeneakfidémián Kössler János
tanítványa volt. Több daloskör karaagya. Irt töM)

müvet féríl- és ni karra. Szerkeszti ,és kiadja a

Zenevilág c. zenei hetilapot. Müvei : Énektan ; Ve-
zérkönyv dalosok és karnagyok részére.

Hacklánder. Früdrich Wilhdm von, német
író, szül. Hurtschoidbon, Aachen mellett, 1816 nov.

1., megh. a Starnl)ergl-tó mellett lev Leoni villá-

ban 1877 jul. 6. Korán árvaságra jutván, a ke-
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i-eskt'<' ^'tt. Majd a poros tüiórség-
!!•'! k.r míutíiug>' elöképsettBég hi-

-ulá.sra kilátása nem volt, visazatért

ijáhos.£l86 sikereit Vier Könige és Bll-

>.ildAteii]ebeD c munkáival aratta

t Das Soldatenleben im Prieden
» követett E ngzok jóízú humora
'*dé6t keltett s ennek köszönhette,

in báró magával vitte keleti uta-

/. redménye három újabb könj-ve:

1 1842). Reise im Orieut (1846) ée

I Mokka (1847). Ez utóbbi keleti

1 ^..uiénie. 184S-ban a württembergi
titkára lett, kit utazásaiban elkísért.

! bocsáttatván állásából, Olaszországba
;.idetzky táborában résztvett a piemonti

; ti : 18Ó9. Vilmos württembergi király a
k : ,

- kús kertek igazgatójává nevezte ki.

^' j - ; évben Ferenc József osztrák csá-

! a visszatért Olaszországba s az
i maradt a solferinói ütközetig,

király trónraléptével hivatalától

: után hol Stuttgartban, hol Leoni-

iaii, i MnfutKMgi-tó parsán tartózkodott és nagy
iriKialmi tevékenységet fejtett ki. Igen sok regényt
- vidám katonai történetet írt, Der geheime Agent

. vígjátékával pedig az 1850. Laube által hirde-
" ;';ilyázaton pályadíjat nyert. E vígjáték a

idon is sikert aratott, de bohózataival (Schul-

. - i->jl. Der verlorene Sohn 1865 stb.) nem volt

sztTt-ncséje. Europaisches Sklavenleben (1854) c.

i ráiiy-regényét niaír>'arra fordították Szaíó Rikárd
és Bózsaáffi Antal (Európai rabszolgaélet. Pest
1 865, 5 köt) ; Die Zauberinsel címt pedig RQ)ényi
Antal (A varázs-sziget, Budapest 1875). Regé-
nyei közül a Namenlose Geschichten (1851) és

Hutron Stillfried (1852) címek voltak a legolva-

.-^•ttabbak. H. alapította Zoller Edmimddal 1859.

az Über I^and u. Moer c. képes folyóiratot, összes
munkái 1855^1874. jelentek meg 60 kötetten,

válogatott munkái 1881-ben 20 kötetben. 1878-ban
jelent meg érdekes önéletrajza : Der Román mei-

nes I^ebens (2 köt.). V. ö. H. Moming, Erinnerun-

gen an F. W. H. (Stuttgart 1878).

Hackmanit [itrx rokon a szodalittal. de 6'44V«
klór mellett még OSB" « ként is tartalmaz ; más-
különben a két ásvány kémiai összetétele ugyanaz.
Kockákban kri^^tályo-sodik, flrin törési lapon vilA-
jrix V .r,.;.w jbolya szíuú. a napféoyen negfakul.

kénhidrogén fejldése mellett oldódik.

A . . zienitben a Tawa-völgyében, Kola-fél-

szigeten (Oroszország) található.

Hackney (oíimI: ketckae), Londonnak eg)'ik ÉK.-i

része és kerülete, (isii) 222,587 lak.

Haokney-ló, világhír angol lófajta. A H. tet-

>/itós, magasan getó luxus kocsUófEgta ; szine

IHJ. sárga, fi^ete vagy szürke, mar-magassága
158—162 cm. A tostalakulás eröt^es és nemes,
a lábak aránylag rövidek. E tetszets állat(^

iitretés közben a láb valamennyi izületét, külö-

noson az elülsó lábtö és a csánkizületet er-
sen behajlíKa magasra emelik és azután erélye-

sen elrenyújtva helyezik a lábat a talajra. \
hnckney-ménok jó tulajdonságaikat. külömVsen
1»mIí>: a jellemz magas akciót, más fajtájú kan-
rákkal való keresztezés esetében is hen örökítik

át az utódokra. A H. angol tenyésztési területe

Norfolk, Cambridge, Uuntingdon, Lincoln és York
countykban van.

Hack aftakes («Jtad : hak ntéku), olyan ver-

seny, amelyben a prepozíciók szerint csak azok a
lovak vehetnek részt, amelyek legalább egy bizo-

nyos idó óta nem állanak trainer gondjai alatt.

Többnyire katonatiszti meetingekben szokásos ver-

seny.

Hac lege (lat.) a. m. azon föltétel alatt.

Hacoka, hacuka, régente a. m. felölt, különö-

sen fúri palást ; néhol ma is isy hija a nép a kurta
fels kabátot.

Hács, kisk. Somogy vm. leng>'eltóti j.-bau,

(1910) 496 magyar és német lak. ; u. p. és u. t.

Lengyeltóti.

Hacsak Géza, hírlapíró, szül. Budapesten 1875.

Politikai belmunkatársa volt több budapesti napi-

lapnak, majd A Nap szerkesztését vette át. 1912-

ben .\ Naptól megvált.

Hacsava, község. 1. HaciV.
Hacsér, régente a. m. poroszló, fogdmeg (a né-

met Hafichier, Hartschier, meljnek eredetbe, az

olasz arciere, tulajdonkép a. m. íjas).

Haosó (azeltt : Hacsava), kisk. Gömör- és Kis-

Hont vm. rimaszombati j.-ban, (i9io) 577 tót és
magyar lak. ; u. p. és u. t. Nyustya.
Hacoka, I. Hacoka.
Haczazsel, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,

(1910) 399 oláh lak. ; u. p. és u. t. Demsus.
Had, a régi magyaroknál a családhoz tarto-

zóknak összessége. A családhoz pedig nemcsak a
n és a gj'ermekek, hanem a cselédek is tartoztak.

— H. továbbá a. m. csoport ; sereg ; háború (ha-

dat üzenni, hadat viselni).

Hadács, tolvajnyelven besúgót jelent.
Hadad, kisk. Szilágy vm. szilágj'csehi j.-ban,

(1910) 2249 magyar és német lak., posta- és távíró-

hivatallal, távbeszélvel, takarékpénztárral és 2
hitelszövetkezettel ; br. Wesselényi-féle kastéllyal

s a Wesselényi-család birtokában lév angol fél-

vérménessel, tehenészettel, juhászattal és sertés-

tenyéeztéasel. H. aWesselényi-család si fészke.

Régi vártnak ma már nyomai is alig látliatók; e
vár volt a kusalyi Jakcsíak si fészke.A vár törté-

nete igen viszontagságos volt; 1562. Balassa
Menyhért, 1564. Sennyei Mátyás védte János Zsig-

mond ellen, de ekkor elfoglaltatott. Jakcsi Boldi-

zsárral a család 1584. kihalván. H.-ot Wesselényi
Ferenc n>'erte el. A Rákóozi-korBzaiEban Wesse-
lén>'í Pálné hsieeen védte a várat, 1710. azonban
Csáki Ist\'án feladta s ekkor német rséget kapott
Utóbb rombadlt H. mellett a Törvény-dombon a
monda szerint az s-magyarok igazságot szolgál-

tattak.

Hadadgyörtelflk (aieltt: GyörMek), kisk.

Szilágy- vm. .szilágycsehi j.-ban, (i9io) 1301 oláh

lak. ; u. p. Lele, u. t Hadad.
Hadadnádasd, kisk. Szilágy vm. szUágycsehi

j.-ban. (1910) 844 magyar lakoasal ; n. p. és n. t
Hadad.
Hadak ú^a, a Téi szdcely neve, melyhez

az a monda fzdik, hogy midn a sz^slyeket
irtó háborúval támadták m^ szomszédaik, segít-

ségükre mentek az égbl seik. Csa^ hnnn vi-

tézei s lovaik patköhsak nyomából lett a máskép
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Tejút-nak nevezett halvány fénysáv (Ipolyi A.,

Magyar Myth. 581). Egyéb magyar népies nevei

e csillagképnek: Országút, Isten-, Jézus-, Szt.

Mihály- V. Tündérek úija (járása, fordulója). A
reá vonatkozó mondák egy része (így az Ország-

úton elszórt szalma eredetét magyarázó monda)

közös más népekével.

HadállájB, valamely seregrésznek oly szándék-

kal való felállítása, hogy a terep s esetleg erdí-

tések által nyújtott elnyök fölhasználása végett

az ellenség mködését helyben bevárja s csak

azután és csak ott lépjen fel támadólag, amikor

és ahol a harcviszonyok szerint ez elnyös. Át-

vitt értelemben a hadászatilag fontos vidékeken a

hadiállások elfoglalására elnyös tereprészeket is

H.-oknak nevezik. Azon helyeket, ahol a csapatok

harc céljából állanak fel, harcállásoknak nevezik.

A harcoló csapatok rendeltetéséhez képest el-

véd-, utóvéd; elrs- stb. állásokat különbözte-

tünk meg. Felvev állást, visszavonuló csapatok

hátrálásának megkönnyítésére, utóbbiaktól oldalt

hátul szokás foglalni. Tz- v. tüzelállás az, me-
lyet a csapatok tz kifejtése céljából foglalnak

el. OUdállásból az arcvonal eltt elhaladó ellen-

ség oldalába törnek.

Hadállásos háború (ném. Positionskrieg), oly

háború, melyben az egyik fél rendszerint meger-
sített állásokban várja be a másik félnek táma-
dását. A harmincéves háború idején gyakran ta-

lálkozunk a H. jelenségével. Ujabb idben az

1877—78-iki orosz-török, legújabban pedig az

1904—905-iki orosz-japán háborúban is sokszor

öltötték a küzdelmek a H. jellegét magukra.
Hadaly Károly (de Hada), magyar matemati-

kus, szül. Nagy-Szigeten (Somogy vmegye) 1743.,

megh. Pesten 1834 jul. 19. A felsbb matematika
tanára volt, 1781-ben Nagy-Szombaton, 1786-tól

Gyrött, Pécsett és Pozsonyban tanított. Végül
1809. a pesti egyetemre került. Agöttingeni akadé-

miának levelez tagja volt. Mvei közül emlí-

tendk : Blementa hydrotechnicae (Pozsony 1783,

7 kiadásban jelent meg) ; Ars delineandi, colori-

busquo localibus adumbrandi cadem (Gyr 1784)

;

Anfangsgründe der Mathematik (Pozsony 1791)

;

Elomenta Mathoseos purre (u. o. 1798) ; Mochanica
Bolidorum (Buda 1808); Toxotomia stb. (u. o.

1820).

Hadamard, Jacques, francia matematikus,
szül. Vorsaillesben 1865 doc. 5. A Collége de

Francé és l'École politechnique tanára, 1912 óta

a tudományos akadémia vál. tagja. Matemati-
kai munkássága e tudománynak csaknem minden
ágára kiterjeszkedik. Nevezetesek fUggvénytani
és számelméleti, továbbá a mechanika és ílzika

differonciálegyonletoinek integrációjára vonat-

kozó dolgozatai. Mvei, melyek öt korunk els
matematikusai közé emelik, a Legons de géome-
trie kivételével a Cómptesrendus de TAcadémie des

Sciences, a Journal des sciences mathématique, az

Annales de l'École normálé, a Revue générale des

sciences stb. folyóiratokban jelentek meg 1892-tl
folytat^ilag. Számuk meghaladja a 200-at.

Hadamar von Laber, 1. Laber.
Hadapród (franc, rndet). régebben, különösen

Franciaorszj\gban, az oly nemes ifjakat nevezték
lg>', akik katonai pályára készültek. Nálunk most

oly katona, aki az aktiv tiszti rang elnyerésére

szükséges elméleti és gyakorlati vizsgát letette s

H.-nak kineveztetett ; mint ilyen, rangszámot kap,

amely szerint tisztnek léptetik el. A H.-ok lehet-

nek rendfokozat nélküliek, de kinevezhetök tize-

desekké, szakaszvezetkké, rmesterekké v. zász-

lósokká (azeltt : tiszthelyettesekké) is. A zászló-

sok ugj'anazt a szolgálatot teljesítik, mint az alan-

tos tisztek.

Hadapród-iskolák, feladatuk oly ifjaknak bad-

apródokká leend kiképezóse, akik a katonai pá-

lyát választották hivatásukká. A közös hadsereg
jelenleg 18 gyalogsági (Budapest, Bécs (2), Prága,

Károlyváros, morvaországi Königsfeld, Lobzsow,
Triest, Nagyszeben, Karthaus, Liebonau, Pozsony,

Innsbruck, Marburg, Kamenitz, Kassa, Lemberg
és Temesvár), egy lovassági (Morva -Fehértemp-
lom), két tüzérségi (Bécs és Traiskirchen) és a

hainburgi utász hadapród-iskolában képezi ki

leend hadapródjait. A vonatcsapat hadapródjait a
prágai gyalogsági H.-ban, az egészségügyi had-
apródokat pedig a pozsonyi gyalogsági H.-ban

képezik ki. A honvédségnél két hadapród-iskola

van : Pécsett és Nagyváradon. A H.-ban a tanu-

lók nemcsak azonnal gyakorlatilag alkalmazható
csapattiszteklcé képeztetnek ki, hanem oly tu-

dományos kiképzésben is részesülnek, mely ma-
gasabb katonai kiképzés alapját is képezheti.

A hadapróddá való kiképzés négy évig tart. A
H. els évfolyamába való felvételhez a testi

és erkölcsi kellékeken kívül szükséges, hogy az

illet legalább 14 éves, de 17-nél idsebb ne
legyen és — ha gyalogsági H.-ba akar belépni —
valamely középiskola 4-ik osztályát, ha pedig tü-

zérségi vagy az utász H.-ba akar belépni, akkor
valamely középiskola 5-ik osztályát legalább elég-

séges eredménnyel elvégezte legyen. A növen-
dékek, ha a 4. évfolyamot elvégezték, mint had-

apródok lépnek az aktiv szolgálatba ; azok, akik

«kitün)) vagy «jó» eredménnyel végezték a 4.

évfolyamot, a tüzérségnél és az utászoknál min-
dig, a gyalogságnál azonban csakis akkor, ha az

állomány-viszonyok azt megeiigtHlik, rögtön zász-

lósokká neveztetnek ki. Nálunk legújabban a had-

vezetség a H. fokozatos felhagyását, illetve

katonai freáliskolákká való átalakítását hatá-

rozta el s nemsokára csakis akadémiai képzett-

ség tiszti sarjadókunk lesz.

Hadaria (növ.), 1. Ádám-alma..
Hadaró, a csép fels része, ostora.

Hadárolás, bímtény, melyet a hadsereg köte-

lékébe tartozó egyén akkor követ el, ha az ellen-

ség mködését támogatja, vagj' a saját seregé-

nek vagy szövetségeseinek szándékosan árt, vagy
ártani akar. Háború idején a hadi cikkek értei-

mében halállal büntetik. L. Áruló.
Hadas (azeltt : Hostina), kisk. Trencsén vni.

puhói j.-ban, (i9io) 485 tót lak. ; u. p. Donány, u. t.

Piihó.

Hadastyán a. m. rokkant katona.

Hadastyán-egyletek, kiszolgált katonákból al.i

kltott tár.-íulntok. melyek a kölcsönös segélyezi

-

és tagjaiknak tisztességes eltometéséról való gon-

doskodást tzték ki fcéljukul. Ausztriában az

els ilynem egyletet már 1821. Müller József

alapította Reichenbergben. Az 1866-iki habon i
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után miruik' t>Ib t > több városban alakult egy-
<»iíy ha'l!istyun-o.:yiet, úgy hogy számok 1905.

iiiiir a 2Uü(>-et is túlhaladta s tagjaiknak száma
tubb miut 180,000 volt Újabban úgy az egyletek,

iniiit a tagok száma még mindig növekedben
van. N^met-, Qlasi- á6 Spanyolországban, legfö-

in Esakamerikában, szintén igen ki-

vannak.
iiaa^szat (néoL Strateffie), a seregvezetés

tudománya és tana, mely a háború nagy kérdé-

sivel és nagyban való vezetésével foglalkozik.

A H. k(^rébe tartozik pl. annak megállapítása,

hoi;>- az ország eröl min csoportosításán, hány
lKi(!sorogfo«ii és esetleg m(^>llékcs(^K>rtt)an és hol

\ ..nniifi.i'.L- fal
: ez utóbbit nevezzttk H.'i feh'O-
\ e H.-i felvonnláííból a hadseregek

! . milyen irányban és min felada-

ak meg és hogy az erk hol, ml-
k , csoportosíttassanak a dönt mér-
káiémkbez, továbbá, hogy ezek után az ered-

ményhez képest mi történjék, az szintén a H.

körébe vág. Csapattestekig (ezredekig) terjed
kisebb részeknek minden téi-en, valamint a nagy
->!"_rr..mMireknek tisztán csak a harcban való ve-
. . ;. -; :i:odjával már a harcászat foglalkozik. A
kOt tan. H. és harcászat, tehát egymással szoros

kíipcsolatban van és szorosan véve egymástól nem
igen választható külön.

Hadászati egység, 1. Egység.
Hadbiró (awliicn-). a hadseregnél és a hadi-

tí'nííen'>szetnél az igazságügyi szolgálatot telje-

sít tisztikar tagja. A legalsóbb rangú H.-k fhad-
nagyok, a legmagasabb rangúak altábomagyok
,fU,.,r,ifi.-.tAh«,ibirák). A tábomok-fóhadbirák a

ivszékhez ós a legfelsbb katonai
vannak beosztva és egj^ikök a
tiisztérium 4. osztályának fnöke.

: a katonai ftörvényszéknél mü-
kudnek én egyikök a tengerészeti ügyosztályban
van alkalmazva. Az alezredes- és magy-H.-k a
hiultostparancsnokságoknál igazságügyi eladók,
.< :í/ ómagy-H.-k a helyrségi katonai törvényszé-

k> k vezeti. A százados- és föhadnagy-H.-k az els
folyamodása katonai törvényszékeknél vizsgáló

bírák v. mint fogalmazók mködnek a hadügy-
minisztériumnál és a hadtestparancsnokságoknál.

A horwédséanél ugyanazon rendfokozatú és rangú
badbirák lá^ák el az igazságügyi szolgálatot. A
tábomok-f5-H. a honvédelmi minisztérium X. cso-

portjának és mint ilyen egyúttal a honvéd-H.-i

tisztikarnak fnöke. A tábomok-H.-k (tábornoki

ranggal) a fparancsnoksághoz éö a honvéd-f-
törvényszékhoz nyernek beosztást. Minden hon-
véd hadoestálynál 1—1 hadosztálybiróság végzi
az iurazságfigyi szolgálatot, melynek élénH.-ezre-
(It s< k (alezredesek) állanak.

Hadbiztos (katoncü intemUbu), a hadsereg
hatóságainál és paraneaKtaigaiiiál, vitamint a
hadrakelt seregnél az éMmeoési, rnhásási és elhe-

lyezési ügjekre vonaflcooó teei^Aket végzi ée el-

lenrzi. Á hadbiztoeság éléo a os. és k. közs
hadügyminisztérium gazdássatí ügyosztályának
fnöke áll. Minden hadtestpanrnooKdLSágnál egy
hadtesthadbiztosság és minden g>'alog-badosztály-

nál hadosztályhadbiztosság mködik. A honvéd-
ségnél a H.-sági tisztviselk a honvédelmi minisz-

tóriumban és a kerületi, illetve hadosztály-pa-

rancsnokságoknál végeznek a fentihez basunlö
szolgálatokat.

Hadbiztositás. Úgy a kár-, valamint az élet-

és balesetbiztosításnál a biztosítás rendesen nem
terjed ki ama károkra, amelyek közvetlenül vag>-

közvetve hadi események vagyis háború követ-

keztében támadtak. E szabály alól a szállítmány-

biztosítás engedélyezte legelször a kivételeket,

mei-t a szállitmánybiztosítók bizonyos körülmé-
nyek között régibb id óta magukra vállalják a
hadi kockázatot és felelnek azért, ha a külön e

óéiból, külön díjjal biztosított hajó- vagy b^ó-
rakományok kárt szenvednek. A díj attól függ,

hogy a befutandó út milyen messze esik a harc-

tértl, milyen nemzetiség a hajó, amely szóban
forog és milyenek a háború esélyei. Különösen az
utóbbi körülmény miatt néha a fizetend biztosí-

tási díj napról-napra változik, de néha az új biz-

tositások felvétele heteken át szünetel is. A kö-

zelmúlt (1912) balkáni háború alkalmával az an-

gol Lloyds a tzbiztosítást is kiterjesztette a há-

ború esetére, de ez nem annyira biztosítás, mint
fogadás volt arra az esetre, hogy lesz-e vag>'

sem háború és hogy vájjon a biztosított tárg}'

meg fog-e sérülni vagy sem. Ujabb idben az
életbiztosításnál e kockázatra nézve igen jelenté-

keny változás állott be. Néhány életbiztosító-tár-

saság ugyanis érvényben tartja a biztosítást, ha
a biztosított törvényszerüleg reá háramló népfel-

kelési kötelezettségénél fogva hadi szolgálatté-

telre behivatik. Hivatásos katonáknál és oly sze-

mélyeknél, akik önkéntesen teljesítenek hadi szol-

gálatot, továbbá az állandó hadsereghez, a hon-
védséghez és a hadi tengerészethez tartozóknál

több biztosító-társaság a hadi kockázatért szin-

tén szavatosságot vállal, ha erre nézve vele a
háború kitörése, illetleg a mozgósítás eltt el-
zetes megállapoídás létesül.

HadbiztOBság, l. Hadbiztossági kar.

Hadbiztossági kar (intendantura), tagjai had-
biztossági katonai tisztviselk, kik a hadsereg és

a hadrakelt sereg élelmezése, ruházása és elhe-

lyezése körül elforduló ügyek gazdásza&ezelési
részének ellátására és e szolgálati ágaknak köz-

igazgatási tekintetben való ellenrzésére van-

i^ hivatva. A kar élén áll a közs hadügymi-
nisztérium csoportfnöke (IV. rangosztály), ezen-

kívül vannak : vezérfó-, vezér- és /^-hadbiztosok,

hadbiztosok és oí-hadbiztosok. Alhadbiztosokká

oly tiszteket és katonai tisztviselket neveznek ki,

kik a Bécsben lév hadbizto^ági tanfolyamot (2

év) jó eredménnyel elvégezték és a gyakorlat-

ban is beváltak.

Hadosoport. Hadmködések alatt az ugyan-
azon hadi úton (mellékatainak fölhasználásával)

baladó seregrészek egy-eg>' H.-ot képeznek.

Haddington («fM: heddingtn), 1. H.-shire v. East
LoOnan, tengermelléki countj' Skóciában, a Firth

of Porlh, az Északi-tenger, Edinburg és Bentiek
koött, 72Ö km3 terfilettel, (i9ii) 43,23 lak. Ter-

mékeny l&kljéDek kb. 64*/.-a szántóföld; a hal-

mos réoe legelökfll szolgaL Tranentnél régóta

mvelt szénbányák vannak. A partokon virágzó

a halászat Az ipar jelentéktelen. Fvárosa H.
— 2. H., ta ngjanily nev skót oounty szék-

18
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helye, (i9ii) -tl-íO lak., nagy búza- és gyapjú-
kereskedéssel.

Haddon Hall, a XV. sz.-ból származó, gyö-
nyör vidéken fekv várrom Derbyshire angol

countyban, Bakewell város közelében.

Haddzs v. hadzs (arab), a mohammedánok azon
vallásos kötelessége, hogy, ha módjukban van,

legalább is egyszer élettikben Mekkába zarándo-

koljanak és ott a vallásos szokástól megkövetelt

ceremóniákban részt vegyenek. E ceremóniák
közül a legelkelbbek : a Ka'ba (1. o.) körül vé-

gezett ünnepélyes körmenet, a fekete knek (1.

Hadzsar) megcsókolása, a Khutba (1. o.) meg-
hallgatása az Arafát hegy mellett, az áldozati

állatok leölése a Miná völgyben stb. E szertartá-

sokat minden évben a Zú-1-hiddzsa hónap tiz els
napján végezik ; minden napra el van rendelve

az azt megillet szertartás. Amint a zarándokoló

a szent terület határához ér, rendes ruházatából

kivetkzik és fehér zarándok-ruhát (^í7írám) ölt ma-
gára, melyet az összes szertartások bevégezéseig

használ. Aki a H. vallásos kötelességének eleget

tett, a haddzsi dísznevet viseli. A H. ceremóniák
eredetét és történetét kutatta Snouck Hurgronje

:

Het Mekkaansche Feest (Leiden 1882). A XVll. sz.

óta több európainak sikerült raohammedán képé-

ben a mekkai zarándokolásban részt venni és

tapasztalatairól számot adni. V. ö. Góldziher,

Mekkai utazások (Budapesti Szemle 1889. LVII.

köt. 1—.31. 1.).

Hadegészséggy, 1. Egészségügyi szolgálat és

Hadosztályegészségügyi intézet.

Hadelaiid, D.-Nörvégia vidéke a RandsQord
mellett, Krisztiánia kerületben, 1282 km* terü-

lettel, 16,000 lak., nagy erdségekkel és jelenté-

keny fakereskedéssel.

Hadéin, járás Stade porosz kerületben 326 km«
területtel, (i9io) 16,648 lakossal, Ottemdorf szék-

hellyel. A lakosok azon kevesek közé tartoz-

nak Németországban, akik legtovább, a legújabb

idkig megtartották régi német községi kivált-

ságaikat.

Hadén (ejtsd : hódn), Francis Seymour, angol réz-

karcoló, szül. Londonban 1818 szept. 16., megh. u.

0. 1910 jún. 1. Eleinte az orvosi pályán mködött
ós csak negyvenéves korában kezdett behatóbban
foglalkozni a rézkaroolással. Különösen tájképe-

ket karcolt sikerrel. Karcainak egy része a Szép-
mvészeti Múzeum gi-aflkai gyjteményében is

megvan. Nagy érdemevan az eredeti karcolás m-
vészetének fellendítése körül AngliábanJElnöko volt

az angol rózkarcolók egyesületének. A mvészeti
irodalom terén is dolgozott: About Etching (3. kiad.

London 1881) ; The relatíve claims of etching and
engraving to ránk as ílno árts (u. o. 1879) ; Etched
"work of Rembrandt (u. o. 1879—80, francia nyel-

ven is megjelent) stb. V. ö. Drake-Harrington,
The etched work of Francis Seymour H. (2 köt.

liondon 1880, 1903).

IIa<leiia Schrk. (*ii»t), a Bagolylepkék (1. o.)

családjának egyik neme, melyet a csupasz szem,
a négyszög, ell-hátul búbos, durván í?zörös tor,

a végük fölé kiszélesedett elüls szárnyak és

ezek csúcsának derékszög hajlásn jollemez. Ha-
zánkban 28 faj él. Hernyóik a gabonaféléket is

pusztUják, ezért károsak.

Hadendoa v. hivarim, arab neve a közönsé-
gesen hodzsa néven ismert népeknek.
Hader, az állam érdekeinek fegyverrel való

megvédésére hivatott intézmények összessége.

Ausztria és Magyarország hadi erejének alkatré-

szei : a cs. és k. közös hadsereg, a cs. és k. hadi
tengerészet, a cs. k. Landwehr, a m. kir. honvéd-
ség és a népíölkelés.

Hadersdorf, falu Hietzing alsó-ausztriai kerü-
leti kapitányságban, Bécs közelében, (i9io) .3696

lak. A mellette fekv Weidlingauval (988 lak.)

a Bécsi-erd egyik leglátogatottabb nyári lakó-

helye. Itt van Laudon és neje eltemetve. A H. mel-
letti Marlabrunnt III. Ferdinánd alapította (1636),

a régi kolostorban van most a híres erdészeti

kísérleti állomás.

Hadersleben, az ugyanily nev járás székhe-
lye Schleswig porosz kerületben, (i9io) 13,050
lak. Vas- és gépgyártás.

Hades (gör.), az antik görög istenhitben az al-

világ istene (1. Pluton), v. maga az alvilág (1. o.).

Hadfegyelem, 1. Fegyelmi eljárás.

Hadfenség, az állam legfbb hatalma a hadi
ügyek körül, így a hader kiállítása, szervezése,

fölötte való rendelkezés, a hadüzenet és a háború
joga. Köztársaságokban a H. gyakorlása több -al-

kotmányos szerv között oszHk meg ; Svájcban az
elnök és a szövetségtanács, Észak-Amerikában ar
elnök és a kongresszus, Franciaországban pedig az
1848-iki alkotmány szerint az elnök rendelkezett

a hadsereggel, de személyesen nem lehetett annak
fparancsnoka; az 1875-iki alkotmány éi-telmé-

ben a hadüzenéshez a két kamara beleegyezése
is szükséges. Monarchiákban a H. joga a fejedel-

met illeti, de alkotmányos formákban és így ná-
lunk is, csak a törvények korlátai között és a fe-

lels minisztériimi ellenjegyzése mellett gyakorol-
ható. L. még Felségjogok ós Hadúr.

Hadfenyiték, 1. Fenyít hatalom.
Hadfogadás. Régente és némely államokban,

mint pl. Angolországban, még jelenleg is, a hader
állandóan fegyver alatt tartott csapatait önkén-
tesen beálló egyénekbl képezik. Ezen egj'éneknek

a csapatokhoz való fogadását nevezik H.-nak, 1.

Toborzás.
Hadgyakorlat, a háború alatt végrehajtandó

mködésnek a vaíósjVghoz lehetleg hasonló képet
nyújtó gyakorlat, melynek rendeltetése az, hogy
a vezérek, tisztek és legénység a terepviszonyok-
nak, a csapatok nagy létszámának, a parancsok
és jelentések szállítására szükséges idközök
által elidézett súrlódásoknak tevékenységükre
való befolyásával már béke idején megismerked-
jenek ; a H.-ok alkalmával különben néha még
nagy hadi erknek gyors összpontosítását és
aránylag kis téren összegyjtött embertömegnek
és állatoknak fennakadás nélküli élelmeztetését is

gyakorolják. A H.-ok annál hasznosabbak, minél
hívebb képei az ellenséggel szemben lefolyó ese-

ményeknek ; ezért a H.-ok az újabb idben majd-
nem minden államban fokozatosan mindig had-
szerebbekké tétetnek. A H.-ok rendszerint sszel,
amidn már gyakoriatozásra elég szabad leara-

tott teriilet áll rendelkezésre, tartatnak meg s az
azokban szerepl erk nagjságához képest dan-
dár-, hadosztály-, hadtest-, Illetve hadsereg-H.-ok-
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nak is neveztetnek; az utóbbiakat addig, míg
ó Felsége veaette axokaiJcitálygyakotiaU^nak is

nevezték.

Hadgyüjtés. n'>eente a osspat^tknak toborzása

és szcrvi'zcs*'. .It'it'aleg H. alatt nagjobb sereg-

n-sx*>kn)'k bik*- i(ii>jón a hadmúködéfiek megkoz-
(ItM'ii- kcjK's áll;ii"itban való összegytytését értik,

aiuivi'l az áilain vniamoly politikai követelésének

a háborúval való fenyegetéBsel nagyobb súlyt

akar adni.

Hadház. község, 1. Hajdiihadkáz.
Hadháziiid, Hajduhadházhoz tartozó paszta,

Hajdú vm. hajdnböszünnényi j.-ban, (i9io) 418
nia>ryar lak. : u, p. és u. t. Hajduhadház.

Hadhirdetés, a konnánynak vag>' az államfö-

n^'k az állam népeihez inU!>zett szózata, arat'lyben

a háború kitörését közhírré teszi s a hadkötelese-

ket a hadi .<zulgálatra pontos bevonulásra köte-

lezi, a többi lakosokat pedig a sebesültek ésbetegek
.^zámára .szervezett vagy szervezend intézetek

támogatására s egyéb segélynyújtásra felszólítja.

L. még Háború.
Hadi adag, I. Hadi éleleniadag.

Hadi adó, a hadviselés költségének fedezése
('t'!ját)ól az állam hatalmi körébe es adóalanyokra
ki\.tott adó. Olykor az ellenséges alattvalókkal

.>^/.ini)en is alkalmazzák. A H. kivetésére rende-

.--•'11 a már létezó a<iónemeket és pedig úgy az
•írst'iies. mint a fogyasztási (közvetett) adókat
vozik alapul olyformán, hogy ezek kulcsát egy-
sztTüen felemelik. A hadvisel államok a H.-t az
újabb idókben i.s alkalmazzák. Így pl. az Egyesült-
Álifímok a Spany<ili>rszágtfal vi-i.-Ir li.'ilMirú idejé-

U'ri (
lS;»Si a stiradó t«'-telét a k'; inelték,

továl)ii.i An.'ü ; :i (I'Iafrikaihál" ^ ii,Japán
•I or. 'láború idejéiien, Törökország
és a li üli államok pedig az 1912. évi

háború idejében szintén felemeltéit az eg>'enes

adókat.

Hadi akadémia(ném. hriegsakofleinie),Német-
országban katonai fiskola, melyben különösen te-

heftaéges tisztek bárom év alatt a vezérkari és a
hadaegédi szolgálatra, valamint magasabb rangú
csapatvezetkké kiképeztetnt'k. A H.-t II. Frigyes
király állította fei. mint «ÁIUiiános hadi Iskolát*.

Csak 1858 óta nevezik U.-nak.

Hadi alakulás, az öasses parancsnokságok és
csapatok alakulásának és beosztá.sának módja és

formája háború esetéo. Ez többt'-kevésbbé elüt a
h.L.-.i.iLiii i.f,.! de minél nag>obb az ö.sszhang a
1 iiál könnyebb és simább az átme-
i: : ,"tból a hadiállapotra.

Hadi álarc. 1. Álarc
Hadi állapot (ném. Kriegszustand, franc, état

de giteire). azon különleges vi.<?zonyok összes-

sége, melyek valamely háború kitöré.sétól kezdve
a hadakozó államok s ezek polgárai közötti érint-

kezésekben nyilvánulnak. Aktiv H.-nak nevezik
az ellenséges támadásoknak közvetlenül kitett

eg\én»»k különleges viszonyait, raig a nem har-
(

"

rt> és vagj-onára vonatkozó külön-
! Ív összessége alkotja a passzív
h.-oT. A n. tiiontóte a békeáUapot. A H.-tól raeg-

különböztetend az ostromállapot, mely alatt a
katonai hatóságok sokkal nagj'obb hatáskörrel és
hatalommal vannak felruhiizva, mint az egyszer

H.-nál. L. Háború, Háború esetére szóló kivételes
intézkedésiek és Hadi szabályok.
Hadi állomány, az egyes törzseknek és csapat-

részeknek a hábí)rú idejére megállapított állo-

mánya. Ez jóval magasabb a békében szolgálatot

teljesít úgynevezett békeáüomáuynál. A kett
között középúton jár a felemelt állomány, mely
abból áll, hogy zavaros idkben a békeállomány
kiegészítésére, fkép a határmenti csapatoknál,
meghatározott számú tiszteket és legénységet
hívnak bt».

Hadi betegségek, l. Katonabetegségek és Jár-
mny.
Hadi bntetjog (martialis törvény), azon

alapelvek összfoglalata, melyek szerint az ellen-

séges területet megszállva tartó csapatok v. az
azok által alkalmazott hatóságok ellen irányuló
büntetend cselekmények elbirálandók és meg-
torlandók.

Hadi cikkek (ném. Kriegsartikd) a katonai
büntet törvényeknek rövid kivonata, melyben az
utóbbinak leglényegesebb és legfontosabb határoz-
mányai röviden és minden katona által érthet
módon foglaltatnak. Az újoncoknak az eskütétel

eltt a H.-et anyanyelvükön megmagyarázzák s a
csapatoknál szolgáló katonáknak idnként (több-

nyire hetenkint egyszer) anyanyelvükön fel-

olvassák.

Hadi csaplár, 1. Markotányos.
Hadi csel, oly eljárás, mellyel az ellenséget

reá nézve hátrányos cselekedetre akarják csábí-

tani, ami fleg azzal érhet el, ha ót ellenfelének

helyzete és szándéka fell tévedé.sbe ejtik. A je-

lenkorban legfeljebb egyes különítmény, helyr-
ség stb. parancsnoka alkalmazhat H.-t. A had-
vezérek azt már nem igen tehetik, mert a had-
seregek nagy állományánál és a közlekedési esz-

közök bségénél és kitnségénél fogva az ellen-

ség tévútra vezetése alig lehetséges.

Hadi csempészet, a hadviselé^^ szükségéé
tárgyaknak (fegj'vereknek, lszerdmek, » had-
sereg élelmezésére szükséges tennényetkiek, to-

vábbá a hadi eodEösök készítésére szükséges
nyersanyagoknak, v^amint a hi^öhadak számára
szükséges kszénnek) és harcosoknak titkon,

semleges területrl a harctérre való szállítása.

Hadi csépl, a XV. sz. els felében a hasziták,

késbb a német birodidom paraszthadai által is

használt badi fegyver, méty ers. rövid nyélbl és
lánccal ráfüggesztett vasoséplbl állott. A cséplt
néha tskés vasgolyóval pótolták. Ha a csépl he-
lyett 3—4 vaskarika csüngött a nyélen, akkor az
ilyen hadifeg>-vert skorpiónak nevezték.

Hadi diszitmény (német. Kriegsdekoratvm).
Az eUenség eltt szerzett ren^eleket H.-nyel

szokták adományozni, ami abból áll, hogy a ren-

des ren4jelek köré ezüst v. arany cserkoszorú fo-

nódik.

Hadi dugárú (franc, c de merre).
A tengeri háborúban a t<M.^ :aglalnató É.
fogalmát eleinte a fegyverri'. lOszorre, lovakra
és nyergekre szorították. Késbb a H. fogalmát
kiterjesztették oly tárgyakra is, amelyek békés
és háborús célokra egyaránt használhatók, ha a
fenforgó esetiMo klmatathatólag há^rús célra

voltak rendeltetve (oontrebande relatíve). A H. fo-

18*
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galraa ingadozó lóvén, a szokás az volt, hogy a

háború kitörésekor a hadvisel felek köztudo-

níjísra hozták, mily tárgyakat fognak az illet

háborúban H.-nak tekintem. A londoni tengeri

hadijogi értekezlet 1909. három irányban ha-

tározta meg a H. fogalmát, nevezetesen meg-
jelölte azokat a tárgyakat, amelyeket nem lehet

H.-nak minsíteni (nyersgyapjú, nyersselyem,

nyei-sjuta, nyerslen, kaucsnk, gyanta, gummi, di-

vatáruk stb.), megjelölte továbbá az abszolút és

relatív H.-t. Absolut H. mindenféle fegyver, fegy-

veralkatrész, löveg, töltény, ezek alkati'észei,

lpor, robbantó anyagok, ágyutalpak, töltényko-

csik, élelmezési szekerek, tábori kovácsmühelyek,
katonai niházati és felszerelési tárgyak, a hábo-
rúban használható hátas, igavonó és teherhordó

állatok, a tábori felszerelési páncéllemezek, hadi-

hajók, ezek felszerelési tárgyai s minden oly

szerszám és eszköz, amelyet csak hadi célra le-

het hasznáhii. Ezek a tárgyak mindenesetre H.-t

képeznek, e sorozatot azonban a felek kiegészít-

hetik. Relatív H. : élelmiszer, takarmány, katonai

célokra alkalmas ruházati cikk, cip, arany, ezüst,

papírpénz stb. Ez a sorozat külön nyilatkozattal

szintén kiegészíthet. Abszolút H.-t akkor szabad
lefoglalni, ha beigazolható, hogy annak rendel-

tetési helye az ellenséges terület v. az ellenség

által megszállott terület, v. ha az magának az
ellenséges hadernek használatára van szánva.

Relatív H.-t akkor szabad lefoglalni, ha belgazol-

ható, hogy az ellenséges hadernek v. az ellen-

séges álíam közigazgatási hatóságaínak van
szánva, feltéve, hogy a H.-t akkor fedezik fel,

amikor az azt szállító hajó útban van az ellenséges

kiköt felé V. az ellenség által megszállott terü-

let felé s ha a rakományt nem kell egy közbens
kikötben kiraknia. A lefoglalás csak a H.-ra vo-
natkozik, ha azonban ez a rakománynak több

mint a felét teszi ki, a hajó is lefoglalható.

Contrebande par analogíe, quasi conti-ebande v.

unneutral servíces alatt azt értjük, ha semleges
állam csapatokat vagy híreket szállít az ellenség

érdekében. (L. Semlegesség, Unneutral sei-vices)

Hadi egyezmények, barátságos vagy szövet-

séges államok között kötött államszerzdések,
melyekbon meg van állapítva, hogy háború ese-

tén az egyes szerzd felek mily hadervel, mily
hadi célok elérésére kötelesek közremködni, v.

— ha az ellenségeskedésben aktív részt nem vesz-
nek — a háború alatt mily politikai magatartásra
köteleztetnek.

Hadi élelem, háborúban vagy esetleg más kü-
lönleges viszonyok között a hadügyminiszter ren-
deletére a zsoldot húzó egyéneknek a H.-adag
(1. 0.) jár. A tennészotben ki nem adott élelmi
cikkekért a válts4got (relutum) fizetik ki. Hábo-
rúban a mozgósított seregrészekhoz tartozó havi-
díjasoknak egy élelmi adagra van igényíik, de az
élelemadag helyett annak pónzói-tékét is felvehe-
tik (váltságolás).

Hadi élelemadag, a háború idején emberen-
ként és naponként kijáró étkezési cikkek mennyi-
sége. Nálunk háromféle H. van rendszeresítve : a
teljes, az utánszállító és a tartalék H. A teljes
valamivel többet tartalmaz, mint amennyi a testi
er fontartására okvetlenül szükséges ; az után-

szállító H. éppen még elegend a csapatok ál-

landó táplálására, a tartalék H. pedig szükség
esetén egyes napokon szolgáltatható ki, amidn
a másik kett rendelkezésre nem áll. A csapatok-

nak rendszerint a teljes H.-ra van igényük ; ez

áll : 25 g. kávéból és 25 g. cukorból, 36 g. leves-

konzervbl, 400 g. húsból, 140 g. fzelékbl, 20 g.

zsírból, 30 g. sóból és 0*5 g. paprikából, 700 g.

kenyérbl v. 500 g. kétszersültbl, 40 cl. borból v.

9 cl. pálinkából és 35 g. dohányból. Minden em-
ber 1 utánszállító és 3 tartalék H.-ot visz állan-

dóan magával ; a gyalog élelmez-oszlopokban fe-

jenként még 4 utánszállító és 3 tartalék-H., a
tábori élelmez raktárakban szintén ugyanennyi
élelmi készlet foglaltatik, úgy, hogy a mköd
sereg összesen 18 napi élelemmel van ellátva. A
lovak hadi lótápadagja hasonló elvek szerint 55,
5, illetve 2-5 kg. zabból és 3 kg. szénából áll, mely
szintén a fenti kiméretben szállíttatik a csapatok
után.

Hadi emlékérmek, seregünkben ágyúércbl, a
többi hadseregeknél többnyire ezüstbl készült

érmek, amelyeket mindazon egyének megkapják
és színes szalagon mellükön viselhetik, akik vala-

mely hadjáratban részt vettek. L.még Rendjelek.
Hadi ének. Az ókorban némely népnél, mint

pl. a görögöknél s a germánoknál, a harcosok, mi-
kor támadásra indultak, többnyíre harcra buzdító

dalt énekeltek, amelynek minden nemzetnél külön
neve volt. Jelenleg azokat a dalokat nevezik H.-

nek, amelyek a harcra buzdítanak, hatlitényeket

dicsítenek vagy hadlvereségek fölötti búnak ad-

nak kifejezést.

Hadi építészet, mindennem, a háborúviselésre

szükséges építményeket tárgyaló tudomány, mely-
nek három frésze: a várépítészet, a katonai úr-

építészet s a katonai hídépitészet. A hadi építi

szét bármely kérdésénél a harcász jelöli ki a r >-

célt, melyet az építészmérnöki tudományok se-

gélyével iparkodni kell minél teljesebben elérni.

Hadi érem, az a bronz emlékérem, melynek
ellapján I. Ferenc József császtxr- és királynak
körirattal övezett képe, hátlapján pedig babér- •

cserkoszorúval körülfont és az alapítás kelt

jelz e fölirat van : 2. December 1873.
Hadi eszközök, mindazon rendszabályok ösz-

szessége, melyeket vmely állam a miVsikkal szem-
ben azon célból alkalmazhat, hogy a háború vég-
célját, az ellenfél legyzését elérhesse. A legfbb
eszközök az erszak és a csel. Erszakos eszkö-

zök : az ellenséges harcolók megsemmisltése.meir-
ölése, megsebesítóse v. foglyul ejtése ; várak, er-
dített helyek, st még ordítetlen városok és hely-

ségeknek körülzárása és lövetése is, ha azokat az
ellenség megszállva tartja, illetve védelmezi. .-^

csel körébe tartozó eszközök : váratlan megroha-
nások, akadályok alkalmazása, színleges táma-
dások és V isszavoimlások, látszólagos nyugalo;

és tétlenség, erre, szándékra és állásra vonatkti.:

hamis hírek, ellenséges ismertet jelek haszna-

lata, ellenséges polgári és katonai egjének moir-

vesztegetése katonai elnyök nyerése érdeke-

ben, szökevények felvétele, trónkövetelök segé-

lyezése stb. A htlenséggel, csalással és adott sz'

meg nem tartásával kapcsolatos eszközök has/

nálata ellenben nemzetközijogilag nincs raegeu-
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gedve ; ilyenek : elózóleg eng:edólyeaott szabad
í»iv,,niii>'i-;iiiiv V. fogj-verszünetaek visszavonása,

í ; i'unadAs tatái az ellmséggel szem-
L \ ássanak ki ; látszólagos megadás
a ^1']. ]') ellenfél meglep megro-
hanh .1 hiulíküvetek által haszná-

latos il V. a genfl kereszttel való vissza-

tíée : .12 ellenséges hadvezér inegöleté-

sére ; jíyujtogatás stb.

Hadi év. Hadi erónk minden hadviselt egyé-

nét azon elnyben részesítik, hogy minden évet,

mely alatt hadjáratban vett rt'szt.a nyugdíjaztatás

alkalmával szolgálati idejébe két évnek számítják.

Az ekként a valódi szolgálati idn felül nyert

szolgálati éveket nevezik H.-eknek.

Hadi Ootta, 1. MotUi.
Hadi fogoly a. m. háborúban az ellenség ha-

talmába került katonai eg>-én. Az ókorban a gyz-
tes fél a hadi foglyokat rendszerint rabszolgákká

tette s azok egy részét nem ritkán ki is végez-
tpff.' A Iiiirriiinoéves háború idején a hadi fog-

sen kicserélték vagj- kiváltották,

ütogság ténye csupán a háborúban
vaio további részvétoítl tartja tiivol a hadi fog-

lyokat, akik jogaikat nem, hanem csakis szabad-

águkat ve.sztik. A hágai nemzetközi békekonfe-

rencia t<)bbek között a hadi foglyok jogi állását

is körvonalazta. E szerint a hadi foglyok nem
egyes személyek v. csapatok, hanem az illet ál-

lam foglyai, melynek törvényei alá tartoznak. A
hadi foiflyctk fetryvereket, lovat és katonai tar-

t

'

' ve, összes magánvagyonukat
tóén és rangjukhoz mérten

1 tV-- I^hotleg egészséges és
I :i ' ii; '.\zni, de semmi esetre

.-.111 ;_> t. .--ház.ikk'xn. A betegek
orv('- H.i/MJ i\;i. '- hozzátartozói-

val !! 1 ji: k'vek'zhi't és látogatáso-

kat val nagj-jában úgy kell velük
hán : ( máinldcal. A rangjaknak és

•>l munkára alkalmaz-
I, amelyek a hadmvele-

tekkel u> -n nem áJlanak. Az ebbl
származó -zben sanyarú helyzettik javí-

tá.<ára. n -;isi költségeik fedozésére for-

dítandó .< .1 megmaradt összeg szabadon-
bocsátásuk alkalmával szolgáltatandó ki nekik.

Fegjelmi ^"S bünt«'tjogi tekintetben ugyanolyan
elbánás alá vonandók, mint a saját katonaság
egj'énei. Szökési ki.<érletek csak fegyelmilegtor-

landók meg. Hivatalosan hozzá intézett kérdésre

a H.-nak nevét és rendi fokozatát meg kell mon-
f'"" " ' 'Ipnkezó esetben bajtársainál szigorúbb

inréoesitendó. Hadi foglyok bccsülct-

.-/.,. i ... ...»gy a Iblyó hábon'iban többé nem vesznek
részt, szabadon bocsáthatók. Minden hadvisel
félné! .' rv-oirv tudakozódó iroda állítandó fel, mely
a hn ée azok vagyonának nyilvántar-

tása ^ ikozik és az azokra vonatkozó fel-

világosításokkal úgy hivatalos, mint magánsze-
mélyeknek szolgál és a hadi foglyok száraára
szólóadományokat iselfogacyafelha.<ználásés szét-
osztás céljából. Hadi fogságba a következ egyé-
nek eshetnek : az ellen.séges állam feje és fegy-
verképes családtagjai; a mini.szterek és egyéb
fbb állami hivatalnokok, még ba nem is tartoz-

nak a mköd hadsereg körébe; a fegyveres
erhöz tartozó összes egyének; a sereget kísér
összes diplomaták és polgári hivatalnokok ; min-
den a hadvezetség engedélyével a sereg körében
tartózkodó és tevékenyked egjén. mint kocsisok,

markotányosok, szállítók, haditudósítók stb. ; va-

lamely vidék V. tartomány lakosságának zöme,
ha országának védelmére fegyvert ragad. A hadi

fogság megsznik: 1. a háború befejezte, elhalá-

lozás, szökés által ; 2. az ellen.séges állam kötelé-

kébe való átlépés által ; 3. elbocsátás és 4. kicse-

rélés által. V. ö. Grosser Generalstab, Kriegs-

bramh im Landkrieg (Berlin 1902) ; Romberg,
Des belligórants et des prisonniers de guerre
(Bruxelles 1894) ; Cros, Condition et traitoment

des prisonniers de guerre (Montpellier 1900).

Hadigazgatás, a katonai közigazgatási teen-

dk öjszefogialása.

Hadige, tábori jelszó, melyet táborozások al-

kalmával titok gyanánt közölni szokás a katonák-
kal, hogy a barát és ellenség, ki eltt a kiadott

H. ismeretlen, felismerhet legyen. L. Ismertet
jelek.

Hadi gépek, általában mindazok az eszközök,

amelyekkel az ellenség vagy annak harceszközei

a technika s^tségével harcképtelenné tehetk.
Különösen pedig így nevezték a lpor feltalálása

elótt — részben egészen a XV. sz. végéig — ne-

héz kövek, gerendaszer nyilak, gyújtóanyagok
stb. vetésére vagy lövésére, továbbá a várfalak

rombadöntósére használt gépeket s a várvívókat

az ellenség lövedékei ellen biztosító szerkezete-

ket. Voltak a tárgyakat lapos ívalakú pályán

löv és ersen hajlott ív alatt t^ö H. Az elb-
bieket katapuUáknak nevezték s a mi ágyúinkat
pótolták, az utóbbiak — &balliszták — a mi mo-
zsaraink helyét foglalták eLA katapulták tulajdon-

képen állványos nagy íjas puskák, míg a ballisz-

ták szintén állványokra fektetett nagyparittyák
voltak. A várvivásnál alkalmazták az ariest (l.o.)

8 a toUenót (1. o.) ; elbbit a falak rombadöntéeére,

utóbbit harcosoknak a várfalakra való emelésére
használták ; végre ide sorozandók még a mozgó
várvívó tornyok (helepolis), melyek .3—6 emele-

tesek voltak 8 kerekelo^ v. hengerekre fektetve,

egyengetett úton egészen a vár v. város faláig

tolattak, hogy annak lövrésein át a várat védk
fölött uralkodó helyzetbl ezek ellen harcolni s a
vár mellvédére le- vagy átszáUani lehessen. Míg
a ballisztákat flJleg eridítéeek ellen alkalmazták,
addig a katapulták a nyilt mezn vívott csaták-

ban is körülbelül oly szerepet játszottak, mint
manapság az ágyuk. Mátyás királyimk is Bécs
ostronüása alatt ágyukon kívül a osajátembereink
által bárhol készíthetös katapoltákat ée ballisztá-

kat is használta, a csókba kerül és csakis morá-
lis hatása által a katapnltáknál elnyösebb ágyuk
belyetta. A lpor hadi célokra való alkalmazása*
nak elteltedével a H.-et mindinkább ágyuk-
kal és mozsarakkal helyettesitették, de majdnem
barmadfélszáz esztendeig tartott, míg ezek a ka-
tapulták, balUszták és onagerek helyét tejesen
elfoglalták, mert az ágyúöntés, lpor- és golyó-

gyártás sokkal nehezebb volt, mint a H. készí-

tése, amit egy-egy szakért férílú közönséges
ácsokkal, kovácsokkal stb. is elvégezhetett.
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Hadihajó (ném. Kriegsschiff ; ol. hastimento

da guerra ; franc, hátíment de guerre ; ang. man-
of-ivar), oly állami hajó, mely a tengeri hadvise-

lés cóljaii'a épült és csakis e célra szolgál. A H.-k

az állam katonai hatalmának szerves alkotórészei.

Ezek megersítésére és kiegészítésére szolgálnak

oly (kereskedelmi) magánhajók, melyek háború
esetén — szerzdés alapján — ágyú és egyéb hadi

felszereléssel ellátva, mint segédrirkálók (ném.

Auxiliarkreuzer), valamint szállítóhajók (ném.

Transportschiffe) nyernek alkalmazást. Ezen ha-

jók is H.-jelleggel bimak, haditengerésztiszt által

vezényeltetnek s a legénység kat. fegyelem alatt

áll ; kötelesek a H.-k küls nemzeti jelvényeit vi-

selni, melyek : a tat fölött felvonandó hadi lobogó

(1. Lobogó) azon államoknál, hol külön-külön hadi

és kereskedelmi lobogó van, az árboc-szalag (1. o.),

valamint a H.-kon használatos orr- és csónak-
lobogók.

H.-k a nemzetközi jog szerint exterritoriális

jelleggel bimak, vagyis úszó részei az államnak
és idegen államok vizi területein belül sincsenek

alávetve azon állam jogi fensöbbségi hatalmának,
kivévén egészségügyi rendészetbl kifolyó intéz-

kedéseket.

Ami a H.-k történelmi kifejldését illeti, az nem
választható el a hajók kifejldésétl általában,

mmthogy a történelmi korszak elején állandó, kü-
lön H.-k nem is voltak. Erre nézve tehát 1. Hajó.
A H.-k mint gzhajókra nézve I. Gzhajó.
A H.-k jelenlegi felosztását 1. Flotta alatt ; az

egyes H.-nemeket pedig (csatahajó, cirkáló,tor-

pedó-járómüvek, torpedónaszádok, tengeralatti

naszádok, különleges célokra szolgálóÍmjók, avult

hajók, monitorok, scoutok, sorhajók, vértes vagy
parmélhajÓk, kórházhajók, mühelyhajók, segéd-

(drkálók, szálltthajók, parivéd hajók, kiköt-
hajók, iskolahajók) 1. a megfelel címszók alatt.

A régebbi hajónemekre Hajó alatt történik uta-

lás.

Misszióliaió (ném. Missionsschiff), oly H., mely
külpolitikai, kereskedelempolitikai v. tudományos
célokra tengeren túl fekv partokra, szigetekre

kiküldetik és többnyire hosszabb ideig utazik.

Állomáshajó (ném. Stationsschiff) oly H., moly
V. egy kikötben v. pedig egy meghatározott
szkebb tongerrészben állandóan állomásozik, az
állam ós esetleg kint él polgárai érde-

keinek védelmére.

Hadi hid, oly híd, melyet a csapatok,
hrtdmködós alatt, a magukkal hozott
hídkészlettel v. a helyszínen talált épít-
anyaggal készítenek. Nálunk a Birago-
rendszorú H.-készleteket használják,
melyek mindegyike 63 méter hosszú
könny H. verésére alkalmas. Minden
H.-készlot 10 elö- és 6 középrész ponton-
ból ós 8 bakból áll, melyet 8 gerenda-,
4 bak- ós 2 pontonkocsiu szállítanak
(1-3. ábra). A könny H. 8 hídmez-
bl készül 5—5 gorondaaljjal. Az ugyan-
ezen anyagból készül nehéz H. csak 5 hídmez-
bl áll, de 7—7 gorendaaljjal s hossza csak 33 m.
Azonkívül építhet még a H.-készletekbl egy 0-84
m. széles, 132 m. hosszú gyalogbürü v. egy 158
m. széles, 84 m. hosszú lovasbürü. Egy szabályos

könny H. (4. ábra) körülbelül 2—2>/í óra alatt

készül el.

Hadi iskola, a cs. és kir. közös hadsereg vezér-

kari fnöke alá rendelt bécsi katonai fiskola,

melyben külön elképzettség és t-ehetségü, kö-

1. ábra. Gerenda-kocsi.

zös hadseregbeli és m. kir. honvédségben tisztek,

kik a csapatszolgálatot már jól ismerik, 3 évi tan-

folyammal a vezérkari tiszteknek és a magasabb
rangú csapatvezetknek szükséges tudományo-

8. ábra. Bak-kocsi.

kat elsajátíthatják. Az els ilynem iskolát V.
Károly alapította Toledóban; Wallenstein ugyan-
ilyet alapított 1624. Gitschinben, mely azonban
már 10 év múlva megsznt. A porosz H.-t II.

3. ábra. Poaton-kocsi.

Frigyes 1756. alapította, Németországban ji^loii-

leg két H. van, az egyik Berlinben, a másik
Münchenbon. Az oroszok H.-ja a szentpétervári

Miklós vezérkari akadémia, az angoloké a sand-

4. ábra. Hadi híd.

hursti Staff College, az olaszok H.-ja Torinóban,

a franciák École supérieure de guerre-je pedig

Parisban van.

Hadi járómüvek v. társzekerek, békében és

háborúban a csapatok szükségleteinek utánszál-
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Utasára szolgálnak és általában 3 csoportra oszt-

hatók : 1. olyanokra, molyok a csapatokat min-
denkor és mindonüvé kell. ho^ry követni tudják;

ilyenek a lövojrok. továbbá a lószor- és egészség-

ügyi kocsik ; ezeknek kömiyüekuek és igen elient-

állóknak kell lenniük ; 2. olyanokra, melyek-
nek csak harc után a rendelkezésre álló utakon
kt" :M>dig lehetleg gjorsan. a csapattal

eii, ; ilyenek az élelmezó oszlopok, tábori

koriiuzjiK .síb. kocsijai ; 3. olyanokra, melyeknél
a gyorsaság mellékes, hanem jó közlekedési út-

vonalakon nagy és nehéz terheket kép«»sek vinni

;

ilyenek a nagy élelmi társzekerek, az ostromlöve-
gek és a várostromhoz szükséges egyéb szereket

vivó járóinüvok. Az 1. és 2. csoportba tartozókat
ren.ls/.'iitit állatok (lovak, öszvérek) húzzák, a 3.

c> k utóbbi idben mindinkább mótor-
!<• helyettesíttetnek.

Hadijáték, midón valamely taktikai feltevés

.apján nagyobb arányban (1 : 25,000 v. 1 : 12,500
stb.) rajzolt térképen törzseket, csapatokat, inté-

zeteket stb. jelképez ólomaiakokat épp oly intéz-

kedések szerint mozgatnak, amilyeneket ellenség

eltt kellene tenni s az ólomalakoknak egy hely-

rl a másikra való mozgatásánál is azt az idt
veszik tekintetbe, amely a valóságban eltelnék,

míg az intézkedést az illet megkapná s mig a
csapat a kijelölt {)ontra menne. Végre a fegyver-
hatás által elidézett veszteségeket is, e célra

szerka>^ztett tabt>llák szerint, ligj'elembe veszik,

valamint a «szerencsét» is, melynek befolyását

kockavet<>ssel áiiapítjíik meg. A jelenlegi H. már
nem aii"^ ''•

' !»"k, mint inkább térképen végre-
hajtott rlat számba vehet s fcélja a
tisztek ' :. > iryakorlati tuvábbképzé.se, mely
ügyes vezetés mell»'tt alkalmat nyújt a fennálló

utasítások alapos tanulmányozására és az egyes
parancsnokok g^ors elhatározó és intézkedési ké-
pességének fokozásái-a.

Hadi jelszó, I. Hadige.
Hadi jog, I. Hadi szabályok.
Hadi jogszolgáltatás, részben eltér az általá-

nas jogtól. Igy az összes fenyítend cselekmények
fölött kizárólag kartársak Ítélnek s a kihágások
és bntények a katonai büntet törvények szerint

büntettetnek. L. Katonai bíráskodás.
Hadik (futakih magyar grófi család, mely

Túrócz vármegyébl veszi eredetét. Els ismert
se, BoUUzsár. 1585 körül tót-prónai evangélikus
leik'-' ''>i'«res levelét a család 1720. kapta, a
g! 1703. lí.iináríwtábomagj', a család

leg;. . . „, u cicbb tagja (1. H. 1.) szerezte, ugyan
szerezte meg a futaki és csemovici uradalmakat
Ls. A magyar grófságon kívül H. András még
1777. II. József császártól birodalmi grófi rangot
nyert. A család, mely jelenleg r. kat., két ágra
oszlik, megalapítói az ágaknak a grófságot szerz
András fiai: János, kitl a ma is virágzó I. ág,
és András, akitl az 1873. kihalt II. ág .szárma-

lott. Az I. ágból származó H. Béla (l. H 2.),

C8. kir. kamarás, v. b. t. t, és ellentengernagy,
Szálai Bnrkóczy János gróf egyetlen íiusitott

leányát. Ilonát véve nül, a Barkócz>'-család bir-

tokait is örökölte. E házasságból született legidó-

sebbik fiú, Eixdre (szül. 1862), az 1887. kelt leg-

felsbb elhatározás alapján a gróf Barkócz}' János

által alapított hitbizomány birtokosa, a H.-Bar-
k<kzy ketts nevet viseli. Testvérei közül Járuj.s

(I. H. 3.) belügyminiszteri államtitkár volt, Miksn
(szül. 1868.) a diplomáciai pályán szolgált és

1909— 1911-ig mexikói követ volt, jB^ia (szül.

1870., megh. 1912.) a Magyar Földhitelintézetnél

mint igazgató mködött. — Nevezetesebb tagjai

a családnak

:

1. H. András, szül. Kszegen 1710 okt. 16.,

megh. 1790 márc. 12. Eleinte a jezsuiták rendjébe
akart lépni, de szándékát csakhamar megváltoz-
tatva, 1730. hu.szár lett s a Ghilányi-, majd a
Dessewffy-ezredben szolgált. A török elleni hábo-

rúban 17.38. már mint kapitány vitézkedett. Ret-
tenthetetlen bátorságáról, a csodaszerüvei határos
huszár-bravourjairól számos adoma kerengett az
országban. Mária Terézia alatt még inkább növe-
kedett híraeve. Az aacheni békéig (17-t8) folyó

hadjáratban s késbb a hétévesháborúban(1756—
1763) is, mind magasabbra emelkedve, a legkü-

lönbözbb csatatercken tnt ki. Neisse várába, a
túlnyomó számú ellenségen áttörve, 400 katonát
vitt be. Frankenstein mellett 350 vakmer hu-
szárral, cselvetést használva, megfutamított egy
porosz ezredet. Németalföldön különösen Antwer-
pen ostrománál tett kiváló szolgálatokat. 1757-ben
váratlanul Berlinben terem Mária Terézia neve-
napján, szétveri a csekély számú, megrémült r-
st'get és a városra 310,000 tallér adót ró, melyet
még Nagy Frigyes seregének megérkezése eltt
magával visz. 1758-ban Torgau, Strehlen, Meis-
sen és Wittenberg mellett mint a seregnek másod-
parancsnoka mködik nagy sikerrel. Ez évben
kapta a Mária Terézia-rendnek nagykeresztjét.

1763-ban két francia, egy török és három porosz
hadjáratban szerzett érdemeiért Mária Teréziától

a csemovici és futaki m'adalmakat s a budai
fparaucsnoki méltóságot kapta. Ez évben ma-
gyar grófi rangra is emeltetett. 1764- 68-ig Er-
délyben vezényl tábornok és teljhatalmú kor-

mányzó. Humánus, tapintatos eljárásával meg-
kedveltette magát a lakosságnál. 1774rben tábor-

nagy és a fhadítanács elnöke, 1776. pedig bács-

vmegyei fi-spán. II. József1777. a roma iszt. biro-

dalom grófjává tette. Az 1789-iki török háborúban
a fvezérletet lábán kapott sebe miatt Laudon-
nak volt kénytelen átengetlni. Futakon van elte-

metve. A cs. és kir. 3. huszárezred örök idkre
az nevét viseli. V. ö. Magyar Kurir toldalékja

1790; Felsmagyarországi Minerva 1825.

2. H. Béla gróf, ellentengernagy, szül. Ho-
monnán 1821., megh. Kassán 1880. A tengeré-

szeti kollégiumnak volt növendéke, tengeriét!
badapródi ranggal 1840. lépett a hadi tengeré-

szet szolgálatáto. 1847. sorhajózászlós volt, mi-
dn a Velence ellen intézett tengerzárnál az ellen-

ség által elfogatván, Velencében egy évig fogság-

ban tartatott. Kiszabadulása után fokozatosan

ellépett. eg>' ideig mint a Velencét körülzároló

hajóraj törzsfnöke mködött és késbb, 1852. mint
korvetta-kapitány Miksa fherceg altengernagy
(késbbi mexikói császár) személyéhez volt szol-

gálattételre beosztva. 1860—1861-ig a tengeré-

szeti fparancsnokság tanácsüléseinek elnökévé

és ellentengernaggyá nevezték ki. Az 1861. év
végével katonai rangjáról önként lemondott és
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haláláig Kassán és nagjkiterjedésü birtokain tar-

tózkodott.

3. H. János gróf, politikus, szül. 1863 nov. 23.

Nádason (Abauj vm.). A bécsújhelyi katonai aka-

démia elvégzése után mint huszárhadnagy külön-

böz ezredek kötelékében szolgált, mint fhadnagy
elhagyta a katonaságot s nádasi birtokán gazdál-

kodott.l901-ben szabadelvüpárti programmal kép-

viselvé választották, de ezt a pártot az Andrássy-

féle disszidens csoporttal az 1904 nov. 18-iki sza-

vazás miatt elhagyta. Ezután Andrássy Gyula ol-

dalán résztvott a nemzeti küzdelemben, majd a

Wekerle-kormány kineveztetésekor elfogadta a

belügyminiszteri államtitkárságot (1906 ápr. 19.).

1908-ban titkos tanácsos lett, 1910. a Wekerle-ka-
binet lemondásakor megvált hivatalától s azóta

mint az ú. n. Andrássy-csoport tagja vesz részt a
politikai küzdelmekben a frendiházban.

Hadi károk, azok a vagyonveszteségek, ame-
lyeket a hadakozó feleknek egymás elleni mkö-
dése idéz el. H. megtérítésére vonatkozó törvény
nincsen. Van azonban törvényünk a hadiszolgál-

tatások által okozott károk megtérítésére (1912.

LXVIII. t.-c.), 1. Hadi szolgáltatások.

Hadi kárpótlás, az a pénzösszeg, amelyet a
háborúban legyzött fél a gyztes félnek fizetni

tartozik. A H.-t rendszerint a békeszerzdésben
állapítják meg. Elfordul, hogy a H. biztosítására

a gyztes fél oly területet is megszáll, amely a
békeszerzdés értelmében a legyzött félé marad.
(Az 1815. évi november 20. kötött párisi béke V.

cikke; az 1871. évi február 26. kötött versaillesi

béke-praeliminaro UI. cikke; az 1871 máj. 10.

kötött frankfm'ti béke VII. cikke).

Hadik-Barkóczy-csatóf?, 1. Hadik.
Hadi kém, 1. Hadi szabályok.
Hadi készenlét, a csapatok vagy seregrészek

helyzete, midn mindaz az elkészület meg-
történt, amely szükséges arra, hogy esetleg a
teljes mozgósítás lehetleg rövid id alatt befe-

jezdhessék. Feszültebb viszonyok között a határ-

széleken elhelyezett csapatok a H. fokozására a
rendesnél állandóan magasabb állományon van-
nak ; így pl. nálunk a Bosznia-Hercegovinában
lev csapatok.

Hadikfalva (Dornestic), a bukovinai csángó
telepes községek egyike a serethi közigazgatási

kerületben, (1910) 56CÍ0 lakossal. 1785-ben II. József
császár parancsára Enzon berg tábornok alapította

a moldvai határrvidék kóbor katonaszökevényei-
bl s a hozzájuk önként csatlakozó, Moldvában lakó

kivándorolt székelyekbl. A mintegy 40 család-

ból álló telep a H. nevet kapta s a következ év-
ben már 226 család, 685 lélekkel lakott benne.
Számuk idrl idre folyton változott ; ma már
alig 200 család lakja s fél, hogy elszakadt véreink
a nagy idegen nyelvtengerben elbb-utóbb elvesz-

nek a magyarság számára. A magyarországi tele-

pítési kérdéssel kapcsolatban sok szó esett az al-

dunai ós bukovinai csángók hazatelepítéséröl, de
a legtöbb kísérlet eredménytelen maradt. V. ö.

Polek, Die magyarischen Ansiedelungen in der
Bukovina (Czernovitz 1899).
Hadi kiköt (ném. Kriegsliafen), hadihajók

fölszerelésére, többnyire építésére is v. legalább
kijavítására a szükséges berendezésekkel (ten-

gerszertár v, arzenál, 1. 0.) ellátott, lehetleg mély-
viz és már a partalakulás által is védett, hadá-
szatilag fontos ponton fekv kiköti, melyet ellen-

séges támadások ellen háború idején erdök,
tengeri aknasorok, a bejáratnál felállított tor-

pedó-állomások és a kikötbe való erszakos be-

hatolást gátló úszó torlai^zok védenek. L. Flotta-

állomás és Flottatámpontok.
Hadi kincs, 1. ÁUamkincs.
Hadi kórház, így is nevezik a háború alatt fel-

állított katonai kórházakat, ú. m. a tábori kór-

házakat, a tábori betegápolóhelyeket és a tábori

tarlalék-kórházakat. L. Katonai kórJtázak és Tá-
bori kór/lázak.

Hadi kormány, e .század elejéig törvényeink-
ben szót használták a «katonai parancsnokságo
kifejezés helyett.

Hadi költség, az az összeg, amellyel vala-

mely állam többet költött seregére a háború kö-

vetkeztében, mint araennyibe az, ugyanazon id-
tartam alatt, békében került volna, mely összeghez

még hozzászámítják a fegyverzetnek és felszere-

lésnek a háború viszontagságai folytán való ér-

tékveszteségét és az elesettek hozzátartozó, vala-

mint a háború következtében nyugdijazandók
nyugdíjának megfelel tkét. A gyz fél rend-

szerint követeli, hogy a legyzött fél téritse meg
neki H.-eit. A háború által a népélet minden ágá-
ban okozott kár természetesen szinte kiszámítha-
tatlan nagyságú, de ez gyztes hadjárat után
a minden téren rohamosan föllendül ipar és
kereskedelem révén gyorsan megtérül, illetve

kiegyenlítdik. A legutóbbi háborúk H.-e hozzá-
vetleg a következ volt: az 1870—71-iki német-
francia háborúban a németek részén 2000 millió,

a franciák részén 1800 millió K ; ehhez hozzá-

számítva az 5 milliárd frank hadikárpótlást és

egyéb kiadásokat, a franciák összes kiadása 9300
millió K-ra rúgott. A búr háború elrelátható
költségeit az angol hadügyminiszter 250 millió

K-ra irányozta el, míg azok a valóságban 50(X)

millió K-t tettek ki. Az orosz-japán háború az oro-

szolcnak 3400, a japánoknak 3000 millió K-jukba
került. Az 1866-iki háború a poroszoknak csak

440 millió K-ba került, mivel a csapatok na>fy-

részt harácsolásból éltek. Az olasz-török háború-

ban az olaszok mintegy 300, a törökök 200 millió

K-t költöttek. Az 1877—78-iki orosz-török hábo-
rúban egy-egy ember napi költsége 10, a német-
francia híiborúban 8 K-ra rúgott.

Hadi követ (ném. Parlamentiir) , a hadakozó
felek egjikének mogbizottja, aki fontos küldetés-

sel a fehér zászló védelme alatt bántatlanul me-
het át az ellenség táborába.

Hadi kutyák, hadicélokra kitanított és alkal-

mazott kutyák. Már a görögök, rómaiak, gallok,

cimberok és egyéb ókori népek is alkalmazták
a H.-at. A középkorban a spanyol vérebek váltak

híresekké, de az angolok és franciák is használ-

tak H.-at. Újabb idben ismét tettek kísérleteket

a H.-kal, kivált a (íilderít, biztosító és jelent
szolgálatban, továbbá lszerpótlásra, sebesültek

felkeresésére (egészségügyi kutyák) stb.

Hadiláb, a seregrészek és a csapatok azon
helyzete, amelyben az emberek, a lovak, a járó-

müvek (kocsik, szekerek, ágyúk stb.) és a had-
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felbéreljek abban a mennyiségben vannak meg,
amalybeD háborúban meg kell lenniük. H.-ra vaí
hd^aéa, a tartalékos tisztek és legénység létszá-

mának behívása ée a hiányzó lovaknak és esetleg

felszerelési cikkekndc bevásároltatása.

Hadi laboratórium, 1. Laboratórium.
Hadi lázadás, a hadsereghez nem tartozó

- 'nek az urszágot megszálló ellenséggel

kifejtett fegyveréé ellentállása. L. Hadi

Hadi léghajózás, 1. Katonai léghajózás.

Hadi levéltár (ném. Kriegsarchiv). a hadjá-
ratokra vonatkozó okmányok és feljegyzések

tára, rendszerint az illetó áUara vezérkarának
kezeU'so alatt.

Hadi lobogó, 1. Lobogó.
Hadi lövéasiakola, a Lajta melletti Bruckbon

levó gyakorlótáborban minden esztendben fel-

állított tanfolyam, melyen közös hadseregbeli és

honvédtisztek a katonai lövészetben és a fegjver-

ismében kép»'Ztetnek ki.

Hadi mvészet és hadvezetés. A hadak, seregek

célszer és eredményes vezetése már a legrégibb

idók óta egjúke a legnehezebb, de egjszersmind

legszebb mvészeteknek. Egyes jeles hadvezérek,

amellett, hogy nevüket aranybetükkel vésték be

a népek r- - k történetébe, egyúttal hazá-

juknak j anyagi hasznot is biztosítot-

tak. A tol IV u. l-m lanusága szerint a nyert csaták

és hábomk nyomán az illetó ország ipara, keres-

kedelme, mvészeti', szóval boldogulásának és

felvirágzásának minden jelentékenyebb tényezje
tg és hatalmas lendületet n^'er, míg vesztett had-
járatok ép az ellenkez hatásokat szokták el-
idézni. Effv Hannibálnak, Caesarnak, Nagj- Fri-

gj-esnek.^ ;ak, Moltkenak, Oyamának stb.

nemcsak itelemben vett hazája, hanem
az egész világ is sokat köszönhet, mert tetteik

eredménye serkentleg és átalakítólag hatott az

tenes ^aml és tartalmi intézményekre és

azotmak további célszer alakulására. L. még
Hadi tudomány.
Hadi napló, a saregréaz-parancsnokságoknál

vezetett naplók, melyekbe az avval megbízott ve-

zérkari tiszt naponta leírja a napi eseményeket
abban a sorrendben, amelyben megtörténtek.

Hadingne (v. Hading, ^tsd:»4eSg), Jane, fran-

cia sziné-'" -'ü. Marseilleben 1861 nov. 25.

Eleinte <> "kesn volt; Koning, a párisi

Gynmase Igazgatója — kinek felesége is

lett 1884., de elvált tle — képezte ki drámai te-

hetségét, mely kivált a társadalmi dráma terén

érvényesült. Volt a Gymnase, a Comédie Fran-
Qaise stb. tagja. Goquelin társaságában körutat
tett Amerikában, a 90-es évek végén vendégsze-
repelt Budapesten is. Fbb szerepei : Claii-e (Vas-
gj-áros). Sappho (Üandet darabja). Frou-frou stb.

Hadi önkéntesek, a háb^irú kitörésekor annak
tartamára felavatott idegen v. saját állambeli ön-
kéntesek, akik a hadjárat befejeztével ismét el-

bocsáttatnak.

Hadi rhad (ném. Kriegsh^aizung), valamely
erdített helj-nek háború esetére megállapított
védrsége.
Hadi pajzsok rendszere. A középkori Német-

országban a hadi pajzs. Heerschild, jelképezte a

hbéres állapotot, a hbérre való képességet
(LehensHibigkeit). lovagi módra (nach Rittorsart)

teljesítend hadkötelezett^ járván a húbérrel.

Ebhez képest a hbéri hierarchia a hadi pajzsok
(clipei militares) fokozataiban, .sorrendjében jutott

kifejezésre ; de a H.-nek a jogi elméletben való
kialakulására a hbérjogi kapcsolat'jn kívül más,
közjogi rendi szempontok is voltak — igazában
nag>'obb — befolyással. A XIII. sz.-beli jogköny-
vek, a Szász és a Sváb Tükör, részletesen ismer-

tetik a H.-t, de lényeges eltérésekkel. Az egj'korú

oklevelek adatainak figyelembevételével a kö-

vetkez sorrend állapítható meg : Az els hadi
pajzs a királyé ; a másodikat képviselik az egy-
házi fejedelmek ; a harmadikat a világi fejedel-

mek, akik t. i. zászlós búbért bimak a királytól

;

a negyediket és ötödiket a grófok és bárók ; a
hatodikat az eredetileg szolgai állapotú nagybir-
tokos ministerialisok ; a hetediket a nem szabad
származású vitézek (milites). Minthogy a király

az összes hbérurak hbérura, vagyis fhbí-rúr,
mind a hét hadi pajzsot a király hadi pajzsainak

(scuta regi'i) is mondják. Gyakorlati jelentsége
a H.-nek csak annjiban volt, hogy a hadi pajzs

lealacsonyitásának tekintették s «tiltották» azt,

hogj- valaki a vele egy fokon álló személytl, v.

éppen alsóbb fokon lévtói fogadjon el búbért.

Hadi pénztárak, magasabb parancsnokságok
pénztárai háború idején.

Hadi posta, 1. Tábori posta.
Hadi pótdíj, az a íizetéskülömbözet, amely a

tiszteknek és legénységnek háború idején a ren-

des illetékeken felül kijár. Ez nálunk kitesz na-

ponta : alantos tisztnek 5 K, századosnak 8, r-
nagynak és alezredesnek 12, ezredesnek 15, tá-

bornoknak 20, altábornagynak 24, hadtestparancs-
noknak 30 koronát.

Hadi rendrség. 1. Tábori csendrség.
Hadi robbanó zselatin, 1. Robbanó-szerek.
Hadi röppentyk, oly röppentjük, melyek-

nek végére gránát van ersítve. A röppentyt a
hengeridomú tok hátulsó nyílásán kitóduló s a le-

ve^ ellentállását legyzni kénytelen lpoi^ázok
hatják elre addig, amíg az összesajtolt lpor-
lisztbl álló röppentj-ú-töltés el nem égett, azután
a röppenty pályája lefelé fontol s a gránát ke-

mény tárgyra való csapódásakor szétrobban. U.

segélyével az angolok 1855-ben 60 fontos bombá-
kat dobtak 1800 m. távolságból Szebasztopolba. A
vontcsöv és a hátultölt ágyúk használata óta
H.-et többé nem használnak.

Hadi sarc alatt azokat a pénzbeli szolgáitatá-

sokat értjtik, amelyeket a megszálló sereg pa-
rancsnoka a megszállott terület népességére a
rendes köztartozáscAon folfll kivet. Rebben H.

alatt azt a pénzösszeget értették, amellyel vala-

mely terület lakoes^^ magát a fosztogatástól

megváltotta. A szárazföldi háború törvénye és
szokásai szerint U.-ot csakis a hadsereg szfikség-

letének v. az Uletö terfllet közigazgatási sztlkség-

letén^ kidégitése céljából lehet kivetni (Loi et

contomes de la gnerre sor térre, 49. szakasz), egj'es

egyéneknek cselekményei miatt azonban nem
lehet az egész népességre p&izbttntetést kiszabni

(50. szakasz). Ry kényszertartotások csak Írás-

beli paranecsal, önállóan panuiQ8n<düó tábornok
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által vethetk ki. A beszedésnek az illet területen

érvényes törvények ós szabályok szerint kell tör-

ténnie. Az átvett szolgáltatásról nyugtát kell adni

(51. szakasz). L. még Hadi kchyótlás.

Hadi sárkány, Badon-Powell rnagy által fel-

talált, hadi célokra szolgáló repülgép, mely állító-

lag az angol-búr háborúban alkalmazást nyert.

Hadi sebészet v. tábori sebészet, a gyakorlati

sebészettudománynak az a része, mely a háború-

ban ejtett sérülésekkel, tehát ltt, szúrt és vágott

sebekkel és ezek gyógyításával, továbbá ilyen

sebek gyógyulásának lefolyását megzavaró té-

nyezk tanulmányozásával, sebesültek szállításá-

val stb. foglalkozik. L. Katonai egészségügyi szol-

gálat.

Hadisten, 1. Hadúr.
Hadi szabályok, a háború viselésének szabá-

lyai. Ezek tekintetében az egyes államok között

csak a XIX. sz.-ban jöttek létre részszer meg-
állapodások (1868-ik évi pétervári nyilatkozat,

1856-ik évi párisi tengerjogi nyilatkozat). Az
1874rik évben Brüsszelben összegylt nemzetközi
értekezlet azonban már a háború szabályainak v.

jogának kodifikációját célozta. Az ekkor kiadott

brüsszeli nyilatkozat alapján dolgozta ki az Insti-

tut de droit International a szárazföldi háború
szabályainak kézikönyvét (Manuel des lois de la

guerre sm- térre) s ez a dolgozat vetette meg az

alapját azoknak a szabályoknak, amelyek e tárgy-

ban a hágai bókeértekezleteken jöttek létre. Már
az els hágai bókeértekezleten (1899) létrejött

oly egyezmény, amely szerint a szerzd felek a
köztük felmerült háborúban az egyezményhez
csatolt szabályok (Lois et coutumes de la guerre
sur térre) megtartására kötelezik magukat, a
második hágai békeértekezleten (1907) létrejött

egyezmény pedig e szabályokat nemcsak kiegé-

szítette, hanem megtartásukat azzal is szankcio-

nálta, hogy az államokat az alájuk tartozó sze-

mélyek által e szabályok megsértéséért felelssé

tette, amely felelsség kártérítés adásában is nyil-

vánulhat. Ezek a szabályok elssorban a had-
visel felek fogalmát határozzák meg. Hadvisel
felekhez tartoznak nemcsak a hadseregek, hanem
a nópserog (milícia) ós az önkéntes csapatok is,

ha felels személy áll élükön, küls jelrl felis-

merhetk, a fegyvert nyíltan viselik s a háború
törvényeit és szokásait betartják. Hadvisel fél-

nek tekintend még a meg nem szállott terület-

nek az a népessége is, amely az ellenség betöré-

sekor hazája védelmére fegyvert ragad, ezt nyíl-

tan viseli s a szabályzathoz alkalmazkodik. A
második fejezt a hadifoglyokkal szemben köve-
tend elbánásról szól (1. Hadi fogoly). A harma-
dik fejezet a sebesültekkel és bötogekkol szem-
bon követend bánásmód tekintetébon a genfi

egyezményekre (1. o.) utal. A szabályzat második
részében az oUonségeskodósekröl van szó. Ki van
itt mondva az az elv, -hog>^ a hadvisel feleknek
nincs korlátlan joguk arra, hogy ellenfelük ká-
rosítására bármily eszközt használhassanak. így
novozetosen tilos méregnek, mérgezett fegyver-
nek használata, orgyilkos módra történ ölés, a
magát megadó ellenség megölése, annak kihirde-
tése, hog>- kegyelemnek helye nincá, oly fegyve-
rek használata, amelyek szükség nélkül nag>'

fájdalmat okoznak, a békeköveti lobogóval vagy
katonai jelvénnyel, nihával való visszaélés, a
geníl egyezmény jelvényének jogosulatlan hasz-

nálata, stb. Az ellenfél állampolgárait tilos kény-
szeríteni arra, hogy hazájuk ellen irányuló had-
mveletekbon részt vegyenek. Hadicselt hasz-

nálni szabad. Tilos védtelen városokat, helysé-

geket, épületeket megtámadni vagy lövetni. A
bombázásról, roham esetét kivéve, a hatóságot
elre értesíteni kell. Ily bombázásnál az isteni

tiszteletre szánt, a tudománynak, jótékonyságnak
szentelt épületeket, memlékeket, kórházakat kí-

mélni kell, ha ezeket a lakosság megfelelöleg

megjelöli. Tilos a helységeket fosztogatásra ki-

szolgáltatni. A magántulajdont csakis akkor sza-

bad elvenni vagy szétrombolni, ha a háború
érdeke sürgsen követeli. Hadikém a szabályzat

szerint az, aki titokban v. álürügy alatt törekszik

az ellenfél hadmüveleteu'l értesülést szerezni azon
célból, hogy azt a másik féllel közölje. A kémet
elz ítélet nélktil megbüntetni nem szabad. A to-

vábbi fejezetekbon a békekövetekrl (1. o.), a ka-
pitulációról (1. 0.) s a fegyverszünetrl (1. o.) van
szó. Harmadik részében a szabályzat a katonai

hatalom által megszállott területre vonatkozó
közigazgatási természet szabályokat tárgyalja.

Nevezetes rendelkezései, hogy a család becsülo-

tét ós jogait, a polgárok életét, a magántulajdont
és a vallást, istenítiszteletet kimélendknek jelen-

tik ki a szerzd felek. Amint a fentiekbl lát-

szik, a háború szabályainak kodifikálása csakis

a szárazföldi háború tekintetében történt meg. L.

Tengeri háború.
Hadi szekerek, azok a járómúvek, melyeket

hajdan a városok, zárdák, községek az uralkodó-

nak hadjáratok alkalmával rendelkezésére bocsá-

tottak s melyek hadiszerek és élolmicíkkek szál-

lítására szolgáltak; megkülönböztetendök az ókor-

ban használt kaszás és csatakocsiktól, valamint
a husziták és Mátyás királyunk által használt

harcszekerektl.

Hadi szemle, valamely hadsereg egyes részei

nek a hadúr vagy más magasrangú tiszt által

való megszemlélése.

Hadi szertár, 1. Arzenál.
Hadi szervezet, 1. Hadrendszer.
Hadi szerzdések v. másként kartellek, azok

az államszerzdések, amelyek a háborúba keve-

redett felek közt a háború tartamára bizonyos ál-

landó magatartás biztosítása (bizonyos helységek
semlegesítése, foglyok kicserélése, stb.) céljából

köttetnek. Szkebb értelemben azonban H.-nek
nevezzük a két hadvisel fél parancsnokai közt

ideiglenes természet magatartásra vonatkozólag
kötött szerzdéseket (halottak eltakarítása, kapi-

tulációk, stb.). Ide tartozik a fegyverszünet is. L.

Kawiuláció, Békekonferenciák, Háború.
Hadi szintér (ném. Kriegsschanplatz), az a

terlet, melyen a háború folyik. Tágabb érte-

lemben véve nemcsak az a területrész tartozik

ide, melyen a csapatok mozognak és harcolnak,

hanem az is, ahonnan és amelyen keresztül a
különféle seregszükségletek a csapatokhoz elöre-

tolatnak. H.-ül csak a jó közleked vonalakkal
biró, elég vízbö és nem túlságos hegyes terület

alkalmas. L. Csatatér és Ütközettér.
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Hadi szokás (ném. Kriegsgébravch, Kriegs-
maítier, Kriegsraison) á^ti azokat a szabályokat
értjük, nmolyok szerint a háborúban az ellenfél-

lel bánni koll. Kzekct a szokásokat a hágai béke-

értekezletí^ken lótn'jött ^yezmények körvonaloz-

sák. L. mí"j Háború és Hadi ssxifályok.

Hadi szolgálat, régebben a. m. tábori szolgálat,

azaz tágabb értelemben a hadosapatok tevékeny-
sége háborúban, szkebb értelomb(>n pediir a biz-

tosítási és kémszomlo-szolgálat az illetó hadcsa-
patok mozdulatainak biztosítására és az egymás-
sal való folytonos ossz^küttetés fentartására.

Hadi szolgáltatások, azok a kötelezettségek,

amelyeket az álhimpolgárok az adó és a vódkö-
t'Mezettség lerovásán felül ingyen, vagy a szol-

ir;»!t;\tás t-ljos flii>nt''rtékéül nem tekinthet kár-

]
ró szükségleteinek kielégí-

I ni tartoznak. A H. egy része
Im rx i.. . ÍH*u is ít'iiuáll ; ilyen különösen a be-

tü^.i. ,ii.>. i.i.-. a katonai mveletekre szükséges föld-

teiületek átengedése (1879: XXXVI. és 1895:
XXXIX. t.-c.), a katonai elófogatok szolgáltatásá-

nak kutelessí'ge. Mozgósítás, sót már hadiállo-

mányra való kiegészítés esetében is a H. körtj

soklül kiterjedtebb : Ily esetben minden munka-
képes. 50 éven aluli férfit személyes szolgálatok
t'-~'*-^'To lehet kötelezni s minden ingatlan-

! ívül a járúmüveknek, állatoknak, köz-

1 . . i.irgjaknak, üzemeknek, ipartelepek-

n'i; ' . .'iiieikkeknek, takarmánynak, stb. át-
<•' ,.v,.t..!i...t,',. A H. teljesítésére vonat-
ig, zdetének és megsznésének
i : , :^ - - Imi miniszter hozza köztudo-
másra iiyl2:LVUl. t-e.). A lovakat lóállítási já-

iá<ok szerint már béke idején összeírják, osztá-

lyozzák és nyilvántartják ; a jármüvek szintén

állandóan össze vannak írva (1912:LXIX. t.-c.).

Hadi szövetség, államoknak valamely hadjá-

rat tartflniára való szövetsége. Ilyen pl. a bíal-

káni t k 1912. évi H.-e a Törökország
ellen iiáború tartamára. L. még Szö-
vetséfí es ALI i in.

Haditanács v. fökadüanács, 1850-ig Ausztriá-

ban a legfóbb katonai hatóság, mely a hadviselést

s általában az egész hadügyet intézte. Az udvari
haditanács elnöke a fejedelem v. ennek képvise-

lje volt. Háborúban néha a vezérek a íöbb tiszte-

ket H -"-i '>'>'': össze, hogj- fontos elhatározások
eltt : >ik nézeteit megtudják, v. hogy
azoka: vállalatok végreh^tására lelkesít-

sék. Várparancsnokok bizonyos viszonyok között
kötelesek a szabályzatok által kijelölt egyéneket
ha<litanácskozásm összehívni.

Hadi tánc a. m. fegyt^eriánc Q. o.)

Hadi táakal«>er, a katona által háborúban
testén magával hordandó töltények, A gyalogság-
nál az altiszt részére 40, az rvezet és gyalogos
ívszfi-t > 1 20 ; ennek kiegészítésére a lezeikocsikon
i.ttcizyvérenként még 40 töltény van. A lovasság-
nál a H. karabélyonként 50, forgópisztolyonként

30, a tüzérségnél forgópisztolyonként 30, az utász-
csapat<AnáI az altíszt számára 30. az rvezet és
utász száraára .':zintén .30 töltény van H.-ül rend-
szeresítve. A tiizérscirnél lövegenként 12H lövés
áll rendelkezésre. Ezen els töltényszükséglet pót-

lása a hadosztály-lszertelepekbl történS:, mely

4 g>'alog- és 4 ágyúlöszeroszlopra tagozódik;
ezekben lfegyverenként 160, lövegenként 370
töltény van s így összesen rendelkezésre áll : ló-

fegyverenként 320, lövegenként mintegy 500 töl-

tény, ami egy csatanapra éppen még elegend
nek mondható.
Hadi táviró v. tábori távira, katonai célokra

szolgáló táviró, melynek legeli lev részeit maga
a csapat, a hadsereg- és hadtápkörletben lev
részt pedig a különböz táviró- és telefonosztagok
állítják fel ; utóbbiaknak feladata háborúban a
szükséges távirdai vonalakat és állomásokat fel-

állítani és forgalomba venni, esetleg a meglev-
ket hasznavehetetlenné tenni és az ellenséges or-

szágban lev távirdai vonalakat használatba venni
vagy elrontani.

Hadi tengerészet v. hadtengerészet, 1. Flotta
és Tenqerészet.

Haditengerészeti akadémia, 1. Tengerészeti
ahulémiii.

Hadi terhek a. m. hadi szolgáltatások (1. o.). L.
még Hadi adó.
Hadi térképek oly méretekben vannak felvéve,

melyekkel minden katonailag fontos tárgy feltün-

tethet. Erre a természetes hossz Viooooo mérete
elég. A talaj emelkedései vagy az egyes pontok
magasságának megjelölése által valamely sem-
pont fölött V. egyenl távolságú vízszintes réteg-

vonalak által ábrázoltatnak. E térképeken kívül
még tájrajzi térképek szükségesek (nagjobb mére-
tekben ^'5oooo. */ííooo stb.) ütközet-, ostrom- stb.

tervek készítésére.

Haditerv, a sereg fparancsnoka által össze-

állított terv, mely az egész hadjáratnak mily
módon való viselését szabályozza. Ez a terv a
kölcsönös er- és egyéb viszonyok alapján min-
denekeltt megállapílga, hogy a hadjárat táma-
dólag avagy védleg viseltessék-e; szabályozza
az erk csoportosítását a hadászati felvonulás
területén és az azt követ els hadmveletekre
az els dönt összecsapásig. A további mködés
az utóbbinak kimenetelétl függ, mely esetleg az
eredeti haditerv megváltoztatását is vonhatja
ma;ra után.

Hadith (arab) a. m. elbeszélés, különösen a
vallás körében oly hagyományos és a hitelesség

küls formáját mutató elbeszélés, melynek tár-

gyát Mohammed próféta cselekvései vagy mon-
dásai képezik ; a H.-ot a Korán (1. o.) mellett a mo-
hammedán vallás legelkelbb forrásának tekin-

tik. Az iszlám n. századában kezdték a vallá-

sos életre vonatkozó H.-ok rendszeres gyjtését ;

a legrégibb tiy e téren Malik ibn Auasz
medinai v»: luegh. 795.) Ab-Muvaita (Az
egyengetett út; c. gyiyteménye. Minthogy nagyon
korán kezdtek a prófétának mindenféle hamis és
hitelnélküli mondást tulajdonítani, már a m. sz.-

ban kezdik a H.-hagyomány óriási módon össze-

gylt anyagát megrostálni ós a kritikailag iga-

zolt H.-okat külön gyjteményekbe foglalni. A
leghíresebb (Szahih, azaz hibátlan-nak nevezett)

gyt^temények szerzi Al-Bukhári (megh. 869.)

és 3/i«z/Mn (met'l
"' ''z<*enkivülmég számos

H.-gjiytömény k ; de kánoni érvényt a
két említetten ki\ m v.-<ik h«iíynek tulajdonítanak,

melyeknek szerzi Abü-Dáviui (megh. 888.), Ál-
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Tirmidzi (megh. 892.), Ibn-MMzsa (megh.896.) és

Al-Naszái (megh. 915.) E hat H.-gyüjteraényt

együtt «a hat könyv» (al-Kutub al-szitta) nevezt
alatt foglalják össze és a vallástörvény kánoni

forrásának tekintik. Mind a hat gyjtemény kele-

ten eszközölt kiadásokban hozzáférhet. Európai

kiadásban csak Al-Bukhári gyjteménye jelent

meg Krehl-t6\ (Le Recueil des traditions maho-
médans, Leiden 1862—1868, 3 kötet; 4. kötet

Juynlx)ll-tö\ u. 0. 1908) ; Al-Bukhári gyjtemé-
nyébl Houdas és Marcaistól francia fordítás ké-

szül (eddig 3 köt. Paris 1906 és kk.) ; egy késbbi
gyjteményt teljesen lefordított Matthews (Kal-

kutta 1809, 2 köt.). V. ö. Goldziher, Az iszlám

(Budapest 1881, II. fejezet) ; ugyanattól Muhamme-
danische Studien U. köt. (Halle 1890).

Hadi tiíusz a. m. háborútifttsz, 1. Járványok.
Hadi tisztelgés, tisztelgés valamely vár átadá-

sánál, az ellenség fegyverletételénél, elesett el-

lenséges ftiszt temetésénél stb. A H. utóbbi eset-

ben katonai kíséretbl s a sír fölötti dvlövések-
böl, az elbbi esetekben pedig azon engedélybl
áll, hogy a legyzött ellenség zeneszóval s kibon-

tott zászlókkal, esetleg néhány ágyúval vonul-

hasson el.

Hadi törvények, csakis a háború idejére szóló

büntet határozatok a sereg és annak kíséretét

képez személyek számára, melyek a béketíirvé-

nyeknél jóval szigorúbbak.

Hadi törvényszék, 1. Katonai bíráskodás.
Hadi tudomány, hadi mvészet, mindannak

összefoglalása, ami a háború mvészetére, tudo-

mányos fejldésére és történetére vonatkozik. A H.

a következ ágakra oszlik : 1. a hadi célok tana
(hadi-politika); 2. a hadieszközök íawa (hadsereg-
szervezés, katonai közigazgatás, a csapatok fel-

fegyverzése és felszerelése, a várépítészet, a hadi-

tengerészet stb.) és mindkettre támaszkodva

:

3. a hadieszközök háborúra való alkalmazásá-
nak tana. Utóbbi a hadászaira (a hadjárat nagy-
ban való vezetésének elvei) ós a harcászaira
(a magasabb rendelkezések gyakorlati kivitele a

csapatok által) tagozódik. Úgy a hadászat, mint a
harcászat tanulságait a hadtöriénelemböl (1. o.)

meríti. A H. mellékágai : a fegyvertan, erdíté-
szet, katonai földrajz, tereptan és katonai felvé-

tel stb. V. ö. Clamewitz, Vom Krieg (5. kiad. Ber-
lin 1905) ; V. Bloch, Der Krieg (u. o. 1899, 6 köt.)

;

Henry, L'esprit de la guerre moderné (2, kiad.

Paris 189 i) ; Willisen, Theorie des grossen Krie-

ges (2. kiad. Leipzig 1869, 4 köt.); Rilstow, Dio
Feldherrnkunst des XIX. Jahrhunderts (3. kiad.

Zürich 1878, 2 köt.) ; v. d. Goltz, Das Volk in

Waffen (5. kiad. Berlin 1899) ; u. a., Krieg- u. Heer-
fUhrung (u. o. 1901) ; Verdy du Vei-noi-s, Studien
über den Krieg (u. o. 1892. még befejezetlen) ; Car-
dinal V. Widdem, Der Kleine Krieg u. der Etap-
pendienst (2. kiad., Berlin 1899, 3 rész) ; v. Bo-
gmlaivski Der Krieg in seiner wahren Bedeutung
für Staat und Volk (Berlin 1892) ; Srherff, Von der
Kriegführung (u. o. 1883) ; IVoinovich, Eloniente
der Kriogfhrung (2. kiad. Wien 1901) ; Jáhns,
Handbuch der üesohichte des Kriegswesens von
der Urzeit bis zur Renaissanco (Leipzig 1880).
Hadi tzszerészet, az a tudomány, amely a

tüzérség által használt és a szertüzérség által ké-

szített mindenféle löv, robbanó, világító stb. sze-

rek összeállításával és készítésének legelnyösebb
módjával foglalkozik.

Hadi utak, nagyobbára és elssorban katonai
célokra készült utak. A rómaiak által épített H.

még most is méltán bámulat tárgyai ; ezek közül

a legrégibb a 312. évben Appius Claudius cenzor
által épített Via Appia, mely Rómából Capuáig-

vitt. A rómaiak által épített összes H. hossza
állítólag 6650 km.-t tett ki. Újabban a vasutak
fokozatos fejldése folytán a seregszükségletek
utánszállításánál ezek vették át a fszerepet,
anélkül azonban, hogy a kocsiutak katonai szem-
pontból fontosság tekintetében bármit is veszí-

tettek volna, st ellenkezleg, a modern motor-
kocsi és automobil-hadiforgalom lebonyolíthatása

szempontjából a jó országutak még nagyobb fon-

tosságra tettek szert, mint annak eltte.

Hadi üzem lép életbe a vasutaknál a hadi
szintéren v. ahhoz közel katonai közegek és ható-

ságok felügyelete alatt. Ha a forgalom lebonyolí-

tását kizárólag katonai közegek végzik, akkor
katonai üzem-nek is szokás nevezni. így pl. ná-
lunk a bosnyák vasutak sokáig katonai üzem
alatt állottak.

Hadi zászló, 1. Zászló.
Hadizenet, 1. Hadüzenet.
Hadjab, 1. Adiahene.
Hadjárat (franc, campagne) a. m. egy hadiszin-

helyen egyfolj^ában végrehajtott hadmüködések
összessége.

Hadjárati emlékjelek, hadjáratok és neve-

zetesebb hadi események emlékére készített dísz-

jelek azok számára, kik az illet hadjáratban
tényleg részt vettek. Ausztriában ós Magyarorszá-
gon az 1813— 14r-iki francia hadjárat emlékére
alapítottak emlékjelet (1. Hadsereg-kereszt). Ké-
sbb az 1848. és az 1866. Tirol védelmében, továbbá
az 1864. Dánia elleni hadjáratban részt vett kato-

nák számára vertek H.-et. I. Ferenc József ural-

kodásának negyedszázados évfordulója alkalmá-
val 1873. szintén alapított egy hadjárati emlt^'k-

jelet, az uralkodása alatt viselt hadjáratokban

részt vett katonák számára (1. Hadi érem.)

Hadjer, Stankovac pk.-hez tartozó adók. Zág-
ráb vra. glinai j.-ban, (1910) 272 horvát lak. ; u. p.

és u. t. Glina.

Hadjog, helyesebben hadi szokásjog, a nemzet-
közi jognak azon, háború alatti viszonyokra vo-

natkozó tételei, melyek szerint a civilizált népok
hadvezérei adandó alkalmakkor eljárnak. Ma H.

alatt azokat a szabályokat kell érteni, amelyek a
hágai bókeértekezleteken jöttek létre s amelyek
a szárazföldi háború törvényeit ós szokásait fog-

lalják magukban. L. Hadi szabályok, Hálwú,
Hágai békeértekezletek és Nemzetközi hadijog.

Hadkiegészítés, az a hatósági tevékenység,

amely a hader (közös hadsereg és honvódsí'g)

raegalkotiisára, szervezésére vonatkozik. Legne-
vezetesebb mozzanatai a hader, mint külön szer-

vezett test kötelékébe való felvétel, nevezetesen a
besorozás és a f(>lavatás. A hader kiegéí?zít<^.'5(>

Magyarországon a véderörl szóló 1912 : XXX.
t.-c. értelmében els sorban az általános és sze-

mélyes védkötelezettség alapján történik, de a
meghatározott ílzikal és szellemi kellékek igazo-
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Jása mellett önkéntes bel^péBoek is helye van.

A hadkiegéfltftést figy nem tartoiik a hadügynek
azon r68iei közé, amelyek Ausitriával közösek,

hnnem tiz 18(>7. évi Xil. t.-c. rondelkezéeei szerint

mind törvényhozási szabályozása, mind pedig

kormányzati — közigazgatási — intézése külön
ttgye Magyarországnak.
Hadkiegészít hatóságok, azok a hatóságok,

íiiuolyf'k fi kn/.(>.s híwloró éá a honvéds^ kiegéezl-

tésónél kiizniuilkotinok. A legfels fokú hadki-

egészíté^i hatosai: Magyarországon a m. kir. hon-

véddmi mitiisd^r, aki a közös hadsereg kieg^zí-
téáére nézvo a vt-itörvény (1912 : XXX. t.-c.) és

végrehajtási rendelete által meghatározott ügyek-
ix>n részben önállóan, részben a hadügyminisz-
ierrel ^^etértóleg jár el. A honvédelmi mmlsz-
ter vesetéee alatt részt vesznek a hadkiegészí-t ügy intézésben a hadtesti vagy hadtemloti
parancí^uokí^áirok (Corps-Commanden), a honvéd-
.stsrre a honvédkerüJeti parancsnokaágok ; továbbá
a torvén^'hatóságok és a községek tisztviseli,

invezetcí^en a Jái^i tisztvisel, a városokban az
11. n.

'

i eladó, a községekben az elljá-
ru.-;.i- i.'lül vannak hatíeági orgánumok,
iiK'lyekiiek. kizárólagos vagy legfbb rendel-

t't'se a hadkiegészítés intézd lévén, speciáli-

>:i!i viL'v szorosabb értelemben véve H.-nak ne-
\' /tii. k. ezek: a) a császári és királyi had-
1. i • j

. -.< i :. si parancsnokságok; az egész monarchiá-
i i!. 1 1_' ilyen parancsnokság van szervezve ; h) a
li >!ivt>didegé8zítöparancsnoIcságok, szám szerint
>-'

: ozdcká kapoaolatosan mködnek a néptolke-

it-si kiegészítés eUUcészítésére rendelt népfölkelési

nyilvántartási közegek ; c) a sorozó bizottságok ; ez

utóbbiak h-^-'^"''"''"'^:. ú. m. mozgó, állandó és rend-
kívüli Sor iirok. A mozgó sorozó bizott-

-ság feladau « .^ iijonoállítás(f5sorozás) végre-

hiytása. Számnicat a honvédelmi miniszter a szük-
séírhez kéwst állapítja meg, de minden hadkiegé-
/ ; >'n legalább egy ilyen bizottság

z' I . .< állandó sorosa bizottságok min-
den hadkieíitizítési kerület székhelyén, szükség
osetén a székhelyen kívül szorvcztetnek ; felada-

tuk az utóáüüás, vagyis a fösorozásról, akár
vétlenül, elmaradott hadkötelesek, valamint a

<>.<^il}Vdtagoknak megvizsgálása. Rendlcívüli sorozó
l.izi>rt<áir az, melyet a honvédelmi miniszter a

y 17. §-a alapján oly sorozó járásokba
I, hol a hadkötelezettség elli szökés

nag^'szamban fordul el.
A aorozö bizottságokat elemeiknél fogva t;ie^e-

stknác nevezik ; bennük ugyanis a közös hadsereg
samagyarkirályi honvédség tisztein kívül polgári,

ti^éoyhatósági tisztviselk Is részt

Megjegyzend azonban, hogy a sorozó

határontaikat bizottságilag hozzák,
[ülönös hadklegéaftéd szervek : a vegy^ felül-

l^Ázsgáló bizottságig melyek a hndképosség ós

l^esaládtagok keresetképessé^ : i másod-
fokulag^ rendszerint végleges* k;tov.a
mmisáeri felülvizsgáló bizottság, meiy a honvé-
delmi minisstérinmhan mködik és az állandó

ülvizsgáló bizottságok által besorozott
~ek hadképessége tekintetében határoz.

Hadkötelezettség a. m. katonakötelezettség,
az állam véderejében résztvétel kötelezettsége

;

a H. általános és azt minden állampolgárnak sze-

mélyesen, a vóderrl szóló törvény (1912 : XXX.
t.-c.) rendelkezései szerint kell teljesítenie. A H.
magában foglalja: az állítási kötelezettséget (1.

Állítás), a szolgálati kötelezettséget és a népföl-

kelési kötelezettséget.

Hadkötelezettség alól való mentesség, a tény-

leges békeszolgálat alóli mentességek. A véd-

törvény az alkalinas és segédszolgálatra alkalmas
hadkötelesekre háború esetére szolgálati mentes-

séget nem ad, hacsak a nélkülözhetetlen közhiva-

talnokok s a forgalmi intézetek nélkülözhetetlen

alkalmazottainak menteaségét (V'édtörvény 57. §.)

ilyennek nem tekintjük. A tényleges békeszol-

gálat alóli mentí'sséget a következk élvezik : a)
Azok a hadkötelesek, akik az újoncszükséglet fe-

dt^zésére már nem szükségesek, tehát a tényleges

szolgálatra igénybe nem is vehetk. Hogy ki-

ket mentesítenek ezen okból, azt a méltánylásra

való érdemesség foka szerint a vegyes bizottságok

döntik el. b) A bevett és elismert vallásfelekezetek

papjelöltjei, papaövondékei és lelkészei, segédlel-

készei, szerzetesei, c) Örökölt mezei gazdaságok
birtokosai, ha birtokukon maguk gazdáikodnak s

ha annak jövedelme elegend egy öttagú család

önnálló eltartására, de viszont nem hala<lja túl az

ily mérv jövedelem négyszeres összegét, d) Csa-
ládi viszonyai folytán mentes : 1. a keresetképte-

len apának vag>' özvegy anyának egyetlen íia, v.

ha íiu nincs, egyetlen veje, ha azok a körülmé-
nyek, melyek av igényét megállapítják, nsülése
idpontjában még fenn nem állottak : 2. az apa ha-

lála után a keresetképtelen nagyapának vagy öz-

vegy nagyanyának egyetlen unokája, ha azoknak
fiuk nincs; 3. teljes árvaságra jutott testvérek-

nek egyetlen lltestvére vagy féltestvére, valamint
atyátian árváknak egjetlen féltestvére. e) A tel-

jes törvényes igénnyel nem biró családfentartók

és mezgazdák, ha különös méltánylást érdeml
körülmények forognak fenn. Mindezek általában a
póttartalékba jutnak és a póttartaléki kiképzési és

fegyvergyakorlati l)^eszolgálatnak eleget tenni

tartoznak, kivételével a papjelölteknek, papnöven-
dékelmek, noviciusoknak, kik ez alól is mente-
sítve vannak.
Hadi Rikárd, szobrász ós grafikus, szül. 1877

jan. 11. Bécsben Zumbuschnál tanult mintázni,

aztán Rothschild báró támogatásával Olaszor-

szágban folytatta tanulmányait, fképp a grafi-

kára helyezve súlji. 1900-ban lí ' oglcapta

az osztrák nagydijat, 1909. g> i ~ kiállí-

tása volt Budapesten a N' lauiiu.

Hadlaub (Hadlo up), J pkori német
lantos költ, megh. 1340ei..... .-.>....: kiadták Lud-
wig Ettmüller (IfMl) s Kari Barthl (Schweizer

Minnesanger 1886). Eletét megírta J. A. Schlei-

cher 1889. Eg>ik költeményében megemlíti Ma-
nesse Rüdiger (1252—liKM) zürichi polgárt ós fiát

Jánost (megh. 1297), kik daloskön^veket g^-tutöt-

tek, s ezért a minne-dfok egyik legszebb (heidel-

bergi) kéziratát e családtól származtatták és Ma-
nesse-féléD^ nevesték el. Emlékét G. Keller újí-

totta fel egyik zürichi novellájában.

Hadlej (^tad: heddii), 1. George, angol fizikus.

Eletérl alig tudunk valamit, csak annyit, hog}-

a londoni akadémia tagja volt. Tle származik a
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passzátszelek helyes elmélete, melyet a Philoso-

phical Transactions cím akadémiai kiadvány
1735-iki évfolyamában ír le (1. Hadley-féle elv).

2. H., Ifenn/, amerikai zeneszerz, szül. 1871.

Sommerviileben, Chad vvich és Dvorak tanítványa,

Garden-Citybon (Long-Island) orgonás. 1902-ben

megnyerte a Paderevszki-díjat. Mvei : Kantáték,

szimfonikus költemény, operett, ballettsuite, dalok,

zongoradarabok.
3. H., James, amerikai íllológus, szül. Fairfleld-

ben (New York állam) 1821 márc. 30., megh.
New Havenben 1872 nov. 14. 1845-ben a new
haveni Yale-College-ben az ókori történelem

rendkívüli tanára, 1851. u. o. a görög nyelv ren-

des tanára lett. Nemcsak kiváló nyelvész, hanem
kitn jogász is volt és a CommonLawról is tar-

tott eladásokat. F munkái: Greek Grammar
(1860) ; A Brief History of the English Language
(1864, Webster's American Dictionary of the En-
glish Language bevezetése); Elements of the

Greek language (1869). Összegyjtött tanulmá-
nyait Philological and Critical Essays c. 1873.

William D. Whitney adta ki.

4. H; John, angol mechanikus, a londoni aka-

démia tagja és késbb alelnöke. Születési évét

nem ismerjük, megh. valószínleg Londonban
1744 febr. 15. ó írta le elször a szextánsnak ne-

vezett fontos szögmér mszert : New instrument
for taking angles (Philosophical Transactions

1731) c. értekezésében.

Hadley-féle elv megállapítja a légáramlás
irányának eltérítését a föld forgása következté-

ben. Hadley törvényét 1735. közölte a Philosophi-

cal Transactions-ban és arra alapította, hogy va-
lamely test, midn a délkör mentén mozog, ere-

deti forgási sebességót is igyekezik megtartani ós

ez által az északi félgömbön jobbra, a déli fél-

gömbön balra téríttetik.

Hadmentességi adó, 1. Hadnientességi díj.

Hadmentességi dij, máskép hadnientességi

adó alá az olyan védköteles korban lev férflák

tartoznak, akikot a katonai szolgálat alól valamely
okból felmentettek. A H. tehát a katonai szolgá-

latnak méltányos gazdasági egyenértéke gyanánt
jelentkezik. Fennáll Sviijcban, Franciaországban,
Romániában, Szerbiában, Bulgáriában, Törökor-
szágban, Görögországban, Oroszországban, Por-
tugáliában, Ausztriában és hazánkban. Nálunk a
H.-at az 1880. XXVII. t.-c., az 1883. évi IX. t.-c.

és az 1909. X. t.-c. szabályozza. H.-at kötelesek
flzetni : 1. a hadi szolgálatra végleg alkalmatla-
noknak talált védkötoiesok ; 2. azok, akiket a 12
évi katonai szolgálati id eltöltése eltt oly testi

fogyatkozás miatt bocsájtanak el, amely nem
tette ket keresetkóptolenekké s akiknél a testi

fogyatkozás nem a katonai szolgálat teljesítósé-

nek következménye ; végül 3. azok a védkötelesek,
akik a törvényes szolgálati id letelte eltt az
osztrák-magyar monarchiából kiköltöznek. A H.
fizetése alól fel vannak mentve : 1 . a keresotkép-
telenek, amennyiben egyszersmind vagyontalanok
is ; 2. a közsogélybon részesített szegények ; 3.

háború esetén a nem katonai, hanem egyéb hadi
célokat elmozdító szolgálatra és a népfelkeléshez
behivottaka szolgálatteljesítós éveiben ; 4. papok,
papjelöltek, papnövendékek, hitoktatók, néptaní-

tók és néptanítójelöltek; 5. a póttartalékosok.

A H.-flzetósi kötelezettség a végleges felmentés
évétl kezdve a védkötelezettség egész idejére

vagyis 12 évig, illetleg idközbeni elbocsátás
esetén a védkötelezettség háti-alev idejére ter-

jed. A H. tételei 6 K-tól progresszive 240 K-ig
emelkednek, ennél magasabb adótétel nincs. A
magasabb adótételek a kivetett összes állami

egyenesadók nagyságához igazodnak. A H.
minden év október hó 1-én esedékes és legkésbb
november hó 15-ig egyszerre fizetend. A fizetés

rendszerint közvetlenül a védkötelest terheli,

azonban a cselédek, segédek és segédmunkások
H.-át a munkaadó tartozik megfizetni, ki a fize-

tett összeget azután az illetk bérébl levonhatja.

A H. fizetésének kötelezettsége we^s^MmA: ; a}
a díjköteles egyén halálával ; b) ha a díjköteles

a közellátásban részesített szegények sorsára jut

;

és végül c) a monarchia egyik államterületérl a
másikba való költözés által arra az államterületre

nézve, amelybl az illet kiköltözött. Addig, amíg
a dy fizetési kötelezettség tart, tartozik a haddíj-

köteles legkésbb minden óv március havában
annál a községnél (városnál), ahol állandóan tar-

tózkodik, az erre a célra ingyen kiszolgáltatott

nyomtatványon a H. kivetéséhez szükséges ada-
tokat bejelenteni. Aki ezt elmulasztja, a reá jog-
ersen kivetett dij 3—6-szorosában megállapí-
tandó pénzbirsággal büntetend. A H. egy része

azú. n. H.-alap képzésére szolgál, mely a rokkan-
tak eltartásának javítására, továbbá a háború-
ban meghalt katonák gyámoltalan özvegyeinek
és árváinak ellátására használandó fel, ezenkívül

béke idejében elhalt tisztek és legénység özve-
gyeinek és árváinak ellátására is igénybe vehet.
Másodsorban a H. egy része a mozgósítás eseté-

ben behívottak gyámoltalan családjainak segíté-

sére van szánva. Az ezeken felül még fenmaradó
összeg az államkincstár javára esik. H. címén
Magyarországban az 1913. évre 4.800,000 ko-

rona bevétel irányoztatott el.
Hadmérnök, 1. Mérnök, Mszaki csapatok és

intezetek.

Hadmérnökigazgatóság, minden hadtestpa-

rancsnokságiiál van egy-egy, a hadmérnöki szol-

gálat ellátt^ára és vezetésére. Az igazgatóságok
vezeti mérnökkari törzstisztek.

Hadmester, eredetileg hadvezér, a középkor-
ban valamely lovagrendhez tartozó tartomány f-
nöke, ki tartománya lovagjait háborúban vezé-

nyelte ; nevezetesen a János-rendi lovagok (Jo-

hanniták) nagymestere.
Hadmez, régente az a hely, vidék, tartomány,

melyen az ellenséges felek hadat viseltek. Meg-
felel a mostan használt hidiszirielii szónak.

Hadmüködés (ném. Operation), a hadiszinhe-

lyen lev seregrészele meneteinek, ütközeteinek

és csatáinak összi'sst'ge képezi a hadiszinhelyen

lev hadiork H.-ét.

Hadmüveletek (ném. Operaiionen) alatt na-

gyobb seregtestek vállalatait értjük. A csapatok
és seregtestek tevékenysége nyugvásban, mene-
tekben és harcban nyilvánul s ezen tevékenysé-
gek összessége adja aH.-et. ezek összesst'ge vala-

mely háború egész tartama alatt a hadjárat fo-

galmát. Vannak támadó, vM, várvívó stb. H.
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Hadmveleti alap (ném. Operationsbasis), az
a ttTülot, anu'lybúl a hadmveletek kiindulnak.

Hadmveleti iroda ( iit 'in Operations- Katulei),
a vezérkarnak o^yík osztálya, moly békében a
hadgyakorlatok tervezését végzi, háborúban pe-

(liír a ha(lmnvf>lt'tek terveit készíti ésazok végre-

hajtásánál ki izreinrikö<iik,illet\'ea«)kat ellenrzi.

Hadmveleti szünet, mindkét fél egyetértésé-

vel a hadmúveli»tek közí)en halottak eltemetése,
' ' Msa v. egyéb célból beálló szüne-

óre meghatározott idtartamra,
vei az ellenségeskedések vagy új-

VL«zik, vagy a megkötött békével
;• j . .i .... .....iirjatnak.

Hadmveleti tárgy (ném. Operationsobjekt)
az. amely ellen a .><eregek és soregrészek hadm-
veletei Intéztetnek. Ez rendszerint az ellenség

ereje, illetve az azt körülvev futólagos, tábori v.

állandó erdítsek, várak stb.

Hadmveleti terv (ném. Operationsplan), a
magasabb parancsnokok, seregvezetök elhatáro-

zásából ercídó azon alapgondolat, mely szerint az
etryes hadmveleteket végrehajtani szándékoz-
nak. Ez az alárendelt csapatokhoz kivitel végett
> ! !

t zkedések és parancsok alakjában jut. L. Hadi-
t r .

Hadmveleti vonalak Iném.Oj)er(Uújnslinien),

a hadmveleti alapból kiinduló mindazon vas-
utak, vizi és .szárazföldi utak, amelyeket a sereg
saját céljaira felhasznál.

Hadnagy (franc, lieutetuint, az olasz luogote-

nente [helyettes] szóból alkotva). 1. legrégibb
éá legeredetibb értelemben a nemzetség feje^ ki

a nemzetség harcosait harcba is vezette ; 2. több
!)eTne.s család, vagy egész nemes helységek, köz-

kosságok által választott fónök. pl. a nerae-
- K hadnagya; 3. némely alföldi vidéken községi

vagy megj'ei rendór : 4. városokban rendrségi
tisztvisel, ki rangra nézve az alkapitány után kö-

vetkezik; 5. katonaságnál a tiszti rang legalsóbb
fka. Régente hadvezért is jelentett.

Hadnagyrmester (ném. FeldtceMleutnant),
ant met hadseregben mozgósítás esetén tartalékos
;' t:~/:tekból a hiányzók pótlására kinevezett tar-
•

; ivus tisztek.

Hadnép, régente a. m. fegyverviselk csapata,
sePL- és egyáltalában katonaság.

Hadolt. 1. HahoU.
Hadonázás. a végtag szabálytalan elrevitele,

amikor az állat nem ingaszerüen viszi elre a
végtagját, hanem a lába végével kifelé irányuló
ív.r 11 1.^ \ H. olyan rendellenes lábállás követ-

melynél a végtag tengelye befelé csa-

. núnó pl. a lMáUás és a h''>'-vfaltipró-

áilas. .Minthofíy a H. felesleges en^: ;;'is-

sai jiir. ennek folj-tán ilyen állat bar:. ;;ui,

mint a .szabálya^ járású.

Hadoszlop. Több egymásután haladó, egy közös
vezér alá rendelt seregjész egy H.-ot képez.
Hadosztály (divisio), a legkisebb, önálló had-

k re képesített sere^réez. Vannak gyalog
i.-ok. A gyalog H.-t alkotják : 2 gya-

! 1:1 imiar-parancsnokság, 14—15 gyalog- (va-
dász-) zászlóalj, 2—4 lovas-század, egy ágyns-
ezred és egy tarackoeztályból álló tüzérdandár,
egy vonatszázad, a törzscsapatok, egy vagy több

atász-század, továbbá a hadosztály-lszertelep,

egy gyalog H.-egészségügyi intézet és megfelel
számú tábori élelmez oszlop. Egy-egy gytüog H.
11—15 ezer gyalogharcossal, 400—600 lovassal
és 24 ágyúval vonul a hadszinhelyre, élelmezési
létszáma mintegy 20,000 ember és 2400 ló. A
lovas H. elvileg csak két fegyvernembl : lovas-
ságból és tüzérségbl állíttatik össze és a lszer-
telep kivételével hasonló módon szereltetik fel a
szükséges élelmezési és egészségügyi intézetek-

kel, mint a gyalog H. 24 lovas-század és egy
lovagló ütegosztály képezik harcra hivatott ré-

szeit. 2—3 H. hadtestet alkot.

Hadosztályegészségügyi intézet. Feladata
a menet-, nyugvás- és harcközben megbetegedett
és megsebesült katonák gyógykezelése és bizton-

ságba helyezése ; minden gyalog- és lovashad-
osztályhoz 1— 1 H. nyer beosztást, mely a követ-
kez részekre tagozódik : a betegek és sebesültek
szállítására szolgáló és 9 járómúbl álló segély-
helykocsilépcs^e, melybl két segélyhely ala-

kítható. Ezek közelében létesül a &öííny sebesül-

tek állomása, mely. mint neve is mutatja, a köny-
nyen sebesülteket fogadja magába. Valamivel
hátrább van a kötözhely, ahol a sebesültok kö-
téssel láttatnak el. Evvel rendszerint helyileg

egyesítve állíttatik fel az ambidance, mely a ne-
héz sebesülteket fogadja magába. A 11 kocsit

számláló sd)esiÜtszáUüó oszlop a szállítható be-

tegek visszaszállítására szolgál a vasúti vagy
gzhajó-állomásokig, illetve közvetlenül a kór-
házakba.

Hadosztálygyakorlat, oly gyakorlat, amely-
nél dandárok v. hadosztályok gyakorlatoznak
egjmás ellen.

Hadosztálylovasság. A gyalog hadosztályok-
hoz a földerító, biztosító és összeköt szolgálatra

beosztott 2—3 lovas századot nevezik H.-nak.

Hadosztályparancsnok (divisionarius), al-

tábornagy V. vezérrnagy; reá van bizva a
gyalog V. lovas hadosztályhoz tartozó összes csa-

patok katonai vezénylése és a gazdássatkezeléel

szolgálat vezetése.

^idosztályparancsnokság, áll : 1. a vezérkari
osztályból, melynek élén egy vezérkari törzstiszt

áll : 2. a hado^tály hadbiztosságából, a csapatok
gazdászatkezeléei szolgálatának ellenrzésére. A
U.-hoz tartozik továbbá egy törzsorvos, mint had-
osztályorvosfnök, a katonai törvényszék és a
katonai lelkészet. A H. személyzete képezi a H.
törzshadiszállását (Divisions-Stabsquartier), mely
megjelölés azonban újabb idbon már nem hasz-

nálatos.

Hadosztálytfizérség, az egy hadosztályhoz
beoltott tüzércsapatok öeszeasége ; rendszerint 1

tábori ágyúezred és azonkívül esetleg még egy
tarackUtegosztály.

Hadow itttaá: hUó), Wüliom Henry, angol
zenesieraö és lenetadós, az Oxford story of
Mnsic Uadéja, srtL 1859 dec. 29. Elsingtonban.

Darmstadtban és Oxfordban tanult. Mvei : Kan-
táték, himnuszok, heged- és zongoraszonáták,
kamarazenemvek és több értekezés a zenetör-

ténet körébl.
Hadöv v. vitézöv, szolgálati jelvény, melyet a

tisztek a váll, csipö v. kar köryl hordanak.
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Hadra kelt sereg, az állam serege azon pillanat-

tól kezdve, midn hadmveleteit már megkezdte.

Hadramaut, Dél-Arábia egyik országa, amelyet

D.-en 400—.500 laii. hosszúságban az Arab-tenger,

Ny.-on Jemen, K.-en Sir és Mahrah, É.-on a siva-

tag határol. Általában hegyes ország, amely ter-

mékeire ós klímájára nézve olyan, mint Jemen.

A szelid lejtj tengermelléket számos izolált

kopár domb és kis hegylánc takarja, amelyek-

nek legmagasabb csúcsai 450—500 m. maga-
sak ; ahol alluvium van, ott vannak az oázisok.

E déli zóna egy, a tengerparttal egyenlöközüon vo-

nuló hegyláncig terjed, amelynek legmagasabb

csúcsait Wrede 2400 m.-re bocsüli. E hegylánctól

É.-ra egy 12—15 napi járásnyi széles fensík te-

rül el, amely 300 m. magas gránitfal alakjában

hirtelen ereszkedik le a sivatag felé. A bels fen-

síkon félköralakú termékeny és népes völgy

húzódik végig. A lakosok Beni-Kahtan, Beni-Amud
ésBoni-Korais-ra vezetik vissza eredtöket; mind-
nyájan ekkili nyelven beszélnek ; külön seikek

uralma alatt élnek ; névleg Sibam szultánja gya-

korol rajtuk fenhatóságot. Török források a lakos-

ság számát közel 2 millióra becsülik. Nagj'obb
városok : Sibam, Terim és Ainad.

Hadranum, 1. Adranum.
Hadrend (ném. Kriegsgliedenmg, franc, ordre

de bcUaille), a csapatok tagozásának és magasabb
kötelékekbe való sorolásának táblázatos kimuta-
tása. Van béke ós háború esetére szóló H. Utóbbit

a hadügyminisztériumnak és a vezérkar íönöké-

nok elterjesztésére minden hadiszinhelyre nézve
külön-külön Ó Felsége hagyja jóvá. Ezen H.-del

állaplttatik meg, hogy a különböz ellenségekkel

szemben a saját hader hány hadseregre tagozód-

jék s hogy azok mindegyike hány hadtestbl,
utóbbiak ismét hány hadosztályból stb. álljanak

s hogy kik legyenek azok parancsnokai. A H.-ot,

amennyire csak lehet, szigorúan titokban tartják.

Hadrendörség, 1. Tábori csendrség.
Hadrendszer, valamely állam védöügyei be-

rendezéseinek összessége. A H. függ az ország po-

litikai és földrajzi fekvésétl s a legjobban van
jellemezve azáltal, hogyan szervezi haderejét,

hogyan állítja ki a csapatokat s mily kötelessége-

ket ró az állampolgárokra, milyen jogokat enged
azoknak a hadszolgálat teljesítése tekintetében.

Némely államban a katonai szolgálatra alkalmas
egyének összeiratnak és sorsot húznak, hogy kik
szolgáljanak az állandó hadseregben ós kik a csak
a legnagyobb szükségben alakítandó hont véd
hadernél. Ezt a rendszert konskniK-ionálisnak
nevezik és ezzel közönségesen meg is van engedve
az, hogy a hadköteles maga helyett egy kiszolgált

katonát állíthat ; néha az állam maga veszi át a
katonai szolgálat alól fehnent díjat s ezzel kiszol-

gált katonákat fogad további .szolgálatban való ma-
radásra. Oly államok, amelyek elreláthatólag
egykönnyen nem kényszeríthetk nagy szárazföldi

háborúk viselésére s amelyek ennek folytán cse-

kély számú állandó katonasággal is megeléged-
hetnek, csakis önkéntesen belépkkel egészítik ki

csapatalkat (Angolország, É.-amcrikai Egyesült-
Államok stb.), melyeket fleg a gj-armatokban,
vagy a barbár népek közelében fekv vidékeken
alkalmaznak.

Hadrév (azeltt : Hadareu), kisk. Torda-Ai-a-

uyos vm. marosludasi j.-ban, (i9io) 935 oláh és

magyar lak. ; u. p. és u. t. Aranyosgerend.
Hadria, olasz városok, 1. Adria és Atri.

Hadrián pápáJi, 1. Adorján.
Hadrianea, ókori város Kis-Azsiában a mai

Balat (Chodavendikjar) vilajetben.

Hadriani niolcs, 1. Angyalvár.
Hadriani valluiu, 1. Agri decumates.
Hadrián mauzóleuma. 1. Angyalvár.
Hadrianopolisz a. m. Hadrianus városa, több

ókori város neve : 1. a legnevezetesebb az, mely a
mai Drinápoly (1. o.) helyét foglalja el. — 2. H.
Közép-Egyiptom déli határán, a Nilus K.-i part-

ján, a régi egyiptomi Bosa ; Kr. u. 130. itt ölte

magát a Nílusba Hadrianus császár kedvence,

Antinoos (1. o.), amirl az Antinoea, Antinoupolis

(l. 0.) nevet is kapta.— 3. H. Cariában, Kis-Ázsiá-

ban, melyet Antiochos Soter neje nevérl Strato-

niceának nevezett el ; ma Eszki Hiszár.

Hadrianus, Pablius Aelius, római császár

(Kr. u. 117—1.38), Traianus unokatestvérének fia,

kit ez halálos ágyán fiává fogadott és utódává
nevezett ki. 76-ban született, korán árvaságra
jutott és így nevelésérl is Traianus gyámsága
gondoskodott. Alapos irodalmi tanulmányai után
katonai pályái'a lépett és részt vett a dáciai had-

járatban is. Rómában a legelkelbb hivatalokat

viselte. Pannoniának pedig kormányzója is volt

(108). Mint konzuljelölt 117. Szíriában maradt a
hadsereg ólén a tartomány kormányzójaként s

Traianus halálakor a hadseregtl császárrá kiki-

áltva, csak akkor fogadta el az uralmat, midn a
szenátus ebben megersítette és eldje diadalaiért

neki triunifust szavazott meg. Eldjének keleti

hódításairól lemondott s a parthusokkal békét

kötvén, itt ismét az Eufráteszt tette meg a biro-

dalom határává. Egyáltalán nem kívánt hódítá-

sokat tenni és inkább a határok megersítésére
törekedett. Ezért kevés háború volt uralkodát^a

alatt ; fleg a zsidók lázadása emelend ki, kik

felháborodtak H. szándékán (132), hogy Jeruzsálem
romjain római gyarmatot, Aelia Capitolinát, Sala-

mon templomának helyén Juppiter templomát
akarta felépíteni. Ezért kétségbeesésükben Bái-

Kochbá (l. 0.) vezérlete alatt három éven át küz-

döttek a rómaiak ellen. Nagy sikoi-eket ért el 1 1

a bels közigazgatás terén. Az adóhátralékosuk

tartozását elengedte, a szegény itáliaiakat támo-
gató alapítványokat szaporította; lovagi csalá-

dokból derék tisztviseli kart nevelt föl ; a római

jog alapforrásait, a praetori edictimiokat össze-

gyjtötte, az állami postát rendezte és egyáltalán

Július Caesarra emlékeztet élénk tevékenységet
fejtett ki. Üldözte az eraberáldozatokat ós meg-
tiltotta, hogy a rabszolgákat uraik ok nélkül meg-
ölhessék. Egy összeesküvés elfojtása után (120)

H. a birodalom összes provinciáit beutazta ós egy
hosszabb római pihontl eltekintve, útja 12 évig

tartott, mindenütt békés állapotokat szorgalmazva
és emlókszer alkotásokat teremtve. Legszív-
sebben ós leghosszasabban Athénben tartózkodót

hol nagy mveltségének, mvészies archeológiai

hajlamainak megfelel társasiigot talált. fejezte

be a Peisistratidák által megkezdett olymposi

Zeus-templomot, melyet egy új városrésszel vett
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körül. Megalapította TbrakiÁban Hadriaoopolíst

.: oly). Rómát is nagy épületekkel diazí-

: terve alapján épült Venuá és Róma
U'mpioiua, továbbá a nagy «mole6», mely ham-
vait befogadta s melynek alsó résae a híres

•Angyalvár- ••-'-" Rómának sokáig f&báistyája

volt (I. J '. A kereszténjeket nem
bántotta, iiu> . .. <. .dóktól megkülönböztetve jó

alattvalókat látott txninük. Athéni tartózkodása

alatt a keresztény* tanítók hozzá mint az igazság

katetójábos intéxték siósatakat, mert Athénben
• kereszténység a görög filozófiai iskolák hatása

alatt k ' vallás szinében tnt fel. Utolsó

éveit ! s környékbeli villáiban, föIeg ti-

bori \ -öltötte el, hol 10 km. kerületen

belül n ti; iien sok exotikns épületének

hasonmását építtette meg. Utolsó éveiben beteg-

gé nagyon szeszélyessé tette és sok kegyetlen-

sé^t követen el. Áldásos intézkedése volt azon-

bea, hogy gycrmektelensége miatt az 52 éves An-
t.

' ist fogadta fiává és tette meg örökö-
.« 138 jál. 10. Bajaeben. V. ö. Gregoro-
tviAN-, 1 '. r Kaiser Hadrian (Stuttgart 188i, magyar
ford. megj. a M. T. Akadémia kiadásában); Dürr,
Dio Reisen des Kaisers Hadrian (Wien 1881);

Heic, Quellonuntersuchmigen zur Geschichte des

Kaii^ors Hadriau (Strasshrn-g 18Ü0).

Hadrianns fala, másképen üvüdek fala, jelen-

tékeny ókuri vtKióuiú, melyet Britanniában Had-
rianns császár 122. Kr. u. építtet^-tt a mai Skócia

területén lakó piktok ellen. A birodalmi limes-er6-

ditmény módjára épült köfál eltte lev árok-

kal. 17 castrommal, 80 castellnmmal és 320 t-
ül bírt, mögötte mút húzódott; a S^lway-
1 a Tyne torkolatáig terjedt és így Eszak-

Angliát egész hosszában keresztülmetszette. Ma is

jelentékeny nyomai és maradványai vannak még.
Hadrianus villája, hires ókori ké^lak a Tibmr

(Tivoli) dombjain, melyet Hadrianns császár építte-

tett s amelyben mindazon nevezetes memlékek-
nek utánzatait összegyjtötte, melyekkel birodal-

mában utazásai alkalmával találkozott. Egykom
írók (különösen Spartianns) szerint a nyaralónak
kerülete nem kevesebb mint 7 mérföld volt.

Volt benne liceum, akadémia, prítaneum, egyip-

tomi szentély, festett csarnok (az athéni stoa poi-

kilé utánzata), a tesszáliai Tempe-völgy hason-
mása, sót az ámy^rvilág utánzata is. A romokból
kitnik, hogy a nyaraló nagykiterjedés kergéi-

ben színházak, fürdók és más jelentékeny épüle-

tek voltak. A kutatások sikerrel jártak, amennyi-
ben nagykiterjedés építészeti maradványokon
kivül számtalan kisebb-nagyobb mvészi érték
tárg>-at hoztak napvilágra. Jeles mozaikokon (kü-

lönösen a Capitolium galambmozaikján) kívül

említcndó a császár ke<lveltjének, .\ntinoo8nak
nagyszámú szoborképe (a római Capitoliumban,
a müncboni gliptotékában, az Albani-féle villá-

ban). V. ö. Kühy, Villa -\driana (Roma 1827)

;

Winnefdd, Die Villa des Hadrian bei Tivoli (Ber-

lin 189Ö): Gusman, La villa impériale de Tibur
(l'aris 1903).

Hadrocentrikos edénynyaláb v. amphirrib-
ralis edénynyaláb (dot.). az olyan koncentrikus
edénynyal^, melynél a báncsréez a íarészt körül-

fogja, pl. harasztoknál.

Rémtt yoff Uxaama. IX. hOL

Hadrom (dOv.), az edénynjaláb farésze, ha nem
vesszük hozzá a mechanikai elemeket, libriformot.

H. összefoglaló neve tehát a farészben lév edé-

nyeknek, trachoidáknak és íaparenchimának v.

hadromparonchiniának.
HadnimetumfJ(/rum<7/um^.srégi tirusi város

Afrika északi pariján, délre Karthágótól, melynél
állítólag régibb volt ; Trajanus óta római gyarmat
és Kr. u. a IV. sz.-tól külön tartomány fhelye.
Jnstinianns megersítette; késbb Sozusa nevet
kapott, melyet az arabok is meghag^iak neki. Most
Síua.
Hadsegéd (adjtdáns). H.-ek azok a tisztek, kik

uralkodók és magasállású tábornokok mellé azért

vezényeltétnek, hogy — fleg a harctéren — a
vezérek által kiadott intézkedések igen értelmes,

teljesen megbízható és igen jó lovakon járó egyé-
nek által minél gyorsabban az alvezérekhez és
csaj)ati)ai-aricsnokiikhoz vitessenek.

Hadsegélyszerzdések, 1. Állam.
Hadsereg (franc, armée). Több, egységes ve-

zénylet alá helyezett és a hadjárat viselésére szük-
séges intézetekkel stb. ellátott ha<ltest (esetleg had-
osztály is) a szükséges számú lovas hadosztályok-

kal együtt egy H.-et képez.Minthogy a jelenkorban
a nagyhatalmak hadiéról oly nagyszámnak, hogy
azokat egyetlen egy hadsereg képzésére alkal-

mazni márnem lehet, minden nagyhatalom háború
esetére hadieróiból több H.-et képez. H.-paranca-
noksággal táborszernagyot v. lovassági tábornokot

bíznak meg, kinok vezérkari fnöke egy magasabb
rangú tábornok. A H. fhadiszállásán kivül van
még a H. vezérigazgatósága (Armee-General-Com-
mando), mely a gazdászat-közígazgatási teendket
végzi és azon tartalékintézetekkel rendelkezik,

melyek nem tartoznak valamely hadtest vagy
hatlosztály kötelékébe.

Hadseregielügyel, magasabb rendfokozatú
tábornok, ki béke idején bizonyos számú hadtest

egyöntet kiképzését vezeti, háborúban pedig had-
seregparancsnokságot van hivatva átvenni. Ná-
lunk jelenleg (5 H. van.

Hadseregi akadályverseny (Armee-Steeple-
chase), a bécsi derbymeeting egyik népszer lát-

ványossága, amelyben az uralkodó tiszteletdíjáért,

4000 korona díjazásért, 4000 méter távolságon

katonatiszti úrlovasok mérkznek katonatisztek

tul^donában lev lovakon az elsségért Májns
utolsó V. június els napjaiban kerül döntésre.

Hadseregkereszt (ném. Ármeekreuz), al^tf-

totta 1. Ferenc 1815., az 1813— U. évi francia

háborúban tényleg résztvett katonák számára.

A hadseregben (nem hivatalosan) Kanonenkrenz-
nak is nevezték. A H. tulajdonosainak megenged-
ték, hogy a kereszt szélébe nevüket bevernék.

Hadseregközponti gazdasági alap, O Felsége

80-ik születésnapja alkalmából 1910. létesUt

katonai jótékony eg>iet, mely megszorult tiartak-

nek és tisztviselknek elnyös fátétetek meDett
kölcsönöket folyósít.

Hadseregszeryeset, a hadsereg szervecéete^
és miként való alaknláJsának tana.

Hadsics, szerb irók, 1. Hadznc$,
Hadszer, az élelmiszeriét kivéve mindaiok

a tárgyak, amelyekkel a háborút visel sereget

el keU látni.
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Hadszergyár (nóm. Ársend), kézi lfegyverek,

ágyúk és egyéb hadiszerek gyára. Hadszertár-

nak is nevezik, 1. Arzenál.
Hadszertár, 1. Arzenál.
Hadszervár, 1. Erdítés.
Hadtáp, hadtápkörlet ; a harcoló csapatok és a

felvonulási körlet között fekv területet nevezzük
H.-körletnek. Ezen játszódik le az elhasznált anya-

gok, sebesültek és betegek visszaszállítása,illet^leg

az ezek pótlástira szükséges anyagok, továbbá a

lszer-, élelmi- és egyéb cikkek elretolása a m-
köd hadsereg körletébe. H.~vonalak azon utak,

folyóvizek és vasutak, amelyeken ez az elre- és

visszaszállítás eszközöltetik. A H.-körlet és a H.-

vonalak biztosítására rendszerint másodvonalbeli

(népfólkel) csapatokat alkalmaznak.

Hadtápállomások (franc, étape), katonailag

berendezett helységek a katonai utak mentén, me-
lyek az átvonuló csapatok ellátási, felszerelési s be-

tegápolási szükségleteinek kielégítésére rendel-

vék. A H.-ok béke idején csupán a csapatoknak kül-

földön való átvonulása esetében állanak fenn s kö-

rülbelül egynapi járásra feküsznek egymástól.

Háborúban a Jiadtápvonalak a hadsereg összeköt-

tetéseit képezik ; ezek mintegy az életerek, s gon-

dosan örizendk. Minden hadtápállomásnak van
hadtápparancsnoka, minden hadsereg részére van
egy hadtápfelügyelö, kinek feladata az illet vo-

nalakon az utánszállításolínak s ezek rzésének
vezetése. A vasutak csaknem kizárólag hadtáp-

vonalak gyanánt használtatnak.

Hadtartalék, magában foglalja mindazon had-
kötelezetteket, akik háború esetében a béke idején

fennálló hader kiegészítésére és szaporítására

felhasználhatók.

Hadtest, több (2— .3) hadosztály egyesítése által

keletkezett seregrész. A H.-hez beosztott hadosz-
tályokon kívül a H.-hez tartozik még : a H.-pa-
rancsnoksáq, a, H.-tüzérség, mííszakicsapatok, egy
vonatszázad, a törzscsapatok (1 gyalogszázad és

1 lovas-törzs-szakasz), továbbá a H.-lsze)"telep,

a H.-vonattelep és a liadmveleti pénztár. A H.
hadiállománya: körülbelöl 25 zászlóalj, 12 lovas-

század és 24 üteg ; élelmezési állománya : 86,000
ember és 10—11,000 ló. Nálunk 16 H. van : szék-

helyük számszerinti sorrendben : Krakkó, Bécs,

Grác, Budapest, Pozsony, Kassa, Temesvár,
Prága, Leitmeritz, Lemberg, Przemysl, Nagy-
szeben, Zágráb, Innsbruck, Sarajevo, Ragusa.

HadtestbÍróság, a minden hadtestnél felállí-

tott katonai bíróság.

Hadtestgyakorlat az, melyben hadosztályok
V. hadtestek gyakorlatoznak egymással szemben.
Hadtesthadbiztosság, minden hadtestnél van

egy-ögy az alárendelt csapatok gazdászatkezelési
ügyeinek elintézésére, vezetésére és ellenrzésére.

Hadtestparancsnok : táborszernagy, gyalog-
sági V. lovussági tábornok.

Hadtestparancsnokság, ehhez birtozik : a ve-

zérkari oüzüúy , íiH.-ha/IJiiztossáff, &tiizérdnnMr-
nok, a H.-hadmérnöki fnök és az utá-szcsapatok
parancsnoka, a H.-orvosfnök és egy ix)l{iári biz-

tos, végre a német lovagrendnek egj- kiküldöttje.

Hadtestraktárak, 1. Élelmez intézetek.
Hadtest-tiszti iskolák, 1894 óta évente fel-

állított iskolák a hadtestek körletébe tartozó min-

den fegyvernembeli fhadnagyok további katonai

kiképzésére. Azok, akik a hadiiskolát v. a felsbb
tüzér- V. hadmérnöki tanfolyamot sikerrel elvé-

gezték, a H.-ba nem vezényeltetnek. Parancsnok
gyanánt egy tábornok, tanárok gyanánt törzstisz-

tek és századosok vannak beosztva. A tanfolyam
tartama 6 hónap.

Hadtesttüzérség, rendszerintegy tüzérdandár.

Németországban jelenleg már nincs H., hanem az

egész tüzérség hadosztályok szerint osztatott fel.

Hadtörténelem, részint egyes hadjáratok v.

korszakok katonai történetének leírását, részint

pedig valamely korszaknak (pl. a napóleoni kor-

szak) katonai méltatását foglalja magában. A
H.-nek, mint a haditudományok egyik igen fontos

ágának, hogy hivatásának megfeleljen, lelkiisme-

retesen és pártatlanul kell az eseményeket leírnia

és eközben az illet hadi színtér földrajzi és egyéb
viszonyait, továbbá az egymás ellen hadakozó er-
ket, csapatokat is röviden, de találóan jellemeznie.

A modern H. már nem elégszik meg az események
kronologikus felsorolásával, hanem a történtek

okai után fürkészve, a gyzelem vagy vereség

körülményeit lehetleg tökéletesen fel kell tárnia,

ez pedig csakis elemz és bíráló tárgyalási mód
mellett lehetséges, mely egyszersmind a legta-

nulságosabb is.

Hadtudomány, 1. Hadi ttidomány.
Hadnbrand, a német hsmonda egyik híres

alakja, Hildebrand mesternek, berni Detre fegy-

verhordozójának fia, aki atyjával, midn ez a

hunok országából hazatér, párbajt vív és elesik. L.

Hilddyrandrdal.
Hadúr. 1. A magyar hadisten költi neve, mely

elször Aranyosrákosi Székely Sándor: A szé-

kelyek Erdélyben c. kis eposzában (1823) fordal

el. A krónikásainknál elszórtan fellelhet voná-
sokkal jellemezve s ezeket a saját képzeletébl

kiegészítve, Vörösmarty is átvette Zalán futása

c. hskölteményébe s ellenlábasával, Ármány-
nyal (1. 0.) együtt ezen eposz nagyrészt saját köl-

tés mitológiájának egyik falakjává tette.

2. H., közjogi értelemben a király, mint a had-

er vezére, legfbb parancsnoka. A H.-i jog a
királynak nem valami ktUönös természet jog-

köre, hanem az 1867 : XU. t.-c. értelmében a ki-

rályt megillet alkotmányos fejedelmi jogkörnek
az a része, amely a hadsereg vezérletére, vezény-

letére ós belszervezeiére vonatkozik. A vezérlet

a béke és háború idején való vezetés, amit a ki-

rály akár személyesen, akár általa kinevezett

hadvezér által érvényesíthet. Legrégibb idktl
fogva gyakorolják ezt a jogot királyaink, mint
az ósvezérek utódai, st azt régi alkotmányunk
mint a király által személyesen teljesítend kö-

telességet fogta föl a a nemesség, különösen az

ország határain túl, csak a király személyes ve-

zetése alatt volt köteles hadakozni. A vezény-

let (Comniando) a legfbb parancsadás jogát je-

lenti, melyet a király akár egyes esetre szóló,

akár általános szabályt alkotó parancsok által,

illetleg alakjában gyakorolhat. Vezényl hatal-

mában a király természetesen köteles az alkot-

máiij- és a törvények határai között maradni, de

parancsainak érvényéhez írásbeli kiadás és mi-

niszteri elleiyog^'zés nem kívántatik s az azok

I
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iránti en^delmessé? a katoDai félelmi és btin-

totójíx^' súlvi'S híit.'ir zniíiiiyai által van szankcio-

nAIva. A l)olsz('tvt>zt>ti jng a klegészított véderö-

nek bels beosztását, neveietesen fegyvernemekre,
csapatolnra, hadi intézetekre való tagolását, a
tiszti, altiszti állások rendszeresítését, megszünte-
W^üét, betöltését stb. jelenti. Terjedelme a véderö-

ti«>k nom mindhárom alkatelcmére, nevezetesen a
k<>7i>s hfwis^^rotrre. raaej'ar kir. honvédségre és

<re nózvo oíryenlö, amennyiboa a két

illeti torvóiiyekbon (1890. V. és 1886.

X A . I -4M tartalmazott belszervezeti rendelkezések

a királyi önálló sierveseiti hatösAgot lényegesen
T"-^- - "Mnk. A magyar alkotmány szellemével

<ze az a felfogás, mintha alkotmány-
királyi hadúri jog lényegesen különböz-

' ii-ályi személyes hatóságtól, és mintha
a ; ... .1 'zó hatalom koréból ez a hatalom ogj-
szorsiniiidcnkorra el lenne vonva.
Hadasfalva, község, I. Edösfalva.
Hadát, az az útvonal, mely az Árpádok korá-

ban SzókostVhíTvárról Spalatóig vezetett s me-
lyet hadi vállalataikban a magyarok többször

követtek. Fehérvártól tulajdonképen kétfelé ága-
zott. Az e<rjik a Balatontól É.-ra, a mostani buda-

|)est-zágrábi orszásrúton ment a Zala-folyó tor-

kolatáig, honnan DK.-re fordult Somogyba s

ott egyesült a másik ággal, mely Fehérvártól a
Balaton D.-i partján haladt. Az egyesült útvonal
azntán Segesd érintést'vel Vaska táján szegte a
Drávát, melyen tiíl szintén H.-nak nevezték s a
folyó jobb partján a monoszlai s rékamelléki he-

gyek aljában Ny.-on a Bednyáig, onnan pedig a
kemleki ( kalnik i ) hegj'eken át DNy.-nak, a Krapina
völgj'ének érintt*sóvol, csavarodott Zágráb alá. A
Száva zágrábi Kir.'ily-révén túl a Turmezón ke-
rp<7fiil Pctiini.'inálcrte el aKulpát, honnan DNy.-
f - (a (ilina felé) egjTe emelkedett,
ti : \ boszniai Bihács alá s úgy a Gozd
erdn át Dalmáciában Knin, Zára és Spalato felé

vezetett. Ez út nyomait kimntatta Pauler a Szá-
zadokban (1888, 212 1.) és Magyarország Törté-

neU^ben (I. 203 1.).

Hadügy, a hadseregre vonatkozó intézkedé-

seknek összessége. A fegyveres eró s a H.-i szer-

kezet legcélszerbb szervezéaére vonatkozó fóel-

vek kutatása és kifejtése a H.-i politikának a
feladata. Hazánkban az 1867 : XII. t.-c. alapján és

az ott megállapított határok között a H. Ausztriá-

val közös ngj\ E t.-c. 11. §-a szerint közös, ill.

Felsí'^ének a H. körébe tartozó alkotmányos feje-

deimi jogai foljtánÓPVisége által intézendónek el-

ismertetik mindaz, decsakis az : ttami azegí'sz had-
seregnek, és így a magyar hadseregnek \», mint az
öícszes hadsereg kiegéezftö részének egységes ve-
7»''rl(>t<T»' vf>zénylet^ és belszervezntére vonat-
K "nben nem közös, hanem mind a tör-

N ;, ~, mind a kormányzat körében az ország-

nak van fenntartva : a) a hadseregnek idnkénti
kiegészítése ; b) az újoncok megajánlásának joga

;

c) a megajánlás föltételeinek és a szolgálati id-
nek meghatározása ; úgyszintén d) a katonaság
elhelyezését, élelmezését illet intézkedések (12.

§). Nem közös és a magyar törvényhozásra tarto-

zik : «a védelmi rendszemek megállapítása vagj'

átalakítáíi:a». Hogj' ez a megállapítás, illetve átala-

kítás a tönény elismerése szerint is csak egyenl
elvek szerint eszközölhet célszeren, a tényen,

hogj' a védelmi rendszer megállapítása v. átala-

kítása nem közös ügy, mit sem változtat. A cél-

szerség érdekeit szem eltt tartva, a törvény azt
rendeli, hogy ily esetben mindkét állam minisz-

tériuma elleges megáliaiKKiás után egyenl el-

vekbl kiinduló javaslatot teigeszt a maga tör-

vény hozáí<a elé. A törvényhozások nézeteiben

netán felmerülhet különbségek kiegyenlítése vé-

gett a két törvényhozás egymással ktildöttségek

által érintkezik (13. §). Közösek ellenben a tör-

vény által elirt módon megállapítandó arányban
a hadügy költségei (15. §). Viszont a magyar had-

sereg egyes tagjainak mindazon polgári viszonyai,

jogai és kötelezettségei fölött, melyek nem a ka-
tonai szolgálatra vonatkoznak, kizárólag a ma-
gyar törvényhozás és a magyar kormányzat intéz-

kedik (U. §).

Hadgyész, I. Honvédügyész, Katonai ügyész.
Hadügyi igazgatás, a közigazgatásnak az a

része, amelynek feladata az állam véderejének lé-

tesítése, megfelel kiképzése, ellátása, felszere-

lése és alkalmazása fell gondoskodni, s az ezekre
vonatkozó törvényeket és más szabályokat végre-
hajtani. A H. vezetésére az ügy nagy fontosságá-

nál fogva még a kisebb államokban is külön mi-

nisztérium van szervezve. Néhol a haditengeré-

szet ügyét is külön minisztérium vezeti. Magyar-
országon a H. közös részének ügyét a cs. és kir.

hadügyminiszter, a Magyarország számára fen-

tartott ügjeket pedig a magyar kir. honvédelmi
miniszter vezeti ; mindazonáltal az utóbbi ügyekre
is befolyást enged<'tt a magyar törvényhozás bi-

zonyos mértékben a hatlügyminiszternek, mert
a monarchia közös védelmének célirányos inté-

zése bizonyos egységet, egyöntetséget igényel a
két állam külön katonai igazgatásában is. L. Had-
kiegészít hatóságok.

Hadügyi költségvetés, a hadügyi kormányzat
és közigazgatás ct'ijaii-a bizonyos idszakra (ná-

lunk eg>--eg>' évre) elirányzott kiadások, va-

lamint az ezen igazgatásból várható bevételek

rendszeres összefoglalása. Nálunk a H. két ele-

met foglal magában, ú. m. a közös hadügyi és
a magyar honvédségi és népfölkelési költségve-

tést. Az ols a közös költ8ég\'etés része, s mint
ilyen a delegációk megállapítása és megszava-
zása alá esik ; a másodikat a magyar törvény-
hozás állapiba és szavazza meg, budgetjogánál
fogva. A közös kJHtaégvetésnek a kvóta arányá-
ban Magyarországra ee6 része a magyar állami

költségvetésbe szintéo felvétetik ngyuo, a fede-

zetet a magyar onotággylée szavazza meg,
de a kétségeknek a delegációk által megállapított

összegén nem változtathat. Természetes, hogy
amennjnben a magyar törvényhozás a költségve-

tést általában elvett, megszavazását en bloc meg-
tagadja, a közös költségekre szükséges fedezet

sem szedhet be.

Hadügyi politika, azon államtani elvek rend-

szeres foglalata, tudománya, amelyek a honvé-
delmi ügjnekegyrészrölazállamélet természetére,

másfell az állam tényleges helyzetére tekintettel

szükséges és célirányos kormányzását, intézését

meghatározzák. .Azon fkérdések, melyek körül a
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H. tanai fleg forognak, a következk : 1. A véder
szervezési módjai, Icülönösen a zsoldos v. toborzási

rendszer ; a védkötelezettség elvén alapuló nép-

hadsereg és a milícia rendszere. 2. A véder bels
szervezése, különösen a katonai szolgálat alap-

elvei. 3. Az államf és a hader viszonya ; a had-

sereg felesketése az alkotmányra. Ezenfelül né-

melyek bevonják a H. körébe a hader kiképzé-

sének, felszerelésének, elhelyezésének, ellátásá-

nak, st alkalmazásának kérdéseit, amelyek bár

közvetlen érdekkel bimak az államéletre, a leg-

szorosabban összefüggnek e speciális haditudomá-

nyokkal. A politikai rendszeres mvek általában

foglalkoznak a hadügy kérdéseivel, de önálló m-
veket erre a politikai irodalom körében kis szám-
mal találunk. Alapvet m íSíemLorenztól, Die
Lehre vom Heerwesen, als Theü der Staatswis-

senschaft (1872) ; továbbá Rüstow, Über die Orga-
nisation der Heere (1868) ; Knies, Das modemé
Kriegswesen (1867).

Hadügyminisztérium, általában az állami ka-

tona- és hadügy szervezésére és igazgatására hi-

vatott központi hatóság. Hazánkban az 1867 : XII.

t.-cikk alapján a H. közös minisztérium, azért

hatóságának határait a hadügy közösségének ha-

tárai határozzák meg. L. Hadügyi igazgatás ós

Közös hadügyminisztérium.
Hadüzenet. A hágai második békeértekezleten

létrejött harmadik egyezmény, amely az ellensé-

geskedések megkezdésérl szól, a H. kérdésével

foglalkozik. Kimondja, hogy az ellenségeskedések
csak akkor kezddhetnek meg, ha errl az ellen-

fél kétséget kizáró értesülést nyert .Ez az értesí-

tés vagy megokolt H., vagy feltételes H. (ultimá-

tum) alakjában kell, hogy történjék. A hágai
egyezményt megelzleg a H. kérdése nem volt

rendezve, nevezetesen a nemzetközi szokásjog
szerint a háború az ellenségeskedések tényleges
megkezdésével is megindul. Ezért nem lehet

a japánoknak azt az eljárását, hogy az orosz
flottát elzetes H. nélkül megtámadták (1904' febr.

8— 9.), a nemzetközi jogba ütköznek mondani.
Hadvadász, régente így nevezték az ezredekbe

beosztott ügyes lövket, kiket elcsatározásokra
szoktak volt használni.

Hadvezér, a sereg legfbb parancsnoka a há-
borúban, egyszersmind az államhatalom képvise-
lje, úgy a hadsereggel, mint az ellenséggel szem-
ben. Saját hadseregének, valamint az ellenséges
vezéreknek és seregeknek teljes ismerése, hadi ta-

pasztalat, V. ennek hiányában a háború sajátságai-
nak alapos hadtörténelmi tanulmányokból merí-
tett ismerete, nagy emberismeret, hogy minden
ftisztjét oly állásba helyezhesse, amelyben leg-

jobban megfelelhet feladatának, hidegvérüséggel
járó nyugodtság, hogy váratlanul bekövetkez
események helyes ítélképességét meg ne zavar-
hassák, határozott jellem, mely ingadozástól meg-
óvja és képessé teszi-még a legkétségbeejtbbnek
látszó viszonyok között is a kitzött fcél felé való
törekvésrl le nem mondani, anélkül azonban,
hogy a cél elérésére választott, de be nem váló
eljáráshoz makacsul ragaszkodnék ós végre nagy
munkaképesség képezik a minden H.-tl követel-
het tulajdonságokat.

Hadviga, község, 1. Hedvigfalva.

Hadviselés. A hadi ernek háborúban való m-
ködését H.-nek is nevezik.

Hadvisel felek, 1. Had,i szabályok.

Hadvizsgáló, fejedelem vagy magasrangú
tiszt, aki valamely seregrész kiképzésének, fel-

szerelésének és egyáltalában harcképeasógónek
fokáról személyesen meggyzdik.

Hadiic, Osman Nuri, boszniai horvát író, szül.

Mostarban 1869. A bosnyák népéletböl írt elbeszé-

léseket, amelyeket 3 kötetben a zágrábi horvát
Matica adott ki. Megalapítója a Behar cím mu-
zulmán szépirodalmi lapnak.

Hadzics Lázár, kúriai biró, szül. Mellenczén
(Torontál vm.)1814 ápr.l.,megh.l884 aug.l848-ban,
mint Nagybecskerek város fbírája, erélyes fellé-

pésével csirájában elfojtotta a kitörni készül lá-

zadást. Néhány hétre rá képviselnek válasz-

tották ; mint Ilyen kormánybiztos volt az alsó had-
seregnél. A szabadságharc után fogságba került.

1867-ben Torontál vmegye els alispánjává vá-

lasztotta ; 1872— 1882-lg a budapesti klr. ítéltáb-

lán, 1882-tl a magyar klr. Kúrián bíró volt.

Hadzs, 1. Haddzs.
Hadzsar (arab) a. m. k, különösen a ka'ba

délkeleti szögletébe beillesztett fekete k, mely
már az arab pogányoknál vallásos tisztelet tárgya
volt. Amohammodánok, kik e tiszteletet a pogány-
ság Idejébl átvették, azt a legendát fzik hozzá,

hogy a paradicsomból származik és eredeti fehér

színét az emberiség bünel miatt vesztette el. A
haddzs (1. o.) alkalmával a zarándokok e fetls-

szer követ megcsókolni, vagy legalább is meg-
érinteni óhajtják.

Hadzsi (helyesebben haddzsi), így nevezik a
mohammedánok azokat, akik a Itaddzs (1. o.) köte-

lességének eleget tettek. A törökországi kereszté-

nyek H. néven azon keresztényeket Is nevezik,

kik valamely távoli búcsujáróhelyre, különösen
pedig Jeruzsálembe zarándokoltak.

Hádzsib (arab) a. m. ajtónáüó, aki a fejedel-

mektl vagy furaktól audienciát kérket bebo-

csátja. A khalifátusban ezt az eredetileg alsóbb-

rend hivatalt jelz címet nagy méltóságoki'a vit-

ték át ; a spanyol-arab fejedelmeknél veziri ran-

gotjelölt. Ilyen H. volt pl. Ibn Abí Ámlr Almanzor,

1. Hisám.
Hadzsics, 1. Antal, szerb tró, szül. 1831. Sza-

badkán. Tanulmányait Szabadkán és Budapesten
végezte. 1859-ben a Szerb Matica, a legrégibb

hazai szerb irodalmi és mveldési társulat, mely
akkor Pesten székelt, titkárának választotta és

Letopisc. folyóiratának szerkesztésével bízta meg.
Nevét csakhamar eg>'éb irodalmi munkássággal
is egyre ismertebbé tette. Megindította a Matica
ós Mlada Srbadija c. szépirodalmi lapokat, továbbá
a szerb színpad és sziimiíiirodalom elmozdítására
szolgáló Pozoriáto, Zbornik pozorlánlh dela és Za-
bavnu biblioteku c. gyjteményes vállalatokat.

Legtovább, majd 40 évig szerkesztette a Letopist

s30 évig a Pozoristet. E lapokban Igen sok érde-

kes cikke, értekezése, bírálata stb. jelent meg.
Munkásságának jelentékeny részét teszi a ma-
gyar írók, költk ismertetése ós fordítása. Ide-

vágó tanulmányai az említ<>tt lapokban és m&a
szerb folyóü'atokban jelentek meg. Munkatái-sa
volt a Magyar Sajtó-, a Hon-, a Fvárosi Lapok-,
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és ftVasárnapi Újságnak s ezekben viszont a szerb

életet ismertette. A két irodalom érdekében szer-

zett érdemeiért a Kisfaludy Társaság már 1867.

tagjává választotta. E társaság Évlapjaiban talál-

ható nag>' tanulmánya Jovánovics Zmajról, a hí-

res Petófl- és Arany-fordltóról. Az Üsztrák-Magj'ar

Monarchia írásban és képben c. munkában 6 irta

meg a szerbek ismertetését. Báos vm. monográfiá-

jában a bácsvmegyeiokét. ELsö fellépése óta élénk

részt vett a hazai szerbek minden kulturális moz-
galmában. 14 évijr a Matica elnöke volt, 1870 óta

a hazai szerb színtársulat intendánsa. H.-ot min-
denkor a szerb-mag}'ar érintkezések harcosának
tekintették.

2. H. János (Írói nevén Szveiics Milos), szerb

író, szül. Zomborban 1799 szept. 8., megh. 1869.

Tanult Karlóczán és Pesten, hol jogot végzett

;

1837. Milos fejedelem meghívására átment Szer-

biába s elkészítette a szerb polgári törvény-

könyvet (Gradjanski zakonik), melyet 18i5. hir-

dettek ki. 1847. Újvidék követe a pozsonyi ország-

gylésen; 1850. miniszteri biztos a szerb vajda-

siág (Vojvodina) törvénykezésének szervezésére,

majd meg újvidéki törvényszéki elnök. Legin-

kább az ó fáradozásának köszönhet a 8zerb

Matica alapítása Budapesten 1826. Sokat írt, köl-

tészettel is foglalkozott, de nevét a szerb iroda-

lomtörténetben az a makacs ellentállása tette is-

mertté, melyet a tiszta nemzeti nyelv irodalmi

ha.'íználata ellen fejtett ki. Azt akarta még 1865
körül is, hogy a ezerbek tartsák meg a régi egy-
házival kevert nyelvet s az etimológiai helyes-

írást.

Hadzsikak, szoros Afganisztánban, a Hindu-

ku.'son, 271.') m. magasságban ; a Bokhara felé irá-

njTiló kcrcskedolom .szempontjából fontos.

Hadssi Khalifa (Khalfa), Musztafa ibn Abdalr

láh, e néven : Káiib Cselebi híres török történet-

író, földrajz- Ó8 irodalomtörténettudós, szül. Kon-
stantinápolyban 1600., megh. u. o. 1658. Hosszú

ideig rV'. Murád szultán titkára volt. Számos mun-
k^a közül legismerete.sebbek -. a Takvim al-tavá-

rikh c. kortani munkája (Konstantinápoly, 1146
hidzsra ; olaszul RinaldoCarlitol, Velence 1697, la-

tinul Reiskétól, Leipzig 1 766) ; Dzsihánnmná c föld-

rajzi könyve (Konstantinápoly, 1145 hidzsra ; lati-

nul Norbt?rgtól, 2 kötet, Lund 1818). A moham-
medán irodalmak bibliográfiájára nézve alapvotó

munkáját, molyból azóta keleti kiadások is mogje-

lentt>k(Bulák 1274. Konstantinápoly 1311 hidzsra),

FliigeladtA ki Lexicon bibliographicum et encyclo-

paedicum cím alatt arabul és latinul (7 köt., Lon-

don 1835—58). H. a törökök tengeri háborúiról

is írt könyvet (Konstantinápoly 1141 hidzsra),

melyet angol fordításban (London 1831) Mitchell

tett közzé.

Hadzsi Lója. teljes nevén Hadzd Háfiz Szálih

efendi IjOJó, a bo.szniai okkupáció ellen fellázadt

sarajevói nép vezére, szül. 1841. v. 1842. Saraje-

vóban, hol atjja szegénysorsú szabó volt, megh.
Mekkában 18H7 jún. 30. Hiányos nevelésben ró-

aaesült. Néhány éven át látogatta a mektebet
(elemi iskola-féle) s azután na{)számoskodott. Kö-
rülbelül 18 éves korában tanulmányainak folyta-

tására szánta el magát s a .sarajevói ú. n. kursunli

medraszébcn (felsbb iskola) tanult. Eleinte muez-

zin volt a Pacsadzsi Nesznh-féle mecsetben, ké-
sbb ugyané mecset imámja lett.Elsó nyilvános fel-

lépése 1872 re e8Ík.Ez évben ugyanis nagy izgalom
támadt a sari^evói mohammedánok közt, mert a
görög nem egyesült lakosok új templomot akar-
tak fölszentelni s a toronyba új harangokat állítani.

A mozgalomnak H. állott az élén. Az akkori
kormányzónak, Mehmed-Aszim pasának katonai
karhatalom kirendelésével sikerült a szertartás

rendes lefolyását biztosítania, de hogy H.-t ártal-

matlanná tegye, csendr-imámmá nevezte ki s a
csendrlaktanyában felügyelet alá helyezte. 1876-

ban elszökött Sarajevóból, de a boszniai okkupáció
hírére hirtelen i.smét ott termett. 1878 júl. 5. ki-

tört a forradalom s ekkor H. volt a helyzet ura

;

halállal fenyegetett mindenkit, ki a harc védel-

mére föl nem kel, fölfegj-vérezte a törököket s

a keresztényeket, Mahzar pasát megfosztotta a
kormányzói méltóságtól, de lehetvé tette neki
és tisztjeinek, hogy békében elmenekü^enek Kon-
stantinápolyba, st embereivel egész a határig

kisértette. Midn az osztrák-magyar hadsereg
a városhoz közeledett, H.-nak szölmie kellett. 8a-

rajevó bevétele után elfogták s kötél általi halálra

Ítélték, Vilmos württembergi herceg táborszer-

nagy azonban megkegyelmezett neki, az Ítéletet

5 évi börtönre változtatva. Büntetését Josefstadt-

ban töltötte ki s midn 1884. fogságából kiszaba-

dult, családjával Mekkába költözött.

Hadzsin, város Adana kisázsiai tartományban,
aGökszu egy mellékfolyója mellett, 8500 örmény
és 3500 mohanmiodán lakossal, akik a közeli vas-

ércbányákat múvolik, fegyvereket kovácsolnak és

vasedényokot készítenek ; püspöki székhely.

Hadzsi -Oglu-Bazardzsik (Pazardzsik, Dob-
rics), 1. Pazardzsik.

Hadzsipor, város Kelet-Indiában, 1. Pa^ia.
Haeberlin, 1. Háherlin.
Haebler, Konrád, német történetíró, szül. Drez-

dában 1857 okt. 29-én. 1879 óta a drezdai királyi

könyvtár tisztviselje. Több izben bejárta Spa-
nyolországot s egész munkásságát spanyol törté-

nelmi kutatásoknak szentelte. Fóbb mvei : Die
wirtschaftliche Blüte Spaniens im XVL Jahr-
hundert u. ihr Verfall (Berlin 1888, spanyolul

Míwlrid 1899); Die Religion des mittleren Ame-
rika (Münster 1899); Typographie ibérique du
quinziéme siécio (Haag 1901—1902). Azonkívül
írta meg HelinoU Világtörténetében Amerika
történetét (1899).

Haeck., természetrajzi és kivált állatnevek

után Haetkel Emst (1. o.) nevének rövidítése.

Haeckel, Emst, német zoológus, szül. Pots-

damban 1834 febr. 16. Orvosi pályára készült, de

egyetemi tanulmányainak ideje alatt is nagy
kedvvel tanulmányozta a t<>rmészettudománj'okat.
P^gjetemi tanulmányait Berlinben és Würzburg-
ban végezte. 1867 márc. 7. orvosdoktorrá avat-

ták, mire klinikai ismereteinek kiegészítése cél-

jából Bécsbe ment. Az orvosi államvizsga letétele

után rövid ideig Berlinben or^'Osi gyakorlatot

folytatott. 1859 jan. havában egy évi tartózko-

dásra Olaszországba ment, s itt, fleg Messinában,

szorgalmasan gjiijt<igotto els zoológiai müvé-
hez a Radiolariákat. 18(U-ben Gegenbaor ösztön-

zésére Jenában az állattanból magántanárrá ha-

Bm*. . . aUU Bea Ulilt gCrOgr eredetit asék He ... al»tt kereteDdökt
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bilitáltatta magát s a következ évben rendkívüli

tanárrá nevezték ki. Tudományos tevékenysége

teljesen Jenához fzdik. 1865-ben a zoológia

rendes tanárává nevezték ki s ezt az állását nyu-

galomba vonulásáig (1909 febr.) megtartotta, jól-

lehet számos más nagyobb egyetem is igyekezett

öt tanárának megnyerni. Doktori aranyjubileuma

alkalmával 1907 márc. a valóságos titkos taná-

csosi méltóságot kapta. Több nagyobb tudomá-

nyos utat tett, így Lisszabonba, Madeirába, Teue-

riffába, Gibraltárba, Norvégiába, Korzikába és

Szardiniába, Ceylonba, Algériába, Oroszországba,

Jávába ós Szumatrába. Tudományos mködése a

legszorosabban a darwinizmushoz fzdik. volt

az els tudós Németországban, aki 1863. teljes

határozottsággal a darwinizmus pártjára kelt és

számos népszersít és tudományos munkájával
igyekezett e tant terjeszteni és megersíteni. Ki-

tai-tó munkásságával sikerült neki a darwiniz-

must s vele a fajok vérrokonságáról és természe-

tes fejldésérl szóló tant diadalra juttatni. Szá-

mos alapvet, sok évet igénybevev tudományos
vizsgálaton alapuló, mvészi képekkel díszített

zoológiai mvet köszön neki a tudomány, melyek
emlékét még akkor is maradandóan megriznék,
ha azon lángészre valló mvei, melyekben meré-

szen, sokszor túlzással monista eszméit hirdeti, a

tudományban túlhaladott álláspontra jutnának.

H.-nek legfontosabb tana az ú. n. biogenetikai

alaptörvény, mely a biológiai ismeretek kialaku-

lására rendkívül termékenyít hatással volt. E tan

szerint az egyes növények és állatok egyéni fej-

ldése nem egyéb, mint a törzs fejldésmenetének
gyors és rövidített ismétldése. (L. Biogenetikai

alaptörvény). Sokat emlegették H. állattörzsfáit is,

melyek ellen föltevéses voltuk miatt nagyon sok

zoológus kikelt. Értékük megítélésekor nem sza-

bad figyelmen kívül hagynunk, hogy a törzsfák

rendesen nem befejezett, végleges alkotások, ha-

nem új vizsgálatokat kihívó munkatervek. Rend-
kívül becses alkotása még H.-nek a jenai Törzs-

fejldéstani Múzeum (Phyletisches Museimi), me-
lyet H. ajenai egyetem .350 éves jubileuma alkal-

mával 1908 jül. .30. adott át a jenai egye-

temnek. Ebben a múzeumban célszer csoportosí-

tásban láthatók mindazok a természeti tárgyak,

készítmények, rajzok, modellek stb., melyek a
származástan tóteleit bizonyítják és magyarázzák.
H. fbb müvei: Die Radiolarien (Berl. 1862 és

1887—88, 4 köt.) ; Beitrage zur Naturgeschichte
der Hydromedusen (Leipz. 1865) ; Generelle Mor-
phologie der Organismen (Berlin 1866, 2 köt.);

Nattlrlicho Schöpfungsgeschichte (u. o. 1868, 10.

kiad. 1902 ; megjelent francia, angol ós olasz

nyelven is) ; Studien übor Moneren und andre Pro-
tisten (Loipz. 1870) ; Über die Entstehung und
den Stammbaum des Menschongeschlechts (Berlin

1870, 4e. kiad. 1881, magyarra György Aladár
ford. Az emberi nem- eredete ós törzsfája c. Pest

1871) ; Zur fintwicklunesgeschichte der Siphono-
phoreu (Utrecht 1869) ; über Arboitsteilung in Na-
túr u. Menschenleben (Berlin 1869) ; Das Lebon in

den grössten Meerestiefeu (u. o. 1870); Die
Kalkschwamme, eine Monographio (u. o. 1872,
3 köt.); Anthropogonie, Entwickelungsgesohichte
des Monsohon (Leipz. 1874, 5. kiad. 1903 ; franc.

ford. Paris 1877) ; Ziele und Wege der heutigen

Entwickelungsgeschichte (Jena 1875) ; Arabische

Korallen (Berl. 1876) ; Die Perigenesis der Plasti-

dule (u. 0. 1876); Studien zur Gastraa-Theorie

(Leipz. 1877) ; Die heutige Entwickelungslehre im
Verháltniss zur Gesamtwissenschaft (Stuttgart

1877) : Das Protistenreich, oine populáre Übersicht

über das Fonnengebiet der niederston Lebeweson
(Leipz. 1878 ; ü'ancia ford. Paris 1880) ; Gesam-
melte populáre Vortráge auf dom Gebiet der Ent-

wickelungslehre (Bonnl878—79, 2füzet, 2. kiad.

1902, 2 köt.); Das System der Medusen (Jena

1880—81); Die Naturansohauung von Darwin,
Goethe und Lamarck (u. o. 1882) ; Indische Reise-

briefe (Berlin 1883, 4;. kiad. 1903) ; Ursprung und
Entwickeluug der tierischen Gewebe (u. o. 1884)

;

Planktonstudien (u. o. 1890) ; Der Monismus. Glau-

bensbekenntnis eines Naturforschers (Bonn 1892,

10. kiad. 1900) ; Systematische Phylogenie (Berl.

1894—96, 3 rész); Die Weltrátsel (Bonn 1899, 10.

kiad. Stuttgart 1908; népies kiad. Das Glaubens-

bokenntnis d. reinen Vernunft c. utószóval 1903

;

újabb népies kiad. Nachtráge zur Begi'ündung
d. monistischon Weltanschauung c. pótlékkal

Leipz. 1908; magyar nyelven Világproblémák
címen Budapesten 1905-ben jelent meg, ford. Iván
Imi-e és Szabó Sándor) ; Über unsere gegenwártige
Konntniss v. Ursprung d. Menschen (Bonn 1898,

10. s 11. ezer Stuttgart 1908); Die Amphorideen
u. Cystoideen (Leipz. 1896, 5 táblával) ; Kunstfor-

men der Natúr (Leipz. 1899—1904. 100 színes

táblával) ; Aus Insulinde, Malajische Reisebriefe

(Bonn 1901) ; Die Lebenswundor (Stuttgart 1904,
népies kiad. 1906 ; magyarul Az élet csodái címen
Budapesten 1911. jelent meg, ford. Gzóbel Ern,
Fülöp Zsigmond és Veres Mihály, 2 köt.) ; Der
Kampf um den Entwicklungsgedanken (Berlin

1905) ; Über die Biologie in Jena wáhrend d. 19.

Jahrhundorts (Jena 1905) ; Ernst Haeckels Wan-
derbilder (1905, 40 tábla) ; Das Menschenproblem
und die Herrentiere von Linné (Frankfurt a/M.

1907) ; Unsere Ahnenreiha (Progonotaxis hominis,

Jena 1908); Alté und neue Naturgoschichto

(Jena 1907). A Challenger-expedíció által gyiijtött

Radiol áriákat, Medúzákat, Szivacsokat és Sipho-

nophorákat dolgozta fel s errl szóló alapvet
munkája a Reports of the scient. results of H. M.
J. Challengeré, gjüjtömunkában jelent meg (Lon-

don 1881—89). Életrajzát többen megírták. V. ö.

W. Bölsche, Ernst H. (Leipz. 1900) ; Breii^nbach,
Ernst H. (Odenkirchen 1904); W. Maii, Ernst H.

(Leipz. 1909) ; Péterfi T., H. (Huszadik Század,

Bpest 1902).

Haeckelizmus, e néven foglalják össze Haeckel
Ernst-nek (1. o.) az állatok ós az ember származá-
sáról szóló tanait. Haeckel ellenfelei rendesen e
névvel jelölik Haeokelnek túlmerész, merben föl-

tevéses törzsfákon alapuló származástani speku-

lációit.

Haeischner, Hiufo Philipp Egmont, német kri-

minalista, szül. 1817 márc. 29-éa Hirschbergbcn
(Szilézia), megh. Bonnban 1889 márc. 17. A bonni

egjetemen 1843. magán-, 1847. rendkívüli, 1850.

rendes tanár, 1868. a porosz urakháza tagja lett.

Hegel filozófiájának hatása alatt álló büntetjogi
müveibl említjük : System despreussischen Straf-

Ha« ... alatt nom talált ^rOg eredettl gzóklle . . . alatt keresendk!
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recbte (Boim 1868 és 1869, 2 rész) ; Das gemoine
deuteche Strafrocbt (o. o. 1881—87. 2 köt.)- Irt

államjogi múvi>kí>t L$.

HjMHf, vag>- Haemat', Haemaio-, Haemo-
(gör. haima a. m. vér) aaenpel ssámoeöflsxetétel-

ben. vért jelent VHem-, Hemat-, Hemato-Memo-
alaU.

H»eiuamoeb», i. PUufmodium és Malária.
Ha«maaibwi Toum. OOr^ a. m. várvirág),

as Amaryllidaceae (Hóvirágfélék) család génasza

;

60 fiája Afrika növénye, fókép fokföldiek. Bör-

nemfl levelekkel bíró bag>'máá növények. Virá-

gok kiosi és a vastag virágzat! kocsány végén
erayfleen osoportosol, fehér, ráisaszinú v. piros,

alattiüc nagy, gyakran tarka boroklevélek. Mag-
házuk 3 flregfl, üregenkint legfeljebb 2 magkez-
demónnyel. Termése bogyó. Csinos kerti virág

aH. ooecmeus L., virága égpiros, kocsánya piros

fUtos; a H. mtmceus L. virága narancssárga,

bnroUevele zOld ; a H. cinnabarimu Dcsn. világa
dnóberssinú, stb. Hagymasaijakkal szaporl^ák.

Hagymánk olyan hatású, mint a tengeri hagyma
(1. Vrginea). a Fokfóldön használatos.

Haemapopbjrais, a gerincesek csigolyájá-

nak hasi ivét larcus ventralis) körülzáró njTijt-

ványok. L. Csig'Aya.

HmeauiUnoii, 1. Uenudinon
H«ti«i«t«o«ociM (Aa.) Wüle (dOy), a Vol-

vocaoeae moszatcsalád génasza. Az ido tartozó

fajok parányiak, egysejtek és magányosan élk,
azaz nem alkotnak sejtkolóniákat Legnevezete-
sebb íiiúa a H. pluvialis Flot., melynek milliónyi

tömege a kis^ állóvizek felszínét pirosra festi.

Néha hirtelen jelenik meg. Alkalmat szolgálta-

tott a férés es. a vérzápor babonájára. A hóme-
zök pírosságát, a apiros havat* egy más parányi
növényi szervezet okozza, a Chlamudonumas ni-

valis (a. m. Sirfiaerella nivalis v. Cuamydococcus
nivalis A. Br.).

H»ei»WpÍM— (áiut), a tetvek ogyik neme.
20-nál több fai ismentee, melyek különböz em-
lsállat* ikon élsködnek, l—4*5 mm. hosszúak.

bb a kntyatetü (H. piUferus Denny),
a tü (H. urius Moufet), a ló- és szamár-
tetu (H. macrocephalus Nitzsch.), a szarvas-

marhatetü (H. evrystemus Dennj- és H. tentd-

rostris Burm.).

Hjkeiuaiopota Mg. (iii»t), a Kétszárnyú rova-

rok (DipteraJ ren«^á>e tartozó Pöcsöklegyek
(Tabonidae) csalásának egyik neme. Az idetar-

tozó flEOoknakerós szúró és szivó sz^szervúk van,

mellyel az állat és ember vérét is szívják. Leg-
ismertebb és legközönségesebb üú ai estMozó
pöísök (H. pütvialis L.), mely kül^iOem es v.

zivatar eltt a legtolakoabb. Szflrkeszínfi ; szeme
zöldes ; alsó réasén Uborszlnú. Hátán vonalak,
potrohán pontsorok és az izbemetszésok táján

kereszfesávok ékesítik. Ai állatok küzül küluna^^en

a lra válhatik yesMddmessé, amennyiben csípé-

sével megvadi^a. Lárvái a réti talajban, való-

szinflleg a fúvek gyök»én élnek. Itt alakulnak
át múmiabábbá is.

IIa«BBat«p«a L. (áiut), a LUealakúak (Cha-
radrüfonnes) rendjébe tartooó madámem, me^'-
nek tiz ismert faja közfli a tengariszarka (H. oeira-

hgus L.) vonulás közben hazánkba is ellátogat.

Nyaka fekete. Ikrktvén és alnl fehér, a nagyobb
számyíedSk csAoaai fehérek. Csre, lábai na-
raiicsyere8ek.Hofl8ia42cm.,szárnyh. 2., farkh.U
cm. Nyáron Európa ésn^ tengerpartjain közön-
séges, télen délre vonul.

fiteenaatoxjrllK, 1. Haemaioxyhn és Cam-
pecke-fa.

Ha«BtmtoxjrIon L. (bOt), a Legmninosae
(Hüvelyesek) génasza a Caesalpinioideae alcsalád-

ban. Egyetlen faja a H. campechianum L. Qj^m-
pesfa, vér- v. kekfa). Hazája .Mexikó és Közép-
Amerika, másatt pedig, mint Nyugat-Indiában,
különösen Jamaikán, Dél-Amerika É.-i részén és
Ázsia D.-i részén, ültetik. Párosan szárnyas le-

vel, 10—12 m. magas fa. Virága sárga, virág-

zata laza fürt a levelek hónaljában. Hüvelye lán-

dzsás, lapított, rendesen 1 magvú ; nem a varra-
tok, hanem a kopácsok középvonala mentén ha-
sad fel. Fája nevezetes fest- és bútorfa ; fest-
anyaga a haemaioxyUn, L Camoérhe-fa.
HaenuttosoA, azon élsköd állatok gyiijt-

neve, melyek a vérben élsködnek.
Haementmrlm (UImx), az Ormányos piócák

(Rhynchohdellidae) egyik amerikai neme. L.

Piócák.
Haemerytliriii, a Sipunculus nev férgek

vérében lev vöröses, a hemoglobintól eltér fest-
anyag.
Haemin a. m. sósavas hematin v. Teichmann-

féle kristályok.

H»einoeyaiilii, a tintahalak/(>pAa/mKH2a),
csigák (Gastropoda) ós rákok (CrustarecO béré-

ben lev réztarWmú festanyag, mely ezekben
az állatokban a hemoglobin (1. o.) szerepét tölti be.

Ilaemocystidiam, 1. Vérbenél spórás-
áüaikák.
Haemodipsa, 1. Ceyloni móca.
H»enioKlobin, 1. Hemoglobin.
Haemo^lobinvérség (haemoglobinaetma), 1.

HemogMnnvéfüség.
Haemourresárinm, I. Vérbenél spórásál-

latkák.
HaemuljHis, 1. Hemolizis.
Hmeniopis (ilUt), I. Lópióca.
Haenioproteoa, 1. térbeni spérásállat-

kák.
Haeotorrboldarlss (gör.-lat) a. m. arany-

eres, hipochondrikus ember.
Hsemorrliois (gör.), I. Aranyér.
Haemos (Haimos), 1. Uaemus.
Haemosporidia (állati. I. VérbenAö spórás-

állatkák.

Haemosft«U«m (gör.), 1. Vérzéscsillapító

szerek.

Haemos (Haemos, HaúiMW^, ókori neve a Bal-
kán-hegyláncnak, mely Tráda É.-i határát tesri.

Haen, Anion, németalföldi szánnazású orvos,

szül. Hágában (HollandU) 1704.. megh. 1776.
1754-ben Bécsbe hívták, hol megali^rftotta hires
klinikáját. Swieten halála után Mária Terézia elsö

advari orvosa lett. H. volt a régibb bécsi (htosí

iskola toliú^^oképeni megalapítója. Számos müve
tartós értékkel bir. Le^üresebb köztük a Ratio
medendi in nosocomio practioo stb. (Wien 17&8—
1773, 15 rész, foI>-t 1771-79, 3 köt.). Oposcola
omnia medico-physica stb. c múve Nápolyban

Hae . . . atstt nen ttilt gOrtc eradetl nók He . . . aUtt kereMB4(ttl
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1780. jelont meg. A fehér himl gyógyításáról

írt mvét Szeli Károly magyarra fordította (Bécs

1775).

Haendel Vilmos, debreczeni jogakadémiai ta-

nár, szül. Selmeczbányán 1874 júl. 29. A jog- és

államtudományi tanfolyamot Budapesten és Ber-

linben végezte ; 1900. Debreczenben tanár, 1904.

pedig a budapesti egyetemen habilitált magán-
tanár. Számos újságcikkén kívül önálló mvei

:

A parlamentarismus (Budapest 1900) ; Bevezetés

a jog- és áüayntudományba (Selraeczbánya 1905)

;

azonkívül a debreczeni jogakadémia megbízásá-

ból: Szakvélemény az alapítványok áüami fel-

ügyeletére vonatkozó törvényjavaslatra nézve
(Debreczen 1906) és Szakvélemény a választójog

reformja tárgyaiban (u. o. 1911) ; Mese a boldog-

ságról (u. 0. 1913). A jogakadémiának kétizben

volt dékánja, a fiskolának 1906—1907. rektora.

Haereditas (lat.) a. m. örökség, 1. Hereditas.
Haeres (lat.), 1. Heres.
Haeresis, 1. Eretnekség.

Haering, Tlieodor, német színész, 1. Döring.
Haerlebeke, 1. Hardbéke.
Haesitatio (lat.) a. m. hebegés, dadogás.

Haestl, 1. Aestii.

Haff, a Keleti-tenger mellékén lév németor-
szági nagy lagunáknak dán elnevezése.

Halikine-féle védoltás pestis ellen, 1. Pestis.

Haífner, 1. Kari, német regény- és színmíró,
szül. Königsbergbon ISO^ nov. 8., mogh. Bécsben

1876 febr. 29. Elbb mint vándorszínész tengdött,

1830. Pesten is mködött egyideig, utóbb mint
színmíró nyomorgott. 300-nál több darabot Irt,

közöttük a legismertebb a Therese Krones cím.
Schwarzenberg und Pálfity c. színmvének Gyr
visszavétele szolgál tárgyául. Említend, hogy Ein
Staatsmann oder der gerechte Minister c. 4 fel-

vonásos színmvét Kossuth Lajos fordította le

magyarra 1826. A darabot Debreczenben (Mán-
doki társulata) és más városban el is adták.

Kossuth kéziratát az aradi múzeumban rzik.
Magyarul megjelent Apáca és kegyencn, SzcM
Antal fordításában (Debreczen 1871).

2. H., Patd Leopold, német katolikus hittudós

és püspök, szül. Horb helységben (Schwarzwald)
1829 jan, 21., megh. Mainzban 1899 nov. 2-án.

1852-ben pappá szentelték s Tübingenben repo-

tens lett. 1855-ben a mainzi papnevelintézet
bölcseleti tanára, 1866. kanonok, 1886. mainzi
püspök, ó alapította a Görres-társaságot (1. o.) és

1876. a Frankfurter zeitgemasse Broschüren c.

füzetes kat. vállalatot. Fbb mvei : Grundlinion
der Philosophio (Mainz 1881—84. 2 köt.); Die
deutscho Aufkliirung (3. kiad. Mainz 1864) ; Der
Materialismus in der Kulturgeschichte (u. o. 1865);
Eine Studie über G. E. Lessing (2. kiadás Köln
1878) ós több röpirat.

Haüz (arab) a. m. rz, a mohammedánok közt
oly emberek, kik az egész koránt könyvnéikül
tudják.

Háfiz, Semsz eddin Mohámmá, perzsa költ,
szül. Sirázban valószínleg 1.318., megh. 1389.
Ruknabád közolóbon temettetett el. Moszlim em-
ber létére a hittudományt tanulva, mely az összes
mohammodán ismertök alapja, mogszereztti a H.
címet. Eleinte a teológiával és annak gyakorlati

alkalmazásával, a jogtudománnyal foglalkozott,

késbb, mikor ert vett lelkén a misztikus val-

lási rajongás, egy szuflk- és dervisekbl álló tár-

sulathoz szegdött. Mint kitn korán-ismer, a
mozafferidák udvaránál és egy, a nagyvezir,

Hadzsi Kavámeddin által Sirázban számára alapí-

tott iskolában tanított. Eleinte a vallásos miszticiz-

musnak hódolva, rajongó hitét visszatükröz ver-

sekben nyilatkozott költi tehetsége. Ghazeljeit és

egyéb költeményeit csak halála után gyjtötte
össze Mohamed Gulendám egy divánba (vers-

kötet). Számos kiadást ért; a nevezetesebbek:
Kalkutta (1791—1826), Khanpur (1831), Bombay
(1828—1850). A bulaki (18.34, 3 köt.) és a kon-
stantinápolyi (1841) Szudi török magyarázatát is

tartalmazzák, melyek részben a legjobb európai
kiadásban (Leipzig 1857—61, 3 köt. és 1863. 1

köt.) is ki vannak adva. Magyarra elször Fábián
Gábor fordította: Haflz persa költ divaujából
ghazelák s töredékek c. (1824) ; újabb idben Érdi
Béla az eredeti perzsa szövegbl (2. kiad. Buda-
pest 1877). Németre Hammer, Nesselmann és Bo-
senzweig fordították le. Ez utóbbinak kitn kiadá-

sában együtt találja az olvasó a perzsa szöveget
is (Wien 1858—64, 3 köt.). Angol legújabb prózai

fordítása Clarké, Haflz The Divan (2 köt., Kal-

kutta 1891). V, ö. Vullers, Vitarum poetarum
persiconim fasciculus 1. (Daulet sah perzsa szö-

vege).

Hafka, község, 1. Hóka.
Hainar^ord, helység Izland szigetén (l.o.).

Hafner, Philipp, oszti'ák bohózatíró, szül. Bécs-
ben 1731., megh. u. o. 1764. Jogot tanult s egy
ideig hivatalnok volt, de csakhamar egészen tol-

lának élt. Egyik megteremtje a bécsi népszín-

mnek és bohózatnak. Darabjai közül néhányat
Perinet operetté dolgozott át s nagy sikert aratott

velk, összegyjtött munkái Bécsben jelentek

meg 1812., 3 köt.

Hahiia, latin neve Kopenhágának.
Hafren, a Sevem (1. o.) fels folyásának neve.

Haistein. Hannes, izlandi politikus és költ,

szül. 1861 dec. 4. Dániában tanult, aztán haza-

térve, Reykjavikbau ügyész volt, majd 1896. Lsa-

fjord polgármestere és kerületi fnöke lett. 1890
óta az izlandi líiggetlenségi párt élén állott s nagy
része volt az 1903-iki alkotmánymódosításban.
1904—9-ig viselte elször az izlandi miniszt<>ri

tisztséget. 1909-ben bankigazgató lett, de 1912.

i^ra kinevezték izlandi miniszterré. Mint költ is

kiváló s költészete nagj- rokonságot mutat Hol-
ger Drachmann dán költvel.

Hafsza, Mohammed felesége, 1. Mohammed.
Haitárák, a próféták könyveibl vett egj-es

8zaka.«izok, amelyeket szombaton ós más ünnep-
napokon a pentateuchusból vett részek után szok-

tak fölolvasni.

Ilaff., természetrajzi nevek mellett Hagi'n

Hermann August, német entomológus (szül. 1817,

megh. 1893) nevének rövidítése.

Hága (Haag, s Gravenliage, s'Hage, ihe Ha-
gue), a németaltöldi királyn, a kormány, a par-

lament és a legfbb törvényszék székhelye, Dél-

Hollaudia tartomány fvárosa, 4 km.-nyire az

Északi-t<ingertl, csatorna és vasút mellett, (ibu)

288,577 lak., ágyú-, vas- és rézöntéssel, kocsi-.

Hae ... aUtt nem Ulált gürig eredetU szók He . . . aUtt keresendk I
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kalap- és bútorgyártásbal, ezüiit- és aranyékszer-

kóaittéaBeL A yároe Európa o^ik lPKrpn(los(>b-

bea és legBiHMUyosabban épült helye. Utcái közül

némolyikot ftiúad negélyezett és szép hidakkal

áthidalt isatonia saeli át ; ezek közt a legszebb a

Voorhout. Leffoirtoaabb réeie H.-nak a Binnen-

hof, amely ktlKiobiM stUmbMi épült régi házak-

ból áll. Terel ktettl ft Vljverbcr? e(?yik felét faül-

tetvéoyek, wifgnrat tiszta vízzel telt medence al-

kotja. A legjelent6ken>'ebb épületek : a ré^ri kir.

pstoto. 400,000 kötetbl álló könyvtárral, kép-,

érem- éB ritkaságok gjüjteménjével : az új ki-

rályi pidote, • DMSMii Móric-palota (Mauritf^huis),

gaaáag képtárral : a vároeháza, a szinház, a ^ót-

isMafl Groote Kerk (Szt. Jakab t^>mploma). A
memlékdc: a Binnenhof e^ry kútján Hollandiai

Vilmos szobra ; a Pleinen I. Vilmos, a Buitenhofon

II. Vilmos király órcszobra; a kir. palota eltt I.

Orániai Vilmos lovasszobra: Spinoza ércszobra

és a nemzeti emlék a Nederlandsche Magd-dal (a

NáuMtaUtUideket nraiélyeeitö ni alak). NaíO'obb

gytj^Boérnytá még : a váirosi muzeom, Steengracht

báró gyjteményei és a Meermanno-Westreenia-
num (régi nyomtatványok, kéziratok, vázák és

szobrok gyjteménye), az etnográfiai múzeum és a
gasdag nemzeti könj-vtár. Kiválóbb tanintézetek

és tudományos egyesületek : a felsbb zene- és

rajziskola, tengerhajózási akadémia, a tizikai tár-

sulat, a fe.st-eg}'esület, az Indische Gren<X)tschap

és az Institut voor de Taal-, Land-enVolkenkunde
von Nederlandsch-Indie. Környéke villaszerén

van beépítve : 5 km.-njire van a gyönyör Hágai-
erd (het Haagsche Bosch) és ebben az Oranien-

zaal nevú kir. kastély, szép képgj'üjteménnyel.

E kastély körül van Európa egyik legszebb parkja.

ÉNy. felé gjönyör fasor vezet el Schoveningen
tengeri fiirdhöz. H. Secundus J., Huygens Con-
stantio költ és Huygens Chrístian híres ma-
tematikus szülhelye. DK.-ro van a Riswyck-
kasttiy, amelyben 1697. egyrészt Franciaország,

másréezt a német császár, Spanyolország, Anglia

és Hollandia köt^*ttek egymással békét H. eredeti-

leg a hollandi grófok vadászkastélya volt 1250-ben

V. Florens gróf itt palotát építtetett és székhelyéül

választotta ; a XVI. sz.-ban már az ország aÉék-

helye. 1710 márc. .31. itt kötötték meg a német
sászár és a tengeri hatalmak az els hágai egyez-

ményt ée máj. 4 a máso<likat. 1717 jan. 4- a hár-

mas szövetséget Francia-, Angolország és Hol-

landia, 1717 febr. 17. pedig a békét Spanyolor-

szág, Bzavója és Ausztria itt kötötték meg.
Bonaparte Ijajos a kormány székhelyét áttette

Utrechtbe. majd Amsterdamba. Az Oiániai ural-

kodócsalád alatt fényes kir. székvárossá fejl-

dött. H.-ban 1899 májusától júliusig az els béke-

konferencia ülésezett és a választott békebirósá-

gok székhelyéül választatott. 1907-ben a II. béke-

konferencia színhelye, a békepalotának ekkor
volt az alapkletétele és 1912. a felavatása.

Hagáda a. m. haagada (1. o.).

Hágai állandó vUasztott bíróság (franc, cour
permanente d'arbifragc) alatt értjük a hágai
els béke^rtekezleten (1. Békekonferenciák) létre-

jött els egyezmáoy (Convention pour le régle-

ment des oonlUts totematíonaux) által létesített

és a hágai második békeértekezleten létrejött els

egyezmény (hasonló clmA, mint a fenti) által fen-

tartott azt az intézményt, amely a nemzetek közt

elforduló vitás kérdésekben határoz. (Határozott

pl. a Németország és Franciaország között 1909.

felmerült Casablancái viszály ügyében.) A H.-ot

nem kell úgy képzelni, mint állandóan együtt-

lev törvényszéket, mert mostani szervezetében

a H. csak névsor, amelybl a viszálykodó álla-

mok bírákat választhatnak. A H.-b<jl állandóan

csak egy iro<la áll fenn. amely az adminisztratív

üg>oket elkészíti s intézi. A H.-ba minden hata-

lom 4 birót jelöl ki. Részünkrl ki voltak jelölve

:

Berzeiiczy Albert és Apponyi Albert gr. Apponyi
Albert megbízatása lejánrán. új magyar bíróként

Nagy Ferenc ny. államtitkár jelöltetett ki. Osz-

trák részról kijelölték : Jjammasch Rudolfot ós

Plener Henriket.

Hágai békebiróság, I. Hágai állandó válasz-

tott hirósán.

Hágai békeértekezletek. Amagyarországgy-
lés az 1913. év nyarán elfogadta az igazságügy-
miniszter által elterjesztett törvényjavaslatot a
hágai két els nemzetközi békeértekezleten (1.

Békekonferenciák) megállapított több egyezmény
és njllatkozat becikkelyezése tárgyában. Ezzel a
törvénnyel a második nemzetközi békeértekezle-

ten megállapított egyezmények közül az ország

törvényei közé iktattattak az 1907. évi október hó
18. napján Hágában kelt következ egyezmé-
nyek: 1. Eg>'ezmény a nemzetközi viszályok bé-

kés elintézésérl. 2. Eg>ezmény a szerzdéses kö-

vetelések behajtása végett igénybe vett fegyve-

res er alkalmazásának korlátozásáról. 3. Egyez-
mény az ellenségeskedések megkezdésérl. 4.

Egyezmény a szárazföldi háború törvényeirl és

szokásairól. 5. Egyezmény a semleges hatalmak
és személyek jogairól és kötelességeirl száraz-

földi háborúban. 6. Egyezmény az ellenséges ke-

reskedelmi hajókra vonatkozó elbánásról az ellen-

s^eskedések kitörésekor. 7. Egyezmény a keres-

kedelmi hajóknak hadihajókká való átalakításá-

ról. 8. Egyezmény a tenger alatti önmköd üt-

közaknák elhelyezésérl. 9. Egyezmény a bombá-
zásról tengeri hadervel háború idején. 10. Egyez-
mény a (íenfl Egjezraény elveinek alkalmazásá-

ról a tengeri háborúra. 11. Egyezmény a tengeri

háborúban gyakorolt lefoglalási jog egyes korlá-

tozásairól. 12. Egyezmény a semleges hatalmak
jogairól és kötelességeirl tengeri háborúban.

Az els nemzetközi békeértekezlet<>n megálla-

pított egyezmények fenmaradván azokkal a szer-

zd államokkal szemben, amelyek az 1., 4. és

10. pontban említett egyezménj'eket nem ersí-
tették meg, az 1899. évi július hó 29. napján Há-
gában kelt egyesmények is az ors^ törvényei

közé iktattattak. Biiek az egyezm^ek a követ-

kezk: 1. Egyezmény a nemzetközi viszályok

békés elintézésérl. 2. Eg>-ezmény a szárazföldi

háború törvényeirl és szokásairól. 3. Egyezmény
az 1864. évi augusztus hó 22. kelt Genfl Egyez-
mény elveinek alkalmazásáról a tengeri háborúra.

Az el.s nemzetközi békeértekezleten megállapí-

tott nyilatkozatok közül, mint még fennállók, az
ország törvényei közé iktattattak az 1899. évi

július hó 29. napján Hágában kelt következ nyi-

latkozatok: 1. Nyilatkozat oly lövedékek alkal-
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mázasának tilalmáról, amelyeknek egyedüli célja

fojtó vagy mérges gázok terjesztése. 2. Nyilat-

kozat oly golyók alkalmazásának tilalmáról, ame-
lyek az emberi testben könnyen szétmennek vagy
ellapulnak.

Hágai nemzetközi államértekezlet a váltó-

jog és a csekkjog egységesítése tárgyában.

/. Történeti elzmények a váltójog egységesítése

tárgyában. A váltójog nemzetközi egyenlösitésé-

uek eszméje iiosszú id óta foglalkoztatta a jogász-

és a kereskedi köröket. Az els magyar jogász-

gylés is (1870.) kívánatosnak tartotta az európai

kereskedelmi és váltótörvényeknek Európaszerte

nemzetközi kongresszus által megállapítandó

egyenl alapelveki'e fektetését. A váltójog egyen-

lsítésére irányuló törekvést azok a különbségek

igazolják, amelyek az egyes államok váltójogai

közt a jogfejldés folyamán létesültek. Minthogy
újabb idben a kereskedelmi összeköttetések nagy
fellendülésével a váltóforgalom a különböz nem-
zetek között mind srbbé vált, ezek az eltérések

az egyes nemzetek váltójogai között részben a

váltójogi szabályok számos öszszeütközésére ve-

zettek, részben azzal a hátránynyal jártak, hogy
a kereskedelmi köröket a külföldi'l érkez vál-

tókkal szemben sok esetben bizalmatlanokká tet-

ték. A váltójog nemzetközi egyenlsítésének ér-

dekében ez okból egyes jogi testületek különböz
tervezeteket dolgoztak ki. így az Association for

the refonn and codifleation of the laws of na-

tions (amely egyesület újabban az International

Law Association nevet viseli) az 1875. Hágában
tartott tanácskozáson bizottságot küldött ki a
nemzetközi váltótörvény alapjául veend elvek

kidolgozására és az elkészít munkálatok alap-

ján 1876. Brémában tartott konferenciáján húsz
ilyen elvet állapított meg, melyekhez az 1877.

Antwerpenben ós 1878. Frankfurtban tartott kon-
ferenciáján még további hét szabályt csatolt.

Ezek az ú. n. brémai szabályok, amelyeket azután
a nevezett jogi egyesület 1908. Budapesten tar-

tott konferenciáján újabb revízió alá vett s új

szövegezésben 27 tételben, mint budapesti szabá-
lyokat fogadott el. (Az 1912. évben Parisban tar-

tott konferencia ezeken némi csekély módosítá-
sokat tett.) Az Institut de Droit International

1885. Brüsszelben már teljes törvénytervezetet

dolgozott ki. Az egyenlsítési törekvések ell a
kormányok sem zárkózhattak el. A belga kor-

mány 1885. Antwerpenben és 1888. Brüsszelben
kereskedelmi jogi kongi'osszust rendezett, amely
a váltójog nemzetközi egységesítésére törvény-
tervezetet is dolgozott ki.

II. Az 1910-ik évi els hágai nemzetközi ál-

lamértekezlet a váltójog egységesítése tárgyál)an.
Ily elzmények után a németalföldi kormány
1908. a Német birodalom ós Olaszország kormá-
nyainak indítványára az 1910-ik évre Hágába
nemzetközi államértekezletet hívott össze a váltó-

jog egységesítése végett. A magyar királyi igaz-

ságügyminisztérium a Hágában tartandó állam-
értekezlet elkészítésével kapcsolatban kezdemé-
nyez lépést tett a közös külügyminisztérium
közvetítésével abban az irányban, hogy Magyar-
ország, Ausztria, a Német birodalom és Olasz-
ország, miután váltótörvényeik ugyanazon váltó-

rendszer alapján állanak, a lehetséghez képest

elzetes megállapodásra jussanak egymás közt

arra az egységes jogi álláspontra nézve, amelyet
a németalföldi kormány által megküldött kérd-
pontok tekintetében elfoglalniok kellene. Ez az
olóértekezlet az 1910-ik év febr. havában Bécs-

ben meg is tartatott és azt eredményezte, hogy a
nevezett államok a kérdpontokra adandó vála-

szok lényegére nézve nagyrészt megegyeztek.
Az államértekezlet 1910-ik év júl. hó 23-án a kö-

vetkez államok képviselivel ült össze Hágában :

Magyarország (kiküldöttei dr. Nagy Ferenc nyg.
államtitkár, egyet. ny. r. tanár, dr. Sichermann
Bernát ügyvéd, a Magyar Általános Hitelbank jog-

tanácsosa és dr. Fodor Ármin, az igazságügy-
minisztériumban alkalmazott kir. ítéltáblai biró),

Argentína köztársaság, Ausztria, Belgium, Bra-
zília, Bulgária, Chile, Costa Rica, Dánország,
Ecuador, az északamerikai Egyesült-Államok,

Franciaország, Görögország, Haiti, Kína, Japán,
Luxemburg, Mexikó, Montenegró, Nagybritannia,

Nómetalíold, Németbirodalom, Nikaragua, Nor-
végország, Olaszoi-szág, Oroszország, Paraguay,
Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szalvador, Szerbia, Sziám, Törökország és Uru-
guay. Az értekezleten elfogadott egyezménynek
és egységes váltójogi törvénynek tervezetét tar-

talmazó zárójegyzkönyvet az államok lóküldöt-

tei 1910 jún. hó 23-án aláírták.

III. Az 1912. évi második hágai nemzetközi

államértekezlet a váltójog és a csekkjog egysége-

sítése tárgyában. Az 1910. évi államértekezlet

óhajához képest az 1912. évi jún. hó 15-én össze-

ült második államértekezleten ugyanazok az ál-

lamok voltak képviselve, amelyek az els érte-

kezleten résztvettek. Haiti és Uruguay kivételé-

vel ; mint új résztvevk pedig a következ álla-

mok kiküldöttei jelentok meg : Guatemala, Pa-
nama és Románia. Magyarországot ugyanazok a

kiküldöttek képviselték, akik az 1910. évi állam-

értekezleten is résztvettek. Az államértekezlet

teljes ülése az egyezményt és az egységes váltó-

jogi szabályzatot letárgyalván, azokat elfogadta.

Az egyezmény aláírása 1912 júl. 23. történt. Az
egyezményt Magyarország képviselotóhon Ó Fel-

ségének meghatalmazása alapján hágai köve-

tünkön kívül dr. Nagy Ferenc írta alá. Nagybri-
tannia és az északamerikai Egyesült-Államok már
elzetesen kijelentették, hogy az egyezményt az

angol különleges viszonj'okban rejl okokból nem
fogják aláírni. Az 1912. évi államértekezlet egy-

úttal a c^ekkjog egységesítését is tárgyalta ós az

1912 júl. 1 ó 23. tartott záróülésen az értekezleten

résztvevk aláírták a zárójegyzkönyvet, amely
a határozatokat tartalmazta. Az értekezlet azt az

óhaját fejezte ki, hogy a németalföldi kormány a

csekkjog egységesítésére vonatkozó egyezmény-
nek és egységes szabályzatnak megszövegezése
és aláírása végett új állaraértokezletet hívjon

össze. Az allamórtekezlet egyúttal nemzetközi

bíróság felállításának eszméjével is foglalkozott

és a résztvev államok kormányaihoz azt a ké-

relmet intézt<í,hogy tegyék megfontolás tárgyává

azt a kérdést, vájjon lehetséges volna-e közös

birói hatóságot szervezni a közös váltójogra vo-

natkozólag. Az államértekezlet ezt az óhajt szín-



HAffal nemzetközi AHamértekezlet — 299 — Hágai nemzetközt Allamértekezlet

tén belefoglalta 1912 júl. 23. aláírt zárójeg>'zö-

könyvóbe.

IV. Az egyaéges váltójogi szabályzat tartalma.

A szabályzitt •Egységes szabályzat (Réglement

Uniforin*') az idogra ós a sf^át váltóról*, amely 80

cikkbl ált, két címre oszlik. Az elsó cím az idegen

váltót, a második cím a sf^át váltót szabályozza.

Ami az egységes váltójogi szabályzatnak az

I87Ü. XXV'II. t.H'.-ben foglalt magyar váltétör-

vónyhez való viszonyát illeti, niindenokelött ki

kell emelni, hogy mindkettó elvilef? ugjanazon
az alapon áll, még pedig a német váltójog rend-

SMTéaek alapján. Ép úgy, mint váltótörvényünk,

a hágai sxabályzat is a váltó lényeges kellékének

tokinti, hogy a váltó elnevezés magában a váltó

szövegében foglaltassék ; az egyezmény azonban

feljogosítja az egyes államokat, hogy nemzeti

törvényhozásuk útján ezt a kelléket is elejthes-

sék és érvényes váltónak tekinthessenek olyan

okiratot, amely kifejezetten rendeletre szól. Lé-

nyegesebb eltérések tnidigi váltótörvényeinktói

a következk : A íizetés idejének a megjelölése

nem lényeges kellék annyiban, hogy hiánya ese-

tében a v^tó nem érvén^ielen, hanem látra szó-

lónak tekintend ; szorosan véve nem lényeges

kellék továbbá a kiállítás helye sem, mert a ki-

bocsátónak neve mellett megjelölt hely azt helyet-

tesíti, k'/. intézvényezett saját váltónál a kiálÚtás

és a fizetés közti helykülönbség nem kívántatik

meg. Telepített váltó liz is, amely az intézvénye-

zett lakóhelyén harmadik személynél fizetend

;

ez az ú. n. Zahlstellonwechsel, amelyet a magyar
jog eddig nem Lsmer. A látra v. lát után bizonyos

idre fizetend váltóban kamat is kiköthet, amely
a kamatláb megjelölésének hiányában

5<*/o. A
xálogforgatmányt. amely eddigi jogunkban isme-

retlen volt, a hágai szabályzat elismeri ugyan,
az egyezmény i. cikke azonban megengedi, hogy
mindegyik szerzd állam területén az ily forgat-

mány keletkezését meggátolja olykép, hogy az

nem írottnak tekintend. A lejárat utáni forgat-

mánjTiak ugyanaz a hatálya, mint a lejárat elt-

tinek, az óvás felvétele vagy az óvási határid
után keletkezett forgatmány azonban csak a ma-
gánjogi engedmény hatályával bír. \ kibocsátó

kikötheti, hogy a váltót elfogadás végett vagy
egyáltalában, vagy bizonyos határidig ne mutas-
sák bo ; továbbá mind a kibocsátó, mind a forgató

Jdkötheti, hogy a váltót bizonyos határidón belül

mutassák be elfogadás végett. Az intézvényezett

nem köteles a váltó berautatá-sakor azonnal nyi-

latkozni, hogy a váltót elfogadja-e V. sem, hanem
követelheti, hogy a váltót neki a következ köz-

napon újból mutassák be. Eltérleg az eddigi ma-
gyar jogtól, amely szerint a megtörtént elfoga-

dást visszavonni nem lehet, az egységes váltójog

szabályai szerint abban az e6ett)en, ha az intéz-

vényezett, aki a váltót elfogadásával ellátta, az

elfogadást törli, mieltt a váltót birtokából kiadta,

az elfogadás megtagadottnak tekintend ; mind-
azonáltal az intézvényezett elfogadásának tar-

talma szerint kötelezve marad, ha azután törölte

azt, miután a váltóbirtokossal vagy bármely váltó-

alálróval közölte, hogy a váltót elfogadta. A va-
saira ssóló váltót a hágai szabályzat nem ismeri

gfan, d« az eg^'ezmény 6. cikke megengedi a

szerzd államoknak, hogy nemzeti törvényho-
zásuk útján azt saját területükön szabályozzák.

Lényeges újítás, hogy a hágai szabályzat a biz-

tosítási visszkeresetet elejti. A hágai szabályzat

elfogadás hiánya esetében, valamint az elfogadó-

nál a biztonság hiánya miatt szintén fizetési vissz-

keresetet ad. A visszkereset feltétele az óvás

;

az óvásnak alakját azonban, valamint a váltó-

jogok gyakorlása vagy fentartása végett szük-

séges egyéb cselekmények alakját a nemzeti

törvények fogják szabályozni. Az egyezmény 9.

cikke ezenfelül megengedi, hogy mindegjók szer-

zd állam kimondhassa, hogy az óvás a váltó-

birtokos beleegyezésével az intézvényezett által

a váltón aláírt és nyilvános lajstromba beve-

zetett magánnyilatkozattal is pótolható. Fontos
újítás eddigi jogunkkal szemben, hogy a hágai

szabályzat az erhatalom kérdését, amelynek
az 1876. évi törvényünk nem tulajdonít a váltó-

jogban hatályt, szabályozza, még pedig olykép,

hogy abban az esetben, ha az erhatalom har-

minc napnál rövidebb ideig tart, a váltó be-

mutatásának és az óvás felvételének határideje

meghosszabbíttatik ugyan, de utólag a bemutatás
és az óvásfelvétel szükséges ; ha azonban az elhá-

ríthatlan akadály harminc napnál hosszabb ideig

tart, a visszkereset bemutatás és óvás nélkül is

gyakorolható. A névbecsülés intézményét a hágai

tervezet egyszersíti és kimondja, hogj* a váltó-

birtokos névbocsülési elfogadást senkitl sem kö-

toles elfogadni még akkor sem, ha a váltón szük-

ségbeli utalványozottként megjelölt személy
ajánlja azt. A váltómásodlatok kiállítására vona^
kozó kötelezettség, amely a magyar váltótörvény

szerint minden esetben fennáll, úgy, hogy az

ellenkez ki se köthet, a hágai szabályzat sze-

rint kizárható a váltón annak felemlitésóvel, hogy
a váltó egyetlen példányban van kiállítva. Elté-

rleg van szabályozva az elévülés is abban a te-

kintetben, hogy a váltóbirtokosnak váltókereeete

a forgatók és a kibocsátó ellen az óvás felvéte-

létl számított egy év alatt, a forgatónak a többi

forgatóval és a kibocsátóval szemben indítható

visszkeresete pedig a váltó visszaváltásától, vagy
a forgató ellen indított koreset inditá.sától számí-

tott hat hó alatt évül el. A váltó elveszése eseté-

ben követend eljárást a hágai szabályzat nem
tartalmazza ; az egjezmény 15. cikke a szerzd
államok törvényhozásának tartja fenn, hogy e
részben az eljárást akár a megsemmisítési e^éits
alakjában, akár más alakban szabályozza.

A fentiekbl kitnik, hogy a hágai egységes
váltójogi szabályzat, ámbár a váltójog szabályai-

nak nagy részét tartelmazza, nem teljes és a nem-
zeti törvényhozások által kiegészítend. A nem-
zeti törvényhozás által szabályozandó kérdések

:

a váltóképesség kérdése, a váltóóvás alakjára és

a megsemmisítési eljárásra vonatkozó rendelke-

zések. Ennélfogva a magyar törvényhozás fel-

adata lesz, hogy az egyezmén>- becikkelyezése

után az azzal megalkotott váltószabályzatot ki-

egészítve, a váltójogot teljességében új törvény-

nyel szabályozza (1. Váltéfjog alatt).

/rcxtatom. ütgj fenne, A magyar Táltójog kéaikOajnrs

IS. $ ; Plón Sáador, A magyar váltójog kézikAayve 18. $

;

Nagy Perene, A v&ltöjog n«mMtkOxi egyealMMae, A Magyar
Igaaágttgy XIX. és XXV. kOt: Haatoa Blemér, NeiuetkOci
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egységes váltójog, Budapest 1908 ; Grecsák Károly,, A váltó-

Jog egységesítése. Jogállam X. évfolyam ; Fodor Armln, A
hágai váltójogi államértekezlet. Jogállam X. évfolyam ; dr.

Meyer Félix és dr. Schermano Bernát eladásai a hágai váltó-

konferenciáról. Jogászegylet! értekezések, Üj folyam VI. köt.

29. füzet ; Nagy Ferenc, A hágai váltójogi nemzetközi
egyezmény, A Magyar, Jogászegyletben 1912 nov. 10-én

tartott eladás ; Fodor Ármia, A hágai váltójogi nemzetközi

államértekezlet eredményei a nemzetközi jog szempontjá-

ból, a Magyar Jogászegyletben 1912 nov. 16-án tartott el-
adás ; Cohn G., BeitrÜgezur Lehre vom einheitlichen Wech-
selrecht, Heidelberg 1880; Meyer Pelix, Weltwechselrecht,

Die Verschiedenheiten der geltenden Wechselrechte und
derén Vereinheitlichung, üenkschrift lm Auftrage der Ael-

testen der Kaufmaanschaft von Berlin, Berlin 190fi; u. a.,

Das Weltweciiselrecht. I. Die geltenden Wechselrechte in

vergleichender Darstellung. II. Der Bntwurf eines einheit-

lichen Wechselgesetzes nebst Begriindong, Leipzig 1909;

Bimons, Die Haager Wechselrechts-Konferenz, Weltwechsel-
recht und Wechselorduung, Deutsche Jpristenzeitung XV.
Jahrgang ; Wieland, Die Haager, Wechselconferenz, Zeit-

schrift für das gesammte Handelsrecht 68 köt. ; Norsa, Sur
le projet de loi uniformé en matiere de lettre de change.
Roma 1888; Bnsatti, L'uniíication du droit relatif a la lettre

de change et au cheque, Revue de droit international, Tome
Xin. 492. lap. Az 1910. évi, valamint az 1912. évi nemzet-
közi államértekezlet irományait és tárgyalásait a német-
alföldi kormány két-két kötetben közzétette : Conférence
de La Haye pour runiücation du droit relatív a la lettre

de change etc. Documents Actes 1910 és 1912.

Hágai nemzetközi magánjogi konferenciák.
Ismételten indultak meg diplomáciai tárgyalások

oly célból, hogy nemzetközi megegyezések — akár
államszerzdések, akár azonos törvények alak-

jában — megfelel megoldásra juttassák a külön-

félejogterületeken érvényes magánjogi szabályok

összeütközéseinek és a perjogi jogsegélynek kér-

déseit. Németalföld kormánya már 1874. meg-
kisérlette egy ily tárgyú nemzetközi államértekez-

let egybehívását, amely elssorban a birói Ítéletek

nemzetközi végrehajtásával foglalkozott volna.

1881-bon az olasz kormány közölt a többi hatal-

makkal emlékiratot, amely Mancini jogtudóstól és

minisztertl származott s a személyekre, a dol-

gokra és a jogügyletekre vonatkozó jogszabályok
összeütközéseinek kiegyenlítését biztosító nem-
zetközi megállapodások elkészítését célozta ; a
megindult tárgyalások nem jártak sikerrel. 1889-

ben a délamerikai államok Montevideoban tartot-

tak államértekezletet, amelyen sikerült is Dél-

Amerika fbb államai részére — több államszer-

zdéssel — a nemzetközi magánjog és perjog
számos ágában egységes szabályokat megállapí-
tani.

A nemzetközi magánjog és a perjogi nemzet-
közi jogsegély kodifikálásának terén nevezetes
sikereket értek el a H., amelyeket a németalföldi

kormány hív idnkint össze. Eddig négy ilyen

konferencia volt : az els 1893. szeptember havá-
ban, a második 1894'. június ós július havában, a
harmadik 1900. május ós június havában és a
negyedik 1904-. május és június havában. Általá-

nos jellomvonása e konferenciáknak, hogy nem
foglalkoznak általános, elvontabb természet sza-

bályok megállapításával, hanem oly speciális kér-

dósokkol, amelyekre nézve az összeütközések ki-

egyenlítésének szükségét a gyakorlatban legin-

kább érzik.

Az 1898. éld Mgai 1. nemzetközi konfereruián
Magyarországon kivül resztvettek : Ausztria.
Belgium. Dánia, Franciaország, Luxemburg.
Németalföld, Németország, Olaszország, Orosz-
ország, Portugália, Románia, Spanyolország és

Svájc. A meghívást Norvégország és Svédország
is elfogadták, de képviselket csak a késbbi ál-

lamórtekezletekre küldöttek. Nagybritannia, hi-

vatkozással a brit jog speciális természetére, a
nemzetközi magánjogi konferenciákon eddigelé

még nem vett részt. Az I. konferencia megállapo-
dásait a zárójegyzkönyv a következ címfelira-

tok alatt tün1»ti fel : 1. a házasságra, 2. a peres

és nem peres ügyek iratainak közlésére (kézbesí-

tésére), 3. a megkeres levelekre, 4. az öröklésre

vonatkozó rendelkezések. Ezek a megállapodások
azonban még nem mutatkoztak alkalmasaknak
arra, hogy az érdekelt államok azokat, mint nem-
zetközi szerzdéseket, aláírassák.

Az 1894. évi hágai II. konferencia öt terveze-

tet állapított meg, úgymint 1. a házasságról : a)

a házasság érvényességének elfeltételei, b) a

házasság következményei a feleség és a gyerme-
kek személyi állapotára, c) a házasság felbontása

és az ágytól és asztaltól való elválás ; 2. a gyám-
ságról ; 3. a polgári eljárásról : a) kézbesítések.

b) megkeres levelek, c) perbeli biztosíték, d) sze-

génységi jog, e) személyfogság ; 4. a csdrl

;

5. a törvényi öröklésrl, a végi-endeletekrl és a
halálesetre szóló ajándékozásokról. A II. konfe-

rencia megállapodásai közül a polgári eljárásra

vonatkozó tervezet nemzetközi egyezmény ere-

jére emelkedett és a hozzátartozó pótjegyzökönyv-
vel, valamint csatlakozási jegyzkönyvekkel
együtt (Magyarországon az 1899. XIII. t.-cikkbe

iktatva) hatályban volt 1899 május 25-tl kezdve
hallgatólagos megújulás következtében 1909 ápr.

hó 27-ig. Ezen a napon az említett egyezményt,
valamint a végrehajtása tárgyában 1899 május
hó 20-án 30021. I. M. szám alatt kibocsátott ma-
gyar igazságügyminiszteri rendeletet (1899. évi

Rend. Tár. 1022. 1.) az 1909 : XIV. t.-cikkbe ikta-

tott új nemzetközi egyezmény és a végrehajtása
tárgyában 1909 április 26-án 9000 1. M. szám alatt

kiadott magyar igazságügyminiszteri rendelet

váltotta fel, mely utóbbi egyezményrl és rende-

letrl alább is lesz szó.

Az 1900. éti hágai III. konferencia négy ter-

vezetet állapított meg, úgy mint: 1. egyezmény-
tervezetet a házasság érvényességére vonatkozó

törvények összeütközéseinek kiegyenlítése vé-

gett ; 2. egyezménytervezetet a házasság felbon-

tására, valamint az ágytól és asztaltól elválásra

vonatkozó törvények és az ily tárgyú biráskodá>

terén támadható összeütközések kiegyenlítése vé-

gett ; 3. egyezménytervezetet a kiskorúak gyám-
ságára vonatkozó törvények és gyámhatóságok
terén támadható összeütközések kiegyenlítése vé-

gett ; •4'. egyezménytervezetet a törvényes örök-

lést, a végrendeleteket és a halálesetre szóló aján-

dékozásokat illetó törvények terén támaílható

összeütközések kiegyenlítése végett. A III. konfe-

rencia most említett megállapodásai közül az

els három csekély módosítjisok után nemzetközi
egyezmények erejéi-e emelkedett s (az 1911 : XXI.,

XXII. és XXII I. t.-cikkekbe iktatva) Magyaror-
szágon is hatályban van.

Az 1904. éli hágai 1 V. konferenvia, amelyen
Japán is képviselve volt, öt tervezetet dolgozott

ki, ú. m.: 1. a polgári eljárásra vonatkozó egyez-

mény tervezetét ; 2. a törvényi öröklésre és a vég-
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rendeletekre vonatkozó törvények öeszeUtközé^iei-

rölsaólóegyezmény tOTveaetét; 8. a házasságnak a
házastársak személyes viszonyából folyó jogaira

és kötelességeire, valamint a házastársak vagyo-

nára gyakorolt hatásalt roudezó törvények össze-

ütközéseirl szóló egyezmény tervezetét ; 4. a tol-

joskoruak gyámságára és hasonló védelmi intéz-

kedéeekr tkoíu^ egyezmény tervezetét ; ö.

osödjoK ny tervesetét. Bs^ közül a ter-

YSK^k iv' /.„. .u 1. é6 a 4. tervezet nemzetközi
sgyemnény crojóro emelkedett s (az 11)09 : XI\'.

éí* ft» < Ml '
1 I ! t -cikkekbe iktatv'í > M'vvírorszá-

g' van. A 3. (a 1. le szé-

ni i viszonyaira v ....... „ ; torve-

: izetközi egj'ezményt egj'es

a; ak, de ez az egyezmény még
hatályba nem lépett ; Magyarország ezt az egyez-
ményt nem írta alá. A IV. konferencián kidolgo-

zott ctiódjogi egyezménjtervezet (fent 5. alatt) nem
általános egyezmény tervezetének készült, hanem
olyannak, amely két-két állam között kötend ily

táj^yú egyezménynek alapjául szolgálhat.

A hágai III. és IV. konferencia munkálatainak
elökéezitése, intézése és rendezése körül kiváló
éiiI " szerzett az 1897. szervezett n^meto/-

fó :ii nemzetközi magánjogi bizottság.

Ez H iiviiH'Uilföldi királyi bizotti>ág járt el a né-

metalföldi kormány megbízásából az 1910. és

1912. Hágában a váltójog és a csekkjog egysége-
sítése végett tartott I. és II. nemzetközi államér-

tekezletek elkészítésénél és rendezésénél is. (B-
vebben 1. Hágai nemzetközi államértekezkt a
váUójog és a csekkjog egységesítése tárgyában
alatt.)

Magyarország mind a négy hágai nemzetközi
magánjogi konferencián képviselve volt s a ma-
gyar állam kiküldöttjei (az I. ée a II. konferencián
Korizmi(» Antal, a III. és a IV. konferencián dr.

Tóry Gusztáv) tevékeny részt vettek a konferen-

cia munkálataiban. A III. és a \\. konferencián a
magyar kiküldöttet a konferencia eg>-ik alelnö-

kévé választották meg.
A konferenciák munkálatai alapján létrejött és

hatályban lev nemzetközi egyezmények vázlatos

tartalma és az ezen egyezményekre vonatkozó
egyéb fontosabb adatok a következk

:

/. A polgári eljárásra vonatkozólag 1905 jú-

lius 17-én Hágában kelt nemzetközi egyezmény
(1909 : XlV.t.-c.) hat fejezetbl áll.

Az els fejezt (1—7. cikk) és a második feje-

set (8—16. cikk) a peres és nem peres ügyiratok
közlésérl és a megkeresésekrl szólnak. Ázegjez-
mény a kézbesítend ügyiratok és a megkeresé-
sek továbbítására az azeltt irányadó hosszasabb
diplomáciai út helyébe általában a konzuli köz-

vetítés rendszerét állapítja meg, mely abban áll,

hogy az ügyiratokat a megkeres államnak a
m^keresett államban mköd konzula jutta^a
el ahhoz a hatósághoz, amelyet a megkeresett
állam kijelölt ; de a szerzd államok bármelyiké-
nek szabadságában áll a többi szerzd államok-
hoz intézi tt értesítésben azt kérni, hogy a terü-

letén teljesítend kézbesítések vagy megkeresé-
sek teljesítésére irányaié kdeimet diplomáciai
úton intézzék hozzá. A kézbesítend ügyiratokat
ssak akkor szükséges a megkeresett hatóság

nyelvén v. külön nemzetközi megállapodásban
megállapított nyelven készült fordítással ellátni,

ha a kézbesitéÁ kényszer alkalmazásával vagy
valamely ktUönös eljárás szerint történik. A kéúz-

besítés teljesítése csak akkor tagadható meg, ha
a kézbesítésnél eljárni hivatott állam azt szuve-

renitására vagy biztonságára sérelmesnek tartja.

A kézbesítésekért díj vagy köitst'g megtérítésé-

nek általában nincs helye. A megkereséseket a
megkeresett hatóság nyelvén vagy külön nem-
zetközi megállapodásban megállapított nyelven
kell szerkeszteni, avagj- ily nyelven készült for-

dításokkal felszerelni. A megkeresés teljesítése

csak akkor tagadható meg : 1. ha az okmány hi-

telessége kétséges ; 2. ha a megkeresett államban
a megkeresés teljesítése nem tartozik a bírói

hatalom hatáskörébe ; 3. ha az az állam, amely-
nek területén a megkeresést teljesíteni kellene,

azt szuverenitására vag>' biztonságára sérelmes-

nek tartja. A megkeresések teljesítéseért dlj v.

költség megtérítésének általában nincs helye.

A harmadik fejezet (17—19. cikk) a szerzd
államok polgárait, ha ez államok eg>-ikében lak-

nak, kölcsönösen felmenti a perbeli biztosíték

adása alól és ennek következményeként a köl-

csönös végrehajtás kötelezettségét állapítja meg
az eljárási költségek és kiadások tekintetében

hozott oly elmarasztaló határozatokra, amelyek
perbeli biztosíték adása alól felmentett felperes

vagy beavatkozó ellen keletkeztek.

A negyedik fejezet (20—23. cikk) a szerzd
államok polgárai részére a bíróságok eltt köl-

csönösen biztosítja a belföldiekkel egyenl sze-

génységi jogot s az evégbl szükséges szegény-
ségi bizonyítványok és nyilatkozatok kellékeit

állapítja meg.
Az ötödik fejezet (24. cikk) a személyfogság-

nak, mint végrehajtási eszköznek vagy egyszer
biztosítási rendszabálynak alkalmazását a szer-

zd államok valamelyikéhez tartozó idegenek-

kel szemben csak azokban az esetekben engedi

meg, amikor az belföldiekkel szemben is alkal-

mazható.
A hatodik fejezet (25—29. cikk) az egyezmény

megersítésére, hatálybalépésére és felmondására
vonatkozó zárórendelkezésekel tartalmazza.

Az egyezmény 1909 április 27-ike (Luxem-
burgra nézve 1909 okt. 4-ike) óta hatályban van
Mag>'an>rszágon kívül a következ államokban :

Ausztria, Belgium, Dánország (beleértve Izlan-

dot, továbbá a dán Antillákat), Franciaország,

Luxemburg, Németalföld, Németország, Norvé-

gia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Ro-
mánia, Spanyoléra^, Svájc és Svédország.

Az egyezmény be^kkelyezésérl szóló 1909.

évi XIV. t-c. végrehajtását kimeríten szabá-

lyozza az 1909 évi áprUis hó 26-án 9000/1909
I. M. szám alatt kelt s ö2 §-ból álló Igazságügy-

miniszterí rendelet (Igazságügyi Közlöny XVIII.

évf. 119. 1.): ezt kiegészítik a 22,500 1909 ós

;34.400 1912. I. M. számú rendeletek,
^

II. A házasság érfényességének elfeltéfeleire

vonatkozó iörvénffek összeütközéseinek kiegyenlí-

tése vé^ 1902 jún. 12-én Hámban kötött nem-
zetközi egyezménynek (1911 : JCXL t.-c) egyik

föelvo az, hogy a házasság kötésének jogát a há-
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zasulók mindegyikének hazai törvénye szabá-

lyozza, kivéve, ha e törvény valamely rendelke-

zése kifejezetten más törvényre utal (1. cikk)

;

másik feJve pedig, hogy mindenütt érvényesnek
kell elismerni alaki tekintetben azt a házasságot,

amelyet annak az országnak törvénye szerint

kötöttek, ahol a házasság létrejött (5. cikk). E
két föolv alól kivételeknek van helye : A házas-

ságkötés helyének törvénye ugyanis megtilthatja

a külföldiek házasságát, ha az ellenkeznék a ro-

konságra, sógorságra, házasságtörésre v. a há-

zastárs élete ellen törésre alapított belföldi házas-

sági akadályokkal (2. cikk), de viszont a házas-

ságkötés helyének törvénye megengedheti, hogy
külföldiek hazai törvényük akadályainak ellenére

is házasságot kössenek, ha ezek az akadályok
kizárólag vallási jelleg okokon alapszanak (3.

cikk) ; továbbá a házasságot, amely alaki tekintet-

ben érvénytelen abban az országban, ahol meg-
kötése végbement, érvényesnek lehet elismerni a
többi országokban, ha az alakiságot, amelyet a
házasulok mindegyikének hazai törvénye meg-
szab, megtartották (7. cikk). Szabályozva vannak
a külföldiek házasságkötéséhez szükséges el-
feltételek igazolásának módjai {i. cikk) és a dip-

lomáciai V. konzuli tisztvisel eltt kötött házas-
ságok elismerésének feltételei (6. cikk).

Az egyezmény ozidöszerint hatályban van a
következ államokban : Belgium, Franciaország,
Luxemburg, Magyarország, Németalföld, Német-
ország, Olaszország, Portugália, Románia, Svájc
ós Svédország. A magyar állam területén az
egyezmény 1911 november 22-én lépett hatályba
(6326/1911. M. E. számú m. kir. minisztériumi
rendelet, Igazságügyi Közlöny XX. évf. 327. 1.).

III. A házasságok felbontására, valamint az
ágytól és asztaltól való elválásra vonatkozó tör-

vények és az ily tárgyú bíráskodás terén tátnad-
liató összeütközések kiegyenlítése végett 1902 jún-
'12-én Hsában kötött nemzetközi egyezmény
(1911 : XXII. t.-c.) szerint a házasság felbontása
V. az ágytól és asztaltól való elválás csak akkor
kérhet, ha a hazai törvény és a kérelem helyének
törvénye általában és a kérdéses esetben — bár
különböz okok alapján — egyaránt megengedik
a házasság felbontását vagy az ágytól és asztal-

tól elválást (1. és 2. cikk); egyedül a hazai tör-

vény nyer alkalmazást, ha a kérelem helyének
törvénye ezt rendeli v. megengedi (3. cikk). Az
állampolgárság megváltoztatása nem ruházhat
fel bontó v. elválasztó ok jellegével oly tényt,

amelynek az elbbi hazai törvény szerint nem
volt ily jellege (4. cikk). A bontó- v. válókereset
beadható a házastársak hazai törvénye szerint
illetékes hatóság v. lakóhelyüknek illetékes ható-
sága eltt, de mindegyik állam fenntarthatja sa-

ját állampolgáraira nézve a hazai bíróságoknak
kizárólagos illetékességét (5. cikk). Az egyezmény
értelmében illetékes biróság bontó v. elválasztó
Ítéletét, ha az egyezmény kikötései megtartat-
tak, a többi szerzd államoknak el kell ismer-
niök (7. cikk). Ha a házastársak állampolgársága
nem ug>'anaz, utolsó közös törvényhozásukat kell
hazai törvényük gyanánt tokinteni (8. cikk).

Az egyezmény ozidöszerint ugyanazokban az
államokban van hatályban, mint a II. alatt tár-

gyalt házassági egyezmény. A magyar állam te-

rületén az egyezmény 1911 nov. 22. lépett ha-
tályba (6326/1911. M. E. számú m. kir. minisz-
tériumi rendelet, Igazságügyi Közlöny, XX. évf.

327. 1.).

IV. A Idskoruak gyámságának .szabályozása

végett 1902 jún. 12. Hágában kötött nemzetközi
egyezmény (1911 : XXIII. t.-c) szerint a kiskorú
gyámságát az ö hazai törvénye szabályozza (1.

cikk), de ha a hazai törvény szerint a gyámság
— esetleg diplomáciai vagy konzuli tisztvisel

útján (2. cikk) — nincs szervezve vagy nem szer-

vezhet, a gyámságot a tartózkodóhely törvénye
értelmében kell elrendelni és gyakorolni (3. cikk).

Ily esetben is utólagosan bármikor lehet a hazai
törvény szerint új gyámságot szervezni (4-. ciklí).

A gyámság megnyílására és megsznésére nézve
föltétlenül a kiskorú hazai törvénye irányadó (5.

cikk). A gyámság szervezéséig szükséges, vala-

mint általában a sürgs intézkedéseket a helyi

hatóságok is megtehetik (7. cikk). A tartózkodási

hely hatóságai értesíteni kötelesek a kiskorúnak
hazai hatóságait arról, hogy szükséges volna a
gyámságot elrendelni (8. cikk).

Az egyezmény ozidöszerint hatályban van n

következ államokban : Belgium, Franciaorszáu
Luxemburg, Magyarország, Németalföld, Német-
ország, Olaszország, Portugália, Románia. Spa-
nyolország, Svájc és Svédország. A magyar ál-

lam területén az egyezmény 1911 nov. 22. lépett

hatályba (6326/1911. M. E. számú m.kir. minisz-

tériumi rend., Igazs. Közi., XX. évf. 327. 1.).

V. A teljeskoruak gyáynságára és ha-fonló vé-

delmi intézkedésekre vonatkozó egyez)nény(]912:
LII. t.-c.) szerint a teljeskorú gyám.ságát (a

gondnokságot) általában a gyámság alá helye-

zend személy hazai törvénye szabályozza (1.

cikk) s a gyámságot (gondnokságot) általában

csak az állampolgárság szerint illetékes hatósá

gok rendelhetik el (2. cikk), de a helyi hatóságoK
a személy és vagyon védelmére szükséges min
den ideiglenes intézkedést megtehetnek (3. cikk).

s ha a hazai hatóságok a helyi hatósj'igok részérl
nyert értesítés (4. és 5. cikk) után kijelentik, hogy
nem kivannak eljárni, vagy ha hat hónapon belül

nem válaszolnak, a rendes tartózkodóholy ható-

ságának kell a teljeskoruak gyámsága fell hatá
roznia (6. cikk). Ebben az utébbi esetben a tel-

jeskorú személyére és vagyonára vonatkozó flgy-

vitolro és a gyámság hatásaira a helyi törvény
irányadó, de a hazai törvénynek azt a rendelke
zésót, hogy a gyámság alá helyezett teljeskorúr.i

vonatkozó felügyelet meghatározott 8zemélyr«>

bízandó, amennyire csak lehet, figyelembe kell

venni (8. cikk). Az egyezménynek megfelelen el-

rendelt gyámság (gondnokság) minden végrehaj-
tási engedély nélkül hatályos az összes szerzd
államokban (9. cikk). A tartózkodóhely hatóságai
által elrendelt gyámság nem akadályozza, hogy
utölagosan a hazai törvénynek megfelel új gyám-
ságot szervezzenek (10. cikk) s a hazai hatósá-
gok a tartózkodóhely hatóságai által elrendelt

gyámságot is saját törvényük értelmében meg-
szilntothetik (11. cikk).

Az egyezmény ozidöszerint hatályban van a

következ államokban : Franciaország, M^yar-
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oreiág. Németalföld, Németorsráfr. Olaszország,

ForU^cAUa és Románia. Az < mindezek-

ben az államokban 1912 nu. :t hat&Iyba

(4723/M. E. száma m. kir. niini.Siitiriumi rende-

lt. I^nsreAiriiítyi Közlöny XXI. óvf. 319. I.).
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aeuatkSii aagávjogi 4(telnalet ankilaUi, Jogállam,

IMft ; v. a., A káaaiátgokra éa a Idakonuk gráaiaágára

ToaatkoBÓ hágai neouetköai •gjmméay tfirréaybelktatáaa

«s batálTbalépéae MagTaroraaágoa, Jogt. Ktal. 1911. 191S

;

La" ." iférence de La Haye relatíve aa droit Inter-

nu Jonmal da droit interaat prívé, 1894: n. a.,

L.1 de La Haye relatíve aa droit iateraatíonal

prív'>. R'-^'ime aatriaioBial, Joarmal d« drott lataraational

priTé, 1907 ; Legraad, La eoafdraiea 4b iroit lateraatioaal

privd de la Haye, BecMÜ 4e l'Aeaitela iea aeteawa ao-
ratoa at poUU^naa, 1M4; MaOi, Der erata awopUaehe
StaataMoagraoa Ibér ialeraatioaalef Privatraekt, Alig.

&tarr. eaHektaaitur, 18B4: MeOi, Daa iaterutioule

PrivatTMkt vad dia Staatenkonferenzea im Haag. ZOrich

1900; a. a., Der Oagaaatand and die Tragweite der vier

aoropUaetoa Btaatakoaterenzen nber iateraatioaalea Privat-

raekt. Bariia 1906: MaailéByi. A hágai aeuettOai egyex-

mday. Jogt K6zl 1900; Heomeyer, Daa Haager Abkommen
flber intaraatioBalaa Privatoaeht, Mtaehr. Mr iateroat.

Privát- a. Mrafn^t 189* ; Obanekall, A hágai aeouetkftii

IV. koBfaraada aapireadiéra tiaStt eafldjogi agyasmény
terraaaie. Jogállam 1904 ; OUtí, Laa deraléiae eoaveations

de La Haye ooaeanaat la auriaga at la tataDa, Bavae de

droit tatermat. et da IdgW. eoaip. 190«; Beaaalt. Le droit

iataraational priTé at U Ooaféiaaea 4a La Haye, Anaalea

da l'éeole libre daa aeiaaaaa poUt, 1W4; a. a., Lea Coavaa-

tteas de U Haye (ISN at ISOn nr la droit intaraatfanial

privé. Pari* 1908 ; Sdnrwta, üagana Aaadkloaa aa die

Haager PamilteaiachtakMTaMtoaBa, Sattaehr. f. Utaraat
Privát- o. öff. Baekt 1906 ; a. a^ tlaganiB AaaeUaaa an

die Haager Konventioa vom 17. Jali 1906 tber dia Satmfla-

digoag aad gleichartige Pftrwrgemaavagela, Zeitaefcr. f.

latarnat. Privát- o. Aff. Recht, 1909 ; o. a., Uagarnt An-

sehlasa aa die Haager Konveatioa vom 17. Jali 1806. flber

daa ZiTilproiaM, Zeitachr. (. iateniat. Becht, 1910 ; Bataklo,

A háaanági JogaBabályok HmmtAtktMtémtíc Uagyealítéae,

(Hágai eg^wmdoy) Badapaat 1908; Tdry, A hágai UL aaan
letkOai magáajogi koaíeraaoU határoütairól, o. o. 1901

;

B. a., A hágai IV. aemsetkSil magáajogl koafereBcia ha-

tároütairól. B. o. 1004 ; Travaro, Lea Coaveatioas de La
Haye relatives aa divoree et k la níparation de oorpo. Paris

190S ; Zeballos, La Codification da droit iaternattoaal privé

aax cnnférences de La Haye, Balletln argentin de droit

International privé, 1S05, 1908.

Hágai társaság a keresztény Tallás védel-

mére. Hollandiában 1785. kolotkpzptt társulat,

melynek célja, hogy tudományos raúveknok latin,

holland, francia vag>' német nyelveken való íra-

tása és kiadása által a kereszténységet a különíéle

oldalról ered támadások ellenében védelmezze.

Az ily szempontból írandó müvekre évenként -400

forint pályadíjat szokott kitzni.

Hágár (héb.) a. m. szökés ; Ábrahám patriarcha

egyiptomi szolgálója és Iszmaél anyja, akitl a

biblia az arabok egj- részét származtatja.

Hagariták, arab törzsek, amelyek Arábia É.-i

részén laktak é.-* amelyeket a Krónika könyveinek

elbeszélése szerint az izraeliták Saul kirtly ide-

jében lakóhelyükrl kiszorítottak (Krón. 5, 10.). A
zsoltárok könj-vében mint Izrael ellenségei említ-

tetnek.

Hagar-ország, az ^jhéberben Magyarorsz^ el-

nevezése, innen haffri a. m. magyar. V. ö. Kohn
S., Héber kútforrások (Budapest 1881).

Hágatás (fedeztetés, pároztatás), a ni ivarú

állat megtermékenyítését célzó szaporit<i eljárás.

A H. elnevezés elssorban a lovakra vonatkozó-

lag használatos. A H.-ra használt hímet hágónak,

pl. hágóménnek, hágó bikának stb. nevezzük. A hím
állat mindenkor kész a közösülésre, a nstény azon-
ban a hímmel csak akkor párosodik, ha ivarzik. A
H. módjai a következk : 1. A szobai párzás, ami-

kor a ni ivarú állatokkal a hímeket együtt járat-

juk és a szaporodást a természetre bízzuk. E leg-

primitívebb szaporító eyárás.vad ménesben, szilaj

gulyákban stb. használatos és hátrányos, mivel a

hímet rosszul hasatiálja ki, minthogy a hímek
nyugtalanítják egymást és egyazon nsténnyel

egymásután többször közösülnek, továbbá mivel

tenyészkiválasztás nem gyakorolható, végül hát-

rányos ez az eljárás azért is. mivel az utód apai

származása fell nem tájékoztat 2. A csoportos

H., amikor az anyaállatok egy kiválasztott cso-

portpával, a fedetrtetéei id alatt, megfelelen ki-

választott elegCTdd ssámú hímet járatunk. Ezt a

szabad párzásnál tökéletesebb szaporító eljárást

a juhászok vezették be. 3. A háremszerü H.,

mely az atM származása fell már tájékoztat,

mivel az anyák egy jól elkülönített csopor^ában

csak egy megfelel him fedez. 4. A kéd)l való

H., me^ leg^céletesebb szaporító eljárás, abban

áll, hogy a rendsnres felügyelet alatt tartott

nstények közül as ivanö állatokat a kiválasz-

tott hímhez vezetik és pározta^ák. A kézbl való

H. az a^iállatot kímél, a vemheflségi százalékot

elnyösen befolyásoló sziHXMritö eljárás, mely az

utód eredete fell biztosan tájékoztat és a legtöké-

letesebb tenyészkiválasztást teszi lehetvé. Teli-

véreknél kizárólag waé. mód haaználatoe.

Hágcsófa (báay ). gerenda v. rövidebb lekérge-

zett szálfa, melybe lépcsfokok vannak bevágva.
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Régebben a bányák fejtmühelyeiben, létrák he-

lyett használták.

Hágcsópórázok (ném. Webdeinen ; o\. griselle ;

franc, enfléchures ; ang. ratlines), a cs'arnakkö-

telekre keresztbe fektetett és azokhoz egy bizo-

nyos kötéssel (öltéssel) ersített vékony kötelek,

melyek a matrózoknak az árbocra való kúszásnál

hágcsó gyanánt szolgálnak.

Hagedom, 1. IViedrich von, német kÖltö, szül.

Hamburgban 1708 ápr. 2.3., megh. 1754 okt. 28.

1728—31-ben a dán követnek titkára volt Lon-

donban, 1733 óta pedig az English Court (angol

kereskedk társulata) titkára Hamburgban. Köl-

teményeinek els gyjteményében : Versuch eini-

ger Gedichte (1729, újra kiadta Aug. Sauer,

1883) még a régi ízlés híve ; eredetisége csak ké-

sbb megjelent dalaiban és meséiben érvénye-

sült. H. nem volt mély, önállóan alkotó tehet-

ség ; a német költészet fejldésére mégis kiváló

hatást gyakorolt. A korában uralkodó dagályosság

ellenében dalaiban igazságra és dallamosságra

törekedett. Ftárgyai : anakreoni életbölcseség,

a természet és barátság dicsítése. B téren Chau-

lieu ós Prior, az elbeszélésben és állatmesóben

Lafontaine, a költi levélben Horatius voltak

mintái. V. ö. G. WükowsM, Die Vorláufer der

anakreonischen Dichtung und Fr. v. H. (1889).

2. H., Christian Ludwig von, az elbbinek test-

véröccse, szül. Hamburgban 1713 febr. 14., megh.
1780 jan. 24. Drezdában, hol titkos követségi taná-

csos és a mvészeti intézetek figazgatója volt.

Méltán tekintik Winckelmann eldjének, ki a kép-

zmvészetek helyesebb felfogását elkészítette.

Fmvei : Betrachtungen über die Maierei (1762,

2

köt., franciául 1775, 2 köt.) és Briefe über die

Kunst (1797, franciául : Lettres á un amateur de

la peintiire, 1755). Tehetséges tájképfest és kar-

colómüvész is volt.

Hageh-lámpa, egyik fajtája a higanygz-lám-
páknak.
Hageladas (Ageladas), görög szobrász a Kr.

e. V. sz. els felébl ; az argoszi szobrászi iskola

feje, Myron és Polykletos tanítómestere. Atléta-

szobrai fként Olympiában állottak, egy nagyobb
szoborcsoportja pedig, mint a tarentumiak gy-
zelmi ajándéka, Delphiben. Hiteles mve egy
sem maradt ránk. Mvészi irányáról a Villa Alba-

niban (Róma) lev ü. n. Stephanos-atléta adhat
fogalmat.

Hagemaim, Kari, német dramaturg és szín-

igazgató, szül. Harburgban 1871 szept. 22. A hei-

delborgi egyetemen megszerezvén a flloz. dok-

tori oklevelet, elbb színi és zenekritikus volt,

1906. a mannheimí nagyliercegi színház inten-

dánsa, 1910. pedig a hamburgi Deutsches Schau-
spielhaus igazgatója lett. Különösen mint ren-

dez kiváló. Mvei : Geschichte dos Theaterz-et-

tels (Heidolberg 1901); Rogie. Die Kunst der

szenischen Darstellung (Berlin 1902, 3. kiad.

1911); Schauspielkunst und Schauspielkünstler
(u. 0. 1903, 2. kiad. 1910) ; Oskar Wilde (1904)

;

WIlde-Brevier (1908); Wilhelmine Schröder-
Dovriont (Berlin 190 1) ; Aufgaben des modernen
Theaters (u. o. 1906); Oper und Szene (u. o.

1905); Diftloge über Kultur und Kunst (u. o.

1906).

Hagemannit (ásv.), okker- v. viaszsárga erek a
kriolitban ; valószínleg nem egyéb, míot tisztá-

talan thomsenolit.

Hagen, az ugyanily nev járásnak szókhelye

Amsberg porosz kerületben, (i9io) 88.605 lak.,

igen virágzó vas- és szöviparral ; vas-, acél- és

hengerez müvekkel, vasöntkkel, pamutfonók-
kal, szövkkel, festkkel és fehérítkkel, továbbá
papir-, br-, dohány-, sör- és szeszgyártással;

kereskedelme jelentékeny.

Hagen, 1. Hagen von Tronege.
Hagen, 1. Bernhard, német antropológus és

utazó, szül. Germersheimben 1853. nov. 23. Hol-

landi-Indiában és Polinéziában volt orvos, ahol

gazdag tudományos anyagot gyjtött. 1896-ban

visszatért hazájába, 1901. megalapította a frank-

furti antropológiai társaságot s 1904. u. o. a nép-

rajzi muzeumot. 1905-ben tanulmányutat tett

Ázsiában. H. Keletázsía emberfajtáinak egyik

legjobb ismerje. Fmvel: Pflanzenu. Thlerleben

von Dell; Anthropologísehe Studien aus Insu-

Ilnde (Amsterdam 1891) ; Antropologlscher Atlas

ostaslatlscher und melaneslscher Völker (Wíes-

baden 1899); ünter deu Papuas (u. o. 1899);
Kopf- und Geslchtstypen ostaslatlscher und mo-
laneslscher Völker (Stuttgart 1908). Az ember-
tani kutatásokon kívül rovartani megfigyelések-

kel is foglalkozott.

2. H., Emst August, német író, szül. Königs-

bergben 1797 ápr. Í2., megh. u. o. 1880 febr. 15.

Mint königsbergi tanár mvészegyletet és városi

muzeumot alapított. Munkál: Wunder der St.

Katharlna In Slena (Lelpzlg 1840) ; Leonardo da
Vinci in Malland (u. o. 1840); Geschichte des

Theaters In Preussen (u. o. 1854); Die deut-

sche Kunst In unserm Jahrhundert (Berlin 1867)

;

Acht Jahre aus dem Lében Michelangelo Bonar-
rottls (u. 0. 1869) ; Max Schenkendorfs Lében,

Denken und Dlchten (u. o. 1863).

3. íf„ Friedrich Heinrich vonder,német ger-

manista, szül. Schmiedeberg porosz faluban 1780
febr. 19., megh. 1856 jún. 11. Berlinben. 1810-ben

Berlinben s 1811. Boroszlóban lett rk. egyetemi ta-

nár, 1821. mint rendes tanárt Berlinbe helyezték

át. ó volt a germán filológia els egyetemi tanára

s Lachmann föUóptéig o szaknak legtekintélye-

sebb képviselje. Igen sok ó-német szöveget

adott ki ; a fbbek : Das Nlbelungenlíed (1810, 4.

kiad. 1842) ;Mlnneslnger (1838-1856, 5 köt., még
ma Is nélkülözhetetlen fmve) ; Lloder der alteren

Edda (1812) ; Gottfried von Strassburgs Werke
(1823, 2 köt.) ; Qesammtabenteuer (ó-német kisebb

verses elbeszélések, 1850, 3 köt.); Heldenbuch

(1855. 2 köt.) stb.

4. H., Gotthilf', vízépltó mérnök, szül. Königs-

bergben 1797 márc. 3., megh. Berlinben 1884 febr.

3. 1826-ban Plllauban klkötöópitési felügyel,

1831. az építési bizottság tagja lett és késbb a
tüzér- és mérnökiskolán s az építészeti akadé-

mián vlzópítészotet adott el. 1869-ben ország<>s

fépltószeti igazgató lett. Fbb mvel : Handbuch
d. VVassorbaukunst (10 kötet, Berlin 1841—65);
Grundzüge der \\'ahrschelnlichkeltsrechnung(u. o.

1841, 3. kiad. 1882); Über Form und Starke ge-

wölbter Bogén (u. o. 1844) ; Über den Einfluss der

Temperatur auf die Bewegung des Wassers In
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Röhren (u. o. 1862) ; Übor die AuadehnuDg des

Wassers unter vorschiwlonon Wtonegraden (u.

o. 1856) ; Über dio gleicliformige Bewegung des

Wassers (u. o. 1876).

5. //.. Kari Got^fried, porosz botanikos, szül.

K 't>oa 1749 dec 24., megh. u. o. 1829

ii... , at orvostigyl tanácsos, királyi udvari

gjógjs2tíróöz és tanár. A zuzmókról és Porosz-

onoág flórájáról írt. Mövei : Lehrbuch der Apotho-

ki " - iiliis, 2 kütet, Köiiigsberg 1829);

< i

:

. [»eriniental-Chemie (2. kiad., u. o.

17i»i ) ;/ Truiuisatze der Chemie durch Versuche or-

lüutert (u. o. 1796).

6. H., Kari, nóinot türténetíró,szül.I)ottonheim-

b'>n (Frankén) 1810 okt. 10., megh. Bernbon 1868

jan. 24. A heidelbergi egjetemen tanította a tör-

ténelmet s 1848. tagja lett a frankfurti pariamont-

n,.L- Itt .1 i<ur.;/..i<,,hb baloldalhoz csatlakozott,

n ! tette. 1855-tól haláláig a

t. í volt. Fóbb müvei : Deutsch-

l;i ii< und religiöse Verháltnisse ím
K . Italter (Erlangon 1841— 1844, 3

kot.); Deutsche Geschichto von Rudolfvon Habs-

burg bls auf die neueste Zeit (Frankfurt 1854—
1858. 3 köt.).

7. jS.. Ottó von^ német erdész, szül. Ilsenburg-

ban 1817 febr. 15., megh. Berlinben 1880 szept.

10. Erdészeti akadémiai és berlini egyetemi ta-

nulmányai után 1845. porosz királyi szolgálatba

lépett, 1863. országos föerdómester volt ós 1877.

valóságos belsó titkos tanácsos, 1880. pedig a
földniívelésügyi minisztérium erdészeti osztálya-

im'- •••• -tori igazgatója lett. Az erdészeti szak-
id iiek határozott híve volt s neki köszöni

kii.j..^. a niindeni erdészeti akadémia is. Az
1871 -iki események után ó szervezte Fliszá-szbau

az erdészetet. Müve : Die forstlichen Verháltnisse

l'ieussens (Berlin 1867; 3. kiad. 1894).

8. H., Theoíior, német fest, szül. Düsseldorf-

ban 1842 máj. 24. Szülóvárosa mvészeti akadé-

miáján tanult, mintüswald Achenbach növendéke

;

1871. a weimari mvészeti iskola tanára lett,

1877—1881. annak igazgatója volt. Régebben
különösen alpesi vidékeket, hegji tájakat festett

romokkal, régi városokkal, újabban thüringiai

réteket, folyópartokat stb. Szigorúan natmali.sta

felfogás híve. Mintaképei Lessing, a két Achen-
bach és a régi hoUandu.'wk. Mvei közül Zons
város látképe a drezdai képtárban van.

Hagenan, város Klszász német birodalmi tarto-

mány also-elazászi kerületében, (loio) 18.868 lak.,

jelentékeny komlótermeléssel, pamut- és gyapjú-
fonással, szappangyártással és fayence-kályha-
készítésspl. A XIU. sz.-ból való Szt György-tem-
plomban pompás, 1523. készült tabemakulumot,
a Szt. Miklós templomban pedig a XV'. sz.-ban

faragott .szent sírt riznek. H. a XII. sz.-ban ke-
letkezett; Barbarossa Frigjes gyakran lakott

boinie. 120.5-ben birodalmi várossá lett. A veszt-

fáliai bí'kében Franciaországhoz keiiilt. 1675-ben
a csáíízárlak, 1677. a franciák, 1705. megint a csá-

száriak és 1706. újra a franciák foglalták el.

Hagenaoi vallásos értekezlet. l.>ÍOjún. 12-tól

júl. Iti-ig tartották V. Károly császár kívánságára,
oly célból, hog>' itt az 1539. Frankfurtban tartott

értekezlet folytatásaként kísértsék meg a katoli-
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kosok és protestánsok egyesítését. A hosszas érte-

kezlet eredménye csak az a határozat lett, hogy
mindkét fél képviseli, az elsorolt rendek által

egyenl számban megválasztva, mielbb jöjjenek

össze Wormsba és a vitás pontokra nézve igyo-

kezz»'n('k kiegyezni.

Hagenbach, Kari Rudolf, svájci református

teológus, szül. Baselben 1801 márc. 4., megh. u. o.

1874 jün. 7. Teológiai tanulmányait Berlinbon

végezte és szülvárosa egyetemén 1828. rendes

tanár lett. Egjházi beszédein kívül kiválóbb

mvei : Encyclopádie u. Methodologie der thoo-

logischen Wissenschaften (Leipzig 1833 ; 12. kiad.

1889) ; Lehrbuch der Dogmengeschichte (6. kiad.

1888) ; Vorlesungen über die Kirchengeschichte

(újabb kiad. 1885—87., 7 köt.) ; ürundlinien der

Liturgik und Homiletik (1863). Encyclopediáját

magyarra fordította Révész Imre, kiadták Pesten

1857., mint a Protestáns teol. könyvtár I-só köte-

tét ; dogmatöi1;énelmét pedig iskolai használatra,

kézirat gyanánt ily cím alatt : Hitnézotek törté-

nelme, fordította Balogh F. (Debreczen 1878).

Hagenbach-Bischoff, Eduárd, svájci fizikus,

szül. Baselben 1883 febr. 20. ; a baseli egyetemen
a íizika tanára. Számos értekezést közölt a Pog-
gendoitf-Wiedemann-féle Annalen der Phys. und
Chemie c. folyóiratban, a baseli természettud.

társulat folyóiratában és az Archives de Genéve-

ben. Fontosabb dolgozatai : übertragtmg hoher

Töne durch das Telephon (Wiedem. Annalen,

6. köt.) ; Das Stokes'sche Gesetz (u. o. 8. köt.)

;

Fortpílanzung der Elektricitát im Telegraphen-

draht (u. o. 29. köt.) ; Johannes Bemouilli und der

Begriflf der Energie (Verhandl. der naturfoi-sch.

Ges., Basel, 8. köt. stb.). Foglalkozott a gázok
diffúziójával zselatinrétegen át(Wied. Ann. 65.k.)

;

a folyadékok bels súrlódásával (u. a. 109. köt.)

;

folyadékokban mutatkozó helektromos jelensé-

gekkel (u. a. 53. köt.).

Hagenbeck, Kari, német állatkeresked, szül.

Hamburgban 1844 jún. 10., megh. Stellingenben

1913 ápr. 14. Atyja (megh. 1887.) állatkereskedé-

sét nag>'on felvirágoztatta; az állatokkal való

kereskedés ébresztette benne azt a gondolatot,

hogy különböz népfajokat, házieszközeikkel, házi-

állataikkal stb -vei együtt kiállítson és a közön-

ségnek bemutasson. 1893-ban ezernél több állattal,

melyek közt 80 szelídített vadállat volt, a chica-

gói világkiállítást látogatta meg. Külön expe-
díciókat rendezett, fképen Afrikába, vadállatok

szerzése végett. Stellingenben, Hamburg közelé-

ben nagyszer állatkertet rendezett be, ez szolgált

mintául az új budapesti állatkert berendezéséhez

is. Irodalmi müve: Von Thieren imd Monschen
(Berlin lüOtí).

Hagen-hegy, karsztos. É. felé hajló mészkö-
platö, része a Salzburgi-Alpoknak, legmagasabb
csúcs a Groeser Teufelsbom 2861 m. és a Kanch-
eck 2.S91 m.
HaiceniA TFt7U.,Xn»ft?(fn>(^(aOT.),aRo8acoae

család génusza. Egyetlen faja, a H. abyssinica
Willd. (I. a Gyógynövények III. tábláján) abesz-

sziniaí, páratlanul szárnyas level nagj' fa. Virága
poligamikus, kétlakú. A porzós virágban körül-

belül 20 porzó van. A virágoknak van küls csé-

széjük, ez a terms virágon nagyobb a rendes csé-

10
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szénéi, a termésen megmarad, ersen megnöve-
kedik és szárnyassá teszi azt. A virágok nagy,

dús bugában állanak. A termös virágú buga az ú.

n. kozó (koso) v. kusszó (kusso), patikai neve fio-

res koso. Hathatós galandféreghajtó szer. Legfon-
tosabb alkotórésze a közein (kussin), moly kris-

tályos, kénsárga, Íztelen, szagtalan, vízben nem
oldódik; a magyar gyógyszerkönyvben kussei-

num crystallisatum a hivatalos neve. Friss álla-

potban biztos a hatása. Kellemetlen, hogy olykor

émelygést, hányást, kólikát ós hasmenést okoz.

Hagenj, Farkasevac pk.-hez tartozó adók. Be-
lovár-Körös vm. belovári j.-ban, (1910) 897 horvát
és szerb lak. ; u. p. Farkasevac, u. t. Sveti-Ivan-

Zlabno.

Hagen von Tronege, a német hsmonda és a

Nibelung-ének egyik leghatalmasabb alakja. Ifjú-

korát a Waltharius (X. sz.-i eposz) szerint mint
túsz Btzel király udvaránál töltötte, honnan haza-
szökött. Túsztársa, Aquitaniai Walter, ki szintén

hazamenekül, megvív vele és félszemét kiszúrja.

H. Gunther burgund király és Brunhild burgund
királyné leglelkesebb híve. Ura és umöje iránti

végtelen ragaszkodásból meggyilkolja Siogfriedet,

Kriemhild férjét, mivel ez Bninhildot megsértette

volt. Kriemhild, hogy ura halálát megbosszulja, a
burgundokat Etzellel a hunok országába hívatja

meg, Etzelburgban elpusztíttatja a burgundokat s

H.-t, ki hsiesen küzdött, saját kezével, Siegfried

kardjával öli meg.
Hager, 1. Hermann, német gyógyszerész, szül.

Berlinben 1816 jan. 3., megh. Neuruppinban
1897 jan. 26. Kiadója volt a Pharmaceutische
Centralhalle-nek. Sok, különösen gyógyszeré-

szi szempontból fontos munkát írt. Nagy ér-

deme továbbá, hogy a titkos gyógyszerek haszon-
talanságát bebizonyította. Az árúcikkek és élelmi-

szerek vizsgálatával is sokat foglalkozott. Fonto-
sabb müvei: Handbuch der pharmaceutischen
Receptierkunst (Lissa 1850); Kommentár zur
Pharmacopoea germanica, ed. II. (Berlin 1884, 2
köt.) ; Handbuch der pharmaceutischen Praxis. Az
Industrieblátter folyóiratot 1864—1880. szerkesz-

tette Jakohson társaságában.

2. H., Johannes, Johann Hasslinger von Has-
singen német zeneszerz mvészi neve, szül. Bécs-

ben 1822 febr. 24., megh. u. 0. 1898 jan. 9. Mvei

:

kamarazenemúvek, operák : Jolantha (Wien 1849;
Marfa (u. 0. 1886) ; oratórium : Johannes der Táu-
fer. H. udvari tanácsos volt a külügyminiszté-
riumban.
Hagerstown (qjtsd: hegersztann), Washington

county székhelye Maryland északamerikai állam-

ban, a Potomac és vasút mellett, (i9io) 16,507 lak.,

paszománt-iparral. A közeli Antietam patak part-

jain 1863. véres csatát vívtak egymással az É.-i

és D.-i államok.

Hagemp, George Francis, norvég jogtudós ós

államférfi, szül. Hortenben 1853 jan. 22., mint
Henrik Steffens H. tengerészeti miniszter fia. A
krisztiániai egyetemen 1879. magán-, 1885. ren-

des tanár lett. 1898. Stang kabinetjében igazság-
ügyminiszter lett, majd ennek visszalépése után
1895. maga alakított egy konzervatív-radikális
ügyviv kormányt. 1898-ban visszalépett ós az
egyetemre visszatért, de mint az unionista kon-

zervatív párt storthingi vezetje, 1903. újból sza-

badelv-konzervatív koaliciós kabinetet alakí-

tott. Visszalépése (1905) után ismét egyetemi ta-

nár, majd még ugyanabban az évben kopenhágai
követ lett. Az 1907-iki hágai békekonferencián
Norvégiát képviselte. Fbb mvei : Am kjöt og
salg (Chistiania 1883, 2. kiad. 1884) ; Don norske
panteret (u. 0. 1889, 2. kiad. 1898) ; Et blik paa
vor politiske udoskling i det sidste aar (u. 0. 1892);
Forelásninger over den norske straffeproces (u. o.

1892) ; Forelásninger over den norske civilproces

(u. 0. 1896—99., 2 köt),

Hagg (v. Haig), AxeL Hermán, svéd szárma-
zású angol rézkarcoló, szül. Gottland-szigeten

1835. Hajóópítómestemek készült, de Angliába
kerülvén, építészettel és vízfestóssel kezdett fog-

lalkozni, késbb pedig a karcolásban ért el sike-

reket. Leginkább nagyméret müépítményeket
szokott karcolni. Ilyenek : A chartresi székesegy-
ház ; Rothenburg a Tauber mellett ; Mont St. Ali-

chel; Szicíliai utca; Az upsalai székesegyház.
H. tagja a svéd mvészeti akadémiának.
Haggada (héb., aram. agáda) a. m. elbeszélés,

kijelentés ; a zsidóknál a szentíi-ásból levont vagy
hozzáfzött olyan elméletek, tanítások, vagy el-

beszélések, melyeket vallásos hangulatok terem-
tettek, amiért, ellentétben a hcdcihá-yfú (1. 0.),

nem alkalmazhatók a vallás vagy a törvéuy
gyakorlatára. A szentírás magyarázata mellett

etikai tanok és életszabályok, történelmi adatok,

régi hagyományok ós mondák, valamint az ókor-

ban dívó tudományos nézetek alkotják ftartal-

mát. Eladása nem ritkán túloz, gyakran használ

példázatokat és olykor merész képes beszédeket,

talmudban a halakMval vegyest fordul el, ké-

sbb a szentírás egyes könyveihez csatolva, kü-
lön mimkában foglaltatott össze (1. Midrás). A H.

úgy etikai, mint mveldéstörténeti, régészeti v.

nyelvészeti szempontból tekintve fontos és ér-

dekes. V. ö. Bacher V., Die Agada der palástini-

schen Amoraer (I. 1892, 1896, 1899).

Haggai, próféta, 1. Oiaggáj.
Haggard (ejtsd: heggörd). Henry Rider, sir, angol

regényíró, szül. 1856 jún.22. Beadenhamban (Nor-

folk). Hosszabb idt töltött Dél-Afrikában (1875-
1879). írói hírnevét KingSolomon'sMines cím ro-

gényével(1885)alapította meg, melyet akövetkez6
évben She (1886) c. regénye követett. Ezzel is nagy
sikert aratott és regényei gyors egymásutánban
követték egymást. 1912-ben báró lett. Mveit ra-

gyogó fantázia ós kiváló elbeszélöképesség jel-

lemzi. Fbb mvei a már említetteken kívül : Allan

Quatermain (1887) ; Jess (1887); Mr. Meeson's will,

Maiwa's revenge, Colonel Quaritch (1888) ; Cete-

wayo and his white neighbours (1889) ; Cleopati'a

(1889) ; Beatrice (1890) ; Heart of the world (1896)

;

A farmers yoar (1899); Lysbeth, Black heart and
white heart (1901) ; Rural England (1902) ; Pearl

Maidon (1903); Ayesha (1905) ; The Poor and tli.«

Land (1905); A gardener's yoar (1905); The Wav
of the Spirit (1906) ; Benita (1906) ; Fair Margaret

(lí)07) ; Ghost Kings (1908) ; The Yellow Gold

(190Í)); Queen Sheba's Ring (1910). Magy-arul

megjelentek : Ó (ford. Csepreahyné Rákosi Ida,

Budaptvst 1888) ; Kleopátra, Egyiptom asszonya

(ford. Fái J. Béla, u. o. 1890) ; Salamon királ\
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kincse (2 köt., ford. Mi J. Bél», o. o. 1896); Az
teök kincse (fünl. Gaerhalmi H. Irén, u. o. 1897)

;

Ismeretlen ország (2 köt., ford. Lándor Tivadar,

u. o. 1898) : Náda a liliom (2 köt., u. o. 1899) ; A
hamis próf.'ta (u. o. 1900) ; Lízbet (íord. üzv.

Cseprt' né. u. 0. 1902); Beatrice (u. o.

1904) ;
'" Tamás (u. o. 1907) ; Hajnalcsil-

lag (ford. ruHtl Kálmán, u. o. 1911).

Ebbgi, Nagato japán tartomány fövárosa, Nip-

pon sziget DNy-i vt-gében, a Japán-öböl partján,

22,000 lak. 1876. a szaraurai lázadásban, a mi-

kíi << megalapításában jelentékeny

sz

i , >zepes várra, szepeeófalui j.-ban,

(1
• lak. : u. p. Hanosfalva, n. t. Szepes-

ó: íien Felso-H. 0- o.) nyaralótelep,

tvra, 1. Ijeukadia.

Ii.vyi«.ima(áj-gur.) a. m. szentelt vlz; szent

Hagia Triada (a. m. Szent Háromság), a Szent

.Ságnak szentelt bizánci kápolnáról elneve-

z-.tt ii-ly Kréta-sziget déli parijának közepén, kö-

rülbelül* 6 km.-nyiro a tengertl, a Lethaios (ma
Mitropoll) folyó partján a Messara síkságban. Ne-
Tezetosségro azóta tett szert, hogy olasz archeoló-

gusok a jelen század elején a kréta-mykenei m-
veldés korszakába tartozó palotának és házak-

nak tetemes maradványait tárták föl, amelyek-

bl igen fejlett mvészetrl tanúskodó leletek ke-

rültek el, pl. gyönyör reliefdiszü steatit-vázák,

pompás naturalisztikus freskók. Híres a H. terü-

letén talált szarkofiág, melynek színes képei a
kornak vallási képzeteire vetnek világot. V. ö.

Baikie, The Soa-kings of Crete, (1910) ; Hawes,
Crete (1909) ; Monumenti antichi 19. köt., Arch.
Értesít (1909).

Hagii Szaranta(ol. : Santi Quaranta ; törökül

:

Szerande), Delvino kiköthelye a janinai vilajet-

ben, 10—12 — fallal kürülfogott — házból áll. Az
Epirusz és az Adriai-tenger mellékén fekv egyéb
országok közt folyó személyforgalom itt ossz-

pontosai. 1897 ápr. 23. a görög flotta összelö-

völdözte.

Hagiografák (héb. Ketubim), azok az iratok,

mel\ek a/, ó-szüvetség harmadik részét alkot-

ják : eznk a következk : Zsoltárok, Példabeszé-

dek, Jöb könyve, Énekek éneke, Rnth könyve,
Jeremiás siralmai. Prédikátor könyve, Eszter
könyve, Dániel, Eadrás, Nehémlás és a Krónikák
könyve.

Hagiográfia (gör.), a szentek életének leírása.

A szentek életére vonatkozó okmányokat és tör-

téneti adatokat legkimeritbben az á. n. bollan-

disták (1. n.) g>-iytötték össze.

Hagiolatria (gör.) a. m. szentek tisztelete (1. o.).

Hagion Oroes (gör.) a. m. ezent hegy, 1. Athosz.
Hagiopneiunatika (gör.), a Bzentlélekröl szóló

tan, I. SzmÜéiek.
Hagiosz (gör.), szent; a görög városnevek eltt

gyakori, raint nálunk és a nyugaton a Szt. (Szent),

St. (Sanet) é.s S. (San).

Eagioszkóp (gör), szentképek vetítésére hasz-
nált bvös lHni{>a.

Hagiosz-Nikolaosz, Tenoe f&vároea (l c).

Hagiosztraü, kristályos köietekbl álló, 43
km^ terület sziget az Bg^-temgerben, 43 km.-

nyire Limnitl ; kb. 1000 lak. ; Törökországhoz
tartozik.

Hagiotika (gör.), tan arról, hogy miként lehet

szenttv k'uni.

Hagmatana, város, 1. Ekbatana.
Hagn, 1. Charlotte von, német színészn, szül.

Münchenben 1809 márc. 23., megh. u. o. 1891

ápr. 23. 1826-ban aratta els sikerét a müncheni
udvari színháznál. Tehetsége els sorban a víg-

játéki és társalgási szerepekre utalta. Hazájában

és külföldön sokat vendégszerepelt s megfordult

Budapesten is. 1846-ban férjhez ment Öven föld-

birtokoshoz s visszavonult a színpadtól. Augusta
nev húga (szül. 1818, megh. 1882.) szintén jó-

nev színészn volt.

2. H., Ludung von, német fest, H. 1. testvér-

öccse, szül. Münchenben 1820 nov. 23., megh.

1898 jan. 15. Münchenben, majd Wappers és E,

de Block vezetése alatt Antwerpenben tanult.

Berlinben Menzel hatása alatt a rokokó korából

merített képeket kezdett festeni és Parisban,

Rómában is ez irányban képezte tovább magát.
Jelesebb müvei : Rokokójelenet (Potsdam, üran-
gerie) ; Hangverseny a parkban (München, Neue
Pínakothek); hasonló tárgyú kép a müncheni
Schack-féle képtárban; Római könyvtár; XVII.

sz.-beli gavallérok párbaja.

Hágó, egyik folyóvölgybl a másikba átvezet
út valamely vízválasztó hegység gerincének leg-

alacsonyabb pontján át.

Hágó mén, tenyésztésre használt ménló ; ilye-

nek: az állami törzsmének, melyek az állami

ménesintézetekben vannak felállítva, továbbá az

országos fedezmének, melyek télen az állami

méntelepeken vannak felállítva és a fedeztetési

idény alatt községekben, a fedez állomásokon a

lótenyésztk rendelkezésére állnak mérsékelt fe-

doztetósi díjért ; vannak azután hérmének és vál-

IcUkozó taiiásra kiadott állami mének, végül

pedig maflánmének, melyek magántenyésztk
tulajdonai. A köztenyésztésre csak engedélyezett,

tenyészigazolvánnyal ellátott magánmént szabad

használni. Magjarország területén az 1912. év-

ben 'Mh'l állami mén fedezett.

Hágop Melik Hágopián, örmény költ ée re-

gényíró, sztü. Perzsa-Örményország Pájadzsuch

falujában 1838., megh. 1888 máj. 11. Els re-

génye Dzsáláleddin név alatt jelent meg. Chent
(Bolond), Dávid bej, Sámuel, Kaídser regényei-

ben b anyagot talál az európai arra, hogy
azokból Kelet különböz népeit pontosan meg-
ismerje. Phonds c. alatt két kötet versgyjte-
ményt is adott ki. BzenklvtU számos cikket írt,

leginkább Ráffi álnév alatt.

Hagae, Cap de la (ólod: ig), hegyfok Cotentin

félsziget ÉNy.-i végén, szienit-sziklából áll, leg-

kimagaíilóbb része a Nez de Jobom^ (128 m.). A
üros du Raz sziklán 47 m. magas világítótorony

áll. Fénye 33 km.-re terjed.

Hagae (ejud : hég), Arnold, geológus, szül. 1840
dec. 3. Bostonban ; iskoláit Sheffleldben, Göttin-

genben, Heidelbergben ée Preibergfoen elvégezve,

1867. visszatM Amerikába, ahol a 40. szélességi

fok kikatatásán kttidött ejó>edícióban vett részt.

Késbb Gnatemala ércbányáinak felvételével fog-

lalkozott, 1878-ban pedig Észak-Kina arany-,
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ezüst- és ólombányáit tanulmányozta, 1880. az

északamerikai Egyesült-Államok geológiai inté-

zetéhez Washingtonba került. Fmunkája a Yel-

lowstone-park monográfiája, amely az U. S.

Goological Survey 32. kötetében térképpel és 27
táblával jelent meg. Számos kisebb-nagyobb
munkáján kívül fölemlítjük még a Yellowstone-

parkhoz csatlakozó Absaroka geológiai leírását,

amelyet Early tertiary volcanoes of the Absaroka-
Range címen 1899. a washingtoni geológiai tár-

sulat adott ki.

Hagyáros, kisk. Zalavm. zalaegerszegi j.-ban,

(1910) 132 magyar lak. ; u. p. Alsóbagod, u. t. Zala-

egerszeg.

Hagyás, a varsánál a kávaközök mennyiségét
és nagyságát jelent fogalom.

Hagyásfa, helytelen megjelölése az erdk vá-
gásteriiletein visszahagyott törzseknek, amelyek
v. nem értékesíthetk, v. arra hivatottak, hogy
a következ vágásforduló végéig kiválóan ertel-

jes és értékes törzsekké fejldjenek. Ha a vágá-
sokban sok ily fát hagynak állva a következ
vágásforduló végéig, keletkezik a kétkorú szál-

erd.
Hagyaték (lat. hereditas), az elhalt személy ak-

tív és passzív vagyonának összessége. Az osztrák

polgári tkv 531. §-ában a hagyaték fogalmát ak-

ként határozza meg, mint «valamely elhalt jogai-

nak és kötelezettségeinek összességét, amennyi-
bon azok nem csupán személyes viszonyokon ala-

pulnak)). Mert a személyes viszonyon alapulójogok
és kötelezettségek az illet személy halálával meg-
sznvén, nem tárgyai a H.-nak. A H. tehát mindig
természeti személynek halálát tételezi fel, mert

:

viventis nulla suceessio. Azt, aki meghalt, örök-

hagyónak, azokat, akikre a H. egészben vagy
bizonyos hányadrészben átmegy, örökösöknek ne-

vezzük. L. Hagyomány, Örökség.
Hagyaték elleni csd. Csdtörvényünk (1881:

XVII. t.-c.) szerint az adós elhalálozása esetében

a csdöt az hagyatéka ellen is meg lehet nyitni,

A hagyaték elleni megnyitott csd lényegileg

ugyanazon szabályok szerint bonyolíttatik le,

mintha azt az adós ellen nyitották volna meg.
Habár az örökös a hagyatéki tartozásokért a ma-
gyar magánjog szerint amúgy is csak öröksége
erejéig felel, mégis érdeke lehet neki is, hogy a
csd a hagyaték ellen megnyittassék, mert a csd
kérése által szabadul minden felelsség alól, amely
öt az alapon terhelhetné, hogy a vagyon elég-

telensége esetében a kell gondosság elmulasztá-

sával az egyik hitelezt teljesen kielégítette és

ezzel a kielégítési alapot a másik ell elvonta.

Hagyatéki adó, 1. Örökösödési adó.
Hagyatéki a.áÖBai,go)í,lflaayatéki tartozások.
Hagyatéki biróság, 1. OröKösödési eljárás.
Hagyatéki gondnok. H.-ot rendel ki a biróság

az örökösödési eljárásban az 1894 : XVI. t.-c. ér-

telmében akkor, ha tudvalév örökös nem ma-
radt (U-t. §.). H. a hagyaték zár alá vétele eseté-

ben kirendelt zárgondnok (90 §.) és a hagyatéki
követelések behajtására a 79. §. alapján kiren-
delt ügygondnok is. A hagyaték gondnoki felszá-
molásának van helye a magyai- ált. polgári tör-

vénykönyv 1900. évi tervezetének 2018—2023.
§-ai értelmében, ha ezt az örökös vagy az örök-

hagyó hitelezje kéri, valamint akkor is, ha az
örökhagyó egész vagyonáról rendelkezett, de
örököst nem nevezett.

Hagyatéki leltár, 1. Örökösödési eljárás.

Hagyatéki tárgyalás, 1. Örökösödési eljárás.
Hagyatéki tartozások (adósságok), az örök-

hagyónak tartozásai, valamint azok az egyéb tar-

tozások, amelyek az örököst örökösi minségében
terhelik, így különösen az általa kifizetend kö-
telesrészek és a hagyományok, az örökhagyó
gyógykezelési és temetési költségei. Mindezekért
a tartozásokért az örökös a magyar magánjog
szerint csak a neki valósággal jutott örökség ere-

jéig felel. Az osztrák polgári törvénykönyv sze-

rint, amely a magyar állam egy részében még
hatályban van, az örökös a hagyatéki^tartozások-

ért korlátlanul felel, kivéve, ha az örökséget a
leltár kedvezményének fentartásával fogadta el.

Hagyatéki zárlat, 1. Zárlat.

Hagyma. 1. H., Allium L. (növ.), a Liliomfélék

génusza ; 250 faja van, elterjedésük területe fkép
Közép- és Dél-Európa, Észak-Afrika, azután Ázsia
mérsékelt öve, Észak-Amerika, Mexikó. Hagymás
növények. H.-juk küls levelei hártyásak. Tleve-
leik keskenyek, szálasak, hengeresek s ekkor néha
csövesek, ritkán szélesebbek és laposak. Virágu-
kon 6 szabad lepellevél, 6 porzó van, az utóbbiak

alapjukon odanttek a lepellevelekhez. Magházuk
3 üreg, a termés hártyásfalú tok, magvai (üre-

genkínt rendesen 2) szögletesek v. laposak, feke-

ték. A virágok a szár végén látszólag ernyben v.

fejecskében állnak, kinyílás eltt a virágzat 2—

3

fellevélbl álló burokba van zárva. Az erny alján

V. minden virág helyén néha sarj-H.-k fejlödnek,

mag helyett ezek szaporítják a növényt.

Az eledeli célokra használatos konyhakerti fajok

a következk: vörös-H. (Allium Cepa L.), mely
a legbecsesebb faj, srégi tenyésztés növény, ha-

zája valószínleg Közép-Ázsia. Kétnyári ; levele

meg a szára gordós, azaz csöves, a közepetáján

pedig felfúvódott.Virágzata nagy, sarjatlan.virága

zöldesfehér, H.-ja gömböljli, lapos-gömbölyded v.

körte alakú. Magvetéssel és flók-H.-k duggatásá-

val szaporítják (1. alább : H termesztése). Magvai
csak két évig tartják meg cslrázóképességüket.

Dél-Európában, Egyiptomban és keleten zölden v.

pörkölve kenyérrel v. mellékételnek eszik, É.-felé

inkább csak konyhai fszer. Kénes illanó olaja a
gyomrot ingerli. Fajtája a baksa H. Ajánlatosabb

fajtái a következk: 1. nagyban való termesz-

tésre : erfurti halaványvörös, hollandi laposkerek,

kemény vérvörös és sárga, zittaui kerek óriás-H.,

braunschweigi sötétvörös, makói ; 2. konyhakerti

termesztésre : James ovale, portugál csemoge-H.,

Magnum bonum. Nocera ; 3. hasonló célokra, kü-

lönösen befzésre alkalmasak: Barletta, ezüst-

fehér májusi H., Queen Onion, Medira-H., Tripoli-

órit'is-H. (Della Rocca), fog-H. (1. o.), gyöngy-H. :

a metélö-H. (Allium Schoenoprasmn L.) henge-

res, vékony csöves leveleit lemetélik és levesbe

vagy mártásokba fzik. Tosztással szokták sza-

porítani. Rocamboly. kigyófog-H. (Allium Sco-

rodnprasum L.). fog-H.-fa emlékeztet szaga

és íze van, fiatal H.-it nyersen eszik. A téli vagy

csöves H. (örök H., Jákob- vagy János-H., Allium
fisiulosumh.) többnyári. H.-ja több apró, hosszú-
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kás ég egymás moUett levö Hók-H.-ból alakal,

kiilunben a vörüs H.-hoz hasonló.

A dísznövények sorába tartoznak a következk :

AUittm coeruUscens Don. (AJlium azureum Le-

dob.) szibériai kékvirágú faj ; AUium fragrans
Vont. nagy, jólllata éazakamerikai faj ; AUium
Moly h. aranysárga virágokkal (Dél-Európa);

Altium narcissifiontm Vili. nagy, rózsaszín virár

goUuü (Dél-Európa); AUium Mac-Nabianwn
H(Xl. rózsaszín virágokkal ; AUivm Murrayanum
Hort lUaszín virágokkal ; AUium acuminatwn
Hook. (Éseak-Amerika) a génusz legszebb faja,

elkelen csoportosuló sok rózsaszín virággal;

Aüium neapoliianum Cyr. nagy fehér virágok-

kal, tél végén virágzik, levágott virágaiból sokat
««AintAiiiür a délvidéki országokból. Általában

ssáras, homokos talajt kedvelnek, szaporításuk

magveléaBel ós hagymákkal történik. A melegebb

vidékekrl ssármazó fajok téli védelmet köve-

teiiiek.

A havasi y. fátyolos H. (Ali. Victorialis L., a

Mons victorialisról Provenceban) hazánk havasain

is nó. Hengerded, ferdén felemelked tkéjének há-

lózatos rostú hurokja van. Levele lándzsás v. keiii-

lékalakú, virága sáírgásfehér. H.-ja(radix Victoria-

lis longoe) babonás szer, mely sebesítéstöl, szeren-

csétlenségtl megóvna. Mindenféle babonaságra
felhasználták, emberi alakra is formálták, felöltöz-

tették és drága pénzért áruIták . Azt gondolták, hogy
a rossz lelket visszatartóztatja az embertói

;
porrá

törve abba a szerbe is keverték, amellyel az állító-

lag megboszorkányozott tehenet füstölni szokták.

Sót ezt r '•- --"-.M hálózatos héja miatt páncélter-

mészet itották, s azon hiedelemben hor-

dozták iil<>tcu•v•^<u. hogy tulajdonosának a viasko-

dásban ert ad. V. ö. Regd, Alliorum monographia
(Szent-Pétervár 1875). — Tengeri H., 1. Urginea.

A U. termesztése. A vörös-H.-t kétféleképen ter-

üu's/tik : magvetés v. duggató-H. ültetése útján.

lói termeszti H. többnyire másodrend
, irút ad. jó minség H.-t csakis a duggató
mivelés útján nyerhetünk. Mag után termesztett

H.-t még márciusban 15-20 cm. sortávolságra

kell elvetni. Kikelés után a H.-t meg kell ritkí-

tani és 2—3-szor megkapálni.

Duggató-H.-ról termesztik a vörös-H.-t oly

módon, hogy duggató H.-t beszereznek v. pedig
a magról els évben duggató-H.-t termesztenek
és ezt ültetik ki a következ tavasszal. A magot
— doggató-H. nyerése céljából—már március els
felében szórva el kell vetni. Az elvetett magot
könn>ü boronával be kell takarni és jól lehenge-
relni. Kikelés után a vetést meg kell 2—3 cm.-rt>

ritkítani. Az ápolás gyomlálásból áll. A dnggató
H. augusztus vége felé megérik, amikor levelei

elszáradnak, héja pirosszín lesz. Kézzel aratják
vagyis aföldból kihúzkodják, szells pajtába hord-
ják, rostával osztályozzák, nagyság szerint négy
osztályba sorozzák. A duggató-H.-t télen át meg
kell aszalni, mert különben a második évben köny
nyen szárba megj'. Kistermel a mestprgerendán
aszal, a nagytermelnek aszalóhelyiségre van
szüksége. A duggató-H.-t jól elkészített földbe

március havában kell kiültetni. Az ültetés 20
cm. sor- és 12 cm. növénytávolsá^ra történjék.

A H. ápolása gyomirtásból, illetve 2—3 kapálás-

ból áll. A Planet-kapa erre a céhra kiválóan alkal-

mas. A H. akkor érett, ha levelei elszáradnak

és a küls levelek megpirosodnak. Az aratá.s kéz-

zel történik augusztus vége felé. Kistermel a
H.-t füzérekbe köti, a nagytermel kell, hogy
szells pajtába helyezze és a fagy ellen esetleg

szaünatakaróval megvédje. A duggató-H. után

való termeléssel kat, hold-ként 80—100 q. termés

várható.

A vörös-H.-nak számos fajtája van, melyek
egymástól alakra, színre, érés idejére atb. külön-

böznek. Nagyban való termesztésre alkalmas : a

makói hosszúkás alakú és a halaványpiros-szln,

az ulmi, braunschweigi, erfurti, hanaui. A vörös-

H. legjobban díszlik a meleg, száraz klíma alatt.

Ha hideg az id, a H. csíps lesz, aromatikus H.

csakis a száraz melegben terem. Talajigénye

nagy. Csakis jó erben lév humózus vályogtalaj-

ban ad szép termést A H.-t könny a vetés-

forgóba beállítani, mert két gabona közé besoroz-

ható. Legjobb elövetemónye mégis a trágyázott

kapás növény, mert így kerül a H. jó erben lév
talajba. A közvetlen trágyázás a H. minségét
rontja. Hazánkban Csanád vmegyében Makó kör-

nyékén termesztik a legtöbb és legjobb H.-t, ahon-

nan sok megy külföldre.

A H. legnagyobb veszedelme a H.-légy, mely-

nek álcái a H. belsejében élnek. Legcélszerbb a
beteg H.-kat kihúzogatni és megsemmisíteni. A
légy bábja a földben telel át. Ha a H.-fóldet aratás

után mélyen megszántjuk, a bábok mélyre kerül-

nek és elpusztulnak.

Úgy a vörös-, mint a fog-H. a fzésben fontos

szerepet játszik csíps olajtartalma miatt. A párolt

húsételek és a berántott fzelékek az édeses íz
i'örös-H. nélkül el sem képzelhetk. A fog-H.-vdX
csínján kell bánnunk, mert ers illata kellemetlen.

Spékelésre és pácolásra

használják. A metéló-H.-t

levesbe és salátákra szok-

tuk alkalmazni, a gyöngy-
Ht besavanyítva apró
uborka, paprika, sárga-

répa stb. társaságában
(mlxed pickles). A vörös-

H.-t száraz, szells, nem
túlhideg helyen kell tar-

tani, akkor eláll tavaszig.

Legjobb ú. n. fentkbe
kötve a kamrába aka.sz-

tani. A flatal H. sóval és

vajjal csemege.

2.ií.mint növényszerv

(hí ibiis).dkföldalattiszá r
egy neme. amelyben, nem
annyira a szárban, mint
inkább az ezt borító al-

levelekben, a H. húsos
pikkelyleveleiben gyíUik

meg a tartalék táplálék-

anyag (az ábrán sh). A
H. szára lapos korong-
alakú tengely (H.-törtíc vagy H.-tányér, az áb-
rán k), melynek csúcsán a csúcsrtigy (sl) foglal

helyet, ezt a húsos pikkelyek, ezeket pedig kí-

vül a hártyás héjak (hj veszik körül. A csúcs-
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rügy alatt a kifejtett lomblevelek hüvelyei (b,

l, V, l"), foglalnak helyet. A pikkelylevelek hó-

naljában hónaljrügyek is keletkezhetnek, melyek
flók-H.-kat (z) alkothatnak. Az ábrázolt tulipán-

hagyma csúcsriigyének virágbimbója is látszik a
lepellel (p), porzókkal (a), termvel (c) együtt.

A H.-nak fgyökere nincs, csak sok járulékos gyö-

kere (w). A H. alakja sokféle lehet, pl. a tulipáné

tojásalakú, a vörös-H.-é gömbös. A száraz hé-

jakkal burkolt H.-t héjasnak {y'övös-B..), a száraz-

h(Vj nélkülieket, amelyekot kivülröl csak a húsos

pikkelyek védnek, csupasznak v. pikkelyesnek
(fehórliliom) nevezik. A H. felhalmozott táplálé-

kával egyrészt az új hajtást táplálja, másrészt

új rügyeivel a fajt vegetatív úton szaporítja, L.

Szaporodás.
Hagymácska, 1. Sarjriigy.

Hagymádfalva, kisk. Bihar vm. szalárdi j.-ban,

(1910) 886 oláh és magyar lak., posta- és telefon-

állomás.

Hagymafedél, tornyokra alkalmazott sisak-

fedél (1. 0.), a hagyma alakjához hasonló görbe
felülettel.

Hagymafélék (növ.), 1. Zöldségfélék.
Hagymafiók a. m. fiókhagyma (1. o.).

Hagymagomba (növ.) a. m. foghagymaszagú
gomba (1. o.).

Hagymagumó (bulbotvber növ.), a földalatti

szár egy neme, a földfeletti szárnak alsó, vastag

1. ábra. A sáfrány hagyma- 2. ábra. A sáfrány hagyma-
gamója egrészben. gumója hosszában metszve.

húsos, törpeszártagú része a föld alatt s fképen
tartaléktápanyagok felhalmozására való. íJUen-

tétben a hasonló gumóval, pikkelylevelei kifej-

ldnek (1. az 1. ábrát) és hártyaszer burkot al-

kotnak, de viszont a hagj-mával ellentétben a táp-

anyagok nem a pikkelyekben, de a szárrészben
(1. a 2. ábrán az átmetszett gmnó vaskos részét)

halmozódnak fel. A H. csak egy tenyészeti id-
szakot él át, táplálékát átadja a belle keletkez
hajtásoknak és új oldalsó H.-knak. Ilyen H.-ja
van a kikericsnek, sáfránynak.
Hagymah^ (tunica, növ.), a hagymát kívülrl

burkoló barna héj, 1. Hagyma.
Hagymalégy néven a 6"5 mm. hosszú, feketés

szín Avthomyia antiqua Melg. és az elbbinél

valamivel kisebb sárgásszürke Anthomyia fur-
cata Bché. légyfajokat foglaljuk össze, amelyek-
nek fehér nyúvei a hagyma belsejében élsködnek
s néha nagy károkat okoznak.
Hagyma-mustra, eleinte csak a meisseni ké-

kesfehér használati porcellánon, késbb más gyá-
rak gyártmányain is elforduló dísz. A XVIII. sz.

40-es éveiben tányérokon és csészéken gyakori.

Kinai minták nyomán a pünkösdi rózsának és in-

diai virágoknak az átformálása.

Hagymás (Fekete v. Nagy-H.), a csiki hegy-
csoport legmagasabb csúcsa (179.3 m.) Csik vár-

megyében, Gyergyó-Szt.-Miklóstól K-re, közel az
Olt forrásához.

Hagymasarj, 1. Sarjriigy.

Hagymásbodon, kisk. Maros-Torda vm. ma-
rosi alsó j.-ban, (1910) 342 magyar lak. ; u. p. ós

u. t. Maros-Vásárhely. A Tatárszállás nev hegy-
fok alatt kezdd kies völgyecskében a maros-
vásárhelyiek csinos nyaralói s híres ünumáj és
Bodon szlli vaunak.
Hagymási, Tolnai Lajos költ családi neve.
Hagymáskér, község, 1. Hajmáskér.
Hagymáslápos (azeltt : Hazmás), kisk. Szat-

már vm. nagysomkúti j.-ban, (1910) 1319 oláh és

magyar lak., vasútállomás, posta ; u. t. Kvár-
hosszúfalu.

Hagymássy-cvwZáíí (szent-giróthi és beregszói),

régi család, mely elnevét a Temes vmegyében
fekv Beregszótól és a zalavgyei Szt.-Giróthtól

(ma Szt.-Grót) vette. Óse a XIV. sz. els felében élt

Pál, kinek Dezsönevü fia vitte tovább a családot.

— Jímto'/' a Szapolyaiak pártjára állván, Huszt
várának kapitánya lett (1557— 156I-). Midn János
Zsigmond 1566. Belgrádba ment Szolimán szul-

tán üdvözlésére, erdélyi hadainak fparancsnokává
H. Kristófot tette, ki ekkor is érdemeket szerzett a

közrend s biztonság fentartása körül. A hálás feje-

delem, ki kényes ügyekbon gyakran vette igénybe
tanácsát, máramarosi kamaragróffá is tette és Pet-

rovics Péternek az aradvármegyei Csücsfaluban

lév birtokait neki adományozta. 1571-ben meg-
szerezte Békés Gáspárral és Csáky Mihállyal

egjütt, 30,000 frt zálogösszeg fejében, a Huszt

várához tartozó uradalmakat. János Zsigmondnak
halála után (végrendeletének is egyik végrehaj-

tója volt), bár a székelyek nagy része t magát
óhajtotta erdélyi fejedelemnek, Békés Gáspár ér-

dekében használta fel P>délyben és Bécsben birt

befolyását. Utóbb azonban Báthory Istvánhoz csat-

lakozott. — H. János, Kristóf fla, Nádasdy Pál és

Thurzó Gy. udvarnoka volt. 1632. Szt.-Pétornél,

majd KapoiTiaknál vitézkedett a törökkel szem-
ben. Kanizsánál hsi halállal esett el. Nagy bir-

tokai voltak Huszton, Déván, Kvárott, Lúgoson,
Karánsobesen és másutt. MiMós nev fiában a

H.-családnak magva szakadt. V. ö. Rupp Jakab,

Magyarország helyrajzi története I. köt. ; Szá-

deczky Lajos, Békés Gáspár ; ÍFeríwer Mór, Család-

történeti adalékok III. (Turul 1897. évf, 127. 1.).

Hagymaszagú növények, a hagyma szagához
hasonló v. azzal azonos szagúak ; ezzel a szaggal

kevés más növény bir, így pl. a hagymagombn.
az Alliaria officinalis Andr., a TUaspi aUvi-

ceum L.. a Teucrium Scordium L. és az amerikai

Petiveria Plum.
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Hagym&torzsa v. JuigyvMiönki*^), L Hagyma.
Hagymás, 1. Tífusz.

Hagyomány. 1 . H. (lat. traditío), közértelembon

iifmiwiAkrOtHaemawiélnpe átssállö, si^gról-azájra

adott tflrMnet. tan. A katolilnis egyháiban a H. a

hitrivelDiek olyan rangú forrása, mint a szentírás.

2. H. (lat legatum), az öröklési jogban oly

Tégiiité«keáéB> mellyel ax örökhagyó vagyoni

•Unyt ayi^t valakinek, anélkül, hogy örökösévé

temiö, még pedig ágy, hogy a H.-os közvetlen

keresett ]<^t kap a H. tárgjára nézve a H.-nyal

terhelt snimély ellen. U.-nyal terhelni lehet az

flff«k<i6t ós * H.-08t (al-H.). A H. tárgya lehet va-

lamely hagyatéki tárgy v. valamely teljesítés,

m^l^l a H.-nyal t^^rbelt a kapott réfiseeítés rová-

sán, amiak terheképen tartozik. Ai örökhagyó
az ArtkOsDek is rcadeUiet H.-t; eiasú. n.eJo-if.,

mei^ nésve asJMftOsatöbbI léaneítettel szem-

ben H.-<MDak tekintend. A H.-os különleges jog-

utód (singularis saeoessor) az örökössel, mint egye-
temes jogatóddal (uníversaUs snocessor) szemben.

Azt. hogy valaki örökös-e v. H.-os, nem a vég-

rendelkezötöl használt kifejezés, hanem az dönti

el, hogy a végrendelkez a részesítettnek min
jogállást szánt Aki hányadra van kinevezve, az

mindig örökös ; akinek a hagyatékból csak egyes
tárgjak jutnak, rendszerint H.-os ; de azért örö-

kös lehet az is, akire az örökhagyó csak egjes
tárgyakathagyott^iaazok a hagyatéknak nagyobb
vagy tetemes részét teszik, melynek jelentségé-
nti fogva feltehet, hogy az örökhagyó az Így
késxesített személyt végakarata végrehajtójává
rivánta tenni és a hitelezk iránt közvetlen fe-

lelsséggel terhelni. H.-os tehát az, akinek a ha-
gyatékból vagy valamely- részesített rovására
sgyes vagyontárgyak játnak, anélkül, hogy a ha-

gyaték általános terheiben osztoznék. Lehet a H.
tügy rendelve, hogy a H.-08 csak követelési jogot

kap a terhelt ellen a H. kiszolgáltatására (közön-

séges, kötelmi H., legatum per damnationem) ; de
lehet a H. úgy is rendelve, hogj' a H.-tárgy köz-
vetetlenül száll az örökhagyóról a H.-osra (dologi

H., legatum per vindicationem). Dologi H. eseté-

ben a H.-os a H. megnyíltával a H.-ozott dolgot
azonnal tulajdonul szerzi meg. a H.-ozott jog reá
t<i. fogva átszáll. Az örökhagyó a H.-os-

n : iy hatállyal idegen dologbeii jogot
rt^Lu.in. t ipL haszonélvezetet) valamely hagya-
téki tárgyon, vasj- a H.-os tartozását közvetlenül
beáUö hatállyal elengedhetL Kötelmi H.-nl ren-
delheti az örökhagyó azt Is, hogy a H.-nyal ter-

helt a hagyatékba nem tartozó tárgyat szolgál-

tasson a H.-osnak. A H.-os nem helyezkedhetik
önhatalommal a H.-tárgy birtokába, hanem csak
a v^ terhet örököstói vagy H.-ostól követelheti
annak kiszolgáltatását A H.-06 az örökhagyó tar-

tozásaiért kösvetetlMifil nem felels és a H.-t csak
amiyiban tartoidk a hagyatéki hitelezknek ki-
adni, amennyiben a hitelezk a hagyatékból ki-
ejtést nem kapnak. A H.-os az öriftösödési el-

járás megindítását csak akkor kívánhatja, ha
ingatlan a H. ; de követelheti a leltározást, a H.
biztosítását és H.-i bizonyítványt (1894 : XVI. t-c.
3.. .%., 82., 106. §§.).

EayeUmes H. (ném. Üniversal-Fideikommiss,
lat. hereáÜa8fideÁa>mnÜ88aria)t^a'ilt a római jog

azt az örökhagyói intézkedést érti, mely az örö-

kösnek meghagyja, hogy akár az egész örökséget,

akár annak egy tiányadrészét liarmadik személy-

nek, a H.-osnak, szolgáltassa át (rostituálja). Az
ily rendelkezés voltaképen átlépi a H.-ozás hatá-

rát és tulajdonképen burkolt örökösnevezést tar-

talmaz, miáltal a H.-t egyetemes jogutódlás (nni-

versalis successio) jellegével ruházza fel. Az ilyen

rendelkezés a római jog szerint eredetileg érvény-

telen volt, a Senatmronsultum Trebellianum
(62. a. D.) azonban a H.-n>al megterhelt örökös
(heres íiduciarius) e kijelentésének «restituo» azt

a joghatályt adta meg, hogy az egész hagyaték,

avagy annak kérdéses hányadrésze egységesen,

aktívákkal és passzívákkal egyetemben megy át

a H.-osra. Ezt a jogállapotot a SenatusconsuUum
Pegasianum (7ö. a. D.) akként módosította, hogy
az örökös csak a lex Falcidia (1. 0.) által elirt

egy negyedrészen felöl (quarta Falcidia), vagjis
csak a hagj'aték háromnegj ed részét restituál-

hatja.

Hagyományi szerzdés, az a szerzdés, amely-
ben valaki halála esetére másnak hagyományt
(1. 0.) rendel. Ezekre a szerzdésekre lényegileg

ug>'anaz áll. mint az öröklési szerzdésekre (l.o.).

Hagyományos, 1. Hagyomány.
Hahn, 1. Aiigust, német protestáns teológus,

szül. Grossosterhausenban 1792 márc. 27., megh.
Boroszlóban 186-3 máj. 13. Elbb Königsbergbe

(1819), majd Lipcsébe hivatott meg (1826) rendes
tanárnak és lelkésznek. Az utóbbi helyen tartott

székfoglaló beszédében,valamint egy másik.ngyan-
ezen évben kibocsátott iratában, azt a tanácsot adta
a racionalistáknak, h(^y lépjenek ki az egyház-
ból ; ennek foljián Bretsíjhneiderrel heves harcba
keveredett ; nézetei támogatására egy újabb mun-
kát adott ki : Sendschreiben über dio Lage des
Chrlstenthums in unserer Zeit, und das Verhaltmss
christl. Theologie zur Wissenschaft überhaupt

(1832). A következ évben Boroszlóban lett ren-

des tanár és a fegyháztanács tagja, 1844-ben
egész Szilézia fszuperintendensévé neveztetett ki

s mint ilyen elrendelte, hogy a lelkészi lúvatalra

felavatandók kötelesek ismét az ágostai hitval-

lásra az eskttt letenni. Hittani rendszerét Lehrbuch
des ehristUchen Glanbens (2. kiad., 1807—1859)
c múvében adta ki.

2. H, Elise, 1. Bürger, 1.

3. H.,Priedrich von, németjogtudós, szül. Ham-
burgban 1823 jún. 7., megh. Lipcsében 1897 márc.
3. 1847-ben magán-, 18Ó. rendkívüli. 1862. ren-

des tanár és fellebbezési ftörvényszéki biró lett

Jenában. 1872-ben a lipcsei birodalmi keresk. fó-

titavényszék, 1879. a Reichsgerícht bú*ája, 1891.

az utóbbhiak tanácselnöke lett. Fmúve : Kom-
mentárzom allgemeinradeutschen Handelsgesetz-

buch (Braunschweig 1862—1867. 2 köt. ; 1. köt 4.

kiad. 1894; 2. köt 2. kiad. 1875-83).
4. H, Friedrick, német geográfus, szüL Glau-

zigban (Anhalt) 1852 márc. 3. Königsbergi egye*
temi tanár 1886 óta. Fbb munkái : Ueber die

BezíehungenderSonnenfleckenperiode zu meteoro-
logischen Erscheinungen (Leipzig 1877); Das
Anfeteigen und Sinken der Küsten (1879) ; Topo-
graphischer Führer durch das nw. Deutschland

(189Ö) ; Afdka (a Sievers-féle munkában 1901) és
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számos értekezés a Geographisches Jahrbuchban

és Petermanns Mitteilungenben.

5. H., Helene, 1. Blavatszkij.

6. H; Hermann, német szobrász, szül. aszász-

meiningeni Kloster-Veilsdorfban 1868 nov. 28.

A müncheni iparmvészeti iskolában ós mvé-
szeti akadémián, továbbá Francia-, Olasz-, An-
gol-, Görögországban, Németalföldön és a Ke-

leten tett tanulmányútjain képezte ki magát.

Hazatérve, Münchenben telepedett le, ahol 1903.

tanárrá nevezték ki. A Hildebrand vezetése alatt

álló német szobrászok csoportjához tartozik, kik

mesterük elméleti és gyakorlati tanításait kö-

vetve, minél nagyobb egyszerségre, klasszikus

formatökélyre és anyaghségre törekszenek. Mo-
numentális emlékmvein kívül számos kitn
mellszobrot, szobrocskát, dombormvet, plaket-

tet, érmet is készített. Mvei közül említendk

:

Chemnitzben a Moltke-omlék ; Weimarban a

Liszt-szobor; Speyerben a Luther-szobor; Max
Schilling és Wölfflin (nyelvtudós) mellszobra stb.

7. H., Johann Georg von, osztrák utazó, H. 3.

testvérbátyja, szül. Majna-Frankfurtban 1811 júl.

11., megh. Jenában 1869 szopt. 23. Syrában osz-

trák fökonzul volt ; Albániának és az albán nyelv-

nek ismertetésével ttint ki. Mvei : Albanesische

Studien (Jena 1854); Das albanesische Alfabet

(Wien 1851) ; Reise von Belgrád nach Salonichi

(u. 0. 1861 és 1868) ; Reise diu'ch die Gebiote des

Drm u. Wardar (u. o. 1867). Halála után jelent

meg : Sagwissenschaftliche Studien (Jena 1872

—

1879).

8. H., Johann Michael, délnémetországi teozó-

fas, szül. Altdorfban 1758 febr. 2., megh. Sidlin-

genben 1819 jan. 20. Már mint gyermek igen fo-

gékony volt a vallásos behatások iránt, késbb a

szentírást és misztikus tartalmú munkákat ol-

vasgatva, szigorú aszkétaéletet élt. Vallási gon-

dolatait s érzelmeit részint írásban, részint népes

összejöveteleken élszóval terjesztette. Az szem-
léleti teozóf-rendszere fként abban tért el a pro-

testáns igazhitüségtl és a pietisták irányától,

hogy ö a vallásos élet súlypontját a bennünk él
Krisztusra és a kegyes, becsületes életre helyezte.

Nagyszámú követi, az ú. n. Mkheliánitsok, jól

szervezett s messze szétágazó egyesületet alkot-

nak, de anélkül, hogy az egyháztól különszakad-

tak volna. V. ö. Stavdenmeyer, Michael H., sein

Lében und seine Lehre (Karlsruhe 1893).

9. H., Kari von, német utazó, szül. Friedrichs-

thalban (Württemborg) 1848 ápr. 29., 1872-81-ig
Tifliszben Nikolajevics Mihály nagyherceg udva-

rában tanított, 1874 óta egyúttal gimn. tanár

volt, 1896. orosz nemességet nyert, 1888 óta több-

ször beutazta a Kaukázust és az örmény felföldet

földrajzi, néprajzi, nyelvészeti stb. tanulmányok
céljából, A Kaukázusról számos munkája és érte-

kezése jelent meg. Transz-Kaspiába való utazásá-

nak leírása megjelent a Geographen-Kalender-
ben.

10. H., Kari Hugó, német prot. hittérít, szül.

Rigában 1818 okt. Í8., megh. Fokvárosban 1895
nov. 24. 1841-ben Dél-Afrikába ment, hol 1844-ig
Nama tartomány néger lakói között, azután a
damarák földjén mködött mint els európai hit-

térít 8 ez utóbbi helyen Új-Barmen állomást ala-

pította ; 1874-töl haláláig a fokvárosi német gyüle-

kezet lelkésze volt. Missziói tevékenysége mellett

a benszülöttek nyelvét tanuhnányozta s 1857. (Ber-

lin) kiadta a herero nyelv grammatikáját és szó-

tárát.

11. jff., Ludtüig Ernst, német történetíró, szül.

Boroszlóban 1820 szept. 18., megh. Berlinben

1888 szept.|30. A porosz belügyminisztériumban
szolgált 1855—84rig. Nevezetesebb mvei : Ge-
schichte des preussischen Vaterlandes (Berlin

1895, 24. kiad.) ; Kaiser Wilhelms Gedenkbuch
(u. 0. 1880, 5. kiad.) ; Fürst Bismarck (u. o. 1878—
1886, 4 köt.) ; Geschichte des Kultui-kampfes in

Preussen (u. o. 1886).

12. H., Ludvng Phüipp, német költ, szül.

Trippstadtban 1746 márc.22., megh. Zweibrücken-
ben 1814. Irt drámákat: Der Aufruhr zu Pisa

(Ulm 1776); Gráf Kari von Adelsberg (Leipzig

1776) ; Róbert von Hohenecken (u. o. 1778) ; Wall-
rad und Evchen oder die Parforcejagd (daljáték,

Zweibrücken 1782) és lírai költeményeket, me-
lyek gyjteménye (Lyrische Gedichte 1786) leg-

jelesebb mvét, Kunigunde c. prózai elbeszélését

is tartalmazza.

13. H., Reymldo, zeneszerz, szül. 1874 aug. 9.

Caracasban (Venezuela). A párisi Conservatoireon

Dubois, Lavignac és Massenet voltak a mesterei.

Mvei : Chansons grises (Verlaine verseire), több

zongoradarab, szimfonikus költemény, kisér zene

a következ színmvekhez : C. Mendés : Scarron

;

Racine : Esther ; Hugó V. : Angelo (1905) ; panto-

mimia ; Fin d'amour ; opera : La Carmélite.

14. H., Werner, német író, szül. 1816 máj. 13.

Marienburgban, megh. Sakrowban (Potsdam mel-

lett) 1890 dec. 1. Teológiát és bölcsészetet hall-

gatott a berlini és hallei egyetemen, majd Ber-

linben megtelepedve, irodalmi tanulmányokkal
foglalkozott. Számos hazafias irányú népszer
munkát írt, mink : Km-prinz Friedrich Wilhelm,

Geschichte der Kindheit des nachmaligen Königs

Friedrich Wühelm 1. (Berlin 1867) ; Der Krieg

Deutschlands gegen Frankreich (Leipzig 1871).

Irodalomtörténeti munkái közül említendk : Ge-

schichte der poetischon Literatur der Deutschen

(10. kiad. Berlin 1883) ; Edda, Lieder germanischer

Göttersage, bearbeitet und erláutert (u. o. 1872)

;

Deutsche Poetik (u. o. 1879) ; Odin u. sein Reich

(u. 0. 1886). Utolsó munkája a Nibelung-ének át-

dolgozása : Kriemhild (Eisonach 1889).

Háhn Adolf (írói nevén Havas Adolf), iroda-

lomtörténeti és széptani író, szül. Hódmezvásár-
helyen 1859 nov. 28., megh. Nagytéténj'bon liK)4

jan. 16. Magyar és francia irodalmi tanulmányo-

kat végzett a budapesti egyetemen s 1882-tl

kezdve tanárkodott, 1883. Parisban a Collége de

Francé, Sorbonne és az Éoole des hautes ótudes

nyelvészeti és irodalmi eladásait látogatta, 1884-

tl helyettes tanár volt az aradi. 1888-tól a szé-

kolyudvarholyi, 1889-tl rendes tanár a székes-

fehérvári állami freáliskolában. A munka és ta-

nulás korán megrölte idegeit s 1902 elején el-

méje elborult. Ért<;>kes irodalmi tanulmányokat,

szinbirálatokat és tanügyi cikkeket írt 1877-töl

kezdve számos folyóiratba és újságba. Kiadta ere-

deti forrásokból jeles bevezetéseikkel Dugonics

Tárháziját és Gyöngyösi István Énekét Thököly
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Imre és Zrínyi Ilona házasságáról. Legnevezete-

sebb mtmkásságut a Potöíl-kritika terén fejtett

ki. Az Athenaeum íuabb Putóti-kiadásait 1890-tól

fogva 6 aierkeextette, ezek közt az 1892-ben meg-
kezdett dsö vé^eges te^es kiadást, bevezetéssel,

jegyzetddcel éi varUúisokkal. Külön megjelent

tle : Emicbesséd Vörösmarty M. felett (Székely-

fehérvár 1893).

H&hnel, Emst Jtdius, német szobrász, szül.

Drezdában 1811 márc. 9., megh. 1891 máj. 22.

Drezdában, Münchenben és Rómában tanult. Elsó

nagy sikeréit a drezdai színház számára készí-

tett oolnraival és Bacchus monotét ábrázoló dom-
brámtvével aratta, ez utóbbi azunban a színház

le^;^ alkalmával (1869) olpasztult. Tevékeny
részt vett a Semper által épített drezdai muzoum
aaobrácoati díszítésében és ide készített szobrai

közttl Rafaelé igen népszervé vált. Egjéb m-
veinek hóstizú sorából kiválnak : Beethoven szobra

Bonnban (1845); IV. Károly cssászár emlékszobra

Prágában (1846) ; III. Frigyes Ágost királyé Drez-

d^»n (1867) ; Kömer Theodoró u. o. (1871) ; Leib-

nizé Lipcsében (1883); Schwarzenborg herceg

lovasszobra Bécsben ; Frigyes Vilmos hercegé
Braunschweigban , szobrászati mvek a bécsi

operaház számára, stb. Mint a klasszicista-renais-

sance irány híve, az újabb, realista áramlat ellen

küzdött.

Hahnemann, Sámuel ChrisÜan Friedrich. né-

met orvos, a homeopátia megalapítója, szül. Meis-

senben 1765 ápr. 10., megh. Parisban 1843 jnl. 2.

Saját elhatározásából lépett az orvosi pályára,

atyja akarata ellQpére, ki porcéilánfestó volt. Ta-
nult Lipcsében, Bécsben, Kriangenben, majd
Brackenthal báró erdélyi helj-tartótanácsos házi-

orvosa lett. Innen Németországba visszatérve,

Hettstw'ft"^" ..< Dessaubau orvosi gyakorlatot

folytat< :t az ásvány- és vegytannal fog-

lalkozót .. : Lian. Feltalálta a mercurius solu-

bilis Hahiiemanni oldható higanykészítményt.

1784-ben Drezdába. 1789. Lipcsébe ment. Itt írta:

Cber Arsonikvergiítungen ( 1 786), Cber venerische

Krankheit4>n (1788) s Apothekerlexikon (1793—
1799. 2 köt.) p. mveit. Majd CuUen : Matéria me-
dicáját fordította le ; önmagán vizsgálta a kina-

kéreg hatását és azon tapasztalatra jutott, hogy
egy nagy adag klna váltólázat idéz eló, míg a
kis adag a váltólázat meggyógyítja; ebból azt

következtette, hogy a betegségek, melyek oly (ha-

sonló) ttineteket matatnak, aminket bizonyos or-

vosságok (nagyobb adagok belsleg bevéve) el-
idézne, azáltal is meggyógyulnak, ha azon (ha-

sonló, homoios) or\'osságok csak kis adagokban
nyújtatnak. Ezt az alapelvét Hufeland lapjában

(1790) Kísérlet az orvoMág gyógyereje feltalálá-

sának újaM) elvét illetleg c. értekezésében b-
vebben kifejtette és ezáltal a hasonszenvi gyógy-
mód megalapítójává lett. Majd 1810. Drezdában
megjelent Organon der rationellen Hoillnmde-já-
ban felállította a homeopátia tantételeit. Ezt az

új tant azonban sokan hevesen megtámadták és
csak 1819 óta terjedt el inkább, mikor több neves
orvos hozzá csatlakozván, H. szerint gyógjkezel-
tek. A heves küzdelmeket megímva, de meg a
megélhetés gon^aival is küzködve, egyik helyrl
a másikra költözött, míg végre 1811.' újra Lip-

csébe tért vissza, hol eladásokkal igyekezett ta-

nait megkedveltetni. De mivel ott nem engedték
meg gyógyszereinek készítését és elárusítását,

Köthonbo ment, hol Ferdinánd herceg háziorvo-

sává, majd udvari tanácsossá nevezte ki. 1835-

ben Parisban tanai divatossá váltak, özvegye,

dHérvilly Melanio, ki férjének a betegek kezelé-

sében segédkezett, férje halála után annak szel-

lemében önállóan folytatta a gyógykezelést. H.

kisebb mveit Stampf összegyjtötte és kiadta 2
kötetben (Ijcipzig 1851).1855-ben Köthenben, 1900.

Washingtonban szobrot emeltek neki. Magyarul
megjelentek : A kávé munkalatjai. Ford. Alnuust

Balogh Pál (Buda 1829) ; H. organona (életmüve)

a gyóg>-mvészségnek vagj' homoeopathiája. A 4.

jobbított és bvített kiadás után magyarítva (Pest

1830).

Hahnemann-iéle.tan a. m. homeopátiád, o.).

Hahnenklee, porosz falu és klimatikus gyógy-
hely a hikle.shoimi közigazgatá.si kerületben, az

Oberharzban, nagykiterjedés erdk és mezk
között, 500 lak. Közelében van Bocksunese klima-
tikus gyógyhely.
Hahn-Hahn, Ida, gró&, német regényírónö,

szül. Tressowban (Mecklenburg-Schwerin) 1805
jún. 22., megh. Mainzban 1880 jan. 12. Leánya a
színházakkal és színészekkel sokat foglalkozó

Hahn Kari Friedrich grófnak (kit szinházgróf-

nak neveztek); 1826. férjhez ment Hahn Adolf

Friedrich grófhoz, de 1829. elvált tle s az utazás-

ban és a költészetbon keresett vigasztalást. Elbb
költeményeket adott ki, amelyek nem keltettek

tigyelmet. Sokkal nagyobb sikert aratott társa-

dalmi regényeivel, melyekben az elkel társa-

dalmat festi. E regényekben az iQú Németország
és a francia mveltség hatása nyilvánul ; koholt

tárgyak sajátszer modorban, bár minden mélység
nélkül, de sok szellemmel vannak feldolgozva. Uta-

zásaínak eredménye néhány szellemes, de felületes

felfogással írt útirajz. Bens barátjának (Bistram)

elhunyta mély nyomot hagjott izgatott kedélyé-

ben s más irányt adott lelkének. A vallásban

keresett megnjTigvást. s Ketteler mainzi püspök
tanácsára a kat. vallásra tért át. Ezentúl új val-

lásának üg>'ét szolgálta számos iratában, köl-

teményeiben és regényeiben egyaránt. 1852 no-

vemberében belépett az angersi kolostorba, majd
résztvett a mainzi Jó pásztorhoz címzett kolostor

megalapításában, s itt is halt meg. Életének els
korszakából való regényei összegytytve is meg-
jelentek Berlinbon (1851, 21 köt.). Ezek közül emlí-

tendk : Aus der Gesellschaft (Berlin 1838. 2. kiad.

Ida Schönholm címmel) ; Grafln Faustine (1841);

Ulrich (1841) stb. A második korszak regényei

közül több magyar fordításban is megjelent: Maria
Regina (Mainz 1860, magyarul Pest 1864) ; Dora-
lice (u. 0, 1861, magyarul Gyr 1864) ; Perecrin

(u. o. 1864, magyarul Pécs 1874) ; Zwei Schwo-
stem (u. o. 1863, magyarul : Két nvér,Gyr 1865);

Lady Bírd (Temesvár 1869) ; Egy szegény kisasz-

szony története (u. o. 1873). Ezeket növendék-
papok irodalmi egyestüetei fordították. Azonkívül
megjelent magyarul : Az iskolamesterleánya, ford.

Nagy Antal (Budapest 1876). V. ö. Haffher, Grft-

íin Ida H. (Frankfurt 1880); Alinde Jacoby. Wa
Grafln U. (Mainz 1894).
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Habnia Medic. (növ.), 1. Pirm-
Hahnke, Wühelm von, porosz tábornok, szül.

Berlinben 1833 okt. 1., megh. u. o. 1912 febr. 8.

1866-ban Fri^-es Vilmos akkori trónörökös ve-

zérkarában résztvett a csehországi hadjáratban,

azután II. Ern szász-koburg-gothai herceg had-

segéde volt, s az 1870—71-iki hadjáratban mint

vezérkari rnagy mködött ; 1872. a 3. hadtest

vezérkari fnökévé neveztetett ki, 1875. alezre-

des, 1878. ezredes lett, ezután gj-orsan haladt fel-

felé, míg 1890. gyalogsági tábornok lett. 1888-ban

a katonai irodának fnöke és U. Vilmos császár-

nak fhadsegéde lett. 1903-ban Berlin kormány-
zójává nevezték ki.

Haholt, HaJiét vagy Hódolt ivadékai a Bécsi

Krónika szerint Szent István idejében jöttek Ma-
gyarországba s k alapították a Buzád-nemzetsé-

get(l.o.).

Hahót, nagyk. Zala vm. pacsai j.-ban, (i9io)

2228 magyar lak., postahivatal, u. t. Gelse. —
H. benedekrendi apátságát Szent Margit vértanú

tiszteletére a Hahold nemzetségébl való Búzád
fia, Aniold comes alapította s alapítását, utódai-

nak kérésére, 1234. II. András király is meger-
sítette, 1270. azonban Arnold comes ílától, Mik-

lóstól, htlensége miatt egyéb jószágokkal együtt

a monostor kegyuraságát is elvette és azt Ponith

bánnak ajándékozta. A kegyúri jogot a XVII. sz.

óta királyaink, végre 1772-tl a tolnai Festetics

grófl család gyakorolta s összekapcsolta a keszt-

helyi plébániával.

"RaXibt-nemzetség, 1. Haholt.
Hai (kinai) a. m. tenger.

Hai, mértékegység Sziámban. Mint pénzegy-

ség = 4000 bat (1. 0.). Mint sülyegységnek hab
a neve (1. c).

Haiczl Kálmán, egyházi író, szül. 1866 okt. 14.

Solmeczbányán. a teológiát Esztergomban vé-

gezte. 1888-ban gyorsírástanár lett. Pappá szentel-

.ték 1889 márc. 22. Udvari szertartó és levéltáros,

1892. hercegprimási ós érseki szentszéki jegyz
Esztergomban, 1893. Budapesten ; 1894. plébános

Garamszontbenedeken. Különböz lapok- és folyó-

iratokban megjelent cikkein és értekezésein kívül

önálló mvei : Simor János szent beszédei (Kol-

lányi B'orenccel, 1892) ; Simor Jáms kisebb al-

kalmi beszédei (1894); A szentszéki holttányilvá-

nítási eljárás (1894) ; Boüsarie, Lourdes törté-

nete orvosi szempontból {1826) ; Páduai szent An-
tal (1899) ; Felfüggesztés ex informata conscientia

(1902) ; A szepltelen Szz Mária tisztelete (idOi);

Alexovics Vazul ünnepnapi prédikációi (1911);

Adatok a garamszentoenedeíci múzeum létesíté-

séhez (1911); A garamszenibenedeki szentvér-

ereklye története (Í912).

Haida, város Böhraisch-Leipa cseh kerületi ka-

pitányságban, (1910) 3256 német lak., porcellánké-

szítéssel, élénk üvegkoroskedéssel ós ipariskolá-

val. H. környéke (Stoinschönau, Arnsdorf, Par-
chen, Blottondorf, Langonau, Falkenau) a cseh
üvogké.szítós és az üvegkivitel székhelye,

Haida, indiánus törzs Amerika ÉNy.-i partvidé-
kén, a Sarolta királyné-szigeteken. Házai ópitó-
sébon, csónakjai ós háziszerei készítésében m-
vészi ügyességével tnik ki. V. ö. Dawson, On
the Haida Indians of the Queen Charlotte Islands

(Montreal 1880) ; Harrison, H. Grammar (Ottava

1895).

Haidenhof, elbb önálló község, 1909 óta Pas-
sau egyik városrésze.

Haider, Kari, német fest, szül. Münchenben
1846 febr. 6., megh. 1912 okt. 29. Schlierseeben.

A müncheni akadémián tanult, ahol különösen
Ramberghez csatlakozott. Késbb nagyobb tanul-

mányutakat tett Olaszországban, ahonnét haza-
térve, a felsöbajorországi Schlierseeben telepedett

le. Leginkább hegyi tájképeivel tnt ki, melyeket
a régi német mesterekre, különösen Áltdorferre

emlékeztet aprólékos gonddal, szeretettel festett

meg. Ezen müveinek mély költi hangulata ro-

konságba hozza t egy másik német fest-poétá-

val, Hans Thomával. Genreképeket is készített.

Nevezetesebb festményei : Dorgálás ; A laboráns

;

Nagymama és unokája ; Este (a müncheni kir. kóp-
tái'ban) ; Esti táj hazatér lovaggal (a drezdai kir.

képtárban); A Mühlsturzhörner Berchtesgaden-
nél (a lipcsei múzeumban) ; Schliersee (a berlini

nemzeti képtárban); Charon. Mveibl 1909. a
budapesti Nemzeti Szalonban is gyjteményes
kiállítást rendezett, amikor az állam egyik szép
táj kópét megvásárolta a Szépmvészeti Múzeum
számára.
Haiderabad (Hgderabad. Heiderabad). 1. A

brit-indiai birodalom hübérállama, amelyben a ni-

zam uralkodik (l. Nizam országa).— 2. Az ugyan-
ily nevil brit-indiai hbérállam fvárosa, a Muszi

és vasút mellett, terjedelmes tavakkal teleszórt

síkságon, (i9ii) 500,623 nagyobbára mohammedán
lak., pamutiparral és papirmalqaokkal. A jelenté-

kenyebb épületek a Csar Minar, hatalmas nagj- ka-

ravánszeráj ; aDzsemma Maszdzsid, amekkai nagy
mecset mintájára épült tomplom, ameljiiek fede-

lérl a várost egészen beláthatni ; a nizam lakó-

helye, minden különös karaktert nélkülöz pa-

lotatömeg; a falakon kívül az angol politikai

ágens rezidenciája, India egyik legfényesebb euró-

pai épülete. A várost, amelyet 1589. Mohammed
Kuli Khán Golkonda, Dekán egykori fvárosa
közelében alapított, palotákkal és szép kertekkel

környékezett két tó láíja el vízzel. 1908 okt. e

két tó nagy eszések következtében kiáradt és a

várost rombadöntötto. Az áldozatok száma több

ezer volt. — 3. Sind tartomány fvárosa Bombay
brit-indiai presidoncyben, 5 km.-nyire az Alsó-In-

dus balpar^jától, az Indus ós Fulaili által alkotott

szigeten, vasút mellett, (i9oi) 69,378 lak. 9*6 km.-

nyire van Miani (Meanoe) falu, ahol elször 18!
'

febr. 17. ós azután márc. 24. kivívott gyzelmi
vei Napier a Szindh-államnak véget vetett, Uletv«

ez angol gyarmattá lett.

Haider Ali, l. Hajder Ali.

Haidhausen, München (1. o.) külvárosa.

Haidinger, Wilhelm, lovag, osztrák geológus,

szül. 1795 febr. 5. Bécsben, megh. 1871 márc. lit

Dornbachban, Bécs mellett A hírneves Mohs ta-

nítványa volt, Grácban és Froibergben f5kóp mi-

neralógiával foglalkozott. 1822—1826 között

Edinburghban élt, 1827— 18-ÍO között a csehor-

szági Elbogenben porcollángyártással foglalko-

zott, 1840. az osztrák ipar- s fóldmivelésügyi mi-

nisztériumban osztálytanácsossá s 1849. az ak-

kor alapított cs. kir. geológiai intézet igazgató-
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jává nevezték kL U. készítette aa Osztrák-niagj-ar

monarchia els feolögl&I térképét 1847. Nevé-

hez Í02ödik a bécsi geológiai intését megalapí-

tása 8 kitflnö szaker6kkel való benépesitéee. 8zi-

mos be<ses szníannnfc^ja közül kiemeUfkkásvány-

ta eh der bestimmenden Mi-

n- . H. Bécsben az összes ter-

mivi«ntv>irigi>lftL'ftt társalatba tömörítve, 1847

—

1851 köeMt kiadta a Berichte über dio Mittheilun-

gen V' r Naturvrissenscliaften in

Wien L .. Tevókcny része volt to-

vábbá a bec-i luiiinyzi Társulat, a Wemer-
Ef(ye6fllet, a milanói Societa Qeologica. sót a

Ibfagyarhoni Földtani Társulat (18ö0) megalapí-

tásában is.

Haidinger-iéle fénytünemény v. áikroizmus,

Pleokroiznxus.

Haidinger-féle lupa, 1. Dikroszkópíkus hma.
Haidingerit (isv). rombos apró oszlopok, több-

n>ire csak bekérgezés alakjában ; kristályai egy
irányban kitttnöen hasadnak ; lágy, vékony le-

válkri hailithatók. színtelen v. fehér és átlátszó.

K "tételére nézve savanyú kalciumar-

z> . te : HCaAsO^ + H,0. Igen ritka ás-

vány ; ielóhelye Joachimstal (Csehország) és

Wittichen (Németország).

Hmidüchnucke (ném.), 1. Hangajúh-
Haifa (Chaif'a), város Dél-Szíriában, 1.3 km.-

nytre Acretól, a Nar-el-Mukutta torkolata közelé-

ben, a Karmcl-heg>' lábánál, pálmaligetek közt,

9900 lakossal, akiknek fele muzulmán. H.-ból,

sient Jeromos ós Eu.s<>bius Scaminumjából indul-

nak a zarándokok a karmelbegji klastrom látoga-

tására; a Hedzrass-vasút kiindulópontja. Élénk
keraskedöhely.

Bai-lBiig, a firancia Tongking gyarmat egyik

legjekBOtékrayebb kikötóje a Tongkingi-öböltól

10 km.-nyire, 27,000 lak. (5000 kinai) ; kereske-

delme gyarapodótum. Hanoi felé vasút vezet

innen.

Haig, Axel Hermán^ réskarooló, 1. Hagg.
Haik (arab), köpenyn^fl feisfenha a Keleten.

Hail. Sámmár arab ktrátyságssMüielye Közép-
Arábiában, 1064 m. magasban, kb. 10.000 lak.,

rös körfolakkal, a szultán nag>- kiteijedésú palo-

tájával, bazárokkal, nagy mecsettel és teijedel-

mos kertvkkel.

Hailes, lord, 1. Dalrymple.
Haimo (holberstadtij, püspök, egjházi író, szül.

778 k": 'i. 853 márc. 27. Eleinte a fuldai,

majd a skola rektora és (839.) apátja volt,

S',i' -tnuti pO^M^. A szentirásmagyarázat,
h és történelem terén szerzett magá-
ii««. ur-x i. KiválóM) mvei : Commont. in libros

sacr. scriptorae et pericopas evang. dominic. (Pa-
ris 1531—35) ; De christianarum rerum memória,
máskép : Broviarium Hist. eocl. lib. X. (u. o. 1531
p t<phh>/pri: r>o vari f>taté librorum seu de amore
' 1531). V. ö. Miffne, Patres
ia ,1. köt.).

Haimoniiak, Haimon vagy Almon (Aymon)
dordo^nei grófnak. Nagy Károly sógorának négy
Ha: Ádelhart (Alard). Ritsart (Richárd). Witsart
(Guichard) és Reinolt(Renaut)deMontalban(Mon-
tauhaa). egy régi firancia (karoling) monda hósei,

kik Nag>' Károly hbéresei, de atyjukkal együtt

föltámadnak a császár ellen és hosszas tiarookat

vívnak ellene, melyekben (föIeg Reinolt, Bayard
nev lovával) hstetteket visznek végbe. A tárgy

els költói földolgozása a Xll. sz.-í chanson de

geete: Renaut de Montauban (kiadta Míchelant

1862), mely utóbb prózai regénnyé alakíttatott át

(Lyon 1493. újra kiadta Tarbé 1861; németül

Simmem 1535). Igen ismertté lett a mondának
németalföldi földolgozása is (Antwerpen 1619),

melyból a XV. sz.-beli német regény (Rainald von
Montalban, Köhi 1604, lyra kiadta Pfaff 1886) és

a kis német nópköni-v származik, melyet Simrock
modernizálva kiadott (Deutsche Volksbücher 1845.

VII. köt.) és Ludwig Tieck önállóan földolgozott

(Péter LÍebrechts Volksmarchen 1797, II. köt.). A
népszer monda me^elent spanyol (1536). angol

(1554) s egyéb földolgozásokban is.

Hatnos, 1. Haemus.
Hain Gáspár, a lcsei krónika szerzje, szül.

Kassán 1632.. megh. Lócsén 1687. Fia volt H.

Miklósnak, ki Lcse város bírája és több izben

országgjülési követe volt. Mködött mint rektor

a kassai és lcsei iskolánál, késbb pedig Lcse vá-

rosának tanácsnoka és birája lett. Müvének címe

:

Zipserische oder Leutschauerische Chronika. Kró-
nikája szól Lcse, a Szepesség és a felvidéki vá-

rosok történetérl a legrégibb idktl kezdve
1684-ig. Müvének megírásában felhasználta Sper-

fogel, Türk D., Henisch J., Cramer G., Czak P.,

Hain M., Frölich M. kiváló lcsei férfiak feljegy-

zéseit és naplóit. V. ö. Demkó, H. és krónikája

(Századok 1882); u. a.. Lcse története I. rész

(Lcse 1897).

Hai-nan (kínaiul: Kiung-csou-fu), nagj' szi-

get a Tongkingí-öböl K.-i szélén a lünai-tenger-

ben, Kuang-tuntr kinai tartomány egy résie,eim^
Lei-csn nev félszigetétl csak 28 km. széles csa-

torna választja el. Ovális alakú, kb. 36.000 km*
terület, 2Vt millió lak. (1 millió kinai). D.-i és

K.-Í része hegyes, itt jó kikötk vannak. É.-i

részén 70 km. hosszú síkság van. Legmagasabb
hegycsúcsát, a Vu-csi-sant (a. m. aötojjú hegyv)
télen hó födi, kb. 2000 m. magas. Legnagyobb
folyója a Posang-ho. Növényzete tiátsóindiai jel-

leg, serdk, kókusz- és aréka-pálmák találha-

tók rajta, rizst, cukornádat, banánt, dohányt ter-

mesztenek lakosai. Állatai: tigris, rinooerosz.

kígyók (Boa) és egy orangutángféle nu^om- ^^"^
jain gyöngyki|gylókat. korallokat halásznak, hal-

ban gazdag. ÉghajUia trópusi, biya ess, meleg.

Lakói bensBttlött kínaiak («li»), vagy ezeknek s a
malájoknak keverékei («csu-lii>i -- - Tnaillo-

zott fémedényeket készítenek . F k • • k :

cnkor, betelbors, kóknszdióolaj, áuaii wíí^&, agar-

agar stb Fvárosa Kiung-ctu, 35.000 lak., kikö-

tje Hoi-hu 1876 óta az európai kereskedelem
szénára is nyitva van. Jelenleg a sziget a fran-

ciáké ; t^jabban jelents kiviteli cikke a sertés,

az apró szárnyasok tenyésztése és tojás-expor^a

is föllendül. Kivitele és liajóforgalma igen jelenté-

keny. V. ö, MadroUe C'í., L'empire de Chine. H.

et la cöte Continental voisine (Paris 1900); Hirtk
¥., Chinesische Studien (München 1890).

Hainao, porosz város, 1. Haynau.
Hainaut (^jud: enó. lat. HamunUa, ném. Hen-

negau), 1. az Escaut fels medencéjét és a középs
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Maas vidékét magában foglaló egykori grófság,
amely jelenleg részben Franciaországhoz (Nord
dép. részei), részben Belgiumhoz tartozik. Nevét a
Haine folyócskától kapta. H. lakói a római hódí-

tás korában a nerviok voltak. A rómaiaktól a
frankok foglalták el és egyideig Toumay volt a
fvárosa. A karolingi birodalom fölosztásakor Ko-
pasz Károly kapta. A IX. sz.-ban örökös gróf-

sággá lett; els grólja Rénier volt. 1052-ben IV.
Rénier leányánaJc, Richildének kezével együtt
Flandria grófla nyerte el. Amou, Richilde idöseb-

bik fla elnyerte Flandriát, Balduin, az iiQabbik

pedig H.-t. V. Balduin 1191. házassága által e két
grófságot újra egyesítette ós azok egy uralom
alatt maradtak 1279-ig. Ekkor H. d'Avesnes Já-
nosnak jutott osztályrészül. 1,356-ban azonban is-

mét IV. Lajos, a bajor ház tagja nyerte el. En-
nek egyik utóda, Jakobea átengedi 1433. Jó Fü-
löp burgundi fejedelemnek. 1477-ben Burgundi
Máriával való házassága folytán H.-t Miksa né-
met császár és utána V. Károly és a spanyol ki-

rályok örökölték. 1678-ban a nimwegeni békében
H. egy része Franciaországhoz csatoltatott, többi

részei pedig a badeni béke (1714) értelmében a
Habsburg-házra szállottak. 1793-ban az egész H.
egyesíttetett Franciaországgal és Jémappes dépar-
tement-t alkotta. 1814—30-ig a franciaországi

rész kivételével a németalföldi királysághoz
tartozott, azóta pedig belga tartomány. — 2. H.,
bdga tartomány a két Flandria, Namur, Bra-
bant és Franciaország közt 3722 km« terület-

tel, (1910) 1.232,867 lak., nagyobbrészt vallonok.
Legnagyobb kincse a tartománynak a szén; 3
nagy szénmedencéje van : a Borinage, a Genfre
és a charleroii. A bányászat szolgáltat azonkívül
épület- és kövez köveket, márványt és agyagot.
A nagy széntelepek különösen jelentékeny vas-
és üvegipart teremtettek. A tartomány járásai

:

Ath, Toumai, Mons, Soignies, Thuin és Charleroi

;

fvárosa: Mons. — 3. H., Franciaország egyik
vidéke, amely 1789-ig Cambrésis-vel együtt kü-
lön generalitást alkotott. Fvárosa Valenciennes.
Területe 200,000 ha. Jelenleg Nord département-
hoz tartozik.

Ilaiubund, L Götiinger Hainbund.
Hainburg, város Lajta-Bruck alsó-ausztriai

kerületi kapitányságban, a Duna ós vasút mel-
lett, festi vidéken, (i9io) 7304 lakossal, nagy
dohánygyárral (2300 munkás), régi vár romjai-
val ; a városházban egy római oltár látható. H.
helyén az ókorban hatalmas erdítmények voltak,
amelyek a régi kelta városhoz, Carnuntumhoz
(1. 0.) tartoztak és romjai részben még láthatók.
A várromot a Nibelungenliedbon említett Hoim-
burc romjainak tartják. A honfoglalás után ma-
gyar kézen volt ; 111. Henrik császár 1042. Aba Sá-
mueltól elvette. 1482-ben Mátyás király ismét
megszerezte. 1683 júl. 7. a törökök feldúlták.

1827-ben leégett. H-. fönnállásának ezeréves ün-
nepét 1894 szopt. 1—2. ülte meg. V. ö. Maurer,
Gesch. der Stadt H. (1894); Gömöry ö., H. ma-
gyar határváros hadtört, szereplése 805—1803-ig
(Hadtört. Közi. 1896). H. és Németóvár között
emelkedik az a tumulus, melyet némelyek Attila,
mások pedig (Így Laní^nconi Bnea is) Árpád sfr-
dombjának tartanak.

Haindori, cseh falu a friedlandi kerületben, az
Iser-hegység lábánál, 370 m. magasságban, (1910)

2998 német lakossal. Szöv-, fonó-, porcellán- és
papírgyárakkal. Ferencrendi zárdájának temp-
loma búcsújáróhely. Weissbach faluval együtt az
Iser-h^ség kirándulóhelyeinek kiinduló pontja.
H.-tól E.-ra fekszik lÁebwerda fürd (1. 0.).

Haine (ejtsd: én), a Schelde 70 km. hosszú jobb-
oldali mellékfolyója Belgium Hainaut tartományá-
ban ; Anderlues-nál ered, Gondé alatt torkollik,

mellékfolyói a Trouille és az Ogneau.
Hainfeld, mezváros Lilienfeld alsó-ausztriai

kerületben, (i9io) 4199 lakossal. Fejlett vasiparral,

árpagyöngy-készítéssel, fürészmalmokkal. 461 m.
magasan fekv kedvelt nyaralóhely. H.-tól D.-re
a Ramsau völgyében Adamstal (648 m.), IJnter-

berg (1-341 m.), a Halbach völgyében KleinzeU és
Saizerbad üdülhelyek fekszenek.

Hainichen, város Lipcse szászországi kerületi
kapitányságban, (1910) 7500 lak., br-, plüs- és
flanolgyártással. H. Gellert német költ szül-
városa.

Hainin der Dreieich,város, l.Dreievchenhain.
Hainiss Géza, gyermekorvos, szül. Budapesten

1857 aug. 26. 1886-ban a központi védhiml-inté-
zet orvosa. 1896. a vódhimlöoltás elméletébl és
gj'akorlatából magántanár.l907-ben a Szt. István-
kórház gyermekosztályának forvosa lett. A mil-

lenniumi kiállítás gyermekegészségügyi eladója
volt. Megalapította 1900. a Józsefvárosi orvos-
társaságot, melynek mintájára a többi kerületek-

ben is hasonló orvostársaságok alakultak. Az
1909-iki nemzetközi orvo-skongresszus gyermek-
gyógyászati osztálya társelnökévé választotta.

Orvosirodalmi dolgozatai fleg a gyermekorvos-
lás és a balneológia körébe vágnak. Nagyobb
munkája -.A védhindöoltás (vacdnatío) kézikönyve
(1895). 1912-ben udvari tanácsos lett.

Hainit (ásv.), hárorahajlású tk és táblák ; tiveg-

gyémántfényü, színtelen vagy mézsárga ; pontos
kémiai összetétele még nem ismeretes, fémes al-

katrészei a nátrium és kalcium, nem fémesek a
titán, cirkon és szilícium. Legiyabban fedezték fel

a Hohe Hain (Észak-Csehorezág) fonolitkzetében.

Hainuchi v. heniochi, még az ókor folyamán
elenyészett, közelebbrl nem ismert tengeri rab-

lók a Kaukázus vidékén.

Haireddin, 1. Barbarossa.
Haisszin. orosz város, 1. Gaisszin.
Hai-thao, a japáni agar-agar (1. o.) egyik

neve. Ez az árú Japánban a Gelidium comeuni.
G. cartilagineum, Gloeopeltis tenax és más piros

tengeri m()szatí)kból oly módon készül, hogy azo-

kat 200—300 rész vízben fzik s az így keletkez
kocsonyát kihlése után csíkokba vágják. Ez az
árt 6O0/0 ge/óz-t tartalmaz s azért egyenesen
gelóz-nak (gelose) is nevezik.

Haiti (Hayti, Santo Domingo, régente Hispa-
niola). 1. A Nagy-Antillák második legnagyobb, és

felszínét tekintve legmagasabb szigete, amely
a 170 37' (Gap Beáta) —19<» 57' ó. sz. (Gap Iza-

bela) ós a 68» 21 ' (Gap EngaHo) —74« 30' ny. hossz.

(Gap les Irois) között fekszik, hossza 638 km.,

szélessége 264 km. É.-on az Atlanti-óceán, D.-en

a Karibi-tenger mossa partjait ; Portoricótói a 110
km. széles Monza-szoros, Jamaikától a 185 km.
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íVs Cabától a 87 km. széles Paso de los Vientos

választja ol. Területe 77.363 km«, (i»iS) 8.176,000

luk. Partja na|?yon szakadozott, és hossza 2900
km. Ny.-on Cuba felé S. Nicolas, Jamaika felé

« Tiburin félsziget nyúlik ki. amelyek közt

©gy 160 km. széles öböl van. Jelentékenyebb ki-

kötök : Port-au-Prlnoe. Qonaives, Santo-DominKo,
Puerto Plata. Cap-Haitien és Libertó. H.-hez tar-

tozó najjryobb szitkotok : Saona. Beáta, la (jonave,

és Tortufra. Partjai elótt zátonyok é.s korall-szir-

tek vannak, de kiköti mégis jobban hozzáférhe-

tk, mint Cuba szigetén. A sziget na>ryon hegjes

és magvát alkotja az Antillák Cordillera-láncá-

nak ; fóhegysége, a Cibao, végigvonul a szigeten

;

legnagyobb csúcsai : a Monté entre los Rios (2440
m.), a Pico de Yaqui (2965 m.), a Loma Tina
(U40 m.) és a Loma Rucillo (Gabb szerint 4155
ni.). B,-on van a Sierra de Monté Cristi (a Loma
Diego Campo 1220 m. magas csúcsával), melynek
D.-i lábánál Santiago körül a termékeny Vega
Reál síkság terül el. A D.-i parton végighúzódó
hegység 409 km. hosszú és a Sierra de la Sell-
ben (2712 m.) éri el legnagj'obb magasságát. Sík
fbidjo még a Xeyba lapály, melyen az Enriquillo

és Fondo nev lefolyástalan sóstavak vannak.
Folyói közül legnagj'obb a Guayayuco és Canas
összefolyásából eredó Artibonite, kisebbek a Yaqui,
a Yuna, az Ozama és a Neyba. A Cibao hegység
legnagyobbrésze archaikus és régi vulkáni eredet
kzetekbl áll, eg>-es hegyei óharmadkorbeli és

krétakori mészk-, homokk- és konglomerátu-
mokból állanak. Kzetei nemes fémeket és érceket

is tartalmaznak, széntolepei is vannak, de számba-
vohetó bányászata nincs. Éghajlata forró és ned-
vos, Port-au-Princeben a legnagyobb meleg SS'O**,

a legnagjobb hideg 13-6' ; az évi esmennyiség
1560 mm. ; két száraz és két nedves évszaka van
(nedvesek októbertl december végéig és április-

tól jonios közepéig) ; évente átlag 115 zivataros és

<szeeen 153 ess napja van : a passzát szelek

.irta É.-i part csapadékosabb (Cap Haitién 3250
mm.). A sárgaláz gyakran nagjban pusztít. A nö-

vényzet teljesen tropikus. Erdi a hegj'ek csú-

csáig érnek és a magas hegyi növényöv 2300

—

2900 méternél kezddik; állatvilága Cubáéval
nagyban egyezik, különlegessége egy hatalmas
gy&láj, a Sletopocerus comutus. A lakosság •/lo**
néger, '/lo-e mulatt, az uralkodó nyelv Ny.-on a
francia, K.-en a spanyol. Jelenleg két köztársa-

ság közt oszlik meg, ezek Haiti és Santo Domingo
(1. o.).

2. n.. a Ny-i néger-köztársaság az ngyanily
II • 'n.28,676 km^ területtel, (i«i8) 2.500,0()(J

ír ; . 'Ivü és '/lo részben néger lak. A lakos-

ság tápláléka a maniok, a banána, a batáta és
néhány hüvelyes növény. A cukomádtormelós na-
g>'on aláhanyatlott és ma már csak a bels
szükségletet fedezi. F kiviteli cikke a kávé (évi

termés átlag .82 millió kg.), amelybl 30 millió

kg. a kivitel ; fontos terméke a dohány (1 millió

kg.), az akazsn- és kampes-fa. A külföldi forga-
lomban (t9io) a bevitel értéke 77 millió dollár, a
kivitele 77 millió dollár. 1910-ben 31 postahiva-
tala volt, vasútja (i9u) 103 km., táviróvonala 198
km. hosszú. Kábel köti össze Le Mole St. Nicoiast

Puerto Platával és Santiago de Cnbával. Az

1889. alkotmány szerint a nemzetgylés az alsó-

házból (99 három évre választott tag) és a szená-

tusból (39 hat évre választott tag) áll, minden 21
éves H.-i polgár választó, az elnököt a kamarák
együttesen hét évre választják. H. 5 départe-

montra oszlik, fvárosa Port-au-Prlnco. H.-n a
fehérek az elnyomottak (földbirtoktilalom, na-

gyobb adók). Az állami költségvetés szerint a ki-

adások összege 4Vt millió papiros és 3 millió

arany dollár, a bevételek közel ugyanannyit te.sz-

nek ki. A hadsereg 14.000 fóbl áll. Az állam
vallása a katolikus, de a vallásszabadság törvénybe
van Iktatva ; még sokan vannak, akik a négerek
s vallását (baudou) követik. Az általános Iskola-

kötelezettség is fennáll, de iskolaügye felette

gyenge. Az ország rímerében pálma van a szabad-

ság sipkájával, ezt hadi jelvények veszik körül,

alatta I/union falt la force jelmondat (1. a Címer
cikk színes képmeüéhletét) ; az ország színei kék,
vörös.

Története. H. szigetére Kolurabus elször 1492
dec. 6. jutott el, az Indlánusok Quisqueya-nak (a. m.
nagy föld) vagy H.-nak (a. m. magas, hegyes föld)

nevezték, Itt a Puerto Reál partján alapította a
La Navídad ersséget, amelyet Kolumbus, midn
másodszor jött a szigetre (1493 nov. 28.), feldúlva

talált. Ekkor H.-n, melyet Hlspanlolának keresz-

telt el, az Izabella-foknál új ersséget építtetett,

1496. a D.-i parton Nueva Izabelát alapították,

amellyel Santo Domingónak vetették meg alap-

ját. A spanyolok kegj'etlenségel folytán 1750. a
benszülöttek (számukat Kolumbus 900.000-re be-

csülte) teljesen kipusztultak és Igy négereket te-

lepítettek le. 1632 körül a sziget Ny.-l részén

franciák telepedtek le és el Is foglalták azt, a K.-l

rész spanyol birtok maradt. 1789-ben a francia

forradalom alatt a francia birtokon »/« millió

néger, 27,717 fehéres 21,808 mulatt volt. A forra-

dalom kitörésének hírére a mulattok, majd 1791.

Ogé vezetése alatt a négerek fogtak fegyvert
szabadságukért. Az Iszonyú kegj'etíenséggel foly-

tatott háborúban a fehérbrüek részben kipusz-

tultak, részben kivándoroltak. A basell béke
(1795.) a spanyol részt Is a franciáknak adta,

akik Toussaint L'Ouverture négert tették meg a
sziget kormányzójává; ez Igen eredményesen kor-
mányzott a sziget lakossága érdekében és végül
magát a francia uralom alól függetlenítette. A
franciák a szigetet nem tudták vi.sszafoglalni,

mire 180-i jan. 1. Gonaivesban tartott nemzet-
gylés kimondotta H. függetlenségét és okt. 8.

Do.s.salines tábornok I. Jakab néven császárrá ki-

áltatta ki magát. 1805. a franciák újra elfoglal-

ták a sziget egy részét, 1806. a császár megbu-
kott és délen mulatt, északon néger államf alatt

volt a sziget s mindkét uralkodó ourópai mintára
alkotmányt adott népének. 1808-ban az angolok
a spanyol Santo Domingót elfoglalták, amelyet
a bécsi kongresszus meg is hagyott nekik, egye-
bütt a négerek uralkodtak, akik 1822. az egész
szigetet birtokukba vették és köztársaságot al-

kottak Boyer elnöklete alatt. 1842-ben hatalmas
földrengés pusztított, 1843. új forradalmak dúl-

tak és 1844. Santo Domingo köztársaság vég-
leg elszakadt H.-tól. Ez Id óta mindkét köztár-
saságban a néger elnökök gyakran váltakoz-
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tak és leggyakrabban erszakos úton. H. elnöke

1847 fobr. 27-én Soulouque Faustin tábornok lett,

alatta a fehérekkelszembon legdurvább és legellen-

ségesebb négerek jutottak kormányra. 1849 aug.

Port au Princebeu császárrá koronáztatta magát.
I. Faustin napóleoni rendszerben szervezte birodal-

mát és fényes császári gárdát tartott. Több háborút

viselt Santo Domingo ellen (1850., 1855., 1856.),

de nagy vereségeket szenvedett. Midn Geffrard

népszer tábornokot el akarta fogatni és kivégez-

tetni, az 1858 dec. 31. Gonaivesbe menekült és

ott elnöknek proklamálta a sereg. 1859 jan. 19.

bevonult Port au Princebe és I. Faustin Jamai-
kába menekült. 1867-ben a lizardok (gyíkok)

pártja Geffrardot megbuktatta és Salnave jutott

elnökségre ; két évi polgárháború után Saget kö-

vette, ki 1869. elfoglalta a fvárost ós 1870. Sal-

nave-ot agyonlövette. 1874-ben Domingue tábor-

nok lett az elnök, 1876. felkelés után Boisroud
Canal tábornok, de már 1879 júl. a liberálisok

megbuktatták véres utcai harcok után. Soká ural-

kodott az új elnök, Salomon tábornok, kitl 1888.

Hyppolite tábornok ragadta magához az uralmat

;

alatta valóságos rémuralom volt, 1896. meg-
mérgezték és alkotmányos módon San Simon
választatott elnökké. 1902 máj. 5. megbuktatták
és az új kormány alatt új forradalom ütött ki. A
feketék a fehérek ellen fordultak és a konzulok
államaiktól védelmet kértek. A felkelést Firmin
Artúr volt párisi követ elnökjelöltsége még szí-

totta, de véres harcok után Nord-ot 1902
dec. a köztársaság elnökévé választották. 1908
márciusában ismét véres forradalmi mozgalom
volt H.-n, vezetit agyonltték, de fmozgatója,
Mrmin, megmenekült. A mozgalom veszedelmes
volt és a nagyhatalmak alattvalóik védelmére
kénytelenek voltak hajókat küldeni H. elé. 1908
dec. 2. Nord elnök elmenekült és utódja Simon
tábornok lett. 1909 májusában is volt forradalom.

Az 1911. év elején H. a nagyhatalmakkal is ellen-

tétbe került, mert államadósságainak záros határ-

idn való rendezését megtagadta. 1911 aug. 2. Si-

mon elmenekült ós aug. 16. Lecomte tábornok
lett az egyhangúlag megválasztott elnök. A for-

rongás azonban egyre tartott. 1912 aug. 8. Port
au Prince-ben az elnöki palotát felrobbantották

és Lecomte elnök is ott veszett. Aug. 9. Tancróde
Auguste tábornok, volt belügyminisztert válasz-

tották meg elnökké, ki 1913 ápr. 9. visszalépett.

Röviddel ezután, máj. 2. meghalt és temetésekor
nagy zavargások törtek ki. Utódjává máj. 4-én
Michol Oreste szenátort választották meg.

Irodalom. Fortunát, Abrégé de la géographie de l'lle d'H.,

Paris 1894 ; Rou/.ier, Dictiounalre geographiqae et adminis-
tratif ni iversel d'H., Port au Prince 1H92 ; Saint Joha, H.

or the Black Republik, London 188B ; Ardonin, Etndos sur
l'hlstolre d'H., Parit 185S—61, 11 köt.; Marcelin, H., ses
gaerres clvUes, leur causoa etc., u. o. 1898; Suiidatral. Aus
der Bohwaríen Republlck, Lelpzig 1908 ; Kirmin, Haiti,

Paris 1891 ; Qrichard, Where Black rnles VVhite, Westminster
1900; Anbln,Bn H. planteurs d'antrefoig, nápres d'aujourd'bui,
Pária 1910 ; N. de Moya, Mapa de la Isla de Banto Uomingo
y H , 1 : 400.000, Hamburg 1907.

Haiti, Le Cap, város, 1. Le Gap Haiti.
Haizinger (Haitzinger), Anion, német opera-

énekes, szül. Wllforsdorfban 1796 márc. 14.,
mogh. Bécsbon 1869 dec. 31. Tanító volt, mikor
Pálffy gróf, a bécsi Theater an der Wien akkori

igazgatója szerzdtette 1821. Kiváló tenorista

volt 8 kivált párisi föllépései jártak nagy siker-

rel. — Felesége, H. (Neumann-H.) Amelie, csa-

ládi nevén Morstadt, szül. Karlsruhéban 1800
máj. 6., mogh. Bécsben 1884 aug. 11. Fszerep-,
köre a íinomabb vígjáték volt s mikor férjével

Parisban vendégszerepelt, a német Mars néven
ismerték. Els férjétl való leánya Neumann
Luise (szül. 1818., megh. 1905), szintén jónevü
színészn volt, aki 1857. vált meg a szinpadtói

Schönfeld Kari gróffal kötött házassága követ-

keztében.

Haj, kizárólag az emls állatok börfüggeléke,

mely a br hámjának a mély rétegekbe türemke-
dése és rúdalakban való visszafordulása útján jön

létre. Jellemz szerkezete : hogj' több rétegbe ren-

dezdött és elszarusodott sejtekbl áll. L. Szr.
Azemberiha- ai.,í„„s, „,0

. 7 , „ .., A haj gyökere
jak es szórok
(lat. pili, pilus,

gör. crines, tri-

ches) hengeres,

hajlékony, ru-

galmas, elszaru-

sodott hámfona-
lak, amelyek be-

mélyednek abr-
nek úgy küls
hámrétegébe

(epidermis), mint
a mélyebb köt-
szövet rétegébe,

az irhába (cutis),

tulajdonkép he-

lyesebben kife-

jezve a brnek
ez a két rétege

mélyen vissza-

türödik, vissza-

hajlik és ketts
falú hüvely t(haj-

tüsz vagy szr-
tüszö) alkot a
haj brbenfekv
része körül (lásd

Br és ott a kép-
mellékletet). A
haj szabad ré-

szét hajszálnak
V. hajszárnak
(scapus pili), a
brben fekv részt hajtnek, hajgyökémek (ra-

dixpili) nevezik. A hajgyökér alsó vége bunkó-
alakra kiszélesedik, olykor 3-szor oly vastagra,

mint a haj szára, ez a hajhagyma (btJbus pili).

A hajhagymába alulról érdús kötszövet, bimbó: a

Jiaipapilla, Jiajszemölcs (papilla pili) nyúlik

bele. A hajszomölcs táplálja a rajtafokv hámro-
tegot, az ú. n. hajcsírát (matiix). amelybl folyto-

nos sojtoszlás révén n ki a haj. A hajszemök-s

tulajdonképon azonos az irharóteg egyéb szemöl-

cseivel (1. Br).
A haj gyökerét körülvev ketts réteg az ú. n.

közös hajtüszö, amelynek bels rétege a br háui-

rétegéntík folytatása; ez az ú. n. hámhüvely vagy
gyökérhüvely, küls rétege az irha kötszöveti'.

A bhi gyökerének, bagym.i]ának ós

tfiszCJének bosszraetsiete, látható ifi\t

a gyökér bunkószerfi kisiélesti

amelybe alulról belen a haJszenujU ~

A hajat több rétegbl álló hám-
hllvoly és legkívül kötszövet (haj-

tliszö) veszi körül.



Haü 319 — H«}

As irha köttezövetéböl alkotott hüvely talajdon-

kép az igazi haj- r. »tSrtü»z5 (foUiadus püi).

A haj maga vel6- és k&^gállomanyból áll meg-
felel negóUyel (kntiknla); a hámtszönek és a

kötúaOretPS tfiszAnek is több rétege van. (L. a

sOvegk kot), A töszóbe 2—5 faggyu-

mirig> j.:iodala sebaoea), a faggyiuni-

ri^ek alatt a tü;:$zó oldalához kis sima izmocska
(mnaculiis arre<^or pili) tapad, amely a hajszáit

mozgatni tn4)a (1- Bór képmélUkktél). A mag-
zat biyja és szrei a terhesség S-ik hónapjában

kezdenek l^lödni: ilyenkor tömött hámcsapok
nteek be a bér kötszövetébe.

A tömött hámcsapok elkülönül sejtcaoportjai-

b<H less a gyökérhflTdy, a dsggynmirigyek. a

hi^ gyökne.A hámcsapok végén alohról bennek
a kfltflMOvotos BMmOlflsöt. A magzat brében
ketottai els hi^ és szrt gytmuhajnak,

jtutOr&tmek (kamgo) is nevezd; ezeket

fialvál^^ a wutradó hajak és szrök. A

A hig gyOkaréMk te tftasOJéBek k3
A kfttéppoBtböl küadalTa a kSTetkaa6 lénwkiit
UQok : ft kOaéMoattaa tu l. a híJ TiiaálIwÉBya,
«it körfilTMri t. a ktingállomáiir. * •terfcwt-
tíkUi Tékoay Tilágos gyflrd adja a Ui batárit,

ameljrtU kttelé kfivetkexik i. a kiraa réta(Ml
álló hám vary nrOkérkftreljr (Hazley-rétes, Henle*
rétes. klM kááÚAMr), ett kOrUreasi 5. a két-

r<t«c1l k<M«QTetM kftrely aiai hiO^ftMÖ-

gy^ijasirök kihullása a magzaton már a terhes-

ség 6-ik h<taapjában megkezddüc, de csak a szü-

letés ntán fejezdik be. A fejen születés után kö-
veúoeiik be a kajváitás. A g>-apjnszröknek ki-

csohiléso Ajakkal, az ti. n. haj váltás, sajátságos fo-

lyamat, ahol tügylátszik a kihulló hajjal a régi

snmötes és a mátrix is tönkre megy és t}

nemOles és AJ bAJcsira (mátrix) keletkezik s ebbl
n ki az Aj haj. A hi^ tennéasotoo kihullását is

si^játságos változások Usérlk a hi^tflsz fene-

kén ; a kihullott átváltonott vég hajakat bonkó-
higaknak nevezik. A termésnles hajhullás és pót-

lása Ajakkal as egéss Aeten át tartó folyunat;
nem periodikusan,vedléssnrtenjön létre, hanem
folytonosan tart ; 60 éves koron túl is megtalál-
ták a higváltás jeleit. A haj élettartama 2—6 év,

amikor minden káros küls h^ás nélkül is kihull

és helyébe lép az Aj.

Dy. észrevétlen csere ú^án regenerálódik az

egéa^éges embernél úgy a szrözet, mint a haj-

zat; hirtelen tömeges hajhullások csak olyankor

szoktak elfordulni, ha a szervezet táplálkozását

v. idegrendszerét valami stUyosabb megpróbálta-

tás, pl. fertz betegségek, terhesség, idegbajok

stb. érilc Elfordul, hogy a modem ember fejién b-
ségesen tanyázó baktériimiok elhatalmasodnak és

lassankint osenevésszé teszilc, végre elpusztítják a
hajzatot. Ennek legközönségesebb alakja az ú. n.

Sehorrhoea, mely korpázás, zsiroaság, viszket

vörös foltok stb. keletkezése mellett a közönséges

kopaszodást idézi elö, rendesen a fejbúbon és a
halántéktájakon. L. Hajápolás, Hajbeteaségek.

Ha a hi^hullást nem ki^'-ri újaicnak keletkezese,

az kopaszságra (gör. alopécia, lat. caloUiesj ve-

zet, 1. Kopaszság. Elrenaladott korban a haj-

szálak megfehérednek, megszülnek, sokszor ez

fiatal korban is kezddhetik. Tulajdonkép nem a
meglev hiy szül, hanem váltáskor új sz haj-

szál n ki, 1. OsziÜés (lat. camties).

Embernél a szrzet csak bizonyos helyeken

mutat erósebb fejldést, de ebben is igen nagyok
a faji, nemi és egyéni eltérések. Fejlett a fej fels

és hátulsó részén, ez a tulajdonképeni haj (capil-

litium vagy capiUus. rövidítés capitis piliból), to-

vábbá a szemöldök-tájon (szemöldökszrök a. m.

«upcrciíia), a szemhéjjak szélein (piüaszrök&. m.

cwa), az orrnyilasban (orrszrök a. m. víbrisscie),

a fulnyílásban (fiUszörök a. m. hircipili, hirci

barbula), fértlaknál a felsajkon az orr alatt a

bajusz (mystax), az állon, az arc alsó és oldalsó

részein & szakáll (bárba, kecskeszakáll, pappus).
Fejlettebb szrzetet találimk még a hónaljarkok-

])aa(hótuiljszrök a. m. gUxndebalae), a szemérem-
tájékon (szeméremszörök a. m. pubes crinosa)

és férfiénál a mellen (mellszrok).

A megjelölt területeken kivül az egész testet

fehitt korban is mindenütt, még nknél is finom,

alig látható, halvány szrzet borltja. ez az úgy-
nevezett meztelen részeket borító püie vagy pe-

helyszálak v. ayamuszr a- m. lanugo (ez a szó

kétféle értelenmen használatos, megjelöli az em-
tnionáiis szrzetet és a felnttek pihéjét). A szó

szoros értelmében teijesffli sima, szrtelen, azaz

igazán mezítelen terület kevés van ; ilyenek a
tenyér, talp, az ^jjak tenyéri oldala, a harmadik
igjperc. ú. n. körömperc háti oldala, a pirosajak,

az orr oldalai.

Férfiakon a szrzet mindenütt ersebb, nk-
nél gyengébb, a hidasi, siakáU, mellszrök nk-
nél hiányoznak, a fejhigak speciálisan hosszab-

bak. A déli és keleti népek dúsabb és sötétebb

hígnak, mint az északiak, Az egytoi különbsé-

gek igen nagy(dc ; ismerttnk teUesen sirtelen és

rendkívül szrös emhoeket (luss Pastrana stb.)

A hai színe s v^ együtt vastagsága nagyon vál-

tozó. As albínóké fsk kendersiinA. ez a legvilá-

gosabb, van világoe szke, sötét szke, barna és

hollófekete hi^. Mindoi nstítti elfordulnak vö-

rös hiti*''^ pL * négereknél is, bár feltnen rit-

kák. A hiúss&l alakja roppant sokféle lehet : sima,

hullámos, fürtös, göndör, gyapjas, csomós stb. A
be^ak gyorsabban nnek nappal, mint Ajjel. A bo-

rotválás elsegíti a szrzet növését Meleg évszak-

ban, nyáron gyorsabban n a hi^, mint télen.
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A gyermekkorban a szrzet kevéssé fejlett. A
pubertás idején indul meg a bajusz-, szakállfejldés
és a szrzet mindenütt ersödik. Hajlottabb kor-

ban a szomöldökszrök, fül- és orr-szrök igen

megersödhetnek ós durvákká lehetnek, nknél
pedig a gyapjuszrök megersödésével bajusz,

szakáll keletkezhetik. A fejen 1 cm*-re átlag 150—
200 hajszál jut. A hajak vízszívó fonalak, vízfel-

vétel lel 2"5'»/o-aln a hosszúságuk. Dörzsölés útján

a haj villamossá lesz. Rothadásnak igen soká el-

lenáll a haj és Így hullafelismerés körül jelent-

sége van. Falkotórésze vegyileg keratin anyag.

Faji tekintetben az ember haja, valamint egész

szrözet meglehetsen nagy különbségeket mu-
tat, úgy hogy ezt az emberfajok beosztására is

felhasználják. Az sember mindenesetre dúsabb
szrözettél bírt, de ez a szrözet is a maihoz volt

hasonló, nem pedig az emberszabású majmoké-
hoz, amelyeknek éppen ott nincsen szrük, ahol

az ember szrözete éppen a legdúsabb : a mellen
és a hason. Hogy a szrözet egyes helyeken (a

hónaljban és a szeméremdombon) miért maradt
meg leginkább, arra egységes magyarázatunk
nincsen. A hajzat alakja igen változó ; három f-
tipust különböztethetünk meg : az stipusnak az

ausztrálo-kaukázusi fajnál található hullámos,

fürtös hajzatot kell tartanunk, ebbl származtat-
hatjuk a mongoloid fajokra jellemz sörteszer,
merev hajakat, valamint a negroid-típusú gyap-
jas hajat. Az ugyanazon hajzattal bíró népek
azonban igen nagy, más antropológiai különbsé-

geket mutathatnak föl, A legtöbb szinnuance az
ausztrálo-kaukázusi típusnál van, ahol a világos-

szkétl az éjfeketéig minden árnyalatú hajzat-

tal találkozhatunk, míg a másik két típus fekete.

Egészen külön szempontból ítélend meg a vörös
haj, amely a négereknél is elfordul, bár sokkal
ritkábban, mint az európaiaknál. A siakáll kifej-

ldése szoros kapcsolatban áll a hajzatéval s az
ausztrálo-kaukázusi fajokra jellemz.

Az áUatok hámképzdményeire vonatkozólag
1. a Oyapju, Szr, Szrme és Szücsárúk cím-
szókat.

Háj, az állatok testében a beleket fed zsira-

dék, mely sokkal több zsírt és kevesebb kötszö-
vetet tartalmaz, mint a szalonna, zsírja tehát
jobb, de töpörtyüje kevesebb.

Háj, község, 1, Túróczliget.

Hajadon, a még férjhez nem ment nszemély
neve.

Hajadonjog (jus capillare), az 1848. év eltti

magyar jogban a fiági javaknál Sk hajadon leá-

nyoknak (quae capillös adhuc velamino nuda-
tos gestant) az a jogi kedvezménye, amelynél
fogva atyjuk halála után annak örököseitl la-

kást, tartást és kiházasítást követelhettek. A H.

tekintetében különben három esetet kellett meg-
különböztetni, ahhoz képest, amint az atya jószá-
gai a fiukra, vagy.a testvérekre, vagy magszaka-
dás folytán a flskusra szállottak. A fiuk Wer-
bczy szavai szerint (I. R. 67. c. 2. §) a hajado-
nokat (ckiházasításuk ideje eltt éppen azon jog-
gal és módon, miként a meghalálozott atya, mi-
dn életben vala, elos<^gel és ruházattal, s az
életre minden megkívántatokkal, a jószágok er-
jéhez képest nevelni, ellátni, tartani és majdan

tisztességesen férjhez adni tartoztak». Werbczy
szerint ugyanez áll akkor is, ha a jószág az atya
testvéreire szállt. A m. k. Kúria azonban ebben
az esetben férjhezmenetelokig v. halálukig a haja-

don leányoknak ítélte oda az atyai javak birtokát.

A fiskussal szemben szintén férjhezmenetelökig

vagy halálukig a leányok maradtak birtokban.

Az orgb. ért. I. .3. §-a a íl- és leányági javak
közötti különbséget s az annak kifolyását képez
H.-ot az siség eltörlésérl szóló 1848. XV. t.-c.

szellemében eltörölte.

Hajagos (azeltt: Elokocsó), kisk. Ung vm.
szobránczi j.-ban,(i9io), 648 rutén lak., vasútállo-

más, u. p. Józsa, u. t. líagymihály.

Háj ál, arab eredet török szó, jelent árnyké-
pet, árnyék- azaz bábjátékot. — Innen hájáldzsi,

ez ámyék,játékok mestere, l. Karagöz.
Hajalóhenger, 1. Rostahenger.
Hajápolás. A hajszálnak csak legmélyebb része,

ú. n. hagymája érintkezik vérkeringéssel bíró szö-

vetekkel, úgy, hogy a hajszálban már alig van
anyagcsere. A haj ápolásánál tehát csak arra tö-

rekedhetünk, hogy tisztán tartsuk, konzerváljuk,

szívósságát, simaságát, színét, fényét megtartsuk,
esetleg az azt termel papillát gyorsabb munkára
serkentsük. Mindezeknek eleget tenne a hajzat

nak szappannal való gyakori megmosása és vala

mely ártalmatlan zsírral való bekenése, esetleg

gyenge spiritusszal való bedörzsölése. A gya-

korlatban azonban ennek sok hátránya van, pl.

könnyen megfázik a fej, összeesik a haj és keve-

set mutat a frizura, úgy hogy akik a haj díszes

voltát kívánják, kisegít eljárásokhoz, meleg le-

vegvel való szárításhoz, brillantinek, púderok,

beszáradó és merevít pedrk használatához,

végre a haj színének megváltoztatására festékek-

hez szoktak fordulni és e szereket, hogj- tetsze-

tsebbek legyenek, sokszor illatszerekkel, színr-

anyagokkal stb. keverik, magát a hajszál mei:

mosást pedig csak 2—4: hetenkínt egyszer végzik.

Maga a haj mosása sem a színnek, sem a növési

gyorsaságnak nem árt ; zsíros hajúaknái mÓL-^

pár csepp ammóniákét, egy késhegynyi boraxi

vagy pár csepp benzoe-tinkturát lehet a lavorln

önteni, vagy mosás után '/j ^iter mészvizet egy

nyers tojássárgájával összehabarva, ezzel be-

kenni a hajzatot. Sokan, fleg a szkék székfü-

virág- vagy szalmafözetet használnak abban a
hitben, hogy ez hajuk színét élénkíti. A haj növé-

sének gyorsítására bizonyos izgató anyagok (haj-

növesztk) használhatók, de csak orvosi rende-

letre, mert e szerek a br izgalmát okozzák. A
hajnak tömegesebb kinézést adandó, álhajat (ven-

déghaj, paróka, frisett©, porliche, toupé stb.)

semmi esetre se használjunk, mert e betéteket

nem lehet dezinílciálni és így azok elóbb-utóbb

baktériumok melegágyaivá lesznek. Valamivel
többet ér megkenni a hajat egyenl rész víz.

alkohol és ricinusolaj keverékével, melyhez ke-

vés benzoö- tinkturát adunk. Púderek, hajporok

használata rontja, szárítja, mocskossá teszi a

hajat; el.segiti n trichorrhexis (hajmoly) és a^

trichoptilózis (hajrepedezés) nev betegségek fel-'

léptét. A haj festésénél részben a meglev term* -

szotes festeny elroncsolására (szkítés) törekszc»-

nek,majdnera kizárólag hidrogénszuperoxid hasz-



Hajasd — S2l - Hajdu

nálatAral, melyet a legkflUtebözöbb nevek alatt

Arusitauak <- - '" • —'-"^^^ töménységbeo nagjon

Art; részlKM sre. feketére festik a

hajat.amiku; . .,... ,...afeniléndlamiii-t tartal-

mazó anyagokat, réBAea ásrányl aökat, pL ezüst-,

ólom-, kadmium-vegyfileteket, résdwo végre A«fr-

nát és indigót (wreog) használnak. Mindezek ve-

szél) ee saerek; alkalmaztatásuk nagy óvatos-

ságot ée fl^easéget igényel, az elért szin nagyon

ritkán terméssetes és folytonos megújítást köve-

Isi legalá az utána növ rezeken.

H^Md (azelóU : Voloszáuka), kisk. Ung vm..

na^bereiaai J.-ban, (i9io) lHtí rutén ós mag>'ar

lak.. Tasútállomás, posta, távírda.

Hijasfft (bCt), 1- Senecio.

Hajaaodás. 1. Szórö-södés.

Hájazat, 1. Haj.
Hajbetegségek. A H. nagy tömegében meg

tehet k 'ni: 1. túlságosan bó h^ször-fej-

lódéet rühózis), hajszegényíégot vagy

hiányt u. // > - -zínbeli zavarokat, így

részleges ó^ /v^ : kopaszodást (ala

pecia), fertO 'ívus, trichophj-ton,

lepothrix, [
ási és idegbajo-

kat stb. ;2. u --/-. -Tségeit, amelyek
mogint igen sok okból, de különösen fertzések

és küisó ártalmak miatt léphetnek fel ; végre 3.

a fejbrnek bántalmait amelyek között majdnem
az összes brbetegségek elfordulhatnak és kiha-

tással lehetnek a haj állapotára. Ezek között a
legg>'akoribb a seborrhoea (1- o. és Hqj).

HJúcsár. az olyan egyén, ki a kereskedelmi for-

galomban lév állatokat, ökröt, ürüt, disznót stb.

a Tá.-i;irra vagy a vásárról hajtja.

Haj csira (mátrix), 1. Haj.
H^icsÖTcasóg, I. Kapülaritás.

Hájdaganat, 1. ZHrdaganat.
Higdamákok (a. m. felkelk), azon zaporog

kozákok és ukrajnai parasztok neve, akik Uk-
rt^nában és Podoiiában a leng>'el nemesség ellen

több Ízben felkeltek. Mozgalmuk akkor érte el

tetfokát, mikor 1768. Humánban 15,000 embert
lemészároltak. Orosz segítségei a Branickitl

Tezérelt lengyel csapatok verték le ket.
Hájdár-pasa, egy városrész neve Konstanti-

nápoiynak kisázsiai partjain, a Marmara-tenger
mellett. Innen indulnak ki a kisázsiai vasutak,

melyek egész Angorátg visznek. Nevét egy
Hájdár nev pasától vette.

EUsjder Ali, Majszur rádzsája Kelet-Indiában,

szül. 1728., megh. 1782 dec. 10. A majszuri had-

seregben szolgált mint tiszt és tvezér s 1761.

megameite az uralkodói méltóságot. Hleinte jó-

barálsAgiMn élt az angolokkal, akiknek átengedett

egy kikött (Honovar) országában. 1 /67-ben azon-

ban háborúba keveredett veltik s francia tisztek-

tl betanított seregével az angolokat vissza-

szorította, úgy hogy ezek az 1769-iki békében le-

mondtak összes hditásaikrl. Ezután a franciák

össt&uésére ée támogatásával egj- nag)- i>zövot-

séget hozott létre az angolok ellen, kiknek kelet-

indiai uralma akkor nagy veszélyben forgott. H
több gyzelme után azonban 1782 jún. 2. Csittur

mellett nagj- vereséget szenvedett és nemsokára
hirtelen meghalt Fia és utóda, Tppu Szaliib az
angolokkal békét és szövetséget kötött 1784.

atmiXmn I«n*«iw iX ML

Hajda yirmtgf eíi

Hajdina (dAt), 1. Tatárka.
Eajdisz, 1. Hairisekt.
Hajda, 1. Hajúnk. — H., a szó ma használatos

értelmében (vármegyei H., városi H.) a törvény-

hatóságnak hivatalszolgai, diszrségi, fogházri
vagy közbiztonsági szolgálatot teljesít egyen-
ruliázott szolgája és altisztje.

Hajda mrmefT^e.hazánk tiszabalparti részében,

területe (Debreczon városa nélkül) 2886 km*, ha-

tárai É.-on és K.-en

Szabolcs, D.-en Bihar,

Ny.-on JászNagjkun-
Szolnnk, Heves és

Borsod vm. H. földje

teljesen sik lapály,

mely K.-rl Ny. felé

lassan aláereszked
lejtt képez ; K.-i ré-

sze Debreczen és Had-
ház t^ján helyenként

löO m.-ig emelkedik,
középs része átlag

110—120 m.-nyire

van a tenger felett,

Ny. felé pedig (a Tisza

felé) 90 m.-ig száll alá.

Az ezen lapályból ki-

emelked több mint
200 halom — való-

színleg valamely s
nép alkotásai — mind víz mellett fekszik, rende-

sen kúpalakú, 6—7 méter magas, alapjában 40—
60 méter átmérj. A talaj a vmegye D.-i részé-

ben alluviális, Ny. felé lösz, egjébként homokos,
de általában a legtermékenyebbek közé tartozik

és sok helyen a kövér fekete televényföld l'/j—

2

m. vastagságú ; helyenként azonban szikes a föld

s a Tisza és a Hortobágy mentén mocsaras vidé-

kek is vannak, váltakozva apró tócsákkal, me-
lyekben a fold árja meggyül.
Folyóvizekben H. meglehetsen szegény ; a

Tisza csak a vármeg>'e ÉNy.-i határát érinti, így
egyetlen nagyobb folyóvize a Hortobágy (1- o.),

mely a vmegye Ny -1 részén kanyarog végig, a
róla nevezett pusztát öntözve, míg alsó része rész-

ben csatomázva van. A Nádudvaron alól belé

öml Kösttly v. Kösely ér, melynek kacskaringós
medre a vmegye D.-l részét hasltja, inkább nádas
ér, mint folyó s hasonlók azon többi vízerek, me-
lyek helyenként feltalálhatók (Kallóér Földesnél.

Peczeér Balmazújvárostól D.-re stb.) ; a belvizek

lefolyása által képzdött medrek ezek, melyek
nedves években a meggyült hó- és esvizet leve-

zetik s irányukat gyakran változtaQák. Ásványai
s ásványforrásai nincsenek, egyedül a Debreczen-

hoz tartozó telegdi sziksósfürd érdemel említést

Termterülete 317.104 ha.s ebbl 150,623 ha.

szántófold. 874 ha. kert. 33,209 ha. rét, 89.200 ha.

legel, 2518 ha. nádas. 3017 ha. szU s 698 ha.

erd. míg a földadó alá nem es (terméketlen)

terület 17.098 ha. A földmiveiés a li^osság ffog-
lalkozása s a termékeny taliy. melyet régebben
trágyázni sem szoktak, rendkívül b terméseket
hozott. Fötermékei : a búza, rozs, árpa, zab. kö-

les, tengeri, repce, dohány. A földbirtokok legna-

gyobb részben négyfordulós rendszerrel kezeltet-
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nek. Jelentékeny a dinnyetermelés is. A mez-
gazdaság emelésére szolgál a H. vmegyei gazda-
sági egylet, a debreczeni gazdasági egylet, kerté-

szeti egylet s gazdakör,a dorogi gazdakör, továbbá

a debreczeni gazdasági akadémia és földmíves-

iskola. A rétek legkiterjedtebbek a Hortobágyon,

mely Debreczen marhatenyésztésének gócpontja,

de egészben véve sok rétje nincs H. vmegyének;
a takarmánynövények tenyésztése sem nagyon
sok. A legelk részint lapályok, részint sziktar-

talmu földterületek (utóbbiak csak tavasszal hasz-

nálhatók). A mezgazdaság azonban sokat szen-

ved a gyakori szárazság, valamint a kési fagyok
által, melyek különösen a gyümölcstermést sújt-

ják. Az erdk kiterjedése csekély és csakis a
vmegye ÉK.-i részére szorítkozik ; a Hortobágyon
azeltt fának nyoma sem volt s csak újabban ül-

tettek helyenként fákat. Korábban jól mvelt, ter-

mékeny szUiben a flUoxera nagy pusztítást tett.

Állattenyésztése elég jelentékeny ; az 1911.

évi összeírás szerint volt H. vmegyében 44,989 drb

túlnyomóan magyar fajtájú szarvasmarha, 139
bivaly, 23,459 ló, 105 szamár, 4 öszvér, 78,955
sertés, 101,903 juh és birka és 376 kecske.

A szarvasmarha tenyésztése az erdélyi magyar
fajtára irányul, a vmegyének legnemesebb lófaja

a debreczeni ménesbl kerül ki, mely faj ország-

szerte ismeretes. A nevezetesebb állattenyésztések

Debreczen városában vannak. Az aprómarhából
(tyúk, lúd, réce) sok kerül a kereskedésbe. A mé-
hészet jelentékeny s a kabai méz jó hírben áll. A
mocsarakban és vízerekben a vízimadarak nagy
mennyiségben tanyáznak, köztük daru, túzok.

Lakóinak száma (a vármegye mostani terje-

delmét véve alapul) 1890-ben 130,090, 1900-ban

148,606 és 1910-ben 161,134 volt, az utolsó tíz év
szaporulata 12,528 lélek, vagyis 8'4"/o- Egy km^-re
átlag 67 lélek esik. Lakossága tiszta magyar

{99"7°/o), a legmagyarabb az egész országban, a
magyarokon kívül mindössze 349 német, 36 tót,

90 oláh, s néhány egyéb nemzetiség van. A ma-
gyarság a vármegye régebbi német (Balmazúj-

város) és rác lakóit teljesen megmagyarosította.
A férfiak középtermet edzett alakok, ank kissé

alacsonyabbak, viseletiik a többi alföldi magyar-
ságétól nem különbözik ; a nép általában jómódú s

Igen értelmes és életrevaló. Hitfelekezet szerint

van 18,475 róm. kai, 12,681 gör. kat., 296 ág.

evang., 122,830 ref. és 6895 izraelita. A népesség

foglalkozása szerint (i9io) ekként oszlik meg : s-
termelés 79-0, ipar 8"0, kereskedelem és hitel 2*8,

közlekedés 1"2, közszolgálat ós szabad foglalko-

zások 2*7, napszámosok 3*1, házi cselédek l-6Vo ; a
tényleg keres népesség 59,948, ú. m. értelmiségi

kereset 1683, stermelés 47,042, ipar 4641, ke-

reskedelem és hitel 1435, közlekedés 510, napszá-

mos 2000, házi cseléd 2086. Az eltartottak összes

száma 88,658. A népesség ffoglalkozása a fold-

raívelés és állattenyésztés, mely utóbbi azonban
azóta, hogy a Tisza szabályozása következtében
sok vizjárta ós legfeljebb legelnek használt föld

mívelés alá vétetett, lényegesen csökkent. Ipart

a vmegye csak kis mórtékben s csak saját szük-
ségletének fedezésére z, a háziiparnak csak egy
ága (a szalmakalapfonás) virágzik (Hajdúnánás,
Hajdúböszörmény); igenjelentékeny azonban Deb-

reczen városának ipara (1. o.). A kereskedelem is

Debreczonben központosul, mely az Alföld egyik
fempóriuma. Az üzleti életet támogatja 20 bank
és takarékpénztár és 55 szövetkezet.

Közlekedésének föeszközei a vasutak, me-
lyek a vármegyét minden irányban szelik ; Deb-
reczenbl hétfelé indul vasúti vonal s az összes
vonalak hossza a vármegye területén (Debreczen
nélkül) 173 km. Az állami utak hossza csak 1-33

km., a törvényhatósági utaké 278 km., mibl csak
38 km. kiépítetlen. A vármegyében van 24 posta-,

43 távíró- és 190 távbeszélhivatal.

Közmveldési állapota elég kedvez; a
vármegye tanköteles gyermekei közül 4501 nem
jár iskolába s az írni-olvasni tudók aránya 79-47u-
A vármegyében (Debreczen tanintézeteitl elte-

kintve)van 32 kisdedóvó 3218növendékkel,77 min-
dennapi elemi és 26 ismétl, 3 iparosinas- és 2 pol-

gári iskola összesen 22,702 tanulóval (ezek közül a
mindennapi elemi iskolákba 17,903, a polgá-
riakba 286 jár), 2 ref. fgimnázium 338 tanulóval
(Hajdúböszörmény és Hajdúnánás), 1 katonai inté-

zet 209 tanulóval, összesen tehát 143 tanintézet

26,467 tanulóval.

Közigazgatás. H. vármegye 3 járásból áll s

van benne 3 rend. tanácsú város, ú. m.

:

Járás és város
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van fóvániíii vHt.il s keresk. és iparkamara, állam-

épít^z< :illaml erdöfelügyeitoég, állami

méntfl'

:

I vos. A vmegyében 22 gyógy-
szortár. 31 ónos, 177 bába és 1 kórház van {24
ágp>al). H. 82 1876. XXXJII. t.-c. által alkottatott

a r6>ri kiváltságos H.-kerületból (1. o.), Szabolcs

vrat'K^yónek 9 és Bihar vme>ryének 3 községébl,
valamint D^fareoMO vár> sának torületéból.

Története. A megye pulitikai története Bocs-

k^y István koráig nyúlik viasza, ki Korponán
1606 dee. 12. kelt okleveiélwii gyalogos hajdu ka-

tonáimé (l. Hajdúk) adományozta a Szabolcs

vármegyében fekv Kalló vároe, Nánás, Do-
rog ée Vaijas, továbbá Hadház, Vámoepédrcs,

Sima és Vid helységeit, illetve pusztai és részbir-

tokait, egyszersmind valamennyit — szám sze-

rint 9254-et— nemesi jog<ddEal ée kiváltságokkal

Tmb^-^" •"' '•'"-v.bb leOöszept. 2. Kassán kelt

ok - a lovashajdu katonáknak ado-
" :en Szabolcs vmegjében fekv

ségben lév összes egész és rész

.opitetteketszinténnemessé tette.

Mivel a Káiio városába telepített hajdúk és

a káliói várörség között folj'tonos volt a vi-

szálykodás, Báthory Gábor fejedelem 1609 szept.

13-án Váradon kelt levelében Böszörmény vá-

rost és Pród falut csere és vegyes adomány cí-

mén a kallói hajdúknak adományozta ugyan-
olyan joirokkal. kiváltságokkal és kötelezettségek-

kel, mint amilyennel Kallót bírták. A kallói haj-

dúknak Böszörménybe történt áttelepítése után
alakult ki az ú. n. Hajdu-keriUet, mint a vme-
gyékkd egyenl rangú, önálló törvényhatóság
Böeri^nnény. Nánás, Hadház, Szoboszló, Dorog és

Vámoqiéros helységekkel. Követei által résztvett

az oratílggyúlée rendi tábláján, a nemesi fijlkeló-

sekhai katonát állított, közadót nem fizetett, csak
lÉbddiUDmial (segély) járult az országos katonai

teriiddiei. A végrehajtó hatalmat és bíráskodást

álaartott tisztviseli által — kiknek feje a hajdn-
kertleti kapitány volt — önmaga gyakorolta.

Fvárosa Bszörmény lett, mint legnépesebb s a
többi között meglehetsen központi fekvés hely.

Az 1876. XXXllI. és 1877. 1. t-e. a vármegyék
twületét szabályozván, a Hajdu-kertllethez csa-

tolta Bihar vmeg>éból Kába. Mikepércs és Sám-
son, Szabolcs vmegyéböl Csege, Balmazújváros,
Téglás, Egyek, Nádudvar. Püspökladány, Szovát,
Tetétlen és Földes községeket, Debreczen város
terOletébói pedig Alsó- és Felsöjózsa községeket
Ai Így megnagyobbított kerület névszerint is vár-
megyévé szerveztetett át s székhelyét Böször-
ménybl DebneMobe hriyesték. A hajduvárosok
o^au ragaadEodtak ahhea, h(^ a székhely to-

vábtarato Bteiöniiéiiyben maradjon, gyaött azmi-
ban rw.h«wví«»n jelentsége és központi frtcvése,

an. izújjáalakítotttörvénybatóságmind-
ejr> lm''!)"!! r)ohiw7.«n közelíthet meg
lev: h id alatt. A vmogje
8Z' inldtta a történelmi
n< amelvet átala-
kí- iyi2-ben költ-

iig ei hatóság a Fehérl helyén épült
c házba.

^a, H. megye Mríte, OebnoMB inS;
^2 <rckÍA, llasyararaiá|rn.k6M«; A M>-

reezeai kemk. és ipariuunani jeleatéaei : L torábbá az Iro-

(UlBU Dtkreea*n é* Hortobágy aUU.

Hajdu, i. József, a Nemzeti Színház tagja, szül.

Debreczenben 1884 szept. 30. A színi akadémia
elvégzése ntán a budapesti Nemzeti Színházhoz
szeretették, mint jellemszinészt. Fbb szerepei

:

Oloster (Lear király), Bartholo, Pantaleone, Fi-

deUo (Csók) stb.

2. H. Miklós, hírlapíró, szül. GöUén 1879
jan. 28. A budapesti egjetemen jogi és államtudo-

mányi doktorátust szerzett. Már 1897-tl dolgo-

zott fvárosi és vidéki hírlapokba, majd a Buda-
pesti Napló belmunkatársa s 1904. A Nap egyik
szeiiiesztje lett. .\z izraelita vallás önkormány-
zati mozgalmának publicisztikai propagandáját

H. vezeti. Mvei: Képek és rajzok: Menyegz
után (1898); A hadnagy úr házasodik (1898);

Dei- szárnyán; Konfesszionáli'i vizeken : A hi-

ttle.'iítés, a kereskedelmi tudakozódás szerkezete

és jogrendje (1904).

3. H. Tibor, pannonhalmi fapát, szül. 1858
okt. 22. Pakodon (Zala vm.). Középiskoláit K-
szegen és Szombathelyen végezte. 1874 szept. 8.

a Szt. Benedek rendjébe lépett. \ teológiát Inns-

bruckban hallgatta, ahol hittudománji doktor lett.

Pappá szentelték 1881. Ezután egy évet még k^-
lön egyetemi tanulmányokkal töítött el. Huszon-
három éven át volt a pannonhalmi fiskolán az egy-
házjog.történelemésahittudományokraelkészít
rendszeres bölcselet tanára. Ez idben a Szent
István-Társulat tudományos és irodalmi osztálya

rendes tagjává választotta. 1905-ben fmonostori
perjel, a rendi levéltár re, konzisztoríumi ülnök
és fapáti cenzor lett. 1909 dec. 22. a rendtagok
els helyen t jelölték a fapáti méltóságra, mire
a király 1910 jan. 10. fapáttá nevezte ki. Iro-

dalmi munkássága : Lélektan és gotidolkodf'istan

(Dr. Zoltvány Irénnel, Budapest 1894, IV. kiadás

1910) : Teremthette volna-e Isten a tnlágot örök-
tl fogra? (Gyr 1896); Erkölcsi tökéletesedés-

tan (u. 0. 1908).

Hajdubagos. nagyk. Bihar vm. derecskéi j.-ban,

(iwo) 1977 raagjar lak., vasútállomás, posta, táv-

író, távbeszél.

Hi^dabÖBsörmény, rend. tan. város Hajdu
vármegyében, az^ött a Hajdu-kerület székhelye,
van szolgabírói hivatala, járásbírósága telek-

könyvi hatáskörrel, kö;geg>'z6ége. ad'^liivatala,

KulturálLs intézetei: ref. Bocskay fgimnázium,
ref. polgári leányiskola, számos elemi iskola, 2 kis-

dedóvó. gyermekmenhely, egy alsófokú iparis-

kola. A kö^ótékonyságot számtalan egylet és
gazdag alapítványok szolgálják ; van azonkivfll
városi szegény-menháza, köriláza. Nagyaabésú
Báthory Gábor közk«4rháza javára eddig 120 ezer
koronás városi alap kamatúik. PorgaJmát rend-
kivtll ^énk vasútja, hat ktUönbözö inünyba men
kút. posta- és táviróhivatida, telefonállomása bo-
nyolítja le. Ipari tevékenysége: nagy kötö-ssOvö
gjár, £akopors«'>g>'ár, villamosmú, villamos tégla*
gyár, több gzmalom, tejszövetkezet. Mezgaz-
dasága rendkívül ^irágzó. Term^eny határa
32,647 ha. (57 ezerkat. hold) kiterjedés. Szántó-
fólcljei mellett van 6000 hold legelje, 2000 hold
homoki szlje, 4000 hold erdeje. Termel igen sok
búzát, kukoricát, gyümölcsöt Dinnyéje igen jó-
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hirü. Bor- és csemegeszllö-kivitele a felföldre és

öaliciába irányul. Állattenyésztése (különösen a

sertés-, szarvasmarha- és baromfitenyésztés) vi-

rágzó. Sertéspiaca országosjelentségü. Az élénk

gazdasági forgalmat hat pénzintézet (köztük 1

városi) szolgálja. Házainak száma (1910) 5768,

lakóié 28,159, akik valamennyien magyarok. Leg-

nagyobb részük, 23.547 rof. A róm. kat.-ok száma
1361, a gör. kat.-oké 2119, az izraelitáké 915.

A város fterét Bocskay fejedelem szép bronz-

szobra diszlti (1907., Holló Barnabás müve).

Története: H. 1405 ben Zsigmond királyé volt

;

1426. Brankovics György szerb fejedelem birto-

kába jutott ; 1450. azonban elvették tle és Hu-
nyadi Jánosnak adták, majd Mátyás királyra és

Korvin Jánosra szállt. Korvin János halálával

(1504) a Báthory családhoz került. 1609-ben Bá-
thory Gábor fejedelem a várost a Bocskay által

Kallóba telepített hajdúknak adta, akiket a kallói

Tárból H.-be helyezett át. A város mellett lev Pród
falut a böszönnényi hajdúk pénzen vették meg
a telepítéssel egyidben. H. az önálló kerületté

alakult hat hajduvárosnak 1699— 1875-ig szék-

helye volt ; ekkor elvitték a törvényszéket és a

Hajdúkerület megszüntetésével Hajdú várme-
gyébe kebelezték be. H. D.-i határszélén van a

Zeleméri csoukatorony, amelyet újabban (1907) a

memlékek országos bizottsága is oltalmába vett.

Ez a rom a híres nagyszalontai csonkatoronnyal

együtt az egyetlen építészeti emlék a hajdukor-

ból. Vid nev hatái részében (az elpusztult Vid-

monostor község helyén) van egy sziksús tó,

amelynek vizét csúzos bántalmak ellen sikerrel

használják gyógyfürdül. H. régebbi neve Rácz-

böszörmény, s a « Böszörmény » név valószínleg

a szerb bü'zer moj (gyöngyöm) szókból ered,

ahogy Brankovics ezt az értékes birtokát nevezte.

A « Böszörmény)) név eredetének egy másik ma-
gyarázatát 1. Böszörmény címszó alatt.

Hajdudorog, nagyk. Hajdú vm. hajdúböször-

ményi j.-ban, 217H húzzál és 10,468 magyaros
túlnyomó részben (90 lO) gör. kat. (csak 428 róm.
kat., 511 ref. és 447 izraol.) lakóval. Van takarók-

pénztára, hitelbankja, kölcsönsegélyzö egyesülete,

gazdasági hitelszövetkezete, csondörörse, vasúti

állomása, posta- és táviróhivatala és telefonállo-

mása. H.-ról van elnevezve a gör. kat. magyar
püspökség, melynek fülállítását az 1912 júl. 8-iki

pápai bulla rendelte el (1. Göröff hitolikua ma-
gyarok.) Els püspökévé Miklósstj István sátor-

aljaújhelyi föesperest nevezték ki.

Hajduhadház, nagyk. Hajdú vra. hajdúböször-

ményi j.-ban, (1910) 2181 házzal és 9821 magyar
(és túlnyomóan ref.) lak. ; van takarékpénztára,

gazd. bankja, önsegélyz egylete, csondörörse,

vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és tele-

fonállomása. H. a6hajduváros egyike volt; lakói

túlnyomólag földmívolést znek. A községhez
tartozó Bocskay-kortben szöUtolep létesült vasúti

állomással.

Hajdúk (lat. Haydones, ném. Haiduken). A
8zarvívsniarhakerosk(idé.-:nok a XV. sz. végén való
feliondülésével kel(>tkezett foglalkozási nem zi
hajtók, abattores, bubidn, Ochsenknti hte elneve-
zés alatt külön társadalmi osztállyá fejldtek.
Yos2«d«lmos foglalkozásuk, marháknak külföldre

hajtása, nagy testi ert és ügyességet igényelt s

az állandó küzdelem, melyben rablókkal és vad-

állatokkal állottak, annyira elvadította ket, hogy,
különösen a szarvasmarhakoreskedés megcsappa-
nása után, veszedelmes csavargókká lettek, miért

azután ket az 1514 : LX. t.-c. a fegyverviselés-

tl eltiltotta, elrendelvén, hogy a fegyveresen
talált hajdút bárki elfoghassa s els esetben meg-
büntettessék, ismétlés esetében lenyakazzák vagy
a halálbüntetés más nemével büntessék ket.
Az 1514: LXI. t.-c. pedig tiltja, hogy marha-
rizet céljából idegen földeken szállásokat (tugu-

ria) tartsanak. A mohácsi vész után Szapolyai

János pártjára állanak a H. s az ö halála után
Ferdinánd zsoldjába kerülnek s kitn harcosok-

nak bizonyulnak. Azok a H., akik ily módon kato-

nákká nem lettek, állandóan veszélyeztették a
közbiztonságot s törvényeinkben a szabad H.
(liberi haydones) elnevezés alatt ismeretesek.

Ellenük törvényeink, mint a haza fekélyei (patriae

postes) ellen a legszigorúbb intézkedéseket tartal-

mazzák. Így jelesül: 1604: XII. kor. ut., 160S:
XX., 1609 : XIX., moly ellenük a nemesi felkelés-

nek s a végvárak katonáinak is szükség esetében

igénybevételét eh-endeli s ellenük, bnpártolóik 8

azok ellen, kik H.-at tartanak, halálbüntetést szab;

az 1613 : XXII., a szabad H.-at tartókat — in-

tertentores — a htlenség büntetésével sújtja;

az 1625 : XIII., az 1647 : XIII. szerint összoirandók,

s katonáskodásra és katonai fegyelemre kény-

szerítendk, v. földmivelésnól alkalmazandók, kü-

lönben az országból eltávolítandók, s bárki által

szabadon üldözhetök. A törvénybl kitünleg leg-

inkább Veszprémben, Tihanyban, Keszthelyen,

Váczon, Szigliget és Devecser vidékén garázdál-

kodhattak ; az 1601 : XXVU. a mágnásokat 600
frt, a nemeseket 300 frt bimtetós terhe alatt a sza-

bad H. ellen való felkelésre kötelezi, ebbl az

akkor legrettegettebb fvezéreknek neveit is meg-
tudjuk. Ezek voltak a már akkor a komáromi
várban letartóztatott Saárosy István, Kun György
és Buday Mátyás, továbbá Konkoly Péter, Ré-

vész Mihály és a Tisza mentén Sennyey Miklós, kit

azonban, miután magát kellen igazoliüa sike-

rült, az 1604: XXI. rehabilitált. Ide vonatkoznak

továbbá az 1.557 : XXIII., 1563 : XXIII., az 1.596

:

XXIIl., 1597 : XXni., XXXI. és XXXII., az ezeket

megújító 1603 : XIX., és az 1635: XLV. t.-cikkok.

Sokan a H. közül a végvárakban, mlg némelyek

nem privilógiált városokban és községekben lak-

tak : ós nem ritkán szövetkeztek a kóborlókkal,

miért is a fentidézett törvények részben ezekro is

vonatkoznak. A szabolcsvmegyoi hajdúk, kik már
régi királyainktól privilégiumokat nyertek abból

a célból, hogy az országot a török ellen védel-

mezzék, az 1659 : LXXIII. t.-c. értelmében a kato-

nai végvidékre szorítkoztak. Említendk végül

az 1635 : LXVUI., 1647 : LXVIII. és 1649 : XLIII. a

hajduvárosokra (circa oppida Hajdonicalia) vonat-

kozó törvénycikkek azok ellen a városok ellen,

amelyoka privilegiálthajduvárosok jogait törvény

ellenére igénybe venni kezdették. Ilyenek voltak

Tiszántúl : Nyiregyháza,Téglás,Szent-Mihály,l )ob.

Bd, Ujfohértó, Bátor ; Tiszáninnen : Hidvégh, Her-

nád-Némethi, Kosztol, melyeknek lakosait a tör-

vény úi'béreseknek nyilvánította. L. még Szabad
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kajduk f's irn i'Jui^rosok- V. ö. Komáromy Andr.,

Aszaba •netéhez (Akad. értek. 189H);

Duilá^ \ szabad H. tört. a XVI. sz. (Szo-

gi>< Sándor. A magyar ^alogság
m alapost 1908).

ukápo82ta,ug:}^ készül, hogy cserépl&basba

;t letegekben fUstölt szalonnaszeleteket

totizutík, majd savanyított káposztát, sUlt hast. t.

kolbáot, amig a lábas megtelik ; mindezt paprikás

tejfellel lí«"nt k s a süíóben megütik.
Hajda-kerület azdótt a hajdúknak önálló tör-

vényhatóság:) t^<rült'tt> 9062 km% lakói-

mi 8iáma(] volt. A került 6 városból

állott. 1. Hii/ ' ft. és Uajduvárosok.

Hajdúk közu.s címeres nemeslevele 1605-b61.

Bocskay Istvi i i. Iflem a vele szövetkezett

higdukat vit< :i ! : ,k jutalmául egyenként és

együttesen ii • tette és Kalló városát, a

Szabolcs vii .is, Dorogh és Varjas bir-

tokokat, tova ..láz, Vámospércs, Sima és

Vid részeit adumányozta nekik. Névleg felsorolt

13 haidukiiititáiiv és névleg fel nem sorolt 9254
ha nemessé, mely nemességet azon-

ba: is el nem ismerte. A címeres ne-

mesiével ItjOö dec. 12-én kelt, a korponai ország-

gjTi!(^ rendéinek 1605 nov. 10-iki hozzájárulása

ala "tije Híydu vmegye levéltárában). Ez
a k r lett Kalló városának is a címere,

leoy-beu Báthory Gábor erdélyi fejedelem kitele-

pítette a hajdúkat Kallóból, Böszörményt és Boda
birtokot adományozta nekik, akik ide is elvitték

a maguk címerét, mely ekként Hajdúböszörmény
círr - •

'ett. Késóbb ez a város a hajdúkerület

8z< !ün s pecsétje az egész hajdúkerület

petsM ij-- ívU. melyet a király 1838. magyar kör-

irattal ellátva megersített. Ezt a elmert— némi
eltéréssel — átvette az 1876. XXXIU. t.-c. által

megalkotott Hajdú vmegye. A közös címeren lát-

ható sárkányt Bocskay a saját címerébl adomá-
nyozta a vitéz hajdúiknak. (A címerkép leírását

ée az adománylevél teljes szövegét közli Horváth
Sándor. H., Turul, XXiU. köt 174 1.). L. Hajdu-
városok.
Hajdúnánás, rend. tan. város H^jdn vm.'ben,

(1910) 4473 házzal és 16,781 tiszta magyar lakossal

(közte 14,402 ref., 1116 róm. kat. és999 izr.). Van
járáííbirópága, telekkönyve, ref. fgimnáziuma,
fo' -kólája, iparostanonciskolája, takarók-

p<

:

zdasáiri bankja, gzmalma, 30 szalma-
ka "'lie is szállí^ák termé-
ke > kalapot gyártanak),
szaiuitiiuiiuiit-iieniocs tf.^iugyár részv.-társasága,

asúti állomása, posta- ée táviróhivatala és tele-

fonállomása. Lakói túlnyomóan földmíveléssel és

állattenyéeztéesel foglalkoznak, szarvasmarha-
állománya messze vidéken híres. H. m^ a hon-
foglalás idejében meg volt Nánásmonostora né-
ven, val^tsz'müleg szláv lakossággal.KésbbHajdn-
b<> vei volt közös eorsa, 16(fö. Bocskay
Ist\ j (luknak adományozta, 1676. Wesse-
lényi Pál, 1707. a császári hadak piüztították,

1876. Hajdú vármegyébe olvasztották be.

Hajdunánás-miskolczi h. é. y., a debreczen

—

hajdúnánási h. é. v. Hajdúnánás állomásából U-
á^zólag a tiszapolgár—nyiregj'házai h. é. v.

Tiszapolgár állomásáig s hmen a Tisza áthidalá-

sával Miskolcz. esetleg Zsolczáig rendes nyom-
távolsággal és gzüzenmiel 62' 1 km. hosszúság-

ban tervezett h. é. v.. A közigazgatási bejárás

1912 augusztusban megtörtént.

Hajdusámson, nag^k. Hajdú vm. központi

j.-ban, (1910) 5381 magyar lak., takarékpénztár,

csendórörs, vasúti állomás, posta- és táviróhivatal,

telefouállomás.

Hajduficza, község, 1. Isfvámvlffy.

Hajdúszoboszló, rend. tan. város Hajdú vm.-

ben, a Kösély nev kis vízfolyás két partján, (1910)

4065 húzzál éö 16,093 tiszta magyar lakossal

(közte 14,161 ref., 1226 róm. kat., 554 izr.). Van
szolgabírói hivatala, járásbírósága, telekkönyve,

adóhivatala, kir. közjegjzöje, pénzügyrsége,
csendórörse.áll.polg. iskolája, 2 takarékpénztára,

gazdasági bankja, kórháza, gzmalma, vasúti

állomása, posta- és táviróhivatala, telefonállo-

mása. Lakói földmíveléssel és állattenyésztéssel

foglalkoznak, híresek jól hízó fekete mangalica
sertései. H. si lakúi szlávok voltak; 1213. Szo-

boszlóvár (castrum) volt. A XIV. sz.-ban a Dósa-
család bírta ; 145* >. Hunyadi Jánosra, majd Corvin
Jánosra szállt; 1515. Szapolyai, 1530-tól fogva

az enyingi Török-család bírta. 1606-ban Bocskay
István hajdúkat telepített ide, kiknek kiváltsá-

gait késóbb is megersítették. A hajdúkerület f-
kapitányi székében mindig szoboszlóiak ültek,

minek folytán H lett az egész szabad hajdukeröJet

fejévé. H. régi hajduvárának egyik bá^ityája még
megvan, ahol 1660. a hajdúság 300 vitéz lakója

szembeszállt Ahmed Szejdi pasa seregével és hsi
halált lelt.

Hajduszovát (azeltt : Szovát), nag>k. Hajdú
vm. hajdúszoboszlói j.-ban, (1910) 3646 magjar lak.,

postahivatal és telefonállomás, u.t.Hajduszoboszló.

Hajduvárosok: Nánás, Dorog, Böszörmény,
Hadház, Szoboszló és Vámospércs ; szabadságuk-
nak alapítói, a 9254 hajdú vitéz és 13 kapitá-

nyuk, kiket Bocskay István erdélyi fejedelem

1605 dec. 12. (Korponán) megnemesít<}tt. Azonban
sem ez, sem több erdélyi fejedelemtl nyert privi-

légiumaik a mag^'ar törvényhozás részérl nemesi
jogok törvényes alapjául el nem ismertetvén, a H.

kerületének lakosai nem nemesek agyán, de kü-

lönösen a fölkelés, adózás, továbbá az öröklési

és birtokjogi viszonyok tekintetében sajátságos

szabadságnak birtokában voltak, mely a jás/ok

és kunok szabadságához nagyon hasonlított. .Mu-

nicipális statútumaikat a H. az 1791 : LXVIl.
törv.-cikk által kiküldött bizottmánynak (deputatio

publicívpolitica) mutatták be, ily cím alatt : Hay-
donicalium Oppidorum Statuta et vigontes consue-

tadines circa emptiones et venditiones jurium pos-

seaáonariorura introductae (a fekv birtok eladá-

sáraés vételére vouatkozó statútumok ésszokások)

és Statuta et municipales consuetudines Districtns

Oppidorum Haydonicaliam in foris eomm jndícia-

nls observari soiitae. A fekv birtokra vonatkozó-

lag különösen megjegyzendö,hogy az nem nemesi,
de szabad és pedig (a 9254 hajdúnak és 13 kapitá-

nyuknak Bocskay álüü adományozott) közös tu-

kgdona volt, melybl különös statútumok által

szabályozott eg>'éní szabad birtok alakult; 8 hogy
miután a H.-ban az adományozás mindig mind-
két ágra szállott (militibos noetsris haydouiboa
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haeredibusquo ot posteritatibus ipsorum utriusque

sexus universis), örökösödési viszonyaikban a H.

a mindkét ágbelieket illet nemesi vagyon sza-

bályozását követték.

Az említett hat város együtt alkotta az ú. n.

hajdúkerületet (1. o.). A H. partikuláris jogát utol-

jára az 1848 : XXVI. t.-c. ersítette meg.Az siségi

nyiltparancs a H. magánjogát is megszüntette s

az országbírói értekezlet sem állította azokat többé

vissza. Törvénykezési szempontból ugyanazon
külön jogot élvezték, amelyet a jász, kún és sze-

pesi kerületek. Ezt a jogot még az 1868 : LIV. t.-c.

1. §. a), b) és c) pontjai is fenntartották és csupán

az 1871 : XXXI. t.-c. 1. §. folytán sznt meg.
Hajék, 1. Hajviselet.

Hájek Vencel (libocani), cseh krónikás, megh.
Prágában 1553 márc. 9. Megírta cseh nyelven

Csehország krónikáját 1527-ig. E krónika sokáig

legfontosabb kútforrás volt a cseh történelemre

nézve, míg végre Palacky 1830. bebizonyította,

hogy az csaknem minden kritika nélkül való,

mesékbl és ferdítésekbl álló tákolmány.
Hajfestés, hajfestszerek, 1. Hajápolás.
HajfoUikulusz a. m. hajtüszö, 1. Haj.
Hajfonatlevágók, 1. Fetisizmus-
Hajfü (növ.), az elymus (1. o.).

Hájg, az örmények törzsatyja, 1. Hájk.
Hajgyökér (radixpüi), a hajszálnak a brben

lev része, mely alul a bunkószer hajhagymá-
ban (bulbus pili) végzdik. L. Haj.
H&jgyökér (növ ;, 1. lamus.
Hajhagyma (bulbus pili), a haj gyökerének

bunkósan megvastagodott vége, amely a hajsze-

mölcsöt körülveszi. L. Haj.
Hajhullás, 1. Haj.
Hajhullató (illat), 1. Aplysia.
Haji posztó V. hay posztó, a németalföldi Hága

városban kó.szült posztó középkori magyar neve.

Haji prépostság, Szt. Lrinc tiszteletére Ágnes
királyné (111. Béla felesége) 1173—1183. között

tett alapításából keletkezett. A kalocsai egyház-
megyében feküdt. Egyházában többször választot-

ták a kalocsai érseket. A hiteles helyek közé tar-

tozott. Utóbb plébánia lett belle és címét 14;94-ig

viselték plébánosai.

Hajítás, 1. Hajító mozgás.
Hajító dárda, a lándzsához hasonló támadó

fegyver, mely a löv fegyverek feltalálása és álta-

lános alkalmazása eltt mind a gyalog, mind a
lovas harcosok egyik ffegyvere volt. Általában

kétféle H.-kat alkalmaztak: csakis hajításra és

hajításra meg döfésre is alkalmazhatókat. Né-
mely H.-ra zsineg vagy szíj is volt alkalmazva,
melynél fogva az elhajított dárdát vissza lehetett

rántani.

Hajító er, az az er, mely a hajító mozgást
végz testnek a kezdsebességet adja. Ez lehet a
kéz izomereje, vagy lövegek esetében a puska-
porból fejld gázok feszít ereje, vagy vízsugár
esetébon a víztartóban lev víz nyomó ereje, stb.

A kezdsebesség annál nagyobb, mennél nagyobb
a H. L. Hajító mozgás.

Hajító gépek, 1. Hadi gépek.
Hajító kerék, olyan vízemolö kerék, meljTiek

kerületére hajlított lapátok vannak ersítve (1.

az ábrát : a a), egy gelyvás csatornában nagy se-

bességgel vízszintes tengely körül forog s a vizet

a gelyva alacsonyabban fekv részébl a maga-
sabban fekv részbe emeli. Hollandiában haszná-

latos, ahol szélkerékkel forgatva a mélyedések

Hajító kerék.

lecsapolására használják. Körülbelül 1"5 m. emel-
magasságig hasznosan dolgozik.

Hajító löveg, a tarack és mozsár.

Hajító mozgás, az oly test mozgása, melynek
valamely módon bizonyos kezdsebességet adtak

s azután magára hagyták, amidn is a test a
nehézségerö behatása alatt mozog. Ha a testet

függélyesen fölfelé hajítják, kezdeti sebessége

1. ábra. Ferde hajítás.

másodpercenkónt 9-8 ra.-rel csökken; mozgása

egyenletesen lassúdó. Legmagasabb helyzetében

sebessége elfogyott s azontúl egyenletesen gyor-

suló mozgással esik lefelé a szabad esés törvényei

szerint (1. Esés). Mivel a test sebessége a lefelé

való eséskor éppen úgy növe-

kedik, mint a hogyan elbb fo-

gyott, a leesésre éppen annyi

id szükséges, mint az emel-

kedésre s a pálya minden pont-

ján éppen olyan sebességgel

halad át, mint amilyennel elbb
fölfelé haladt. Kiindulási pont-

jába a test ugyanazon sebes-

séggel érkezik, amellyel fölfelé

hajíttatott. A legnagyobb ma-
gasság, melyet a test elér,

egyenl azon magassággal,
melyrl leesve, éppen olyan

sebességre tesz szert, mint
amilyennel elindult. Ezt az esés törvényei sze-

rint 'megkapjuk, ha a kezd sebesség négyzetét

elosztjuk a nehézségi gyorsulás (g= 98 m.) két-

szeresével. Ha valamely testet ferdén löknek föl-

felé (1. az 1. ábrán AO vonalt), ezen irányban

2. ábra.

Vízsiintes hajítás.
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eg>'enle(esen haladna, ha a oehéaségi erö nem
hatna. (AB, BC, CDinb. legyoiek as egyes má-
aodpereeknek megfelel utak). A neh^Éiégi erö

aKmban a teetet e«o egy«Bee pályáról fol>iono-

8MI lefelé búzsa, úgy. no^ az 1, 2, 3, é. idökö-

afikben a Veei ^ Eb. Cc, Dd . . . utaknak megfe-

leitea eafk lefelé. Ezen utak úgy növekednek,

miiit as Idk négyzetei, tehát mint 1.4, 9, 16
8 eonyfrel edk a hi^itott test nz AG vonal alá.

A hiitis valódi pály^a tehát az Abcdefg görbe

vonal, melyet parabolának neveznek. Ez a ferdén

h^itott test esetében emelked és leszálló ágból

áll. melyek egyenlk volnának, ha a leveg ellen-

állása Bem nXMositaná a pályát A valóságban a

lesrtUÓ ré«a meredekebb eeésA és a görbe az ú. n.

balUnOkos gOarbe. melyndí meghatározása fels

mennyiségtannal végecheM és elég bonyodalmas
iTTámítAnni vesét A hajitási távolság függ a kezd
sebességtl és a hajítási szögtl Ugyanazon kez-

dOsohesség esetében akkor legnagyobb, ha a hají-

tás oOge U>*. Az eddigiekbl érthet, hogy nz

ilyen mosgás egj'enletesen gyorsuló, k gyorsulás

fhggtiyeeen lefelé irányított és értéke 98 m. mp.-

kéat A vlza^tes hajításkor a test egy parabola

leszálló részén halad (1. a 2. ábrát), mely annál
laposabb, mennél nagyobb a kezdsebesség.

Hajitóvonal, az a pálya, amelyen az elh^gított

test halad. Vízszintes v. ferde hígítás esetében a
H. általában parabolás, a függélyes (felfelé v. le-

felé irán>'uló) bajitás esetében egyenes vonal.

Hajk. a fának fejszével való le- v. átvágásánál
képzd bevágás, berovás. Hajkolni még annyit
is tesz. mint a fát fejszével, egy darab kéreg levá-

gása ájtal megjelölni ; továhbá gyantanyerésnél a
fekete feny (Pinns austriaca) tövén tett bevá-

gásokat is H.-oknak nevezzük.

HisPi^v. Hájg, az örmények törzsatyja, Örmény-
orsság alapitója, kinek neve Kr. e. 2350. fordul

el. Az örmény monda szerint a babiloni torony

építése idejében Babilonban Bel (Neproft) uralko-

dott, ki szomszédait mind iga alá hajtotta. H. bá-

romszáz emberével (fiai-, unokái- és szolgáival)

elment, hogy megnézze a csodálatos tornyot.

Innen — mivel nem akart Beinek alattvalója lenni

— visszatért hazájába, Dáronba ; a tengerparton
megállapodott s hadat izcnt Beinek, kit nyilával

leterített. A csatatér Hájoc-cor (örmények völgye),

az ország Hájászdán és nemzete Háj (örmény) ne-

vet nyort. H. Thorgomtól, Jáfet fiától vette ere-

dé: irost alapított, melyeket Horckávár
(.A rülete) névvel jelzett. Ezek ma is egy
kenuét aiKotnak. Utódai alatt, kik Örményor-
sságban uralkodtak, a kormányforma lOO-ig pa-

trianháUs vdtH. utódai közül mindegeik Ormény-
orsság emeléete fáradozott. Az örmények ma is

tisztelik H.-nak, legradás hsüknek, törzsat>'juk-

nak i'inlókct.

Hi^jkarika, 1. HaiáiUékgyüriL
Hajkefe, 1. Kefe.
Hajken. 1. Hqjápolás.
Hajkolni. 1. HajK.
Hájkór (óbesÜas, adiposüas), L Elhízás.
Hajkorona, 1. Tbmura.
Hajkovánd (isv.). I. MiBarU.
Higkövek V. mohkövek (i^.), olyan átlátszó

kvarcok (hegyi kristályok és ametisztek), ame-

lyekben hajszálszerú rutil-, turmalin- stb. ásvány-
zárványok vannak.
Hajlam v. hailandóság, rokon a kívánsággal,

az ösztönnel ; állandó, mint az ösztön, de míg az

ösztön a szervezet alkatában találja meg okát.

addig a H. pszichológiai természet és az egyén-
nek valaki v. valami iránt való nagyobb vonzó-

dását jelenti, amely v. velünk születik, v. szokás

útján j létre, de a korral ós egyéb körülmények-
nél fo<rva móilosulhat.

Hajlamosság (foqékonifság4ifipozic%ó) az ellen-

állóképesség megfordítóttja, az a jelenség, amidn
az egj'es fertz csírák sokkal könnyebben bete-

gítik meg a szervezetet, mint különben. A H. lehet

egjütt született, midn az egyes fertz betegsé-

gekkel szemben való H. átörökldik a szülkrl az
utódokra (pl. tuberkulózisnál), továbbá szerzett,

amidn a köm>'ezet, az általános életviszonyok

megváltozásai, bizonyos kiállott betegségek, sé-

rülések stb. a szervezet ellenállását leszállítják.

Más szempontból a H.-ot feloszthatjuk általánosra,

amidn a szervezet mindenféle betegséggel szem-
ben csökkent ellenállóképességet mutat, és rész-

legesre, amidn a H. csak bizonyos betegségekkel
szemben áll fenn. A H. részben elttünk még is-

meretlen okok folytán az egész életen át folyton

változik, és ez teszi érthetvé az egyes emberek
oly különböz viselkedését a fertz betegségek-
kel szemben. L. még Fertz betegségek,

Hajlás (inclinatio), minden eltérés a vízszintes

(horizontális) iránytól. A lejt H.-át az a szög
méri, melyet a ferde sík a vízszintessel alkot A
geometriában két egjenesnek v. két síknak a
H.-án a párhuzamos helyzetüktl való eltérésüket

értjük. Ennek mértéke két egj'enesre vonatkozóan
az általuk bezárt szög ; két síkra nézve pedig az a
szög, mely úgj- keletkezik, hogy a két sík metszé-
sébl származó egyenesre (él) egj'ik poncában
mindkét síkon merlegest állítunk. Ez a lapszög.
Egy egyenesnek valamely síkkal való H.-szögén
azt a szöget értjük, melyet a térbeli egyenes a
projekciójával alkot.

Higlánérö, olyan mszer, mellyel a hegyal-
kotó közeteknek a vízszinteshez való hálását
mérik. L. Klinométer.

Hajlat, 1. (!•(., ném. GUhmg; ol. fomo, lu-

nata : franc. voiUe d'arcasse, échancrure ; ang.

counter. gorring), a hajó hátuljának, farának be-

felé hiylitott réate, valamint a vitorla szegéiyei-

nek, különösen alsó szegélyének ívalakú szabása.

Az els esetben far-H.-nak, a másodikban vitorla-

H.-nak hívják. — 2. H., tetö-H. az építészetben,

1. Vápa.
Hajlék, lakóhely ; kisebb lakóház.

Hajlékonyság, a ssilárd testek azon általános

tul^donsága, hogy az eredeti irány, amelyben a
réesecskék egymissal OsasefUggnek, küls er
behatására megváltostatfaató. Rogalmas testek a
hi^Utás után viSBsakapják eredeti helyzetüket és
alakjukat.

Valamennyi fa tObbé-kevésbbé higlékony és a
fának ez a tuligdonsága ugyanazon faf^nál is

küls körühnény^ sserlnt nagyon változó. Fiatal

fa, melynek sejtfalai még nem fásodtak el.hajléko-

nyabb, mint azöreg fa. A sejtfal elfásodott részének
eltávolítására, mint az a cellulóz-gyártásnál tör-
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ténik, a farost hajlékony lesz. A H.-nak van ha-

tára, ott t. i., ahol az anyag összefüggése meg-
sznik, vagyis a szakadás határa egyúttal a H.

határa is. Száraz állapotban merev és törékeny

fákat könnyen és nagy mértékben hajlékonnyá

lehet tenni. Gyakorlatilag ez egy virágzó iparág-

nak, a liajfUott bátorok gyártásának alapját képezi,

hol a fát hajlítás olótt gzölik. Ha a H. szilárd-

sággal és rugalmassággal párosul, a fát szívós-

nak mondják, ami a H. egy külön neme. L. Fa-
gözölés, Haj'ítás, Rugalmcisság.

Hajléktalanok menedékhelye. Nagy városok-

ban és síir népesség ipartelepeken az alsó nép-

osztályoknak számos tagja nem rendelkezik ál-

landó lakással. Az ilyen hajléktalanok nagy része

u. i. egész napját keresete után látva tölti el s Így
voltakópen csak éjjeli szállásról kell gondoskodnia.

Ez éjjeli menedékhelyeket v. magánvállalkozók
rendezik be, v. társadalmi és közigazgatási támo-
gatással mint intézetekjönnek létre. Magánvállal-

kozással e menedékhelyek és éjjeli szállások leg-

többnyire a piszoknak, nyomornak és erkölcstelen-

ségnokbarlangjaivá válnak. A legutóbbi idk köz-

egészségügyi és rendri intézkedései ugyan jelen-

tékenyenjavítottak ez állapotokon ; csakhogy azért
a tényleges szülísóg még mindaddigfenn fogja azo-

kat tartani, amíg más hatósági v. társadalmi úton

bizonyos humánus intézkedésekkel feleslegesekké

nem válnak. Igen célszerüknek bizonyultak e té-

ren a községi menedékházak, amelyekben köz-

egészségi és rendri felügyelet alatt vétetnek fel

a szállást keresk. Ezek berendezésénél két rend-

szer van elterjedve, t. i. a barakk- v. kaszárnya-
rendszer és a családi rendszer. Az elbbiek gya-
koriabbak és úgy vannak berendezve, hogy a fér-

fiak és nk elkülönítve nagy hálótermekben, el-

különített fekvhelyeken, de mégis együtt alusz-

nak ; természetesen egyszerre kell lefeküdniök és

ugyancsak egyszerre kell felkelniök. A családi

rendszer szerint berendezett menedékhelyeken a
jelentkez hajléktalan családok tagjai nem vá-

lasztatnak szét egymástól, hanem együttesen
szállásoltatnak el a megfelel kisebb helyiségekbe.

Mind a két rendszer menedékhelyeken nagy gon-
dot fordítanak a lakók tisztaságára és egészsé-

gére ; így p. a legtöbb menedékháznál fürdk van-
nak berendezve ós némely helyen a fürdós kötele-

zöleg van kiszabva; ragályos betegségbon levket
nem vesznek fel stb. Sok helyen a menedéket ke-

resk este meleg vacsorát kapnak, másutt pedig

a menedékház munkak()zvetítéssol is foglalkozik.

A hajléktalanok menedékhelyeinek kérdése na-

gyon szorosan összefügg a jótékonyság ós a sze-

gényügy kérdésének megoldásával. Nálimk a f-
városban a Rottonbiller-utcában van egy hatósági

menedékház, amely barakk-rendszerben van szer-

vezve. Az els menhely 1876. létesült, mogpendí-
töje Feszty Adolf építész volt. Egy szerény kis

lakásban volt, a fcüügyel lakásán, mosdó- és öl-

tözhelyiségeken kívül 23 ággyal felszerelt két
szobából állt. A látogatók 8 krajcárt fizettek napon-
ként. Még ugyanez évben 46 ágyas új helyiségbe
költözött a menhely s okkor összesen 8Í-84 sze-
mélyt szállásoltuk el ; a bevétel 671 frt 60 kraj-
cár volt. 1877—79-ben a látogatók évento 16
ezerre szaporodtak. A H. azonban állandó pénz-

ügyi válsággal küzdött. Ekkor a Pestor Uoyd
kezdeményezésére gyiytés indult. Ebbl nyílt naeg

a másik menhely 43 ággyal. 1883-ban saját épü-
letet emelt az egylet 28,378 frt 4 kr. költséggel,

130 ággyal. 1887-ben megszavazott a fvárog aa
egyletnek 30 évre évi 5000 frtot, ezen kívül tel-

ket is adott, hogy azon 380 ágy befogadására al-

kalmas menhelyet építsen. 1888-bau épült fel aa

új menhely s ekkor a napi használati dijat 6 kraj-

cárra szállították le. 1889-ben használta 201,821
egyén, köztük 8326-an ingyen. 1891-ben épült a
budai menház 185 ággyal. 1893-ban 240.90S-an
használták a menhelyet, s alapítása óta 1.398,964.
Rzidszerint 400 ággyal bir az egylet s azóta újból

két menhelye nyílt meg. Hasonló szolgálatokra

épülnek a községek által emelt ú. n. Népszállók,
de ezek, modern felszerelésükkel, üzleti alapra,

bár nem nyereségre fektetett szervezetükkel els-
sorban a tehetsebb szegények, a jobban keres
iparos és keresked népesség számára szolgálnak.
Budapest székesfváros VI. kenileti Népszállójá-
nak leírását 1. Népszálló alatt.

Hajlítás, 1. valamely szilárdtest azon alakvál-
tozása, mely beáll, ha az egyik végén megersí-
tett testnek másik, szabad végére olyan er hat,

melynek iránya merleges a test hosszanti ten-

gelyére, vagy ha ilyen er a test mindkét szabad
végére hat.

2. R., a faiparban hat évtized óta külön fog-

lalkozás. Hajlított fából az ismeretes Thonet-féla

bútort, kocsi- és hajóalkotórószeket készítenek. 1
fahajlítás lényege abban áll, hogy gzölés v. pedig
vízbon való fzés útján a rideg fát hajlékonnyá to-

szik, aztán ifiben, mieltt még kihlne, küls felü-

letén vaslemezt ersítenek föl, mely a fa küls
szálának megnyúlását megakadályozza és ezzel

együtt megfelel fa- v. vasmintára ráhajtják. Pon-
tos a fa-H.-nál, hogy a küls rétegek épenséggol
nem, vagy csak igen kevéssé nyúljanak. Tapasz-
talták t. i. erre vonatkozó kísérleteknél, hogy a
legtöbb nyúló rostszál szakad, míg azok, molyok
haj Utasnál összenyomódnak v. csak keveset nyúl-

nak, nem szakadnak. Különös tulajdonsága a gzölt
és meleg állapotban hajlított fának, hogy száradás

után is megtartja a H.-nál neki kölcsönzött ala-

kot még akkor is, ha mérsékelten megnedvesítik.

Ipari célokra való H.-ra legjobb faanyagnak a
bükkfa bizonyult, mely Európában aránylag nagy
mennyiségben fordul el és így még olcsó áron be

is szerezhet. Kevésbbé alkalmas H.-ra külön-

böz körülmények folytán a kris-, nyír-, dió- é*

tölgyfa. A bükkfát döntés után lehetleg azonnal a
gyárba hozzák, fölvá^ák rácsfürészgépen kell
vastagságú pallókra, körfürészen pedig a pallókat

négyzetes keresztmetszet lécekre. A nyert léce-

ket aztán rendeltetésük szerint vagy kellen ala-

kítják (forgási testekké) vagy pedig négj'zetos,

kivételesen vékonyabb lemez alakjában meghagy-
ják. A léceknek forgási testté való alakítására a

hengorpálca-gyahi és a másoló esztergák szolgál-

nak. Alakítás után a fát gzölik (1. Fagöziilés).

Kell gzölés után a fát egyesével, de legfelj'^bb

hármasával a gözölbl kiveszik és mieltt tel-

jesen kihlt volna, hajlítják.

A H. a kisebb keresztmetszet sík- és az ösa-

szes térbeli görbéket alkotó munlcadaraboknál t'ÁM-



HaJlítAs — 329 Hajlító firép

bad kézael történik as á. n. haiUtótkén, melyre

ft mintát egysinrfieB tickittéesel kényelmes hely-

etlK>n fölarfeftik. Oly dkbell görbékn^. melyek-

nél koreeitmetBietfUE nagysága folytán a kézzel-

bajlitás ileheKm menne, a mnnkadarabot hajlító

gépeken alakinak. A higlitásnál arra kell ügyelni.

hogy a fluroetok a test domború részein meg ne

nyúljanak; a test kttisö felületén alkalmazott

Taslemest tehát H. eltt úgy keU hozzákütni,

1. ábra. SxékháttialA miatiTat és sinnel fSIsserelTe

•Ul- • niatli^wHwi ia kareotiMtaMtbeii.

hoir>- hailitás közben ne engedjen. A monkadara-
b>

' közben Is, annak befojozéso után vé-

g-

zés

mi
dá
kit

a. ux L. :j.

szorítókkal hellyel-közzel vasleme-

mintához kell megersíteni. A
)1 készfll és régebben a fSabefoga-

tszetének m^eleléen volt la-
:>>nban \_ alakú keresztmetszet

i. ábrát). H. után a monkadara-

*. ábra, Karek UteiaM aiatiTal <• atiMl fnaanive elU-
oMalBáwttMi ét kwefetwXbaa.

botmintástól egytttt ajól sseUözött és 50-60* C.-ra
fölmelegftett szárítóba teszik 48 órára. Innen ki-

hosra, leszerelik a mintát, szükség ee^éa óasze-

kapcsoUák a munkadarab végeit t^ból éeegy 90*C.
meleg mAsodik szárítóban Véi^gesen kiszáríQák
1—3 nap alatt Most már a szükségéé illesztésekre

és kötésekre, maiá pedig a felület finomítására,

rá^wlyozására, reszelésére, csiszolására, megfes-
tése és végre kifényesítésére kerül a sor. Miután
tnk a mveletek is megvannak, az egyes alkotó-

részeket hol csapolással, hol sröfokkal kész bútorrá

összeillesztik. A kikészító múveleteknéi használt

készülékek és gépszetkezetek száma rendkívüli

nagy.
Ami ennek az iparágnak történetét illeti, meg-

említjük, hogy a fának túz fölötti hajlítása már
régtói fogva ismert múvolot. Fink Menyhért volt

tudomásunk szerint az els, aki 1810 körül osz-

trák szabadalmat nyert kocsikeréktalpaknak egy
darabból való hajlítá-

sára ; a múlt század

20-as és 30-as évei-

ben az angol Sargent
Izsák és néhány fran-

cia vett szabadalmat
hajlító gépekre. Ezek-
tl egészen függetle-

nül foglalkozott a fa

hajlításáuak eszméjé-

vel Ihonet Vilmos,
boppardi asztalosmes-

ter a mnlt század
30-as éveib(>n.Motter-

,

nich kancellártól

Bécsbe hiva, Thonet

»

. ábra. ElaS síékláb hiOKtás ntáa
való (ClsxeralésaeL

számos küzdelmes év kísérletezései után végre az
50-es évek elején kitalálta azt az eljárást, melyet
e cikk elején a hajlítás lényege gyanánt fölemlí-

tettünk. Thonet találmánya tulajdonkép nem a
vassín használatában áll, mert ezt már eltte is

ismerték, hanem abban, hogy ennek a vassínnek
végeit hajlítás eltt a munkadarabhoz holjtállóan

megersítette, ugy hogy a fának küls szálai meg
nem nyúlhattak. V. ö. Exner, Das Biegen des
Holzcs.

3. H.., a lóidomításnál arra szolgál, hogy a ló a
szárak meghúzásának engedelmeskedni tanuljon
és nyakszirtje hajlékonnyá váljék; mintán két
cél érend el, két eljárás követend : a lófejhajli-

<á» és a nyakszirtnek jobbra és balra való hajlí-

tása.

4. .,hajtogaiás (flektálás, \a,t. flexió), a nyelv-
tani alakításnak az a módja, mely szerint a fogal-

mak módosítását V. viszonyítását a szót magán-
hangzóinak változásai fejezik ki, pl. a németben
bind-en kötni, das Bánd szalag, er bavd ö kötött,

gdntnden kötött Ez a jelens^ legjellemzbb s

legáltalánosabb a sémi nyelvekben, pl. a héber-

ben : Mtal ölt hotel öl, hiktil 6 megöletett
valakit stb. — Tágabb értelemben még most is

néha flexiónak nevezik a h^lltást általában.

vag>'is mindazt a nyelvtani változást, mely a
mondatbeli vIszonycriE kifejeaéeére szolgál. Ezek
közül a I^özöttségeeebb a ragozás (1. <> i vn^víg

a szóknak ragokkal való ellátása. N<

vekben elöragok is vannak, melyek .1

járulnak a szókhoz ; így a sémi nyelvekbon. de
pl. a kaffer nyelvekben is. Hajlító vagy flektáió

nyelvek az olyan nyelvek, melyt^ek szertceze-

tOTe a H. különösen jellemz. Ilyenek pl. az indo-

germán nyelvek.

Hajlitó gép, oly készülék, amellyel lemezeket
V. rudakat szegletes alakba vagy ivbe meghaj-
líthatunk váltMtstható vonalzóval v. forgó hen-
gerrel, hogy a lemez sima maradjon i hogy a
rúd a kivánt profilt megtartsa.
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Hajlító inak a ló végtagjainak általában a
hátulsó felületén találhatók, kivéve a csánk haj-

lítóit, melyek a hátulsó végtagok elüls felületén

foglalnak helyet. Ezen izmoknak és inaknak haj-

lltáson kívül más fontos sztatikái jelentségük is

van. A ló ugyanis igen hosszú ideig képes állni

anélkül, hogy Idfúradna. Erre fleg a lábait haj-

lító izmok és inak elrendezése teszi alkalmassá.

Az izmok egy része sok ínnal átsztt és ezért

szinte szalagszerü, passziv mködést fejt ki, más-
fell az izmok és az inak az izületeket adott eset-

ben rögzíteni képesek minden különösebb erki-
fejtés nélkül is. A patás állatok többsége ujjbe-

gyen jár és járásuk, különösen a szarvasféléké,

de a lovaké is, igen könnyednek mondható. Ezt a
könnyed járást jórészt az ujjhajlító inaknak kö-

szönhetik, melyek a végtag ersebb megrázkód-
tatását a csüdizületben enyhítik. Hibás lábállások,

túlerltetés, kemény utakon való tartós munkál-
tatás esetén ezek az inak ersebben vétetnek
igénybe és könnyebben megbetegednek.

Hajlító izom (flexor), 1. Izom.
Hajlító nyelvek, 1. Hajlítás.
Hajlító nyomaték, a hajlításra igénybe vett

tárgyak hajlító erejének a hajlító karral való szor-

zata.Ha pl. valamely nidat 100 kg. er a tartó pont-

tól 100 milliméterre támad hajlításra, akkor ezen

erokozta hajlító nyomaték 100X 100= 10,000
kilogrammilliméter érték.

Hajlított bútor, 1. Hajlítás.

Hajma (növ.) a. m. hagyma.
Hajmás, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban,

(1910) 429 magyar lak., vasúti megállóhely, távíró

;

u. p. Gálosfa. L. még Kishajmás és Nagyhajmás.
Hajmáskér, kisk. Veszprém vm. veszprémi

j,-ban, (1910) 959 magyar lak., vasúti állomás,

posta- és táviróhivatal. A m. kir. államvasutak
székesfehérvár-czelldömölki vonalát itt keresztezi

a gyr-dombóvári h. é. vasút. H. mellett épült az

1908—1911. években 5-6 millió K költségen és

1911 júl. 13. nyilt meg az a nagyszer tüzérségi

telep, mely az osztrák-magyar monarchia legna-

gyobb tüzérségi lövöterét foglalja magában. A te-

lep 60 épületbl áll és 2260 embert fogadhat be

;

vannak kiterjedt istállói (1000 ló részére), löveg-

szinei 100 ágyú elhelyezésére, léghajócsarnoka és

nagy parkja. Az egész telep berendezése a legmo-
dernebb, a vízellátás két artézi kút segélyével tör-

ténik, melyeknek vize hatahnas víztoronyban
gylik össze. A lövötér 5200 ha. terjedelm.
Hajmoha (növ.), Baimigarten a PoZyín'cAMm L -t

(1. 0.) nevezi így.

Hsgmoly (triclwrrhexis nodosa), a hajszálnak,

szrszálaknak betegsége, melynél a szálak vala-

mely ponton fellazulnak, sejtjeik szálasán szét-

állanak, úgy hogy a kép hasonlít ahhoz, mintha
két ecsetet szálaikkal egymásba tolnánk. Fleg
száraz, vérszegény bórön ntt, gondozatlan szá-

lakon fordul el; egyesek szerint baktériumok
okozzák. A legtöbbet ér szorgalmasan megmosni
alkohollal és utána jól bekenni valamely kenöos-
csel (1. Hajápolás).

Hajnáoskö, 1. Ajnác^kö.
Hajnal, a Nap kelte körüli id s az égen akkor

lejátszódó jelenségek, melyek alkonyatkor meg-
fordított sorrendben ismétlödnek.

Hajnal, 1. Antal, mérnök, szül. Makón 1838.,

megh. Fiúméban 1907. Kezdetben magánmémöki
mködést folytatott, s részint tagosítással, részint

vízszabályozási munkálatokkal foglalkozott Békés
vmegyében, hol megyei tiszteletbeli mérnöki állást

viselt. Az állam szolgálatába 1867. lépett. Mint
miniszteri fmérnök a vízépítési szakosztályban
volt alkalmazva, hol a ílumei kikötépítés el-
adója volt. 1877-ben a kikötépítés közvetlen ve-
zetésével bízták meg s a fiumei kiköti m. kir.

építészeti hivatal fnökévé nevezték ki. Azóta
vezette a kiköt építését. 1884-ben dolgozta ki a
kiköt építésére, illetve kiegészítésére vonatkozó
újabb tervet, melyet a kivitel alapjául elfogadtak.

2. H. Mátyás, Jézus társ. egyházi író, szül.

Nagyszombatban 1578., megh. Bécsben 1644.
Esterházy Miklós nádor nagyon kedvelte, udvari
papjává tette. H. térítette a katolikus egyházba a
nádor nejét, Nyáry Krisztinát, Thurzó Imre özve-
gyét, kinek buzdítására írta meg H. szép imaköny-
vét. Keresztúri Pál református prédikátor ellen

1640. replikát írt Kitett cégér c. könyvében «egy
keresztény orvosdoktor» álnéven. V. ö. Bodnár
Zs., A magyar irodalom története (1891.)

Hajnalcsillag, a Venus bolygó neve, mikor
reggel a Napnál korábban kel fel. L. Esthajnal-
csillag.

Hajnali dal, 1. Alha.
Hajnalika (növ.), 1. Ipomoea.
Hajnali lövés v. reggeli lövés, vak ágyúlövés,

melyet horgonyzó hajórajok v, más kötelékek lo-

bogós hajóján (1. o.), hadi kikötkben rendesen a
kikötparancsnok lobogós hajóján nyáron 5 óra-

kor, télen 6 órakor adnak, ami ébreszt jelül szol-

gál az összes hajók számára.
Hajnali mise, a kat. egyházban advent els

vasárnapjától karácsony elnapjáig hajnalban
mondott mise a b. szíiz Mária tiszteletére és a
Messiás eljövetele után való vágy kifejezésére,

mely Roraténak is neveztetik, a mise bevezet
szavai után : Rorate coeli desuper etc. (Harmatoz-
zatok egek felülrl stb.). Angyali misének is ne-

veztetik, részint mert az angyali üdvözlet nyilvá-

nos elmondásával fejezik be, részint mert evan-

géliuma Máriának az arkangyal által való kö-

szöntését foglalja magában.
Hajnali pír, l. Esti pir.

Hajnalka, 1. Magyar személynevek.
Hajnalka, Rózsa (elbb Rózsaági) Antal öz-

vegye, szül. Bálintffy Etelka, írón, szül. 1844
márc. 24. Borosjenn (Arad várm.), megh. 1906
jan. 28. Zilahon. Már fiatal leánykorában versel-

getett s költeményeit szívesen közölték a fvárosi
szépirodalmi lapok. Pesten, mint kedvelt írón és

Deák Ferenc pártfogoltja, nyílt házat vitt és sza-

lonjában gyakran látta vendégül irodalmi életünk

jeleseit, st külföldi írók (Dumas pere) is fölke-

resték Pesten jártukban. Kötetei, melyeket külö-

nösen a hölgyközönség fogadott szeretettel : H.
dalai (1864) ; H. íijabb dalai (1866) ; A kandalló

mellett (1875) és Hölgyek asztalára (1882) beszély-

gjüjtemények ; H. összes költeményei (1888).

Hajnalka (növ.), l. Calystegia és Ipomoea.
Hajnalmadár (Tichodroma muraria L., áUat),

az Éneklök (Passeriformes) rendjébe és a Fa-

mászófélék (Certhiidae) családjába tartozó madár-
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fi^.Csöre hosszú, luúlott, árforma, itsárnya hosszú,

farka rövid te egyonown elvágott Bzinu hamu-
szürke, BBkrnyai kanninvöröael te fehérrel tar-

káaott bamásfeketék. FarktoUai bwnásfeketék, a

aiálsök fehér CBáeonL Nyári toUaatban a him
torka te begye fekete. Ho<witrtnág» 14—16 cm.

Köfép- te Dél-Barópa te Áaria hegyvidékem la-

kik, nálunk a magas hegységek méamiklás terü-

letein, a Kárpátok-, Erd%i havasok- te a Karszt-

bai
""" mélyebben fekv helyeket is felkeres

;

a i Qelltet-hegyen is megfigyelték. Ro-

var-ia{>iiu«kát a sziklákon fiUfelé kúszva szede-

geti, fteriEét néha elértieletiea magas sziklafal

haMdéfaba rakja. Hegyek koUbrUának, pUlangú-

imní^rff*^ V. lepkemadának is nevezik.

H^aalaaépe, uawimii- v. amróravirág (aSr.),

Eckites L.. az Apoqynaoeae család gtonsza, 40
fidjal Amerika tr^psi vidékein. Tejel, kúszó v.

fc&itö CBeijék. liánok. AsR subereda Jaoq. Ja-

mafldbMkS—3 m. magas oseijéje, tejnedve nagyon

mérges, eaést a H.-t az Iszonyú troomro-méreg
tönmv^iyének tarják.

Hajnevelffi (nttv.), 1. Aranka,
Hi^iúk. kisk. Zólyom vm. zólyomi j.-ban, (1910)

696 tót é^ magyar lak., postahivatal, távbeszél.

Hajnik, 1. Béla, ügyvéd ós író. H. 7. üa, szül.

1851.szept28., megh. 1910 ápr. 23. Budapesten.

A hetvenes években több lapba írt költeményeket,

nerkesztette a Békésmegyci Híradót ; 1878. költe-

ményeit külön kötetben is kiadta. Budapesten a

magyar dalmúvészet terjesztése és a dalegyesüle-

tek magyarosítása terén jelentékeny szolgálato-

kat tett.

2. H. /mrc, jogtörténetíró, H. 6. unokája, szül.

Pesten 1840 ápr. 5., megh. Budapesten 1902 aug.

30. Tanulmányait réssben Bécsben, ahol at>'ja la-

kott, részben Pesten végezte. Korán lett tanár,

1863. a pozBonyi jogakadémián tanársegéd te

könyvtámok, 1865. a nagyváradi jogakadémián
a történet te stattartika rendkívüli tanára lett

;

1866. Kassára helyesték át, 1867. Gyrbe, ahol a

jogakadémia igaigatója lett 1872-ben a budapesti

egyetemen as egyetraiee európai te a hasai jog-

történet tanára lett. A M. Tud. Akadémia 1871.

levelez, 1880. rendes tagjává választotta. Szá-

mos cikkén te taoetíb értekezésén kivOl önálló

müvei : Mamaronzág az Árpád királyoktól az

8n»éO mtgáUapÜásáig éz a hbéri Európa (Pest

i9lB>OilimfitralholmáHif-ésiogtörténelem^^^^
Magyar au>tBiány te jog az Ániádok alatt, Buda-
pest 1872, a Marcsibányi-jutalommal tüntették

ki); Á memtnigonaággyülésifejenkéntviüómeg-
jdmitímtk m9guCmíii (n. 0. 1873) ; Emdemez eur

rpaiíoatSrtéiteta középkor kezdetem a franria
forradalomig (1. köt ADcotnubiy te jogfejldés
a kösépkoiiMui. n.o. 1875, több kiadást ért a Mar-
osibányi-jatatommaltüntették ki);^ királyi köny-
vek a vegyez kázakbdi királyok korszakában (n.

0.1879); A perdönte^éz az dSzeteztanubizo-
nyitíz a közfykorimagyar perjogban (n. o. 1881)

:

Okirati bizonyítás a Középkori magyar perjog-

ban (u. 0. 1886) ; Az örökös fispánzág a magyar
aOsoimánytörténe&en (n. o. 1886); A király bi-

rázági zzemSuez ieteriéte és emuk helytartó a
vegyeMzakbek ktrályokkorzíakában{n.oA892):
A magyarbirsági szervezet és perjog az Árpád-

és vegyesházi királyok alatt (n. o. 1899). Az Aka-
démia kiadásában jelentek meg: Az 1621-iki

nagyszombatigyléz és Pozsony meghódolása Fer-
dinándnak te A zsidók Magyarországon a vegyes

házakbeU királyok alatt c. müvei.

3. H. János, gazda te gazdasági író. szül. Vá-

czott 1811 jún. 22.. megh. Czeglédberczelen 1887

j ún. 2ö.Pe6ti egyetemi jogi tanulmányai után 1831

.

ügyvédi vizsgát tott. A mezgazdaság iránti von-

zalmát követ\'e, 1832. a gróf Károlji-féle tótme-

gj-eri uradalomban szolgált. Rohonczon az 1839.

keletkezett gazdasági tanintézeten ü. a juhte-

nyésztést te gyapjnismeretet adta el. 1848-ban

Bina 8imon báró érdi uradalmának vezetését

vette át 1852. pedig Széchenyi István gróf meg-
hívására Czenkre ment ftisztnek, hol 1864-ig

mködött, az ott most is fennálló cukorgyár ke-

letkcuíésébez hozzájárult és egy gazdasági gép-

gyárat is állított fel. 1865- 68-ig H. az akkoriban

a belga bank tulajdonában lév gödölli, szent-

lrinczi és hatvani uradalom vezetését vette át.

1868-ban m. kir. jószágigazgató Temesvárott,

1875. kataszteri felügyel Pécsett. A gazdasági

szaklapokban élénk irodalmi mködést fejtett ki

ée fontosabb cikkeit Gazdasági és nemzetgazda-

sági dolgozatok (Budapest 1875) cím alatt össze-

gyüjtve külön adta ki. A délmagj'arországi lakos-

ság számára Praktische Anleitungen zu einem
rationellen Wirthschaftábetrieb c. füzetet adott ki.

4. H. Károly, hírlapíró és gyorsíró, H. 6. fia.

szül. Pozsonyban 1806 dec. 10., megh. Budán
1866 szept 21. Jogi tanulmányait Pesten végezte.

1832-ben a pozsonyi országgylésen szerepelt,

mint els magyar országgylési gyorsíró s ettl

fogva 1866-ig szerkesztette valamennyi ma-
gyarországi te erdélyi országgyite gyorsírási

naplóit. 1848-ban a magyar minisztórium állandó

országgyúitei fnökké nevezte ki s politikai ki-

küldetésekre is alkalmazta. Jelen volt az 1848-iki

erdélyi országgylésen s hozta meg Pestre az

unió kimondásának hírét. A szid>adságharc után

az irodalonmak élt a Vasárnapi Könyvtár, majd
a Hírmondó te Képes üjság cimú néplapok te

1857—1862-ig a Magyar Sajtó szerkesztje volt.

ö. H. Miklós, író, H. 2. flia, szül. Budapesten
1889 márc. 10. Jogot végezvén, hosszabb idt töl-

tött Német- te Franciaországban, asóta csak az

irodalom terén mködik. Irt verset te prózát, er-
sen a francia szimbolista költi irányt követve s

fantáziájának mind erejére, mind term^eoysé-
gére nézve fiatalabb íróink között az értékeseb-

bek egyike. Kötetei köziU nevezetesebbek : Kttö-
nös történetek (1911); Mzzék mosolygó halottak-

ról (1912); Mindennapi versek (1912) ; B^Uimez
történetek {1913).

6.H.Bál, idsb, ssflL Váczott 1774 febr. 20.,

megh. Pesten 1809. dec. 12. 1801-ben a pozsonyi

jogakadémián a magán- te büntetjog, 1809. a
pesti egyetemen a statísrtika te bányajog tanára

lett Mflve : Hiztoria Juris Hunganci (Bndae

1808, 3 rész), a magyar jog története Szt István-

tól I. Ferendg.
7. K Pál, pesti rendrfnök, H. 3, testvér-

bátyja, szül. 1806 jan. 18., megh. Pesten 1864
ápr. 28. Tanulmányainak elvégzése után Pesten
folytatott ügyvédi gyakoriatot, 1848-ban (H^zág-
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gyíllési képviselvé választották s az els nép-

parlamentben az ú. n. mérsékeltebb csoporthoz

tartozott. Perczel Móric visszalépése után H.-t a

Batthyány-minisztérium Pest rendrségének pa-

rancsnokságával bizta meg, amely állását lelkiis-

meretes pontossággal és mindenkor mérsékelt

szigorával kitnen betöltötte. Mikor az ügyeket
a felels kormány lemondása után a honvédelmi
bizottmány vette kezébe, H.-ot Madarász László

váltotta fel, míg az államrendrség közp. osztá-

lyának lett a vezetje. H. mindvégig kitartott a

szabadságharc ügye mellett. Utolsó hivatalos

funkcióját Lúgoson végezte a menekül kormány
oldalán s 6 szerkesztette a hivatalos közlöny

utolsó két számát. Világos után Kossuthot követte

az emigrációba s vele járta meg Amerikát is.

Visszatérése után Parisban egy nagy borexport-

ügynökség vezetje lett, míg barátai közbenjárá-

sára hazatért. 1861-ben Váczott újból képvise-

lvé választották. Érdekes naplójegyzetei nyom-
tatásban nem jelentek meg.
Hajnóci RajmondJózsef, pedagógus, szül.De-

recskén 1854 febr. 15. Bölcsészetdoktori és közép-

isk. tanári oklevelet szerzett Budapesten. 1888-ban

Szepes vm. tanfelügyelje lett. Sok pedagógiai

cikket és több elemi iskolai tankönyvet Irt. Eze-

ken kívül fontosabb müvei : Hajnóczy Józsefélete

(1894) ; Tanulmányok a népoktatás és közmvel-
dés körében (1902—1904) ; Lcsei Kalenááriomok
(1905—1909); A magyar királyi tanfelügyelet

fejlesztése (1908) ;Amagyar zsidók közjoga (1909).

Hajnóczy, 1. Dániel, szül. 1690 ápr. 29. Vág-
beszterczén, megh. 1747 febr. 26. Sopronban, hol

az evang. fiskola igazgatója volt ; a hazai prot.

egyháztörtónelemnek kiváló szolgálatot tett egy
1742. megjelent üdvözl iratával, melyet Sip-

kovics Tóth Jánosnak dunántúli ev. püspökké lett

beiktatása alkalmával írt, s melyben a dunántúli

evang. püspökök névjegyzékét közli. Több más
önálló müve is jelent meg.

2. H. József kitn jogtudós, a magyar jako-

binusok egyik legkiválóbbika, szül. Aszódon 1750.,

lefejezték 1795 máj. 20. A jogot Pozsonyban el-

végezvén, elbb gr. Porgách Miklós, majd gr.

Széchenyi Ferenc titkára és ügyvédje lett. IL Jó-

zsefalatt.mint a császár reformtörekvéseinek híve,

elvállalta Szerem vm.alispánságát.Ez állását 1790
ápr. 29. az alkotmány helyreállításakor nehéz
szívvel hagyta el s egy ideig tisztán csak törté-

nelmi meg jogi tanulmányainak élt s nyelveket ta-

nult (hat nyelven beszélt folyékonyan). 1792 jül. L
Ferenc kamarai ftitkárnak nevezte ki. Ez idben
Pesten, aMagnanimitasnevü szabadkmves pá-

holyban megismerkedett Martinovics apáttal, ki

öt 1793 máj. 10. beavatta titkos szövetségébe s an-
nak egyik igazgatói tisztét is reáruházta. H. ekkor
az ember és polgár forradalmi kátéját franciából

németre fordította. Összes müveit névtelenül írta.

íízok közül fmve-; Dissertatio de regiao protes-

tatis ín Hungária limitibus ós De comitiis regni
Hungáriáé c. 1791-ben megjelent mveinek irá-

nyát a kancellária veszodelmesnek nyilvánítván,
megindult ellene a nyomozás. 1794 ang. 16. el-

fogták és katonai födözet alatt Bécsbe vitték,
majd lehozták Budára, hol 1795 ápr. 27. halálra
Ítélték s egy hó múlva, máj. 20. a budai Vér-

mezn társaival együtt lefejezték. H. radikális

volt, de nem felforgató, mint elvtársainak na-

gyobb része. A magyar alkotmánynak mindaaon
részét, mely nem ellenkezett a haladással, fenn

akarta tartani és továbbfejleszteni. Különösen
nagy súlyt fektetett arra, hogy a sajtószabadsá-

got törvény biztosítsa, hogy a törvényes eljárás

a nem-nemesekre is kitorjesztessék és hogy a pa-

rasztnak is legyen birtokjoga. Monográfiát írt róla

Hajnóci R. József (Gyr 1894).

3. H. József, ev. lelkész, szül. Modorban 1759
márc. 13., megh. Kiskéren (Báes) 1809 nov. A
wittenbergi egyetemrl 1788. hazajve. Kis-

körre hívták meg lelkészül s itt mködött halfk-

láig. Müvei : (kéziratban) Theologia Dogmatica,
magyarázatokkal ellátva; Theologiae Prolego-

mena ; Observationes. Családjáról s a lefejezett

H. Józsefrl tett 21 lapnyi jegyzeteit ismerteti

Mokry Ferenc (Budapesti Hirlap 1899. 194. sz.).

Egyik íia 8 a kiskéri lelkészi hivatalban utóda,

Sámuel az 1848. szabadságharc idején egész lélek-

kel a nemzeti ügy mellett buzgott, minek folytán

a hadi törvényszék által halálra ítéltetett, de ke-

gyelmet nyert.

4. H Lajos, Hentaller Lajos (1. o.) írói álnev«,

melyet elször a Függetlenség 1880. évfolyamá-
ban használt.

Hajnöveszt, 1. Hajápolás.
Hajnyirat, 1. Tanzura.
Hajó. 1. H. (ném. Schiff; ol. nave, hastimento,

legno ; franc, navire, hátiment ; ang. ship, vessél

;

I. a két kémnellékletet), általában minden, él-
lények és tárgyak hordozására szolgáló, mozgat-
ható, vízen úszó építmény. A H. kisebb nemeit
járómveknek (ném. Fahrzeug) nevezik, még ki-

sebb formái a naszád, bárka, dereglye, csónak,

végül a fatörzsek-, gerendák-, hordók- v.tömlkbl
összerótt legprimitívebb lapos szerkezetek tutaj

(ném. Floss) elnevezés alatt ismeretesek.

A célnak mogfelolleg, melyre szolgálnak, meg
lehet különböztetni kereskedelmi v. szálló H.-

kat, hadi-H.-kat és kéj-H.-kat vagy jachtokat

(yacht). Alkalmazásuk területe szerint vannak

folyam-, tó- és tengeri H.-k, mely utóbbiak ismét

parti V. partjáraiú, valamint síktengeri H.-kra
oszlanak fel (ném. Küstenfahrer, illetve Hochsee-

schiffe). A mozgató eszközhöz képest a H.-k

feloszthatók evezs, vitorlás, göz-H.-kra (kére

kes és csavargzösök) és motoros H.-kra : meg-
említend még a Linden-féle aiitonaid mint kí-

sérlet, hogy a hullámok erejét egy csónak uszo-

nyainak & evvel magának a csónaknak tovaraoz-

gatására használják fel, de még csónakoknál sem
vált be.

Mindezen válfajok közt vannak azonban átm(v

noti formák, melyek kétféle osztályba sorolhatók,

így a kereskedelmi H.-kon belül vannak H.-k,

melyek úgy a személy-, mint az áruszállításra

használatosak ; a nagyobb, gyorsjáratú kereske-

delmi H.-k ágyúkkal s egyébként felszerelve há-

ború esetén mint segéhirkálók és mint hadi-

anyagot szállító H.-k,' t*»hát mint hadi-H.-k is szol-

gálnak. Az evezs H.-k, melyek most már csak

csónak alakban léteznek, a vitorlázásra is be vol-

tak rendezve. Midn a gz-H.-k építése megkez-

ddött, azok inkább gzgéppel is ellátott vitorla-
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sok Toltak és jolonleg is a jachtok, árúszállító

gbMüBiök, cet- <>s fükaha!ász-H.-k és a balás^^ö-

aöéök úgy vitorlákkal, mint gzgéppel vagy mo-
torral vannak ellátva, moly elbbiek kedvez szél

esetén t. a takar^oaság azempontjából használ-

tatnak. A tengeralatU nanádok feltalálása és el-

terjfui^se óta vlz smMh és víz alatt járó H.-kat

i* : -rkü!önbi)ztt»tDÍ.

H. k különböz nemeit, mint: tel-

> !í ' V, briM, sónar, briganÜn, sónerbark,

j - ' rr. f, utter,Jugger, gaijasz, htff, etoer, klip-

f-r. k :, - " -icim, stb. 1. általában ^r&oco^o/,
V.'.r s ax egyes megfelel címszók
a.it;k A ....... a.-k régi és új nemeit mint : triera,

Ubunta, dromomes, gálya, guUiona, galeassza,

kogge, aorhajó. frtpatta, korveíta, csata-H., cir-

káló, torpedónaszád stb. illetleg 1. e cikknek A
H. 0rténelmi kiftUdése cím részét, továbbá
általában Flotta, Hadihajó, valamint az egjos
megfolol eimsiúk alatt. A gz-H.-kat I. Gzhajó
oüniazó alatt

Mfnt a tó- és folyam-H. k különleges nemei,

m i6k az usza v. vontaték-H. (ném.
6i ; amint az álló-H. v. kikótö-H. (ném.

Bteg V. iStelischiCf). Elbbinek nincs saját moz-
gató készüléke, hanem hel>'változtatását mindig
más H. vagy a parton baladó emberek által von-
tatva végzi ; tömegárúk szállítására szolgál. Az
álló- V. kikötó-H , mely össze nem tévesztend a
tenperi kikötkben rszolgálatot végz ugyanily
noTú H. kkal, a kikötésre szolgál ott, ahol a tó-

vajry foIyam-H.-k rakpart h^án nem köthetnek
ki közvetlenül a sekélyviz part mentén.
A kirmp (ném. Fáhn*) emberek, állatok, kocsik

ós árúk átszáiUtására t^zolgál valamely folyón v.

tangMTBKWoeon. Kisebb dereglyéken kívül van-
nak H.-nagyságú kompok, olykor gzüzemre be-

rendezve. Ily gözkompok (ném. Dampffahre v.

TraJDkt^hifT) szállítják át pl. a Kopenhágába ve-

les nal vonatait Nyborg (Ptlnen) ós Kor-
•ö; : között. Kompok közleked rész-

bon a kft part ku i tett kötelek v. láncok
menten történik, i ;;bözik az ú. n. lánc-

h" 11. Kettenáchlt'ppsí'hiffahrt), mely ab-

b<' egy vontató-H., moly egy v. több

u.- maga ntán, egy a folyó fenekén fek-

t* felvesz fedélzetére és azt gzgép
8egoi>«.-v'i iK>vonja s így a lánc mentén tovább
moH^ ; a lánc a hajó mögött ismét a vizbe sfl-

lyed : ily lánchajózás dívik pl. az Elbén Drezdán
folülíg.

A s^át CTejükb'-' vini >'iA folyara-H.-k jelenleg
mind göa-H.^ és ntólyes nagyságnak.
Ijry az északameri—.. .„^.^luokon közleked szé-
ni gz-U.-k valóságos úszó paloták.

8 itel a Tii fölött (L a Oözhajó cikkhez
GUttoHképmelWeletet).
A H.-k alakja rmideltetésOktOl és azon vízterü-

letek tormészetétól fOgír - !ekedn^.Gyor8-
gzösök, cirkálók és • rhtok hosszúak,
keskenyek és nyulánkok. ellenben áruszállító gó-
csök és vitorlások inkább telt, széles alkatúak
és aránylag rövidek. Síktengeri H.-k mélyjá-
ratnak, tvol építsék, ami szilárd alkatot ad' ne-

kik. Par^áratú, tó- és folyam H.-k többnyire la-

pos fenokttek, sekélyjáratuak.

Hogy valamely H. a rendeltetésénél fogva tá-

masztható összes követelményeknek megfelel-

hessen, helyesen kell építve lennie, minek alapja

a helyes tervezés és minden alkatrésznek nagy-
ság, súly, szilárdság, hordképesség és rugékony-
ság tekintetében hibátlan kiszámítása.

Azon helytl, ahol a H. keresztmetszetben a
legszélesebb és bókonyának a felülete a legna-

g>'obb (az ú. n. fobókvnyUA, ném. Hauptspant), a
H. két részre oszlik, az elö- és hátsó U.ra. Az el-
és hátsó H.-nak alakja lényegesen különböz,
amennyiben az elsnek célja a H.-nak elre me-
netelénél a vizet könnyen hasítani, az utolsónak

pedig a víznek utánnyomulását megkönnyíteni és

ezáltal a kormánynak, valamint göz-H.-knál és

motoros H.-knál a csavaroknak hatását is bizto-

sítani. Minden, a víz tükréhez párhuzamosan
fekv síkmetszetet vízvonalnak (ném. Wasserli-

nie) neveznek és azt a vonalat, ameddig a H. tel-

jes megterheltetéssel merül, a legfels v. terlie-

lé-si vúruomi^nak (ném. Ladewasserlinio) hívják.

Azon metszetek, melyek a H. hossztengelyére füg-

glegesen esnek, a bókonyvonalakat és ezzel

együtt szélességre nézve a H.-nak vázát alkotják

meg. A H. vízbe merül részének térfogatát, mely
tehát egyenl a kiszorított víz köbtartalmával,

déplacenientnak (rizküzoritásnak) nevezik, ós a
H. által helyébl kiszorított víznek súlya a H.-nak
és terhének együttes súlyával egyenl. A szerke-

zeti tervrajzokon kívül még az egyes H.-részek,

különösen a homlok- és tatrészek elkészítésére

külön szerkezeti, berendezési és más részletez
tervrajzok vannak, melyek a gépeknek, kazánok-
nak, lövegeknek, csónakoknak stb. elhelyezését,

továbbá a kszénnek, ftolajnak, élelmi szerek-

nek, ivóvíznek stb. miként való raktározását sza-

bályozzák.

Hogy egy H.-val a hajózás biztos legj'en,

szükséges, hogy a H. állékony (stabil) legyen, meg-
határozott hordképességgel, férhetsséggel bírjon,

jól kormányozható legyen, megfelelöleg gyorsan
fusson, továbbá hogy ers szerkezet legyen,

mert viharos idben, a tenger hullámzása által

okozott mozgásainál csak ers szerkezettel áll-

hat helyi, k meghatározott férhetsséget és hord-

képességet a U.-n elhelyezend mnzeó és holt

súlydc teszik szükségessé. A H.-nak összsúlya

vagy déplacemen^a tehát a H.-testnek magának
és a H.-ra vett tanuraknak súlyából áll. Ez otóh-

bit a H. hordképességének vagy megterfaelósi

képességének nevelik ée hasonlóképen a déplaee-
menthoz, súlytonnákban á 1000 kg. fejezik ki.

A H. déplaoemen^a és hordképessége tehát két
különböz dolog. A H.-k hordképességének pon-
tig meghatározása a Aö&dieémá történik (1. Hajó-
kbbözés).

A H.-ra veend áruk elhelyeséséiról a férhely-
nek célszer kihasználása mellett m^ a H.-nak
Mltítonysága Is síigwaaa figyelembe veend,
amennyiben egy rakodott H.Hiak 8úl>i)ontja csak
egy bizonyos mértékig emelhet. E követelmény-
nek szem eltt tartása a H. árurakhelyének töké-
letes kihasználását, különösen súlyban k

terjede^nbennagy ámknAI,8oki«ornt
V. ha ez még megtiMténnék. - terlieUk
V. ballaart-tá^gyaknak bevc; I a meg-
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bontott súlyegyent ismét helyreállítani. A H. vál-

tozó megterholtetésónek megfelel H.-súly az ú. n.

idehermérleböh mindig leolvasható.

A H.-nak állékonyságára, e nélkülözhetetlen tu-

lajdonságára nézve a következ alapelvek mérv-
adók : Az egyensúly megköveteli, hogy a H.-nak
vízbe merült felületére okozott vlznyomások, me-
lyeknek felhajtó ereje a H. által kiszorított víz-

nek súlypontján át függélyesen hat fölfelé és

amely függélyesnek metszpontját — ha a H.

meg van dlve — a H. hossztengelyén át a H.
egyenes állásában fektetett függélyes síkkal

metacentrumnak (1. a szövegábrán : M) nevez-
zük, egyenlk legyenek a H. által kiszorított víz-

nek súlyával és következetesen a H.-súlyponton
(az ábra g pontja) át lefelé ható H.-súUyal magá-
val is. A hidrosztatika törvényeinek megfelelleg
egy a szögben megdlt H.-t az elbb említett és

immár eröpárként hatásbajöv erk (t. i. a H.-súly

g Hajósúlypont. T> Déplacement-sólypont. M Metacentram.

és a víznek felhajtó ereje) ismét eredeti álló

helyzetébe tóritenek vissza.

A H. állékonyságát a két er alkotta erpár for-

gató nyomatéka méri, mely
St= h . sin a . D

egyenletben talál kifejezést, hol St— stabilitás v.

állékonyság, D = dóplacement, vagyis a kiszorí-

tott víz súlya tonnákban, h a metacentrum tá-

volsága a H. súlypontjától (a szövegábrán : g M).
Már most a metacentrum viszonyíagos helyzete

szerint 8 eset lehetséges: 1. «M» a cgn fölött

van ; ekkor g M= h pozitív : a H. eredeti helyze-

tébe visszatér (a szövegábra ezt az esetet ábrá-
zolja). 2. «M» a og»-vel egybeesik; ekkor h= 0,

tohát St is= ; a H. dlt helyzetében megma-
rad, állékonyság tekintetében indifferens. 3. tM))

a «g» alá esUc ; ekkor g M= h negatív : az er-
pár a H.-t az 1. alatti iránnyal ellenkez irány-
ban, tehát tovább forgatja, azaz a H. felborul.

A stabilitásról többnyire egy diagrammot készí-

tenek, melybl minden dlési szögnél a sztatikái

állékonyság, illetve azon er, mely a H.-t ismét
álló helyzetének elfoglalására kényszeríti, köny-
nyen kivehet. Rokon ezzel a dinamikai állé-

konyság, vagyis azon er, moly a H.-nak egy bi-

zonyos fokig való megdlósére szükséges.
Ami a szerkezetnek ersségét illeti, bízvást

azt lehet mondani, hogy alig van hasonló al-

kotmány, amelynek egyes részei és e részek
összeköttetései oly nagy és változatos erkifej-
tésnek legyenek kitéve, mint éppen a H.-nál. Az
óceán hullámaitól hordozva, melyek fenékrészo
alatt szünet nélkül tovasiklanak, oldalait ersen
csapdossák, fedélzetét elöntik, egyik percben fel-

emelkedik és megint a peremfáig alásülyed, a
másikban egyik oldalról a másikra dülöng vagy
pedig egyszer a hátsó részével, másszor az orrá-

val merül a víz felszínéig, a H. a meghajlítás,
megtöretés, nyomás, lökés, húzás és elcsavaro-

dás minden kombinációjának ki van téve és en-
nélfogva, hogy mindezen erltetéseknek ellent

tuííjon állani, szükséges, hogy fleg a H. váza,
mely a H.-tbl, a bókonyokból, az orr- és fart-
kébl, a burkonypalánkok- v. lemezekbl, a fedél-

zetekbl és az ezeket támasztó cobrokból áll, szi-

lárd és ers legyen (1. Hajóépítés).
A H.-n állandóan v. idlegesen szolgáló, azon

behajózott, helyesebben «H.-ra szállott» embe-
rek a H-személyzetei (ném. Schiffsbemannung)
alkotják. A többiek utasok.

A H. történelmi kifejldése.

A H. mindenütt, hol emberek folyóvizek men-
tén, tengerpartokon és szigeteken laktak, a köz-
lekedés legsibb eszközeihez tartozott és a kul-

túra hordozója, terjesztje volt. Legrégibb for-

mái hasonlóak lehettek, mint amelyek a primitív

kultúrájú népeknél manapság is használatosak

(1. a képmellékleten az 1—3. ábrákat), tehát v.

faágakból, törzsekbl, bambuszrudakból, pálma-
bordákból összerótt, esetleg gyékénnyel födött,

felfiíjt állatbrökön úszó tutajok \JO\t&k, v. pedig
kivájt nagyobb fatörzsek (ilyen pl. a canoe), me-
lyek ott, ahol hullámjárás volt, mihamarább desz-

kákból készített oldalfalakat és felfelé kunkorodó
orrokat kaptak. Több ember szállítására esetleg

ikercsánakok szolgáltak, amilyeneket a malájok
és polinéziaiak most is használnak (1. a 4. ábrát)

:

SíZ ácsmestereég kifejldésével pedig a csónakok-
ból nagyobb rtartalmú H.-k fejldtok ki. Az els
mozgató eszköz mindenütt az evez volt ; a vi-

torla alkalmazása csak késbb lépett fel.

A legrégibb nép. melyrl felteheti, hogy rend-

szeres hajózást zött, még pedig már Kr. e. 5 évez-

reddel, a kaldeusok voltak. Bizonyos azonban,

hogy a babilóniaiak ós egyiptomiak már 4500

—

3600 Kr. e. sekélyjáratu U.-kkal birtak. melyek-
kel evezk, kedvez szél esetén vitorlák segélyé-

vel is folyókon és a tengerpart mentén közleked-

tek ; 5. áOrátik egy babiloni folyanihajót mutat,

mely egy Nin ivében talált kdomborm után van
vázolva. E H. már félreismerhetetlenül hadi-H.,

2 sor evezvel egymás fölött, a fedélzeten har-

cosokkal, kik pajzsaikat a párkány mentén egy-
máshoz illesztik s ekkép oldalvértet alkotnak;

az árboc egy vitorlafa mentén felgöngyölt vitorlát

hordoz, a H.-t hegyes ékben végzdik ell s

ekként döfökosként használhatni ellenséges H.-k

oldalbadöfésére. E tipus tehát már hosszú fejldés

produktuma és az egész ó- és középkor e típust

már csak tíikéletosbítette és variálta; lényegileg

nem változott. .\z egijiptomiak már a Kr. eltti

XVII. sz.-ban tekintélyes hadi ílottával birtak,

melyet Makara-Hacso királyné a Vörös-tenger

(
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K.-Í partjára Inildött t, boI akkor a föniciaiak

laktak. 11. Ramses alatt a flotta állítólag már
400 H.-ra rúgott. A 6". (Unrán látható ó-egyip-

tomi higó mttszakilag vair magas szinvonalon áll,

söt a azaksierfl berendoést kecses, elegáns al-

kattal egyeeltL A eaélee harántvitorla csak hátsó

asttlel volt haonAUuktá, a szabadon felkunkorodó

H.-Tégek erOe kötdekkel fel voltak függesztve,

a kormányzás a bajótatnál kinyúló evezvel tör-

tént, a H. két végén már kiemelked építmények

v<rttak, hol a vezet személyek és a húooeok he-

l3^QSkedteU- • 1 Míg a babiloniak ée egyiptomiak

inkább -s parti hajózásra szorítkoztak,

addig 8
,

A- már a njilt tengert is felke-

resték, íóüü— ilÜO közt Kr. e. a föníciai tengeri

keraricedetem Sidon városának vezetése mellett

már Btépea virágzott Midn Tynts városa vette

át « ventést 1100 és 800 között, a föniciaiak ki-

tejJüMfciWk H.-jántaikat a Ny.-i Földközi-ten-

Mre, 86t már az Atlanti-ooeán partjaira is.

Bnnek nisgfclelöen ók eleinte csak kereskedelmi

H.-kat épftiMek, melyek vitorlákkal, de evezök-

kt'I "fak látva. A hadi-H.-kat azonban ké-
84'>( nélkülözhettek, mert a kereskedelmi

terjeszKiM^'s és gjarmatalapítás akkor is érdek-

ellentéteket és ellentáUást szttlt és folytonos vé-

delmet igényelt. Hadi-H.-ik fóleg az evezésre

voltak h<>nndezve, minélfogva hossznak és njTi-

lánkak voltak, míg a kereskedehni H.-k alakja

tömörebb, gömbölyded volt Hogy az evezs
hadi-U. mennél gyorsabban és ersebb hollám-
járás meUeCt is luüadhasson, mind nagyobb és

mind több evezvel felszerelt H.-kat építettek,

így az 6-görgí^ kik 1000 körül Kr. e. a föní-

ciai H.-Khos egészen hasonló H.-kat építettek,

a csak 18 m. hosszú és 22 tonna vizet loszoritó,

86 egysorban levevesö által hajiMtpetUekontór-
röl csakhamar átmentek oly formákra, ahol az

evezk 2, végül 8 sorban voltak egymás felett

elrendezve ; így keletkeztek a dierák és trierák.

Utóbbiakat állítólag a korinthusiak építették el-
ször 700 körül Kr. e., de magas tökélyüket az

athéniek alatt érték el. kik fleg e H.-nemmel
harcoltak a perzsa és a peloponnéznsi háborúk-
ban. Bárha 183é. Pireosban 17 márványtábla
került felszínre, melyek a Demosthenes- korabeli

(375—328 Kr, e.) trierák felszerelésérl evezk-
kel, árbocokkal és más kellékekkel pontos ada-
tokat tiirtalmaztak, és bárba a francia Lenormant
1852. az akropoliszi Erechtheion lépcsin egy
Phidias-korabelí (kb. 450 Kr. e.) márványdombor-
mfirésilelet talált, mely eg>' triera oldalnézetét

ábrAsotta, mégis a triera szerkezete évtizedeken
át todós viták tárgya volt. mert nem tndták a
trierát dfogadható módon rekonstruálni akkép,
hogy 3 egjrmás frietti sor evezhetett volna eg>'-

más akadályosAsa nélkül. St III. Napóleon,*

e

vitáknak v^get vetend, Dupuy de Lömé által

— Jal adatai alapján — egy trierát építtetett,

mely Cherbonrgban kipróbáltatván, nem vált be.

A triera rekonstroálása csak újabban sikerült

Haack német h^jéirft mémOknek tejesen elfo-

gadható alakban. Ezt a 7—8. ábrák mntaQ'ákbe.
A 7. ábrán a triera oldalnézete és fedélzeti terv-
n^za látható, a 8. ábrán pedig a keresztmetszet.
E szerint a trierának tényleg 3 egymás fölötti

sor evezje volt ; a fedélzeten 2 sor evezs ült, a
küls sor magasabban, evezi a U. oldalfalából

klngró gyámokra voltak fektetve, a bels sor a fe-

délzet nyásaiban, a legalsó a fedélzet alatt ült

és rövid evezket kezelt A 7. ábra szerint a trie-

rák is el voltak látva vízalatti döfökossal, to-

vábbá a víz felett egy az orrból elrenyúló ge-

rendával, mely az ellenséges H. evezinek és ol-

dalainak összetörésére szolgált a fedélzetnek az

evezsök közötti részén, valamint ell és hátul az

^as harcosok álltak, a peloponnézusi háború
Qtán pedig már vetgépek és katapolták is. Az
eddigi leleteket a Dörpfeld német archeológus

által Pireusban felásott hajóhangáralapzatok mé-
reteivel összehasonlítva, a trierák méretei a kö-

vetkezk lehettek

:

taljM koHS .„ S«-6 m.
TlzTOBal ímmbe* _ ... 85*0 •

le^MSyobb nélaMé^ 4*3 <

erUte t^jM Mnaraié*- éa Mea^settel Oi» •

vískinorítáii ... 82 toniu

A görög H.-épltészet evvel az adott viszonyok-

nak é& fegyvereknek (kos, (jj, vetgép) és az azok
által megkövetelt közeli liarcnak, azaz hajótosá-

nak tökéletesen megfelel típust teremtett. Azon-
ban, valamint napjainkban a hatalmak egymást
mind nagyobb és nagjobb Dreadnoughtokkal
akarják felülmúlni, úgy az ókorban is hasonló

igyekezet a fürge trierók után penterákat (5 sor

evezvel eg>Tnás fölött), septerákat, st dekerá-

kat és még nagyobb evezs hajóóriásokat hozott

létre, melyek azonban inkább egyes fejedelmek-

nek díszhajókul, mint a háború céljaira szolgál-

tak. Ilyen esetlen dísz-H. volt a szirakuzai Hiero

Alexandria nev H.-ja is (l. a 9. ábrát), mely
egy meglehetsen bizonjialan hag>'omány sze-

rint közepén egy világító tornyot és toronyalakú
árbocokat hordozott. Az attikai triera legmaga-
sabb kifejldése idején Karthágó már magához
ragadta a nyugati Földközi-tenger fölötti hatal-

mat ; a karthágóiak a fóniciaiaktól vették át a
hajóépítészet mvészetét és úgy k, mint a szici-

Uai görög városok, azt tovább fejlesztették. H.-ik

nagyobb méretek, magasabbak, ersebb(>k és

így tf>ngerképesebbek voltak, mint az inkább
parthajózásra szolgáló trierák. Szirakuza hatal-

mas flottaáll(Mnás volt melynek öblét Dionysius

alatt 160 H.-hangár, 2—2 H. befogadására építve,

vette körül. Abl»n a korszakban ugyanis a hasz-

nálatban nem lev H.-kat felvonták a partra és

lehetleg fedél alá helyezték. E hangárok 6—7 m.
széles H.-k befogadására voltak képesek. A ró-

maiak a pún háborúkig keveset foglalkoztak H-
építéssel és tengeri hadviseléssel. Midn azonban
Szicília miatt kitört az els pún háború, csakha-

mar belátták, hogy flotta nélkül nem lehet

Karthágó liatalmát Szicíliában megtörni. A vélet-

len kezükre játszott az által, hogy a messinai

szorosban partra vetdött egy kartliagi hadl-H.,

melyet a rómaiak mintánl használhattak fel.

Szokott erélyttickel látván a munkához, már 60
nap alatt felépítettek egy 100 penterából és 20
trierából álló H.-hadat melynek legénységét az-

alatt a szárazföldön felállított állványokon az
evezé^wn kiképezték. Bárha a rónuüak az idk
folyamán, hi^lamok dacára, kénytelenek voltak
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Karthágó legyzése után is tekintélyes flottákat

építeni és fentartani, így Gnejus Pompojus 50

)

H.-val megtisztította a tengormollékot az elhatal-

masodott tengeri rablóktól, mégis a H.-építészet

a rómaiak révén csak keveset haladt. A tenger-

melléki népek, melyekkel hadat viseltek, e tekin-

tetben, valamint a H.-zásban is felülmúlták ket,

úgy hogy a rómaiak, hogy o fölényt ellensúlyozzák,
kénytelenek voltak fortélyokhoz folyamodni. Is-

meretes Cajus Duilius corvus nev lecsapódó ka-

mós hídja, mellyel magát az ellenséges H.-kkal

összekötötte s így a harcot úgyszólván száraz-

földi kézitusára változtatta át, miben a római
katonák képzettebbek voltak. Hasonlóan fortély

éltal gyzte le Július Caesar a véneteket a gall

háborúk folyamán. A vénet H.-k igen ers és ma-
gas falazatú, gyors vitorlások voltak, melyeknek
Bem az oldalbadöfés nem igen ártott, sem az ala-

csony római hajókról megcsáklyázhatok nem
voltak, különösen mozgás közbon. Július Caesar
tehát, kinek a Loire torkolatánál épített H -iról

Bajnos maga som közöl közelebbi adatokat,

hos.szú póznák végére ersített éles sarlókat

készíttetett, melyekkel a közeli harcban a véne-
tek vitorláinak köteleit elvágatta, úgy, hogy
azok a fedélzetre estek, nagy zavart okoztak és

a vénet H.-k mozgató eszközüktl így meg-
fosztatván, a rómaiak által a H.-tusában lo-

gj-özottek. Többet tudunk a késbbi Wmrnák-
ról, melyekkel már Octavianus harcolt Actiuiu
mellett s amely típusról különösen a Claudius és

Domitianus alatt vert érmek hü képet nyújtanak.
Mint a lo. ábra mutatja, ezek magas párkányzata
« minden esetre tongorképes H.-k voltak, egy sor

evezvel és egy nagy vitorlával ; az árbocon egy
kosár volt, melybl harcosok nyilakat lttek v. kö-
vekot dobtak az ellenséges hajó fedélzetére. Saját-

ságosak a hattyunyakszerü végek ; elül és hátul

döfökos van. A H.-építés a népvándorlás alatt még
a keletrómai birodalomban is annyira hanyatlás-
nak indult, hogy Justinianus alatt (527- 565. Kr.u.)
Narses képtelen volt soregét az Adrián át Olasz-
országba szállítani, mert nagy H.-k alig voltak.

-E sötét korszak csak az arabok hódításai folytán

virradt új kultúrára, kik elfoglalván a Földközi-
tenger D.-i, K.-i és Ny.-i mellékét, új mveldés
terjesztivé és ápolóivá váltak, hatalmas lendü-
letet adván az összes tudományoknak, mvésze-
teknek és általában az összes emberi tevékeny-
ségeknek. A H.-épltés új virágzása is nekik kö-

szönhet, mint akik hódításaikban és kereske-
delmi terjeszkedésükben — az arabok jóval Marco
Polo eltt elérték a Vörös-tengerbl elindulva
Kelet-Indiát és Kínát - a flottát nem nélkülözhet-
ték. A föníciai parti városok meghódítása után
elbb monereket s trierokot, késbb azonban a gö-

rögök által dromónesz-nok (l. o.) nevezett hadi-H.-
kat építtettek, melyekot az attikai trióra és a kés
római liburna egyesítésébl alkottak. Ezek eve-
zs H.-k voltak 1 vagy 2 ovezösorral és alak-
jukra nézve valószínleg hasonlók a késbbi arab
dzsanokhoz, m^ílyeknek messze kiuirró orrozatuk
volt az elövitorlák kényelmesebb kozi^lhotése és a
tengeri rablásnál alkalmazott csáklyázás céljára;
8 dzsauoknak 2 árboca volt, mindegyiken l-l
rézsútos Yitorlafára ersített ú. u. latin vitorUral.

Bárha az arab flottákat Konstantinápoly eltt a
bizánciak által alkalmazott ú. n. görög tz ismétel-
ten elpusztította, mégis évszázadokon át az arabok
majdnem korlátlanul uralkodtak a Földközi-tenger
felett, míg végre 1000 körül Kr. u. a felvirágzó

felsolaszországi köztársaságok : Venezia, Genova
és Pisa magukhoz ragadták a hatalmat. Az ezen
új hatalmi gócpontokból kiinduló tengeri keres-
kedelem és a vele egybekötött hadjáratok a H.-
építésnek hatalmas impulzust adtak. így fejldött
ki a velencei gálya (I. a 11. ábrát), mely a na-
gyobb galeassza es gallionéval a középkori föld-

közi-tengeriflották tipikus alkotórésze volt.Ezek ia

lényegileg még evezs H.-k voltak, mei-t a velen-
cei és genovai H.-zás is csak a Földközi-tenger
mellékére kiterjeszked parti H.-zás volt. Az
oceám'a nem bocsátkozhattak, már csak azért

sem, mert adelejtünekmint hajótájolónak alkal-

mazása csak a XIV. sz. folyamán terjedt el,

A föníciaiaknak az Északi-tengerre kiterjesz-

tett járatai dacára ott és a Keleti-tengeren egé-
szen tüggetlenül és már igen korán fejldött ki a
H.-építés. A római történészek szerint a germá-
nok evezs H.-kat használtak, mivel megegyezö-
leg egy, az Alsensund lápjában Nydam mellett

talált s most a kiöli hazai régiségek múzeumá-
ban rzött ó-germán H., melynek építéso körül-

belül 300-ra (Kr. e.) tehet, csakis evezésre van
berendezve. Az északi tengerek merész tengerész-

népe, a m/cm^e/c szintén még fleg evezkkel haj-

tották járómvoiket, azonban a H. közepén fel-

állított árboc már egy haránt állítható, tehát csak
hátsó szól mellett használható vitorlát viselt. A
Sandefjord lápjában talált s most a krisztiániai

néprajzi múzeumban kiállított vikiug-ü., melyet
a 12. ábra mutat be, a maga nemében tökéletes

s emellett mvészi eleganciával kidolgozott H.
Ez nemcsak parti hajózásra volt alkalmas, hanem
biztosan és könnyedén szelte az óceán magas hul-

lámait is. Ily hajókon kelt át Vörös Erik 986.

Norvégiából Grönlandba, valamint Hódító Vilmos
1066. Angliába. E tipus tengorképességének bi-

zonyítására egy, egészen a krisztiániai viking-H.

mintájára épült járómü ISdi. a chicagói világ-

kiállítás alkalmából csakis 1.3 fbl álló személy- tm

zottol vitorla alatt átkelt az Atlanti óceánon. "
A Hanza-városok felvirágzása újabb lendüle-

tet adott az északi H -építésnek is Nagyobb H.-

kat építettek, mint a vikingek, a H. elejét és tat-

ját magas építményekkel látták el a harcosok és

a hajóvezetö számára, magasabb párkáuyzatot

építettek és 2 majd 3-ik árboccal látták el a H.-t,

mely árbocok mindogyiko 1—1 négyszöglotos, a
leghátulsó árboc pedig egy latin (3 szögletes)

vitorlát hordozott ; orrmányárbocot is alkalmaz-

tak, bár egyelre vitorla nélkül ; az árbocok suda-

rai kosarat hordoztak, honnét, mint a liburnák ár-

bockosaraiból, nyilakat, köveket hajítottak. E
típust koggé-nak nevezték. A IH. ábrán ilyen

hinza-kogge vau ábrázolva. E fleg már vitorlá-

zásra borondezett H.-nak úgyszólván korszakal-

kotó új ítiisa azonban a kormdnyinpdt ulkaliniv-

zása volt az addig mindenütt hasznait korniáiiy-

evezök helyett. Csak a hosszú és ers, elrenyúló
fogantyúval ellátott kormánylapáttal lehetett

annyi ert kifejtoní, hogy ai oldaUzéllel vitor-
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5. 8z. ábra. Babyloni folyamhajó. 7. SS. ábra. Attikai l

11. üi. ábra. 16.' .-századbeli gálya.

12. 82. ábra. Viking hajó.

13. 8z. ábra. Hania-Kogge.

«. sz. ábra. Az evesösök elrendezése az attikai

trierán.

6. iz. ábra. Ó-«gyiptoiui bajú.

l'. ei. ábra. •Victory*. Nelson tengernagy
vezérhajója (1766).

-Hajói Otkhm.



K I.

I?. n. ábrm. Viiorláj korvett* 11843).

16. SS. ábn. 'Henry Grace i Dien*. VIII. Henrik korabeli

> Itegfedélietea sorhajó (1&18).

if/*;m:*'

10. ti. ábra. RómAi liborna. 16. M. Abrjt .uo>íiiouvt-rcníü-.o uicgfoJoiieVcs auyui sorhajó (1M7).

r^-i

i uabu f8anu Maria* nevA
kararellija. 19. n. ábra. 'Saida* outrák-manrar eMtaroa frafatu.
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Jö. ÍZ. átJiM. .Viutiiri>s .niciit hosszmetszete.

27. sz. ábra. 'Viribas ünitis> osztr&k-mugyar 20300 tonnás csatahajó.
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Hajó — 387 — Hajó

lAxó H. nem tért el irányábóL Midn a Haoza já-

ratait a FOlttlM-tengerre is kiteij«8ztette, e cél-

irányos baPBodegée ott is ismertté Tált és ennek
révén eltnjedt a vitorlásás. ViSKmt as északi^ik

megismerlek a gályákat. B k(W8xalcban, midn
még lövAíegyvorak nem sseropeltek, tehát a ten-

gpfibuv még mindig k&ieli harcból, H.-tui^ábóI

állott, e oélra a sséitól fliggetleo, mozgékony eve-

zs gályák ttíkkal alkalmasabbak voltak, mint a
nehéód^ee Titoríás H.-k. így mindkét tengeren el-

terjedtek a vitorlások és az evezsök, a messze-
járatú koreé^i^ • inkább elbbiek, a harcra
inlcább utót' ítorláf>okkal vegyest szol-

gáltak. Ig> ": árd 1190—99-ig
tartó kereszt vitorlás hadi-H.-t

és 60 giUj^t viii nmgavai. a mu.vs melletti ten-

geri ssalában (IS^iO). hol a/ angolok már majd-
nem kisárölnr '' -'

-'c alatt hadakoztak, a fran-

<dák nagyobi itoriások mellett genovai
gályákat is at«.<..u.^iak.

Ami^jdnem lüzárólag vitorlás H.-kat alkalmazó
korssak Ualaknlását a lövfegyverek feltalálása

idézte el, egyetemben az azt követ nagy ten-

geretJúU MfeilezhéátéL. Az els lövegek a XIV.
&/. ik fol H.-kon, de csak a XV. sz.

fui; ^ 'k el általánosan, miért is hatá-

suk a U.-«pité8re eleinte csekély volt, utóbb
azonban egészen új típusokat hoztak létre. Eleinte

csak a H. kiemelked orr- és farépítményein he-
lyeztettek el, késbb azonban alkalmazásuk na-
gyobb számban, tehát a H. oldalainak mentén is

kívánatossá vált ; de ez csak az evezk elhag>'á-

sával vált lehetivé. Így aztán mind több vitorlá-

val ellátott H.-t építettek. Még Columbus kara-
ve' l

'

Ivekkel Amerikát felfedezte (1. a li.

wn zerény méret, 30—40 m. hosszú
H.-iv > wiu.B.. A tenírerentúli új világ felé megin-
duló, mind stirúbb H.-zás erós, nagj' H.-kat kívánt
meg. Ugyanily irányban hatott Descharges fran-

cia 4>tttaie6ter felfedezése, ki oly lövegréseket

anttesstett a H. oldalfalaiba, melyek vizmente-
»o elzárhatítt voltak. Bz lehetvé tette oUalOte-
g^kntk egészen alacsonyan a vlz szine felett és

fedélzet alatt való feláUltását és több egymás fe-

lett lev ütegnek elhelyezése. Minthogy ezáltal

a H. fegjrvereinek zöme az oldalakon volt felál-

lítva, megváltoaott aharcászatis : a H.-k nem egy-
más mellett rontottak neki az ellenségnek, ke-
resve a H.-ta8At, hanem egy^re ágyúltávol-
ságra as ellenségtl, egymás mögött haladtak
rendesett csatasorban. Bzért a 2 v. 3 egymás fe-

letti flteget, tehát legtöbb löveget hordozó H.-kat
sor-H.-iiak nevesték eL Dyenek a 15. ábrán fel-

tüntetett «Hp— • n-r^ h Dlen. VIII. Henrik
korabeli (lói i^élzetes angol sor-H.,

valamint a 10. .w, <.» látható cRoyal Sovereigns
3 Qtegfedélxatee angol sor-R 1637-bl. B nehéz
<<ata-H.-kon UvtU a f^erítésre és kobozáati

rinyebb, gyorsabban vitorlázó fregaüákat is

Kaknáztak a flottákban, valamint még Usebb
Jcorvettákat, melyeknek egyetlen fitege v fent a
fedélzeten v. az alatt volt felállítva s eszerint fe-

dett V. fedetloi korvettáknak neveitettejc. Mind
o H.-tiposok az omnányárbooonkívfll többnyire 3
árbocot hordoztak, mindeniken 3—6 vltoiiával s
azonkívül ág- és tarcs-\itorlákkaI.

Ily H.-kból áUott még Nelson flottája is, midn
1805. a szintén csupa sor-H .-kból és fregattákból

álló egyesült fhmcúi és spanyol flottát Trafigar
fok közelében l^yzte (I. a /?. ábrát). St még
történt ezután is kizárólag a vitorla haszná-
lata mellett vívott tengeri ütközet: 1827. Nava-
rino mellett Azonban már akkor a XIX. sz.

elején feltalált göz-H. bebizon>'ította használ-
hatóságát 8 kezdett tért húdítani. Még építettek

ezután is kereskedeUni és hadi vitorlás H.-kat

(pl. még 1860. a 130 ág>ús Duke of Wellingtí>u

angol sorhajót), azonban a gz, mely századok
multán megint visszaadta a H.-biak az evezsök
óta elveszett szabad mozgékonyságot, mindinkább
kiszorította a vitorlát. Eleinte a gzgép csak
mellékes hajtóeszköz volt a H.-kon, melyek fle^^

vitorlák alatt haladtak, miért is megtartották
teljes árbocozatnkat, valamint tömör, telt idomai-

kat (I. a 18—20. ábrákat). Mindinkább azonban
a gzgép mint biztos és olcsó (mert idt kimél)
híytókészülék kerekedett felül, a vitorla vált mel-
lékessé és jelenleg mindinkább eltnik még a
kereskedelmi flottákból is. Teljes mellzése mé^
a parti és a kéjhajózásban (jachtok, kutterek) is

valószínleg már csak rövid id kérdése.

A gzhajók (21—24. ábrák) fejldését 1. Göz-
hajó alatt.

A gzgép alkalmazásán kívül a XIX. sz. nttíisö

harmadában még a vasnak és röviddel reá az
acdnak építanyagul való alkalmazása idézett

el nagyobb változásokat. Acélból sokkal szilár-

dabb és könnyebb H.-váz készíthet, mint fáb<Jl,

és az acélnak bármely alak adható, úgy hogj'

gjorsjáratu gz-H.-k, melyek szükségképen hosz-

szuak és ell élesen végzdök, fából nem is vol-

nának építhetk. Valószín, hogy a motor általá-

nos alkalmazása 0- s >?. ábrát) a gzgép helyett

szintén nagyobb változásokat fog elidézni. A hadí-

H.-építószet terén 0- » 26—27. abrakai) a H.-k

vériezése, a forgó lövegtornyok alkalmazása, a
moniior típus, a torpedónaszádok és v^ül a ten-

geraJatti naszádok fellépése okozott lényeges vál-

tozásokat, melyekre nézve 1. Vérteshajk, Hajó-
vért, Hajólövegek, Monitor, Torpedónaszád és
TemeralatH naszád oimszókat
M>gi stemvonüfól a H.-k törvényünk szerint

ingó dolgok, oe az eladónak tartozásaiért, kfUönö-
sen a törvény által {Mrivilegíáltalau^ nyilvánított

tartozásc^M szavatolnak Hasonlít tehát bizonyos
tekintetben a H. helyzete az ingatlanokéhoz.

2. H, a keresztény templomépítészetben az
egyháznak jelk^pesm a U.-hoz való hasonlításá-

ból ered elnevezés, a traiplom bels légterének

ama részét jelenti, amely a tMtmjr^l, illetve fiV-

bejárattól a foltárig terjed, a hivk befogadására
szolgál s magában fio^alja a szószéket és az or-

gonát is. Alapn^jailagaH.-ta f&lak, v. pillér- és

oszlopsorok s az ezeken nyngvó boltozatok hatá-

rozzák meg. s ha ezek tengelye párfemzamoe a
templom ftengelyévé: hm»-H.^»ic, ha arra
merlegesek : kerettlrH.-nak nevezzük. Az egy-
másmellé páriinzamosan elhdyezett H.-k aiáma
szerint 1—2—3—6 H.-s templomokat kfllOnhOzte-

tttnk meg. Méreteinél fogva a középs rendesen
a /^. a többi a meüék-H. Két-H.-s templomok
ritkák. A katedrálisok rendesen öthi^ésak-
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Szed-3. H., hajónyelv, a nyomdászatban,
hajó.

Hajó Sándor, író, szül. Budapesten 1876 febr.

U-én. Hivatalnok volt, de irodalmi sikerei után

otthagyta a hivatalt, hogy kizárólag írói mun-
kásságának éljen. Els darabjait Dombaiúrfele-

sége (1899) és Éjfél után (1900) címmel a Nem-
zeti Színház adta el ; A liolnap, továbbá Fiúk
és Lányok c. vígjátékait a Magyar Színház, a

Lakájok c vígjátékát pedig 1913. a Vígszínház

hozta színre.

Hajó, kisk. Bihar vm. központi j.-ban, (i9io)

622 oláh és magyar lak., hozzátartozik Püspök-
fürd (1. 0.) ; u. p. Fólixfürd, u. t. Nagyvárad,
nyáron Püspökfürd.
Hajóács van vitorlás hajókon és hajógyá-

rakban.
Hajóalkusz (ném. Schiffsmakler), aki az árúk-

nak tengeren szállítását iparszerülog közvetíti.

Hajóalmester, 1. Hajómester.
Hajóátkutatási jog (franc, droit de visite,

droit de recJierche). Az állam hadihajói béke ide-

jében csak külön szerzdések v. nemzetközi egyez-
mények alapján vannak jogosítva arra, hogy
más államok kereskedelmi hajóit átkutathassák,

azíiz megvizsgálhassák, milyen személyek és mi-

lyen rakomány van az illet hajón. Ebbl a szem-
pontból a következ nemzetközi egyezmények
jöhetnek figyelembe: 1. a rabszolgakereskedós

meggátlására Brüsszelben 1890. júl. 2. kötött

egyezmény (1892 : IX. t.-c), amely szermt a szer-

zd hatalmak jogosítva vannak 600 tonna tar-

talmon alul lév minden hajót átkutatni, amellyel

a gyanús zónában találkoznak, ha erre a gyanús
hajó állama ket külön feljogosította ; 2. az 1882
máj. 6. Hágában létrejött halászati egyezmény,
amely szerint a szerzd felek hadihajói fel van-

nak jogosítva az Északi-tengeren halászó hajókat

átkutatni abból a célból, hogy a személyzet által

elkövetett bncselekményeket, ha a halászat úzé-

sére vonatkoznak, megállapítsák; 3. a tenger-

alatti kábelek védelme céljából 1884 márc. 14.

Parisban kötött egyezmény (1888. X., XI., XII.

t.-c), amely szerint a szerzd felek az egyez-

mény ellen vét hajókkal szemben hasonló jogot

gyakorolhatnak ; 4. a korcsmahajók visszaélései-

nek meggátlására Hágában 1887 nov. 16. kötött

egyezmény, amely szerint a szerzd felek ha-

sonló jogot élveznek, mint a hágai halászati

egyezmény szerzd hatalmai. Háborúban a had-

visel felek nemcsak az ellenfél kereskedelmi ha-

jóit, hanem a semleges kereskedelmi hajókat is

átkutathatják (1. Tengen háború, fjondoni ten-

geri hadijogi nyilatkozat). A londoni nyilatkozat

63. cikke szerint a jogszeren gyakorolt átkiita-

tási joggal szemben kifejtett ellentállás a keres-

kedelmi hajó lofoglalástU vonja maga után, mely-
nek rakománya úgy tekintetik, mintha ellenséges

hajó rakománya lenne, st a hajóskapitánynak s

a hajó tulajdonosának árui is ellenséges áinikkónt

jönnek számba. L. még Hajókiséret.
Hajóbak v. köfélbak. 1. Bak.
Hajóbalesetbiztodtás, 1. Biztosítás (szállít-

mánybiztosítás).

Hajóbér (ol. nolo), a bérbe vett hajó után fize-

tend bérösszeg. Irányadó a bórszorzödés. Bizo-

nyítására a bérszerzödés v. a hajófuvarlevél (1. o.)

szolgái. Meghatározható az egész hajó v. egy része^

után, egész utazásra v. meghatározott idre s más-
képen, ha a hajóbérlet hónapszámra szólt.

Hajóbérlet (ol. contratto di noleggio), megkü-
lönböztetend a chartertl (1. Ghartepartié), mert
a H.-nél a hajó birtoka és a hajó fölötti hatalom
átszáll a bérlre, akinek nevében a hajóparancs-
nok jár el, míg az egész hajóra kötött árúfuva-
rozási ügyletnél a hajóparancsnok a hajótulajdo-

nos nevében jár el.

Hajóbiztosítás, 1. Biztosítás (szállítmánybiz-

tosítás).

Hajócímer, ékesség a hajó orrán, mely rende-

sen a hajó védszentjót vagy azon egyént ábrá-

zolja, akirl a hajó nevét kapta. H. inkább csak
vitorlás hajókon szokott lenni.

Hajócsapat (ném. Geschwader) elnevezés alatt

az osztrák-magyar haditengerészetben oly har-

cászati kötelék értend, melyben csatahajókból

alkotott hajóosztályok (1. o.) egyéb hajónemekbl
képzett osztályokkal egyesíttetnek.

Hajócsavar, 1. Gzhajó.
Hajócsiga (ném. SchiffsJcreisel), oly készülék,

mely a hajónak egyik oldalról a másikra való dü-
löngésót van hivatva mérsékelni. Egy Cardan-féie

felfüggesztésben (1. o.) lev, megfelel súlyú csigát

(gyroscop) úgy helyeznek el a hajó belsejében és
annak hossztengelyében, hogy tengelye az utób-

biramerleges. A csigátegy gzturbina v. dinamó-

gép igen gyors forgásba hozza, minek következté-

ben a csiga tengelye helyzetének minden megvál-
toztatása ellen megfelel ellenállást fejt ki, melyet
tle átvesz a hajótest. Ez tehát a meglév állé-

konyságán felüli ellenállást fog tanúsítani a hul-

lámok okozta dülöngés ellen. Egyelre csak egy
60 tonnás járómvel, melybe egy 480 kg. nehéz
H. volt beépítve, tettek kísérletet. Csak az ezután

nagyobb hajókkal következ kísérletek fogják be-

bizonyítani, hogy a H. alkalmas eszköz-e a hajó-

mozgások mérséklésére, mi a tengeri betegség

szempontjából, hadihajókon pedig a lszabatosság
szempontjából fontos.

Hajócsúszda (ném. Helling), ferde sík 1 : 10-
1 : 20 eséssel, melyen a hajó épül ; a H. fejét gyak-

ran úszó pontonnal elzárják, melyet a hajó vízre-

bocsátása eltt eltávolítanak. Nagy hajógyárak
fedett H.-val vannak ellátva, moly az építési anyag
emelésére futódarukkal van berendezve.

Hajóégés, a hajókon elforduló tüzeset. Több-
nyire a hajókazáuok közelében, vagy pl. kszén-,
jutaszállító hajóknál a kszén, juta öng>'úlása foly-

tán, a rakodóban szokott keletkezni és ha gj'orsnu

elejét nem veszik, a hajóra végzetessé válhatik.Ad-

dig, amíg atz kisebb mérv, annak elfojtását az ily

esetre elözetoson beosztott legénység a hajón talál-

ható fecskendkkel kísérelheti meg, fleg arra

törekedvén, hogy a tílz oly hajórészek felé ne ter-

jedhessen, ahol tzveszélyesebb anyagok, ú. m.
kszén, peti*oleum, gyapot, fa, stb. rakományok
vannak, v. ahol a hiyót mozgató és kormányozó
gépek vannak elhelyezve. A tiiz zárt helyen jiusz-

títván, nemcsak a hséggel, hanem a füsttel is

sziimot kell vetni, miért is légzkészülék alkal-

mazása igen elnyös. Ha a tz oly mérvokot öl-

tött, hogy a liajó többé meg nem menthet, akkor
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elsö sorban an^^ levk megmentéeér&l kell gon-

doskodni, másodsorban pedig — ha a hfúó )dk&-

töben állván, más hajókra, vagy kiköti épüle-

tekre vesiétyee lehet (pl. petrolenmrakománya
miatt) — Tootató gtaöe áltel a ssabad tengerre
....... „lA vémelyeeetben a nagyobb mérveket

l:« Is alkerfiUieC ha pl. valamely
.„. ...v. .M. ...c46 hi^ékmi, caímakckoii segélyüljön,

as ezen hi^<Ucon firiálUtott és nagy vixtömegeket
syniiráltatöfeoBkei^ök sngarait as égö hívóra át-

Ú és oly ervel tod fellépni, mely ax égés ei-

. isára kivántatik ; Így pl. 18Ü3. sikerült Fiumé-
ben egy már majdnem tejesen lángba boraló gz-
hajót megmenteni. Újabban a H.-ek elfojtására

fojtógálokat (kén, nitrogén, síénsav) fejleszt

kénUékekBt rmdeznek be, amelyekbl a leveg-
nél íMheaeU) gás esöveietéken át vezettetik az

ég6 hi^óréeibe és kisMTitván a levegt, az ég^
Is lebeieenné teszi. Bréma kikötjében pl. van
e«ry meotöhi^ó, amelyen a nagy szivattjii mellett

n Clayton-féle kéottl^ is van. Ez eljárásnak
ive még az is. hogy az árú nem megy tönkre

itiiiut a víztl) és a haj dezinflciáltatik is (patká-

nyok, fércek elpusztulnak).

Higóegészségügy (ném. Schiffshygíene), a ha-

jón teend mindazon egéí^sógügyi intézkedések-

nek összessége, melyek a hajószemélyzet jó egész-
ségi á.lapotának fentartását biztosítják s így els-
.^<rban a ragályos betegségeknek (mint pestis,

ra és sái^aláz) fellépését, illetve tovateijedé-

inegakadályozzák. Ehhez képest a H.-be soro-
landók : a bajó6zemél>'zet és utasok elhelyezésére

és ellátá.<ára vonatkozó elírások, az egészségre
ártalmas hatású n^ományok felvételére és szál-

lítására vonatkozó tilaünak, a hajó szellzteté-

sére, megvüágitására, ti .^^ztántartására és esetle-

ges ferttlenitésére vonatkozó rendelkezése stt).

A H. keretébe tartozó elírások természetesen igen
eltérk, aszerint, hogy árú- vagy szunétyszállltó,

hadi- vagy kereskedelmi hiy^^i^l van-e ó. Mind-
aaonáltal különösen a ragályos betegsi^ek elleni

védekezés szempnr*- '^-^^' •—^^-'v-^- nz összes

tengeri állaniokbai; sok vajá-

nak érvénybon, mt.j^.v ;.^.v>. ..*. ...v.o ragályos
b(>tegség által fertzött kikötben tartózkodó vagy
ilv kikötbl más, egészséges kikötbe érkez

kon foganatosítandó ferttlenitési eljárást

itályozzák. A három legelterjedtebb s legveszé-
lyesebb ragályos betegség, a pestis, kolera és sár-
galáz dieni nemzetközi védekezést részletesen
megállapító rendelkeiéaeket az 1903. évi párisi

nemzetközi egyemiény tartalmazza. A kérdéses
egyezmáiy a legutóbb 1912. s 1913. Parisban
tartottegéuaégQgyi kongresszns alkalmával gyö-
keresen átdolgoztatván, az i\j e<rvezmény elre-
láthatólag rövid idn belül életbe fo? lépni.

Hajóeladás, a ' ' iun átruházAsának
egyik módja. Jelei ikban létrejöttéhoz

• '" ''"" •"'•heli ítófí^tHus. \ -. '"
• ne terve-

>.§.) a hajó tn nak átru-
'•^'"ó szerzódéó lia.-^uau kötend.

H <ülyedt V. megfimeklett hajók
*"

>^ h^meidötársylaUik ío^M-
inelyok megfelelen kiválasztott lókötó-
n e célra berendezett mentóhi^ókat tar-

tanak ; ezeket oda irányítják, ahol vmely hajó

megfeneklett v. elsülyedt. E menthajók igen erós
szivattyúkkal vannak ellátva, melyek az elsülyedt

hajóból a vizet kiszívják és így a H.-t lehetvé
teszik. A legtöbb esetben búvárokat kell lekül-

doni, kik láncokat v. igen ers acélsodronyköto-
leket húznak át a hajótest alntt. Minthogy búvár-
munkálatok 30 m.-nél mélyebb vízbon már koc-
kázatosak és általában legfeljebb 50 m. mélységig
8 esak akkor hajthatók végre, ha a tengerfenék
eléggé szilárd és felette nem folynak ers áram-
latok, ennélfogva H. csak aránylag csekély
mélységbl lehetséges. Miután a bóvé^k az el-

merült h^ó összes nyílásait elzárták v. a hajóra
vízhatlan faaknát építettek fel a víz színén
felülig, a hajó kiszivattyuztatik, azután lohetleg
a víz színéig emeltetik. Ez utóbbi célra sajátszer
kompok szolgálnak, melyek rekeszekre vannak
osztva, hová vizet bocsátanak be, mig a komp
néhány méterrel mélyebbre sülye<l, mint rende-
sen ; ha most az elsülyedt hajó alatt áthúzott lán-

cok és kötelek két végét, feszesre meghúzva, ily

kompokhoz ersítik éis a kompokból a vizet ki-

ürítik, a hajó felszáll. Újabb idben az emelést nem
ily kompok, hanem ers darukkal ellátott ejneWAa-
jók (I. a Hajó cikkhez csatolt //. képmeUéklet 24.
(üfráját) V. meid dokkok végzik. Ily mentódokk
van alkalmazva pl. a Vilmos császár-csatornában.
E dokk 2 úszó pontonból áll, vízhatlan rekeszekkel,
melyek vízzel megtölthetk és motoros üzem
szivattyúkkal kiüríthetk. A 2 ponton vasszerke-
zettel össze van kötve. A dokk sülyesztett hely-
zetben a felemelend hajó fölé megy, mellyel erós
kötelekkel összeköti magát ; a pontonokban lév
víz kiszivattjTizása által a hajó a 2 ponton közé
emelkedik. Végül az ekkép némileg felemelt hajót
eg^' kikötbe vontatják, hol úszó dokk vagy
ÚCTó daruk segélyével teljesen kiemelik. Oly ki-

kötökben, hol az apály és dagály közt nagj- a
ktllönbség, ezt a körülményt fel lehet használni a
H.-re. Az elsülyedt hajót apály idején kötik össze
a mentöhajóval. komppal v. dokkal s a láncokat
és köteleket megfeszítik. A beálló dagály felemeli
a montó járóravekkel egjütt a rajta függ híyót
is. Kompok helyett ú, n. tevéket is lehet alkal-

mazni : ezek vaslemezekbl légmentesen készített
ládák, melyek kell számban, kötelek- és láncok-
kal a hajóhoz kötve, azt fölemelik. Ily tevék a
folyamh^ózásban arra is használatosak, hogy
ersen rakodott, mély járatú htokat annyira
ómenének, hogy sekély vizrészeken is áthalad-
hassanak. Partra v. z^nyra felfutott higónál is

a mentés fleg emelésbl áll. Ha azonban a liajó

alatti fenék puha isz^ v. homok, akkor a hajót
mélyebbre is lehet sfllyeszteni felszabadítás oöOá-
ból, azáltal, hogy két kotróhiO<^ l^ózül az egyik igen
ers szivattyúk vizsngarával a hajó alatti fenék-
anyagot felkavarja, mig a másik azt felszívja.

Ide vág a tengeralatti naszádok épitéeévol fog*

lalkozó (amerikai) Lake-oég azon yállalkftzáaa,

hogy az ang. «Lutine» hadihajót, mely 1799. Tw-
schelllngnél, a Znider-tö bejárata eltt 29 millió

korona értékú arany- és esöstrúddal ebnorült, a
homokból kiássa és a kincseket felszínre hozza.
A külön e célra éptUt hajó egy búváriuutmgszOTö
tengeralatti dolgozókamrával van ellátva, mely
srített levegöüzemre van berendezve és fény-
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szóróval felszerelve ; a búvár egy zsilipes ajtón

ki- ós bejárhat. E kísérlet után a hajó a gyöngy-
halászatnál fog alkalmaztatni.

Újabban a H. még nagyobb jelentséget nyert

azáltal, hogy az összes hatlitengerészetek mind
több ós több tengeralatti naszádot építenek. E
járómvek még messze vannak a megbízható-

ság kelló fokától és balesetek, melyek a naszád

nem szándékolt elmerülésót okozzák, gyakoriak.

(Pl. a franc. aPluviose» 1910 máj. 26., a ném. «U3')

1911 jan. 17. stb.). Ezért már néhány haditengeré-

szet egész különleges menthajókkal v. dokkok-

kal látta el magát e naszádok felemelésére. A na-

szádok is az emelés és mentés megkönnyítésére

többféle berendezésekkelvannak ellátva,milyenek:

nagy karikák az oldalokon kötelek befzésére,

emel bóják, melyek önmködlég felbocsáthatók

az eisülyedt naszádról stb.

Hajóemel m, l. Kamarazsüip.
Hajóépítés (1. a képinellékleiet), az a tudomány,

mely matematikai és ílzikai, löleg mechanikai
alaptételeket állít fel a hajók építésére. E tudo-

mány csak a XVm. sz. óta létezik, addig a H.

empirikus tudás volt, a hajóácsoknak tapasztala-

tokon alapuló mestersége. A H. elméletét Chapman
svéd tengernagy dolgozta ki s azóta számos
tudós és technikus által minden részletében meg-
állapíttatott. Mieltt egy hajó építtetik, a hajó-

épít mesternek az általános és különleges felté-

teleknek egész sorozatát kell tekintetbe vennie

;

az általánosak közé tartoznak : megfelel úszó-

képesség, a szerkezet szilárdsága, állékonyság

(1. Hajó), tengerképesség, lakhatóság és egyebek

;

a különleges feltótelek, melyek minden egyes
esetben a hajó rendeltetésének megfelelleg a
hajótulajdonos által állapíttatnak meg, fleg a
következk : a hajó nagysága, kifejezve a vízki-

szorítás (déplacííment) által tonnákban, kereske-
delmi hajókon hordképesség, hadihajókon a tüzér-

ségi felszerelés és a vért, hajósebesség, továbbá
az a berendezés, mely a rakomány különleges ter-

mészetének (pl. kábel-gzös, raktár-, kórház-, cisz-

ternahajó) V. a személyszállítás követelményei-
nek felel meg ; az elirányzott építési és üzem-
költségek természetesen minderre mó<losító be-

folyást gyakorolnak. Az egyes alkatrészek és a
feltételeknek megfelel mindenféle rakomány
(melybe nemcsak árúk és személyek, hanem gé-
pek, ftanyag, felszerelési anyag, esetleg ágyúk,
lszer stb. is bele számítandók) súlyából az épít-
mester kiszámítja a hajó összsúlyát és ebbl a
hajó méreteit, mely különben a hajó céljának
megfelelen la módosul (pl. gyorsjáratú hajó kes-
kenyebb, tehát hosszabb ós az ers gépek az össz-

súlynak nagyobb részét veszik igénybe, mint mér-
sékelt sebesség hajón). A hajó formáját, vagyis
vonalait és méreteinek viszonyát, még nem is oly
régen csakis a hasonlócélú eddigi hajókon szer-
zett tapasztalatok alapján állapították meg, pl. a
Norniand-félo képletek alkalmazásával. Most már
sokkal biztosabban járnak el az építend hajó
mintáján végzett kísérletek útján ; megfelleg be-
rendezett vízmedencékben a hajómiutát vontat-
ják és a vízellenállást megmérik, mibl a hajó
helyes alakjára lehet következtetni (hidrologlkus
kísérleti intézetek).

A hajó szerkezeti tervrajzai fleg a hosszmet-

szetekbl, alaprajzok v. vízszintes motszetokbOi

és a bókonymetszetekbl (a hajó hosszteng(ílyére

merleges síkokban) állanak. Azonkívül részletes

fedélzeti és egyéb tervrajzok a hajó minden egj'es

részletének berendezését, természetes nagyságát,
szerkezetét pontosan meghatározzák.

Mieltt a hajó építése megkezddnék, a terv-

rajzok alapján az egyes hajóalkatrészek termé-
szetes nagyságban megrajzoltatnak. Ez az ú. n.

«mintapadozaton» (nagy terem, ném. Mallboden)

történik, melynek fényes, feketére festett, sima
padlózata nagy táblához hasonlít és amelyre
az építés elrehaladottságához mérten az egyes
hajóalkatrészek a tennószetes nagyság méretei-

bon felrajzoltatnak.E rajzok után készülnek a min-
ták, modellek, hajlat-táblák stb., melyek segélyé-

vel az egyes mhelyekben a hajóváz alkatrészeit

készítik. Miután azon helyek, ahol az egyes alkat-

részek készülnek, sokszor nagyon távol vannak
egjTnástól, st nagyobb tárgyak gyakran más
hajógyárakban is készülnek, a modellek és min-
ták stb. helyességétl függ a már elkészült alkat-

részek összeilleszthetsége, amiért is nagy fontos-

sággal bírnak, mint a U.-nek elmunkálatai. A
hajók a hajógyárban a sólyán a part közelében
oly lejts helyeken épülnek, ahonnan elkészü-

lésük után könnyen a vízre bocsáthatók. Ily sólya-

helyek néha fedél alatt állanak, hogy az épülben
lév hajó némileg az id viszontagságai ellenvédve
legyen. Mieltt a H.-t megkezdenék, a sólyán egy-
mástól bizonyos távolságra fatuskókat fektetnek,

melyek a hajónak talapzatát képezik és amelyekre
a hajónak legfbb részét, az egész hajóváznak
mintegy hátgerincét képez Jiajóiöt (ném. Kiél)

fektetik.

A t (1. és 2. ábra) az egész hajótestnek alap-

gerendája, mely legalul fekszik és a hajó egész
hosszára kiterjed. Fahajóknál több hosszú, ers
szil- V. tölgyfából készült gerendából áll, mo' "

részek rálapolás és szögezés által egyeslttetii

Mindkét oldalán egész hosszában ki van vájvu i /

ábra a), hogy abba a fenékpalánkok (m legalsó!) >

menetei) beilleszthetk legyenek. A vas-, acél-

composit- (fa- és vas-) hajóknál a hajót vaslei:

zekbl ós rudakból, mint küls vagy bels t, va-.=

pedig mint mind a kettnek kombinációja külön-

félekópen készül (ii. és 8. ábra a). Az el- és

fartkók azon ers, fahajóknál több egymással
egyesített részbl álló vastag fák, melyek a hajó

elejét, illetve hátulját elzárják ós a hajótövet fel-

felé folytatják (l. áln-a b, c). Vas- és acélhajók-

nál a far- és eltkók egy-egy darabból (vas vagy
acél) állanak (3. ábí'a c, d). Hadihajóknál az él-
töké (orrtke) többnyire igen ers méretekben
«sarkantjut» v. «döfkost» alkotva készül, mely
az ellenséges hajó oldalfalazata ellen, mint döf-
eszköz használtatik (1. a Hajó cikk II. kép-

mellékletének 26. áb)áját).\''úov\h& ós ikercsavar-

hajók csak egy fartkével bírnak, míg egy csa-

varral bíró gzhajók két fartkével láttatnak el,

melyek közül a mell.s a csnvartóke. a hátulsó 8

kormánytöke. A bókonyok kéjiezik a hajó bordá-

zatát, moly a htyótöre haránt feküdvén, a hajó-

nak alakját, formáját adja, a transzverzális össze-

köttetést létesiti és úg>' a küls, mint bels bur-
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konypalánkokat, deszkákat borija (I. as 1. ábrán
íl e, f, m, h). Vahajótat&l abökonyok mindegyike
több megfelelóleg görbe iából áll (1. az /. ábrán d,

e, P, mig WMmbgoB Tashiyólmál mint 'transz-

verzális bókonjfrmiaxer* L ésT alaírti vasrudak-

ból kéezttl (1. a 2. ábrán e és a d. ábrán c, l).

Nag>obb hajók bordázatát a wkmgitváinális bó-

ktmyrmdszer* aierint építik, vafrjis akként, hogy
a hajótóböz hasonló éé ettl bizonyos távolsá-

ra, a bnjó egén hneaiáhan fotó hosszssse-

:otéeeket létesftemk, md^k a h^ö hnllám<dc

aitai okozott esetlegéé megroppantásának van-

nak hivatva eisfieorban ellentálloni (S. ábra e

hoeszpántok). Baen hossdurdák közé ékelt haránt

bókrayiének ai ^éez hiyövázat iStíb négyszög-

letes résDe. rekesz^ey. cellákra osztják, melyek
belsö és kfllsA bnrkonyzattal elzáratván (kettös-

fentt), yizmeates kamarákat képeznek és a hajót

eaetieges megsértléfle esetén az elsfllyedés ellen

védik. A kettösfenék vagy csak a bókonyok fel-

felé irányuló hallásáig terjed v. pedig, mint badi-

hí^óknál. csaknem a vizvonalig v. az övvért ágya-
zatáig ér (1. a 3. és 4. ábrát). Hogy a víz a kettós

fenékkel biró hajónál a hajó belsejébe tódaihas-

son, mind a két fenéknek meg kell sérülnie, külön-

ben csak a sérült rekesz telik meg vízzel, ennél-

fogva az ily cella- v. rekeszrendszer a hajó bizton-

ságát és úszóhépessége't nagy mértékben növeli.

Bhhez járul m^, hogy a hajó belseje a vízveszély

elleni további biztosítás céljából (ha mindkét fenék

megsérttlne) úgy keresztben, mint hosszában vas-

tag vaslemeaekböl, söt bizonyos helyeken vért-

lemezekböl készfllt válaszfalakkal van ellátva,

melyek az elbb említett rekemektól függetlenül,

me^t magokban vizmentesea elzárt helyisége-

ket képeznek ée a hajónak Ú8i<%^»e88égét a víz

betódnlása esetén Is (mintán as k)kaUsálható) biz-

toeíQák. A r^eoeket és afeoékttrtegy külön csö-

vezeUk (drainage) köti ö«m. 1k^ a betódult viz

onnan göz- és kéziBiiTattsmk, yalamint ejektorok

által eltávoUthatö legyen (L CeUarendszer és

Drainage).
A bigó hossiOeBaAöttetéseinek megerösítéeére

ssolgál továbbá az ostoroerendaéB ax oldal-ostor-

gerendák, melyek fialiajóknál egyszer gerendák-

ból, vashajóknál pedig vaslemezekkel készült ru-

dakból állanak (1. ábrag; 2. ábra b, O. Q<>z-

hajóknál ehhez még más összeköt darabok jön-

nek, melyeknek kizárMagos oé^a a higógépeknek
alapzat (fundamentum) gyanánt SKrigálni,amelyre
ez súlyával nehezedik. Magatwág ssnint a hajó

nagyságának megfelekU^ egy vagy több fedélzd

által ugyanannyi emeletra oodik* mely fedélze-

tek célsnrfim Mhawnálva, rakodó- y. lakheiyttl,

mindeníi&le gépek és sserek. ágyúk stt). elhelye-

zésire, de a hi^óteslnek továbM n-ösMtéeére is

szolgálnak, amemiyiben a bigó két oldaUalazatát

összekötik (1. bvebben Fedélzetek alatt, továbbá

az i., 2., 3., 4., 6. és 7. ábrák<m). A fedélawtet a

fedélzeti gerendák és az azokra a hajó hosszában

fektetett fedélzetpalánkok képezik (1. i. ábra i, s ;

2. ábra h,i,kés3. ábra f, g). A fedélzeti geren-

dák egymástól bizonyos távolságra álló, a hajó

egyik oldalfalától a másikig ér négyszögletes fa-

vagy X ala^ vasgwaidák, melydc könyökalakú
vaspántokkal vagy megfeleMleg flsOgben vágott

vaslemezdarabokkal ersíttetnek a hajó oldalfala-

zatához.

A fedélzetek kissé domborúan készíttetnek és

pedig fleg azon célból, hogy nagy súlyokat jól

elbírjanak, és bog)' a hajóra csapódott vagy más
módon a fedélzeten gjiilemlett víz a hajó oldal-

falai felé könnyen lefolyhasson és onnan a víz-

réseken át tovább vezethet legyen (1. ábra, /.).

Az egész h^ósze^ezet további megersítésére
(fil^^eges irányban) a fedélzeti cobrok (oszlo-

pok) szolgálnak, melyek egymás fölé állítva, az

egyes fedélzeteket és a hajó fenekét kötik össze

Q. az 1. és 2. ábrát). A fah^ók oldalfalazatát

(hajófalazatok) Qtdsfapalánkokból, a vashajókét

hosszában fektetett vaslentezekbl készítik (L

1. ábra m, n, 2. ábra g, 3. ábra b). Elbbiek oly-

kor 3 rétegbl állanak, a 2 bels 45o alatt baj lik

a víz színéhez és egymást keresztezi (átlós rend-

szer). Az ilyen fapalánkburkolat az által lesz víz-

hatlanná, hogy a palánkok között lév eresztéket

kóccal kitömik és szurokkal bekenik (dugacsol-

ják), míg a vashajók lemezeinek széleit egymásra
fektetve szegecsekkel lekalapálják. A fedélzetek-

ben a szükségnek megfelel számban négyszög-

letes nyílások (vékek) vannak, melyek lépcsvel

ellátva, mint lejáró helyek az egyes fedélzetekre

vagy ablak gyanánt világításra s végre rakodásra

is szolgálnak.

Tapasztalat szerint a palánkok, illetve bur-

konyok, a furdancsféreg által megtámadtatván,
igen hamar romlásba mennek, e végból a fahajók

víz alatti küls felülete vékony rézlemezekkel

boríttatik. E buroknak további elnye az, hogy
reája kagjlók ós tengeri növények nem egjköny-
nyen tapadnak, következleg a küls fenékréez

huzam(«abb ideig tiszta és sima maradván, a
hajó gyorsaságából keveset vészit. Vashigóknál
ezen burok rendesen hiányzik s a lemezeket a
kag>'lók és egyebek lerakodása, de fleg az elrozs-

dásodás ellen bemázolás által védik, mely célra

töblmyire arzént tartalmazó, mérges festékkeve-

rékielk. szolgálnak, melyek nem sok ideig tartanak

8 igy a hajók fenekét legalább is évente egyszer

(dokkban) le kell kaparni s ^jra befesteni. E költ-

séges míveletet elkerülend, megpróbálták a réz-

buroknak elnyeit a vash^óknál is értékesíteni,

még pedig akkép, hogy a hóénak ktUs borkony-
lemezeit, amelyek a vízzel közvetlen érintkezésben

vannak, még f^ialánkokkal borították, melyre
aztán a rézbnrok Jött, v . pedig a burkonylemeaeket
mellzték és a vadKurdi^atra egy vagy két réteg-

ben fápalánkokat szögeztek. Ez utóbbinál tehát&
és vas egytittesen jön hamnálatba. amiért is as

ily módon épített hajókat vegyes- v. composlt-

rendsser anrint épített hajóknak hívják. A hajó

többi föalkatrészei : a kormány (1- o.), agzgépek
(l.(Tdzhqjo}v.móU)r(\. Motoros hajó), a kazánok
(1. Qzhajó), a csavarok (L Ozhajó), a szénrak-

tárak, melyek a hisjó (ddalai mentte elhelyezve

a hadih^ókat némileg az elloiséges lövedékek

ellen Ls védik (a vérttel együtt), a többi raktárak

és az árbocok (1. Árboc), vitorlás hajókon még
a vitorlák és az árbocozat (1. Viiorláshajó és

Árbocozat).
Az elkészült higó vízrébocsátása (1. tk 9. áb-

rát) céljából a sólyapálya, ahol a higó építtetett.
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egy siklószerkezettel (sólyasikló) bir, mely sikló

egymásra hossz- ós harántfoktetett és összeácsolt

gerendákból áll, melyeknek fels részén lev szá-

mos haránt és egymáshoz közel fekvó négyszög-

letes gerenda alkotja a tulajdonképeni siklót,

amelyen a hajó a vízbe csúszik. A sikló maga
a víz felé lejtsen épül és fels felülete vagy egy
síkot képez, vagy pedig az esésnek megfelel
arányban ivezett, hogy ez által a hajó úszásá-

hoz szükséges vízmélység rövidebb út után le-

gyen elérhet és azonkívül a csúszásnak utolsó

pillanatában a víz ellentálló hatásának köny-
nyebb legyzésére, a hajó mozgósebessége is lehe-

tleg fokoztassék. A hajók rendesen hosszten-

gelyük irányában, a tatrészükkel a víz felé és

fíiggólyesen a part mentére feküsznek a sólyán

és ennek megfelelleg a vízrebocsátás alkalmával

elször tatrészükkel érintik a vizet. Helyi viszo-

nyok azonban a hajók építését és vízrebocsátását

más fekvésben is igényelhetik, st folyamhajók
többnyire hossztengelyükkel a folyam irányához
párhuzamos fekvésben építtetnek és bocsáttatnak

a vízre.

A sólyasiklónak alsó vége, amely még a szára-

zon látszik, a vízben egy bizonyos mélységig
folytatódik, miután a hajónak addig kell a szán-
talpakon a vízben is csúsznia, mígnem a víz

által emeltetvén, úszni kezd. A sólyasiklónak

tehát két részét lehet megkülönböztetni és pedig
a száraz- és a nedves- vagy vízisiklót (w). Hogy
a hajó súlyával az építésnél használt fatuskókról

a siklópályára nehezedjék, egy ágynak (hajó-

ágyazás) készítése szükséges, amelyben a hajó
mindaddig nyugszik, míg vízrebocsátás után a
víznek felhajtó ereje belle ki nem emeli. Ezen
ágyazást akként csinálják, hogy a hajó hossz-

vonalában és aimak mindkét oldalán, a siklóra

külön e célra ácsolt ú. n. szántalpakat (c) fektet-

nek és ezen szántalpakra gerendákból, szálfák- és

fatuskókból álló, a hajófenék alakjának megfelel
ágyazatot OO készítenek. Ezen ágyazatot alkotó

részek, mint gerendák, szálfák és tuskók, külön
vecekfákkal (e) és egyik oldalról a másikra a
najó-tö alatt átnuzott ers kötelekkel ós láncok-
kal (i, tekercs) vannak összekötve, mely láncokra
és kötelekre a hajótö nehezedik. A szántalpak
hossza a hajó hosszának megközelítleg Ve része,

st vashajóknál még rövidebb. A szántalpak ós a
siklógerondázat egymáshoz való súrlódásának ós

az ebbl keletkez hképzdésnek csökkentésére

úgy a szántalpakat, mint a siklópályát faggyúval
és szappannal ersen bekenik.

Miután a hajó az ágyazatban fekszik, az építés-

nél szükségelt támqerendák eltávolíttattak, a hajó
a vízrebocsátás mindenkor ünnepélyes aktusára
készen áll. Nehogy azonban futását elbb kezdje
meg, mint annak ideje mcghatároztatott, a szán-
talpak az utolsó pillanatig ers kötelek v. láncok
(n) által taitatnak ós oldalonkint azonkívül még
ellenláftas cönkök (o) által is biztosíttatnak. Az
üimepólyos keresztelés (1. Hajókeresztdés) után,
niolynó! a hajó nevét kapja, az ellenlábas cönkök
kiüttotnek, a visszatartó láncok v. kötelek meg-
oldatnak, mire a hajó megkezdi mozgását, elször
lassan, azután mindig sebesebben, mlg végre ele-
mébe érv© úszni kezd és ágyazata a szántalpakkal

együtt a nedves siklón marad. Azon eshetségre,

ha az ágyazatában szabadon fekv hajó csúszá-

sát meg nem kezdené, gerendákból készített emel-
tykkel, járgányokkal vagy e célra felállított hid-

raulikus nyomógépekkel (q) segítenek a bajon. A
hajónak vízrebocsátása után történik annak to-

vábbi felszerelése, mint a gépeknek beillesztése,

az árbocok felállítása, hadihajóknál a páncélozás

és a lövegek elhelyezése, a bels berendezés stb.

A H. fejldése szoros kapcsolatban van a hajó-

tipusok kifejldésével, minthogy a médiumnak, a
hajtóeszköznek, a célnak megfelel hajótipusok

megalkotása a H.-t mindig elmozdította s ha e

fejldés a legrégibb idktl kezdve egész a XIX.
sz.-ig igen lassú volt is, a gzgépnek mint hajtó-

eszköznek és az acélnak mint építanyagnak
fellépése óta, a modern technika minden vív-

mányát alkalmazva, rohamos haladásnak indult,

míg mai fejlett stádiumában ott tartunk, hogy
modern, jól berendezett nagy hajógyárakban egy-

egy 20—40,000 tonnás hajóóriás egy év alatt fel-

épül és a H.-i ipar a nagy tengeri államoknak
egyik legfontosabb iparága. E fejldés tekinteté-

ben 1. a Hajó cikknek A hajó történelmi kifej-

ldése cím fejezetét, továbbá a Hajók L, lí. <•>

Hajóépítés képmellékleteket.

J»-o<ia7oin, Steiuhaus, Die Konstruktioa nnd Bemastunií d "•

Segelschiffe, Hamburg 1869, Der Elseuschiffbau, 2 kiadás

u. o. 1870 és Abhaudlungen aus dem Gebiete des gesamtt'u
Schiffbauwesens, 2 köt-, u. o. 1888 és 1899: Schlick, Hand-
buch f Ur deu Eisenschiffbau, 2. kiad., Leipzig 1902 : Klepsch,

Der Flusschiffban, 2. kiad., Weimar 1893; Dick ós Kret-
schmer, Handbuch der Seemannschaft, 3. kiad., Berlia 1902,

2 köt. ; Bauer, Berechnung u. Konstraktion von Schiffs-

maschinen, 2. kiad., München 1904 ; Middendorf, Bemastnng
u. Takelung der Schlffe, u. o. 1903 ; Walton, Know your own
ship, 9. kiad., London 1906 ; Peabody, Naval architecture,

New York 1904 ; Whita, Manuál of naval architecture. 5.

kiadás, London 1900: Bohnstedt, Praktischer Schiffhau,

Hannover 1907 ; Schwarz és Halíe, Die Schiffbauindustrie

In Deutschland n. ím Auslande, Berlin 1902, 2 köt. ; Jahr-

buch der Schiffbautechnischeii Geselischaft, u. o. 1900 óta;

Revue maritime et coloniale, Paris; Kivista marittima,

Róma; Mitttaeilongen aus dem Gebiete des Seewesens,
Pola.

Hajóépítési oklevél, az 1879. XVI. t.-c. értel-

mében a magyar korona területén épült hajó tu-

lajdonjogának igazolására szolgál. Külföldön épült

hajó tulajdonjoga az illetékes konzuli hivatal ál-

tal hitelesített H.-lel bizonyítandó. A H., melynek
az építési hely révhivatala által hitelesítettnek

kell lennie, tartalmazza : a hajó nevét, alkatát

(nemét), építési idejét és helyét, hosszát, szélessé-

gét és mélységét, tonnatartalmát, az anyagnak,
melybl készült, megjelölését, a szegelés és borí-

tás nemét, a tulajdonos nevét, születés- és lak-

helyét, tulajdonosok többsége eset4:^ben a tulajdon-

részleteknek (karátokban kifejezett) megjel(»!(\-:ót

(1. Hajóhdajdonos) s azt, hogy a hajó mikor bo-

csájtatott a tulajdonos birtokába.

Hajóépítészet, 1. Hajóépítés-
Hajófal v. hajfalazat (nóm. Bordwand ; ol. mu-

ráta dinave\ franc, muraille, tóté de navire

:

ang. sMp's side, ivail), a hajónak oldalai, melye-

ket a bókouyok (bordák) és fahajókon az arra szö-

gezett burkonydeszkák, vashajókon a burkouy-
lemezek alkotnak. L. Hajóépítés.

Hajóíar, a hajó hátsó része, I. Far.
Hajófecskend, oly fecskondógép, melyet ha-

jón, tutajon helyeznek el és fleg folyamok part-
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jain, kikötkben használnak a túz oltására. Ujab-

ban ily h^jóCecskendök direkt e célra épitett csa-

vanrteOfiökön elhelyezett stabil f^zBzivatty'ok,

. <»k oly na^y méretek, hogry pereenkint 3—
• r liter vizet szállítanak és külön állandó

M. ' t"i kirendeltséggel bírnak.

Hailelszerelési tárgyak (ném. Schiff$au8rü»-
t

i
. ^ bixtoeitó készülékeken (1- o.

kra^éeére, üzemére szolgáló,

u' .. >..< ^-íelelööaBxesingó alkatrészek

valamint as anyagkésdet Ilyenek gö-

.. c4 tartalékirépréfflek, szén. olaj. gépész-

zámok, vitorlásokon a vitorlák, vitorlafák,

r. : zet. bármily hajón pedig a hajózási mszerek
(1. 0.), horgonyok, láncok, lobogók, lámpák, kóc,

kátrány, festékek, mindenféle mesteremberi szer-

számok, vödrök, cs<jbrök, ruházati cikkek, konyha-

és asztalfelszerelés stb. Hadihajókon tágabb érte-

lemben még ide számitható az egem tüzérségi,

torpedó-, akna- ée eg>'éb különleges lélasnreléB.

Ht^ófenék. 1. Fenek.
Hajóféreg v. hajófúró (Teredo navalis : hiv-

'

'i itas wrtri«»i-nak is, a. m. tengeri csa-

:. Fúrókagylók.
najoioglár. hadihajón az általános rendre való

felii'j-yf'lt'ttel megbízott altiszt, nálunk rendesen

órnu'steri v. törzsaltiszti rendfokozattal, ki egy-

szersmind mint szolgálatvezet magasabb rangú
altiszt a legénységnek a katonai rszolgálatra való

vezényeltetését. a napi kihallgatásokra való eló-

vezeté6ét,a büntetések eljegyzését és foganatosí-

tását eoftözli. A H. közvetlen a legidsebb tiszt-

nek van alárendelve.

Hajófogság (ném. Bordarrest), hadihajókon

a fegyelmi fenyítés egy neme, mely megfelel a

szárazföldi hadÉeoreg iaktanyafogságának. A H.

azon köteleaettsé^el jár, hogy a fenyített a ha-

jót el non hagyha^^a és a fels fedélzet hátsó ré-

szén xtem tartózkodbatik. Kiszabható úgy tisz-

tekre, mint legénységre.

Hajófont, 8zárazí<)ldi szállításoknál is haszná-

latos régebbi kereskedelmi súlymérték. Értéke
140—200 kg. között változott.

Hajófmeeter, I. Hajómester.
Hajófúró (áiut), 1. Fúróhaffylók.
Hajófuvard^, a hajó bérbevételéért fizetett il-

letek, moly a felek kölcsönös megegyezése alap-

ján állapittatik meg. A H. az egem hívóra v. csak

annak ^ee részeire s egy v. több utazásra vagy
megbaUútnott idtartamra szól ; az áruszállítást

illetleg az árú darabszáma, súlya v. térfogata

szerint igazodik. A szállításokért megállapított

H. a rakomány átadásának befejezte után azon-
nal ílzetend, a h^óparanosnoknak v. meghatal-
mazott helyetteetadc azonban a kirakott és át-

adott részmennyiségek arányában számítandó
fuvardijrészletflzetésekre van igénye. A H.-nak

egy különös neme a távolsáoi fuvardíj (ném.
Dit^tanzfracht), mely a feladó által abban az eset-

ben tizetend, ha a hajó útközben erhatalom kö-

vetkeztében élposztnl, vagy ba a szencd felek

egyike a ftayarsMnödést indokolt kényszerít kö-
rülmények (háború, ve-íztegzár stb.) fenforgása
ini.itt folmondja. A t^^.volsági fuvardíj a h^ ál-

tal tényleg megtett útnak a kilátásba vett uta-

záshoz való arúuyában számíttatik.

HajófuvarleTél (franc. Connaissement, Police

de cargaison, l^oliisemevt, ang. Bül of lading,

rövid. B. L., ol. Polizza di carico, spmy. (Jo-

liocimiento), a tengeri hajózásban használt hajó-

oknóány, mellyel a hajóparancsnok a rakomány-
nak átvételét elismeri é.s magát kötelezi, hogy
azt a rendeltetési kikötben a címzettnek kiszol-

gáltatja. A H.-ben foltüntetendk : 1. a feladó

neve ; 2. az átvev (címzett) neve és tartózko-

dási helye ; 3. a hajóparancsnok neve ; 4. a hajó

neve. nemzetisége és hordképessége ; 5. a rako-

mány a feladási és rendeltetési helynek megjelö-

lésével ; 6. a fuvardíj. A H.-et nálunk négy pél-

dányban szokás kiállítani és pedig a hajóparancs-

nok, hajótulajdonos, feladó és átvev (címzett)

részére. Az els kettt a feladó, a két utóbbit

pedig a hajóparancsnok vagy esetleg a hajó-

tulajdonosnak más meghatalmazottá íija alá.

A H. névre vagy rendeletre szólhat : ez utóbbi

esetben, mint bármely értékpapír (pl. váltó), for-

gatható. A H-et minden fenntartás nélkül vagy
bemondás szerint záradékkal ellátva írják alá.

Az els esetben a hajóparancsnok a U.-ben jel-

zett rakomány (árúk) mennyiségeért teljes mér-
tékben felels, míg az utóbbi esetben csak a hívó-
jára berakott és a H.-ben megnevezett darab-

árúknak száma és azonossága tekintetében sza-

vatol, ellenben az árúk súlyának és térfogatának

helyességéért felelsség nem terheli (Code Na-
póleon és a Fiumei kereskedelmi és iparkamara
által kiadott üzleti szokások.)

Hajóluvarozás. A hajót akként értékesitik,

hogy dolgok vagy személyek szállítására hasz-

nálják. Azt a szerzdést, amelynek alapján a dol-

gok, árúk fuvarozásatörténik, árúfuvarozási szer-

zdésnek nevezzük. Az ily szerzdésben vfUamdy
személy arra kötelezi magát, hogy egy ^ész
\xa^6X vagy annak meghatározott részét v. helyi-

ségét árufuvarozásra egy másik személjmek d^j

(fuvard^) ellenében rendelkezésére bocsá^a, vagy
ily díj fizetése ellenében egyes árúkat fuvarozásra
átvesz. Jelenlegi jogunk szerint a H.-i szerzdés
kötéséhez írásbeli alak nem szükséges. Nagy
Ferenc tervezete (85. §) az írásbeli alakot — az
50 tonnán aluli v. csak ki^^pa^thajózásra jogosí-

tott hajóktól eltekintve — megkívánja. A hiyó-

árúfuvarozási szerzdésben a be- és kirakodás
ideje is szerepelni szokott. L. még Uajófuvardij
és Uajófuvarlevél.
Hajóflke. a hajószemélyzet tisztikarának, va-

lamint az ntasoknák elhelyezésére és elszálláso-

lására szolgáló helyisig. Saeméiyszállító gz-
hajókon a H.-k száma természetesen jóval na-
gyobb, mint a teherssállítö hajókon. A fülkék be-

rendezése a btúó rendeltetése és az utasosstály

szerint (1., 2. és 3. oszt , fedélközi utasok), a leg-

egyszerbb kiviteltl a legdíszesebb berendezésig,

igen változik.

Hajógépek. 1. O^hajó és Máloros hajó.

Hajógy*' (n^ni- yVerfty. Seearsenal; ol. can-

tiere di tvstruziom riavali v. arsemüe maritíimo

:

franc chantier de construction navaie v. arse-

nal maritime : ang. ship- t. dodc-yard, tpharf),

a tenger v. valamely folyó parsán, alacsonyan a
víz felett fekv hely, mely hajóliak építésére, ki-

javítására és mintán a hajók már vízre bocsáttat-
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tak, azoknak felszerelési helyül is szolgál. A hajó-

kat a dokkban (1. o.), v. pedig a hajócsúszdán (só-

lyán) (nóm. Helling) építik. Ez utóbbi egy lejts,

gerondázattal ellátott pálya, ahonnan a hiajó elké-

szülése után, szántalpaki'a fektetve, csúsztatás által

könnyen a vízi'g bocsátható, s hasonlókép a javí-

tandó hajó a partra is húzható. A sólyának ezen
lejts, a csúsztatásra alkalmas részét sólyasiJdó-

nak, a gerendázatot sikló-gerendázatnak v. csúsz-

tató gerendázatnak hívják (1. Hajóépítés). A hajók
felszerelési munkálatához tartozik a gépeknek a
hajóba való rakása, összeillesztése, a csavaroknak,
kormányrúdnak helyretétele, árbocok felállítása,

a hajó belsejének palánkozása, a mázolás, árbocfel-

szerelés, hadihajókon a páncóllemezeknek meg-
ersítése, a tornyok és a lövegek felállítása, álta-

lában az egész bels berendezés. Égy H.-ban tehát

sokféle mhelyek, a hajók kikötésére szolgáló

rakpartok, vízmedencék, száraz és úszó dokkok,
mellékhajók, kszén-, élelmezési- és építanyag-
raktárak stb. vannak. A H.-ak v. magán-, v. állami

(hadi) H.-ak, amikor is többnyire tengen arzená-
loknak V. tengerszertáraknak neveztetnek. Sze-

mélyzetülc, mely nagj'obb H.-akban több ezer fre
rúg, vezet- és munkásszemélyzetbl áll, ezek
magán- H.-akban polgári egyének, míg tenger-

szertárakban részben tengerésztisztek és tiszt-

viselk (mérnökök, mvezetk, mesterek). Egy
H. több üzemszakcsoportra v. igazgatóságra osz-

lik fel. így a polai cs. és kir. tengerszertár, mely-
nek parancsnoka egy ellentengernagy, feloszlik a
felszerelési, kötélzeti, hajóépítési, gópépítési, tü-

zér- és torpedó-igazgatóságokra ; az els kett és

az utolsó élén mint igazgató 1—1 tengerész törzs-

tiszt áll. Megjegyzend, hogy a polai tengerszer-

tár 2 részre oszlik fel : a^ (hajó) építési és a fel-

szerelési arzenálra (néra. Construktions-Arsenal,
Ausrüstungs-Arsenal), melyeknek rendeltetését

elnevezésük megjelöli.

Ausztriának és Magyarországnak a következ
H.-ai vannak : a) magyar tengerparton fekszik : 1.

a ílumei Danubius, Ganz és Tsa-féle H., mely a
régi Howaldt-féle H.-at felváltva, állami segéllyel

most már a legnagyobb hadihajók építésére is

vállalkozik (1912. egy 20,000 tonnás csatahajót
épít), egy ílókgyára Porto-Réban van, hol tor-

pedónaszádok épülnek ; 2. a Whitehead-féle H.,

mely tengeralatti naszádok építésével foglalko-

zik. Tengeri H.-ainkon kívül folyami hajók épí-

tésére Újpesten és Ó-Budán van több nagyszabású
H.-nnk, melyek közül legjelentékenyebbek a Duna-
gözhíyózási r.-t. és a Danubius-Hartmann-cég
H.-a. b) osztrák partokon fennállnak — a már
említett polai tengeri szertáron kívül, melynek
Toodóban egy kis fiókgyára van — mint magán-
H.-ak : 1. a trieszti Stabilimonto tecnico sólyái

;

2. az Osztrák Lloyd trieszti arzenálja ; 3. a Can-
tiére navale triestino Monfalconeban ; 4. Lussin-
piccolóban és a dalmát partok mentén néhány
kisebb H., melyek azonban csak parti gzösök,
vitorlás bárkák, jachtok és csónakok építésére
vannak berendezve. Ezenkívül még Bécsben és
Linzben vannak a Dunagzhajózási r,-t. tulajdo-
nában nagy H.-ak.

Ujabban francia mérnökök egy Úszó H. építé-
sét vették tervbe, mely hasonlatos lesz az úszó

dokkokhoz, azonban saját gépeivel fog haladhatni
és hajóalakú el- és hátsó résszel, szénnel, hajó-

építanyaggal, emeldarukkal ellátva szabadon
mozoghat egyik kikötbl a másikba. Az ilyen

úszó U. oly hatalmaknál, melyek az anyaország-
tól messze fekv gyarmatokkal bírnak, háború
esetén mint mozgó ílottatámpont (1. o.) esetleg

fontos szerepet fog játszani.

Hajóhad, 1. Flotta.

Hajóhadgyakorlatok v. flottagyakorlatok, a
tisztek és legénység gyakorlati kiképzését béke
idején a hajónak és a hajó fegyvereinek ós egyéb
berendezéseinek használatában, a hajók együtt-

mködésének gyakorlását háborúban elfordul-
ható feladatok megoldására célozzák. Ide tartoz-

nak tehát : mozgási gyakorlatok menet- és harc-
alakzatokban, éles lgyakorlatok, torpedógyakor-
latok, különösen éjjeli torpedónaszádtámadások
és azok elleni védekezés, tengeralatti naszádok
támadásai és azok felfedezése és elhárítása, akna^
vet és aknakeres gyakorlatok, partraszállások,

szénrakodó gyakorlatok a sík tengeren, felderít
gyakorlatok a szikratávíró és aeroplánok hasz-
nálatával egybekötve, harcgyakorlatok ós végül
hadászati (sztratégiai) mveletek.

Utóbbiakhoz mennél nagyobb keretek, lehetleg
sok hajó és torpedónaszád szükséges. Minthogy
még a legnagyobb tengerészetek flottái sincsenek
az egész éven át felszerelve, hanem csak kisebb-

nagyobb részei, ennélfogva sztratégiai hadmve-
letek csak akkor tartatnak, midn a flotta legna-

gyobb része szolgálatban áll. Ez rendszerint a nyári
évszakban v. kora sszel történik, midn még az
Északi-tengeren is többnyire kedvez az idjárás.
A többi évszakokban egyéb gyakorlatokat tar-

tanak.

Az osztrák-magyar hajóhadból az egész éven
át többnyire csak egy hajóraj áll szolgálatban,

melyet a legújabb csatahajók (rendszerint 3), né-

hány cirkáló és egy kisebb torpedóflottilla alkot-

nak, egy ellentengeniagy vagy altengernagy
parancsnoksága alatt. A tavasznak 2 hónapját ki-

véve, midn reprezentációs utat tesz a Földközi-

tengeren, a hajóraj folyton gyakorlatozik. A nyári
hónapokban megersítik a tartalék hajórajjal,

mely különben csak löv-, torpedó- és kisebb harc-

gyakorlatokat végez, számos cirkáló és toi-podó-

naszáddal (újabb idben a tengeralattiakkal is) ós
most a nagyobb stíl gyakorlatok kerülnek sorra,

olykor a szárazföldi hadsereg részeivel együtt,

midn is csapatszállítások a tengeren és partra-

szállások ellenséges partvidéken képezik a meg-
oldandó feladatokat. E gyakorlatok csúcspontja

a több napon át egyfolytában tartó ú. n. aharc-

szer gyakorlati) viszonossággal, melynél a hajó-

raj 2 részre oszlik (kék ós vörös fél). Ennél
az uralkodóház valamely tagja, többnyire a trón-

örökös, jelen szokott lenni. — A dunai flottilla is

szokott H.-at tartani, melyek részben önállóak,

részben a hadsereg ós lionvédség szi fegyver-

gyakorlataival kapcsolatosak.

Hajóhadnagy, finiélzeti tiszti rangfokozat a
kereskedelmi tongorészotnél, 1. Hajóparancwok.

Hajóhíd. 1. A rendes hídszerkezetektl lénye-

gileg abban különbözik, hogy a szerkezet közbens
alátámasztására nom a szilárd talajba épített pUlé-
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rok, hanem vizoa úszó fa- v. vasb^ók (pontonok),

e«ctlcg hordók, tutajok, pléh-honfíorek stb. szol-

frálnak. Az ilyen úszó alátámasztás, helyének biz-

U)6itása végett, a vízfolyás irányát tokintve feiUI-

pAl, esetleg alulról is a vizfonékhez van horgo-

v!v g a szomszédos alátámasztások (hajók)

is közt is keresztirányú láncokkal van-

naK összekötve. A H. rendesen több tagból áll,

amennyiben két v. három hajó, a n^jta nyugvó
hídszerkezettel ogj-ütt, külön egészet képez s a

szomszéd, hasonló csoportokkal arra való szerke-

zetek által van összekapcsolva. A felsó Duna men-
tén egy-e^ ilyen tagot glédának neveztek. A H.
ján'inÁIvnia a dolog természeténél fogva a víz

s. (^ak csekély magassáirban lehet s igy

;! i> helyén átmenó hajóki izlekedós átbo-

- 1 csupán a hid egy részének ideiglenes oltá-

.>a : a H. kinyitása által lehetséges. A kinyi-

tás úgy történik, hog>' a H.-nak az átbocsátandó

jArómrt nnj^ságához képest egy vagy több tagját

k • k 8 a felsó horgonyláncok megereszté-

. '> az alsónak meghúzásával (folyóvíznél

a MZ áudrának közremködésével) a vizén annyira

lebocsá^ák, hogy o tagok a hidon támadt nyílás

t'ngelyéból oldalt eltávolíthatók. A H.-nak a part-

vi való csatlakozása többnyíre szilárd (cölöpé-)

építmény közvetítésével történik. Változó vízál-

lású folyón a H.-nak a vízszínnel együtt változó

pályamagasságú részét a parton lévó szilárd, vál-

tozatlan magasságú építménnyel olyan lejáró köti

össze, amely a végein alkalmazott csuklós, illetve

kerekes szerkezet segélyével, a változó magas-
ságkülönbségnek megfelelen különbíizó lejtóbe

képes helyezkedni. A H.-ak régebben egész terje-

delmükben fából készültek s mint ilyenek, csak

ideiglenesjeilegú hidaknak toklnthetök, amennyi-
ben jégzajlásnak nem tudnak ellentálluí, miért is

jégzajlás eltt el kell ókét távolítani. Éppen ezért

a hídépítés fokozatos fejldésével a H.-aknak, ez

egy ik legrégibb kelet áthidalási módnak, szerepe

mindig alárendeltebb lett. Hazánkban is a jelen-

tékenyebb dunai és tiszai H.-ak fokozatosan ál-

landó vashidaknak adtak helyet. Azonban újab-

ban is épülnek H.-ak, még pedig vasból, oly kivé-

teles esetekben, midn igen mély víz fölött kell

áthidalást létesíteni, vagy pedig az altalty tel-

jesen megbízhatatlan, úgy, hogy szilárd támaszok
építése nem lehetséges. Ilyen vaslnil készült H.-

nak nagyszabású pt'^ldája Konstantinápolyban az

Aranyszarv fölött épült galatai híd, mely 472 m.
li. V-/Ú ós 20 m. széles, helyenkint azonban még
37 ü m.-re is kibvül. A híd középs 5t m. hosszú
része nagy tengeri hajók átbocsátására szabaddá
tehet és ezenkívül vasszerkezete akként készült,

hogy a középs részen, a híd csukott állapotában
is marad a vízszín és a hídszerkezet alsó éle kö-

zött 12 m. széles és 5 m. magas szabad tér, mely
kisebb h^ók áthaladását lehetvé teszi. Még mai
nap is nagy jelentsége van azonban a H.-aknak
a hadviselésben ; amennyiben igen gyorsan öeaze-

állíthatók és szétszedhetk, alkatrészei könnyen
szállíthatók s az ellenség tüzelésének aránylag
csekély felületet nyújtanak. Katonai célokra fa-

hajók helyett tzbiztonság szempontjából elnyö-
sebb vaspontonokat alkalmaznak. Ilyen vasponto-
nokkal az 1894. évi szi hadgyakorlatok alkalmá-

val a Dunát Nagynuurosnál egy óra alatt áthidal-

ták.

2. H. 0- az ábrát), csapó híd, moly két h^ó
összekapcsolására szolgál. A rómaiak a tengeri

hadakozással elször a pún háb<jruk alatt ismer-

kedtek meg. Eleinte a punok, mint akik évtize-

deken át tengeri kereskp<lelenimel foglalkoztak,

fölényben voltak ; a rómaiak azonban csakhamar.

Hajóhíd,

a hajóhíd mfikOdésben ; h hAJóbi'd nyag^alomban ; e ellen-

séges hajó; d római hajó.

egy partravetett pún háromevezs hajó mintájára,

számottev hajóhadat szereltek fel. Ennek segé-

lyével már a siker reményével vehették fel a har-

cot ellenfeleikkel. Ekkor találták fel a rómaiak
azt is, hogy minden egyes hajójukatcsapóhidakkal

szerelték fel, melyet az ellenséges hajóba kapcsol-

tak és így a H.-ak által a tengeren is száraz-

földi csatákkal tudták a háborút a maguk javára
eldönteni.

Hajóhitelez. A hajózás természetével jár,

hogy kölcsön nyújtása esetén nem a hitelez, ha-

nem az adós van a zálog (a hajó) birtokában. A
hajók emellett szavatolnak bizonyos tartozások-

ért, különösen azokért, amelyekot a törvény el-

sbbségi joggal ruház fel. E szerint a H.-knek két

fajtáját lehet megkülönböztetni : 1. a tulajdon-

képeni H.-t, akinek kiváltságos állása van s aki-

nek zálogjoga az összes többi zálogjogokat meg-
elzi és 2. a hajózáloghitelezt, aki csak a H.

után jön rangsorban. A hajózáloghítelezk rang-

sora olyanformán sorozódik, mint a tolokkönyv-

ben a jelzáloghítelezk rangsora. A minden más
hitelezt megelz követelések a következk : 1.

hajózási költségek ; 2. a hajóparancsnok és hajó-

személyzet illetményei az utolsó utazásra ; 3. a
hajó rzési díja; 4. raktánlíj a hajózási szerekre

vonatkozólag ; ö. a hajófentartási költségek —
az utolsó utazáson elfordult javítási költségek

kivételével ; 6. a hajóparancsnoknak a hajó fen-

tartása cédából az utolsó uttizás alatt kölcsönzött

összegek ; 7. a hajó eladásánál fenmaradt tarto-

zások ; 8. a hajó útnak indulása eltt a hajófelsze-

reltere felvett kölcsönök ; 9. az utolsó utazás biz-

tosítási díjai a hajótestre stb. vonatkozólag; 10.

a berakott árúk át nem adásából ered kártérí-

tési követelések.

Hajóhomlok (ném. Bug ; ol. prora; tmnc
proue ; ang. bow), a hajót<>stnek wl lév része,

melynek alal^a a legnagyobb befolyással van a
hajó menetsebességére, amennyiben a víznek el-

lentálló nyomása egyenesen a H.-ra hat. A hajó



Hajinas — 346 Hajójogr

hivatásának megfelelöleg a H. szóles, telt v, kes-

keny, éles, elretolt v. visszahúzott stb. A vitorlás

hajóknak teltebb, szólesobb, a gzhajóknak kes-

kenyebb, élesebb H.-uk van.

Hajóinas (ném. Schiffsjunge ; ol. mozzo ; franc.

moiisse ; ang. boy), így neveznek oly 14—17 éves

fiukat, kik a tengeren való hajózásnak ösmereteit

gyakorlatilag óhajtják elsajátítani és e végbl
hajóra v. külön e célra szolgáló iskolahajóra szál-

lauak, hogy ottan matróz-szolgálatot teljesítsenek.

Két-három évi gyakorlati szolgálat után matró-

zok lesznek, késbb teljes matrózok, végre pedig,

ha elméletileg is kiképeztettek (Németországban
csak a megfelel vizsga letevése után), kormá-
nyosok V. kisebb hajókon vezetk. Nálunk a hadi-

tengerészetnél a H.-ok a Sebenicóban horgonyzó
H.-iskolahajóra jönnek, hol 2—3 évig úgy gya-
korlatilag, mint elméletileg iskoláztatván, mint
1-s osztályú matrózok soroztainak be a haditen-

gerészet állományába, hol megfelel különleges
továbbképzés (tüzér-, torpedó-, akna-oktatótan-

folyam stb.) után aránylag gyorsan altisztekké

lépnek el és idvel a legmagasabb törzsaltiszti

rendfokozatot is elnyerhetik.

Hajójárás, java víz, hol a hajók rendes útja van.

Hajójelzések (ném. ScMffssignale ; ol. segnali

di hordó ; franc, signaiix de navire : ang. shijfs

signals) hajóknak egymás közt v. parti jelzállo-

másokkal való összeköttetésére szolgálnak. Álta-

lában optikai (látható) és akusztikai (hallható)

jelzésekre oszlanak fel. Az elbbiek adhatók nap-
pal és rövid távolságra e célra készült különféle

szín, rajzú és alakú jelzlobogók kombinációi-
nak segélyével, kézi lobogókkal adott int jelek-

kel ; nagyobb távolságokra valamely árboc suda-
rán v. a parancsnoki hídon, hajópárkányon stb.

alkalmazott szemaforral, különféle mértani tes-

tek (gömb, gúla, henger) kombinációival, igen
ers fényvillanásokkal (fényszóró, heliográt) a
Morse- v. más rendszer szerint. Az éjjeli optikai

H. természetesen csupán csak fényjelzések vagy
jelfények, melyek adhatók mindenféle világító

testekkel, tehát fáklyákkal, magnéziumfénnyel,

röppentykkel, gyertya-, kolaj-, villamos lám-
pákkal, fényszórókkal stb. Nagyobb modern ha-

jók csakis villamos jelzlámpákat használnak,
mégpedig v.állandó fény, különböz szín (fehér,

piros, zöld és kék, de legtöbbnyire csak fehér
és piros) lámpák kombinációit (Sellner-féle rend-
szer) v. pedig egy ers fény lámpa hosszú és
rövid villanásait a Morse- v. más rendszer szerint.

Igen nagy távolságokra, ha szikratávíró nincs a
hajón, ers fényszórókkal lehet jelezni.

A ködös idben adandó akusztikai H.-ro szol-

gálnak gzsípok, jolzkürtök, közönséges kürtök,
hajóharangok, végiil vak ágyúlövésok ; török ha-
jók dobjelzéseket, japán és kinai hajók gongjel-
zés<'ket alkalmaznak. Újabb idben a szikratávíró
és a drótnélküli táubeszélö a legtöbb jelzési esz-
közt pótolja, bárha különösen rövid távolságokra
és oly hajókkal szemben, melyek nincsenek táví-
róra, illetve távbeszélre berendezve, valamint
ezen eszközök mködési zavara esetén a régibb
eszközök nem nélkülözhetk. Parti állomások és
hajók közötti összeköttetésre iijabban vfzalatti
hangjelzések (1. o.) jöttek használatba.

Mindezen H. használata különféle jelzrend-
szerek (ném. Signalsystem) szerint lehetséges. A
mindinkább kifejldött tengeri forgalom szüksé-

gessé tette, hogy bármely nemzetiség hajók
érintkezésének lehetvé tétele céljából nemzet-
közi jelzrendszer (ném. internationales Signal-

system) állapittassék meg, moly hajók és parti

jelzóállomások közt is használatos. Az ezen rend-
szer szerint adandó jelzések a nemzetközi jelzö-

könyvben vannak megállapítva, mely az összes

nenlzetek nyelvére le van fordítva. A nemzetközi
jelzrendszer szerint zászlókkal kb. 8 km.-ig,

bizonyos mértani alakok kombinációival kb, 20-ig

nappal, éjjel pedig fehér ós vörös lámpások kom-
binációival lehet jelezni.

Az egyes haditengerészetek azonban saját

használatukra még külön-külön jelzrendszerek-
kel és hozzávaló jelzkönyvvel is bírnak, mely
azonban csak az illet flottán belül használ-

ható. Minden rendszeren belül rejtjelekkel is lehet

jelezni.

Hajójog. A nemzetközijog szerint a hajók úszó
területrészei (portion du territoire) annak az ál-

lamnak, amelyhez nemzetiségök szerint tartoznak
és amelynek lobogóját viselik. A nyílt tengeren
lév hajóknál ennek az elvnek minden következ-
ményeivel elismerése nehézségbe nem ütközik.

Ennek egyik folyománya, hogy a nyílt tengeren
lev belföldi hajón elkövetett bncselekmények
belföldön elkövetettekuek tekintendk s a belföldi

törvény alá esnek. Komplikáltabb az eset akkor,

midn a belföldi hajó külföldi területen, kiköt-
ben, folyóban van, mert itt két állam teriiletfelsö-

sége követel elismerést. Egyes hajók területen-

kívüliségétl eltekintve (1. Területenkivüliség) a
területi hatóságok az idegen hajón elkövetett

cselekmények miatt csak akkor lépnek közbe, ha
az ügyben a hajóhoz nem tartozó személy, vagy
a kikötnek közrendje van érdekelve. A hajón a

hajó személyzete között felmerült s a szárazföld

belrendjét nem érint ügyekben a hajó nemzeti
hatósága általános elismerésben részesül. Kiköt-
rendészeti szempontból persze a külföldi hajók

alá vannak vetve a kiköt fölött rendelkez állani

törvényeinek. A hajók nemzetisége v. honossága
alatt a hajónak valamely államhoz tartozását éi t-

jük. Ennek bizonyos feltételei vaunak. A német
törvény, melyet a legszabadelvbbnek mondanak,
csak azt követeli, hogy a hajótulajdonos német
állampolgár legyen s hogy a hajó a hajólajstromba

beiktattassék. Pedig ennél is szabadelvbb a ma-
gyar 1879 : XVI. t,-c., mely szerint nemzeti hajó

lehet minden kereskedelmi tengeri hajó, mely a
hajólajstromba be van iktatva, illetleg bizonyos

esetekben ideiglenes útlevéllel ellátva, sárra, hog>'

a hajó a hajólajstromba beiktatható legyen, ele-

gend, ha az »/j részben magyar állampolgárnak
birtokában van. Az a további megszorítás, hogy
nemzeti kereskedelmi hajónak parancsnoka csak
magyar állampolgár lehet, s hogy hosszíijáratu

hajón a magyar parancsnokon kívül belföldi hajó-

hadnagynak is kell lennie, nem nemzeti szkkeb-
lség, hanem tiatal tengerészetünknek elutasít-

hatatlan követelménye. A hajó nemzetiségének
igazolására a hajóokmávyok (1. o.) szolgálnak.

Idegen lobogónak használata, az ület állam on-
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gedélyo nélkül, tilos. Uy emredély megadása nem-
aetközijogilag nehézségekbe nem ütközik, feltéve,

hogy justa causa képezi alapját s a szándék nem
-csalásra v. (>t?yób vlsszaóléeekro iiányul.

. EÍajókalaax v. kalaug (ném. Lootse, oL Pi-
* ota, ans?. Pilot), tengerésa v. hajée, aki a helyi

V iszonyokkal ismers lévén, nehezen hajózható,

«zirteis V. zátonyos vizeken kikötkbe való eve-

jtésnél a h^ónak vezetésére felfogadtatik és ezen

szolgálatáért megfelel díjazásban részesül Szol-

gálatuknak minsége szerint vannak: tengeri

H.-ok, kik a hajókat nagyobb terület tengerré-

szeken kalauzolják és a hajókat a sik tengerrl

a külsó kikutókbe vag>' a folyamok torkolataihoz

vezetik; helrízi H-ok, a hajóknak a belvizeken

való kalauzolására, és kiköt- vagy réi'-H.-ok,

kiknek hivatásuk a hajókat a beLsö kikötbe ve-

zetni. Rév-H.-ok alatt nálunk a révhivataloknak

« egész kiköti szolgálatot ellátó altiszti sze-

méljiiete is értend. Bizonyos nehezen hajózható

helyeken, mint pl. a La Manche-csatornán, külön

csaioraa H.-ok vannak, kik a bajókat a veszé-

lyes és egyszei-smind élénk forgalmú vízi-utakon

vezetik. A tengeri H.-ok sokszor igen messzire

kimennek a sík tengerre, hogy ott a kiköt vagy
csatorna felé közeled hajókat felkeressék és o

célra ú. n. kalauzcsónakokat, kalauzkuttereket

használnak, mely jármvek sajátszer építésük-

nél fogva a legnagyobb viharral is dacolhatnak

és sokszor mentcsónakok gyanánt is használtat-

nak. Hivatásokra nézve a H.-ok e foglalkozást

vagy mesterségbl úzik, vagy pedig e nehéz és

életveszélyes szolgálatot mint állami, kiköt-
városi vagy egy e célra alakult társaság hivatal-

nokai végezik.

Hajókapitány, a kereskedelmi ievgerészetnél

fedélzeti tiszti rangfokozat, melynek ehiyeré-

séhez az elírt hajózási idnek beigazolása és

a H.-i vizsgának sikeres letétele kívántatik meg.
Az alább idézett minsítési rendelet a teng. keresk.

hajók rendeltetésének megfelelleg kispartfu^já-

ziisú, nagyparihajózású és hosszujáratú H.-okat

különböztet meg. Az egyes rangfokozatoknak
megfelelleg az elírt hajózási id és vizsga

tet&tetében támasztott követelmények is külön-

félék. A H.-ok a m. kir. tengerészeti hatóság
által oklevéllel láttatnak el, mely ket rang-

jukn :olleg a különféle hajózási nemek-
ben ;itott hajók vezetésére is feljogo-

sí^a. II.. 1\MJ2. évi 10,479. sz. m. kir. keresk. mi-

niszt. rend.). L. még Hajóoaratirsnok.
A folyatnha)ózúsnúl a H.-t állására nálunk a

m. kir. Vasúti és Hajózási P^öfelügyelóség meg-
felel vizsga után, oklevél kiadása mellett képe-

síti. A vezetése alatt álló hajóért, annak helyes

terheléséért, szt^zerú kezeléséért, a fennálló

cendsiabályok pontos követéséért, a hajón lev
aianélyek és árúk biztonságiért s általában mind-
azért, mit vezeti minségében mvel vagy mu-
laszt, személyesen felels.

Hajókár (ol. avaria; ném. Havarie; franc.

avarie : ang. averaqe, am7íor(^<?>,általában a hajó

V. az ání, v. mindkett érdekében tett minden
rendkívüli kiadás ; továbbá mind az a kár, amely
a hajót és az árút a berakodás- és elindulástól a
visszatérésig és kirakodásig éri. A hajókár kétféle

:

nagy vagy közönséges és kis vagy különös H.

Az dsö osztályba iaitozaA^: 1. váltságd^ címén
tett ílzetés ; 2. tengerbe dobott ingók (gettó) ; 3. el-

szakadt vagy levágott horgonykötelek vagy ár-

XxxSiik ; 4. közös megmentés érdekében elhagyott

horgonyok és egyéb ingók ; 5. a gettó által a hajón

maradt árúkon okozott károk ; 6. a h{^ó védelmé-

ben megsérült matrózok g>'ógyitásl s élelmezési

költségei, a matrózoknak illetése s élelmezési

költségei a letartóztatás tartama alatt, ha a hajót

valamely államhatalom elfogta, s ugyanaz a közös

megmentés érdekében önkénj't szenvedett károk
kijavításának idejére, ha a híyó hónapszámra volt

bérelve ; 7. ha a hajó vihar v. üldöz ellenség ell
valamely öbölbe vagy folyóba menekülni kény-
telen és ebbl a célból a hiOó terhén könn>itoni

szükséges, a kirakodásnak költségei ; 8. a zátonyra

jutott hajónak elindítása érdekében a h^ó meg-
mentésének szándékával tett kiadások ; s általá-

ban közös jó és a hajónak s az áruknak megmen-
tése érdekében indokolt határozatok folytán tett

kiadások s önkényt szenvedett károk. A második
osztályba tartoznak: 1. az árúkon természetes

minségük, vihar, rablás, hajótörés vagy zátony-

rajutás folytán esett kár ; 2. az árúk megmentése
érdekében tett kiadások; 3. horgonykötelek,

horgonj'ok, vitorlák, árbocfák, köteleken szen-

vedett veszteség vihar v. más tengeri baleset

folytán ; a kikötéssel járó költségek, ha a kikötést

a most nevezett tárgyakon véletlenségbl szenve-

dett veszteség, élelemmel ellátás v. a meghasadt
hajónak kijavítása teszi szükségessé ; 4. a matr-
zokuak úgy mint fent 6. alatt a letartóztatás,

illetig a kárkijavítás idejére járó fizetés és élel-

mezés, ha a hajó utazásra volt bérelve ; 5. a mat-
rózoknak fizetése és élelmezése a vesztogidó (qua-

rantaine) idejére, ha a hajó hónapszámra v. uta-

zásra van bérelve. És általában kizárólag a hajó

által, vagy kizárólag az árúk által (tehát nem a
h£ÚÓ és az árúk által) tett költségek vagy szenve-

dett károk a berakodás és elindulás idpontjától

a visszatérés és kirakodás idpontjáig. A közön-

séges H.-t viselik az érték arányában : az árúk,

a fél hajó és a fél hajóbér ; a különös H.-t a kárt

szoavöóett vagy a költséget okozott dolognak tu-

It^donosa. A hajóparancsnok v. a legénység gon-

datlans^a által az árúkban okozott kár szintén

különös H., melyet az árúmtk tulajdonosa viselni

tartozik, de visszkereseti joga v.<in a hajóparancs-

nok, a hajó s a higóbér eüen. Véletlen biú<^<>ssze-

ütközés folytán történt károsodást a károsodott

hajó viseli, kártérítési igény nélkül (casns nocet

dominó), ha az összeAttözést az egyik hajóparancs-

nok gondatlansága okosta, ennek haiói& ; ha két-

séges, ki vagymiekottaaiteBsetttközéet.azöez-
szetttköiött hajók kOsösen 8 ^yenl arányban
viselik a kárt. H.-ból igénynek nincs helye, ha
a közönséges H. a hajó és az árúk értékének

l«/,-át, a kfUönös H. a károsított dolog értékének

l*/«-át meg nem haladja.

HajókárbiztOBÍtás, 1. Biztosítás (száUltmány-

biztosítás).

Hajók&ró (luásut), ers, hegyes cölöp, amely-

hez a hajót akkor ersítik, amidn a tanyavetés

a tó színén a hajóhoz történik.

Hajókazán, 1. Gzhajó.
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Hajók biatonsága. Az 1912. évi aug. 21-én

60,805. sz. alatt a kereskedelemügyi miniszter

rendeletet adott ki (R. T. 1912. év 153. sz.), amely
a tengeri kereskedelmi hajók üzembehelyezésó-

nek engedélyezésére, az azokon teend biztonsági

intézkedésekre és a hajószolgálat ellátására vo-

natkozik.

Hajókeresztelés (ném. Schiffstaufe ; cl. hatte-

simo di una navere ; franc, baptéme d'un navire

;

ang. to name a ship), a vízrebocsátással (1.

Hajóépítés) kapcsolatos és azt közvetlenül meg-
elz ünnepélyes aktus, melynél a hajó nevét

kapja. Mennél nagyobb, jelentsebb a hajó, annál

nagyobb méreteket ölt a H.-i ünnepély. Nagy ke-

reskedelmi V. más magánhajók keresztelésére a

helyi hatóságok és testületek képviseli hivatnak

meg; keresztanya vmeiy elkel hölgy. Nagy
hadihajók keresztelése országos ünnep, melynek
díszét olykor az uralkodóház több tagjának meg-
jelenése is növeli. A haditengerészet parancs-

nokának meghívására részt vesznek a mind-

két állambeli frendek, országgj'lési képvise-

lk, a székesfvárosok képviseli, a hadtengeré-

szet, hadsereg ós honvédségek tábornokai és egyéb

tisztjei, valamint azok hozzátartozói, a helyi

méltóságok, a hatóságok fejei, testületek stb. A
felszerelt hajóraj teljes lobogódíszben várja az új

hajótársat. Keresztanya egy fhercegn.Kevéssel
a H.-re kijelölt idpont eltt a hajót a hadtonge-

részet superiora beszentoli. Miután a vízrebocsá-

tásra minden készen áll, a hadtengerészet pa-

rancsnoka jelentést tesz az uralkodót helyettesít

fhercegnek, ki megfelel beszéddel válaszol és a
vizrebocsátásra az engedélyt megadja. Erre a
keresztanya az Ó Felsége által elrendelt névre
kereszteli a hajót, egy villamos gomb nyomására
a felfüggesztett pezsgsüveg a hajó homloká-
hoz csapódik és a kiöml pezsg a hajót megke-
reszteli.Bgy másik villamos gomb nyomása meg-
adja a jelt a vízrebocsátásra. Az utolsó támaszok
és visszatartó berendezések eltávolíttatnak és a

hajó az egybegylt meghívottak és a néz tömeg
örömkiáltásai, a katonai zenekarok játszotta

hiranus hangjai, a hadihajók ágyúdörgése mellett

új elemébe siklik. A megtörtént vízroboesátásról

és keresztolésrl Ó Felségének távirati jelentós té-

tetik, ki a jelentésre szintén távirati választ küld.

A H.-t díszebéd, délutáni réunionok a hadihajó-

kon v. a helyi legfbb méltóságnál, este általános

kivilágítás követik. Természetes, hogy oly álla-

moknál, melyek nagy tongerészottol bírnak, tehát
ahol évente több nagyméret csatahajó és cirkáló

bocsáttatik vízre, a H.-i ünnepély megfelelleg
csekélyebb jelentséggel bír és szkebb keretek-
ben mozog.

Hajókiséret v. hajófedezet (convoi) joga a lon-

doni tengeri hadijogi nyilatkozat 61. ós 62. sza-

kasza szerint abban áll, hogy a saját államuk hadi-
hajói által kisért semleges kereskedelmi hajók a
hajóátkutatástól mentesok. A kisér hadihajó pa-
rancsnoka köteles a hadvisel felek vmely hadi-
hajója által hozzáintézett folszólításraa kisért hajó
minsége és rakománya tokintotóben írásbeli nyi-
latkozatot kiállítani. A hadvisel felek hadihajói
figyelmeztethetik a kiséró hadihajó parancsnokát
arra, hogy öt tévedésbe ejtették a hajó rakománya

tekintetében. A kisér hadihajó parancsnoka erre

maga kutattatja át a kisért hajót s az átkatatás-

ról jegyzkönyvet vesz fel, amelyet a hadvisel
felek hadihajójának parancsnokával közöl. Ha a
kisér hadihajó parancsnokának nézete szerint a
lefoglalás indokolt lenne, a kisér hadihajó a kí-

séretet a kisért hajótól megvonni tartozik. A lon-

doni tengeri hadijogi nyilatkozat létrejötte eltt
Nagybrítannia kétségbe vonta a kiséret jogát.

Több állam egymással kötött szerzdéseiben a
kiséret jogáról is rendelkezett. Franciaország az
1870-71. évi háború alatt a kiséret jogát elis-

merte.

Hajókonyha (ném. Schiffskmhe, Kombüse : ol.

cucina; fi'anc. cuisine ; ang. kitchen), kis hajókon
rendesen csak egy van, mégpedig a fels fedélze-

ten. Mennél nagyobb ahajó,annáltöbb H.van rajta,

még pedig a fedélzet alatt. így nagyobb oceán-

járókon minden utasosztály számára többnyire

külön H.-ban fznek. Nagy hadihajókon külön H.
van a legénység, külön a tisztikar (hivatahiokok

és hadapródok) számára és ha tengernagy van a
hajón, akkor külön konyhában fznek a tenger-

nagy, a parancsnokok és a tengernagyi törzskar

számára is. Modern nagy hajókon a legénység
levesét gzzel ftött nagy üstökben fzik, ameny-
nyiben az üstök körül kígyószerii csövekben
forró gzt vezetnek. A H.-kon kívül külön süt-
kemencék is vannak ily hajókon, hol naponta
friss kenyeret sütnek.

Hajókórház, a tengeri kereskedelmi hajókon
a betegek elhelyezésére és gyógykezelésére szol-

gáló helyiség. Minthogy a hajón, különösen a sze-

mélyszállító gzösökön az utazások folyamán
néha igen sok személy van aránylag szk helyen

összezsúfolva, a hajóegészségügy céltudatos el-

láthatása végett H.-ra feltélenül szükség van. Ily

helyiségként természetesen a rendelkezésre álló

férhelyek szk méreteinél fogva csak kisebb hajó-

szobák V. fülkék jelölhetk ki, melyekben arány-

lag csak kis számban helyezhetk el betegek, úgy
hogy tömegesebb megbetegedések esetén a bete-

gek V. ezeknek egy része a legels kiköt érin-

tése alkalmával a kiköti kórházaknak adatnak

át. A H. kijelölésénél, illetve beépítésénél figye-

lemmel kell lenni arra, hogy e helyiség lehetleg

oly helyen rendeztessék be, mely a legkevésbbé

van a hullámzás által okozott mozgásnak vagy a
hajócsavar rezgésének kitéve. Ennélfogva külö-

nösen nagy óceánjáró hajókon a H.-t lehetleg a
hajó súlypontja közelében építik. Nagy hajókon

a rendes H.-on kívül külön izoláló helyiség

is van berendezve, mely a ragályos betegség-

ben szenved személyek elhelyezésére és ápolá-

sára szolgál. Nálunk a H.-ra vonatkozó rendelke-

zéseket az 1912, évi 60.805. sz. keresk. min. ren-

delet írja el. E rendelet értelmében általában

csak hosszújáratú és nagj-parthajózású hajók lá-

tandók el H.-zal, illetve izoláló helyiséggel s kis-

parthajózású hajók csak abban az esetben, ha
nagyobb számban utasokat is szállítanak. A ren-

delet szerint a nagyparthajózású teherszállító

hajókon rendszeres H. létesltésétól el lehet tekin-

teni, ha a betegek részére külön e célra kijeli)-

lend közönséges hajófülke bocsáttatik rendelke-

zésre. Az említett rendelet részletesen elírja a
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aiBéraleitéBlógtárlbgatát, annak berendeiéeát

é8 feLuMoIAoét g hatáiowiiányokat tartalmai to-

vábbá az ápok)6zemélyset dhelyoiéaét és siolgá-

Utát Uletöleg. A H. és iaoláló helyteóg oélszerú

«)- és berondeiéeére a tiastáatartására különö-

sen a kivándoriókal nállitö hajókra fordítandó

a legnagyobb figyelem, mert nagy tömegszállitá-

eoknál a betegség keUö óvintéikedéeek hiányá-
ban gyorsan tova terjedhet. Nagyobb méret
hajókon a H.-on és izoláló helyiségen kívül külön
rendelhelyiség (ambolatorimn) és b(»colóterem
is etö van irva.

Hi^ökoa V. döfSkos (ném. Bamme v. Svom

:

ol. ímerone v. rostra; franc, éjaertm; ang. ram),
hadiiuú^ wrtAkéjének orralaknlag kiogró. igen

eröaen nwkesstett visüatti réme, mely ellensé-

ges haj^ oldalbad^és^re és ^ckép elmerítésére

fisolgál. A H. srégi fegyver, melyet már az asz-

szir hadihajókat ábrázoló dombormúvckon felta-

lálunk. Használatos volt a görögök és rómaiak-
nál \&. Eleinte a viz szine felett kinyúló geren-
dából állott, meljTiek végét fémbl készített

állatfej képezte (gör. embolos). Késbb egymás
felett több hegyes, fémmel kivert gerendát alkal-

maztak és az ó-korban hosszú idn át a tengeri

harcászat fleg a H. ügyes használását célozta.

Különösen Formúmes athéni tengernagy tüntette

ki magát a pelopoimesosí háborúban e harcmód-
ban, atiastrofénak nevezett mlveletét alkalmaz-
ván, mely abból állott, hog>' hajóival az ellensé-

ges harcvonalon áttört, azután pedig összes haj<M-

val rögtön ugyanazon oldal felé bátrafordult. Az
ellenfél ezt éOTevevén, szintén megfordult, de for-

dulatát késbb kezdvén meg, mé? nem végezte
be, midón a már tejesen hátrafordult athéni hajók
H.-nkkal oldalába rést ütöttek. Késbb e harc-

mód mind ritkábban, a vitorlás hajók korszaká-
ban pedig többé egyáltalában nem használtatott

és Gtnk a vértes gzhajók korszakában, tehát a
XDL 8Z. második felében éledt fel újra. Tegetthofí

tragernagy a Ussai csatában (1866) egé^ haro-

tervét a H. alkalmazására alapította s tényleg
sikerült is az olasz Ré d'Italla vértes hajót elme-
rítenie. E harcászati elv jó ideig uralkodott, mi-
dn is a döféssel való harcolásn külön tiposok

:

a koshajók (ném. KammschUre) keleticeztdc. Mi-

dn azonban a hajólövegek mind tökéletesebbek
lettek, úg>-, hogy még vértes hajókat is müid na-
gyobb távolságról lehetett harcképtelenné tenni,

továbbá a torpedó fellépése folytán a H., mely
csak a közeli hajótusában alkalmazható, meg-
Bzfint szerepelni. A legutóbbi tengeri ütközetben
(oo-eimai ütközet, 1905) már csak a löveg és a tor-

pedó niúködött, mint f^yver. finnélfogva legújab-
ban n h.i.iih iir.kat sok esetben H. nélkül építik.

L. n >2Mioz csatolt képmell^detet.
Ha. .:c8 (ném. Schiffsvermesswng; ol.

stazzcUura di una nave ; ang. measuremeiU ofa
ship), a ha^ó rtartalmának a rakodhatóeág m^-
itélése oéUából eszkSzUtUsiámitása. Ha egy higó
a szabályszer vizvonaUg merül, úgy a hi^|ö által

kiszorított víz éppen annyit nyom, mint a híyó
maga, terhével együtt. A hajó áftal, a szabálj-szerú
vízvonalig való merfliésénéi, a helyébl szori-
tott vízmennyiséget kOlanélerekben*kif»*jezve, dé-
ixlocemai^nak (víz-súly) nevezik, és miután 1 m*

víz lOO) kg.-ot vagy 1 tonnát nyom, a dépiace-
mentnak köbméterekben kifejezett száma egyenl
a bajónak súlyával tonnákban. A rakománynak
súlya, melyet eg>' hajó szabályszer vízvonal mel-
lett felvehet. vag>is a hajónak hordképessége ton-

nákban tehát egyenl az önsúlyának és a déplaoe-

mentnak különbözetével. Ez lenne tehát a h^ó
hordképességének mértéke, ha a hi^é mindig a
szabályszer vízvonalig rakodnék. A hordképes-
ségnek megállapítása, ami a H.-nek tuligdonképeni

céya,atengeri hajúknál általában nem ezen az ala-

pon, hanem a rakomány felvételére alkalmas he-

lyiségek térfogatának bizonyos képletek segélyé-

vel való kiszámítása által történik. A köbözési el-

járásnál zsinórmértékül szolgál, hogj- els sorban

a hajótestnek egész rtartalma számíttatik ki s

a nyert eredménybl, mely a hajónak vegjes
tonnatartalmát szolgáltatja, az árúk elhelyezésére

fel nem használható helyeknek levonása által, a
tifizta tonnaiartalom levezettetik. A köbözési el-

járásnál majdnem minden hajózástz nemzet a
Moorsom-féle rendszert követi. A kiszámítás e
rendszernél köblábokban történik, mely köblábok
100-zal osztva, a vegyes regisztertonna számát
eredménjezik. Ennek megfelelleg egy regiszter-

V. Moorsom-fUe tonna egj'sége gjanánt 100 angol
köbláb tekintend. A többi áüUamokban a H. e sza-
bály értelmében a méterrendszer szerint számít-
tatik, és a köbméterek összege 2'83-dal osztva
adja a regisztertonnát. A hajók köbözését a köbö-
zési hivatalok eszközlik. A köbözésrl az ú. n. kö-

bözési bizonyítvány állíttatik ki, mely a h^ó
által fizetend rév- vagy tu^ózásí illetékek kisza-

básánál alapul szolgál.

Hajókölcsön (Bodmerei, franc, contrat v. prét
a la grosse, ang. bottomry, ol. prestito a cambio
marittimo : a római jogbain foennsv. fenus nauii-
cum) alatt ol>' kölcsönügyletet értünk, amelyet
a hajó- V. rakománytalajdonos v. a h^óparancs-
nok a hajónak, rakományának v. részeinek zálo-

gul lekötése mellett meghatíú^zott d^ kikötésé-

vel bizonyos utazásra v. idre köt akként, hogy
a kölcsönösszeg és díj csak a hajónak v. rakomá-
nyának a rendeltetési kikötbe való szerencsés
megérkezte esetén, illetleg a meghatározott id-
nek szeraacsés elmúlása esetén fizetend. A H.
tehát a kölcsönügylet és biztosítási ügylet keve-
réke. A H.-nak két fajtáját leh^ me^lönböz-
tetni : 1. a hajótni^jd<»06 v. rakománytulajdonos
által a hajó felaieroMBO céljából (Beilbrief) v. a
rakományra felvett H.-t (nem tulajdonképeni H.)

és 2. a hajóparancsnok által az utazás alatt ennek
keresztülvitele céljából felvett H.-t (Notbodmerei).

Nagy Peraic tervezete szerint (2U—232. §.) a
H.-t egyedül a hi^óparancCTok mint ilyen utazás
közben s csakis oly esetekben veheti fel. midte
azt az út folytatása, v. a h^ó v. a rakomány' fen-

tartása elkerülhetetlenül sarilkségessé tesii. Ha a
higó V. rakománya tönkremegy, a kölcsönadó
minden igényét elveszti. A nem tolajdonképeni
H. megköiéáéhez külta alakszwflségek nem kel-

lenek, a tuliydonk^ni H. megkötéséhez H.4evÜ
(1. o.) kiállítására van szkség (BodmereitoieO. A
H.-Ievéi névre, bemutatóra v. rendeletre szólhat

Hajókölcsönlevél (ném. Bodmereibrief, Beil-

brief), a h^jókölcsönról (I. o.) kiálUtott okirat. Tar-
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talmaznia koll : a kölcsöntkét s a tengerészeti •>/(,

címén kikötött összeget; a kölcsön biztosítékául

lekötött tárgyaknak megjelölését ; a hajónak, a
hajóparancsnoknak, az adósnak s a hiteleznek
nevét ; a visszafizetés idejét ; ha a kölcsön egy
meghatározott utazásra adatott, az utazásnak s

az idnek meghatározását. Az okirat keltétl szá-

mított 10 nap alatt az illetékes törvényszéknél,

külföldön a konzuli hivatalnál bejegyzés végett
bemutatandó, aminek elmulasztása esetében a köl-

csön a törvény által biztosított elsbbségét el-

veszti. A hajókölcsönkötvény rendeletre v. be-

mutatóra szólhat és akkor forgatható. Ha a köl-

csön a lekötött tárgyak értékét meghaladja, s az
adóst ebben a tekintetben csalás terheli, a hajó-

kölcsönügylet a hitelez kívánatára megsemmi-
síthet. Ha az adóst csalás nem terheli, a hajó-

kölcsönügylet érvényes, de csak a lekötött árúk-
nak kölcsönös egyetértéssel elfogadott vagy meg-
állapított becsértéke erejéig. Hajótörés esetében
a hajókölcsön csak a lekötött s megmentett árúk
értéke erejéig érvényes, a mentési költség levo-

násával. Ha a kockázat idtartamát (vagyis azt,

hogy mióta és meddig tartozik a hitelez a kocká-
zatot viselni) illetleg a szerzdés nem intézkedik,

az a hajó elindulásának napjától a rendelkezési

helyre történt megérkezés napjáig, árukra adott

hajókölcsönnól a berakodás napjától a száraz-
földön történt kiszolgáltatás napjáig terjed.

Hajókötél-díszítmény, 1. KötMdiszÜ^nény.
Hajókötélzet (nóm. Tackelage,o\.attr€Zzatura),

mindazon kötelek, melyek a hajóárbocok meger-
sítésére, továbbá a vitorlafák (ném. Eao£n) keze-
lésére és a vitorlák kifcszítésére és bevonására
szolgálnak. A H. aszerint, hogy mily célból al-

kalmazzák, álló és futó H.-re oszlik. A gzhajók
kötélzete jelentséggel nem bír, minthogy azok
csak a legritkább esetekben hajtatnak vitorlák

segélyével és ennélfogva árbocozatuk sincs ren-

des H.-tel fölszerelve. A H. az egyes árbocok sze-

rint külön-külön is meg van jelölve csoportonkint,
de a következ általános elnevezések bármilyen
órbocozatu hajóra nézve érvényesek. Az álló

H.-hez, mely kizárólag az árbocok megersítésére
zolgál tartoznak : A csarnakok (ném. Wanten,

ol. sartie), azon kötelek, melyek az árbocot és

ennek szárait a hajó oldalai felé tartják és így
az egész árbocozatnak oldaltámaszát képezik. A
hajó nagyságának, valamint az árboc minségé-
nek megfölelleg, minden árboctörzsnek több v.

kevesebb csarnakja van. A csarnakok hosszának
meghatározása a vitorlázat tervének alapján bizo-

nyos szabályok szerint történik és rendszerint egy
darab kötélbl két, azaz egy pár csarnak készül.

E célból a két kötélvóget egymáshoz tévén, a
kötél közepét kimérik és ottan az árboctörzs
ormának megfelelen tág szemet kötnek és azt
az árboctörzs ormán átvetik. A csarnakokhoz
számítandók a csatló-csamakok, melyek az ár-
bockosár párkányzatát az árboctörzzsel rézsúto-
san összekötik, kpatrácok (nóm. Pardunen) azon
vassodronykötelek, melyek az árboctörzseket,
illetve sudárárbocokat a hajó oldalaihoz hátra-
felé s a tarcsok (ném. Sfage), melyek ezeket a
hajó orra felé megersítik. A futó H.-hez tartoz-
nak a vitorlafáknak az árbocokhoz, illetve árboc-

törzsekhez való megersítésére szolgáló nyaklók
(ném. Racks), az azoknak felhúzására és leeresz-

tésére szánt lejtök (ném. Fali), a vitorlafákat
felfelé karok módjára megersít karkötelek (ném.
Toppenants) és végül a vitorlafáknak a szél irá-

nyának megfelel vízszintes beállítására szolgáló

fékek (ném. Brossén). A vitorlák kezelésére al-

kalmazott futó kötelek közül a legfontosabbak : a.

szarvkötelek (ném. Schotten), melyek segélyével
a kereszt- vagy orrvitorlák sarkai kifeszlttetnek,

vagyis a vitorla kifeszitésére szolgálnak ; a vitor-

lák bevonására, illetve az árbocokhoz erösitésér©
használt záró kötelek (ném. Geitane) és végül a
vitorlák széleinek a szél jobb kihasználhatása.
végett való kifeszitésére szolgáló kapicányok
(ném. Bulinen). A vitorlás hajókon alkalmazott
számos kötél célszer megersítésére és ö-ssze-

fonására a legkülönfélébb csomók vannak hasz-
nálatban (1. a képmellékletet). A 1égismereteseb-
bek : a) gyémántcsomó (1. ábra), h) feszítszál-
csomó (2. ábra), c) fékcsomó (S. ábra), d) angol
gyémánt-csomó (4. ábra), e) amerikai gj'émánt-
csomó (5. ábra), f) törökfej (6. ábra), g) csarnak-
csomó (7. ábra), h) félcsat (ketts 8- ábra, hár-
mas 9. ábra), i) tzöcsat (10. ábra), j) lánc-csat

(11. ábra), k) fék-csat (12. ábra), l) halászcsat.

(18. ábra), m) hollandi csat (14. ábra), n) szoros
csat (15. ábra), o) horogcsat (16. ábra), p) karika
V. tolnai csat (17. ábra),r) fogás-csat (18. ábra),
s) lobogó-csat (19. ábra), t) kereszt-csat (20.
ábra), u) nyolcas csat (21. ábra), v) trombita-
csat (22. ábra), x) szerencse-csat (23. ábra) stb.

A vitorlás hajókon alkalmazott összes kötelek az
Árboc cikkhez csatolt képmellekleten részletesen

fel vannak sorolva.

Hajók szénnel való ellátása jelenleg, midn
még csak kevés motoros hajó van és a tengeri
forgalmat legnagyobbrészt szénnel ftött gz-
hajók bonyolítják le, a legfontosabb kérdések
egyike. Minden, csak némileg forgalmas tengeri

kikötben megfelel szénmonnyisí^g van raktá-

ron, mely nagy világkikötkben több 100,000
tonnára rúg. Minthogy a hadihajók is csak
részben vannak olajfiitésre berendezve, ennél-

fogva minden hadikikötben, általában minden
ílottatámpouton is nemcsak a hadihajók béke-

fogyasztásának, hanem a háború szükségletének
megfelel szénmennyiségnek kell lennie. Üly ten-

geri hatalmak, melyek az anyaországtól távol

fekv gyarmatokkal bírnak, egész láncolatát biz-

tosítják a szénrakodó állomásoknak.
A H. többféle módon eszközölhet. Kereske-

delmi gzhajók mindig kikötben v. védett rév-

bon látják ol magukat szénnel. Hadihajók több-

nyire szintén kikötben rakodnak ; háború idjén
azonban többször elfordulhat, hogy a hadihajó
— a helyzetre való tekintettel — nem hagyhatja
ol helyét (pl. körülzárolás), nem kei-esheti fel a
legközelebbi szénállomást v. legalább is elnyös,
ha útját e célból félbe nom kell szakítania, illetve

arról letérnie. Ilyenkor hadihajók lehetleg kint

a tengeren, útközlioti rakodnak szenet.

a) Kikötben a szénrakodás v. akkép történik,

hogy a horgonyzó hajóhoz szénraktárhajók hoz-

zák a kszenet, amelyekbl a szén zsákokban,

kosarakban v. darabonként szállíttatik át a gz-
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hajó széntartányaiba, v. pedig a hajó kiköt a rak-

pai-t azon részén, hol a szt^nraktárak vannak,
II' ül' ly kikötókbon o célra küluu rakpartok vagy
rakixlo hidak vannak, st i^en forgalmas kikö-

t'ikbon külön kikotórészok vannak a szénrako-
: í^'í^ Más kikotúktx'n úszó szénraktárhajók hor-

/nak, melyok dUlalain a bajok kikötnek. A
: ttik- V. ralctKlóbidakról a rakodás ismét zsá-

kban V. darabonként történhetik;

•zésú nagj- kikötókben azonban
ri iurik, koc«ik futnak, melyek szénrako-
akat automatikusan üritik ki a hajóba és

; urt'S lórik stb. más síneken térnek vissza a
'•uraktárakba. Ugyané célra villamos v. góz-

!•" berendezett mozgó rakodó danik is szol-

id:. A legmodernebb ily berendezések közé
.rt'jzik a Xorddeutscher Lloyd bremerhaveni
/.ónraktárDlója. mely ogy meredek sínpályára

'
'

* ' It vasúti kocsiból óránként 150
illit bajókra; e raktároló üzemét

s fiuixi vt'zeti.

\ tengeren hajóról hajóra való rakodás m-
'>"""l(lása különösen a hullámjárás követ-

k' kkal nehezebb és manapság is még a
ku- . . :l...:í stádiumában van. A rakodó hadihajó
vagy maga atán vontatja a szénszállító gzhajót
v. pedig a 2 hajó egj'más mellett halad. Elóbbi

<otben a hadihajó hátsó árbocát a szénszállító

ióárbocával egy megfeszített huzalkötél köti

össze, melynek mentén futnak a szenes zsákok
az egyik hjgóról a másikra ; a legjobb ilynem
berendezésnél, hol egy végtelen kötél van alkal-

mazva, óránként 70 tonna szén szállíttatott hajó-

ról hajóra. Ha a 2 hajó egymás mellett fut, ak-

kor az átrakodás többnyire a Temperley-féle
szállítóval történik, mely lényegileg a szén-

szállító hajóból oldalvást kinyúló, lejts vasge-
rendából áll, mely a szenes zsákok számára sikló-

pályáúl szolgál. Az átrakodás bosszú hajókon
több ilyen készülékkel eszközölhet egyidejleg
ós a nagyobb hadtengerészetek külön hadi szén-
fjf -::..: i-L-^j bimak. így az északamorikai Egye-

k jelenleg (1912) 26 ily gzössel bírnak

;

a . -..-,. übbak (még épiUöfélben) 19.360 tonna
nagyságnak lesznek és óránként legalább is

100 tonna szenet lesznek képesek átrakodni.

Hajók szövetkezete, oly szövetkezet, melyben
a közös megviHlés cé(jából (különösen kalózok
vagy háborúban az ellenség ellen is) egy és ug>'an-

azon utat tev kereskedelmi hí^ók egymással
szövetkeztek, és ennek megfelelöleg a fvezény-
letet a hajókapitányok egyikére bízták, kinek
eneo<lolmpskedni kellett.

Hajolaj. 1. H'ijái)olá<i.

HtLJÖla^stroTa, azon hajók név.«zerinti kimuta-
tása, melyek a nemzeti kereskedelmi lobogó vise-

lé.^ére jogosítva vannak. A magyar keresk. hajók
laj-tromozásáról az 1879. XVI. t.-c. intézkedik.

A három hajózási osztályba, t. í. a hosszíijáratu,

nagyparthajózási és kisparthajózásí hajóállo-

mányba tartozó hajók külön-külön H.-ban vezet-

tetnek, melyek közül a két els a tengerészeti

ható.-ág, az utóbbi pedig a hajónak anyakiköt-
jélKMi székel révhivatal által áUlttaük ki. A H.-ba
beiktatandó a hajó neve, neme, vegyes és tiszta

tonnatartalma, hordképessége, mozdító kéezfUéke,

építési helye s ideje, nemzetközi megkülömböz-
tetésí jele ós anyakikötje, továbbá a hajóra vo-
natkozó tulajdonviszonyok, nevezetesen : a hajó-

tulajdonosnak, illetve minden rószbirtokosnak
neve a karátokban megjelölend tulajdonrészek-

nek feltünti'tésével, megjegyezvén, hogy az egész
haj«'jértók 2i eszmei karátrészre van felosztva : a
tulajdonos v. részbírtokosra vonatkozó közelebbi

személyi adatok ; végül a hajót illetleg támaszt-

ható állami V. magánkövetelések, mint pl. zálog-

jog stb. A H. úgy, mint a telekkön>'\', nyilvános
s a foglalt bejegyzéseknek jogerejük van. A H.
alapján a hajók számára lajstromozá.<«í okmány
állíttatik ki, melyben a H.-ban elfordult minden
változáí! szintén bejegyzend.

Hajólobogó, 1. Lobogó.
Hajólövedékek oly lövedékek, melyeket bajó-

kon felállított lövegek használnak. L. Hajólöve-
gek.

Hiyólövegek (ném. Sckiffsgeschütze, ol. can-
nni di bordó, franc, canons de bord, ang. ship's

giDis) azok, melyek hadihajókon és tüzérséggel
felszerelt kereskedelmi hajókon (segédcirkálók)

vannak folálllfrv'a. Mióta a Cu-Sima-szigetek mel-
lett vívott tengeri csatában (1905) a japán hajók
már 5—6000 m. távolságról pusztító tüzet fejtettek

ki és azóta lgyakorlatok alkalmával a legújabb
csatahajók és cirkálók nagy kaliber modern
ágyúikkal 8500, st U.OOO m. távolságból kitn
leredményeket értek el, általánosan elismert elv,

hogy a H. képezik a hadihajók ffegyverét, míg
a torpedó, bár hatásos körlete újabban már kb.

6000 m.-ig terjed, csak másodsorban szerepel.

A H.-nek a hajón úgy, mint a parti erdök lö-

vegeinek, állandó felállítási helyük van. A jelzett

óriási lótávolságokat elérni és azon vértezett cé-

lok ellen rombolóhatást kifejteni csakis sok nagy
kaliber, igen hosszú, a legkitnbb különleges
kószités aíjélcsövekböl megfelelen nagy lpor-
töltéssel ltt kemény páncélgránátokkal lehet és
ezt is csak gyors és pontos tüzelés mellett, mint-
hogy a tengeren úgy a lövó hajó, mint a ldözött
cél gyors mozgásban vamiak és így a ltávolság
és a löirány folyvást változnak. Ezen meggyz-
dést pregnánsan az 1906. vizrebocsátott «Dread-
noQghta nev osatahajó testesítette meg 10 drb.

^5 kaliber hosszú 80Vt cm.-es agyijával. Azóta
csatahajókat és vértes cirkálókat 8—13 ilyen és
még hatalmasabb löveggel szerelnek fel. Mig rö-

viddel ezeltt a dOVt cm. volt a legnagyobb kali-

ber, addig jelenleg (1912) egymás után térnek át

az egyes tengerészetek még nagyobb kaliberekre.

Angliának legújabb , hajói 34*3 cm.-es, az észak-
amerikai Egyesült-Államoké 35*6 cm.-es lövege-

ket hordoznak, st utóbbi hatalom hadtengeré-
szetében már egy 40*6 om.-es ágyúval kísérletez-

nek. Franciaország és Japán szintén a M—34*3

cm.-es, Németorsz^ pedig a 35'ö cnL-es ágyúk
rendszeresítését határozta el jövben építend
nagy hajói számára, amely úton a többi hadten-
gerészetek bizonnyára követni fogják ket A je-

lenleg már alkalmazásban lev legnagyobb H.,

t. i. az amerikai 35*6 cm.-es lövegek hatóképessé-

gét a Hajóvért címszónál közölt diagramm mu-
tatja. A kaliberek e növekedésének azonban ha-
tárt fognak szabni azok a hátrányok, melyek vele
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múlhatlanul egybe vannak kötve, ugyanis men-
nél nagyobb a kaliber, annál kevesebb ily ágyút
lehet egy hajón felállítani, annál nehezebb oly

ágyúcsövet elállítani, mely az óriási arányban
fokozódó löporgáznyomásnak ellentáll és annál

lassúbb az ágyú tüzelése ; föhátrány azonban a

csö élettartamának rohamos rövidülése : mig egy
15 cm.-es ágyúból 300 preciz lövést lehet adni,

addig valószín, hogy egy 30"5 cm.-es ágyúcs
már kb. 90 lövés után annyira elhasználódott,

hogy találati valószínsége meg nem felel. Ehhez
járul még, hogy egy nagykaliberú ágyú csövét a
háborúfolyamán újjal felcserélni sokkal nehezebb,

mert nagyobb munka, mint egy kisebbét, egészen
eltekintve attól, hogy egy nagykaliberü ágyú
csöve oly összegbe kerül, hogy abból tartalékot

még a leggazdagabb állam is alig tarthat.

A kezelhetség és azon célok szerint, amely
ellen hatniok koU, a H.-et általában 3 osztályra

lehet osztani :

1. Nagykaliberü, 20 cm.-nél nagyobb rmé-
ret H. Ezek a legersebb vért (övvért, ágyútor-
nyok és parancsnoki tornyok vértje, 1. Hajóvért)
átütésére valók; a csövek és a lszer súlya
oly tetemes, hogy csakis gépek (villamos, hidrau-

likus ós pneumatikus üzem gépek) segélyével
mozgathatók és tölthetk.

2. Középkaliber H., 10—20 cm. közt válta-

kozó rmérettel ; ezek a gyengébb vérttel borí-

tott vagy általában nem vértezett hajók v. hajó-

részek ellen mködnek ; kezelésük fkép már kéz-
ervel, bár némi gépberendezések segélyével tör-

ténik; irányításukra és megtöltésükre néhány
ember szükséges.

3. Kiskaliherü könny H., 10 cm.-nél kisebb
kaliberrel, minden gépsegély nélkül kezelhetk,
1— 1 ember által irányíthatók, ill. tölthetk ; ezek
fkép torpedójárómvek ellen tüzelnek ; minthogy
azonbanjelenleg már a torpedótámadás is 5—6000
m. távolságból történhetik, szükséges tehát az
ellenséges torpedónaszádokat, melyek mindinkább
tekintélyes hajókká növekednek, lehetleg már
egy teljes találattal harcképtelenné tenni, mieltt
a jelzett távolságra érkeznek és onnét egy torpe-

dót lanszirozuak ; ezt csakis igen gyorsan (5—

6

lövéssel percenként), nagy távolságra is precízen
löv és meglehetsen nagy kaliberii löveggel lehet

eszközölni, miért is az újabb hajókat e célra 7—10
cm.-es, st még nagyobb kaliberii (12 cm.) ágyúk-
kal látják el, úgy, hogy a kis- és középkaliber
H. határa mindinkább eltolódik.

Az osztrák-magyar hadtengerészet összes mo-
dem hajólövegei gyorstüzolésre vannak beren-
dezve, mely célból könnyen kezelhet ék-závárok-
kal vannak ellátva és a lszer — fel egész a 12
cm.-es kaliberig — egységes töltényt képez, mint
a kézi lfegyvernél (lportöltet és lövedék egy kö-
zös sárgarézhvelyben) ; a 15 cm.-es kalibertl fel-

felé csak a lportöltet van hüvelyben és a lövedék
külön töltetik. A csövek, melyek egy bels csbl
és rája húzott acélköpenybl és szorító gyrkbl
állanak, ú. n. höhsötalpnkhan fekszenek, vagyis
az ágyúcs a lövés után egy szintén osóalakú bölcs
belsejében fut vissza anélkül, hogy a talp o moz-
gásban részt venne. A visszafutást egy hidrauli-
kus fék állítja meg ; a fékhengerben elhelyezett

csiganígó a csövet ismét eredeti állásába elre-
löki ; a nagykaliber H. elrelökésére srített lég

nyomása szükséges, mi szintén automatice m-
ködik.

A modern nagy ltávolságokra lni csakis igen
finom irányítással lehetséges, mi végbl az összes

újszer H., már 7 cm.-tl fölfelé, távcsöves irány-
zékokkal vannak ellátva. Éjjeli lövészet alkalmá-
val az irányzékot gyönge fény, apró villamos
lámpácskákkal világítják meg, míg a célra ers
villamos fényszórók sugárkévéjét ii-ányílják.

Kis- és középkaliber H. ott, ahol nem álhiak

vértezett hajófalazat mögött, védpajzzsal lát-

tatnak el, mely akkép van az ágyútalpra ersítve,
hogy mindig vele forog, tehát az ágyút mindig a
cél irányában födözi.

Nagykalibenl H. mindig, olykor már közép-
kaliberüok is egyesével, párosával, st legújab-

ban hármasával is (pl. a Viribus Unitis osztrák-

magyar csatahajón és társain) vértezett tornyok-
ban forgó lövegpadokon vannak felállítva. Egy
ilyen lövegtorony nagyjában a legfelsbb fedél-

zetrl egész a hajó bels fenekéig lenyúló és

lefelé mindinkább szkül aknából áll, mely több
emeletre van osztva ós felülrl egészen a vértes

fedélzetig, a benne lév szerkezetek védelmére,
megfelel vastagságú vérttel van körülvéve. A
torony legfelsbb részében vannak felállítva a
lövegek és talpaik, melyeket a lövegekkel forgó
páncélkupola föd be, rajta egy tornyócskával,
honnét a lövegirányzó lövegeit irányozza és az o

céli'a szolgáló gépezeteket kezeli. Az osztrák-ma-
gyar hadihajók tornyaiban a lövegek oldal- és

magassági irányítása, valamint a lszer felvo-

nása az akna legmélyét körülvev lövedékkam-
rából villamos motor hajtotta gépezetekkel, a l-
szer töltése többnyire srített lég- v. villamos
üzem gépekkel történik. Biztonság okából ugyané
célokra kézihajtású tartalékberendezések is van-
nak. A lszer felvonása egy szkebb bels akná-
ban történik, mely a lövegekkel együtt akkép fo-

rog, hogy a lövegeket minden lirányban lehet

tölteni. A lövegek elsütése villamos szikrával,

egyszerre v. egymásután történik.

Hadtengerészetünkben a következ H. vannak
rendszeresítve

:

1. nagykaiiberüek : 21, 24, 26 és .30'/, cm.-esek

;

2. középkaliberüek 12, 15 és 19 cm.-esek

;

3. kiskaliberüek : 8, 25, 37 ós 47 mm. rmé-
ret golyószórók, továbbá 37, 47 mm., 7, 9 és 10
cm. rméret ágyúk.

Minthogy a kaliberszer éles lövés igen költsé-

ges és túlságosan igénybe veszi a csöveket, cél-

lövészetek alkalmával többnyire betétcsövejcet il-

lesztenek az ágyúcsövekbe, mely elbbiekbl ki

sebb kalibonl lszerrel tüzelnek, az ágyú külön-

beni nmdes kezelése mellett.

A H. mind ágyúk, azjiz hosszúcsövilek, kivévén
a dunai monitorokon ágj'úkkal vegyest felállí-

tott 12 cm.-es tarackokat.

A H.-en kívül minden nagyobb hajón többnyire

két 7 cm.-es ]xirt)-aszáU() löveg is van kerekes
talppal, melyek partraszállások alkalmával a ki-

szállított különitmóny tüzérségét képezik.

A H. számára nálunk 4-fóIe lövedék van rend-

szeresítve: 1. a vérttöí gránát {ném. Panzergra-
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ito: I. az i. ábrát): ez keméttyitett acélból ké-

é7. ':(iazaÍM,hegyeso8ú(»ban végzd Ur-

\v .»k ürege igen briz^uis robbanó anyag-
gal va; » ; Q> A> dlenséges Tért átütése

ntún a : is okosta riudcódtatás ée heég
által roDLum i< i •>;> pusztítja el a vért mögötti hajó-

részeket és embereket (más tengerészeteknél a
'

' '^^anást egy lassan mOköd fenékgyigtó esz-

- á gyújtós grimát (nóm. Zündergranate ; 1. a

1. ábra. VtfrttOrft grimáx

. (íhráf) fszintón örlövedék, gyengébb fallal, na-

^', !; nem vértezett, az acélból

o '< p*Hllg gyengébb vért borí-

t . valók;

. ábrát), melyek tölte-

it'KuK sztTini V. torpiHiona^zádok, v. éló célok ellen

használtatnak

;

i. végül hirtácsok (1. az 5. ábrát), csakis él
iok ellen.

t. ábra. Oyvltót gráaát.

Az 1. és 2. alatt felemiitett lövedékek minden
veg számára rendszeresítve vannak, mely

púno^l ellen alkalmazható ; srapnelek csakis a
torpedónaszádok elleni künnyxi lövegeknél, kartá-

csok pedig csakis a partraszálló lövegeknél hasz-

nálatosak, valamint a dunai monitorokon az összes

ilen alkalmazott lövedékek mint ú. n.

üurL-yts K/oedékek (1. a 6. ábrát) vannak szer-

X ábra. KDrtiágw an^nel.

•sztve ; a lövedék csáosára ugyanis egy henger-
;ii ikü süveg van ráforrasztva, mely szívós, nem
k< iiiinyített acélból van. A lövedék felcsapódása-
knc süveg a rázkódtatást a lövedék felületének

íuiL'vubb részére elosztja^ a csúcsot a letöréstl

ja 8 ágyszólván mint vezotanya? szolgál,

: következtében az ily süveges luvedékek
r "('ge 25—30«/,-kal nagyobb, mint a

lieké.

i.'qxji ndk csakis gj'érföst nitroglicerint hasz-
ilnak különféle alakban.

Béeai San LtaOmta. IX. tíL

Hajómalom. Alulcsapó vízimalom, mely két
hajóból, az úgynevezett házhajóból és völgyhajó-
ból áll, melyek gorondákkal vannak egymással
összekötve s közöttük van a lapátos hi^tókerék el-

helyezve. A házbajó fels építményéé s ebben van
a malummü. a vulgyhajó kisebb és fedetlen s a
malom gorendolyóul, illetleg a kerék második
támpontjául szolgál. A lapátoskorék a folyó tükre

felett keresztben fekszik és a víz folyása által

mozgásba hozatva hajtja a gerendellyel össze-

4. ábra. 8xelete4 nmpnel.

köttetésben lev fogaskerekek közvetítésével a
malommúvet. A H. a mederben levert karókhoz,

V. pedig vasmacskákhoz lánccal, néha közvetle-

nül a parthoz kötéllel van kikötve s lehetleg úgy
elhelyezve, hogy kedvez vízsodorban legyen ; ha-

józható folyón azonban az elhelyezésnél elssor-

ban mérvadó az, hogy a H. a hajózást ne akadá-
lyozza. A H. felállítása és üzemben tartása ható-

sági engedélyhez van kötve s a H. háromféle jog-

5. ábra. Kartáes.

viszony szerint különböztethet meg, aszerint,

amint az elször. 1851 febr. 15. eltt engedélyezte-

tett és engedélyezésekor szabad forgalom tárgya

volt ; másodszor: 1851 ntán, de 1888 szept 1. eltt

és harmadszor: 1888 nov. 1. otán engedélyeztetett

Els esetben a jogosítvány reális minsége válto-

zatlanul fenmaradt s ily H., vagy ha az elpusz-

tult volna, az arra vonatkozó reális jog szabad

forgalom tárgya. Második esetben a H. csak

«. ábra. SlTegM Utradék.

az engedélyes ssemélynek vagy öj „
életére saóló jogosítvány és másra át nem ruház-

ható. A harmadik eset, vagyis új engedélyezés,

csak kivételesen és csak különösen indokolt kö-

rülmények közt fordul el s az engo<lély min-

denkor csak tetszésszerinti visszavonásig adható

és a jog gyakorlata aa engedélyes személyéhez

van kötve, minélfogva az ily H. a közforgalom

tárgyát nem képezheti. A hajóraalmok rendtar-

tását az 1888. évi 33.477 sz. közmunka- ós közle-

kedésügyi miniszteri rendelet szabályozza. Ha-

u
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zánkban a múlt század közepéig mintegy 96.000

H. volt, ezok száma azonban máig mintegy
12.000-re apadt s a motorikus és gzüzem mal-

mok elterjedésével hova-tovább etünik.

Hajómester (ném. Bootsmann ; ol. nostromo

;

franc, maítre d'équipage; ang. boatswain), 1.

hadihajón a fodólzetszolgálatbeli logidsb törzsal-

tiszt v. altiszt, ki az árbocozat, vitorlák, kötélzet,

csolnakok, horgonyok és horgonyláncok, a hajó

külsejének és belsejének felügyeletével, jókar-

bantartásával, minden vonatkozó mveletnek az

illet tiszt vezénylete v. felügyelete szerinti ve-

zetésével van megbízva és általában közvetlenül

a legidsb tisztnek van alárendelve ; azonkívül

rendfokozati elnevezés ; az osztrák-magyar hadi-

tengerészetben a H.-ek 3 rendfokozatban vannak

:

f-H., H. és al-H., az elbbi kett törzsaltiszt. 2.

Kereskedelmi hajókon az az altiszt, ki a legény-

ség munkáit, a rakodást stb. vezeti ; 3. jachtokon
a tulajdonos helyettese.

HajóiKiüvelet (ném. Schiffsmanöver ; ol. ma-
novra ; franc, és ang. manoemrre), minden moz-
dulat, mely a hajóval v. annak egyes részeivel

történilc és amelyet a rendes hajózás, a hajó ren-

deltetése és az ezt célzó gyakorlatok megkövetel-
nek. Tehát H. két hajó kitérése, a hajó be- és kifu-

tása, kikötése, a horgony vetése és felvonása, a
vitorlák fel- és bevonása, állítása, több hajónak
együttes gyakorlatai, minélfogva a Hajóliad-
gyakorlatok alatt felsorolt összes gyakorlatok is

il.-ek. Az ágyúkkal, torpedókkal, csolnakokkal
végrehajtott gyakorlatok szintén mveletek.
Partraszálló mvelet egy tengerészkülönítméuy-
nek partra szállítása és így tovább.

Hajónapló (ném. Schiff'sjournal ; ol. giornale

di hordó ; ang. ship's loij-hook), napló, melynek
vezetésére minden hadihajó, valamint hosszújá-

ratú és nagyparthajózású koresk. hajó köteles. A
H.-t az örtiszt vezeti, de a bevezetésekért min-
denkor a hajó parancsnoka vagy vezetje felels.

A H.-ba bevezetend minden esemény, mely a
hajót csak legkevósbbó is érinti, az idnek, szél-

nek minsége, a hajónak iránya, megtett útja, a
személyzetben történt változás stb. (1. Hajóok-
mávyok).

Hajónyilatkozatok, 1. Vámnyilatkozatok.
Hajónyomdok, 1. Hajósodor.
Hajóokmányok, oly nyilvános okmányok, me-

lyek a tengeri hajónak a hajólajstromba való be-

vezetését, a hajó osztályozását, a hajószemélyzet
elírt számát ós rangfokozatait, a hajó nagyságát
és hordképességet, a hajón lev egészségügyi vi-

szonyokat, valamint az utazás folyamán elfor-
dult fontosflbb eseményeket és a rakomány miu-
ségót feltüntetik. A legfontosabb H. : 1. ^ lajstro-

mozási okmány (1. Hajólajstrom) ; 2. az egész-

ségügyi vyilt levél, mely a hajó által érintett ki-

kötkben "székel róvhatóságok által állíttatik ki

ós arra szolgál, hogy az érkezési kiköt róvható-
ságát az indulási kikötben uralkodó egészségi
viszonyokról tájékoztassa ; 3. a hajónapló (1. o.)

;

4. a köbözési okmány (1. Hajóköbözés); 6. a sze-
mélyzeti jeg^/zék, melybe a szegdtetett hajósze-
mélyzet a szegödtetés idtartamának és a kikö-
tött bérnek foltüntetAsével bejegyzend s amely az
egyes kikötk konzulátusi v. révhivatalai által lát-

tamozandó ; 6. a hajóosztályozási hizonyltvávy,
mely a hajónak az illet osztályozó intézet által

eszközölt osztályozását és ennek révén tengeri

utazásokra való alkalmasságát igazolja ,- 7. a ha-
józási engedély, mely a magyar keresk: hajókra
nézve a tengerészeti hatóság által állíttatik ki s

mely okmány nélkül a hajó üzembe nem helyez-

het ; 8. a hajóraklevél v. hajófuvarlettél (1. o.),

mely a szállított rakománynak darabszám, súly

és rendeltetés szerint való bejegyzésére szolgál.

Hajóóra (ném. Bord v. Srhiffsuhr ; ol. orolo-

gio di bordó ; franc, horloge de bord ; ang. ships
time piece), a fedélzeten elhelyezett rugós óra,

mely szerint az egész belszolgálatot vezetik. Ki-

kötben az ott rendszeresített id (nálunk közép-
európai) szerint igazítják, tengeren, útközben a
valódi idt mutatja, mely célból naponta déleltt a
hajó helyzetének megállapítása után, a megtett
földrajzi hosszúságváltozatnak megfelelleg iga-

zíttatik. Össze nem tévesztend a kronométerek-
kel, melyek sohasem igazíttatnak és a földrajzi

hosszúság meghatározására szolgálnak. L. Hajó-
zási mszerek.

Hajóorr v. gallion, 1. Gallion.

Hajóorvos van minden nagyobb kereskedelmi

V. hadihajón egy v. kett. Kereskedelmi hajókon
polgári orvosok vannak, kik szerzdés alapján

vállalják szolgálatukat, esetleg csak egy utazás

tartamára. A hajótisztek közé soroltatnak és a ha-

jón nyújtott segélyükért nincs igényük külön

tiszteletdíjra. Hadihajókon az illet haditengeré-

szet orvosai látják el a szolgálatot, az osztrák-

magyar haditengerészetben fregattá- és sorhajó-

orvosok. Ha 2 orvos van a hajón, akkor az id-
sebbik a hajóorvosfönök (ném. Schifís-Chefarzt), ki

a hajókórházban (ném. Schiffs-Spital) a szolgálatot

vezeti. Ilajórajokon a hajórajparancsnok törzs-

karához többnyire egy törzsorvos is tartozik, mint
egészségügyi fnök (ném. Sanitatschef), ki a pa-

rancsnok egészségügyi referense.

Hajóosztály (ném. Schiffsditnsion) elnevezés

alatt értend két v. több hajó, melyek egy vezér-

hajó vezetésével egy harcászati köteléket és egy-

séget alkotnak. Aszerint, hogy a H. milynemil

hajókból áll: csata-, cirkáló-, nehéz, könny
H.-t stb. különl)öztetünk meg. Egy és ugyanazon
osztályban rendtízerint lehetleg egjTiem hajók
egyesíttetnek. A H. többnyire nem több, mint hat

hajóból áll, különben vezetése túlnehézkessé vál-

nék. A H. lehet önálló, de többnyire a hajóraj

(1. 0.) része.

Hajóosztályozás, 1. Biztosítás (szállítmány-

biztosítás).

Hajóosztályzatok. A magyar tengeri kereske-

delmi haijózásnak, a határok szerint, melyekben
zik, az 187S): XVI. t.-c. szerint három o.sztjily-

zata van: 1. kisparthajózású hajók (bastinienti

al piccolo cabotíiggio) ; 2. nagyparthajózású hajók

(bastinienti al grandé cabotaggio) ; 3. hosszujáratú

hajók (bastinienti al lungo corso). A kisparthajózás

az Adriai-tengerre szorítkozik, még pétiig Ny. feló

Santa Maria di Leuka hegyfokig, K. felé Cap Cla-

renzáig, ide értve a lepantói öblöt az ióni szigetek-

kel, Zante kikötjét és csatornáját, s az említett

vizekbe öml folyókat. A nagyparthajózás az Ad-

riai- és a Földközi-tengerre terjed, de a Gibraltár-
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szoroson tál menni nem szabad ; tov. a Fekete- és

az Azovi-ten-jon-o, a Suez-co^atornára. a Vörös-ten-

gerre, az AtleuiiT torjodó partokra ós az említett

vlzektM) omló folyókra. A hosszúj ' ' 'izás

korlátlan. A kis- é.'t anagyparthiü"' "^^^

— - - - " -" ' 'v minségük mt -n;i.í i/.nttisa

t határokon túl is úzhf>ssék a

; . _

.;„v ..'r,- ,„.>.,.,:'. ,M,t,,tt hatá-
: kii.iA ' lUírypart-

iuyuz.lsu... ..; -. vv..j^,...L^.>, ^^..^juntetéssel

büntetend.
Hajórszolgálat (ném. Schiffswachdienst ; ol.

sgrvizio di qnanUa a hordó; franc, service de
aard- V. nr iiuart: ang. watckdtiHes). Kereske-

hajókon a h^ószemélyzetnok egy
; ré?zo váltakozva H.-ban áll és a

-»'t alkotja. Mint ilyen a hajón mindazon
:- -zoliíálatokat látja el, melyek fol>-to-

i^ot V. éberséget, vagy legalább is

k - nyelnek. Ez a hajórség állít ki

t''li i:jri órökot a hajó orrára (figyel

ím; mindent, mit a hajón kívül meg-
láti • '

. .
--••;'

: alegény-
.-L'

:

rkamrák-
hoA. u,-/' ii .; ,• ;i .iiívMinKi i,ma.- !•;». mii., eZ kCZell

a vit rlákat. a LT-poket, fti a kazánokat, evez a
,.í,,,, .1.. 1,,.,

- . .j ajelzéseket (1. llajójelzések),

< /. ~tb. Minthogj' tengoi-en mind-
t .:' ')kkal több embert igényelnek,
;ni iigeren a legénységnek fele, a
-

;
tnek rendesen csak* ',-ad része

í;. t)an all, mi végbl a legénység két rségre
-/lik ft'l : a JdhhM.'.dnli v. kormányfeli rséghez a
>ir t; .11 -^ :r i: (ug^'anis hajón minden
-: T :; meghatározott száma van),

: a párus számúak tartoznak. E 2
; i^ént váltja fel egymást ; éjjel a szol-

gálattol moiites rség a fedélzet alatt függágyak-
han V. kabinokban alszik, mig a szolgálatban

; \ r, <'>!scgbt csak azok, kik nem állnak tényleg
:<. n> ijfodhatnak a fedélzet meghatározott he-

i; • ii Azfs^az rtiszt {ném. WarJ ''
,

l'>/ ' tioo parancsa alatt áll, ki a p::

iiidun tartózkodik. " '"" " ^nok v. kapiiaii.> ui.i-

sitásai szerint a !i.i els tiszt (hadihajó-
im i rondelkezésti ..-. ..... jx-'dig a belszolgálatot

lenrzi és a iiajóvezetékéért teljes felelós-

»!- A tisztek e szolgálatot 3—5 turnusban
a 4 órai felváltással Nagyobb hadi-

ok a tih-zt és a parancsnoki hídról

nteni, még
-j iu-.-,: i> ..

. :8alá van
-•> és fóieg a bei^zolgáiatot vezeti. A pa-
•k nem v^ez rszolgálatot, nagyobb hadí-

I :i az els tiszt és a h^ózási tiszt sem.
Kik tóben rendes vlraonyok közt 1—1 hajó-

órseg 2i órán át van sz V \ csak
fele van mindig a fedt szol-

i'"*'
"

i sán. Ezen or«emeiyzeineK egy résae
katonai rség (ném.* BottentiHaHtum

;

.'wiimui'-' *
' qardcaa^.tnarine's

'rini-'h puskával • 'vverrel van fel sze-
invi ; i'Z a szó szn. . .. .üióben vett hajórség
állítja ki a hajó oldalfeljáróihoz, a hajó orrára és
egj'éb pontokra a ílgjel, biztonsági és más r-
szemeket.

I

A nap 24 ór^a 6 (helyesebben 7, mert az estéli

rszolgálat 2 részre van osztva) rszolgálati szakra
van felosztva, ezek

:

déli 180 — 4^ d. a,.|^ a délatáni CmoXfskXtí
, 4»> — go d. n.-i^ az esti «

. S"- -12'' ^el az 1. ^eli
éjjel 180 _ 4k reggel a 2. > •

• io _ gh reggel a reggeli .

• 80-120 déiig a déleiútH '

A géprszolgálatot az örséffi gépiizetnvezetö

(ném. Wach-Maschinenbetriebsleiier, más tenge-

részetekben Wathhabender Ingenieur v. Maschi-
nist) vezeti, moly szolgálatban a hajó gépüzom-
vezeti és a gépész törzsaltisztek (nagy hajókon
a legidsb kivételével) szintén 4 órai idközök-
ben váltakoznak.

A H.-ban elkövetett minden vétség v. mulasztás
szigorúan, hadihajókon a katonai Btk. szerint

büntettetik.

Hajópalló, 1. Palló.

Hajópáncél, 1. Hajóvért.
Hajóparancsnok.a hadihajónak legfbb tisztje,

parancsnoka, legyen az bármily tiszti rangfoko-
zatban. Alárendeltjei nem rendfokozata szerint,

hanem a «paranosnok xxxn szavakkal szólítják.

Csatahajók és véites cirkálók H.-ai nálunk sor-

hajókapitányok, kisebb cirkálóké fregatta-kapitá-

nyok, torpodónaszádrombolóké korvetta-kapitá-

nyok: míg a kisebb hajókat (torpedónaszádok,

dunai monitorok) sorhajóhadnagyok vezénylik.

A magyar kereskedelmi hajókon H. gyanánt
alkalmazható koresk. teng. tisztek minségét az
1902. évi 10.479 sz. keresk. min. rendelet írja el.
Eszerint : a kisparthajózású kapitány — mely
minsítéshez legalább 20 éves életkor, három évi

szolgálat teng. hajón és a kisparthaj. kap. vizsga
kívántatik meg — jogosítva van a kisparthaj.

vitorlás hajók vezetésére : a nagyparthajózásü
kapitány — mely V (^z legalább 20 éves
életkor, teng. úton havi szolgálat és a
nagyparth. vizsga kívántatik meg — nagy- és
kisparthf^j. vitorlás hajókat s egyes esetekben Ily

"':
- ket is vezényelhet; a hajó-
ninsitéshez legalább 19 éves

v,'(,v>í. >.>u>iiir-i% teng. iskola záróvizsgálati bi-

zonyítványa, 18 havi szolgálat tengeri úton és a
hajóhadnag^i vizsga letétele szilkséges — a
hosszujáratú hí^ók panuic8n<ricait Ideiglenesen

helyettesítheti s 20-ik életévének betöltése ntán
nag>'- és kisparthajózású hajókat vezényelhet ; a
hosszxijárat kapifihvi — mely minsítés meg-
szerzéséhez 22 év< h^óhadnagji vagy
nagypartbajózású i i alkalmazásban ten-

geri úton tiilt(>tt 16 havi szolgálat 8 a hosszi^ár.

kapitányi vizsga van elírva — minden rend
tengeri haj<it vezethet.

Hajópark (néni. Sf'hiffspark), %'mely hajózAsi

társa.'iág V. haditengeréexet összes hajóállománya.
Hajópirkány v. hajóperem, tnlajdonképen a

hajó oldalfalazatának a vízbl kiemelked része

(holt résznek is hívják). Magas páitányú hajók
viharos idben a hullámoknak a fedélzetre való
felcsapódásától lehetleg mentesek, tehát az óceá-
non való hajózásra alkalmasabbak.

Hajóraj (frane. és ném. Escadre és Eskadre,
ol. squadra, ang. squadron), a hajóhadnak vagy
flottának egy réssé, mely ha több nnt 3—4 hajó-

sa*
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ból áll, többnyire 2—4 egységbl összetett hajó-

osztályokra (nóm. Schiffsxlivision) v. fiottillákra

oszlik fel. A H. elnevezés független az egységes

vezetés alatt egyesített hajók számától és nemé-
tl és nem harcászati, hanem katonai fogalom.

A H. és a hajóosztályok parancsnokai tengerna-

gyok vagy kommodórok. A H.-parancsnok több-

nyire egyszersmind a legnagyobb hajókból álló

osztály parancsnoka is. A vezetés és ügyködés kü-

lönböz teendinek ellátására tengerésztisztekböl

és hivatalnokokból álló vezértörzs (ném. Flaggen-
stah vagy Geschwaderstab) van alája ren-

delve, melynek legmagasabb rangú tisztje (több-

nyire törzstiszt) a törzsfnök (ném. Stabehef).

Hogy egy szolgálatba állított hajóhadrész mily
elnevezést, egy H. mily közelebbi megjelölést (pl.

mint gyakorló-, cirkáló-, keletázsiai H. stb.)

kapjon, az monarchikus államokban, így nálunk
is, a fejedelem elhatározásától függ. Az osztrák-

magyar hajóhadbólmost máróvek óta a következ
H.-ok állanak állandóan szolgálatban : 1. a gya-

korlóH. (ném. Übungseskadre), melyben a legmo-

dernebb egységek vannak egyesítve és mely min-
denképen teljesen fel van szerelve; 2. a kevésbbó új

egységekbl alkotott tartalék-H. (ném. Reset've-

eskadre), mely különben harckész, csak személy-

zete van kereten. A gyakorló-H. tavasszal a Föld-

közi-tengeren cirkál, különben az Adriában gya-
korlatozik. A tartalék-H. a polai kikötben tar-

tózkodik, olykor löv- és más gyakorlatokat vé-

gez, nyáron pedig nagyobb hadgyakorlatok vég-
zésére az elbbivel egyesül.

Hajóraj-parancsnok (ném. Escadrecomman-
dant, Geschivnderchef; ol. comandante in capo
di una squadra; franc, commandant en chef
d'une escadre ; ang. admiral commanding a
sqiiadron), a hajórajnak rendesen altengernagyi,

ellentengernagyi vagy komraodóri rangban lev
parancsnoka, ki hajórajával vagy önállóan, vagy
i;edig a hajóhadkötelékben felsbb parancs szerint

mködik.
Hajóraklevél a. m. hajófuvarlevél (1. o.).

Hajórakodás. A tengeri kikötök mindinkább
növeked árú- és személyforgalmának lebonyolí-

tása céljából szükséges berendezések tekintetében
— különösen az utóbbi években — rendkívül nagy
fejldést tapasztalunk.A rakodási eszközök munka-
képességének ezen fokozása közgazdaságilag igen
fontos, mert ezáltal lehetvé válik a hajóknak a
kikötben való tartózkodási idejét lényegesen
megrövidíteni s ily módon egyúttal a kikötnek tel-

jesítképességét is tetemesen fokozni. A H. módja
a közlekedési igényektl, valamint a szállítandó

árúk rendeltetésétl, minségétl stb. függvén,
az egyes kikötk szerint igen eltér. Mások pl. a
csak kivitelre és behozatalra szánt kikötk be-

rendezései, mint az átmeneti (tranzito) árúforga-
lom lebonyolítására szolgáló kikötké ; úgyszin-
tén igen nagy a különbség e berendezések szem-
pontjából a szerint, hogy a kikötben fleg sze-

mélyszállítás közvetlttetik-e, v. pedig az árúszál-
lítás játsza-e a fszerepet, moly utóbbi esetben
megkülönböztetendö, vájjon az árú vasúttal, vízi

csatornákon v. közúti kocsikkal (esetleg karaván-
nal) lesz-o továbbítva. Az éghajlati viszonyok
ugyancsak flgyelembo vétetnek a kikötöberende-

zések létesítésénél. így a nagy eszéseknek kitett

kikötket rendszerint nagyobb számú és jobban
épült tárakkal látják el, mint azokat, amelyek-
ben az eszések ritkák. A H. célszer eszközlésé-

nek alapfeltételei : tágas rakpartok az árúk táro-

lására és kezelésére, valamint a vasúti közleke-

dés zavartalan lebonyolítására szükséges vágá-
nyok lefektetésére.

Jóformán elengedhetetlen kellék, hogy a hajók
hosszoldalukkal legyenek a rakparthoz v. móló-
hoz kiköthetök, mert csak ily módon biztositható

az árúknak gyors be- és kirakása és ezt követö-

leg a kiköti tárakban való elhelyezése, illetve to-

vábbszállítása vasúttal V. közúti kocsikkal. Min-

den modern kereskedelmi hajó be- és kirakási

szerelvényekkel, rakodöárhocokkal van ellátva,

melyeknek száma a hajó neme és nagysága sze-

rint változik. Egy közepes nagyságú teng. keresk.

hajón 2— -3 rakodóárboc van, de a nehéz tömeg-
árúkat, mint érceket és szenet szállító hajók több

(néha 6 ketts) árboccal is el vannak látva. A ra-

kodóárbocok felszerelését a rakodórudak vagy
daruk (ném. Ladebáume) képezik, melyekhez gz-
ervel hajtható csigasorok ersíttetnek. Minden
egyes rakodóárboc eltt ós mögött egy-egy rakodó
nyílás van elhelyezve, melyen át az árú a hajó-

raktárból kiemeltetik, illetve abba leoresztetik. Az
egyes rakodónyílások 2—4 gözjárgány által lesz-

nek kiszolgálva. A járgányok, illetve az ezek ál-

tal hajtott csigasorok a darabárút a hajúpárkány
magasságára emelik s azután oldalt kilódítják és

pedig akként, hogy az árú a hajóhoz támasztott

rakodóhídra s onnan lecsúszva a rakpartra keinil-

jön. Amennyiben a kirakás dereglyék segélyével

történik, az árú a hajó rakodórúdjain csüng csi-

gasorok által közvetlenül a hajó hosszoldalához

ersített dereglyébe lesz lebocsátva, illetve a hajó

berakodásánál innen kiemelve és a rakodónyílá-

son át a hajóraktárba sülyesztvo. A most leírt H.-i

mód csak oly kikötkbon szokásos, melyek nin-

csenek külön rakodási berendezésekkel ellátva.

Oly kikötkben, hol az emberi munkaer még
igen olcsó, a hajórakományokat nagyrészt mun-
kások és teherhordók szállítják partra, illetve

a rakpartról a hajóba. Laza árúk, mint pl. szén,

gabona, ércek stb. nem ritkán ferde talpfákon

csúsztatva továbbíttatnak a szárazra vagy köz-

vetlenül a vasúti kocsikba. A modern, óriási mé-
ret áruszállító gzösöknél különösen fontos, hogy
a kikötben való tartózkodi^s lehetleg rövidre

szal)a.-ísék ; ez pedig c^ak úgy lehetséges, ha a H.-i

mveleteket nem a hajón lev rakodóeszközök,

iiauem a kiköt szerelvényei végzik. Ily hajóknál

a rakodóárbocok és rudak csak arra szolgálnak,

hogy az árút a mélyen fekv raktárhelyiségbl a

hajópárkáiiy magasságáig emeljék, mig a kirakás

a rakpartokon elhelyezett darukkal (1. o.) történik.

Ezek a szállítmányt a hajó felett átveszik ós azt

egyenesen a tárakban v. a parton helyezik el. Ma
már ily berendezésekkel napjában gzö.sönként

31)00 tonna árút lehet kirakni, mely munka 25 év

eltt legalább egy hetet vett igénybe. Amint nz

árú ki van rakva, az nyomban rendezend és mi-

nség, valamint a címzett szerint csoportosítandó.

Ez gyorsan csak úgy végezhet, ha a rakpart

kell szélesség.
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Ez okból a modorn kikötök rakpartjai 100-150
m. szélességben ópittetnok, mig a régi rakpartok

csak ritkán érték ol a2 öO m. szélességet. A kikö-

ti tárak többnyire emeletes txizálióképltniények,

melyek megfelel emelgépekkel és gözpályákkal
vannak berendezve. Liverpoolban pl. a tárak két-

emeletesek s a daruk a tetn vannak elhelyezve

;

a földszinten a kiviteli árúkat holyozik el. míg az

emeletekre a l)ehozott árú kerül. Manchesterben
a tárak 5 emeletesek, mig nálunk (Fiuniéban),va-

lamint a német nagy kikötkben többnyire egy-
és kétemeletes tárak vannak. Nehéz darabáruk
ki- és berakására villamos, gz- v. hidraulikus da-

ruk szolgálnak, melyek a legkülönfélébb hord-

képességgel (.3, 6, 40, st 200 tonna is) biniak.

A gabonauemüek be- és kirakására, valamint
kezelésére és tárolására elevátorok szolgálnak. A
fiumei elevátor több év eltt leégvén, áj, tel-

jesen modem berendezés elevátor létesítése

tekintetében jelenleg tárgyalások foljnak. Végül
megemlítend, hogy a kolajszállító hajók meg-
töltése és kiürítése csvezetékek segélyével tör-

ténik.

Hajórakomány, mindaz az árú, amelyet a
hajó szállít. A hajók — különféle osztályzataik

szerint — a hajúosztályozási intézetektl szabad-

merülési bizonyítványt (ang. Freeboard-Certifi-

cate) nyernek, melyben a fels fedélzettl számított

azon vízvonalak (merülési vonalak) is fel vannak
tüntetve, ameddig az illet hajó a különféle évsza-
kok és utazások szerint rakodhat. A szabadmerü-
lési bizonyítvány adatainak megfelelen a külön-
féle merülési jelek (ang. Freeboard marks) a hajó
oldalain is bevésetnek. E jelek tehát zsinór-

mértékül szolgálnak a megengedett legnagyobb
rakomány megállapítására. A hajó raktárain kí-

vül a fels nyílt fedélzeten is vehet fel rako-

mány és pedig rendesen könnyebb árúk, mint
dongák, deszkák stb.. melyek veszély esetén a
vízbe dobhatók. A fedélzeti rakományokat a ker.

tengerészetnél fedélzeti terheknek (ol. camito) is

hívják. Több államban fedélzeti rakományok-
nak felvétele az ezzel jái'ó veszély miatt nincs

megengedve.
Hajórakomány-biztosítás, 1. Biztosítás {szkl-

lítmánybiztositá.s).

Hajóra szállás, 1. Beszállítás.

Hajórom (ném. Wrack; ol. navenaufragata

;

franc, navire naufragé; ang. urecA:^, Hajótörés
V. más baleset, v. pedig magas kor folytán hasz-
nálhatatlanná vált hajó. Ily H.-ok, ha sekély víz-

ben merültek el v. ha szabadon úsznak, a hajó-

zást veszélyeztetik, miért is lehetleg eltávolí-

tandók. Míg ez meg nem történt, feltn módon
megjrlölondók, hogy a hajók kikerülhessék.

Hajós, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kis-

krösi j.-ban, (1910) -1480 német és magyar lakos-

sal, posta- és táviróhivatallal. Láto(?atott búcsu-
járóhely. Régi érsekuradalmi kastélya hajdan a
kalocsai érsek kedvelt nyárilaka és mulatóhelye
volt, vadaskerttel.

Hajós, 1. József (dömsödi), gazda, szül. Döm-
södön (Pest vm.) 1819 nov. 11., megh. Budapes-
ten 1888 dec. 28. 1843-ban ügyvédi vizsgát tett.

184-ben Pest vmegye szolgálatába állott s 1849.
másodfjegyzö volt, ezotán dömsödi birtokára vo-

nult vissza. 1852-ben ismét Pestre költ<Jzött, hol

mint a Pesti hazai els takarókpénztár választ-

mányi tagja s utóbb igazgatója ez intézet érdeké-
ben, melynek 27 évig volt élén, kiválóan sikeres

tevékenységet fejtett ki. Az Orsz. m. gazdasági
egyesület alapító tagja s 1870—76-ig másodel-
nöke volt, a kertészeti szakosztálynak pedig
egész haláláig elnöke maradt s fótónyezöje volt

annak, hogy 1858. Magyar kertészeti társulat ke-

letkezett. Dömsödi birtokán nagy mintagjümöl-
csöst, konyhakertészotet és 24 holdas nemes asz-

tali szlltelepet létesített s ezekkel nagyban
hozzájárult e termelési ágak fejlesztésóhoz. V. ö.

Galgóczy K., Emlékkönyv 6-ik füz.

2.H. József(dömsödiJ, közgazda, Hl. fia, szül.

Dömsödön 183szept. 2. Pesten, Berlinben és Paris-
ban végezte jogi tanulmányait s 1877. doktor lett

;

szolgabíró, rajijd bankhivatalnok volt s 1886. a
Pestraogyei hitelszövetkezeti központ vezérigaz-

gatójává választották. 1887-ben kezdte meg az
els községi hitelszövetkezetek szervezését, majd
1898. a szövetkezeti ügy törvényhozási szabályo-

zása után az Orsz. központi hitelsz. aleüiöke lett.

1892-ben a Pesti hazai takarékpénztár igazgató-

jává, majd alelnökévé, 1911. elnökévé választot-

ták. 1892—96-ig orsz. képvisel volt, 191.3. f-
rendiházi taggá nevezték ki.

3. H. Lajos, idegorvos, szül. Petszinnyén
(Abaujtoma vm.) 1870. Laufenauer tanár klini-

káján volt tanársegéd, majd Weigert tanár majna-
frankfiirti intézetében végzett idegszövettani ta-

nulmányokat. 1909-ben a budapesti egyetem jogi

karán a bnügyi lélektanból és elmekórtanból ma-
gántanári képesítést nyert. H. a budapesti kir.

törvényszék megbízott elmeorvos-szakértje. Iro-

dalmi dolgozatai a funkciós idegbetegségek kö-
rébl valók, a degeneráltak elmebetegségeirl,
az epilepsziáról stb. szólnak s magyar és kül-

földi .szakfolyóiratokban jelentek meg. Nagyobb
munkái : Neurasthema és hysteria (Budapest

1899) ; Altalánofi psychopathologia (u. o. 1902).

4. H. Sámuel, mérnök, szül. Baranya-.Mágo-
cson 1855. Iskoláit Pécsett, Budán és a budapesti

József-megyetemen végezte, hol 1882. mérnöki
oklevelet nyert. Állami szolgálatba 1880. lépett 8

elbb a tokaji, késbb a vásáros-naményi folyam-
mérnöki hivatalnál mködött s itt az ecsedi láp
kiszárttásának ée a Szamos szabályozásának ter-

vezésében vett részt. 1886-tól kezdve Badapesten
a vízrajzi osztálynál van. 1889-ben a kormány
Parisba ktildött« tanulmányútra. Kiváló érdeme,
bog)' a folyóvizeksebességének megmérésére igen

célszer készüléket és módszert talált föl, mely
külföldön is nagy elismerésben részestilt; emli-

tésreméltó egy másik késztlléke is, mely a víz-

tartók vízállását elektromos úton mutatja s me-
lyet a budapesti vízmveknél is alkalmaztak. Szé-
leskör irodalmi tevékenységet is fejtett ki.

5. H. Zsiffttumd (dömsödi). operaénekes, szül.

Czeglédcn lH39..nu»gh. ÜJiK>.sten 1911 jún. 25. Az
utrechti és heidelbergi egyetemen teológiát végzett

s mint ref. lelkész kezdte pályáját. De színpadra
vágyott, kikéi)eztette szép hangját s 1868. mint
tenorista szerzdött a Nemzeti Színházhoz. 1874.
megvált innen s külföldön mködött, olasz, fran-

cia és hollandi színházaknál, egyaránt fényes
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sikerrel. 1882-ben visszatérve, újból tagja lett a
Nemzeti Színháznak, majd az Operaháznak, míg
1899. nyugalomba vonult. A 90-es évek végén
még vendégszerepelt néhányszor az Operaház-
ban s okkor is méltónak mutatkozott régi híré-

hez. Legkiválóbb szerepei a Wagner-operák hs-
tenor szerepei voltak.

Hajóscsiga (áiiat), 1. Argonauta.
Hajósebességmérö, 1. Hajózási mszerek.
Hajós-iskola, szaktanfolyam hajósok elméleti

kiképzésére. A tanítás rendszerint a téli hóna-
pokra, a hajózás szünetelési idejére szorítkozik.

Nálunk az els ily szaktanfolyam 1868-tól 1875-ig
állott fenn, mint «hajózási téli iskola», Kenés-
sey Albert igazgatása alatt. Az iskola kótosztályú

volt ; az alsó a kormányosi, a felsbb a gzhajó-
vezeti, kapitányi állásra adta meg az elméleti

kílíépzést. Különösen fennállása els éveiben, ami-
kor egymásután keletkeztek a hazai gzhajózási
vállalatok, nagy szolgálatot tett a hajózás ügyé-
nek, rövid id alatt kell képzettség egyéneket
adván a keletkezett vállalatoknak. A hazai gz-
hajózási vállalatok tönkremonése, illetleg a
Dimagzhajózási társaság birtokába jutása után,

érdekldés és pártfogás hiánya miatt megsznt.
1895-ben kelt iij életre mint hajóstiszti tanfo-

lyam, a m. kir. közlekedési tanfolyamokba beil-

lesztve. Célja a gzhajó-vezeti (hajóskapitányi)

képesítéshez való elméleti elkészítés. A rendes
hallgatóul való beiktatás kelléke érettségi bizo-

nyítvány vagy kivételes esetekben lölvételí vizsga
sikeres letétele. Tantárgyai : Hajóvezetés, Hajó-
zási jog- ós törvényismertetés. Hajóépítés és Hajó-
géptan, Kereskedelmi szolgálat, Számtan és Árú-
isme, Földrajz, Vízrajzi ismeretek. Egészségügyi
szolgálat és Hajós kézimunkák. Németországban,
különösen az Elbementi kikötvárosokban már
évtizedek óta, újabban a Rajna és az Odera men-
tén is számos hajósiskola van, a téli idényben 10
heti tanítási tartammal. A tanítási anyag alsóbb-

rend s ahhoz van mérve, hogy a gyermekkoruk
óta hajósszolgálatban levk elemi ismereteit gya-
rapítsa.

Hajóskapitány, 1. Hajókapitány.
Hajósköböl, régebbi súlymérték hajóterhek

számára, mely rendesen 4000 fontot, körülbelül

2000 kg.-ot tartalmazott.

Hajóskölcsön a. m. hajókölcsön (1. o.).

Hajóslegény, 1. Matróz.
Hajósmadár, 1. Fregattamxulár.
Hajósnap, 1. Hajózási nap.
Hajósodor v. haiónyomdok {ném. Kiehvasser

;

ol. scia ; franc, siltaqe d'un nnvire : ang. wake),
a haladó hajó nyomában keletkez forgós habzás.
Nyugodt és mély vízben igen tartós és néha több

kilométernyi hosszú sávban húzódik ol s teszi fel-

ismerhetvé a hajó útirányát. E víz-sávban úsz-

kálnak a hajóból eltávolított étel- és egyéb hulla-

dékok, a gépek által elhasznált olaj, az eltüzelt

kszén salakja, stb., úgy hogy egy haladó hajó-
raj mögött visszamaradt nyom olykor napokig
felismerhet. Minthogy ez háború esetében a sa-
ját hadmveleteket is elárulhatja, ennélfogva
újabban oly eszközökre gondolnak, melyekkel e
nyomokat legalább kevésbbé felismerhetvé le-

hetne tenni (pl. h-.illadókok elégetése egy éget

kemencében). Menetközben egy hajóhad v. hajó-
raj hajói 1 V. 2 oszlopban, az oszlopokon belül

egymás H.ában haladnak; ezért ezen alakza-
tot nyomdokvonalnak lehet nevezni (ném. Kiel-

wasserlinie). Ez különben a leghasználatosabb
harcalakzat is, mert lehetvé teszi a hajók oldalai

felé tüzel, tehát a legtöbb löveg alkalmazását.
Hajósoklevél, hajó önálló vezetésére jogosító

okmány, melyet megfelel vizsga alapján a ható-

ság ad ki. L. Hajókapitány.
Hajóssereg, régente Magyarországon, külö-

nösen a Hunyadiak idejében a Dunán és Száván,
folyamhajókon (csajkákon) mköd fegyveres er,
mely ezen járómvek fegyveres örségét, illetve

katonaságát képezte.

Hajós-szigetek, 1. Szamoa-szigetek.
Hajósúlypont (ném. Schiffsscliwerpunkt és

Systemschwerpunkt ; ol. centro di gravita ; franc.

centre de gravité; ang. centre of gravity), az
egész hajóépítménynek és súlytartalmának súly-

pontja. A H. fekvésének elzetes meghatározása
a hajóépítészetben a hajó állékonyságára való
hatásánál fogva nagy fontossággal bír. L. Hajó.

Hajószék, a hajók fedélzetén használt, össze-

csapódó székek, melyeknek ülése többnjnre vitorla-

vászonból van. A hajóéttermekben és egyéb közös
helyiségekben, valamint nagyobb kabinokban az

asztalok mentén függélyes tengely körül forgó,

el nem mozdítható székek használatosak, melye-
ket a hajó dülöngése fel nem boríthat.

Hajószemélyzet (ném. Schiffsbesatzung, ol.

personale di hordó), a hajón alkalmazott szemé-
lyek összessége. A H. áll : a fedélzeti- és góptiszti

személyzetbl és a legénységbl, moly utóbbi kor-

mányosokra vagy tengerészekre, közmatrózokra
és hajóiuasokra, továbbá fútökre és szénkihor-

dókra oszlik. A tulajdonképeni (szegdtetett) le-

génységen kívül a pincér- és konyhaszemélyzetet
is a H.-hez számítják.

Hajószobor, a hajó orrán lév s a hajó nevére

vonatkozó vagy azt jelképez faragvány, 1. Gal-

lion.

Hajószolgálat (ném. Si'Mffsdienst), magában
foglalja valamely hajó személyzetének összes

.szolgálati ténykedéseit. A hajó ós a rajta lévk
biztonsága jórészt a H. célszer szabályozásától

és szabályok szoros betartásától függ. Mennél
nagyobb a hajó - modern személyszállító gz-
hajókon az utasokkal együtt 2—3000. modern
nagy csatahajókon ós vértes cirkálókon 1000—
1200 ember van — annál szüksógosobb, hogy e

tömeg együttélése szigorúan rendezve legyen. A
legszigorúbb határozmányok hadihajókon vannak
érvényben, hol az általános rend és biztonság kö-

vetelményeit még a feltétlenül megkövetelend
katonai fegyelem, a fokozott tisztaság, a lövegek

és egyéb fegyverek szakszer karbantartása, a
lszer ós egyéb robbanó v. gyúlékony anyag meg-
rzése fokozzák. Az osztrák-magyar hadtengeró-

szetben a H.-ot a Szolgálati szabályzat III. része

(Szolgálat a tengeren) szabályozza. E szabályzat

mindenre nézve pontos és részletes határozraá-

nyokat tartalmaz. A nap 24 órájában végzend
összes szolgálati ténykedések, a hajórond a hajó

minden egyes részében, a különféle tisztelgések,

a hajón belül és a kifelé nyilvánuló szertartásos
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tia^lgések Oobogódisexel, ágyúlövésekkol, a le-

génység diszfi>IáIIItáMvaI stb.l a hajó<hrszolgálat

(1. 0.) ós az ii- Lryelmi fonyít

hatalom, may.. ... .ülésetek, hajó-

::o8et alkaiiuával «6 egyebek külön-külön

'«('n íárin'nltatnak. Azegyes fegyverekkel
"<dók, aknák), a jelzó

wcal, a partraszálló

gyakorlatok ezi'n-

vannak körülírva.

Hajöszurok, szuri'K, KíiU;.; * "" -riTyú

keveréke, melyet a hajók c asz-

núinak.

Hajót&k&rékpéuztárak azt teszik lehetvé,
\. .,

,

V...; ' "i-,zet, melynek a rendes takflxék-

iiozzáférhetk, a takarékosság

•'zhesse. E célzattal legelször
részét kebelében keletkezett
i>. nztár Naval Savings Bank

k és katonák zsoldjából a
/.egeket beflzetéskép elfo-

ztette. AzötA lassanként más
n is rendszeresítették a H.-at

iiozták a postatakarékpénztá-

'Zete nálunk a következ : Az
e^y a budapesti m. kir. és a bécsi

OS. í kpénztárak ^y-egy együttes

íry (. . Viin felállítva, melyet a hajúszám-
VI- . Tgalomúgj'atakarék.mintacsekk-

.\\ Kiterjed. Kiüönben is minden hadi-

. a számviteli és közgazdasági ?7oIgálat

Ku etrj számvev áll, teljes, úszó postahivatal

levél- ée postautalvány-felvétellel és leadással ; a
közvetítésbl csak értékküldeményok és csoma-
gok vannak kizárva.

HoiAtiT^aaaiyr ., / ii 1 T, hiíoa közösou míiit táfS-

tul;: vesznek részt vala-

UM ...iden H.-iiál (a magy.
_ : - t)a közös ' 100

: -/!. ..-/.!,%, (:• .:/ ''gyos táreakii.i . iész-

birtokuk is lehet. Ha égy részbirtok tuübek tu-

lajdona, ezek társasad joíraikat csak közös kép-

viíeló útján gjak AH. bels viszo-

nyait szerzdés sza

.

( gyeinek vezetésére

képviselt választ. A nyereség és veszteeég a
részbirtokok arányában osztatik fel. V. ö. Nayy
Ferenc, Tör\'ényjavaslat a teng. magánjogról
(lü09).

Hajótat a. m. h<\jófar, 1. Far.
Hajóteknö, a hajótest, felszerelés és berendezés

nélki, azaz a lemezekkel v. deszkákkal borított

bordázat, a hajó küLsó héja.

Hi^óténr (ném. Schiffsplan), a hívónak terv-

rajza, mely az ^yes higrészek egymáshoz való

viszonyát, arányát, az alkatréuek hosszát, széles-

ségét, vastagságát, súlyát tnteti íol és e mérete-
kon kiviU az lkotöréndc ^ymással való ssze-
köttetéstoetL minaégét, a súlypontok fekvését stb.

ismerteti és meghatározza. A hossz- és kereszt-

metewten kívül a h^ónak tervrajzához még
as egyes fedélzetek tervngza, a bókonyok h^ lá-

tatnak nyza és az egész htyó m^terheltetéeének
graflkns kimutatása is tartozik.

Hajótest. I. Hajóteknö.
Hajótestbiztos'itáA, 1. .Bt2Í09<Í9(szállitmánj--

biztositás).

Hajótiszt (ném. Schiffsoffízier ; ol. ufficiale

di hordó : franc, offider du hord; ang. navcd of-

ticer belonying to tíie ship), kereskeddmi hajó-

kon a kapitányon kívül az ennek támogatására
rendelt, a hajó vezetésére hivatott egyének ; ki-

sebb hajókon a kormányos és a hajómester is

ide számít; a nagy gzhajótársaságok hajóin

1 — 4 tulajdonképoni tiszt van ; tiszti ranggal bír-

nak a hajóorvos, a hajóbiztos és a gépészek is,

bárha a hajóvezetésre nincsenek hivatva. A H.-ek

képesítésüket megfelel szakkiképzés által nye-

rik, mely más-más a különböz államokban. A
magyar k' •

'•"'—= *f • - r-Uzet H.-ei a fiumei

m. kir. tt i)ól vagy a buccarii

hajózási i.-^rw>M..mM n.>iu.ii..>. ki. Az osztrák ke-

reskedelmi teufíerészet tisztsarjadéka a trieszti,

lussLnpiccolói vagj' cattarói hajózási iskolákon

nyeri kiképzését. A hajóskapitányi minsítés
még külön vizsgához van kötve. A hadüiajók
H.-jei hivatásos hadtengerésztisztek (ném. See-

ofüziere), kik nálunk a flaraei cs. és kir. hadi ten-

gerészeti akadémiából vag>' a tengerészjelöltek

(ném. Seeaspiranten) pólai iskol^ából korülnek
ki mint tengerész-hadapródok (ném. Seekadetten)

:

bizonyos hajószolgálati id és a tengerésztiszti

vizsga letétele után tengerész-zászlósokká lesznek

(ném. Seefáhnríche) s csak azután lépnek el ten-

gerésztisztekké ; itt a legalsóbb fok a fhadnagyi
rangban lév fregatta-hadnagjé. A H.-ek száma
és szolgálati alkalmazása a haidihajó nagyságától
és nemétl fUgg ; míg a legkisebb hadi járómúvön,
a dunai rjáró naszádon általában csak 1 tiszt

van, addig a most (1912) épül 20,000 tonnás

csatahajókon 13 H. lesz. Egy nag>' hadihajón van
a részlettiszten (ném. GesamtdetailofBzier) kívül,

ki korvettakapitányi rangban van, 1 hajózási

tiszt (ném. Navigationsoffizier), 1—2 hajómlveleíi

tiszt (ném. Manöverofüzier), 1 tüzértiszt (ném.
Artillerieofiflzier), kinek azonban minden löveg-

torony ós minden üteg számára 1—1 torony-, ill.

ütegtiszt van alárendelve, 1 torpedótiszt (ném.
Torpedix)fflzier), 1 aknatiszt (ném. Minenofflzier),

1 bajóürtiszt (ném. RaumofBzier) és esetleg 1 jelsö-

tiszt (ném. Signaloftlzier). Ahol nincs elég tiszt,

hogy mind e szolgálatokra külön-külön tiszt al-

kalmaztassék, ott több alkalmazás ruházható egy
tisztre. Tiszti ranggal bírnak a hajón lév orvu-

sok ée hadbirák is, auélkUl, hog>- a H -ek közé
tartoznának. Aa esetleg a hajón lév tengernagy
V. komroodor töndcarához tartozó tisztek nem
tartoznak az illet hajó H.-jei közé.

Hajótonna — 1000 kg.

Hajót (ném. Kiél ; ol. chifflia ; franc. quiUe :

ang. keel), fah^ókon egyenszögfl gerenda, mely
keskoiyebb oldalával élbe állítva, a h^jó fartu-

kéjétöl annak homloktökéjéig tójed és a ha-

jónak legmélyebben fekv frészét, alapgerendá-

ját, úgyszólván gerincét képezi, melyhez oldalvást

a hajó bordáit alkotó bókonyok (1. Hajóépítés)
illesztetnek. Hogy a hajó esetleges zátonyra ke-

rülése alkalmávi a H. a megséómés ellen némi-

leg védve legyen, egész hosszában egy aránylag
sokkal gyoigébb gerenda szögeztetikreá, melyet

vendégtoruk (ném. Loskiel) hívnak. Vasból v. acél-

ból épfllt hajókon a H. is ez anyagból van, még
pedig egy v. több ^ymásra azegeosdt föggélyes
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és a hajó fenekébl kinyúló lemezbl, v. pedig egy
V. két ers vízszintes teknszer lemezbl, moly
a hajó lapos fenekét alkotja, erre egy függélyes

tölemez ersíttetik, mely végig fut a hajó egész

hosszában ; a tölemez a bels fenékig ér fel, mely-
hez szögletvasakkal ersítik.

Hajótörés, szorosabb értelomben a hajónak
szirtbe való ütdés vagy hullámlökések követ-

keztében való elpusztulása; tágabb értelemben
minden a hajót ért oly szerencsétlenség, melynek
folytán a személyzetnek a hajót el kell hagynia. A
H.-tl megkülönböztetend a megfeneklés, melynél

a hajó a sekély víz következtében a zátonyra
fut, de csak csekély kárt szenved s helyérl több-

nyire ismét a mély vízbe húzható. H. bekövet-
kezhetik : a tájék hiányos ismerete v, a hajó hely-

pontjának hibás meghatározása (ködbenv. hóvihar-

ban stb.) következtében. Viharos idben a H. akkor
áll be, ha a személyzet a hajó fölött már elvesztette

hatalmát és ennekfolytán a hajó a hullámok és a
szól játékává lesz. A H. és a megfeneklés elke-

rülésére intjelek gyanánt a hajózási jelek szol-

gálnak, ú. m. a világító tornyok, köd-, vihar- és

vészjelek, valamint a kalauzoknak segítségül való

hívása. H. azáltal is beállhat, hogy két hajó a sík

tengeren vigyázatlanság v. hibás kitérés folytán,

továbbá a nemzetközi kitérési szabályzat szerint

viselend jellámpáknak téves kitzése, a szolgá-

lattev rszem v. a hajó vezetésével megbízott
személy szlnvaksága, végre ködös idben senki-

nek hibául föl nem róható véletlenség követ-
keztében összeütközik. Az összeütközés elhárí-

tására a kitéréseknek mikénti foganatosítását

nemzetközi egyezmények szabályozzák. A H.-sel

tönkrement hajók számáról a tengerészeti folyó-

iratok részletes kimutatást közölnek.

Az elfogadott nemzetközijogi elvek szerint ve-
szélyben forgó hajókat s legénységüket a száraz-

földre való menekülésben s a mentésre szolgáló

közintézmények igénybevételében akadályozni
nem szabad. A partjog (Strandrecht), amelynek
értelmében a partlakosok a hajótöröttek vagyo-
nát, hajdanta magukat a hajótörötteket is pré-

dának tekintették, a civilizált világban meg van
szüntetve. A hajórom (Wrack) és a partravetett

tárgyak a foglalásnak nem tárgyai, hacsak a
jogosult kétségtelen módon tulajdonáról le nem
mondott. Az angol 1854. évi hajózási akta az egyes
partlakosok által okozott károkért az egész köz-
séget teszi felelssé. A mentknek azonban mér-
sékelt mentési dijra (salvage) van igényük. A part-

állf>moknak is nemzetközijogi kötelességük a ve-
szélyben forgó külföldi hajóknak, nemzetiségre,
vallásra való tekintet nélkül, segítségére sietni

;

az 1913. évi I. t.-c.-bo iktatott brüsszeli szerzdés
ezt a kötelezettséget n szerzd államokra nézve
egyenesen kimondja.

Hajótulajdonos (cl. armatore; franc, atina-
teur; uóm. Rheder; ang. onmer), az a személy
v. több személyek összessége, akinek v. akiknek
nevére a hajó belajstromozva van. Ha a hajó
tulajdonjoga többeké, a közös érdeket illet
ügyekben a többség határoz. A többséget oly ér-

dokrész képezi, mely a hajó értékének felét meg-
haladja. Az osztrák-magyar kereskedelmi hajók
karátoknak nevezett 24 eszményi részre vannak

felosztva. A maga eszményi részérl minden társ-

tulajdonos szabadon intézkedhetik.

Hajótüzérség (ném. Schiffsartülerie), alatt

ért(;ndök egy hadihajónak v. háború idején se-

gédcirkálóúl alkalmazott kereskedelmi hajónak
összes lövegei (1. Hajólövegek) a hozzávaló gép-
berendezésekkel, parancsadási készülékekkel és

lszerrel, valamint a tüzérségi személyzet, mely
utóbbi különleges tanfolyamokban kiképzett ten-

gerészTisztekbl és tengerészlegénységbl áll.

Hajótüzértiszt (néni. Artillerieoffizier an
Bord), valamely hadihajónak az a tisztje, ki a hajó
tüzérségi ügyének élén áll és mint ilyen, közvet-

lenül a hajóparancsnoknak van alárendelve. Ó
vezeti a hajó tüzérszemélyzetének szakszer to-

vábbképzését, így az összes lövgyakorlatokat is,

harcban pedig a parancsnoki toronyból a hajó-

parancsnok utasításai szerint a lövegtüzet. ó fe-

lels az egész tüzérségi anyag helyes kezeléséért

és jókarbantartásáért. Alája több alantos tiszt van
rendelve, kik a lövegtornyokhoz és az ütegekhez
vannak beosztva.

Hajóút, ahol valamely folyóban a zátonyok s-
rn váltakoznak egymással v. ahol szirtek álla-

nak ki a meder fenekébl, ott olyan vízállások mel-
lett, melyek elborítják, tehát láthatatlanná teszik

ugyan a zátonyokat vagy sziklákat, de nem oly

magasságban, hogy fölöttük a hajók és egyéb vízi

jármüvek veszély nélkül elhaladhassanak, szeren-

csétlenségek elkerülése céljából szükséges messzi-

rl látható jelekkel (rikító színre festett úszók,

zászlók, lámpások s több effélékkel) kijelölni azt

az utat, melyet a hajóknak követniök kell.

Hajóügynök, azon egyén, kit a hajótulajdonos

V. hajótársaság hajózási üzletek lebonyolításával

vagy teljes képviseletével megbíz.
Hajóür (ném. Schiffsraum : ol. stiva ; franc.

cale; ang. the hold), a hajónak legmélyebben
fekv rakodó helye, mely a legalsó fedélzettl le-

felé egész a fels tig (a Tiszán ostorgerendáig)

és a homloktkétl a tattkéig terjed. Kereske-
delmi hajókon a rakománynak legnagyobb részét

a H.-bo ralgák. Hadihajókon a H.-ben vannak az

élelmi- és hadiszerek, valamint más hjyószükség-

leti tárgyak elraktározva. A H.-nek legalsó részét

a fels tnek mindkét oldalán fenéknek v. gödör-

nek (ném. Sodraum) nevezik, melybon a hajóba

szivárgott víz összegjül, ahonnan szivattyúk által

távolíttatlk el.

Hajóüzlet, a hajó kereskedelmi foglalkoztatása

V. hajóadás-vevési ügy.
Hajóváz (ném. Schi/fsgerippe ; ol. ossaiura;

franc, membrure d'un navire : ang. framing), a
hajótnek, a bókonyoknak és más összeköt fa- v.

vasrészoknek összeállított alakja. L. Hajóépítés.
Hajóvért v. hajópám-él (ném. Schiffspanzer

;

ol. corazza; franc, ciirasse ós blinaagc: aní.

armour) alatt értendk a jelenleg acélból készült

lemezek, melyeket vérteshajók (1. o.) oldalfolüle-

tein és belsejében alkalmaznak azon célból, hogy
a hajó vitális részei, tehát a hajtógépezet és a
lövegek, valamint lehetleg a hajó személyzete,

V. legalább a vezérl személyek ellenséges löve-

dékek romboló hatilsa ellen meg legyenek védve.

A H. eszméje már az ókorban felmerült, ameny-
nyiben a görög trierák és római libamák, sót
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a még régibb földközi-tengeri népek badih^óinak
döf orra vas- v. rézlcmezokkel volt borítva ; a

hajó peromo mentén e>f>m^hoz fzték a csatárok
pajzsait, mi némilpg az oldalfalakat védte. Tulaj

-

donképonl H.-ot alkalmazott ogy koreai tenger-

nagy, ki az 1592. és 1597. Hidejosi japán hadve-
zér ellen viselt háborúkban a koreai hajókat
hosszú tüskékkel ellátott vaslemezekkel fedte be.

Az újlíorban a H. csak a XIX. .sz. közepén lé-

p<'tt ft>I úiiíi. A krimi liadjáratban alkalmazott
és az északamerikai polgár-

t vértí'shajók H.-je kovácsolt V.

lieugtTi'it va.slenK'zekból volt, mi az akkori ágyúk
ellen hathatós védelmet nyújtott. Azonban az
ágyúgyártás csakhamar fellendült, az ágyúknak
mind nagyobb kalibert, hosszabb csövet adtak, szi-

lárdabban készült és rombolóbb hatású lövedé-
keket nagyobb és jobb lportöltettel lttek bel-
lük és végül minden ágyút a gyorstüzelésre ren-

deztek be. A romboló fegyver eme rohamos hala-

dásával szemben a H.-gyártás felvette ugyan a
versenyt, de nem tudott vele lépést tartani. A
puha vas helyett a kemény acélt alkalmazták ; ez
azonban túlmerev és repedékeny volt, miért is a
compmmd- (ang.) vagjMs összetett lemezekkel pró-
bálkoztak. Ezek két rétegbl állottak, a bels réteg
puha vasból, a külsó actHból volt, a kettt össze-

forrasztották és ers csavarokkal egymáshoz er-
sítették ; a cél az volt. hogy a küls acélróteg a
lövedékek behatolását lehetleg meggátolja, mlg
a bels szívós vasréteg az acél merevségét ellen-

súlyozza. Ezt ismét egységes acéllemezek követ-
ték, melyeket szénpor, nikkel és króm bolevegyí-
tésével szívósabbá és különféle gyártási módsze-
rek alkalmazásával küls felületükön keményebbé
tettek. Ilyen volt a Hart-ey-féle vért, melyet
azonban Kruppnnk A"C jelzés lemezei, melyek-
kel körülbelül 1900. lépett fel, még fölülmúltak.

Ennél egy szabadalmazott módszer szerint az acél-

lemez keménysége akkép van szabályozva, hogy
az az ellenség felé fordítandó felülettl a másikig
fokozatosan csökken, amellett az acél nem merev.
Ez a módszer azonban csak 10 cm.-nél vastagabb
lemezeknél alkalmazható. Minthogy hajókon vé-

konyabban vértezett felületek is vannak, ily vé-

kony lemezek minségének javítására újabban
az amerikai Camegie Bteel Companykiaérleteket
tettvanadiumnak belevegyitésével az acélanyagba;
e kísérletek mutatták, hogy bár e vanadiumos
(wéllemezek felülete nem olyan kemény, mint a
KiTipp-féle lemezeké, az anyag mégis rendkívül
szívós, miért is az északamerikai Egyesült-Álla-
mok újabb vértes hajóin o lemezeket alkabnazni
fogják. Szintén i'ijabb rendszer a Sirn/^íon-féle,

mely a compoundlemezek felújítása tökéletesebb
kivitelben ; Simpson ugyanis az acéllemezt a vas-
lemezzel egy közbens rézrét^gel összeforrasztija,

mely bizonyos vegyülék alkalmazásával 1000«
C. hségben teljesen elvegyül a szomszédos réte-

gekbe ; ezen módszer szerinti vastagabb lemezek
is kísérletezés alatt vannak.
A witkowitzi vasmben újabban villamos üzem

kohókban készítik a vértlemozeket (elektro^cél) ;

e kohók egj-enletesen tartható hsége jobb mi-
nség acélt eredményez, mint más üzem ko-
hók.

Mindezen haladások dacára a H. nem biztoe

védelem, különösen a süveges lövedékek (1- Hajó-
lövegek) feltalálása óta (körülbelül 1903.), melyek
áthatoló képessége annyira fokozódott, hogy a
legersebb vérttel (345 mm.) ellátott legmoder-
nebb vérteshajók is hasonló ellenséges hajók
35-6 cm. kaliber lövedékei ellen csak 8-10.000
m. távolságra vannak megvédve, akkor Is csak a
vastag öv- ós toronyvért mögötti hajórészek. Ki-

sebb távolságokra védelmet nyújtandó, sokkal vas-

tagabb H.-et kellene alkalmazni, mi oly megter-
helése volna a hajónak, hogy e miatt eg>'éb súlyok-

ban kellene megtakarításokat eszközölni, tehát

gyengébb gépeket, kevesebb v. kisebb lövegeket

alkalmazni, mi a hajó támadó harcértékét csök-

kentené, így is a jelenleg (1912) épül 20,000 t.-s

csatahajóinkba beépített vértanyag súlya majd
4500 t.-t, tehát a hajó súlyának 22-50/o-át
teszi.

Modem vérteshajókon a következ felületek,

részek vannak vértezve : 1. az ú. n. öwért (ném.
Gürtelpanzer) által a vízvonal, még pedig több-

nyire a hajó egész hosszában, vagy az orr és a
tat kivételével ; ez többnyire a legersebb vért

(jelenleg 345 mm. a maximum az egyesült-

állami Nevada-tipuson ; szélessége 3—4 m., mely-
nek felerésze, vagy valamivel több a vízvonal

alatt van

;

2. a vértes fedélzet (ném. Panzerdeck) ; ez több-

nyire a hajó egész hosszában és körlt)elül a víz-

vonal magasságában befödi a vízalatti részeket

;

alakja v. a cethal hátához hasonlóan domború, v.

pedig vízszintes síkot alkot, többnyire rézsút alá-

hajló szélekkel ; vastagsága a középen, hol leg-

vastagabb. 70—76 mm.
Az övvórt és a vértes fedélzet, valamint a hajó

oldalam raktározott kszén képezik együttvéve
a hajó legvitálisabb vízalatti részeinek védelmét,

hol a víz beömlése a hajót elmerítené v. megbé-
nítaná, vagy pedig a gépek, kazánok megsérülése
a hajót mozgási képességétl fosztaná meg

;

3. oldalvért (ném. Seiten-, Citadell- v. Kase-
mattpanzer) ; ez az öwért fölött a hajó oldalai-

nak azon részeit boríQ'a, melyek mögött ütegekben
vagy külön reteszekben, kazamatákban a közép-

kaliber lövegek állanak
;
jóval vékonyabb, mint

az övpáncél ; az ütegek végén harántvértfalaza-
tok egészítik ki zárt helyiséggé

;

4. a tornyokban felállított nehéz lövegek hen-

geralakú meUvédje; olyan vastag, vagy még
vastagabb mint az övvórt (pl. az észak-amerikai
Nevada csatah^ó lövegtomyainak homloklcmezeí
467/406 mm.) s lenyúlik a vízvonal alá, hogy a l-
szer felvonása a tornyokba védve történjék

;

5. a parancsnoki tornyok (többnyire 2) ; ütkö-

zet idején Itt tartózkodnak a parancsnok, a tüzér-

tiszt, a hajózási tiszt és a parancsnok egyéb köze-

gei és itt vannak egyesltvo a vezetésre sztlksé-

ges mechanikai, optikai és villamos készülékek,

melyeknek védelmére az övvérthez hasonló vas-

tagságú vért szolgál

;

6. a hajó belsej^>en fontos válaszfalak és az
ezeken átvezet ajtók szintén vértezve vannak,
valamint újabban a toqwdók és aknák robbanásai
elleni hathatósabb ellentállás cédából a hí^jó bels
/«neAei8.
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A H. nyújtotta védelem mérvét szemlólhotövé

teszi a mellékelt diagramm, melynek rendezit a

vért vastagsága mm.-ekbon, metszókeit a lövötá-

volság méterekben képezi ; ogyszeríiség kedvéért

csak a jelenleg leghatékonyabb hajólöveg, a 4:5

kaliber hosszú 35,6 cm. kaliber amerikai gyors-

tüzel ágyú áthatolási adatai vannak felvéve,

még pedig a fels vékony vonal azon esetre vo-

natkozik, ha a lövedék merlegesen (90° alatt)

csapódik fel a vértlemezre, az alsó vastagabb vo-

nal 60° alatti rézsútos felcsapódás esetére vonat-

kozik ; modern lü-upp-féle vértanyag és, mint lö-

vedék, legjobb minség, keményített acélból ké-

szült páncélgránát tételeztetik fel.

Hajóvizsgáló bizottság, a fiumei tengerészeti

hatóság azon szakközegeinek összessége, mely
a magy. keresk. tengeri hajókat üzemképes álla-

potuk szempontjából idszakilag megvizsgálja.

Hajóvontatás, a hajók mozdítása, továbbítása

rajok kívülrl ható ervel. Természetes és leg-

sibb módja az emberi és állati er alkalmazása

kori a fennakadás ; másrészt amiatt, mert a zsi-

lipelésnél torlódás áll be s az együtt csoportosan
érkez hajók és vontatójuk az út leforgása alatt

sok felesleges idveszteséget szenvednek. A mes-
terséges vontatóernek a csatornákon való alkal-

mazásával különösen a gazdag csatornahálózattíil

bíró Francia- és Németországban, valamint Ame-
rikában számos kísérletezés történt és folyik ez
id szerint is, eddigelé anélkül, hogy valamelyik
módszer végleg bevált volna.

A H. a szabadságvesztés-büntetésnek súlyosbí-

tására használt közmunkáknak legsúlyosabb neme
volt és abban állott, hogy az elitéltek a hajókat,

jelesül a Dunán, fölfelé húzni tartoztak. A H.-t egy
helytartótanácsi intézmény 1777 körül honosí-

totta meg. II. József császár a halálbüntetés he-

lyettesítéséül rendelte. Az elitélteket Szegeden,
Péterváradon, Zimonyban, Mitroviczán, Szisze-

ken, Bródban és Gradiskában felügyelet alatt tar-

tották. II. Lipót megszüntette.

Hajózálog, 1. Hajókölcsön.

Diagramm, mely a 45 kaliber hosszú 35.6 cm. kaliber hajólöveg átütképességet mutatja Krupp-féle
KC vertlemezekre vonatkozólag.
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lyainak az 1869 ápr. 1 1. 2362 sz. a kelt közlekodéai

uiinisztori r">i'i'i"H-'n forlalt wFolyó-, csatorna- és

tó-H.-i rr ukivül ogjes viziközle-

kodési von ilonlest'S helyzetéhez ké-

pest kiiluü n-: > vannak hatályban, így

pl. a vaskapui : 'Sl/18i»y. sz.); aFereno-

csatorna H.-ái;; •ciáiis rendszabályt bo-

csj^tritt ki n ini miniszter. Különös

szal'a k a vizijáróraüvek hiva-

tíili's 1896. sz.), a hajúkon és

kin .'ilkulmazottgözkazánok-

iej ü hajók raegv izsgálásáról

,

\ tengeri H.-t illet rendszabá-
iivényb<»n foglaltatik. így: az

166Ü : XXA. I.H.". s/' ri kiköti illetékrl,

az 1879 : XVI. t.-c \t'reskedelmi hajók

lajstr
'

1 : .\ VI. t.-c. a tongeri ko-

resk 'Töl ; az 1907 : VI. t.-c. a

tontriiin.-u.ui i'i..;, ,,,^ , írott kereskodohni hajók-

Ilik, valiunint a teiiL''M liijiik építésének állami

.<»'gi'lyben és kedvezmi'ii,\ okben való részesítésé-

rl ; az 1913 : 1. t.-c. a hajóösszeütközésekre, to-

vábbáa tengeri segélynyújtásra és menté.sre nézve

bizonyos szabályok egyesítése céljából 1910.Brü8z-

szelben létrejött két nemzetközi egyezmény be-

cikkelyezésérl. Jelents rendelkezés a 60805/912.
sz. ker. min. rend. a tengeri kereskedelmi hajók
iizembehelyezést'nek engedélyezése, az azokon
t^'ond bizton.sági intézkedések és a hajószolgálat

•llátá.^i táiiryában. Fforrása azonban még ma is

;i fKüt/.'ivszf'ti H.-i ri'mltartásnak az 1774 ápr. 25.

tt Editto poiitico di navigazione mer-
lioly bár korához képest jeles alkotás,

sok irányban elavultnak mondható. L.

(isi iog. Tengeri jog.
hajózási hosszmertékek (ném. natdlsche

L iuqritituiftse) azok, melyek a hajózásnál, a ten-
' n, hajózási kézikönyvekben hasz-

k az illet nemzeteknél különben
i...,...c., ..;-., ..itrtékeken kívül

:

1. a tengeri mérföid (ném. Seemeile), mely ál-

talános meghatározás szerint egyenl a földellip-

szoid egy ívpercével i" szélesség alatt mérve,
tehát 18.>2 m. Csekély különbséggel az összes

ttmgerészeteknél egyenl

;

2. a hxibel-hossz (ném. Kabollánge), általában

mint Vio tengeri mf. határoztatik meg, tehát =
1% m., azonban hossza a különböz nemzetek-
nél ettl tetemesen eltér, még pedig 180 és 258
m. között váltakozik

;

3. a csomó (ném. Knoten) azon hossz, mely a
hajónak 1 teng. mf. óránkénti gyorsasággal való
' ' ' ' tt a közönséges sebességmér (1.

rek) mérzsinóijából Vt pero *'***

^auui{s u»rt ugyanis a homokórával való mérés)
ldfiit;éliiiéletUeg 15-43 m. volna, praktikus mé-
rések alapján azonban csak 1462 m. A sebesség-
nióni z.-iiiiorja csomókra van beosztva. S(4cszor a
c'.sonio kift'jo7.és tengeri mf. helyett használatos ;

4. a tt'wft^ri i/l (ném. Faden) a víz mélységének
niérésOro szojurált a most e célra is rendszeresített

r.iótiTronil.szer eltt, még pedig egyenl volt 6
l)é('si lábbal, tehát= 1*9 m. Még sok tengerészetnél

használatos mérték s a lábhossz szerint különböz

;

5. a lánc-hossz (ném. Schákel) a horgony-
lánc hosszának jelziésére szolgál. Nálunk a hor-

gonylánc 25 m. hosszú láncdarabokból van össze-

téve, miért is a lánchossz =^ 25 m. Az egyes ten-

gerészett'knél 21-9.J és 30 m. közt váltakozik.

Hajózási illetékek, azon illetékek, melyek a
hajóktól és szállítmányaiktól a kikötkben v. más
vízi utakon szedetnek. Ide tartoznak az ú. n. vi-

lágítási, vesztegzár-, csatorna- és kiköti illeté-

kek, melyek állami jóváhagyás alapján egyes tár-

sulataik V. állami tengerészeti hatóságok által,

esetleg törvény útján is beszedhetk. A H. ösz-

szege a hajózást fentartó és elsegít intézmé-

nyek létesítéséhez s évi karbantartásához és üze-

méhez igényelt kiadásolcnak felel meg. A leglé-

nyegesebb U. az egyes kikötkben tartózkodó,

valamint a mesterséges hajózócsatornákon (1. o.)

áthaladó hajók után tonnatartalmuk arányában
fizetend rév- és csatomailletékek.

H^ózási iskolák v. nautikái tanintézetek (ném.

Namjaíions- oder nauitsche Schulen), oly tanin-

tezetek, melyekben a tengerészek a hajó vezetésé-

bon oktattatnak és kereskedelmi tisztekké való

elméleti kiképcztetésüket nyerik. Ily H, a magyar
állam tei-ületén a íiumei m. kir. tengerészeti aka-

démia és a buccarii tengerész-tanoda; az osztrák

államterületen a trieszti kereskedelmi tengerészeti

akadémia és ugyanott egy m£igán-H., továbbá a
lussinpiccolói, kattarói, ragozai, spalatói U.

Hajózási jelek (ném. Seezeichen; ol. marca,
semmié ; franc, marque ; ang. sea-mark), látható

v.üallható jelek, melyek nagyobbára a tengerpar-

tok mentén, kikötk bejáratánál, vagy más szúk
közlekedésü vizi utakon, a zátonyok, szirtek, hajó-

romok, vagy más h^ózási akadályoknak megje-
lölésére és a hajósoknak tájékoztatására szol-

gálnak. A H.-et általában optikai és akusztikai

jeleki-e lehet felosztani ; az elbbiek ismét mint
nappali és mint éjjeli jelek különböztethetk
meg. A nappali optikai U.-hez tartoznak: a
világító tornyok (mint építmények), színesre fes-

tett (többnyire veres) világító hajók (tüzhajók)

;

a szilárdan álló H., mint koszlopok, gúlák stb.

különféle ismertetójelokkel, több faciilöpból gúla-

alakban épült és különböz ismertet jelekkel el-

látottalkotmányok (Dückdalben,mely Alba herceg-

tl, mint feltalálójától [duc d'Alba] vette nevét) ; a
tengerfenékbe vert karók, sopröalakú póznák;
továbbá úszó H., amelyek többnyire a betartandó

útnak kijelölésére szolgálnak, mint bóják, hordók,

fatuskók stb. Az éjjeli H.-hez tartoznak a világító

tornyok (mint világító eszközök) és más szárazra

v. zátonyra épített jeltüzek (ném. Lenchtfeuer)

y. jelfények, a világító h^jók és a világító oszo-

rok. Ez utóbbiak oly lámpával láttatnak el, hog>'

azt a felcsapó bullám ki nem olthatja (gáz, vil-

lám stb). Ködös idben hallható jeleket adó készü-

lékek csaknem minden világító toronyban vagy
bívjón találhatók ; e célra 3 m. hosszú és megkö-
zelítleg 60 cm. széles torkolattal bíró kürtök v.

gz-szirénák szolgáinak, melyek vagy srített le-

veg által, V. pedig gzwftvel hozatnak mködésbe
és kedvez atmoszféra idejében 6 tengeri mér-
földre, de minden körülmények között 3 tengeri

mérföldre hallhatók. A legmodernebb akusztikai

H. közé tartoznak a vízaUttti hangjelzések (I. o.)

haranggal, továbbá a radiophare, mely a szikra-

távirászat ú^án ad meghatározott, minden szikra-
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táviró-felvevállomás telefonkészülékében hall-

ható hangokat. Ködös idben, más eszköz híján, az

ágyú is használható hajózási jelül, különösen ha
több ágyú áll rendelkezésre, hogy a lövések egy-

másután gyorsan következhessenek; emellett még
azon elny is mutatkozik, hogy a lövés fénye, tüze,

a ködön áthatolván, gyakran látható is. Harangok
kongatása, haranggal ellátott v. búgó bóják (az

elbbieket a hullámzás hozza mködésbe) szintén

a ködben adott H. közé tartoznak. Az összes ten-

gereken használatos, v. csak bizonyos tengereken

található világító- és ködjelek, továbbá idjelzé-

sek jegyzékét külön könyvekbe Írják, mely köny-
veknek minden hajón meg kell lenniök. Ilyen

könyv a Verzeichniss der Leuchtfeuer, Nebel- u.

Zeitsignale aller Meere, évenként megjelen ada-

tokkal*; a sailing directions ; mindezek, valamint

az összes H. minden hajózási kézikönyvben (1. o.)

és tengeri térképen is fel vannak sorolva, illetleg

tüntetve.

Hajózási jog, 1. Hajózás, Gzhajózási jog,

Tengeri jog, Duna.
Hajózási kamra (ném. NavigationskaMne v.

Navigationskamnier ; ol. camerino delle carte

ed isirumenti nautici ; franc, chamhre des cartes

et instruments nautiques ; ang. chart and insU-u-

ment cabin), hajókon többnyire a parancsnoki

hid közelében lév kamra, hol azon térképek, ha-

józási mszerek, könyvek és egyéb segédeszközök,

melyeknek kéznél kell lenniök, ol vannak he-

lyezve. Mindig ol van látva egy megfelelen nagy
asztallal, hol a térképek kitérithetk. A hajózási

tiszt (1. 0.) többnyire itt végzi számításait.

Hajózási kézikönyv (ném. Segelhandhuch ; ol.

portolano ; franc, instruciions nautiques ; ang.

sailing directions), kötetekbl álló, több nyelven
kiadott könyv, moly a hajózásnak megkönnyeb-
bítésére szolgál és az egyes tengerpartoknak, szi-

geteknek stb. hajózási sajátságait, megvilágítását

és egyéb megjelölését hajózási jelekkel (1. o.), a
tengerfenék talajának minségót, az uralkodó
szeleknek irányát, erejét és az ezt megelz
felhzetnek minségét, az áramlatokat, ezek gyor-

saságát, az esetleges horgonyzó helyeket, ki-

kötöknek érintésénél a bejárat megközelítésénél
betartandó irányt, a kikötben található élelmi-

cikkeket, ftanyagokat és egyéb kellékeket is-

merteti. E H. adatai külön körözvények által,

melyeket minden hajós megszerezhet és amelyek-
rl az észlelt változásokat bejelenteni tartozik,

mindig nyilvántartatnak. A legjobb és legelter-

jedtebb H.-ek az angol tengerészet által kiadottak,

melyek angol nyelven az egész föld összes part-

jait leírják. A német tengerészet ettl függetlenül
saját H. -eket szerkeszt, melyek szintén használato-
sak. Ezenfelül minden állam a saját tengerpart-
járól maga is készít H.-et.

Hajózási kongresszusok, a hajózási üzemben
elforduló nemzetközi jelentség kérdéseknek
tárgj'alására Idszakonként egyes világvárosok-
ban egybehívott nemzetközi értekezletek. A hajó-
zás óriási fejldésével kapcsolatosan a H. is

mindnagyobb jelentségre tettek szert, miért is

maoapsáig jóformán minden évben tartatnak H.
Hajózási mszerek (ném. natUische Insfru-

mente ; ol. istnimenii 2)er la navigazione ; franc.

instruments de navigation ; ang. nautical instru-

ments, 1. a képmellékletet) azok, melyek a hajó-

záshoz szükséges v. kívánatos adatokat mérés
által megszerzik. Feloszthatók : a) olyanokra, me-
lyek ahajó földrajzi Jielyzetének meghatározá-
sára szolgálnak és h) meteorológiai mszerekre,
melyek az idjárás elemeit határozzák meg.
Az a) alattiak közé tartoznak a hajótájoló

a rajta alkalmazott vagy külön felállított ará-

nyozóval, a Pott-féle tükrös goniográf (szögmér),
a dromoszkóp,a hajósebességmérk, a mélység-

mérk, az idmér vagy kronométer, az égites-

tek magassági szögének mérésére szolgáló m-
szerek és tágabb értelemben a tengeri térképek.

A tájolóval (1. az 1—4. ábrákat) meg lehet

határozni a földrajzi délkörhöz viszonyított azt az

irányt, melyben a hajó halad. Minden a hajó fels
részein szabad látókörrel elhelyezett tájolóra fel-

illeszthetó az aranyozó (ném. Peilinstrument),

mellyel valamely fíildi tárgy v. égitest irányát,

még pedig v. a délkörre v. pedig a hajó hosszten-

gelyéreviszonyítva, meg lehet állapítani. Az ara-

nyozó (1. az i. ábrán) nagyjában a tájoló közép-

pontja körül forgatható vízszintes sárgaréz vo-

nalzóból áll, melynek 2 végén diopterek vannak
alkalmazva ; ezeken a napögyelések céljából szí-

nes üvegek vannak. Az arányozóval, ha oly part

mentén hajózunk, melyen a térképbl ismert tár-

gyak láthatók, a hajó helye akkép állapítható

meg, hogy 2 v. több tárgy irányát, melyben a
hajótól feküsznek, meghatározzuk és az irány-

vonalakat a tárgyakon átfektetve a térképbe be-

rajzoljuk ; ahol e vonalak egymást metszik, ott

volt a megfigyelés idpontjában a hajó.

Ugyané célra szolgál a Pott-féle goniográf,
mely a Pottenott-féle probléma (hátrametszés) al-

kalmazásával határozza meg a hajó helyét. Tü-
körképek segélyével 2 küls tárgynak egy közép-

svel alkotott szögeit határozza meg ; ha azután
a mszer 3 rögzített vonalzóját a térképre fektet-

jük, úgy, hogy minden vonalzó a maga tárgyára
mutat, akkor a mszer középpontja a hajó fek-

vését határozza meg.
A dromoszkóp 'segédmszer a tájoló mu-

tatta hajóirányok mechanikai úton való átvál-

toztatására valóságos, t. i. a föld ós a hajó dele-

jessége okozta eltérésektl mentes irányokra.

Ez számítás által is eszközölhet, miért is nin-

csen általános használatban.

A hajó sebességét már állítólag a rómaiak is

mszerrel, az ú. n. hodométerrel mérték; ez

a hajó külsejére ersített lapátos kerék volt,

melynek minden forgására egy dobszerii tar-

tányból egy kavics esett ki, a kiesett kavicsok

számából a megtett útra lehetett következtetni.

Késbb, úgy látszik, hosszú idn át csak becslés

által határozták meg a megtett utat, miben a régi

hajósok igen jártasak voltak. A XV. sz. els felé-

bl származik a Cusanus bibornok javasolta mód-
szer, amely abból az idbl, mely egy vízbe dobott

tárgynak a hajó mellett való elhaladására szük-

séges, számította ki a hajó sebességét.

A közön-téges selicsségmé-t (ném. Logg), mely
még manapság is használatban van vitorlás hajó-

kon, Bourne William írta le elször 1577. Ez az

egyszer mszer egy körszelvónyalakú, egyik
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8. 8Z. ábra. Tükrös-szeksztáns. 4. sz. ábra. Anschü
kfllön

sz. ábra. Mlyséímatató cso.

6. 51. ibni llMuy-tél« sz»b.
csavaros lebesiégmérd

(mérfOldsiimUló m orsóban).

8. 81. ábra. Heobelmann-fále tijoló kereskedelmi
hajók számára.
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M ta)4k atamán.

1. SS ábra. Bambers-félo folyadékos (fluid) tájoló ariayzóraL
Cardan-féle feirfi^sresstésben.

10. II. ábra. Prízatis k6r.

2. »t. ábra. Tájoló rónája. •. M. ábra. Xálraéffaautó fép.
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szélén ólommal nehezített deezkadarabból és ah-

hoz érteitett mérzsinórból áll. A vizbe dobott

deszkadarab egy helyen marad és a hajó hala-

dását a homokórával m^állapitott >'« v. Vi
pero alatt a megfeszült zsinóron lemérik, még
p<-dig ú- n. csomókban, mibl a bajónak órán-

kénti sebességére lehet következtetni. Újabb ba-
jok. >n, különösov - '»<..i. t- > - szabadalma-
-•'^ s(ke$»égmt ofjg) használ-

p.wif (I. az ö- i.-. -V ,..• - . ból állnak, me-
> maga után vontat; a viz ellenállása

I <^ csavar forgásait eg>' óram szám-
. nek mutatója a mérnek vízbebocsá-

inegtett h^óntat (teng. mérföldekben)

kuzvetlenül mutatía.

A tenger mélységének meghatározása különö-

sen kikötk, általában a part megközelítésénél és

elhagyásánál, továbbá általában sekély vizekben,

zátonyok, szirtek közelében fontos ; Úy mérések
nélkül a hajó könnyen megfeneklik. A sik tenge-

ren, ha a mélységek jellegzetesen változnak, a

mélység megmérd — különösen ködben — mó-
dot nyiythat a hajó helyzetének bizonyos fokig

való me^Ulapitására. Nag>' mélységek megmé-
rése csak tudományos értékkel bir. A mélysé-

get már az ó-görög hajósok is mérték ; thalasso-

ríu-*errel, mér rúddal mértek csekély mélysége-
ket, mely eszköz — különösen folyóvizekben —
:uv^ ma is használatos, valamint a mérón (ném.

Lot v. Sevkblei), mely a mérzsinór végére kö-

t<)tt ólomdarabból áll. Modem gzösök mélység-
mér gépeket használnak. E gépek óramvel kap-
csulatos hengerbl állanak, melyre megfelel
hosszaságú zongorahúr van felgombolyitva,végén
mérösúllyal ^. dk 6. és 7. ábrát).

Sik tengeren, ha partot nem látunk, a hajó

helyzetét umtosan csak csillagászati megfigje-

lések segélyével lehet megállapítani, nevezetesen,

ha a krmométer szerint megállapított greenwichi
idpontokban a napnak v. más csUlagsatnak a ten-

ger látóhatára (ném. Kimm) fölötti magassági szö-

gét v. a hold és valamely más csillag közti szög-

távolságot megmérjük. Mihelyt tehát, különösen

a nagy felfedezések korszakában, a liajózás meg-
sznt parti hi^ózás lenni, siflkségessé váltak oly

mszerek, melyekkel a szögeket meg lehet mérni.

Már a XIU. sz.-ban a bajókon is haamálatos volt

az astrolabiwm, amelyet a látógyürü, a qmd-
ráits és Jákob botja követett; utóbbit Benaim
Márton ismertette meg a portugál tengerészek-

kel. E mszer, mellyel szö^ket V, foknyi pontos-

sággal lehetett mérni, migd .3 századon át a leg-

fontosabb H. volt. E mellett a XVII. 8z.-ban a
Davi*-féU qmdráns jött használattxa. Az 1731.

Hadley John által feltalált tükrös oktánsból id-
vel a manapság is általánosan használt, legfon-

tosabb asztronómiai H. fejldött ki, t i. a tükrös
s»eksxtáiu(i. a 8.ábrát), mellyel gyakorlott figyel
10—20"-nyl pontossággal márfaet szögeket. Mint-

hogy e mszer hawmáata kö^^>ár&k által el nem
födött látóhatárhoz van kötve, párás idben a
mérések az ú. n. líbeüás quadránssal eszközöltet-

nek (1. a 9. ábrát), melyen a mérés alapját képez
vízszintes irányt a libella a^ja meg. A szeksztáns

helyett olykor a prizmás kört (1. a 10. ábrát)
használják, melynek teljes köre van.

Nélkülözhetetlen eszközei sokszor úgy a parti,

mint a siktengerí hajózásnak a tengeri térképek
(ném. Seelcarten). E térképekbe, melyeknek ^-
használatosabbjai Mercator vetitége szerint van-
nak szerkesztve, a partnak minden a tengerrl lát-

ható jellegzetes és tájékozásra alkalmas terep-

tárgya, alakulása és domborzata be van rajzolva,

szintúgy a szigetek, szirtek, szóval minden száraz-

földi részlet, továbbá a tengerfenék alakulásából és

minségébl (homok, iszap, szikla stb.) mindaz,
ami a hajózásra fontos, ig>' a zátonyok, a se-

kély mélységek mind, nagyobb mélységek csak
hoUyel-közzol ; továbbá fel vannak tüntetve a ha-
józáisi jelek, még el nem távolított hajóroncsok,

világítótornyok és más világítóeszközök, jelz-
állomások, a dagály és apály mérve, tengeri áram-
latok, úszó növényfelületek és egyéb tünemények.
A délkörök és szélességi körök hálózata, a föld

delejcKége okozta iránj-túeltérés (declinatio) és

megfelel számú szélrózsák szintén minden ten-

geri térkép kellékei.

Fontos, hogy e térképek adatai utánmérések,
reambuláció által folyton ellenriztessenek és he-

lyesbíttessenek. E célra minden nagyobb tenge-
részetben külön felmérhajók (ném.Vermessungs-
schiffe) szolgálnak. A legpontosabb és leghaszná-
latosabb tengeri térképek az angol térképek; je-

lenleg azonban már a világtenger nagy részérl
igen jó német térképek is vannak. Az Adriai-

tengert az osztrák-magyar és az olasz tengeré-

szetek is felmérték közösen ; e térképek az osztrák-

mag^ar tengerészetben használatosak.

A térképeken kívül a hajózási kézikönyvek
(1. 0.), a parti világító berendezések lajstromai, a
nemzetközi jelzkönyv 0- Hqjójelzések) és az

efemeridák, melyek a csillagászati hajózáshoz
szükséges asztronómiai számadatokat tartalmaz-

zák, szintén a H.-et kiegészít, st nélkülözhetet-

len h^ózási segédeszközökhöz tartoznak.

b) A meteorológiai m&szerek közül hmér és

barométer (még jobb a barográf) minden hajón
van, szélmér és ^yebek csak ritkán található.

A hmér különösen a jéghegyek által veeaélyez-

tetett tengervidékeken bü: nAg>- fontosságjgal,

mert a hmérséklet rögtöni sülyedéso ilj- jéghegj'

közeledtére figyelmeztet ; meleg és hideg áram-
latok köxelaégét is jelzi úgy a l^hmérö, mint a
vizhmérd. A légnyomás gyakori megfigyelése a
tengeren, melj^i^ egyszertUtb metewolögiai vi-

szonyai közt ross idjárás köielgését már a baro-

méter sülyedésetöblyireeláni^a, mindig fontos,

de különösül oly tragerréazeken. hol ciklóncA

gyakoriak, mert ily forgó vihar közeledtével a

barométer egészen szabálysxerú sülyedéseket mu-
tat.

Végül felemlítend, hogy a higök a fold ddejea-

ségi elemeinek me^atároiására olykor inclina-

tóriumot és dedinatormmot is visznek magukkal.
A hajótávcs Is a H. kfioé számitható.

Hiy&sisi nap v. hajótmap, déltl délig siámi-
tott 24 óra.

Hisjésáai segélyek (ném. Schiffahrtspramien

:

ol. premio di navigaúone; ang. shippingspre-
mium), as áUaoKric által a hiyöépitésnek és meg-
felel feisnreUsnek könnyítése és elmozditá^
valamint a kereskedelmi forgalom fellendítése
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céljából kiosztott dijak, vagy adott engedmé-

nyek, melyek a hajó tonnatartalmához mérten

szabatnak ki és fleg a hosszújáratu hajók ja-

vára esnek. A H. különfélék és nem minden
államban egyformák, de engedélyeztetésük min-

denütt állami törvényeken alapszik. Nálunk a ten-

geri keresk. hajóknak hajózási segélyben való

részesítése iránt az 1907 : VI. t.-c. intézkedik.

Ennek értelmében a hajók kétféle, ú. m. beszer-

zési és járatsegélyben részesülnek ; az elbbi —
mely a hajó tonnatartalmának alapján számítta-

tik—a hajók beszerzésének könnyítésére, az

utóbbi pedig — mely a teljesített utazások és a

szállított árúk arányában fizettetik — a kereske-

delmi forgalomnak fellendítésére szolgál.

Hajózási szerzdések, a hajózás szabadságá-

nak biztosítása érdekében az egyes államok kö-

zött kötött nemzetközi szerzdések. Tárgyukat
különösen a hajótörés, zátonyrajutás esetében

nyújtandó segély, a hajóroncs, a hajótöröttek s a

rakománynak megmentése érdekében tett kiadá-

sok megtérítésének szabályozása, a hajókról meg-
szökötteknek kiadatása stb. képezi. A magyar
állam ily szerzdései : Augolországgal 1869 : VIII.

t.-c. ; Argentínával 1871 : XLVIII. t.-c. ; Portugá-

liával 1872: XXX. t.-c; Spanyolországgal 1881:

XVI : t.-c. ; Franciaországgal 1885 : XXVI. t.-c.

;

Dániával 1887 : XXXVI. t.-c. ; Zanzibárral 1889

:

ín. t.-c; Olaszországgal 1892: VI.; Belgiummal
1892: VIII.; Svéd- és Norvégországgal 1893:
XXV.; Koreával 1893 : XXVIl. t.-c. ; Oroszország-

gal 1908 : XXI. t.-c; Montenegróval 1912 : IX. t.-c

Hajózási tiszt (ném. Navigaiionsoffizier, ol.

ufficiaJedi rótta, franc, offuder des montres, ang.

vavigating officer), hadihajókon a hajózást a pa-

rancsnok utasításai szerint vezet és ezért felels

tiszt, kit a parancsnok választ ki a hajóra rendelt

tisztek sorából. Köteles naponta a hajó földrajzi

helyzetét annyiszor megállapítani, amennyiszer
ez a hajó biztos haladására nézve szükséges, min-
denesetre — a sík tengeren is — naponta meg-
állapítandó a déli helyzet. A H. felels a ki'ono-

méter és a többi hajózási mszerek szakszer
karbantartásáért. A H.-nek alá van rendelve több-

nyire egy hajózási hadapród (ném. Navigations-
kadett) és az egész kormányszolgálati legénységi
.személyzet, melynek szolgálati beosztását és ki-

képzését vezeti. Nagy hajókon az örtiszti szolgá-

lattól (1. HajóörszolgáJat) mentes.
Hajózási törvények alatt a hajózás flzésére

vonatkozó törvényeket éi-tjük. A mi jogunk szem-
pontjából fleg az 1871 : XVI., 1879 : XVI.. 1897 :

IX., 1907 : VI., 1908 : XV., 1908 : XLIX.. 1912 :

XIT. és 1918 -X t.-cikkeket kell órteai H. alatt.

Hajózási utak, a- tengeri keresk. hajók által

a hajúlajstromozási törvény szerint teljesithot

utazások gyjtfogalma. Megkülönböztetünk

:

Msparthnjnzást, mely az Adriai tengerem, yiagg-

paiihajzdst, mely a Közép-, Fekete és Vörös-
toug(>rén és hosszújáratu hajózást, moly az ösz-
SZ08 tongoroken foíyik.

Hajózási vállalat, vizi fuvarozással, teherszál-
lítással és hajóvontatással foglalkozó üzlet. Le-
het egyes egyén, jogi személy, közkereseti vagy
részvénytársaság. ííözönséges, nem géperejfi ha-
jókkal fuvarozó vállalat alakításához az ipar-

törvény rendelkezései szerint az elsfokú ipar-

hatóságnál való egyszer bejelentés, vagyis ipar-

igazolvány, elégséges ; míg göz-H. létesítésé-

hez a kereskedelmi törvény rendelkezéscinek ér-

vényesítésén kívül külön engedély (gzhajózási
engedélyokirat) is szükséges, amelyet a létesí-

tend vállalat székhelyére (a vállalkozó lakhe-

lyére) illetékes törvényhatósági közigazgatási bi-

zottság útján a kereskedelmi miniszternél kell

kérelmezni. A G.-ok háromfélék, ú. m. : rendes
szállítmányozási üzletet gyakorló, átkelési szol-

gálatot teljesít és folyamszabályozási vagy egyéb
építési munkákkal foglalatoskodó vállalatok. Ne-
vezetesebb H.-aink a ^cfe/^yo^á^ (1. 0.) cikkben fel-

soroltakon kívül: az L cs. k. szab. Dunagzhajózási
társaság (l.o.), a M. kir. Folyam- és Tengerhajózási
Részvénytársaság (47 gzhajó, 257 uszályhajó},

Magyar Belhajózási R.-t. (10 gzhajó, 45 uszály-

hajó), Balatontavi Gzhajózási R.-t. (4 gzhajó, 19
uszályhajó). Az átkelési vállalatok között legneve-
zetesebb a Budapesti Csavargzös átkelési és
hajózási R.-t. l-H csavargzösével. Ezidszorint
(1912 végén) 48 hazai gzhajózási engedélyes tu-

lajdonában összesen 161 gzhajó mintegy 36.000
lóervel, 427 vasuszályhajó 180 ezer t. hordké-
pességgel és 247 fahajó 50 ezer t. hordképesség-
gel van üzemben.
Hajózástan v.watí/zTca (ném. .YaMÍifc és Schif-

fahrtskunde ; ol. nautica ,fvAnc. navigation ; ang.

namgation), az a tudomány, mely a hajónak a ten-

gereken való vezetését, a hajó helyének minden
idben való pontos meghatározását tanítja. A H.
két részre oszlik, t. i. a földrajzi y.geográfiai H.-ra

és az asztronómiai v. csiUagászaii H.-ra. A geo-
gráfiai H.-nál ahajó helyének meghatározása azon
irányok megállapítása által tört<''nik, melyekben a
hajó terresztrikus, vagyis a földgömbön látható

tárgyaktól van, mihez még a hajó által megfutott
távolság és a betartott irány is számítandó. A geo-
gráfiai H. számításainak alapját a síkháromszög-
tan képezi, a következtetések azonban a matemati-
kai fóldrajzt isérintik. Az asztronómiai H.az égbol-

tozaton látható égitestek mozgásának ismeretét

foglalja magában, a hajó helye, az egyes msze-
reknek hibái, az áramlatoknak iránya és sebes-

sége fleg az égitestek magassági szögének meg-
mérése által határoztatik meg. A számitások a
gömbháromszögtannak alapt<>telei szerint, vala-

mint a csillagászat tanainak figyelembevételével

történnek. A H. céljaira ós feladataira szolgáló

eszközökre nézve 1. Hajózá-sn miiszerek. Mind-
két H.-nak ffeladata azon pont szélességének és

liosszuságánok meghatározása, amelyen a hajó a
megfigyelések pillanatában áU.

Hajózászló, 1. lx)hog.
Hajózó csatorna (ni^m.Schiffahrlshtmtl \ franc.

cannl de havigation). A szárazföldi közlekedi'.s

költvséges és nehéz volta már az ókorban aira
kéjiyszeritette az emberiséget, hogy a terraéí^Z!-'-

tes víziutak (folyók, tenger) hiányát raestersÓKos

viziutakkal, H.-ákkal pótolja. Marius a Rhone
folyótól a tengerig csatornát ásatott, Galerius

császár csatornával kötötte össze a Dunát és Ha-
latont. A Vaskapunál még ma is láthatók a nyo-

mai egy római csatornának, melyet a zuhata-

gos és szirtes meder megkerülése coljából kezd-
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tek építeni. Már Hollóé Mátyás király-onk foglal-

kozott a Dunát a Tiszával Ö88zekötö meeterséges

csatorna gondulatával.

Egi^on a XVI. századig a H.-ák tnl^don-
k»^pí>n n!"stprs«'sro.s fulyók voltak: egy magasab-
i' 'lyást (folyót) >

'^ alacso-

ic* összp. E két . '>zt léte-

sített me>tri.<t ges mederben, csaiuinaban rend-

szerint a talaj és csatorna eééee szerint kisebb-

nagyobb sebességgel folj-t a víz. A XVI. sz.-ban

azonban felfedezték a bajózó vag>' kamarazsilipet
;i . ....o> ...«.-»^i..i. ,1. a módját annak, miké-

nagyobb magasságkü-
. .. ., ^,. ..ii, . ;:

"v >" '"het a hajókkal
t dombokra. s<v és átkelni a

V ...tó gerincek má^ ... :a.

A meeterséges H. (zsllipes csatorna) vízszintes

fenekú csatornaszakaszok egész sorozatából áll.

\z egyes szakaszokban (lögék, tartányok; fran-

ciául : bief ; németül : Haltung) a víz szine is viz-

szintee, mert a szakaszok mindkét vége el van
zárva és Így a víz azokban nem folyhat, ha-

nem áll. Az egj'másután következ szakaszokban
azonban már sem a csatorna fenekének, sem a
víznek a színe nem ugyanaz, hanem lépcssen
nae>'obb vagy kisebb. Vag}"is a H. lépcssen

tán rakott medencék egész sorozatá-

t medence közé egy kamarazsilip van
Ennek az a célja, hogy az egyes me-

dreit elzárja, a víz kifolyását megaka-
— •» •':• a hajóknak átjutását

•1 a magasabba vagj- vi-

>. ..... . .X ;..:ir""""'^''i'"'Vot eleinte

2—3 m. % re mer-
ni, vagjis :- ; .. ...;.—eo (böge)

J—3 m.-rel lehetett magasabb az
az V( It a következménye, hogy

• knél a zsilipek srn
. vagyis a bgék rövidek,

luk csak. Pl. ha egy 100 m.
akartak felemelkedni, erre a

1 tii.i -iii ói» iv..!!,.;; - kellett építeni. Az
új kaiiiar.iz>ili| iki. :. 10—15 m.-es esé-

sckft is le ii'lu't már gyúzui és így — ha pl. a
<-sat<iina k« zdó- és végpontja közt 100 m. a ma-
ira.>-sáL'kül<'rih<ég — ezt, ha egyéb körülmények
is metrtngp.iik, már 10—20 kamarazsilippel is

k« l'hft iryi zni. Enndí megfelelen az lijabb bögék
már .«ikkal hosszabbak, általában 5—10 km.-esek,
sót rv ' " 50 km. hossznak.

A ijpes csatornát, mely a Loiret a
Száj; ;i összo • n^ mi i-m h-.c^vr, Briare-

osatomát l(>0ö. kez< adták át

a furL'iiInmnak. Az i,^ ir olyan
•

. hogy a I : sz.

-i)00km., niii
, . .joOO

km. lue^terségeii (zsUipee) csatornát építettek. Már
a XVIII. ?z.-ban keidt^ csatomahálózatnknak
kié; notország és Európa többi államai
is. .\ 1 is a XVin. sz. végén kezdték meg
a Xa (1 New Yorkig veietö^özel 600 km.
hos.v Erie-csatoma létofiitéeét. Ugjan-
abban az iduDen épült hazánkban a Ferenc2-csa-
toma (1. o.).

Az els francia csatornák olyan csekély mére-
tekkel épültek, hogj- azokon csak 100— 150 ton-

nás kis hajók közlekedhettek. Késbb azután fo-

kozatosan növelték a méreteket, átépítették a
csatornákat, de nagyTészükön még ma is csak
2—300 tonnás hajók közlekedhetnek. Ezeken a
kis csatornákon a szállítás tonnakilométerenként
15—2 fillérbe kerül, vagyis csak Vio— Vto^részét
teszi ki az országutakon való szállítás költségé-

nek. Ezéii a kis csatornák a közutakkal szemen
versenyképesek voltak és sok helyen azokat pó-

tolták. Ez a magyarázata a csatornák intenzív

kiépítésének, mely stádium körülbelül 1860-ig

tartott. Ezen idtájban a csatomaügy még a csa-

tornák hazájában, Franciaországban is háttérbe

szoralt, mert a csatornákkal szemben hatal-

mas versenj-társ lépett fel : a vasát, melyet a XIX.
sz. 60- 70-es éveiben már annyira tökéletesítet-

tek, hogy majdnem olyan olcsón szállított (tö-

megárúknál 20—25 f/tkm körül), mint a kiscsa-

tomák. A vasutak tényleg sikeresen versenyez-

tek a kiscsatornákkal, megkezdótlött a vasút és

a csatorna közti harc, mely mintegj' 3 évtizeden

át tartott. Az ers küzdelem eredménye az lett,

hogy a kiscsatomák, melyeken a szállítás arány-
lag költséges, részben teljesen elvesztették gazda-
sági jelentségüket, részben pedig ersen hát-

térbe szorultak. Helyükbe léptek a modem na^y-
csatornák, melyeken már 800—1000—2000 ton-

nás hajók közlekednek, melyek tonnakilométe-

renként 05—10 fillérért képesek szállítani. Az
új nagycsatomákon a tényleges szállítási költség

*/« ^ V^-r^s^ét teszi ki a vasúti szállítási költsé-

geknek. A Roosewelt által kiküldött csatomabi-
zottság tanulmánya szerint ez az arány állandó-

nak tekíntliet. Amint a vasút képes üzemét
tökéletesíteni és olcsóbban szállítani, ugyanígy
képes ezt a csatorna is megtenni. Viszont ami-
lyen arányban drágítja meg a mxmkabérek stb.

emelkedése a csatoma-hiyózást (belhajózást),

ug5 anolyan arányban drágítja meg a vasúti szál-

lítást Ls. Jelenleg már tisztázva van, hogj' a csa-

torna és a vasút nem versenj'társak. hanem egy-
mást kiegészít közlekedési r- \ csator-

nák, csatomázott 0- Folyók cv. j> és ter-

mészetes folyók a nagy tömegáruk íurgalmát, a
vasút pedig az értékesebb és süi^ösebb árúk for-

galmát és a személyszállítást bonjoli^a le.

A vizintak óriási köigazdaságijelentsége két-

ségtelenül meg lévén állapítva, a természetes

nagy folyókhoz csatlakozó hálózat (csatomázott

folyók és csatornák) kiépítése az egész világon

nagy arányokban folyik. Németorságban a leg-

nevezetesebb mestorséges csatornák : a Vilmos-

csássár-ceatoraa, a Dortmund-Ems-, a berlin-

stettiai csatorna, a Raína II* me-, az Elbo-Trave-»

a Teltow-csatoraa,
' lországban : Canal

de l'Est, Mame-Rig n ; -aöne-osatoma, Ca-
nal du Centre, stb. Az északamerikai Egyesült-

Államoknak legnagyobb alkotása az építés alatt

álló Panama-csatorna (tengeri htúózásra), azután

az ugyancsak épül és már a befejezéshez közel-

álló Eriecsatoma (3C00 tonnás beihajózó forga-

lomra), mely a r^ Erie-csatoma vonalán ha-

ladva, a Nagy-Tavakat köti össze az Atlanti-

óceánnal. Hazánkban a kormány els sorban a
Duna—Tisza- és Dona- Száva-csatornák kiépí-

tését tervezi. Ausztriában a törvényhozás már
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évek eltt több száz milliót szavazott meg mes-
terséges csatornákra (1. Duna-Odera-, Duna-
Elhe-csaiorna alatt is), de a nagy költségek miatt

eddig nem került kivitelre a sor. Míg Ausztria

hegyes ország és ott a csatornák létesítése óriási

(km.-enként 1—2 millió K) költséget igényel, ha-

zánkban az Alföldön már 2-300,000 K/km. költ-

séggel lehet csatornákat építeni ós így nálunk
már Ve— Vio annyi forgalom biztosíthatja a csa-

torna rentabilitását, mint Ausztriában.

A 800— 1000 tonnás hajók számára épült újabb

csatornák fenékszélessége mintegy 20 m.,vízmély-

sége pedig 2-5—3*0 m. körül van. Ai új csatornákat

helyenként már gyakran a terep színe felett 10—
15 m.-nylre, magas töltések tetején, folyók vagy
vasutak felett pedig hidakon (csatornahidakon,

íiquaduktokon) vezetik át. A hegységek vízvá-

lasztóit sok helyen alagutak segélyével lépik át.

A vontatás a régebbi csatornákon emberi ervel
vagy lovakkal történt: Ezzel szemben az újabb

nagy csatornákon úgyszólván kizárólag csavar-

gzösök vagy a parton vágányokon haladó villa*

mos lokomotivok vontatják a hajókat, óránkónt
4—6 km. sebességgel. Nagyobb sebességnél a
hullámzás rongálja a partokat ós a csatornák fe-

nekét.

Mivel minden zsilipelésnél (hajónak a kamara-
zsilip segélyével való felemelésénél vagy leeresz-

tésénél) több ezer köbméter (ez függ az illet zsi-

lip vízszinkülönbségétl) víz folyik le a magasabb
högébl (tartányból) az alacsonyabba, a mestersé-

ges csatornák legmagasabb bogéit állandóan víz-

zel keU táplálni.Ez sok esetben vmely magasabban
fekv folyó vagy patak vizével— a patakok vizét

néha völgyzárógátak segélyével raktározzák —
érhet el, vagy pedig azáltal, hogy a legfels tar-

tányba állandóan szivatt^Tizzák fel a vizet.

Az új csatornák nagy és komplikált mtárgyai
{zsilipek, esetleg hajóemelömüvek, csatornahidak,

szivattyútelepek, hegyvidéken alagutak, azután
biztonsági elzáró kapuk stb.), valamint a nagy-
arányú fóldmozgósítás (mederkiásás), kisajátítás

stb. nagy költségeket igényelnek. Sík vidéken
800-1000 tonnás hajókra készül csatornák nagy
átlagban 2—500,000 K-ba, dombos vidéken 5—
800,000 K-ba, hegyes vidéken pedig 1—2 millió

K-ba kerülnek km.-enként. Részben a nagy költ-

ségek, másrészt pedig az a körülmény, hogy a
-csatornák forgalmának kifejldéséhez 10—20 óv
is kell, okozzák, hogy a csatornákat az érdekelt-

ségek hozzájárulásával majdnem kizárólag ma-
guk az államok építik. A beruházás amortizálá-

sra ós a fentartás céljaira illetékeket (tonnakllo-

raéterenkónt a különböz áruosztályok szerint

O'l—0'2 flllór körül) szednek. Mivel a nagy tömeg-
árúk megmozdulása lassú, a csatornák az els
1—2 évtizedben rendszerint — legalább directe—
nem rentabilisek. Ezt a hosszú fejldési idt ellen-

súlyozza a csatornák nagy idtartama. Úgy a
meder, mint a mtárgyak évszázadokra szóló al-

kotások. A bácskai Ferencz-csatorna 100 év
eltt készült zsilipéi is még egészen jó karban
vannak.

Újabban a csatornázott folyókat is (l. Folydk
•csatomázása) a csatorna ©hievezés alá kezdik
vonni.

Hajózó zsilip, 1. Kamarazsilip.
Hajpor, 1. Hajápolás.
Hajsz V. Mjsza, indítószó, mellyel a jobbról

befogott ökröt szólítják, hogy balfelé kanyarod-
jék. Ennek ellentéte a csálé (l. Csa).

Hajsza, a vadnak kutjákkal való üldözése,

hogy a vadat elfogassuk velük v. megállíttassuk.
Az olsö eset az agarakkal való nyúlluijszánál tör-

ténik, a második a falkavadászatnál.

Hajszálalakú, oly kifejlödési formája az ás-

ványoknak, amikor azok oly íinom, hosszura nyúlt
alakban képzdtek ki, mintha csupa hajszálakból
állanának. A H. tulajdonképen vagy ersen meg-
nyúlt oszlop, pl. az azbesztnél vagy heteroraorflt-

uál, vagy egysorban egymás mellé sorakozott
mikroszkópos kicsinység kristályok halmaza, pl.

az ezüstnél meg aranynál.

Hajszálcsipö v. hajszóifogó, már a legrégibb
bronzkori sírokban gyakran elforduló toilotte-

eszköz, mely a közönséges csipeszektl abban
különbözik, hogy ers végei finoman össze van-
nak csiszolva, úgy hogy velük a szrszálakat
ki lehet tépni. Az orvosok fleg a szakállnak fer-

tz bajaiban ma is használják ; igazi elterjedé-

sét azonban ama divatnak köszöni, mely szám-
talan változatban, hol az egjik, hol a másik
testrésznek szörtelenségét kívánta és kívánja
egyes népeknél még ma is. Mvelt népek ma már
a hipeHrichózis ellen sem használják, mert is-

meretes, hogy a kitépett szrök annál gyorsab-
ban ujrannek.

Hajszálcsövesség. 1. Kapillaritás.
Hajszálecset, 1. Ecset.
Hajszáledények, l. Hajszálerek.
Hajszálerek (capülarisok, vasa capillaria),

mikroszkopikus finomságú, szabad szemmel nem
látható erek, melyek igen vékony falnak, jófor-

mán csak egyréteg lapos hámból (endotholium)

állanak. Átmérjük oly kicsi, hogy egy-egy vér-

test (7'5 ii) is nehezen fér át rajtuk. Fontos szere-

pük a szervezet minden részébon a vérrel odaér-

kez tápláló anyag elosztása, ami átszivárgás

(diffusio) útján történik; itt történik az oxigén

átadása a szöveteknek, s azokból a szénsav fel-

vétele, úgy, hogy a íí.-bl összeszeddö gyüjt^i-

orokben (vénák) már szénsavas vér van. k tüd
hajszálereiben viszont a vér oxigént kap a benno
lev szónsav helyett (lélegzés). H. mindenütt
vannak, kivéve a hámszövetet s annak képzd-
ményeit (haj, köröm), a porcot s a szem szani-

hártyájút (comoa). A vér-H.-en kívül nyirok-H.

és epe-H. is vannak, ut(')bbiak a májsejtek között.

Hajszálfü (növ), 1. Xardus.
Hajszálhigrométer, 1. Higrométer.
Hajszilképlet (növ.), l. Szörképlet.

Hajszálkereszt (bány.), bányaméri és földmé-

ri távcsöves mérkészillékek felszereléséhez tar-

tozik az irányítás lehetvé tételére. Vannak egy-

szer és távolságmérésre használatos H.-ek. Ré-

gebben pókhálószálakból készültek. Újabban a H.

lemezre metszett finom karcolások. Íj. Szintez
készülékek. Távolságmér készülékek,Teodolitok.

Hajszálkörzö, 1. Körz-
Hajszár (scapu.<t), a hajszálnak a brön kívül

lev szabad része.

Hajszemölcs (papilla pili), 1. Haj.
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Hajt&lék. 1. KúpszdeL
Hajtány (draistna, dresstma), így hívják azt

a uégykerek könny vasiéi ián.mn vet, amelyen
a vasát fmtartását vizsga: ka vonala-

kat bmtuzák. A járómú k ^ hajtását az
1. és 2. ábrán látható emeltjük segélyével a
középen tilö nég>' munkás végezi. A vizsgáló

köngek ülései a járómú két végén vannak él-

het. Nagy jelentsége volt már az ókorban a
harci szekerek hajtásánál, késbb a római cirkuszi

kocsiversenyeknél. Az új és legújabb korban a
közhasználattól eltekintve, különösen mint úri

passzió s mint sport különböz kocsi- és üget-
vorsenyeken, sportünnepélyeknél (conconrs hip-

piqu, 1. 0.) jut nagy szerephez, (gyakoribb fajtája a
rendes egyes és ketts fogatok hajtása, az egy-

1
—^.

1. ábn. A hiUtáay oldalaésete.

helyezve. A H.-nak csak oly* sebesen szabad
haladnia, hogy bármikor 80 méteren belül meg
tojjon állani fékeinek segélyével. Rendesen mint-
egy 10 kilométert halad egy óra alatt. Vonatok
iótt már 15 perccol korábban ki kell tenni a vá-
jnyból. Némely vasútnál benzinmotoros H.-t

IS használnak. A H.-t kivételesen p^yaorvosok
is hasznáÜM^ák.

Hjsjtáa. 1. (aftT.), a növények része, amely a gyö-
kérrel ellmtétben rüg>'bl keleticezik

és általáooe ételemben a növteynfiic

gyökéren kívfiU tealM, anyagit köp-
viseii ; tengelybSl Tagy stiírból ée as
ezen dhelyentt oUaUc^pletekJböl Dévá-
ból) HA, szap(ffodóivar-«zervek0t (virá-

gokat) hoz létre. A H. flatai, jfojletten

állapota a rügy, amely megjeisBéee ke>-

áBtéa mint saöveti kiemelkedés jelent-

keirik és tenyésiöeBúoosá alaknl. Ennek
folytonos ft^iödéeébl keletkezik a rfigy

éa ennek fasléee után a H. A virágos
növtaydc cslráiáaakor megjelen els
rOgyeoBkéUl keletkezik az elsrendú
H., amely éí la igazhatik. A H. levelet

yiaM pmtja a oemnó. nodus, a csomók
kOaOttlréBZ a oBomökte (i$UerMdium.
l Stár). A levelek hónaljában el-

helyeiett rflgyekböl a rendes oldal-

H.-ok vagy ágak, egyebtttt fellép eset-
leges rBgyekböl a járulékos oldal^Kdc keletkes-
ndc, m^tík gyökéren Is endhetnek (repmrtáio-
H.). Bisonyoe H. a vegetattY saporodás szolgá-
latában áll. mint az imda (1. o.). ez a xzaporítö- H.
(L. még Hajfássorrend, Rövidftaitás, Hosszúr
hajtás, Tórpehajtáít, Tengely, Szár).

2. H, a kocsiba fogott ló igazgatása, kor-
mányzása, fékentartása. Ers ée egjben finom
kezet igényel s valósággal mflvéesetté fejleszt-

Bitmt Hkft XmAono. IX. ML

más elé fogott két lóé (tandem), az egymás mellé

fogott három lóé (orosz trojka), s a páronként
egymás elé fogott négy lóé (négyes). Ez a négyes
fogat magyar specialitás. A H. mesterségének
legnehezebb része a még kocsihoz nem szokott

flatai lovak betanítása. L. még H(ytási jogosít-

vány és Hajtási szabályok.
3. H. Vadászatnál a vadat emberekkel (haj-

tók) V. kutyákkal (kopók, taesíók) hajrák a v»-

t. ibrm. A haiiáaj kátmlaéMt^

dászok felé 0. HajtvadásMOt). Mikor a kntya a
vad nyomán csaholva fOt : kqjt

4 f/ K^.r.). elavult bébnyáflzati t^kifejezés,
ai' nsen a sóbányássok hasiriálnak as
aki jJü szállítás egy-egy járatának megje-
lölésére. U. a tárók, folyosók, bányavágatok kivá-
gása.

Hajtási jogosítvány. Budapesten a bérkocsi-
éa teberkocsitulajdonoeok csak olyan egyént al-

M
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kalmazhatnak kocsisul, aki a 16. évét betöltötte,

a magyar nyelvbea járatos, józan élet, a rendr-

ség eltt kifogástalan, undort gerjeszt testi hibája

nincs. Elegend helyiismerettel, a hajtásban kell

jártassággal is kell birnia. Ha e kellékeknek meg-
felel, az iparhatóságtól munkakönyvet s a rendr-

ségtl H.-t kap. B jogosítvány a gazdája nevét,

lakását s a kocsisnak nevét és szomélyleírását

tartalmazza.

Hajtási szabályok.A személyszállító és a teher-

hordásra szolgáló különböz közlekedési eszkö-

zökre vonatkozó szabályrendeletek szabják meg
egyúttal a hajtás rendjét is. Fbb pontok : Hajtás

és kitérés bah-a, elrekerülés jobbra. Házból ki,

házba be, szk helyeken ós hidakon csak lépésben,

lejts helyen dörzsfékkd szabad hajtani. Udvari-,

ment-, tüzoltókocsiknak, valamint temetési-,

vallási- V. más ünnepi- v. katonai menetnek föl-

tétlenül ki kell térni. Üres v. személyszállító kocsi

a terheltnek, lejtrl lejöv a felmennek kitér.

Vasútvágányon, gyalogjárón hajtani tilos. Utca-

keresztezésnél, hidakon megállni nem szabad.

Este a kocsin lámpás, télen a lovakon éles patkó

legyen. Tilos még a sebes, vigyázatlan hajtás, a

kocsi felügyeletnélkül hagyása, túlterhelése. Köz-

veszélyes V. sebesült lovat befogni nem szabad.

Hajtásról való oltás, I. Oltás.

Hajtássorrend (növ.). Ha már a csíranövény

els rügyecskéjébl fejlett hajtás ivarszervek

(virág) fejlesztésére képes, a növény egytengely
(haplocaulicus) . Rendoson csak a 2.-, 3.-, 4.- v.

számt. rend hajtás kéi)es erre, amikor a növény
kéttengely (diplocaulicus) v. háromtengely (tri-

flomülicus), illetleg n-tengelyü. A hajtások ilyen

egymásra következését nevezik H.-nek. A H.-et

szükségképen kitev lényeges hajtásokon kívül

azokat a hajtásokat, amelyek a meglév H.-et

csak ismétlik, lényegtelen hajtásoknak nevezik.

Ezek V. a meglév szervek mennyiségét gyara-
pítják, pl. az egyéves növényeken, v. éveiikint a

növény testének megújításáról gondoskodnak,
mint az ével növényeken ; ezek az újító hajtások.

Hajtástör eszelény, 1. Eszelény.

Hajtatás, 1. Gyümölcsfák luvjtatása.

Hajtatással való oltás, 1. Oltás.

Hajtatóház, 1. Növényház.
Hajtic, Maja pk.-hez tartozó adók. Zágráb vm.

glinai j.-ban, (i9io) 476 szerb lak. ; u. p. Maja, u. t.

tílina.

Hajtó, az ügetöversenyeknél a versenyzk haj-

tásával foglalkozó professzionátus. Megfelel a

galoppverscnyeknél a jockeynak. Vadászatnál H.

az az ember, aki a vadat felveri s a vadászok
felé haj^a.

Hftjtóeb, a vadnak felkeresésére s lötávolba

való hajtására használt ebeink közül figyelmet

érdemelnek a kopók, tacskók, foxterriorek, kun-
dász (nyájörz, juhász) kutyák és bullterrierek,

moly két utóbbi fSjjtát különösen vaddisznók s

medvék hajtására szokták használni. Rókának,
borznak s vadmacskának földalatti üregeikbl
(kotorékok) való kizavwására alacsony test tacs-

kókat és foxtorrioreket szokás hasznáhii.

Hajtóengedmény, az ügetöversenyeken a nö-
vondékhajtók részére engedélyezett térolöny. Ná-
lunk 20 méter.

Hajtófa a. m. higlófa (1. o.).

Hajtogatás, 1. Hajlítás. — H. (falcolás), a
nyomdászatban és könyvkötészetben az egyes
nyomtatott ívek összehajtogatása a megfelel
alakra ; a H. kézzel v. újabban már a legtökélete-

sebb gépekkel történik.

Hajtogatógép, a nyomdatermékek, újságok,

könyvek, képnyomatok stb. összehajtogatására

való gép. A H. V. különálló gépként használtatik

V. a nyomdagéppel kapcsolatban s annak kiegé-

szít része, mint pl. a rotációs gépek hajtogatói,

midn a mindkét oldalon kinyomtatott újságot a
végtelen tekercstl elvágva négy vagy több rétre

automatikusan összehajtogatja és elszállításra

kész állapotban dobja ki magából.
Hajtó gjögjszeTels. háromfélék, ú. m. hashajtó,

vizelethajtó és epohajtó szerek (1. o.).

Hajtóhalászat, 1. Halászat.
Hajtóka, 1. az egyenruhákon az ujjak legalsó

részei s a gallér, amelyek más színek, mint maga
az egyenruha s az osztrák-magyar hadseregnél
az ezredek és fegyvernemek egymástól való meg-
különböztetésére szolgál.

2. H. (vasút). A vasúti pályafelvigj'ázók vonal-

szakaszukat H.-u szokták beutazni. A H. a kerék-

párhoz ha^íonló, de háromkerek együléses járm

.

melyet lábbal, vagy lábbal és kézzel hajtanak.

Hajtóka (azeltt : Hajtuvka), kisk. Sáros vm.
héthársi j.-ban, (1910) 207 rutén lak. ; u. p. és u. t.

Paloneza.

Hajtókerék, a gépeknél minden mozgató ke-

rék, pl. lokomotivoknál, motorkocsiknál minden
oly kerék, melyre valamely hajtószerkezet hat és

a gépet mozgásba hozza.

Hajtóm, a mozgás átvitelére szolgáló szerke-

zet, mint a forgattyú s a kerékhajtómvek.
Hajtópénz, oly pénzösszeg, melyet jogtalan

legeitotós V. valamely állatnak idegen erdbe való

jogtalan behajtása esetében, a kártérítésen és

pénzbüntetésen felül az állatok darabja után a ki-

hágó zetni tartozik (1879 : XXXI. t.-e. 100. §.).

A H. nagyságát minden állat-nemre nézve a köz-

igazgatási bizottság az érték- és árszabályzathn-

állapítja meg. L. Behajtás.

Hajtórúd, az egyenes irányban mozgó gépii

szék mozgásainak forgómozgásra való alakítá-

sára használt kapcsolórúd. Végein kapcsolásra

alkalmas, ú. n. H.-fejek vannak, melyekkel a

H. egyik vége az egyenesen, a másik pedig a

körbon mozgó géprészhez csatoltatik.

Hajtórúdiej, a hajtórúd végeire alkalmazott

csapágy (l. Hajtórúd)- Vannak nyitott H.-ek és

zárt H.-ek. Elbbiek görbített tengelyhez is alkal-

mazhatók, míg az utóbbiak csak a homlokcsapok-

kal biró forgottyukhoz s olyan keresztfejekhez,

melyeknek csapjai kivehetk. Az egy rúdra tartozó

H.-ek megválasztilsakor szem eltt tartandó a H.

csészéinek összereszelésével beálló hosszváltozás.

Úgy válasszák ugj anis azokat össze, hogy araikor

a kikopott csészék összereszeltetnek, az egyik fej

annyit hosszabbítson a rúdon, amennyit a másik

rövidít.

Hajtórúgó, 1. Rúgó.
Hajtószerkezetek alatt oly mechanizmust ér-

tünk, moly valamely raozgá.-! átvitelére szolgál,

pl. forgattyuszerkezet, különböz fogaskerékmú-
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vek, durzskon^kmú, továbbá váltömú, hajlltómú
és diílorenoíiiiinii. Az utóbbi több foga^erókböl
álló szerkezet, a- •'•'•"•köeszmunkája differen-

ciális hatást ad. vezik az órákban lév,
acélból készült s^c.v. ^„ íogaskerekeket is.

Hi^tónij, a gzijbajtáshoz való erököziörészt

rendeéen nrhabóitól készítik, de gyakran készí-

tik kenderbl, teveszrbl v. pamutból font heve-
derekbl is. A teveazrszij különösen nedves he-
lyökre alkalmas, mert ennek a nedvesség nem árt

annyira, mint a mrtrhabi^rnek. Újabban nagyerk
átvitel^«jóere<! iasmáUákaflnoni,8pe-
oiális acélból ke>/ iiy ssalaggá hengerelt
acél- H.-akat is. Ezeknek küteöe elnye a brszí-
jakkid szemben az, hogy osdcély nyúlékonyságok
földián nem tágnlnak meg és ig>' nem kell meg-
t(>szitenj. Hatásfoka ackkal nagyobb (99*> q). To-
vábbá igen kisméretöek lehetnek,mertegy lOmm.
SBtéles és 0-5 mm. vastag aoél-H. 145 lóernek
megfelel munkát bir el : jóval kisebb tengelytá-

volságot kíván, mint a bórszíjak és nagy sebessé-

?t>ket enged meg. Ara nagy munkagépekhez tete-

leem kisebb, mint a brszíjé.

HiytÓTadáázat, a vadnak emberekkel (ha-
tókkal) való terelése a vadászok felé. A vadászok

t azon oldalon állnak, mely felé a vadnak szokott

járása van, a h^tók velk szemben, egymástól
MieMMegnem nagyon távol, hogy a vad vissza ne
töijön.Az dcként meghajtott vadászterület h<ytás,
maga a mívelet hajtatás. A hajtatást azonban
hi^}tóebekkel (kopók, tacskók, foxterrierek) is le-

het végezni s ez esetben az ebeket azok vezetje
I vad tartózkodaisi helyén bocsá^a szabadon. Az
íK>k a vadat felriasztva, üldözik, a vad pedij< meg-
Aokott ösvényét (váltóját) betartva, menekül. E
ÁlUk alkalmas pontjain a vadászok elhelyez-

dnek 8 lövésre készen váqák a hajtott va-
i\t. Az ebekkel való hajtatás mócya mind keve-
obb hívekre talál, mert az ebek általm^^szolt
vad, kfilönöeen az z és aiwó vad, végzetes b^eg-
...«^i-noi; lo^ot áldozatává s igen gyalatm az

kává.
^ >^^ "kér, l Haj.

kssDenk kosé tadrtosik, ne-
•I elefántcsontból és fából

"re szolgált Sírleletek

uir az egyiptomiaknál.
' .^oknál, gurogöknél és fkép a ró-

AaUk kí^Mk.

maiaknál nagy fényúiés és múvésii megmnnká-
!ás tárgyai voltak 0- az ábrákat). Japánban, Kí-
nában és egyáltalában a Keletenm^ mindig nagy
^\7. ezfist, réz, csont, teknsbékák^ és lakkb<U ké-

l.-k divatja. Enrópában is a díszített H.
notts magát a középkonm és renaissanoeon

kt'ri'szTül napjainkig.

Hajtüsz (folliculus püi), 1. Haj.

Hajtfiszatka (bór- vag>- szrtü.'izöaika, De-
modex, állat), az Atkák rendjébe, a Szörtüszatkák
(Demodkidae) családjába tartozó állatnem. Tes-
tük kicsi, féregalaknan megnyúlt ; négy pár vég-
tagjuk csenevész, három ízbl áll és karmokban
végzdik ; szemük és tracheájuk nincsen. Egyen-
ként V. társasán az emlsállatok szörtüsziben és

faggyümirigyeiben élnek. Legismertobb az ember
br- vagy szórtüszatk^a (Demodex foüiculo-
rum Sim.), mely az ember szr- és hajtüszóiben,
továbbá faggyú- és Meibon-mirig>'PÍben él. Ren-
desen bajt nem okoz, olykor azonban a mirigyek
kivezetcsövét eldugaszolja és ezáltal gyuladást
okoz (eomedo); a Meibon-mirigyekbe telepedett
szórtüszöatkák gyakran szemhéjszélgyuladást
(blepharítis) idéznek el. A hím 0-3, a nstény QrA
mm. hosszú : petéi 006—0O8 mm. hosszúak és
004—0*05 mm. szélesek. Egyik kisebbtermetü
változata (DemodexfoÜicidorum var. cam.9 Lieyd.)

gyakori a kutyán és veszedelmes, rühösségre em-
lékeztet brbajt okoz, melyben a kutya sokszor
elpusztul. Hasonló atkája van még a lónak, disz-

nónak, szarvasmarhának, juhnak, kecskének,
macskának és egérnek.
Hajvágás ünnepe. Legtöbb sállapotú népnél

az ünnepélyes ceremóniákkal kisért elí^ hajvá-
gás a pubertás (nemi érettség) idejére esik és a
felnttek közé való iktatás szertartáítának egyik
epizódja szokott lenni. Még az ókori népek is ezt
követték 8 a levágott fürtöket az isteneknek aján-
lották fel. Az albánok a gyermek haját egyéves
korában metszik le ; az aktust ünnepségek kísé-
retében egy meghívott Ismers : a kitmbár végzi,
aki a keresztapához hasonlóan rokonsági vi-
szonj-t tart fenn a családdal : a gyermek atyai
barátja lesz. A H. olybá vétetik, mintha a gyer-
mek második keresztelje lenne. Hasonló ceremó-
niák találhatók a többi szláv hatású v. tiszta
szláv törzseknél Is. V. ö. Wüken, Über d. Haar-
opfer (Revue colonialc, 1887. évf.).

HiSiváltáa, 1. Haj.
Higván b^i (szószerint állatok eladása, vétele),

értik alatta a töröta>r8zági közvetett adók egy
nemét, mely szarvasmarháknak ós lovaknak el-

adásánál aedetík. A tOrök kö»égi törvény sze-
rint e jövedelem a községeket illeti s a vételárnak
2V.8záialékából áll.

HiTiadat A H.-et már a legrégibb népek is

tamésaetes dísznek tdsintették s gyakran a H.
szerint lehetett (M^et egymástól megkülönböz-
tetni. A r^ eayipUmiak teUeeen lenyírták haju-
kat, az elkelk parókát viseltek; az asszír és
babüoniai királyok és elttelök vagy sodort vé-
kony hajtincsekbe, vagy varkocsba fimták a
hiyat: a régi ggidókmU a H. disz volt Zsidó
ntee non volt aagfM} meggyalázás, mint hsá-
nak lerágása és a oig leoyirása volt a rabszolga-
ság Jele is. A gürögok a hskorban hosszú hiyat
viseltek, csak s gyász alkalmával nyirták le és
tiszteleti ^láodáknl hatott bsrátjuk keiébe tet-

ték. As athtalek nem nyírták a h^iat s a tai±óo
szalaggal össidcötve és t4v^ átsznrva viselte
Ez a viseld volt divatos a peloponnéznsí háború
kwáig. A hiyfodorítóknakkttlön céhük volt Mint
a perzsa és karthágói, úgy a görög nók ós férfiak

is viseltek már vendégfaigat A spártaiak gyer-

»4»
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mekkorukban rövid, do férflkonikban hosszú ha-

jat viseltek ; a leányoknak még menyasszonyko-
rukban is rövidre vágva kellett hajukat viselniök.

A rómaiak is természetes állapotában viselték a

hajat s csak Kr. e. a III. sz.-ban lett divattá annak
fodorltása, nyírása és illatosltása. A nök fodorí-

tották és fürtökben viselték a hajat. Az illatosí-

táson kívül késbb lábrakapott az a szokás is, hogy
a haja t fényesités céljából befestették ós aranypor-

ral hintették be. A császárok korában már var-

kocsbanós fonatban is viseltek díszül vendéghajat
(capillamentum)ós fként Augustus császár idejé-

ben kezdett divatba jönni a nagyobb hajdísz. A
germánoknál különösen a férílak viselték nagy
gondját hajuknak. A kelták a tarkón egy csomóba
kötötték a hajat (innen Gallia comata). A fran-
koknál eleinte a királyi hercegeknek, késbb a
nemeseknek is kiváltsága volt a hosszú haj vi-

selése; ha egy királyt megfosztottak trónjától,

haját is lenyírták. Nagy Károly ellenben ós álta-

lában a Karolingok rövid hajat viseltek, míg
az elbb hajukat lenyíró szászok utóbb hosszúra

növesztették azt, épp úgy, mint a nök, akik azon-

ban felkötötték és tkkel ersítették meg. A kö-

zépkorban a legkülönfélébb H.-ek voltak diva-

tosak ; a tisztes emberek rövidre vágva, késbb
hosszúra növesztve, ill. fodorítva viselték a hajat,

a nk mindig a szokásos föveggel. IV. Károly
divatba hozta a férfihajnak teljesen rövid visele-

tét, mely azonban csak a XV. sz. vége felé hono-
sult meg. A nk a nyakszirtjükön megkötött hajat

fkötvel födték be. Még I. Ferenc korában is

Franciaországban az udvarnál a hosszú H. volt a

divatos; I. Ferenc azonban, aki szerette nmto-
gatni fején kapott sebét, az olasz ós svájci divat

mintájára kurtára nyírott hajat kezdett viselni,

amely H. azután mindenütt elterjedt. XIII. Lajos

alatt ismét lábrakapott a hajnak hosszú, für-

tökben való viselése, ami a parókák (1. o.) di-

vatba hozására vezetett. A nök H.-e a divat sze-

rint változott. A királysággal ós arisztokráciával

együtt Franciaországban a fodrászt is megbuk-
tatta a forradalom, mely nemsokára a rövid

H.-et segítette gyzelemre ; a nök még hajuk vise-

letében is utánozták a római köztársasági nket.
A forradalom korában a nök tarkójukon egy cso-

móban vagy fonatban viselték a hajat, homlokuk
körül pedig fürtöket növesztettek ; nemsokára a
jelenleg ismét kedvelt Titusz-f divatozott, amelyre
az á l'en/'ant H. következett. Nemsokára a hosszú

hajat ismét felkötötték ós koszorúszer fonatokba
fonták, a halántékok körül pedig fürtöket vi-

seltek. A görög H. felélesztésére tett i'ijabbi kísér-

let egyszerbb H.-ekre vezetett, de a modem ni
fWzurák extravaganciája ismét felülkerekedett.

kz Európán kívüli népeknél a H. már kevésbbé
változatos. Az arab nk számtalan kis fürtbe fon-

ják hajukatósaranyszálakkal, gyöngyökkel stb.di-

szltik ; a japán, kínai nk fejük közepére fésülik,

a török és perzsa nk hosszú fonatokban viselik.

Az egyháziak H.-ót illetleg I. Tomuray. ö. By-
sterveld, Album des coifTures historiques (4 köt..

Paris, 1863-65); Krause, Plotina oder dio Ko-
stümo des Haupthaares bei den Völkern d. alton
Welt (Loipzig 1H58) ; Villermont, Histoire de la

coiffure féminino (Bruxelles ISül).

Hajzat, 1. Haf.
Hákán, 1. Khákán.
Hakata, japán város, 1. Fiikuoka.
Hakatisták, így nevezték el a Nemetországnak

Lengyel- s Oroszországgal határos tartományai-
ban (Ostmarken) él németség támogatására ala-

kult egyesületet, három alapítója : Hansemann,
Komemann és Tiedemann nevének kezdbeti
után.

Hakeldama v. vérmez néven nevezi az uj tes-

tamentom (Máté 27, 8) azt a földet, melyet a Krisz-

tus elárultatásáért Júdásnak fizetett, de általa

késbben a jeruzsálemi tomplomban elszórt 30
ezüstpénzen egy fazekastól a Jeruzsálembe jöv
idegenek temetkezési helyéül a zsidó papifejedel-

mek vásároltak.

Hakem, 1. 1. H., kordovai kalifa (796-822).
Atyját, Hisámot 25 éves korában követte a tró-

non. Sokat kellett küzdenie a fanatikus papoktól
támasztott lázadások ellen, melyeket véres ke-

gyetlenséggel fojtott el. — 2.11. H., kordovai ka-

lifa (9H1-976). III. Abder-Rahman Ha volt. Alatta

érte el Kordova virágzásának tetpontját, ó ala-

pította a kordovai híres könyvtárat (állítólag

4' KJ.OOO kötettol) és tette világhírvé a kordovai
fiskolát.

Hákim, arab eredet török szó, a. m. ítél, biró.

Össze nem tévesztend a hekim szóval, mely or-

vost jelent.

Hákim, pgrf/fp/omiWt/a (996-1021) a Fati-

midák családjából. Szeszélyes és vérengz zsar-

nok volt, aki nagyban hozzájárult családjának

bukásához. Valószín, hogy meggyilkolták, bár
rajongó hivei, a drúzok azt hiszik, hogy nem halt

meg s a világ végén újból el fog jönni.

Hakit, egyiptomi istenn, a kosfej Khnum
felesége ; a neki szentelt állat a béka volt, amiért

is békafejjel ábrázolták.

Hakki pa-ta, török államférfiú, szül. 1863.

Teljesen európai nevelésben részesült s mint ki-

tn jogtudós a konstantinápolyi fiskolán taní-

tott. íJár nem tartozott az letörök párthoz, mégis

az 1908iki forradalom után az els alkotmányos

kabinetbon a közoktatásügyi tíircát bízták reá.

Rövid mlnisztei-sóge után Rómába mont nagykö-
vetnek, honnan 1909. dec. viaszahivatván, 1910

jan. mint nagyvezér az új kormánynak élére ál-

lott. Majdnem két évig vezette nagy ügyességgel

Törökország kormányát válságos helyzetekben,

(le az új török komité izgati^sai és a kabinetjében

beállott ellentétek következtében 1911 okt. 1.

beadta lemondását.

Hakluyt (ejtsd: hekiút), Richárd, angol földrajzi

író, szül. Eytonban 1553., mogh. Heiefordshire-

ben 1616. Fmve The principal navigations,

voyages and discoveriesofthe English nationetc.

(London 1598-1600, 3 köt. ; u. o.''l809, 5 köt., új

kiad. 1903, 12 köt.), ennek függeléke: A soloction

of voyages and hist. of interesting discov. ect.

(u. 0. 1812). H.-ról nevezték el a H. Sodetyi. me-
lyet 1846. alapítottak Londonban; ez a társaság

régibb útleírásokat ad ki, eddig vagy 100 jelent

meg.
Hakman, Eugénia, csemovici gjr. kel. érsek-

metropolita, szül. Vazlauc községbon Bukoviná-

ban 1793., mogh. 1873 ápr. 12. Bécsi teológiai ta-
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nuliiiányai vteestével hittanitó lett a csemovici

gor. kel. tríTiáUs iakolában. 1827-beii pedig a bib-

liai tanulmányok taoárn a gör. kel. teológiai tan-

intráptbon. 1835-ben csernovici püspökké nevezték

k bukovinai ortodox keleti egyházban
k loformmozgalom élére álloU, 8 eleinte

b. Saguua .\uilrás erdélyiromán püspök programm-
ját segitetto. moly az aosztriaiée magyarországi

román elemek politikai ésadminisitrativ közpon-

toeitása cédából Brdély. MagyarcM-szág ée Buko-
vina némára egy gör. kel. román érsekség léteei-

téaát kívánta. Az abezolntiimos alatt a fenti aspi-

rációk teosiUapodtak. Mikor azonban 1861. Raja-

csity Jóxsef szerb patriarcha az erdélyi, dalmáciai

éebukOTÜiai püspökségeket szorosabban akarta

nméhez ÍQaii, H. a bukovinai klérussal ellenkez

Uváaeágát fejezte kiest Bukovina számára külön

énricaéget keresett; egyúttal generális synodust

ajánlott azösszes ausztriai és magyarországi orto-

"ax keleti hivek részére, araoly synodus a legfel-

sbb instanciában képviselné az egész ortodox-

keieti V. göru^r keleti egyházat a monarchiában.

Bx ellen azonban Bukovinában a világifc keltek

fel, kik Saguna prograinmját akarták életbelép-

tetni. Saguna maga is Anthorismus cimú híres

ropiratátuin H.ésa külön bukovinai romián ortodox

keleti érsekség ellen ír. De H. végül mégis célhoz

jutott. A bukovinai püspökség érsekségi és Buko-
vina és Dalmácia részére autokefális metropoliai

rangra emeltetett ; a császár 1 873 jan. 23. H.-t

éra^oiek és metropolitának nevezte ki. Mieltt
azonban az új metropoliát megszervezték volna,

H. motrhalt.

Hakodate, kikötváros Jesszo-sziget D.-i vé-

gében, a Macmai- v. Szangar-szorosnál, félkör-

ali^ú pompás kiköt parQán, (iwe) 87,875 lak.

1859 óta áll nyitva az európai kereskedknek.
Tejesen biztos kikötje miatt Jesszo-sziget egész
külkereskedelme itt bonyolódik le. A tívitei fCh

cikkei állati brök, szárított és firiss halak és ten-

g«ri algák, amelyeUiöl a Japánban és Kínában
ken»^tt zselatint késoítik. A város nagyobbára

•sszul épített házakból áll. Közelében
le vannak.

H&kon, norvég királyok, 1. Haakon.
Hal iUitíi, 1. Halak.
Hal. az ^-keresztény ká)zmüvészdbeH, melynek

számosmemlékea katakombákbanmariMltreánk,
•TézQS Krisztusnak volt jelképe; síremlékeken,

..^mmákon gyakran látható s hátán gyakran
h'\;^t visz, mely az egyházat ábrázolja. Eredete a

tkeaúszöjáttton alapul : «'lr,Tow XstTr'o^BtoS

1 .^ ^.mv^t (Jézus Krisztus. Isten Pia, Megváltó)

;

• keaddbettUE e saút képezik: iXerS. ami halat

Jelent a gOrögben. B szút a keresztények ivópoha-
nkra, gyrkre, tálakra, pecsétekre is vésették.

V. ö. Becker, Darstellimg dee Piscfaes (1866);

AeheHx. Das Symbol des Pisdies n. dle Pisch-

denkmáler (1888); Pischel, Der Ursprung dee
christL Pisch-Symbds (1905).

Hal, déli (Pis'cis ausíriHUs), csilla^ép az ég
déli felte, 44 szabadszemmel látható csUlaggal,

ttttflk egy elsrend, a Pomalhant
Hal (flamandul: i/aÍ/«^.váro6Brabant belga tar-

tomány brüsszeli járáfriitMUi aSenne mellett, (i»io)

14,789 lak., poroellán-, cukor- és paiúrosgyárral.

A XIV'. sz.-bói való gót stílusú Miasszonyxmk
temploma híres búcsújáróhely.

Hala (Brahui, Djalavan, Uara), a Beludzsisz-

tánl hegylánc egy része ; kezddik a Pik Tokatu-

nál Quettától É.-ra, D.-í irányban húzódik 560 km.
hosszúságban a tengerpartig, az é. sz. 29^ 40'

alatt vezet át rajta az angolok 1839 és 1878-ki

hadjárataiból ismeretes Bolan-szoros ; D.-i részén

a Mula-szoros körül éri cl állítólag legnagyobb

magasságát a Csihiltanban (4000 m.), ettl kezdve
D.-felé Kirtar- és Pabb-hegysóg a neve.

Hála. Spinoza deílniciója: oa szeretetnek az a

vágya V. törekvése, melynélfoprva, aki a szeretet

hasonló indulatából velünk jót tett, azzal mi is jót

iparkodunk tennlD. E definícióban érzelmi s aka-

rati mozzanat foglaltatik. .\z érzelmi az. hogy
viszonozzuk a jóindulatot, az akarati az, hogy a

jótéteményt is, amennyire lehet, viszonozni akar-

juk. A hála tehát a szeretetnek és jótéteménynek
hasonlóval való viszonzása. Minthogy azonbsm jó-

tétemények gyakorlása bizonyos önmegtagadás-
sal jár, minthogy továbbá jótéteményeket elfo-

gadni saját magunk eltt is, de még inkább mások
eltt megalázhat : nyilvánvaló, hogy a háladatos-

ság érzelmének sokszor más ellentétes érzelmek

fogják útját állani.Már Spinoza is megjegyzi, hogy
az emberek sokkal készebbek a boszuállásra,

mint a jótétemények viszonzására.

Hálaadás, 1. Eucliaristia.

Hálaadó zsoltárok, 1. Zsoltár.

Halábor, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban,(i9io)

508 magyar lak. : u. p. Vári, u. t. Nagyborzsova-
Nagymuzsaly.
Halacha (új-héber), 1. Halakha.
Haláes, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, (i9io)

178 tót lak. ; u. p. és u. t. Bán.
Halácsy Jen, botanikus, szül. 1842 nov. 11.

Bécsben. Másféléves korában a Veszprém vár-

megyei Palotára került Az orvosi tanulmányo-

kat Bécsben végezte. 1865-ben doktor lett, az

1866-iki hadjáratban mint sebész vett részt. Állan-

dóan foglalkozott botanikával, különösen Görög-
ország flórájával. Fmvei: Botanische Ergeb-

nisse einer Forschimgsreise in Grirchenland (4 r.

Akademie. Wien 1894—95) ; Conspectus Florae

Graeciao (3 kut. és függelék, Leipzig 1901-08).

Ehhez pótlék a Magyar Botan. Lapok XI. köteté-

ben (Budapest 1912).

Haladék, 1. Elkalasztás, Késedelem, Morató-
rium.
Haladó mozgás (translatio). H.-« van vmely

testnek, há minden pontnak lígyanoly irányú és

nagyságú sebessé van. é&eobeaforgást (rotatio)

végez, ha az egyes pontok sebessége arányos egy
bümiyos egyenestl v. tmgelytöl való távolság-

gal s merlegee a ponton s a tengelyem át fekte-

tett sikra. Szilárd testek bárme^ mozgása min-

den pillanattMn felbontható egy H.-ra s egy for-

gásra. Földünknek a Na(dioz képest való mozgá-
sánál pl. me^flldnbözte^Qk a Nap körül való

kerin^^ (ez a H.) és a Föld tengje körül való

f<»gá8t De maga a Nap is mozog ; H.-a a Hercoles

osiUagzat felé van irányítva s másodpercenként
mintegy 50 km.-nyi sebességgel történik.

Haladó néppárt (ném. FbrtschrütlieheVolkS'

partei), német birodalmi párt, mely 1910. al»-
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kult meg a szabadelv néppárt, az egyesült sza-

badelvek és a délnémet néppárt egyesülésébl.

Már Bugen Richter halála óta (1906) felmerült a
szükségoasége aimak, hogy a baloldali német libe-

rálisok a centrum és a szocialisták túlsúlya kö-

vetkeztében tömörüljenek. Az egyesülés követ-

keztében a H. az 1912-iki választásokon 41 man-
dátumhoz jutott.

Haladópárt, 1. LMar/yarországgyülésipártok.
2. H. (néra. Fortschrittspartei), német politikai

párt, mely 1861. a porosz képviselházban ala-

kult s annak 1866-ig többségét alkotta. Bismarck
hadügyi költségvetését sohasem szavazta meg,
de 1866 után változás állott be a H. magatartásá-
ban. Egyik része nemzeti szabadelv paritá^ivAö-

nült és engedett ellenzéki álláspontjából. Másik
része megmaradt az ellenzéken, de a Kultur-

kampf idején a kormánnyal szavazott. 1884 óta a
H. a nemzeti szabadelv párt töredékével gyara-
podva, mint szabadelv párt szerepel a porosz

képviselházban és a német birodalmi gylésen.
Haladvány (progressio). 1. Az oly számsort,

melyben bármolyüc két egymásután következ
tag küliJnbsége ugyanaz, számtani v. aritmetiJcai

H.-nak, ha pedig bármelyik két egymásután kö-

vetkez tagnak a hányadosa ugyanaz, akkor
geometriai H.-nak mondjuk. Ha egy n tagból álló

számtani H. az a számmal kezddik s két egymás
után következ tagjának különbsége d, akkor a
H. tagjai rendre a következk

:

a,a-|-d,a-|-2d,a+ 3d...;
a H. utolsó (n-edik) tagja

u= a+ (n — l)d;

n tagjának összege pedig

a-4-u
s =n^

Ha egy n tagból álló geometriai H. az a szám-
mal kezddik s két egymásután következ tag-

jának hányadosa q, akkor a H. tagjai rendre

:

a, aq, aq*, aqs . .
.

;

a H. utolsó (w-edik) tagja

u ==; aq""-'

;

n tagjának összege pedig

8= a.
q"-l = a.

q"

q-l "l-q
Végtelen geometriai H.-nak a következ végte-

len sort nevezzük

:

l+ q+ q»+...+ q"-'+ ---

Ennek összege, ha q abszolút értéke kisebb, mint 1,

a következ

:

1

Ha ellenben q abszolút értéke 1, vagy még na-
gyobb, úgy a végtelen geometriai H.-nak nincs
véges és meghatározott összege (széttartó).

A számtani H. fogalmának általánosításai a
magasabbrend számtani H.-ok. A másodrend
számtani H.-ban az egymásután következ tagok
különbségei nem egyenlk, hanem egy közönsé-
ges számtani H.-t alkotnak. Csak ha e különbsé-
gek sorában i'yból mindegyik tagból kivonjuk a
megelzt, az így nyert második különbségek lesz-

nek állandók. Általánosságban m-ed rend szám-
tani H.-nak a számok oly sorát mondjuk, hol az
m-edik különbségek állandók. Pl. a közönséges

egész számok 4-ik hatványai negyedrend szám-
tani H.-t alkotnak. E H. és különbségi sorai a kö-
vetkezk :

1, 16, 81, 256, 625, 1296, 2401, . . .

15, 65, 175, 369, 671, 1105...
50, 110, 194, 302, 434, . . .

60, 84, 108, 132, .. .

24, 24, 24, . . .

Általában az egész számok w-edik hatványai m-ed
rend számtani H.-t alkotnak.

2. H. a poétikában a gondolatritmus egyik for-

mája, mikor a párhuzamos mondatok közt tartalmi

emelkedés vagy legalább haladás van. Pl. Szilágyi

Miklós a népballada szerint a török seregben

:

.».i i Egy elmeuetibe gyalogösvény t vágott, ^ ;j
'*' Visszajövetibe szekórutat csapott.

L. Gondolatritmus.
Halaesa, város, 1. Halesa.
Halage (franc, ejtsd: áiázs), a. m. hajóvon-

tatás.

Halaisos (Falesus), Agamemnon természetes
fla V. bajtársa, aki a monda szerint Agamemnon
meggyilkoltatása után Etruriába menekült s ott

FalerU városát alapította.

Halak (Pisces, áiiat ; három képmelléklettel), a
Gerinces állatok (Vertebrata) egyik osztálya,

melynek fajai abban különböznek a régebben szin-

tén a H.-hoz számított Csszivüektöl (Leptocardii)

és Körszáj uaktól (Cyclostomata), hogy gerincosz-

lopuk, továbbá a páratlan végtagokon kívül még
páros végtagjaik vannak, azonkívül, hogy brük
pikkelyekkel fedett, orrnyilasaik párosak és vénás
vért tartalmazó szívük egykamrából és egy pitvar-

ból áll. A magasabbrend gerincesektl pedig
abban különböznek, hogy kopoltyukkal lélegznek
és hogy végtagjaik úszókká módosultak. Az összes

gerinces állatok között a H. alkalmazkodtak a leg-

jobban a vizi élethez, minek hatása szervezetük-

nek minden részén meglátszik. Testük többnyire
megnyúlt, oldalt összenyomott, csúnakalakú, néha
húlyagalakuan duzzadt (Diódon), kigyószer (an-

golna), V. hát-has irányban ersen lapított (Tor-

pedó). Rendesen kétoldali részarányosak ; a rész-

aránytalanság (pl. Pélszegúszók) mindig másod-
lagos és a sajátszer életmód eredménye. Brük
lágy és nyálkás. A br epidermisze többréteg s

nem szarusodik el, ezért a br szilárdításának fel-

adatát a br másik rétege, az irha teljesíti. B cet-

bl az irhában pikkelyekbl álló brváz fejldik.

A pikkelyek alakja és szorkozoto különböz s a

H. rendszertani beosztásánál is felhasználható.

Négyféle pikkelyt szokás megkülönböztetni : 1. A
placoid-pikkely az ös-H.-on fordul el. Két részbl
áll, jelesen kerek v. rhombus alakú, valódi csont-

szövetbl álló lemezbl és ennek közepébl kiálló

tüskoszerö fogból, mely fogszövetbl (dentin) áll

és epidermisböl származó zománccal van bevonva.

2. A (janoid-pikkely a Vértes H. sajátja. Rhombus-
alaku, vagy teljesen kerek csontlemezkébl áll,

melyet gyöngyházszerUen csillogó vastag ganoin
réteg borit. 3. A cycloid- és ctenoid-pikkely a Cson-

tos H.-ra jellemz. Mindkét pikkelyféleségnél az

egyes pikkelyek cserépzsindelyszerüen fedik egy-

mást. A cycloid-pikkelyek kerekek, rajtuk a kerü-

lettel párvonalos sávozottságot és a középpontból

sugár irányában haladó vonalakat láthatunk. A
ctenoid-pikkelyeken a most említett szerkezeten
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klvttl még a fedetíen réenkeii ütefialakú fogak
vannak. A Mr umH as irhában levö soknyul-

ványú iBSIékaejtek, sídnee niraejtek és a pikke-

lyek snriramMn alairaló fliikai okok okozzák.

A H. jellemaft eaOstasine goanin-kristál^októl

ered. A H. testének jellemz tagozódása a mollé-

kelt vázlatos rajzon látható.

A H. belváza . poroogós, v. csontos. Azalsóbb-

rendúeküél a gerinchúr (chorda dorsalis) is meg-
maradt. A gerhicoszlop hát- és (arkcsigolyákból

áU ; a csigolyák a Lepidosteos kivételével amphi-
ooiriek, yagyis elól és hátnl homorúak s a két-két

csigolya közti helyet a gerinchúr maradványa
töm kL A bordák eenpán a hátcsigolyákkal állnak

öaawfllggésben, de ezek kivétel nélktU álbordák,

mert angyoson^a egyetlen halnak sincs. A bor-

dákon kÍTfll nagyon sok halnak még Y-alakú
oeontooskái is vannak, melyek a bordákkal többé-

kevésbbé összeföggnek ; ezek a szálkák, amelyek
voltaképpen csak megcsontosodott inak, tehát

OV \

nagy izomköteget, két felsót és két alsót lehet

megkülönböztetni. Az izmok sí^átságos alkotá-

snak, amennyiben a bennük levó inas szalagok

(Ug. intermas(>ularia) izomszelvényekre (myocom-
mata) tagolják. A H. úszószámyai kétfélék : pá-

rosak és páratlanok. A párosak átalakult végta-

gok és a magasrend gerincesek végtagjaival

egyértéküek, a páratlanok pedig a U. sí^átságoe,

különös szervei. A páros úszók a test hasfelén,

rendesen a mell és a has táján foglalnak helyet.

A mellrészen levó a hótialjszárny v. mellúszó., a
hasrészen levö a hasszámy v. has&szó. A mell-

úszók sohasem hiányoznak s mindig a kopoltyú-

fed közelében erednek, mlg ellenben a hasúszók
hiányozhatnak s különböz helyeken fekhetnek,

nevezetesen majd a has hátulsó harmadában,
majd a mell táján, majd pedig a nyakon, ami arra
indította TAnnét, hog}' a Csontos-H.-kat három cso-

portba ossza : mellparásak (Thoracici), haspará-
sak (Abdominales) és torokparásak (Jugnlares).

U5

A foníf UtUnek /BM rém$L
W t^; Jb lm VSnm; fi terkatSr*; fe ltekaT«s«; o om; S wmmVSm ; fd ioooXtjiiluM^; km pikkelra (kalpéaaa)

Tflán.HOmeUte^JiTT. bAuljtetaárn*; BA ha«ba^ t. kMáaáMárajw; » bl^i«aa; l tumMtU. U mma^OgOM
///namaUm tíU4k; AB taM Immm; CD tett giMig; • nriMsara; • mmeiOlafu; T kapoÜjiluMémk mi»

A páratlan úszók mindig a test kSaépeft tengely-
vonaláhan, vagyis a test élében fékamiek. Elhe-
lyeaéeSk szerint hói-, fark-, alsó úszó névvel je-

löUttk aaokat A hátúsw^t fels sörénynek. a fark-

úasöt k(»ináiiyA8iaak, as alsóúsidt alsó söréi-
nek is nevezik. Azúsiók porcogs vagy flSMlos
iz^ sogankból, ú. n. parasogarakb^U s ank kOst
kiféazitett hártyából állasak. Az úsiósagarak
alapján régsMw a CScmtoe-H.-at két csoportra
oeztották.Jelcs6B I><^ypar<t»afcra(Malacopteri)és
'ttUhepturútakra (Aeantfaopteri); as eKbblékiiek
stAeagntA imjléiimínk, pocQogósak, ai Qtöb-

biakéi pedig nmntnaak, moevek. Bs a beosrtás
rendssertani tekfateiben asonbaa nem tejesen
kidégitö. A kormányúszó szintén sugaras, és
alak ssertnt bol elkerített, hol lándzsás, néha
f^számyú. vagyis aawrfminetrikns (heterooerk),

mi^ kétBfárayú, vagyis sslmmetrikns (homo-
oe»). Az idegrmdster kOsépponti résae az agy-
vel és a geruisvei. As agyvel a gerinovelóvel
egy sikban fékaarik s a kqimiya fingét sem tölti

nem is részei a csontváznak. A fejváz két részbl
áll : az egyik az ag^'velóvel és az érzékszervekkel

ssoroe kapcsolatban fejldik ki (agykoponya), a
másik az állkapcsok és a kopoltyuk vázát képezi

(zsigerivek). A H. fejvázára különösen jellemz a
Brigerivek nagy száma ée hataünas fejlettsége,

továbbá as, hogy a zsigerívek fD^etleiidc az
agykopcMiyátöl és attól könnyen elválasrthatMc
As agyki^MMiya as alsóbbrend H.-nál (Os-H.) egy-
szerO poroogós t(^ a Vértee-H.-nál dihez a tok-

hoz ganoidpikkelyek jámlnak, a Csontos H.-nál

pedig e porcogós tolit csontos tok póto^a s az

oredeti porcogós réssdoi^ csak j^entéktelen
-maradványai maradnak fenn. A C8ontoe-H.-ra

jellemz a koponyacsontok nagy ssékna. Sok olyan

csont, mely a magasabbrrodú gerinces állatok ko-

ponyáján egymással összenve egyetloi csontot

alkot, a H. koponyáján kfilönváltan marad. A ge-

rincoszlop mindkét oldalához hatalmas izmok ta-

padnak, melyek mind^yik oldalon két csoport-

ban helyezkednek el, úgy, hogy
"
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ki teljesen. A nagy agyvel fejletlen ; féltekéit

vékony, idegsejtek nélküli hámréteg képviseli.

Az agyvel ismert 5 része közül különösen fej-

lett a középagyvel és a kisagyvelö. A gerinc-

vel a törzs hatalmas izomzatával összhangzás-

ban ersen fejlett. Az agyvelöböl 12 ideg indul

ki ; a gerincveli idegek száma a csigolyák szá-

mával egyi^zik meg. Az együttérz idegrendszer

a gerincveli idegekkel áll kapcsolatban s páros

kötegei az aorta mentén találhatók. A külérzéki

szervek minden halon megvannak. A szem nagy
8 a ffj két oldalán foglal helyet. Feltn szivár-

ványhártyájának fémes csillogása és széles szem-
bogara; lencséje teljesen gömbalakú. A halló-

szerf> egyszer szerkezet. A fülkagyló teljesen

8 a bels hallójáratban a csiga majdnem egészen
hiányzik, viszont a hallószerv tömkelegrósze az
egész állatvilágban a legfejlettebb. A kísérletek

azt igazolják, hogy a H.-nak ez a hallószerve nem

rabban ell, ritkábban a fej hasoldalán fekszik

(Cápák). A szájpadot a leggyakrabban fogak fegy-

verzik, de néhány halnak egy foga sincs (Csikó-

hal, Kecsege). A /b^ra/i; az állkapocscsontokon, száj-

padon és kopoltyuíveken feksznek s azokra reá-

nttok, küpformájuak, rendesen csupán a zsák-

mány megragadására valók, csak ritkán alkalma-
sak rágásra. A hücsö több részletre különült s az

egyes részek egyikével-másikával vakbelek függ-

nek össze. A vékonybél egj^enes lefutású s belsejé-

ben a Vértes-H.-nál és Ós-H.-nál csavarmenetes
hosszirányú hártya vonul végig. Az alfelnyílás

kloaka gjanánt szerepel, leggyakrabban a test

hátsó harmadában nyílik, csupán a Torokparások-
nál,valamint a hasúszótlan Os-H.-nál nyilik agarat
közelében. A máj és a lép rendoson megvan s több-

nyire az epehólyag és hasnyálmirigy is. Sok halon
a gyomor és vékonyból határán sajátszer füg-

gelékek (appendices pyloricae) vannak, melyek

K EB u.h.l. V u.h.I P

I £ M Vnj/.

A ponty szervezete.

K kopoltyú; EB elöbél ; u.h.I. az úszóhólyag elUlsö fele; V vese; u.h.II. az úszóhólyag hAtnlsó fele; P pet«fé8i«k ;.

B a föosztóér hagymaszerd duzzanata (bulbns arteriosus) ; Sep a szív pitvara; Sak a szív kamr^a; &i s/.ivburok

'

M máj ; / lép ; B bél ; Knv végbélnyílás ; Jny ívarnyílás.

a hanghullámok felfogására való, hanem tisztán

helyzetérz szerv. A szaglószervek páros mélye-
désok a fejen, melyek szaglóhámmal vannak ki-

bélelve ; a kettslélegzetü H.-nál az oiTnyllások
tágasabb üregbe vezetnek, melynek vezetékei a
szájba nyílnak. Tapintóérzéke minden halnak
van, szókhelye az egész br. Legérzékenyebbek
a húsos ajkak ós a bajuszszálak. Különösen sok
érzéksejt van a szájszéleken és a szájüregben

;

ezeket izlszerveknek tartják. Az ismert öt érzé-

ken kívül a H.-on megtaláljuk a hatodik érzéket
is, mellyel a víz sodrának sebességét ós irányát,

idegen testek közellétét, valamely hal v. más
vízi állat közeledésének irányát és gyorsaságát
érzik meg. Némely* k szerint a hatodik érzékszerv
közvetíti a hanghullámok megérzését is. A hato-
dik érzéknek szervei a test két oldalán végig-
húzódó oldalvonalban és a fejen lév érzékzacs-
kókban és lombikszervekben vannak elrejtve.

Emésztszernük egyszer szerkezet, de részle-
teibon nagyon változatos. A szájnyílás leggyak-

emésztnedveket termelnek. kzúszóhÖlyag páros

vagy páratlan szerv s majd a gjomorral, majd
pedig a garattal közlekedik, de néha egészen zkci

is ; a kétlégzotü H.-nál a tüdk szerepét játssza.

A lélegzés a kopolt>'uk közremködésével történik

s ezek a garat közelében emelked kopoltyuíve-

ken feksznek ; majd szabadon állanak, majd pe-

dig a kopoltyuregben rejtznek s ezt a mozgat-
ható kopoltyúfed takarja. A lélegzés úgy törté-

nik, hogy a hal vizet vesz be a száján s ez a ko-

pói tyuüregen keresztülhajtva, az oldalt nyíló ko-

poltyuréseken ismét a külvilágba jut, ez alkalom-

mal a kopoltyúlemezek hajszálereiben lev vér a
vízben oldott leveg oxigén.jét felveszi, a szón-

oxidot pedig kibocsátja. Az ily módon oxigénhez
jutott és szóndioxidtól megszabadult vér egye-

nesen a gerincoszlop alatt lév nagy vérérbtm gjnTil

meg s innen megy aztán a test minden részébe.

A vér mindig piros és változó hmérséklet ; ke-

ringése zárt erekben történik. A garat közelében

fekv szív egy pitvarból és egy kamrából áll csu-



Halak — 877 Halak

pán, ai el86 felveszi a testbl honáigyekvö vé-

nás rért,h naásodik azt a kop<4$]nild»a szállítja.

A Kétlégzetü halak szive és vérkeringése a Két-

^tüekére emlékeztet A kúffi^dválíuzíó szervek

páros vesék s eiek me^^etös hosszúra nyúltak,

vea^ékeik k&iOsosövé egyesülne amely a kloa-

kába n>ilik.

A szaporodás kivétel nélkfll ivaros úton törté-

nik s egy-két kivétellel valamonnyien váltivarnak.

A himek és a nstények csak ritkán különböznok
egymástól, söt az ivarszervek is annyira hasonlíta-

nak egymáshoz, hogy csak a csirasejtek alapján

l^^nNrhet6kfelés kfilönböatetfaetök me^- Az érett

:>eték leggyidcrabiMUi a te8töregt)c jutnak s a ter-

mékenyítésidi^ V. a kloakán át, v. pedig a has-

nyilásonCporasabdoininalis) Jutnak a külvilágba.

Kfllsö köziösfllö szervet csak a cái>ák hímjeinél is-

merünk. A 11. !e^ag>'obb része petéit 1vaskor egy-
szeren a vízbo bocsátja ; a termékenyítés a viz-
in tört(>nik, de vannak eleventszülOk is (pl. a
cápák). Az ivás általában egyszer történik egy év-

ben, még pedig rendesen tavasszal, csak a lazao-

félék Ívnak télen. Az Ivás idején a himek nász-

rohát Öltenek, szinük rendesen élénkebbé válik.

A him^ és nstények nagy csoportba verdnek
össze s így keresiík fel az ivásra alkalmas helye-

ket, folyópartokat stb. ; egyesek nagy vándorutat
is tosznelc, a teneerokböl a folyókba, v. megfor-
dítva. A peték kikóltéséta vízre és a Nap melegére
bízzák, de vannak olyanok is, amelyek utódaikról
gondoskodnak, sót fésizket i.s épftí>nok ; a csikóhal
hímje a lerakott petéket k

'

' .ba tryüjti s

magával hordozza, míe k a ('ítromis

paierf'amüi -. >-
^ i-mkott petéket

és kopoltyu )zza. Az embriók
magzat*-"' .jn-uu. k. Az Ós-H.-nál a
méhlc: : találjuk meg.
A li ^'''ímennyien vízben élnek,

de vai amely hosszabb ideig

a szAi :i kfletindiai Anabas
> gével a fákra is

í lalak a levegben
tat is uiegtt-iietoek. SswTSzetflknél
'ynhhrt*'!=zben húsevMc, egyesek éppen

I. a cápa, csóka) s a mikro-
: iátoktól kezdve mindenféle

I .utukra vadásznak, amelyeket aztán
! fszben, rágás nélkül nyelnek el ; egyik-

-'zát használja a zsákmány csalogatá-
sa), de Indiában oly H. is vannak,

K rovarokból álló zsákmányukra vlzsu-
lövöldözésével vadásznak. Ismerünk oly

'melyek életüknek egy bizonyos szakát
c belsejében töltik el, pl. a Fverasfer
-'orkák kioakájában. Vannak földalatti

i fiyok Is, ezek rendesen vakok. Leg-
<zük néma, semmiíéle hangot nem ad,

ik néhány olyant is, am^y különböz
.:mgot is ad, nevezetesen vagy nszói-

iiuK Migaraival, vagy kopoltynfedcsontjaival stb.

h'j' Imi tehetségük általábi igm alacsony, de
»i:.\ ik riKisikat mégis meg lehet szoktatni arra,
hoiry t-ry bizonjos hang hallatára elkerüljön az
tetshöz. Általában igen hosszú életek ; a ponty-
ól és csukáról biztosan to^jnk, hogy 100 évnél
hosszabb ideig is élhet A hmérséklet v^tosisai

iránt nem nagyon érzékenyek, van rá eset, hogy
a megfagyott hal életre ébredt ; a forró öv vizei-

ben él halak a víz elpárolgásakor az isapba
ássák magukat s itt mintcg>' tetszhalálba esnak,
amelybl csak az ess évszak beállta költi fel.

Az ember háztartásában a H.-nak kiváltképen

mint táplálóknak van nagy szerepük. Egjes nem-
zetek majdnem kizárólag haltáplálékra szorulnak
(eszkimók, csukcsok stb.j ; de több helyen a halá-

szat éppen oly fontos gazdasági mvelet, mint a
gabonatenyésztés és több ezer embernek ad kenye-
ret Húsuk majdnem mindig unom, ízletes, köny-
nyen emészthet. Petéikbl az úgjnevezett ka-
viárt készítik (I. Kavuir). Uszóhólyagukból ki-

tn enj-vot készítenek (vizahólyag). Egyik-másik
hal ( Alburnus) pikkelyeit a hamis gyöngyök készí-

tésére használják. A cápák brét chagrinnak ké-
szítikkL Az emberre nézve csak a nagyobb cápák
veszélyesek, de néhány fajnak (Trygon) mérges
tüskéi is vannak. Tartózkodásuk szerint általában

édes-, félig sós- és tengerviziekre oszthatók, de
azért vannak olyanok is, amelyek az év különböz
szakaiban majd tengerbon, majd édesvizben ta-

nyáznak. Az eddig ismert mintegy 10,000 halfaj-

nak mintegy »/4-e tengeri és csak ^[^-e édesvízi.

Rendffzeiimii beosztásuk.
I. Rend. Ös-H. (Selachii, Chotidropteryaii,

Elasinobranchiata, Hagiostoma). 1. Aüfend.

Cápa-félék (Squcdidae). Ide tíutoznak : Emberev
cápák (Careharüdae), Cetcápák (Lamnida/'). Ér-
des cápák (Rhinodontidae), Fésüsfogú cápák (No-
tidanidae), Macskacápák (Si-ylliidae), Szelindek-
cápák (Cestracioiitidae), Tüskés <^pák (Spinaci-
dae)j Angyaltópák (Rhinidae) és Fürészes cápák
(Prtstiophoridae). 2. Aírená. Rqja-félék (Batoi-
dei). Ide tartoznak : Fürészes r^ák (Prvftidae),
Hegedüráják (Rhinohatidae), Zsibbasztóráják

(Torpedinidae), Közönséges ráják (Bqjidae),
Tüskés ráJák (Trigonidae), Sasr^ák (Mylioba-
tidae). 3. Alrend. Tónwrfeiüek (Holocephala).
Ide tartoznak a Macskahal-félék (Chimaeridae).

II. Rend. Vértes-H. (Ganoidei). 1. Alrend.
Porcogós vértes H. (Chondrostei). PL Tok^élék
(Acipenseridae). 2. Alrend. Csontos vértes-H.
(Holostei). Pl. Iszaphal-félék (Anüdae), Csontos
csuk&-félék (Lepidosteidae), Sokszárnyü U. (B>-
lypteridae).

m. Rend. Csontos H. (Teleostei), 1. Alrend.

Tüskésszámyuak (Acanthapterygü). Idetartos
nagyobb családok: Sügér-felék (Percidae), Pik-
kelyesfliániyú H (Squammwmnes), Amyékhal-
félék(Seiaeniiae), TüakéeAiricúH. (Acronuridae).
Áhnakrélák (Canmmdae). Makiélarfelók (Scom-
frrt(2ae>.8árkányhál4élék (TrachnUdae), Köiönték
(Coüidae), Géb-félék (Qcbüdae), Nyálkás H.
(Bleniidae), Pikó-félék (Qasterosteidae), Laby-
rinth-H. (Labyrinthki) stb. 2. Alrend. Forrt-
garatcsoniuak (Pharyngognalki). Pl. Korallszirti

H. (Pomacentridae), AJakoshal-íélék (Labridae),
Chromi»-H. (Gkrumidae) stb. 3. Alrend. Lágy-
szúntuú H. (Ánaea$Uhmi).FlT6kébal-mÉk (Ga-
étidae), Klgyhal-felék (pphidiidae). Félszeg-
úszók (HeuronecÜdae) stb. 4. Alrend. NyiUúszó'
hólyaguak (Physostomi). Pl. Harcsa-félék (SOm-
ridae). Ponty-félék (Gyprinidae), Csík-fólék

! (ActaUhovsidae), Csoka-félék (Esocidae), Lazac-
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félék (Salmonidae), Hering-félék (Glupeidae),
Ángolna-félók (Muraenidae) stb. 5. Alrend. Bojt-

kmoUyusok (LopJwhranchii). Pl. Tühal-félék

(Syngnathklae) stb. 6. Alrend. Forrt-állcsantuak

(Pledognathi). Pl. Keménybör H. (S^ierodermi),
Csupaszfoguak (Gymnodontes).

IV. Rend. Kettsléleqzeiii vagy Tüds H.
(Dipnoi). Pl. Götehal-fiélók (Lepidosirenidae).
Mindössze három élö faj ismeretes : Protopterus
annedens Owen (afrikai götehal), Lepidosiren
paradoxa Fitz. (carámurú) ós Geratodus Forsteri
Ki'efft (barramunda).

H. (paieont.). A geológiai értelemben vett leg-

idsebb gerincesmaradványok a H. rendjéhez tar-

toznak. A H. a felsö-szilur idszakban jelentek

meg elször s Anglia, Podolia, Galícia ós Pennsyl-
vania ezidbl származó rétegeiben biztos nyomo-
kat hagytak hátra. A legrégibb halmaradványok
az s-H. (Solachii) s a vórtes-H. (Ganoidei) alrend-

jébl valók s a Hybodus, Cestraeion, Pteraspis,

Cephalaspis stb. nemekhez tartoznak. Sokkal gaz-

dagabbak halmaradványokban a devon-idszak
rétegei, melyek különösen Skóciában, Podoliában,

Galíciában, Oroszországban és Észak-Amerikában
tartalmaznak bven az s-H.-hoz, a ketts lógzé-

süekhez (Dipnoi) s a vértes-H.-hoz tartozó fajokat

(Asterolepis, Bothriolepis,Coecosteus, Diploptorus,

Holodus, Conchodus.Oracanthus, Psammodus stb.).

A karbon- ós perm-formáció már igen gazdag H.-

ban. A karbonrétegek különösen Nagy-Britanniá-
ban, Németországban, Belgiumban, Észak-Ameri-
kában és Ausztráliában, a perm-idszak üledékei

pedig Csehországban, Németországban, Francia-
országban, Angolországban, Texasban és Új-

Mexikó földjén tartalmaznak igen változatos hal-

faunát, melyben a cápa- és rája-félék (Cestraeion,

Psammodus, Xenacanthus stb.) s a vértes-H.

(Acanthodidae, Crossopterygii, Heterocerci) vi-

szik a fszerepet. A mezozoikum elején, a triász-

idszakban lépnek fel az els csontos-H. (Toleostei),

melyek a vórtes-H.-hoz tartozó csontos csukákkal
(Lepidostoidae), Coelacanthus ós Palaesniscus-fé-

lékkel, a kettslégzésüek közül a ma is él Cera-
todusszal s az s-H.-hoz tartozó harántszájú (Pla-

giostora) Hybodus- és Cestracion-félókkoí önnek
az idszaknak jellemz halfaunáját szolgáltatják.

Triaszkori halraaradványok leginkább Németor-
szágból és Angliából ismeretesek. A juraidszak-
ban lépnek fel elször a cápa-félékhoz tartozó

Notidanus, Scyllium, Lamna, Squatina stb. nemek,
a rája-félék közül a Pristiophorus, Rhinobatis és

Rája, a vértes-H. közül a porcogósak (Chondrostei),

az Amia- ós Pycnodus-fólék. Ugyancsak a jurá-

ban már javában tenyésznek a csontos-H.-hoz

tartozó hering-félék (Clupoidae) is. Legtöbb hal-

maradvány, részben bámulatos jó karban, ebbl az
idszakból Németország (Solnhofen, Eichstiitt,

Kolheim stb.) területérl származik, eléggé gazda-
gok azonban halmaradványokban Franciaország,
Spanyolország és Nagybritannia juraidöszaki r«^

togoi is. A krétaszisztóma kezdetével a haifaima
képe nagy átalakuláson megy át, amennyiben az
addig uralkodott vértes-H -at a osontos-H. mind-
jobban háttérbe szorítják. Ekkor lépnek fel a nyilt-

hólyaguak (Physostomi) közül elször a világító
H. (Scopelldae), a lazao-fólék (Salmonidae) s az

ugyancsak a csontos-H.-hoz tartozó összentt ga-
ratcsontuak (Pharyngognathi) közül a Labrus és

Chromis-félék, valamint a tüskésszárnyuak több
családja (Berycidae, Sparidae, Xiphidae, Caran-
gidae stb.). A legszebb krétaidszaki halmaradvá-
nyok Dél-Olaszországból (Castellamare, Trre
d'Orlando) és a Libanonról valók, míg hiányos
maradványok, fogak, csigolyák, egyes csont-ok

igen sok helyrl (Isztria, Dalmácia, Kárpátok,
Csehország, Svájc, Németország, Hollandia, Ang-
lia, Franciaország, Észak-Afrika, Észak-Amerika
stb.) ismeretesek. Az eocén idszak legrégibb

halmaradványai a délangolországi Londonclayból
kerültek napvilágra. Az innen ismeretes fajoknak
mintegy kétharmadrésze a csontos-H.-hoz tarto-

zik. Legnevezetesebb eocén-idszaki halterrahely
az olaszországi Monté Bolca,Verona mellett, ahon-
nan már 1874 (Zigno) 170 faj volt ismeretes, kö-

zöttük 3 cápa, 10 rája és 3 vértes-halfaj (Pycno-

dus stb.), a többi 154: pedig egytöl-egyig a csontos

H. közül való. Számos eocén halmaradvány isme-
retes a párisi medencébl, Svájcból, Németország-
ból, Galíciából, Magyarországból, Európán kívül

pedig Észak-Amerikából is. Az oligocén idszak-
ban lépnek fel elször a valódi csukák (Esocidae),

a ponty-félék (Cyprinidae) s a fogaspontj'-félék

(Cyprinodontidae). Oligocén-H.-ban Franciaország
a leggazdagabb, itt Rouzon, Aix, Apt, Ménat, St.

Córoste, Montmartre híres termhelyek. Oligooén-

halmaradványok ismeretesek azonkívül Észt»k-

Németországból, a mainzi medencébl,Csehország-
ból s Magyarországról (Eger vidékérl). A miocén
idszak halfaimája a maival szemben már kevés
eltérést mutat. A csontos-H. már teljesen vezet-
szerepre jutottak. Híresebb termhelyek a mainzi,

bécsi ós aquitániai-medencék, Oeningen, Stein-

heim, Radoboj stb. A pliocén ós pleisztocén id-
szakokban végül már csakis olyan nemekkel ta-

lálkozunk, melyek napjainkban is élnek.
Irodnlom, I. Idegennyelvü : Bloch, All^enieine Nktorge-

soMchte der Pische, Berlin 1782—95,12 köt. ; Lacépöde, His-

toire natnrelle dea poissons, Pans 1798-1805, 6 köt.; Cu-
vier és Valeaciennes, Histoire uaturelle des poissons, Paris

és Strassburg 1829-48, 22 köt.; Joii. Mflller, Über den
Bau und die Urenzen der Oanoiden und das natürliche Sys-

tem der P., Berlin 1846; Q&ntlier, Catalogae ot the Hslies

in the British Mnseam, London 1859—70, 8 köt, 1. köt. 2.

kiad. 1895; a. a., lutrodaction to the study of flshes, n. o.

1880, németai, Handbucb dur Ichthyologie, Wien 1885;
Heckel nnd Kner, I>ie SQsswasserflscbe der österreichischen

Monarohie, Leipzig 1858 ; Slebold, Die SQsswasserflsche von
Mittelenropa, n. o. 1868; Orotte, Die Sflsswasserflscbe von
Mitteleuropa, kiadta Hoter, a. o. 1904; Morean, Histoire

naturelle des poissons de la Prance, Paris 1881—90, 4 köt.

;

Ooode, American flshes, New Y'ork 1888 ; Harris, The flsbes

of North America oaugbt on taook and line, u. o. 1888, 40
rész: Qüntber, Deep-sea flshes, Challengerexped., London
1887 ; Goode und Beán, Ooeanio ichthyology, Cambridge 1896

;

B. Dean, Kishes living and fossil, New York 1895 : Vaillant,

Poissons, Paris 1888 ; 8. Oarman, Pishes, Cambridge 1899

;

Nitsohe, Büwwasserflsohe Deutschlands, 8. kiad., Berlin

1898; Bade, Die mittelenropKisohen Sflsswasserflsche, u. o.

1901 : Agassii, Recherches sur les poissons ro8siIe.<i, Nea-
chfttel 183S—48, 5 köt. ; Pictet, Traité de paléontologie, 2

köt., 8. kiad. Paris 1854); Woodward, Catalogne o( th»

fossil flshes io the British Mnseam, London 1889; Palack >

Verbreitang der PIsohe, 8. kiad., Prag 1895 ; Bonienger. 8y í

Account of Teleostei, The Cambridge Natnral History, Vul.

7, 1904; Brauer, Die Tief^eeHsohe, lieipsig 1906; Bridpre,

Pishes, The Cambridge Nat. Hist., VoL 7. 1904 ; Bade, Die

mittelenroplUsohen Sflsswasserflsohe, 8 köt., Stuttgart. —
//. MxfyamyeMl: Hermán 0., A magyar halászat kOnyve,
2 köt., Budapest 1887; Vutsklte Qy., A magyarországi H.

katalógusa, Panna Regni Hungáriáé, n. o. 1913 ; Kohaut B.,

Halak, Brehm, As állatok világa, 8. köt., n. o. 1905.
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Halak (Pisces), 1. az állatkor utolsó jpgye,

meljTiek jelzése X* — 2. Csillagkép az eklipti-

kán, Ibi szabad szemmel látható csillaggal,

amolyok közQl a legfényesebbek is csak harmad-
rondüt'k.

Halakha (i^-béb.) a. m. járás, eljárás ; a zsidók-

nál törvény, mely a vallásos vagy polgári életet

szabályozza, általában a biblia-utáni irodalomban
t és szóbeli törvények fiesiesaége, mely

I iDf^d hagyományon alapnlnak, majd

I
lyos exegetikai elvek (middósz) nyomán
leesánnaztattok. Kiomelendók a Mó-

zoáre visszaveietett ttszinai H.-k» (héberttl : lemóse
nmzmai).
Halak királya, a söreg tok (Aápenser steUa-

tm Palla-í) népies neve.

Hálái, a szervezet életének végleges megsztt-

nés<>. Élettudományi szempontból megkülönböz-
tetjük a termésgetes H.-t, mely az éló szerve-

zetben magában rejl okok következményeké-
pen áll be és a ntm természetes v. pathológi-

kusH.-t, melynek keletkezésében a kiilvilág ká-

ros, pl. betegségokozó hatásainak része van. Ter-

mészotí^.s H. elfordul a természetben, vannak
pl. éllények, melyek kifejldésük tetófokán az
élet föntartására szükséges szervek nélkül valók
s ig>' a szervezetben magában rejl ok folytán

is elpusztulnak. Igen sok állat s az ember is csak
na^ on ritkán hal természetes H.-t. mert még az
aggkori végelgyengülés is sok tekintetben kóros
jelenség. A mindennapi életben megkülönböztet-
jük az aggkor vagy betegség folytán beálló H.-t

az erszakos H.-t<tl.

A halál elteijedtségét az élk világában nem
könny mesállapitani, különösen azért, mert az
inrlivi'

^- --.--,
határozatlan. A kettéoszlás-

i ~ világában voltaképen nin-

•n ii. v<-i^.^iii^»iii). Gyökérhajtás vagj' indák
: ui •ssaporodÓB növényeken bizonytalan foga-

' " Miután a csirasejt voltaképen az eld
tatja, az individuum csak fázisa a H.-t

. ...r, bár átalakuló él anyagnak.
Az élet és H. közt nem éles a bíMtr. Az indi-

viduumnak, mint egésznek élete megsznhetett,
mikor még csaknem minden szerve, minden sej^e
él. Pl. az idegek, izmok a H. után hosszú ideig

ingorolhetk ; a esillósejtek csillószrei mozog-
nak, .-ítb.

A in<'Lrhalás sokféle lehet Megsemmisít erk
villúracsapás, összezúzódás, nétrobbanás, stb.

- szempillantás alattvégetvetnek az életnek, más-
kor a H. beköszöntése lassúbb és jellemz tüne-
tek közt folyik le. Ez a jelenség a haldoklás
(agónia). A lélegzés egyre gyérebb és felületesebb

Ípsz, gyakran kíséri jellemz zörej, melyet a lég-

r.^obon és bronchusokban meggyült nyálka és
savus izzadmány okoz, ez a H.-körgés. Elfordul,
hogy a lélegaés egyre fölületesebo, majd szinte

megsznik s ismét fokozatosan ersödik, azután
újra gyöngül (Chayne-Stokes ttkcpiós), máskor
az eg>Te hosszabb lélegzési asQneteket mély só-

hajtások szakítják meg. A szívmködés egyre
iiyöngébb

; gyakori, hogy a pulzus kezdetíwn igen
szapora és Idshullámú, mi^d rendetlen és ki-

hagyó lesz s végre megsznUc. A br elhalványo-
dik (holthalványság, holtraválás) és rendes duz-

zadtsága, turgoszcenciája megsznik. A szaru'
hártyák fénye megtörik (a szem megüvegesedik)'
Ilyenkor az aro jellegzetes (facies Hippokratica,

1. Facies). A testet gyakran veritek födi (H.-

veriték). Az idegrendszer mködése fokozatosan
— bár néha idnkint visszatér — megsznik s

az öntudat elvész. Gyakran ez a legels tünet,

máskor csak késn következik be, de a H. pilla-

nata öntudatra sohasem jut. Az izomzat elveszti

rendes feszültségét. Ennek következménye, hog>'

a száj legtöbbször kinyílik (leesik az álla). KIvóh-

telesen elfordul az önkéntelen szék- és vizelet-

rülés.
Ha az öntudat megvan s a lélegzés igen ne-

hézzé vált és a haldokló küzd a levegért, H.-
tusáról v. H.-kzdelemrl szólunk. Elfordul,

hogy görcsök is kísérik a haldoklást, ilyenkor a
hmérséklet még a H. után is szokatlanul ma-
gasra emelkedhetik.

A H. beálltát az utolsó szivdobbanástól vagy az
utolsó lélegzetvételtl szokás számítani. Rende-
sen a szív áll meg utoljára (ultimura moriens) s

a sziv megállása okozza csalhatatlanul a H.-t. A
szív a H. kapuja: nátrium mortiss.

A H. diagnózisa nem mindenkor könny. A
jelenségek, melyek alapján a H. diagnózisát föl-

állitjjuk, kétfélék. Egyrészrl kimutathatjuk az

életre jellemz tünetek elmaradását (nincs szív-

dobogás, nincs pulzus, nincs lélegzés, a megvá-
gott ér nem vérzik, nincsenek reflexek stb.), más-
részrl megflgyeljük olyan jelenségek beköszön-

tését, melyek csak holttesten mutatkozhatnak.
Ezek a hullajelenségek (1. o.). Ilyenek a holttest

fokozatos Idhlése, a hullafoltok megjelenése, a
hullamerevség stb.

Mind e jelenségek figyelembe vételével a H.
diagnózisa csaknem mindenkor biztosan kimond-
ható 8 a tetsz-H. (1- <>•) rendesen csak hanyag
halottkémlés okozta jelenség. Igazi tetsz-H. vég-
telenül ritka, talán nincs is.

H. jogi szempontból. Az ember jogképessége
a H.-lal sznik meg (a polgári H. 0- o.) intézménye
a mi jogunkban ismeretlen) ; aki valakinek a
H.-ából jogot kivan érvényesíteni, az a H. bekövet-

kezését és idpontját bizonyítani tartozik. A bizo-

nyítás rendszerint anyakönyvi kivonattal vagy
más közokirattal, ha ilyen nincs, tanúvallomással

történik, amikor, épúgy, mint eltnt e;r> én halálá-

nak megállapítása céljából is, holtnaknyilváni-

tásnak (L o.) van helye. Az ember jogai azonban
— kivéve az ú. n. legszemélyesebb iogokat — a
H.-lal nem sznnek meg, 1. Hagyaték.
A szetdirás három H.-röl tesz említést : termé-

saeti, lelki és örök H.-ról. A termétzeH vagy tetU
H.-t: feloszlásnak (dissolutio), álomnak, nynga-
lonmak nevezi. A lelki H. a H.-os bn (1. BUn), a
megszentel kegyelem elvesztésének állapota. Ax
örök H. : az örOk kárhosat. örök büntetés. A testi H.
az ember termésaetes áIli4K>ta.A testi halhataüm-
ság a természeten kivttl való adomány volt a
pajradloBomi ösáUapotban, amelyet bnük miatt

az SBSrtUAk és ntódaik elvesztettek (1. Eredeti ál-

lapot). Asöta a H. általános törvény. Krisztns a
megváltás által m^szabaditotta az emberiséget a
lelki és az örök H.-tól, de nem a testí H.-tól, a
koesstaég és a bnbánat szentsége áltid. A H.-lal
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befejezdik a földi élet, az üdvösség munkálásá-
nak ideje és kezdetét veszi a másik élet, ahol to-

vábbi érdem v. érdemtelenség szerzése lehetetlen.

A görög mvészek a H.-t (Thanatos), az éj ílát,

az álom testvérét, legtöbbnyire derültebb felfo-

gás alapján ábrázolták szárnyas i^jú vagy férfl

képében, késbb komoly ifjúnak, aki kezében
lefelé fordított fáklyát tart. Ez az ábrázolás sem-
mUíép sem felelt meg a görög költészet felfogásá-

nak, mely a H. «kemény sziv» istenében az al-

világ egy sötéten öltözött, pallossal felfegyver-

zett papját látta. A késbbi római költök a H.-t

fogait vicsorító szörnyetegnek ábrázolták, mely
véres körmökkel tépi szét áldozatát. Az etruszk

vázákon és sarkophagokon is komor, sötét, gyá-
szos démonnak látjuk feltüntetve a H.-t. A közép-

kor mvészete a H.-t iszonyú, denevérszárnyas
szörnyalaknak rajzolta. Németországban a H. a

haláltánc (1. o.) els ábrázolataiban lépett fel

többedmagával. V. ö. Wessely, Die Gestalten des

Todes und des Teufels in der darstellenden Kunst
(Leipzig 1876) ; Rohert, Thanatos (Berlin 1879)

;

TJbell, Vier Kapitel vom Thanatos (Wien 1902).

Halál általi hitelesítés ma (1913.) még ha-

tályban lév polgári rendes perbeli eljárásunkban

az a bizonyítási mód, moly szerint a bíróság a
fél részére jogérvényesen odaítélt esküt lotettnek

tekinti, ha ez a fél az esküt nem tehette le, mert
meghalt (1868. LIV. t.-c. 244. §.).

Halálangyal, keresztény kép, mely a halált oly

szellemnek tünteti fel, amely a lelket ez életbl

egy jobb világba kíséri el. Megfelel a görög Her-
mesnek, aki mint Psychopompos az elhunytak lel-

keit a Hadesbe vezette.

Halálbogár (Anohium, áiiat), 1. Kopogóbogár.
Halálbüntetés. A H. egyids a társadalommal.

Az emberiség skorában maga a sértett vagy a
törzs tagjai rendszerint megölték a támadót ; a
teokratikus államban a sértett istenség kibékíté-

sére szolgált a H. ; a despotizmus sem nélkülöz-

hette azt, különösen az uralkodó fölségét érint
esetekben ; az elrettentési elv uralma pedig H.

nélkül el sem képzelhet. Végrehajtása részint

egyszoi- (fejvótel, akasztás stb.), részint min-
sített volt, pl. elbb a kéz v. a nyelv levágása,

izzó fogókkal való szaggatás, továbbá kerékbe-
törés V. nyársrahúzás stb.

Hazánkban Szt. Istvántól kezdve a közönséges
bftntottekre is kiterjesztették s legtöbbnyire min-
sített módon hajtották végre. Még a XVIII. sz.-

ban is több mint hatvan bntettnek H. volt a bün-
tetése. Minsített végrehajtása még az újabb idk-
ben is elfordult. így pl. 1782. Hont vármegye em-
berevóssel vádolt 42 rablót kegyetlenül kivégez-

tetett ; 1827. pedig Csanád vmegyébon egy rokon-
gyilkost azzal ítéltek halálra, hogy elbb jobb
keze levágassék. Idközben II. József 1786. meg-
szüntette a H.-t, de az 1791 : XL. t.-c. azt ismét
visszaállította. Azóta a mai napig fenmaradt.
A magyar Btk. H.-t csak két esetben alkaünaz.

Egyik a íblségsértésnek az az esete, midn valaki
a királyt meggyilkolja, .szándékosan megöli, v.

e cselekmények valamelyikét megkísérli (126. §.

1. pont és 128. §.), másik a gyilkosság (278. §.).

De még e két esetben sem abszolút büntetés a H.

:

mert a bíróságnak joga van e helyett túlnyomó

enyhít körülmények esetében életfogytig tartó

fegyházat (91. §.), rendkívüli enyhít körülmé-
nyek esetében pedig 15 évi fegyházbüntetést ki-

szabni (92. §.). 20-ik évét még be nem töltött

egyén H.-re nem ítélhet ; e helyett az ellen, aki

18-ik évét már meghaladta, de 20-ik évét még be

nem töltötte, 10—15 évig terjedhet fegyházbün-
tetés állapítandó meg, amely a Btk. 92. §. eseté-

ben 3 évi fegyházra szállítható lo. (Btk. 32. §.).

Kísérlet és bnsegítós eseteiben sem szabható ki

a H., hanem e helyett határozott ideig tartó fegy-

ház állapítandó meg, amely azonban 5 évnél ki-

sebb tartamú nem lehet (Btk. 66. és 72. §§.).

A H. végrehajtása zárt helyen kötél által tör-

ténik (Btk. 21. §.). A végrehajtás közelebbi módo-
zatait, valamint a H.-t kimondó ítélet meghozá-
sának és kihirdetésének szabályait a Bp. 496—503.
§-ai határozzák meg. Ezek szerint : a) a H. csak

akkor foganatosítható, ha a király az elítéltnek

nem adott kegyelmet (496. §.) ; bj az esküdtbíróság

birói tanácsa a H. kimondása után megkérdezi az

elítéltet, hogy kíván-e kegyelemért folyamodni,
meghallgatja a kir. ügyészt s ez után saját véle-

ményét a kir. Kúriához felterjeszti, habár sem-
miségi panasz nem is volt bejelentve, emellett

pedig utasítja a védt, hogy a kegyekni kérvényt

3 nap alatt adja be (497. és 498. §§) ; c) a kir.

Kúria is véleményt ad a megkegyehnezés tárgyá-

ban és pedig a koronaügyész meghallgatí'isa után,

s véleményét az igazságügjTniniszterhez teszi át,

aki azután azt a kir. Kúria véleménye által nem
korlátozott, sajátjavaslata kíséretében terjeszti

fel a királyhoz (499. és 500. §§) ; íí; a H. kihirde-

tését az ügyben eljárt elsfokú bíróság nem nyil-

vános ülésben eszközli akként, hogy az elítélt és

a kir. ügyész eltt a kegyelmi kérvénjTO vonat-

kozó királyi elhatározást telolvastatja (501. § 1.

és 2. bekezdés) ; e^ a H. végrehajtása a kihirde-

tést követ nap reggelén történik meg ; idköz-
ben az elítélt mellé vallásának lelkésze rendelend,
a hivatalos személyen kívül csak hozzátartozói,

védje és azok látogathatják meg ót, akikkel

maga kivá találkozni (501. § 3—5. bek.); f)

elmebeteg elítélt és teherben lev n eltt felgyó-

gyulásukig a H.-t kimondó Ítélet s a kegyelmi

kérvény eredményt<<lensége nem hirdethet ki.

sem rajtuk a H. végre nem hajtható (502. §) ; g)
a H. végrehajtásánál a hivatalos személyeken

kívül jelen lehetnek az elítélt rokonai és védje,
valamint azok, akiknek a kir. ügyész a belépést

megengedte ; a kivégzett holtteste egyszer és

feltnést nem okozó eltemetés végett a rokonok-

nak átadható (503. §).

A H. ellen már régóta folyik a küzdelem. Ha-
tározott irányt Boccaria híres könyvének : A bn-
tettekrl és azok büntetésérl 1764. történt meg-
jelenése után vett. Beccariával egy nyomon ha-

ladtak Franciaországban Voltaire, Ausztriában

Sonnenfels. Az els eredmény az volt, hoey Tosz-

kanában 1786. eltörölték a H.-t. A XVIII. sz. vége
felé azonban itt is visszaállították azt, mert a

nagy küzdelemben ismét a H. pártolói kerültek

felül. A H. ellenzi, az ú. n. abolicionisták, els-

sorban az igazság s a birói tévedés szempontjá-

ból támadták meg e büntetést, s emellett kimu-

tatták, hogy az a javítás, a védelem és az elrot-
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teotée céljainak elérésére sem alkalmas. Viszont

a H. pártolói abból indulván ki, hogy az, mint a
)A?$>úlyn8abb bntettek bOntetése, jogos, alkalma-

- kt iiiidentttt igazoltnak látják, ahol a jogrend

; n szfliuéges. Az utóbbiak felfogása sze-

iltura haladásával mind szkebb térre

ini a H.-t, mlg végre az, mint folesle-

_• .szik. A XIX. sz.-ban már több állam

t. i w nyvp kihagyta büntetési rendszerébl

aH-i -:in .Marino 1848., Románia 1867..

Forr 7. , Németalföld 1870., Olaszország
j-^-

; végia 1904. Továbbá el van törölve

t I kantonban és Európán kívüli több ál-

/ 184S évi magyar büntetó javaslat is

i H.-t. Franciaországban 1908. tettek

serletet a H. eltöriésére, de az ered-

\ maradt A kivégzés módjai jelenleg

:

• '—n, AuszMáhan, Angliában, Orosz-

lulgáriában az akasztás; Német-
'''•-•7ágban, Dániában, Finnor-

anyolországl)an nyakcsavar
zágban, Belgiumban és a

iir.i t.i: lan a nyaktiló ; New York-
ban ii V!.,,i: j-zés.

Hala bönteiés végrehajtása, \.Halálbantetés.

Haláleset bejelentése az anyakönyvbe (1. o.)

UMezó Ie!rk<-s6bb a logközelebbi hétköznapon.

A líiyoleüU'sre fokozatosan kötelesek : 1 . a csa-

ládfó. 2. a családtagok, 3. az, akinek lakásában

a haiáleset történt, 4. a háztulajdonos, ha a ház-

ban lakik (1894. XXXIII. t.-c. 68-74. §§).

Halál esetére ajándékozás (lat. mortis cctusa

dojujf i.^ndékozás, mellnek csak az aján-

dék' tán kell teljesülnie. A római jog-

ban a naL- ~" r-3 az élk közti ajándékozás

köiött köZ' >s^ ei. Az újabb jceok sze-

rint a H. a <• < -uii- / ivedéeek szabályainak van alá-

vetve. Eszerint érvenyeaségébez végrendeleti alak

.szflkséges (1876 : XVI. t-e. Sa. 3. §§.) s hatály-

talan, ha a reszeaftett ai admnányozást túl nem
éli. Ha a H. ör^Iési sz^zödée alakjába van
foglalva. úg> egyúttal visszavonhatatlan, máskü-
lönben a véirrendelot visszavonásának szabályai

ala esik.

Haláleset felvétele. Államrendészeti érdekek
me^övetelik, hogy minden haláleset hivatalo-

san megállapíttassék. Ez a megállapítás a H.-vel

történik és pedig nemcsak természetes halál

esetében és id^ntjában, hanem holttányllváni-

tás V. az elhalálozás tényének bírói Ítélettel való

megállapítása eeetóben is. A H. a községi, ill.

köijegyátaek, vánMcAban pedig az erre kijelölt

Uvataloe ktaegnek a kOtdeasége, aki azt a ha-

lottktei jelentése alapján rendsssrlnt az elhalálo-

sás helyén 8 nap alatt toljeaitL Az esetet ilyen-

kor haláleeetfelvéMi Ívbe fo^iüja, mely részle-

tesen tartatanaoa ai elhányt személyi, családi

ée vagyoni visaonyait, továbbá a törvényes kép-
riseletre vonatkozó adatokat. A haláleeetfehreteli

ivet mely az örökösödéei e^árás alapját képezi,

a végrendeletekkel, haláleeetre saM szenödé-
aekkel, netáni ren(ljelekkel és katonai (dmiányok-
kai felszerelve az illetékes járá^rfróeághoz. ha
Uakc^ vagy gondnokolt van érdekelve, másod-
példányban az árvaszékhez, másolati példányban
pedig az adóhivatalhoz kell megküldeni. Azt,

hogy a H. pontosan megtörténik, a járásbíróság

az összes haláleseteket tartalmazó havikimata-
tásból állapiba meg, amelyet az anyakönyvvezet
küld meg a járásbíróságnak. Ha a halálesetfelvé-

teli ivet az erre kötelezett 8 nap alatt a járás-

brósághoz be nem küldötte, a járásbíróság öt

megbírságolhatja.

Halálesetre szóló biztosítás, 1. Biztosítás
(életbiztosítás).

Halália (növ.). Tompa .Mihály szerint magyar
mitológiai szó, különben az ökörfarkkóró, 1. Ver-

basi-um.

Halálfejes huszárok, a német 1. ée 2. teetör-

huszárezred és a braunschweigi 17. huszái^zred
népies megjelölése, minthogy azok legénys^
sapkáján halálfejet ví.sel.

Halálfejes pillangó (Acheroniia Airopos L.,

áiut), a Lepkék [ Lepidoptera) rendjébe, a ZúgópíUék
(Sphvigidae) családja tartozó lepkefaj. Elüls
szárnyai hamaszínüek, fekete babos szalagokkal,

egy fehér közópfolttal és rozsdasárga foltokkal,

hátulsó szárnyai okkersárgák, két fekete szalag-

gal. Torának hátoldala feketés, bamaszínú sz-
rökkel megrakott, halálfejhez hasonló rajzolattal,

mely alatt két keresztberakott csonthoz hasonló

rajzolat láthato. Potroha sárgaszín, hat fekete-

szinú harántgyúrvel és kékeeszinú páratlan

hosszanti szalaggal. A him potroha elsó gyr-
jének hasoldalán illatos anyagot elválasztó szerv

van. Szárnyszélessége 9—12 cm. Nyugtalanítva
sajátszeni hangot ád. Található Közép- és Dél-

Kurópában, Afiikában, Jáva szigetén és Mexikó-
ban. Hazánkban júniustól októberig röpül. Esten-

kint irjakran a gyertjavilágos szobába repül, v.

a méhesek körül tartózkodik, ahol a méz után
még a kaptárba is bemegj. Rendesen nem a virá-

gok nektárjával, hanem a fák kifolyó nedveível

táplálkozik. Kártékony ; nagy mézpusztltó. Her-
nyója 10—15 cm. hosszú, csupasz, sárgászöld

szín, kék ferde oldalsávokkal és 8-alakú faik-

nyulvánnyal. Júniustól szeptemberig boi^nyán,
jázminon, líceumon és néha a szllón is él. Föld-

ben habozza be magát. A bábból következ év ta-

vaszán kél ki a lepke.

Halálfejfi lepk*. 1. Halálfejes mUangó.
HaláUejfi majmok (*iiat), a Móknsm^lmok

(Chrysothrix) neve. L. Mókwfmqjmok.
Halálharang. 1. Lélekharang.
Halálhörgés. I. Halál.
HaláUdhordáa, 1. Halálüzés.
Halálküzdelem. 1. Agónia és Halál.
Halálmadár. Az egyszer néptoneek hitbeU

felfogásában kétféle H. ktÜótíMUISbM meg.
Egyik a megholtnak átsegitöje, átvivje a túl-

világra ; oly esetekben áll eló, midón az svallás
fogalmai között a túlvilág emberi mód<m el nem
érhetó távolságba van helyezve, melyet oaak egy-
egy nagy madár repOlhetát Kelet-Ada adgetein
s tovább keletre a mdanédai adgeteMHportokon
a szarvorrú madarat (Bnceroe) tarják flyamdc.
HasonKUc^ képzelik a kafforek a lelek tovaván-

dOTlását, ai iniámkor eltti arabok is ismertek

egy Háma nevú madarat, amely KX) évenként
fOlkereei az elhaltak sírjait. Európa néphitében

halálbejelentnek tartanak többfele madarat, leg-

többen a kuvikot (1. 0.) tekintik ilyennek. V. ö.
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Wlislockiné, Jósló állatok a kalotaszegi néphit-

bon, Bthnographia, III. ó\i'. ; Ipolyi, Magy Myth.

247.; Roheim Géza, A halálmadár, Ethnographia
1913. évf.

Halálmerevség a. m. hullamerevség (1. o.).

Halálóra, így nevezi a babonás néphit a holt

fanemüekben élö kopogóbogaraknak (Anobium)

az óraketyegés egyformaságához hasonló hangját,

amely leginkább a betegszoba halálos csendjében

virrasztónak hallható s amellyel tulajdonképen a

hím és nstény hívogatják egymást. L. Kopogó-
bogarak.

Halálorgona v. orgonalöveg, középkori lövö-

fegyver, melynél egy kocsi gyanánt szolgáló áll-

ványon több cs volt orgonasípszerüen egyesítve,

melyeket gyorsan egymásután vagy egj-szerre is

el lehetett sütni. A H. a szórólöveg els alakja.

Halálos bn, 1. Bün.
Halálos sérülés, minden olyan sérülés, mely a

sérültnek halálát okozta, mely tehát a bekövetke-
zett halállal akár közvetlen, akár közvetett oki

összefüggésben áll. A H.-eket feltétlen (abszolúte)

és viszonylag (relatíve) halálosokra szokás felosz-

tani, aszerint, amint a sérülés minségénél fogva
halálos, vagy csak az azzal kapcsolatos körülmé-
nyeknél fogva vált halálossá. Az oki összefüggés

szempontjából ez a különbség közömbös, de nem
közömbös a büntetósnéi. Némely törvény vi-

szonylagos H. esetében, amennyiben a tettes arról

a körülményrl, amely miatt a sérülés halálossá

vált, tudomással nem birt, a rendesnél enyhébb
büntetési tételt állapít meg. A magyar btkv.

ezt a rendszert nem fogadta el, de a^ért kétség-

telen, hogy a büntetési tétel határain belül a bün-

tetés kimérésénél a sérülésnek feltétlen vagy csak
viszonylag halálos volta tekintetbe veend. Az oki

összefüggés megállapítása az orvosszakértknek
feladata, L. Halottszemle, Hullavizsgálat, Bon-
colás, Boncolási jegyzkönyv.

Halálozási arány, 1. Halandósági szám.
Halálozási statisztika, 1. Halandóság.
Haláltánc (franc, danse macabre, nóm. To-

tentanz), a pestis pusztítása idejében a XIV.
sz.-tól H XVII. 8z.-ig dívó ábrázolása a halál min-
denhatóságának. Leggyakrabban a temetk fa-

lának díszéül szolgált, azonkívül fametszetekben
is el volt terjedve. Az ábrázolás a halál hatalmát

úgy fejezi ki, hogy a csontváz, mely majd mezí-
telen, majd ruhába van öltöztetve, váratlanul je-

lenik meg, a halandókat vidám tán(5, lakoma kö-

zepett lepi meg ésmintegy fölkéri az utolsó táncra.

Ilyetén nevezetesebb ábrázolások vannak Basel-

ben, Strassburgban, Lübeckben, továbbá neveze-
tesek Holbein e tárgyú rajzai, melyek fametszetek-
ben általánosan el vannak terjedve. A H.-nak egy
másik faja a halál gyzelme, melybl a fölhívás
a táncra hiányzik, hanem azért ói)pon oly hatáso-
san kifejezi a halál hatalmát gazdagok és szegé-
nyek fölött. A pisai temet falát díszít festmény
a legnevezetesebb az e tárgyú ábrázolások közt,
amelyek különösen Olaszországban divatoztak. V.
ö. Elek Oszkár, A halál motivmna és a H., Atho-
naeum, 1907—1908 : Peignot, Recherches sur les

danses des raorts (Paris 1826); Seclmann, Díe
Totentanzo des Mittolalters (Norden 1893).

Halált okozó testi sértés, 1. Testi sértés.

Haláltusa, 1. Halál és Agónia.
Halálugrás, 1. Bukfenc.
Haiálújitás, másként hidlapróha v. tetemre-

hívás, az istenitéletnek egyik faja, melynél a
bnösséget a kiterített hulla sebeinek vérzése ál-

lapította meg annak terhére, kinek közeledtére

vagy érintésére a vérzés megindult. L. még Isten-

Ítélet, Tetemrehívás. (V. ö. Approb. Const. III. R,
76. c. g. art. és V. R. 54. edictum, melyekben ki-

mondatik, hogy a H. és a tetemrehívás «a szé-

kelység közül in perpetuum tolláltatnak ». L. Ba-
lássy és Révész vonatkozó cikkeit az Új Magyar
Múzeum 1858. évfolyamában.)

Halálüzés, halálkihordás, pogány eredet, ger-

mán népünnep, melyet Angliától keletre az er-

délyi szászokig az egész középgermánság terüle-

tén még ma is megtartanak. Olaszország É.-í ré-

szén, a régi longobard törzsek települ helyén is

ismeretes. A májusi ünnep egy részét teszi és

abból áll, hogy szalmából készült alakot (bá-

bot), mely a halált ábrázolja, énekkíséret közben
körülhordoznak és azután v. a vízbe dobnak, v,

elégetnek. A halál itt a pogány tél-óriásnak he-

lyébe lépett, mely a tavasz istenségének helyet
engedni kénytelen. Ez ünnep rendesen egy kis

drámai versengéssel is össze volt kötve, mely a
tél és nyár közt folyt le, s amelyet a mai dráma
pogánykori csírájának tekinthetünk.

Halál vélelme,csak annyiban fordul el, ameny-
nyiben akkor, ha több személy közös veszedelem-
ben halt meg és nem lehet bizonyítani, hogy
melyikük halt meg elbb, az a vélelem, hogy
mindnyájan ugyanabban az idpontban haltak
meg, úgy hogy egyik jogának a másikra átszál-

lásáról nem lehet szó. Egyébként H. nincs, ellen-

kezleg az életbenlét vélelme van, t. i. a személyt
életben lévnek kell tekinteni mindaddig, míg
halálát be nem bizonyítják, vagy t bírói ítélettel

holtnak nem nyilvánítják.

Halálvölgy, 1. Death Valley.

Halandóság. A H. statisztikája a népesedési

statisztika egyik legfontosabb ága. A halálozásra

vonatkozó statisztikai följegyzéseket tudományo-
san elször Halley dolgozta fel (1. Mortalitás).

A H., btlr természeti jelenség, a kultúra fok-

mérje, mert szilárd törvényszerségei fejezi

ki az emberi életert fentartó s megrontó élet-

viszonyok összességének mködését, melyben
a kultúra haladtisával az ártalmas életviszo-

nyoknak egyre kevesebb szerepük jut. A H.
mennyiségtani kifejezése az az arány, mely-
ben a halálozások száma az illet idközben élt

népességhez áll. A szokásos megközelít arány-
számításnál a halálozásokat az évi kOzépné-
pességhez viszonyítják. Nemzetközi összehason-

lítí'isoknál és egy és ugyanazon nép H.-ának ktl-

lönböz koroklmn való egybevetésénél tekintet-

tel vannak a népcvsség különböz korosztályai-

nak arányára, mert a H. fképen az életkortól

függ, a gyermekkorban pusztitóbb lévén a halál

ereje, mint késbb. Ha valamely országban több

az újszülött, mint a unisíkban, az egész népes-

ségre vonatkozó halálozi'wsi arány a gyermekek
nagyobb H.-ánál fogva nagyobb lesz, mint a má-
sikban. Az összehasonlításokra legjobb alapot

nyújt valamely állandó koröaszetótel, az ú. n.
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standard popalation fölvétele, melyre az eg^'es

uagy koroaoportok tényleges halálozási arányát

az egyes nemzeteknél és a ktUönbOzö korokban al-

kalmazva, eláll a kijavított Oeszhalálozási arány.

Az InstltQt intcroational de statlstique 1895-lki

berni kongresszusán elfogadta Körösy József in-

dítványát, mely szerint Svédország népességé-

nek kormegoszlása legyen a nemzetközi flesze-

hasonlítások állandó alapja.

A H.-nak a modem társadalmi viszonyokat ál-

talában jellemz csökkenése a legutóbbi évtize-

dekben legersebben jutott kifejezésre. Mindenütt

éadelték a H. fokának tetemes alábbszáilását, még
ott is, ahol a H. mértéke már amúgy is alacsony

volt &s a csökkenés leginkább a mflveldés ter-

jedésének és a közegészségügyi viszonyok javulá-

sának követícezménye ugyan, de emellett úgy
látszik, hogy a legutóbb letelt évtizedek általában

igen kedvezk voltak az emberi életre ható kárté-

kony befolyások tekintetében. Hazánkban, mely-

nek H.-a még a múlt század hetvenes éveiben rend-

kivtll magas volt, e tekintetben igen jelentékeny

javulás állott be, különösen 1896 óta rohamosan
csökkent a H., úgy hogj' dacára a jelentékenyen

megszaporodott népességnek, a halálesetek száma
lényegesen alábbszállott. Ezer lakóra jutott

ÉTekben

•<S1—90_
•'91-96 _
->9«-900...

1901—Oft ...

19M-10 _
1911

Ma^v-
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Halasföld, halat bven term vidék.

Halasi BzUk, Szabadka városához tartozó

telep Bács-Bodrog vm.-ben, (i9io) 1581 magyar
lak. ; u. p. és u. t. Szabadka.

Halaskofa, a haloladást keresetként z hal-

árus asszony.

Halaslegény, a laptár kormányosa, mivel a ki-

fogott halaknak a laptáron vau a helyük.

Halassy Gyul-a, szül. Beszterczebányán 18-33

jan. 2., öngyilkos lett u. o. 1898 doc. 14. A szabad-

ságharcban mint Bocskay-huszár vett részt s

ezért a honvédség felállításakor szabadságolt ál-

lományú lovas honvéd-századosnak nevezték

ki. Az alkotmány visszaállításakor zólyomvár-
megyei fszolgabiró lett. 1869-ben Besztercze-

bánya város képviseljévé választotta és hét cik-

luson át képviselte Deák-párti, majd szabadelv-
párti programmal e választókerületet.

Halastó, olyan tó, moly vagy magától termi a
halat, vagy pedig céltudatosan használják erre a
célra.

Halastó, a Magas-Tátra raásodnagyságú tava,

mely a hegység É.-i oldalában, a Bialka völgyben
fekszik. Területe 33 ha., mely felerészben Magyar-
országhoz tartozott. Tongerszinfeletti magassága
1393 m., legnagyobb mélysége 49"5 ra. Környe-
zetét a Mongusztalvi- és Tengerszomcsúcs alkotja.

A tó hajdani jégárak mködésének köszöni létét.

A lengyel Tátra-egyesület a H. partján menedék-
házat építtetett. A tó tulajdonáért a galíciai és

magyar hatóságok közt éveken keresztül heves
vita folyt, mely az 1902. évi delegált bíróság íté-

letével Galíciajavára dlt el. A lengyelek a tavat

Morskie oA;o-nak, azaz tengerszemnek nevezik.

V. ö. TFeíwr Samu, A H. (Kárpátegyesület IV. évk.

1877, 166—195. 1.. Kárpátogyosület XVni. évk.

1891, 193. 1.) ; A H.-i országos határkérdés (Tu-

risták Lapja 1903, 12-81. és 108—140 1.).

Halastó, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1910)

311 magyar lak.; u. p. Szarvaskend, u. t. Vas-
nádasd

Halász, 1. Halászat.
H.aléi£z-(snlá(l (dobosi), eredetileg Pest vm.-ben

volt megtelepülve, honnan az ország egyéb vi-

dékeire is elszármazott. Nevezetesebb tagjai

:

H. József', honvódmagy, Perczel tábornok had-
segéde, szül. Szegszárdon 1805 febr. 22., megh.
1882 márc. 4-én. Iskolái végeztével Tolna vár-
megyében kiadó lett. A szabadságharc kezdeten
belépett Perczel tálxjrába hadnagyi ranggal. 1848
szept. a tábornok által alakított Zrinyi-zászlóalj-
nak fhadnagya ; mint ilyen résztvett a pákozdi,
ozorai, letenyel, szolnoki es czeglódi csatákban.
A világosi fegyverletétel után h kísérje lett

tábornokának egész 1858-ig a számzetésben.
Ekkor kegyelmet nyervén, visszatért sztilföld-
jére. A provizórium alatt hivatalt nem vállalt.

187ö-bpn lett Tolna vmegye fszámvevje, mely
állásában haláláig megmaradt, — H. Mihály,
nia-viir utazó (1807-1885) Pécsett született, ott és
I'''>t •11 tanult, las l-ben r. k. áldozópappá szontol-
U'tvcn fel, Szigetvárt lett káplán, 1843. bogdáni.
majd némothii lelkész. 1870 óta minden szabad
Idjét utazásra fordltottii s özekrl több leíró mun-
kát miott ki

: Ván/ior nnlekeim Európa nevezete-
sebb helyeirl (Budapest 1881) ; Svéó^Norvég misz-

sziók (u. 0. 1882) ; Konstantinápoly (u. 0. 1884)

;

Drezda (u. 0. 1884). Eletét és mü veit Hantisz István
ismertette a Földrajzi Közi. 1886-iki évfolyamában
Egy öreg magyar utazó c. alatt. — H. Géza, or-

vos, szül. Dabason 1817 nov. 25., megh. Buda-
pesten 1888 aug. 22. A M. Tud. Akadémia leve-

lez tagja volt. Müvei : A kopogtatás- és hallga-

tózásröl {l^est 1841); Emlékirat a m. tud. egye-

tem orvoskara ügyéhen; A kolerajárvány Pesten
1872. évben (Budapest 1873).

Halász, 1. Árpád, botanikus, a makói fgimn.
tanára, szül. 1856., megh. 1904 okt. 8-ár. Müve :

Makó város és környke eddig ismert edényes
növényduí-k jegy .'éke (Makó 1889).

2. H. Dezs, költ, szül. Nagy-Váradon 1835
okt. 2., megh. Péczelen 1910 szept. 29. Orvosi ta-

nulmányaitabbahagyva, vidéken szerkeszt, majd
a Magyar Földhitelintézet ftisztviselje volt.

Folyóiratokban megjelent költeményeit több kö-

tetbon adta ki : Tölgyek és virágok (1857) ; H.
Dezs költeményei (Í859) ; H. Dezs újabb köl-

temémjei (1882). Neje, Kalmár lika költeményei
is gyakrabban szerepeltek a hatvanas évek folyó-

irataiban.

3. H. Ferenc, pedagógus, miniszteri tanácsos,

szül. 1849 márc. 1. Beregszászon, megh. 1910
júl. 2. Budapesten. Tanítói oklevelet szerzett s

1870. az ung-beregvmegyei tanfelügyel mellett

kezdte mködését. Közben elvégezte a gimnáziu-
mot s a jogi tanfolyamot. 1876-ban a különvá-
lasztott Bereg vm., 1888. Heves vm. tanfelügye-

lje lett. Mindkét helyen nagy eréllyel, sikerrel, a
közönség és tanítóság hálájától körülvéve szer-

vez munkát végzett. Beregben a nemzetiségi vi-

szonyok, Hevesben a szinmagyarság mveltségi
viszonyai termékenyítették meg gondolkozását,

így alakult ki mveldési politikai fölfogása, me-
lyet kivált 1895-tl fogva, a közokt. minisztérium-
ban volt módja országos hatással érvényesíteni,

mint a népoktatásügy vezetjének. Az állami is-

kolák tömeges felállításával a tiszta magyarság
szellemi fensbbségét igyekezett megalapozni.

Fbb müvei : Bere^ vm. tiépoktatásügye 1876—
1886 ; A népiskolai ta-ifelügyelet reformja: Ál-
lami népoktatás {ÍW2) ; Nemzeti állam és nép-
ofc<ató.sMt906).

4. H. Gyula, geográfus, H. Imre fia, szül. Buda-
pesten 1881 ápr. 17. A magyaróvári gazd. akadé-
mián 1902. oklevelet nyert, 1906 -09-ig a buda-

pesti egyetemen toldrjyzi tanulmányokat végzett
s 1911. a Magyar Földrajzi Társaság titkára lett.

Önálló cikkein kívül számos told rajzi munkát for-

dított és dolgozott át németbl és angolból. így :

Déchy, A Kaukázus (Budapest líK)7); Sfein. Ho-
mokba temetett városok (1908) ; Scott, Angolok a
déli sarkvidéken (1911) ; Hédin, Három év Tibet-

ben (1911); Stein, Középázsiai utam (1911);

Nopcsa, A legsötétebb Európa (1911) ; Stein, Rom-
városok Ázsia sivatagjaiban (1913). Munka-
társa Lexikonnak is.

5. H Jgná', nyelvész, szül. Tésen (Veszprém
vm.) 1855., megh. Budapesten 1901 ápr. 9. A gim-

náziimiot Veszprémben és Székesfehérvárt, egye-

temi tanulmányait Budapesten végezte. 1877-tl

1892-ig mint középisk. tanár mködött, jobbára

Székesfehérvárt. 1893 óta a magyar és ugor nyel-
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vó82t tanára volt a kolozsvári eg>'etemea. A 80-as
« vek végén s a 90-osek elején az Akadémia meg-
h ;/:^'<rihó1 húrom tíutaünánj'utat tett a svéd- és

k között s ott sok becses

anyagot gj-^jtött. Munkái
( va a Mag>'ar Nyelvrben és a

Ki <zl.-^mónyékben jelentek meg)

:

0-^(1880); FimoAóif-
Kasincgu mkd fordító

' sjuáv nydodóben
- - - - néa okjtuwumyok

!'iv (6 kötet, u. o.

1 nyelvjárások né{>-

^ országi lapp
A. Kozl. 22.

h
----- ^j^

) 1
-

1 - .111 11' p...!! .- l.i'-oét.

' N'yelvt. Küzlemények-
. w -

/ y - .-^iténde e. egjetemi el6-

ivészeti múködésén kívül írt egy iro-

\\(*\\ tanulmányt Kármán József-ról

1 lka biidfi névvf'l kiadta magyarol a
gyermekmeséket, majd saját meséit

i.-. m^iy utóbbiak még ma is nagyon népszerek.
6. ft. Imre, publicista, szül. Koltán (\'as vm.)

1S41 okt. 12. régi magyar nemesi családból. Jogi
t^nnlmányait Pesten elvégezvén, 1865. azujság-

\ lépett 8 elsó cikkei a Kemény Zsig-

esztésében megjelen Pesti Naplóban
. ilágot. 1866-ban szerkesztette a Ma-
.' anyagi érdekei c. közgazdasági lapot,

ideig a Pompéry szerkesztette

il dolgozott, de ez év njarán az
lyt nagyfontosságú pénzügyi ki-

ások egéfix tartama alatt Lónyay
r mellett mint miniszteri fogal-

majd 1868 elején az államszol-

. Kaik Miksa mellett a Pester

"gy alatt ismert vez»>rcikkírója

L'i Ariiirí'i.<-;v Gyula megbívá-
.ségi sajtóosztály

kilépett az állam-

/.liguiatüul, b a a publicisztikának

/entelje erfj''

t

mz Akadémia megbizá-
uból a No; -agi Szemlét szertíesztottes

iiben az ak /bn jutott állami pénsttgyek
alapvet k "tte. 187á-tól kezdve
négy éven ezetéee alatti ajobbol-

dali eUeiizék» üuziuuy.jt, a Kelet Xépét szerkosz-
ti^tte. mely lapnál hat hónapon át Kállay Béni is

k zremüködött. H. a következ évtizedekben is

li iiíy ttn.kenységet fejtett ki a sajtóban. Ezrekre
iii';iM v..z..roikk(M, melyek az államélet minden
í r.tw k.nl->.-t Ixliatón tárgyalt^ a N. P. Jour-
V.
'>

- •> .- i- - .- L:„!f:.i,ii in.w.i-!,^a^ 18ytí-tó!

; nüJ jelentek
..ft^^ginak

^ apisaj-

t
'

-^ .kt\i és
jo^íi ianuLmányokat irt, í. .<>-

imtha Er.ok az essay-k 11*1 .
>«-

egy kötetben uáöz-_ .-s

I It sikert arattak s n ;a-

; szerzjét a Bródy-: laztikai

rúzta meg. E gjiijtt.: sorako-

R^mi Nagy XazAoim. IX. ML

zik még több kisebb-nagyobb cikk ée tanulmány
(E^ ajpostol, Bocshiyiil DeákFerendg, Szálay
Laszlo Rtb.), köztük a legnagyobb és legértéke-

sebb a Bismarck és Andrássif c. történetpolitikai

mimka (Budapest 1913), amelyben e két nagy ál-

lamférfiú mködését azoknak egymásra vaíó ha-
tásában és vonatkozásaiban vizsgálja s ebbeo a
siélee keretben az 1860tól 1890-ig terjed kor-
szak legfontosabb eseményeit megvilágítja. V. ö.

Tors Kálmán cikkét a Vasárnapi Ujs^ 1885.
évf. ; Akadémiai Értesít 1912. május.

7. H. Pétéi; szül. 1676 jún. 23., megh. 1741
jún. 7. Elbb kuruc testrkapitány volt. majd a
szatmári béke után a császár szolgálatába lépett.

1716-ban a kunok ellen harcolt, majd 1735. a
Pero-lázadás leverésében volt tevékeny része.

Résztvett mint ezredes és a kunok kapitánya
1741. a poroszok elleni háborúban is, de csakha-
mar meghalt a sziléziai Teschenben. Fia, Zsig-

mond, szintén a hadi pályára lépett ; 1743. már
kapitány volt, m^d a poroszokhoz ment át s ott

ezredes lett. Megh. 1792 dec. 15. Gyónón.
8. H. Sándor (dunaföldvári), közgazdasági író.

szül. Dunaföldvárott 1859 nov. 9. Jogi tanulmá
nyait Budapesten végezte és doktorátust szerzett.

Mint hírlapíró az Ellenr, majd a Nemzet segéd-

szerkesztje volt, a postatakarékpónzti'ir felálli-

tásakor (1885) pedig ennek szolgálatába lépett.

1901. az intézet aligazgatója, 1907. miniszteri ta-

nácsos és igazgató lett. 1892-ben a budapesti mü-
egjetemen magántanárrá habilitálták. 1909-ben

dunaföldvúri elnévvel magyar nemességet ka-
pott. Számos, szaklapokban megjelent cikkén kí-

vül önálló munkái közül a következket említjük

:

A nostatakarékpénztárakról (Budapest 1896);
A chequerendszer és fejlesztése Magyarországon
(u. 0. 1900) ; A pénzintézeti betétek biztonsága (u.

o. 1900) ; A községi takarékpénztárak Magyar-
országon (u. o. 1905). E Lexikonnak munkatársa
s részt vett a Közgazdasági Lexikon szerkeszté-

sében is.

9. H. Zoltán, büntetjogász, síül. Bodapestra
1875 júl. 17. Tanulmányai végeztével tlgyvédi

gyakorlatot folytatott, majd 1911. kir. ügyésznek
nevezték ki Kecskemétre, 1912. pedig a fiumei
törvényszéknél lett bíró. Elnöke a gyocsiráatado-

mányi társulatnak (Budapesten). A 8aBjElap<AlMui

megjelent számos oüdtén kivfll OnáUó munkái:
A szemérem eüeni liStHceddtméii^ (Budapest

1900); A tMemérem eiletd bim:»ddsményekröl.
küönde tekúUettei az erószahoenemi kötósiüiare
és természet eUeni f^jUdanságra (n. o. 1909):

Újabb szempontok a részesség tanában (u. o.

1910); BiMetéskiszabási kérdések (u. o. 1910):

A becsiOet oUalma (n. o. 1911).

Halászat, mint íbglalkogás a halak fogását

célzó mveletek tanaégét jelenti. Tudvalev(Ueg
halakat úgy a sós. miotasédes vizekben focrnak.

amiért különbséget teegoék tengeri éeééksii:^ H
között. A U., mint tuli^doB, tengecúkben li^z< \ a

gyónt képez, kivéve a tengerpartok mentén inmt

egy 3 tengeri mérföld saétesBégúsaaJagoi. mfivor.

az illet purti állam vallja a H.-ot sajátjának. Édes
vizekben elloiben kivétel nélkül magántnligdon-
ként sierapd. Nálunk a H.-i jog roDdanriat « föld-

tuligdonnal együtt járt s csak kivétolttien és éi-
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vétve képezte külön adomány tárgyát. Nemesi bir-

tokokon tehát a földesurat, szabad királyi városok-

ban a város közönségét és mesterségesen készí-

tett medrekben a készíttett illette. Jelenlegi jog-

rendünk szerint a H. a földtulajdon elválaszt-

hatatlan tartozéka és a meder tulajdonosát,

vagy ami ezzel egy, a partbirtokost illeti. Ezen

általános jogszabály alól csak annyiban van ki-

vétel, amennyiben a H.-ról szóló 1888. XIX. t.-c.

3. §-a úgy intézkedett, hogy azok, kik e törvény

hatályba lépésekor a H.-ot oly vízterületen gyako-

rolták, amelynek medre másnak a tulajdona, ezen

jogukat továbbra is megtarthatták, ha a törvény

hatályba lépésétl számított s 1890 ápr. 30. lejárt

egy év tartama alatt az illetékes közigazgatási

hatóságnál bejelentették, s ez azt részükre határo-

zattal igazolta. Árvizek kiöntéseiben a H. joga az

árvíz által borított területek tulajdonosát illeti.

A múlthoz képest a H. mindenütt sokat vesz-

tett értékébl, mert a földbirtok és vele kapcsolato-

san a H.-i jognak túlságos, az okszer, kezelést ne-

hezít szétdarabolása, az erdk irtása karöltve a

vizek szabályozásával, — aminek következtében

nemcsak a vizek járása módosult, de a vizek men-
tén fekv rétségek kiszárítása által tömegesen
semmisültek meg a legjobb halterm helyek, — a
haltenyésztésre alkalmas vizeknek a halak sza-

porításával homlokegyenest ellenkez gazdasági

és ipari felhasználása, a vízi forgalom folytonos

emelkedése s a széltében zött, kíméletet nem is-

mer rablógazdálkodás mind lényegesen hozzá-

járult a H. hanyatlásához. A H.-ot létalapjaiban

megtámadó okok káros hatását megszüntetend
vagy legalább is ellensúlyozandó, minden állam
szükségét látta annak, hogy a H.-ot törvényes vé-

delemben részesítse. Egyrészrl megfelel tilalmak

felállításával védelmezik a meglév halakat, más-
részrl pedig oly intézkedéseket léptetnek életbe,

amelyek a halállomány szaporodására gyakorolnak
közvetlen befolyást. Így valamennyi gazdaságilag
fontosabb halfajra nézve tilalmi idt és mérték-
minimumot szabnak meg, amely id alatt, illetve

hosszúságon alul tilos az illet halat kifogni vagy
ánilni. Használatból kizárják a halfogásra nézve
káros fogási módokat ós eszközöket ; nevezetesen
tiltják mérges v. robbanó szerekkel halat fogni,

patakokat e célból rendes medrükbl elterelni, fo-

lyókat teljes szélességükben hálókkal átkötni,

szúkszem hálókat alkalmazni, stb. Nálunk a H.
érdekében a halak szaporodására és a halivadók
fejldésére alkalmas egyes helyek kimóleti térré

nyilváníthatók, amelyeken a H.-on kívül még a
kímélettel össze nem egyeztethet gazdasági
használatok is tiltva vannak. Tiltva van továbbá
a vizekot ártalmas anyagokkal megfertztetni

;

a folyót egész szélességében elzáró duzzasztó m-
vek tulajdonosaira nézve pedig kötelezvé van
téve oly építmények létesítése, melyeken át a ha-
lak szabadon közlekedhetnek (1. HalléiH-^). A tör-

vény egyéb intézkedéseit 1. Halászati törvény
alatt.

A H. gazdasági vonatkozásait tekintve szokás
Urmészetes és mesters<><jes H. közt különbséget
tenni, mely csoportok közül amaz a H.-nak köz-
vetlen hasznothajtó részét, a halak fogását, az
utóbbi pedig a halak céltudatos szaporítását és

növelését, röviden szólva termelését s az ezzel

járó foglalkozást öleli fel.

Természetes halászat.

A H. hazánkban valósággal a nemzet si fog-

lalkozása volt, miként azt krónikák és letnt szá-

zadok okiratain kívül a halászság szervezete,

szerszámaik szerkezete és járása igazolja. Vizeink
egykori halbsége s a bennük él halfajták sok-

félesége folytán a halfogási módok is sokfélék,

amelyeket, s velük kapcsolatosan a szerszámokat,
alkalmazásuk mikéntje szerint következleg cso-

portosíthatjuk :

1. Rekeszt szerszámok. A halnak iránytartó

tulajdonságára vannak alapítva, amelynél fogva
ugyanis haladásuk irányát rendszerint csak akkor
változtatják, ha le nem gyzhet akadályok áll-

ják útjukat. Folyóvizekben és tavakban kbl,
dorongfából, vesszbl, nádból vagj' hálóból fala-

kat készítenek V alakban. A csúcsban, mint ka-

puban, varsát, farszák-hálót avagy kürtt állíta-

nak s a falak, mint terelök, arra valók, hogy a
halat a csúcsba juttassák, ahol megfogódik.

A cége, a vejsze és a varsa képviseli ezt a cso-

portot.

2. Kerít szerszámok. Egy hosszú és kell szé-

les háló, mely a fels inra ersített úszók és az
alsó inra kötött súlyok segélyével a vízben fal-

szerüen mozog azalatt, amíg annak két végét kör-,

vagy félköralakban össze-, illetleg parthoz von-

ják, vele tanyát vetnek. A hal, mely ily módon
körülzáródott, mindenütt hálóba ütközik s annak
öblében vagy zsákjában megfogódva kerül szá-

razra. Kezelése nagy ert igényel s ez okból több

ember végzi, hajókról vagy egyéb vizijárómú-

vekrl, s egész sor különböz szerszámmal, mint
rendes tartozékkal kapcsolatosan. E miatt az ösz-

szes H.-i eszközök között ezek a legelkelbbek.
Ide tartoznak az öregháló, a kecsegeháló, a piritty-

háló és a gyalom.
3. Emdó szerszámok. Kávákra feszített ki-

sebb hálók, melyeket többnyire a partról, néha
azonban ladikról kezelnek, olykópen, hogy egy
emelörúd segélyével a víz alá nyomják s bizonyos

id múlva ismét kiemelik. Ezen mvelet folya-

mán a háló fölé kerül hal sohasem fölfelé, ha-

nem mindig oldalt lefelé törekszik menekülni s

ez okból a hálónak a víz elleatállása következtében

képzd teknszerü mélyedésében fogódik meg.
A halnak itt érintett tulajdonsága folytán né-

mely idetartozó szerszám kanálformára készül,

úgy hogy amazokt<il annyiban eltér, hogy a
mélyedése nem az emelés következménye. A
villing- V, billegháló, a tápU, az ollóháló, a négif-

kávas merít, az emel-, huítyáló- és ágliegynáló

(dobbantó) alkotják ezen csoport legjellemzbb
szerszámait.

4. Hajtó szerszámok. Csúcsban végzd, tehát

egészben véve zsákszeni háló, mely abroncsra

feszítve és rúdra alkalmazva a meder alkalmas
pontján, folyás ellenében állíttatik fel, miközben
egy másik ember rúd segélyével a halat rej-

tekébl kizavarva a háló felé kergeti, ahol aimak
csúcsában megszorul. Többnyire rablóhalász esz-

köze, amelynek a hálón kívül a fa- v. brtalppal

ellátott rúd, az ú. n. zurbuló v. göbiil fa is lé-
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nyeges kelléke. Ezen szerezánuA köxé tartozik

ti farkasháló, a bokorháló, a böcKíö- ée a lesháló.

5. Áltító szerszámok. A hálóból készült rekeszt
szerszámoktól annyiban térnek el, hosry nincse-

nek Aelyhez kötve €« nincsenek tévesztókapuik
vagy kürtóik. .alapformájukban a vízszinéról alá-

függö. finom fonalból készült hálót alkotnak,

amelybe a hal épp<m a háló en^redékenysége miatt
belebonyolódik és szironyfedelékeinél avagy szár-

nyainál fogva aU)an megfogódik. A mét-, a ma-
rázaa- ée az eresztShálok sorolhatók ebbe a cso-

portba.

6. Keres szenzámdk. Fenéken járó hálók, a
halnak azon tal{^donságára alapítva, hogy szél-

vizekról a mélyebb helyekre, folyó vizekben pe-

dig mindig a víz ellenében keresi a veszély elól a
menekvés úlját. A halat felkeresi tehát tartózko-

dási helyén, s miután onnan kizavarta, menekülés
közben ejti zsákmányul. Az ide sorolhatók közül

a hosszíJcecét ladikról, a kaparó hálót a partról

mozga^ák. mig a vezdhálóval vízbe gázol a ha-

lász.

7. Vet szerszámok. 2—3 m. átmérj kör-

alakú, tartókötélnél fogva kezelt háló, melyet
leginkább a partról pöndörltve vetnek a vízbe.

L^szélsó ina súrún van ólomgolyókkal meg-
ra^a, amelyeknek súlya következtében gyorsan
a víz alá merül, de úgy, hogy e közben kúp-ala-

kot ölt és az alája került halat leborítja. Amint a
tartókötelet meghúzzák, az ennek végágait alkotó

inak összehúzzák a széls ólominat s az egész
hálót körtealakú zacskóvá változta^'ák, mely a
leborított halat is magával hozza. Ide sorolható
a vet- V. pendelyháló, amelynek keleti és njn-
Mi formája, továbbá rácnak nevezett változata

. :m nálunk használatban.

8. Tapooató szerszámok. Harang- v. borító-alak-

ban, nénoífOzvesszbl, másutt négy kávára er-
dített bálóból készült kosár, iUetóleg háló, melyet
a vízben gázoló halász maga eltt ide-oda rakva
a víz fentére szorít, azután a tapogató felsó nyí-

lásán a vizbe nyúlva a netán leborított halat kéz-
zel felkutatja és kifogja. Jellemz alakok : a ma-
gyar tapogató, a kávás tapogató és a borító.

9. Szigonyok. Vasból, többnyire villaalakban

készült szerszám, amelynek á^ amellett, hogy
jól kihegyezettek, még «»Air4Hrai {s el vannak
látva 8 az egész 3—4 m. hosszú rúdra ersítve,
döf«>sre szi^gál, hogy a halat fehiyársalvajuttassa
kézhez. Vele a halász Tagy szemre dolgozik.
nn1i(l<^n tehát látja a halat, vagy pedig valrtában

1ásókban, zsombokban, mint ahol a hal
cl tartózkodik. A készítés mó<^ára

jellemz, hogy az ágak száma 1—8 közt
i k. továbbá hogy ta/ok párhuzamosak vagy
-'"k-, egy síkban állók mint a villánál.

- olyanformán, mintha a kéz hüvelyk-
ujj a > .-i^viiiüe áilítjuk a következ másik három
ujjal. Végül találkozunk még oldaltvágó szi-

gonnyal is, amelynek ágai szica nélkül valók s

a nmeihez képest vagy az ágak, vagy a nyak
meghajlitása által oldalt dl, 8 akként használ-
ják. h(igy a fenékrl felfelé vágva nyársapák a
halat, amikor az csoportba verdve fürdik. Jel-

lemz és törzsökös alakok : a dárda-, a kerU-, a
szúró-, a nyakló-, a iiiz- és az oldaüuágó szigony.

10. Horgok. A horoggal tizött H., az ú. n. hor-
aászat a legsibb halfogási módok közé tartozik.

Lényeg tekintetében közöttük nincs különbség,
mert kezdve a legsibb kor fa v. kovak hor-

gánál s végighaladva a réz, bronz és vaskorsza-
kokon egész a mai legtökéletesebb angol gyárt-
mánjii acélhorogig, valamennyi a hal valamely
kedvenc eledelére van alapítva, amelyet ha reá-

talál, elkap, vele egjütt elnyelve az abba rejtett

horgot is. Csakis az anyag és forma tekinteté-

ben mutatkozik haladás, tökéletesedés. Fejldés
tekintetében két firányt lehet megkülönböztetni,
ahhoz képest, amint a horog hegye szárához vi-

szonyítva oldalt van-e hajlítva vagy nincs; ama-
zokat oldalt pedzönek, az utóbbiakat pedig elre-
pedznek szokás nevezni. A horog hegye legtöbb-

ször szakával is bír, szárának vége pedig füles

vagy laposra kovácsolt, a könnyebb megersítés
végett. Használat céljából ugyanis a horgot vé-

kony, de ers zsinórra (néha sárgarézdrótra) kö-
tik, amelyet pefdének, cserkének v. patonynak
mond a halász s csak ennélfogva ersítik az-
után az inhoz : szintén kenderbl fonott, de aman-
nál ersebb zsinórhoz. Könnyebb stilyesztós vé-

gett a peklét fölólmozzák, a horgot pedig csalival

látják el a hal megtévesztésére. Ilyenül kis halat,

'gilisztát, rovarálcát, lótetüt, lópiócát, békát, szöcs-

két, túrót, sajtot, st pisztrán^ogásra mestersé-
gesen készített legyeket, ú. n. mlegyekel hasz-
nábiak. A horognak sülyedését szabályozandó, va-
lamint arra, hogy a megfogott halat jelezze, néha
a horgot pedzvel is el szokás látni, amely nem
egyéb, mint az inra mozgathatóan ersített fa-,

parafa-, gyékény- vagj' kukoricaszár-darab. F-
leg a kosztos horognál fontos kellék a pedz,
mert ennél a horogin egy hosszú, hajlékon>' botra,

nyélre van ersítve, melyet a halász kézben tart

s csak a pedz játékából tudja meg, vájjon meg-
fogódott-e a hal, vagy pedig sikerült neki a csalit

leszedni, amely tehát mielbb pótlandó. A horgá-
szatnak ezt a nemét kosztos horgászainak mond-
ják, szemben a karózó- vagy Mc&lö- és a fen^-
horgászattal. amit nagyobb folyók és tavak men-
tén széltM)en znek. A karúzó vag>' kiköt horgá-
szatnál a horogint a partba vagy a fenékre le-

szúrt karóhoz, husánghoz, néha nádszálakból al-

kotott csomókhoz, st még úszó tökhöz is er-
sítik. Csali gyanánt egy-egy kárászt, kis(>bb oom-
pót vagy pontyot alkalmaznak, akként fúzve azt a
horogra, hogy minél tovább maradjon élve, mert
ide-o^ úszkálva annál könnyebben vonja ma-
gára a ragadozó tecmésfetfl harcsa, osuka avagy
süll flgyeimát, amelyekiiek ai eOéle horgok
szánva vannak. Rendmerint este ra^ák le a hor-

got és ni4>köi(^or ismét felszedik. A fendthor-
gásMot ítasemáma a fen^Uiorog, amdy alkal-

mazás tekliiieMben amazoktól annyiban tér el,

hogy a fenékre sfllyesztik. Lehet egyes horog is

rövid, köhSz ersített inon, de legszokottabb alak-

jában mégis 60—80, st 120 darab horgot szám-
láló sorozatot képez, amelyek peklénél fogva
vannak egy 90—60 m. hosszú ers inra füg-
gesztve. ElsQIyentéflén szinténköT^et használ-
nak, a horogaor dfljén és végén egy-egy nagyobb,
minden tíz h(«og kzött pediigegy-«gy kisebb kö-
vet, ú. n. bönctot alkalmazva e végbl az inra. A
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horgokat közönségesen gilisztával, rovarálcával

V. pedig lótetüvel szokták felférgelni s estefelé

csónakról a vízbe dobni. Némely vidéken az in

elejét a partba vert karóhoz kötik, másutt is-

mét, kivált lassú folyású vizek mély helyein, ki-

kötés nélkül stilyesztik csak el, amikor azután a
halász fent segélyével kutatja fel szerszámát.

A horgászat a magyar halásznép kezén nagy tö-

kélyre fejldött, s rendkívül jellemz ezen szer-

számok összeállításában nyilvánuló ama törekvése,

hogy külseje szerint minden rész minél természete-

sebb legyen, nehogy a hal a szerszámtól elriadjon.

Mesterségres halászat.

A halak szaporítását, gondozását és okszer
táplálását szolgáló, tudományos alapon nyugvó
törekvések a H.-ot ma már rendszeres termeléssé

avatták, olyanná, mely halhús alakjában jutal-

mazza a rá fordított munkát és fáradságot és

amelynél ugyancsak a töke és szakértelem a leg-

fbb tényezk. Fleg két irányban öltött határo-

zott alakot és pedig az ú. n. mesterséges halte-

nyésztésben és a tógazdaságban. A méstereógos
haltenyósztés az ikráknak emberi közremködés-
sel történ megtermékenyítésében áll és arra törek-

szik, hogy az ikrát teljesen, a halzsengót pedig
addig gondozza, amig az táplálékzaoskóját fele-

mésztette, ami ha megtörtént, a kis halat a neki

megfelel vízbejuttatja. A tógazdaságnál ellenben

a flasltás teljesen természetes úton megy végbe s

az ember közremködése kizárólag a szaporodást

és fejldést biztosító területek nyújtására szorít-

kozik, de ezt azután a halnak nemcsak zsenge ko-
rában teszi, hanem továbbra is mindaddig, amíg
fogyasztásra alkalmassá vált. Amaz csakis a ne-

mes ragadozók : lazac, pisztráng, pérhal és ga-
lóca tenyésztését zi, míg a tógazdaság fleg
ponty, újabban fogas, süll- és mellékesen némely
a ponty- ós keszogfélékhez tartozó fajok termelé-

sével foglalkozik. A követett eljárás a következ

:

A mesterséges tenyésztésnél a legels teend az
ivartormók megszerzése, mire nézve akként jár-

nak el, hogy az Ívni indult halat elzleg összefog-
dossák 8 nem szerint elkülönítve tartják mind-
addig, amíg ivaréretté lesz. Ilyennek tekint-

het a hal akkor, ha fejénél fogva és oldalait

felülrl lefelé gyenge nyomással végigsimítva,
tejét, illetleg ikráját könnyen bocsátja. A sor az
ikrás halon kezddik, melynek végbélnyílását egy
tiszta, lehetleg sima felület mázas cserép vagy
porcollántál fölé tartva, ide folyatjuk az említett
módon a hal ikráit. Három-négy hallal végezvén
ezt, a hímekre kerül a sor, annyit használván kö-
zülök, hogy egy leveses tányémyl ikrára körül-
belül egy kávéskariálnyi tej jusson. Ezután egy
kellleg megtisztított lúdtoll zászlójával az egé-
szet jól összekeverjük, ügyelvén an'a, hogy min-
den ikra érintkezzék a tejjel. Már most annyi vi-

zet adnak az ikrákra, hogy azok néhány cm.-
nyire borítva legyenek, mire 5—6 percig nyu-
godtan állni hagyják az egészet, mely id alatt az
Ikrák burkán lev apró lyukacskákon át víz és
azzal együtt a termékenyítést végz magszálak
(zoospermium) az ikra belsejébe hatolnak.

Befejezvén a termékenyítési eljárást, az ikrák
költetéee kezddik, mely célra hideg vizet használ-

nak. A víz annál alkalmasabb, minél hidegebb,

minél tisztább, minél több levegt, de mentl ke-

vesebb vegyi alkatrészt (sót, meszet, vasat, szén-

savat stb.) tartalmaz. Pontos tényez a vÍ2 hó-
foka, amennyiben a költetés tartama egyedül ettól

függ. Minden áron a költetés késleltetésére kell tö-

rekednünk, mert csak így lehetünk biztosítva ar-

ról, hogy a szabadon bocsátott ivadék a természet-
ben felleli a táplálékául szolgáló bogarakat, me-
lyeknek fejldése tudvalevleg a tavasz emelked
hmérsékletével áll szoros összefüggésben. Ebbl
a szempontból legjobb a O^-hoz mentl közelebb
álló hmérsékü víz, mely mellett a halivadék tel-

jes kifejldése május vége eltt nem várható. A
víz eredete, azaz hogy forrásból, patakból vagy
téból származik-e, a használat szempontjából tel-

jesen közömbös. A forrásvíz, kivált afakadás he-

lyén, igen tiszta, de legtöbbször meleg, 6''-on felüli,

emellett levegtartalomban szegény. Hiányain
ugy lehet segíteni, hogy nagyobb esés nyitott ve-

zetékben, lehetleg kavicsréteg felett vezetjük a
vizet rendeltetési helyére, miközben a tél hidege
lehti, a csörgedezés során pedig bségesen keve-
redik levegvel. Patak-, folyó- vagy tóból vett víz

rendszerint elég hideg és levegt is bven tai-tal-

maz, de megvan az a háti'ánya, hogy zavaros, fleg
beolvadások és eszések alkalmával. Ilyeneknél az
elzetes szrés nélkülözhetetlen, mely célból k-
szrökön bocsátjuk a vizet a költedényekbo.
A kellképen megtisztított víz nyitott fa- vagy

bádogcsöveken átjut rendeltetési helyére és pedig
legelször egy osztóvályuba s csak ebbl közön-
séges facsapok segélyével az ikrákra. Egy-egy
költedény táplálására perc«nkint 2—3 liter víz

elegend, kivált akkor, ha az 15—20 cm. magasból
bukva jut a költöedónybe, mert ezalatt meglehets
mennyiség levegt ragad magával.
A kiköltend iki'ákat a költöedényékben helye-

zik el. Ilyenek ma már sokféle alakban és válto-

zatban vannak használatban, amelyek közül itt

csakis a törzsökösök említtetnek, elrebocsátva.

hogy valamennj'ire nézve fdolog a szolid kivitel,

könny kezelhetség és oly szerkezet, amely mel-

lett a víz levogtartalma minél tökéletesebben

érintkezzék az ikrával. Egészben véve két cso-

portba lehet ket sorolni, aszerint, amint minden
további elkészület nélkül közvetlenül a patakba
állíthatók, vagy pedig külön vezetéket igénj'ol-

nek táplálásukra. A legels és szerkezetre nézve

a legegyszerbb költedény a Jarobi-fele láda.

Deszkából készült alacsony szekrény, két homlok-
falán sodronyrácsbetételckel. Fenekét v. 2 ujjnyi

rétegben mogjorónagysngú kaviccsal borítják ó.>i

erre terítik azután az ikrákat lehetleg egy réteg-

bon szétosztva. A láda fedele lezáratván, az egész

valamely pataknak oly helyére illesztetik a part-

hoz vagy célból levert karóhoz kötve, hol a víz-

nek egyenletes, mintegy 6—8 cm. vastagságú ré-

tegben való átömlése biztosítva van.

Ennél sokkal tökéletesebb szerkezet s ennek
folytán általánosabb használatnak is örvend a ka-

lifomiai kottdedénij. Három különálló, ers cink-

bádogból készült szekrénybl áll, amelyeket hasz-

nálatkor akként illesztenek egybe, hogy a szek-

rények mindegyikén a homlokfal fels széle

alatt lév rövid kifolyócs pontosan egymásba
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^'yen dugva. A legnagyobb szekrény 40 om.
noasssú, 2d cm. szóles ée 2 cm. mély ; a középs
ain^wiffci azonos sz^easég mullott már csak 80 cm.
bosszú és 15 cm. mély s abban is eltér, hogy ön-

nek feneke dróthálóból van készítve s az ikrák

felvételére szolgál. A harmadik vagyis a legbels

SMÜnrény a kikelt ivadéknak a költéedényböl való

^meodctUéeét van hivatva megakadályozni, tehát

mint szflrft szerepe. A vlz a nagy szekrénybe

hull, átiialad a középsnek fenekén, miküzbon a

leveg oxigéntartalma a legközvetlenebb érintke-

zésbe jot a fenékhálón fekv embriókkal, azután

a szúröszekrényen és az egybetolt három víz-

levezet csövön át távozik az edénybl. Bséges
vízfolyás mellett ^y-egy ily szekrényben 4500—
8000 darab ikra is elhelyezhet ; de abban az eset-

ben, ha az ivadék teíjes kifej lóiléséig az edény-

ben marad, nem tanácsos a kisebb számot túl-

lépni. A kalifoniiai edény tehát ktUön vezetékbl
táplálandó ; a vízzel azonban még ennél is lehet

takarékoskodni, mert a már használt víz újból is

felhasználható, ha a második költóodénj't az els
alá helyezzük, do úgy, hogy a víz 15—20 cm.
bnkással jnsson abba, a már többször említett

levegzést biztosítandó. Ott, ahol nagymonnyi-
ségú ikra kiköltése forog szóban, fleg ahol még
a fftirvA-*? voszélye is fenyeget, elkerülhetetlen lesz

a iilön e célra emelt köUházban vé-

g» ház céljaira bármely fagjTnentes teret

lehet használni, melybe a szükséges vizet a pa-
dozat felett 1 méterre vagy ennél feljebb beve-
zetni, használat után pedig onnan elvezetni le-

h'>t. A tér kelló kihasználásával néhány négy-
>'temyi terület 10 -50,000 darab kikölteté-

láégpson elegend. Attól fogva, amint az
aak a költóedényekbe kerültek, azok gondo-
usa lép eltérbe, ami a megromlott és tejfehér szí-

iiyen felismerhet ikráknak kiválasztá-

1 lerakó<lott i.^zapnak eltávolítását, a
\

!
ontos mködésének megfigyelését és

(',. foglalja magában. Oly teendk ezek,

n ••' ként el toll végezni, mert hiányuk
vesz^yezteti. Fleg a megrom-

.. u ,^..,^ „. . ...a.sztására helyezend súly, nehogy
a penésznek essenek áldozatul.

\/ iVriiiít n.it«>tt halporonty csak igen lassan

/or a szem-pontok mutatkoznak
I lakjában. A fejldés ezen foka a
hez képest igen különböz id

; be. 10* R mellett 15 napot, ö"

i« 2*-tan 80 napot igényel. Ne-
'"'g eaen stádimna azért, mert a

Mthat csak. A ssáUltásaoy-
.<t, mert a mesterséges hal-

. <>l a megtermékenyített hal-

t'lmi cikké lettek, amelybl
» torgalomba. Elterjedésüket
a: az ikrát olcsóbban lehet

iiii^ybben szállítani, mint a kész>/.<'Hviii »•

halat, továbbá pedig, hogy a halaknak egyik víz-

bl a másikba való áttelepítése sikeresebben tör-

ténhet tapasztalásszerüleg akkor, ha a halak mint
porontyok szokják meg az úJ vizet.

A szem-pontok feltnésétl egész a te\jes kiköl-

tésig már nagyon kevés teendje akad a tenyész-
tnek, miután az ikra leginkább az els idszakban

pusztul. Az ilcra héja egyre vékonyodik, mig végre
felpattan s belle kikél az alig 15 mm. hos^,
üvegszorüen átlátszó halacska. Kezdetben megle-
hetsen formátlan alakot mutat a hasán fUgg
körtealakú zacskó miatt, mely a kis állat els
táplálékát tartalmazza. Amint ez fogy, formásodik

a hal és növekszik mozgási képessége, míg végre
a vlz hfokához mérten 30—60 nap alatt teljesen

felemésztdvén, kezdetét veszi a vízbl való táp-

lálkozás. Mire a hal fejldése során ezen stádiu-

mot elérte, szabadon bocsátandó. A kieresztést

legcélszerbb az illet halfaj ívási helyein végezni,

mert így a természet jelöli ki a kis hal fejldésére

legalkalmasabb helyeket. Célszer eme helyeket

elre kiszemelni, .st elkészíteni oly értelemben,

hogy ahol hiányoznának, kisebb-nagyobb köveket
rakunk a vízbe, melyek mögött az ár ellenében

kell menedéket lelhetnek az önmagukkal meg-
lehetsen tehetetlen kis halacskák. A halacskák
szállítása kisebb távolságra bármily edényben tör-

ténhet, fleg ha vizmellett haladva, az edény tar-

talmát gyakran lehet változtatni ; de igen nagy tá-

volságnál, valamint rázós utakon célszerbb külön
szállító-edényeket használni, a mink kereskedé-

sekben szintén többféle változatban kaphatók. El-
nyük amazokkal szemben az, hogy a vizet leveg
beszivattj'uzásával lehet frissen tartani, továbbá

pedig, hogy a vlzfelujítás alkalmával a fenéken
felgyüleml piszok is eltávolodik, anélkül, hogj^ a
halacskák egy percre is víz nélkül maradnának.
Modem értelemben a mesterséges haltenyésztés

nem cél, hanem csak eszköz meglév vizeknek
benépesítésére. Haszna fleg abban nyilvánul,

hogy a halat embriókorban védi, azaz akkor, ami-
kor természetszer pusztulása a legnagyobb. .3—4
éven át való költetés rendszerint elegend a be-

telepítéshez, azontúl gyakran az okszer kímélet
is elegend, hogy az illet víz biztos és jól fizet

hasznot n^iijtson. kiváltképen ha azzal számolunk,
hogy annál több lehet a hal, minél több a számukra
kínálkozó rejtekhely. Tényleg számtalan példa
tanúskodik, hogy ily kicsinyes, inkábbjóakarattal,
mint költséggel járó eszközök segélyével lehet a
halállományától megfosztott pisztrángos vizeket

i^ból benépesíteni.

Tgazdasáa. Külön e céirtí épített oly tavakat
igényel, aiiMuyeknél úgy a vízzel való táplálást,

mint a leosapolást tejesen kedvünk szerint végez-
hetjük. Tavakat ásás vagy duzzasztás által lehet

létesíteni; mindamellett, mivel az ásott tavak
nagyobb földmozgósítással járnak, költségeseb-

bek, továbbá, mivel az ásásal épp a le^lsö
termrétegtl fosztjuk meg a tavat, attól, mely
a halak táplálékát termi, az ilyen tavak min-
dig soványak és eoért jövedelmeeöeég tekin-

tetébl csakis a t&ltések vagy gátak segélyével

képezett tavak s^ánlhatók. Minteég tekintetében

a sekélyebb tavak egésdwn véve éurtékeeebbek a
mélyeknél, és pedig amiatt, mert a t&plálékk^aS-
dés a talaj minségén kívül lényegesül füm a
víz hfokától, ami tudvalevleg aanil könnymeo
emelkedik, minél kíí«bb a vis mélysége. Mégis a
jó tó nem lehet el mélyebb véssek nélkül sem, mert
rossz id vag>- veszély esetén a halak okvetlenül

ide menekülnek. Pontytenyésztésre kitnek az
50—60 cm. átlagos vizmélységú tavak, közepesek



Halászat — 390 — Halászat

az 1 m. mélyek és gyengék az ennél is mélyebbek.

A tavak készítése a terep eséséhez igazodik, ne-

vezetesen azon legyünk, hogy azok átlagos esése

S^/oo-nél nagyobb ne legyen. Ennél nagyobb lej-

tés területen elönyösebb lesz egy nagy tó helyett

több kisebbet készíteni, részint mert jobban alkal-

mazkodhatunk a területhez, részint mert a tavak
minsége is jobb marad s fleg, mert az építéssel

járó költségek is apadnak.
Agátaknak\ege\sösorhar\ vízállóknak kell lenni,

minek a helyesen választott móretek és a ki-

vitel szolidsága az elfeltételei. Rézsiket fmag-
gal célszer bevetni, avagy gyeptéglával kirakni,

mert így nemcsak a hullámverést állják jobban,

de nagyobbodván a füves part, a tó érték tekinte-

tében is nyer. Minden gát zsilippel látandó el,

hogy segélyével a tó vízszine a szükséghez ké-

pest emelhet, állandósítható vagy sülyeszt-

hetö legyen. Szerkezet tekintetében legajánlato-

sabbak az u. n. barátzsilipek, amelyek nemcsak a
rendes vízfelesleget vezetik el, de a teljes kiürí-

tést is ezeken át lehet végezni. Olyan tavak, me-
lyek esetleges áradás veszélyeinek vannak kitéve,

nem nélkülözhetik a külön árapasztó zsilipet

sem, ami tulajdonképen nem egyéh, mint közön-
séges bukógát, amelynek koronája a tó megen-
gedhet legnagyobb vizének színével egyezik,

ugy hogy az ennél magasabbra emelked és a tó

lételét veszélyeztet vizek e zsilipen át folyhatnak
tovább, természetesen ugy, hogy a vízzel együtt
netán menekülni akaró halakat az árapasztó elé

állított szögletrács visszatartsa.

A tavak táplálása folyóból, patakból, forrásból,

st es- vagy gyülevész vizekbl is történhet.

Fontos szabály az, hogy minden tó lehetleg köz-
vetlenül a használatbavétel eltt legyen csak víz

alá borítva, akkor is fokozatosan, lépcszetesen
végbemen duzzasztással. Megokolja ezt neveze-
tesen a táplálék tömeges elállítására és ennek az
állatok által leend jó értékesítésére irányuló tö-

rekvés, amennyiben tapasztalásszerüleg a halak
legtermészetesebb táplálókát alkotó apró boga-
rak, kiváltképpen a héjjasok (crustaceák) cso-

portjához tartozó evez- és levéllábuak, klado-
cerák, dafnidák, branchiopodák stb. milliárcijai

a frissen víz alá kerül szélvizekben képzdnek
legtömegesebben. De mivel ugyancsak a boga-
rak körébl telnek ki a halaknak ellenségei, ezek-
nek letelepedését és nagyban való felszaporodá-
sát ugy akadályozhatjuk meg legbiztosabban, ha
tavainkat idszakosan kiürítjük és szárazon állni

hagyjuk. Leghatásosabb e tekintetben a tél tarta-

mára való kiszárítás, mórt a tél fagya a halellen-
ségek petéit pusztítja el. A kiszárítás gyorsítá-
sára és lehet tökéietosítósére. fleg ha a tó fe-

neke egyenetlen, árokhálózat is szükséges, mely
a legnagyobb esés irányában a barátzsilip felé

akként van vezetve, hogy mellékágainak segélyé-
vel a tófenék valamennyi mélyebb helye összeköt-
tetésbe jut egymással, illetve a fárokkal. Ezen
árkokon át jutnak lecsapoláskor a halak a tó leg-
mélyebb részére: a barátzsilip eltti mélyedésbe,
az ú. n. halágyba, ahonnan könny szerrel és ke-
vés költség árán kifoghatok.
Ahalak okszer táplálása tekintetébl fontos kel-

lék továbbá, hogy a tó területnagysága és a halak

száma közt fennálló szorosabb viszony kellképen
méltányolva legyen. Mivel pedig növekedéséhez
képest mindig több és több táplálékot igényel a
hal, a hozam emelésére törekv termelnek ennek
megfelelleg kell azt nyújtania. Hogy ez elérhet
legyen, a halakat kor vagy nagyság szerint osz-

tályozva szokás az egyes tavakban tartani és pe-

dig területegységhez viszonyítva annál kisebb

számban, minél nagyobbak. Önként foljik ebbl,
hogy már a halak növelésére is több tó szüksé-

ges. Tényleg rendes tógazdaság folytatásához a
tavak egész sorozatára van szükség, hogy a te-

nyésztés és táplálás szempontjából az okszer-
ség kívánalmait kielégíteni lehessen. Eme soro-

zat a következ tavakból áll

:

Fiasitó- V. ívó-tó. Ez képezi a rendszeres tógaz-

daság alapját, minélfogva a siker szempontjából

úgy a halikra, mint a halivadék fejldésére nézve
kedvez hatással lev tényezk egyikét sem sza-

bad nélkülöznie. Legcélszerbb e célra Vg"Vs hold

kiterjedés jó termtalajú oly mélyedéseket hasz-

nálni, amelyek középen 60—70, cm. mélysé-

güek, széleiken lankásan kifutók s lehetleg b-
velkednek természetes növényzetben. Táplálá-

suki-a legjobb az olyan viz, amelyben ragadozó
halak nincsenek. Népesítésükre teljesen ele-

gend egy jól kifejldött, hibátlan 21/"—3 kg. sú-

lyú ikrás és egy ugyanilyen minség tejes hal,

ez utóbbi súly dolgában amannál kisebb is lehet.

Elhelyezésk május második felében történhet,

olyankor, amidn már állandó meleg idre lehet

számítani. Amint a viz hfoka 15—16" C.-ra emel-

kedett, a halak csakhamar ívni kezdenek, ami f-
leg a kora reggeli órákban folyik a legélénkebben.

Állandóan kedvez id mellett szakadatlanul fo-

lyik az ivás és csak akkor szünetel, ha ismét hi-

degebbre fordul az id. Jó meleg, napos id
mellett 5—6 nap múlva az ikrák kikelnek, úgy
hogy 8—10 nap alatt a költés teljesen befejez-

dött. A halivadék fejldósét folytonos ílgyelemmel

kisérve, amint a kimerített példányokon a táp-

lálékzacskó felszívódását észleljük, azonnal intéz-

kedjünk az elsrend növendék-tóba való áthelye-

zésük iránt. Ebben a korban annyira aprók még
az állatok, hogy csakis megközelítleg és becs-

lés útján határozzuk meg az áttelepített halak
számát.

Növendék-tó. Belterjes tógazdaságnál két ilyen

tavat használnak: els- és másodrendt, ame-
lyek a flasítótól csakis nagyságban trnek el,

többi tulajdonság tekintetébon kell, hogy azzal

megegyezk legyenek. Az elsben 4—5 hétig ma-
radnak, miközben ha 6000 drbot számítunk egy-

egy holdra, jó minség tóban 3—5 cm. hosszú-

ságot érnek el s teljesen megértek arra. hogy
i\jból áthelyezzük a másodrend növendék-tóba.
EÍendszerint tehát július els felében foganatosít-

juk a míisodik áthelyezést, de most már úgy, hogy
az anyagot kellképen megválogatva, csakis a

jól fejldött, erteljes részt juttatjuk tovább, a tó

minségéhez képest, elre megszabott mennyiség-
ben. Jó minség tónál egy-egy holdra 630 dara-

bot tehetünk, amelybl 5"/o veszteség betudiisával

mintegy 600 drb 0-15—0*25 kg. súlyú pontyra
számíthatunk. A legközelebbi lecsapolás október

vége felé történik, amidn ugyanis a hidegebb
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idtezak beköotatéeével a halak táplálkozása Is

megsznik.
Tddötó. Az imént említett lecsapolás során, mi-

közben az eredmény gondoe megállapíthatása vé-

getta halaksúly és darabszám szerint ús kellképen

számba vétetnek, a telelbe jntnak a halak. A te-

leMk terttletre nézve kisebb, de legalább 1-7—20
m. mélység tavak, amelyeknél a fösúly arra esik,

hogy bven s lehetleg ers felszíni áramlás mel-

lett tápláltathassanak, mert csak így lesz a víz

jól levegatt s a befagyás veszélyétl megóva.

Mindkett SMicalatos kelléke a jó telelnek, mivel

bennfik Us helyen aránylag nagymennyiség
halat tartunk raktározva, amelyeknek életmkö-
ti kor egyedül a lélegzésben nyilvánul.

A vén a többi tavak a tél tartamára szá-

raz/ 1 t. «. lók, mi által, mint fentebb említve volt,

a ' L".'':\<ág igen lényeges követelményét si-

k !?íteni. A könnyebb kezelhetségre

t. (^Ií!zerfi a különböz korbeli halakat

a it'k'lúben ~t»M elkülönítve tartani, mely
okl)ól vagy ' tavat, vagy legalább kell

ú rekeszt k< színétünk, hogj- így az egy éves,

' -s és a piacra való balak külön-külön kama-
i.M'a jassmak.

Xf/ujtó tó. Jóval nagyobb az eddigi tavaknál,

melysége 0-5—10 m. közt változhat, de parsai
szintén lankásak és növénnyel gazdiagon bent-
t.a i.wrv ..Mok. Eg>-egy holdra 3®/o veszteség elö-

i: ,il 12Ó— 130 drb halat számítanak, me-
ly vetkez szig, amidón újból lehalász-

tatnak, a '/^ kgrot rendszerint megütik. Leha-

lászás után a kétéveseknek szánt telelbe helyez-

tetnek. Természetes, hogy a második év elején,

amidn az elz tél fagyának hatása alatt a szá-

razon fekv Ivó- és növendéktavak kellképen
lelújultak, '^ból kezdjük a tlasítást, valamint a
tiovendéktavak használatát is, úgy hog}' a máso-
dik (v végén már egy- és kétéves halaink is

vannak.
Hizlaló tó. Sorrend szerint a telelbl kikerült

kétéves halak a harmadik év elején a hizlaló tóba

holyezendk, ahol egész az szig maradnak. 60-
70 darabbal halasítva holdanként, jó minség ta-

vakban V,\ st 2 kgr. súlyú halakra számíthatunk.

Hizlaló tó gyanánt a legnagyobb és legmélyebb

tavakat alkalmazzuk, »öt azokat, amelyeknél a
vízzel nem rendelkezünk szabadon, csakis igy tö-

rekedjünk hasznosítani. A hannadik évben gazda-

ságunk már tejessé vált, amennyiben a hizlalón

kívül a n>tgt tó is üzemben áll, az elz évben
k. Itött esi^évpsekkel benépesítve s a flasítás ill. a

>! kezdó<lhetett, azaz ettl fogva
: endben követi a flasltást az el-
• t a hizlalás. A leirt halgazdaság
túlóra van tehát alapítva, azaz a

í

' a hal mint piacra kész árú
í "ttanilag is megokolt e rend-

szer aiinyuan, n<ig\- tapasztalásBaerüleg a három-
évesnél idsebb ponty már nrai tettteeltí a táplá-

lékot úgy, mint ezen aluli kortnn ; továbbá, mert
nég>- éves korban a hal föltétlenül ivaréretté lesz

s ha a hizlaló tóban szaporít, az ivadék által

felbomlik az a sarkalatos arány, mely a halak

száma és a terület kiterjedése közt fennáll, s

mely a siker szempontjából szem elöl nem tévesz-

tend. Megemlítend, hogy a kétrendbeli növen-

déktó, a n>n\jtó tó és a hizlaló tó kiteijedése közti

arányt, melynek ugyancsak az okszer táplálás

kölcsönöz jelentóséget, a gyakorlat legjobbnak

bizonyította, ha azok mint 1:3:6 állanak egy-

máshoz, azonos minség tóterület mellett. A t-
gazdaságnak a fentiekben ismertetett rendszerét,

meljTiek legfbb elnye, hogy a flasítás, valamint

a táplálás is élettanilag kifogástalan alapokon

nyugszik, feltalálója, Dubics Tamás pozsonyi szü-

letet halász neve után Duhics-fék rendszemek
nevezik az irodalomban. Els ízben a pontjtenyész-

tósre alkalmazták, de ma már több-kevesebb vál-

toztatással más fajták tenyésztésére is sikerrel

használják.

Céltudatos eljárással annyi természetes táplá-

lékot biztosíthatunk a ponty számára, hogy mes-

terséges etetés nélkül is jó eredménnyel tenyészt-

hetjük. Hazai viszonyaink között tisztán termé-

szetes táplálékon tartva, kat. holdanként 60-130
kg. pont}'húst termelhetünk. Ezt a termést még
nagyban fokozhatjuk etetéssel. Etetésre lisztes

növényi magvakat (árpa, tengeri, lóbab, csillag-

füi-t) s állati eredet liszteket (húsliszt, halliszt

stb.) használnak. Tapasztalás szerint a termés ily

módon megkétszerezhet és háromszorozható,

azonban a halak ellentállóképességónek tapasztal-

ható csökkenésével a kockázat is emelkedik.

Tengeri halászat. Míg Európa njugati államai-

ban a tengeri H. a legnagyobbszer iparok egjike,

mely sok ezer és ezer embernek ad állandóan

keresetet, addig nálunk, tengerpartunk csekély

kiterjedésénél fogva, az édesvízi H. jelentségét

nem éri el. Az Adria faunájához mintegy 320 kü-
lönböz halfaj tartozik, de ezek közül csak mintegy
100 f^ szolgál emberi táplálékul, ezek közül is

legfeljebb a felorésze örvend nagyobb és általáno-

sabb keresletnek.

A magyar-horvát tengerparton lév H.-i válla-

latokról és azoknak az utóbbi evkben tapasztal-

ható fejldésérl a mellékelt táblázatok tájékoz-

tatnak. Ezek közül az I. alatti a régi, vagyis a
nemmótoros, a II. podig a motoros járómvekkel
dolgozó vállalatokra vonatkozik.

I.
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lás járómvek használatát a m. kir. kereskede-

lemügyi miniszter 36882/S09. sz. rendelete tette

lehetvé. A legnagyobb ilyen vállalat a Nekton,

mely ezidöszerint 7 motorosjárómvet foglalkoz-

tat és amelyet az állam anyagilag is támogat,

annak a fejében, hogy öt éven belül Fiúméban
halkonzervgyárat állit. A motoros H. térfoglalása

óta Fiume piacára megállapíthatólag jóval több

tengeri halat és fleg scampit szállítanak, mint
annakeltte. A halárak azonban a tengerparti vá-

rosokban nem csökkentek, állítólag a közvetít-

kereskedelem túlkapásai miatt. A régi módon
(olaszosan) halászó körök líjabban mindjobban pa-

naszkodnak a halállomány állítólagos csökkenése
miatt 8 ezért a motoros, intenzívebb H.-i üzemet
teszik felelssé. Eme panaszok helytállósága felöl

ügy a fiumei, mint a trieszti tengerészeti hatósá-

gok ezidöszerint beható vizsgálatot folytatnak.

Halászat az skorban.

A halak már a régibb kkori ember tápláléká-

ban is nagy szerepet játszottak, legalább lakott

barlangok régibb kkori rétegeiben tömegesen
fordulnak el halcsontok, bordák, csigolyák. A
halászfelszerelés, mint ma, az skorban is jó-

részben romlandó anyagból készülhetett, legalább

igen kevés maradt reánk az sember halászkész-

ségébl. A solutrél kulturfokhoz tartozó leletek-

ben találkoznak elször olyan csontszerszámokkal,

skori harpona.

amelyek akár nyélre ersítve szigonyként, akár
csalétekkel burkolva horogként egyaránt alkal-

masak lehettek nagyobb halak fogására. A mag-
dalenien-korszakban alakul ki a halászó szigony-
nak (harpuna) alakja (1. az ábrát) és az u. n.

egyenes horog. Ez két végén kihegyezett kis

csontpálca, amelynek derekán rovátkolás fut kö-
rül a zsinegreersítósre. Az ujabb kkor már a
maihoz hasonló alakú horgokat használ és emel-
lett a cölöpópltmónyek leleteinek tanúsága szerint

különböz ersség hálókat is. A hálóknak már
ekkor többféle formája lehetett használatban, mert
hálósülyesztket és háióúsztatókat is ismerünk
ebbl a korból, az elbbiek jól égetett cserépgyön-
gyök, az utóbbiak kis fenyfalapok. A bronzkor-
ban a csonthorog mellett bronzból készült kisebb-
nagyobb horgok is vannak havsználatban ós pe<lig

egyszerek és kettsek. A halászó nyílnak vagy
szigonynak még egy alakja otthonos a hazai és
boszniai leletekben, amint az eszkimók ma is

használnak.

*wW<m, Hermaa Ottó, A majryar H. könyve; b. k, si
nyomok » magyar népies halAsiatban ; n. a., Halfj^asdasAg

;

Répássy Miklós, RdesTfxi H.-nnk és hslt«nvé87.t(5sllnk; Borg-
mAnn Hngo, Dle Piaeherei im W.ilde; Honié Max, Die Kisch-
racht ; Beneoke B., Dle Teichwirtschart ; Kranse, Vorgeschicht-
liobe PlschereigerXte.

Halászati jog, valamely államban a halászat
ízesére vonatkozólag hatályban álló pozitív jogok
öesaessége. I.. Halászat és HalÓKzati törvény.

Halászati rendrség, oly állami létesítmény,
moly a halállomány védelmét és fenmaradását

célozza, egyrészt a halászat zésének céltudatos

korlátozásával (tilalmi idk, legkisebb méretek,
piaci tilalmak, fogásraódok kizárása), másrészt a
halak életét veszélyeztet vízhasználatok ré.sz-

ben V. egéí5zben való eltiltásával (vízfert^5zés, hal-

ellenségek pusztítása). L. Halászati törvény.

Halászati társulat, halászati jogtulajdono-

soknak az 1888: XIX. t.-c. 14. §. b) pontja

alapján a halászat zésére szervezett egyesülése

(1. Halászati törvény). A H. a jogosultak vízterü-

let szerinti többségének hozzájárulásával alakul.

Jogi személyiséggel és törvényileg megálla-

pított szervezettel bír. A tagok jogaikat és

kötelezettségeiket érdekeltségük aránya szerint

gyakorolják, illetve teljesítik. Minden H. kötoles

üzemtervet készíteni és a halászat mikénti zé-
sét ebben elzetesen szabályozni. Ezen üzemterv
a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása alá esik,

azután pedig kötelez és rendelkezései büntetés

terhe mellett végrehajtandók. Az üzemterv
njTijtja tehát azon alapot, amelyen a halászat ok-

szer fejlesztéséhez kívántató eszközöket a több-

ség akadálytalanul használatba veheti; viszont

általa a kormánynak is módjában áll a kezeh'st

úgy a gondozás, mint a kihasználás tekintetében

bármekkora vízterületen teljesen egyöntetvé
tenni, amennyiben azoknak az egynem halfajok

tenyésztésére alkalmas természete ezt így kí-

vánja. Kiemelend, hogy ennek még az sem U^-

het akadálya, ha az érdekeltség több-

sége nem hajlandó társulni, v. pedig,

ha a már megalakult társulat vona-
kodna hivatását teljesíteni, mert ilyen

esetekben a törvény jogot ad a kor-

mánynak a társulati kötelékbe utalt

vízterülettel kapcsolatos halászatot hat év tarta-

mára hatóságilag bórbeadatni, amikor tohát a
bérlkkel kötend szerzdés alapján a hatóság
gondoskodik a hivatalból megállapított üzenitorv

szabványainak érvényesítésérl. Ilyen esetek l)>>ii

a bérjövedelem a jogosultak között vlzteriiktiik

arányában fölosztandó. Hat óv elteltével a társu-

lati alakulás i'íjból megkisérlendö. Ezideig 95 H.

alakult, amelyek a hazai (isszes jelentsebb halas-

vizeket felölelve, közel 30O.(X)0 kat. hold víztor1il:>-

ton gondozzák a halászatot, kimutathatólag máiis

jelentékeny értékemelkedésben nyilvánuló ered-

ménnyel. Nagyban hozzájániltak továbbá a jog-

os értékesítési viszonyok javulásához, mint álta-

lában a halászat iránti érdt^klödés rölkeltéséh(>z.

Ha még az ésszer gazdasági gondozás a kihasz-

nálás terén egyedieknél már is látható elnyöket
általánossá tenni tudja, kétségkívül elsrend té-

nyez lesz halászatunk folvirágoztatásában.

Halászati törvény. A haladó kulti'ira által a
mezgazdaság, az ipar és a forgalom szolgálatába

állított sokféle vízhasználat között nem hiányoz-

nak az olyanok sem, amelyek a halak megélheté-
sét hátráltíitják, st lehetetlenné teszik s így sok
esetben a hrtlá^szat hanyatlásának váltak okozóivá.

Ezen tény nyomában, nálunk is, másutt is, ön-

ként homloktérbe lépett a hahiszatban birt k(«z-

vagyon megmentésének a szüksége olyan speciá-

lis törvény alkotása által, mely a halat és a ha-

lászatot a közhatóság oltalma alá helyezi. A köz-

figyelem nálunk fleg a múlt század 60-as és 70-e8
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veiben fordult e tárgy fölé, amikor a Tisza men-
tén folyt nagyszabási^ ánnentesitó és folyószabá-

lyozási munkálatok következményeként nagyon
i8 rohamosan mutatkozott a halállomány apadása

és azzal egjütt a halászati jog elértéktelonwlése.
. * hozásnak más, égetbb feladatokkal

iltsága miatt azonban kezdetben az
•1 ><-üyhatósj\f^ok szabályrendeletek alko-

: igj'oki'ztek a halfogjist szabályozni, mivel
" '"ndelkczéaeik híjával voltak az egj'-

ö k, végrehajtatlapok, tehát hatásta-

li; i f.'ik I 'j\- iiztán az érdekelt körök foly-

t • i is, a halászat védelme <tsak

!^ vcnyhozásilag megoldva, az
; 'vi XIX. t.-c. megalkotásával, mely 1889

;:ijus 1. lépett hatályba.

Ezen tör>'ény szerint a halászati jog a föld-

ttilajtlon elválaszthatlan tartozéka és a meder
•nosát illeti. Árvizek kiöntéseiben ellenben

iszat azé, akinek a területét az árvíz borítja,

enni'k azonban tiltva van a halaknak a mederbe
való visszatérését megakadályozni. A törvény
különbséget tesz zárt- és nyütvizek között. Ama-
zok csoportjába tartoznak a mesterséges halas-

tavak általában és azon állóvizek, amelyek egyet-

len birtokos vagy több birtokos osztatlan tulajdo-

nán belül feküsznek és mt'is halasvizekkel nincse-

nek oly kapcsolatban, hogy a halak egyikbl a
másikba mehessenek. A halászat gyakorlása úgy
idejére, mint módjára nézve csakis a nyiltvizek-

hin v.m korlátozva, míg zártvizekben az telje-

Ama nyilváiyogi korlátozások közül,

ir\Tészt a biztonságot, másrészt a halak
I odá^ és fejldését kívánják szolgálni, a
vezotooobbek a következk: Aki halászni

: ktti , köteles haUhzjegiiH váltani és azt a bálá-

zásnál miiidig magánál tartani és a hatósági

lenrz közegeknek kívánatra elmutatni. A
irti birtokos köteles megengedni, hog>- a halá-

1 jogosult halászati teriiletét táblával meg-
sae, a vízhez járjon és eszközeit a partról

' n, ha kárt szenved emiatt,

i<'>s<''t követelheti. Bizonyos

\z, í<>iii(i.sal)b halfajtákat tilos fogni az
fs ha a törvény által megszabott mé-

. L. ^K. , r.-m bírnak. Tilos továbbá éjjel, napnyug-
tától iiapkeltéiir terjcdleg halászni ('s a törvény-
len v. miniszt<'ri rt^ndeletben megjf'lölt eszközö-
ket, iljptve halfo^;'isi módokat alkalmazni. Mind-
iiini üf'tt a fóldmívelési miniszternek jogában áll

11 halászati tilalmat, a halászati ipar érde-

:i felfiiggoszteni, továbbá egyes halfajok ki-

iitivsaós hasznosabbak tenyésztése érdekében a
tiltott halfogási módokat és a tilalmi idben való
halá-zást is megengedni. St új halfajok meg-
honosítása, vagy a létezknek veszélyeztetett te-

Tiyt'szote érdekében ugyanez a miniszter az egész
!;í/;it:ban, vagy egj'es vidékeken a halászást
ii.Uom évre terjedleg egészen is eltilthatja. Kí-
mélend még, hogy a hatóság egyes, a halak
/.aporo<lására és a halívadék fejldésére különö-
n alkalmas vízterületeket kiméleti terekké nyil-

váníthat, amely tereken minden, a halak ívíát
és fejldését gátló v. zavaró ha-^ználat tiltva van.
Rme korlátozástxil eredhet netáni károkért a
: ilajdonosok a halászati jogosultak által kártala-

nitandók. Az országos határt képez folyókon

való halászatot illetleg ugyanezen rendelkezések
érvényesitendók ; amennyiben azonban az a szom-
szédos állam akarata folytán nem lenne lehetsé-

ges, a földmívelésügyi miniszternek jogában áll

az egyöntetüst'g érdekében a törvény alól eltéré-

seket is engedélyezni.

Kzen rendelkezések egészben egy nyomon halad-

nak más államok hasonló célú ttirvényeivei. Lénye-
gesen eltérnek azonban ezektl abban, hogy az
eddig szokásos halóvás és kímélet mellett gazda-
sági követelményeknek is engednek teret,novezote-

sen lehetvé teszik, hogy a szétdarabolt halászati

területek egyesíttethessenek és azokon a helyi

viszonyok által indokolt, észszer üzem legj'en

alkalmazható. A törvény szerint ugyanis nyílt

vizeken a jogosultak halászatukat önállólag csak
akkor zhetik, ha vízterületük oly fekvés és ki-

terjedés, amelyen a halászat okszeren és a
szomszédok érdekeinek sérelme nélkül lehetséges.

Melyek ilyen vízterületek, azt a fóldmívelési mi-
niszter a törvényhat<isági közigazgatási bizott-

ság meghallgatása után állapítja meg. Más terü-

leteken a halászat csakis társulati úton hasznosít-

ható. Mivel legtöbb helyen a meder középvonala
alkotja a jobb- és balparti birtokok szerint tago-

lódó halászterületek között ahatárt. érthet, hogy
nálunk a halászatnak társulati úton való kihasz-

nálása vált rondszorré.Ennek mikénti megoldását
és eredményét 1. Halászati társulat.

Halászbagoly (Smilo7,yx, áiiat), a Bagoly-félék

családjába tartozó madárfaj. Kisebb a mi nagy
fülesbaglyunknál. Indiában, Kínában és a Sznnda-
szígeteken honos. Jobbára halakkal és rákokkal
táplálkozik. Ismertebb faj : a ceyloni H. (S. cey-

lonensis Gm.) és a jávai H. (S.javanicus Qm.).
Halászbiró, a halászatot vezet halász.

Halászbokor, egy-egy nagyobb húzó háló ke-

zelésére alkalmazott halászok összessége.

Halászcsatt, a halászoknál szokásos bogkötés
egy neme.

Halászeszközök, összessége annak a sokféle

szerszámnak, melyet a balász a halfogásnál, a
fogott halak élve való szállításánál vagy feldol-

gozásánál használ. A hazai vizeinkben él halfajok

nagy számánál és változatosságánál fogva, nem-
különben azért is, mert a halássat mint foglalko-

zás a magyar nép életében h^dan nagy jelente
seggel birt, a halfogási módok és ennek járulé-

kait képez eszközök, mint hálók, ladikok, bár-

kák, evezk, nehezékek, fejszék, nádvágók, bog-
rácsok stt). felette sokfélék s úgy anyag, szerke-

zet, mint alkalmazás tekintetébf«n a nép megfl-

gyelképességéröl tanúskodnak, amennyiben fleg
a fogásmódok kivétel nélktil az oírycs halfajták

bizonyos jellemz tolívjclonságán alapulnak. Újab-
ban éppen ezért néprt^jzi vonatkozásaikat is nagy-
ban méltányolják (1. Halászai). V. ö. Hermán
Ottó, .\ magyar halászat könj'vo.

Halászgzös, a tengeri halászatnál alkalma-
zott, részben bálóvontatást végz, részben a fogott

halakat piacra szállító, legtöbbször a halak fel-

dl gozA.«^ra is berendezett gzhajó.
Halászgyr (annulus piscatorins), a pápai

méltóság egjik jelvénye. A brévékre IV. Kelemen
pápa óta alkalmazott pecsét, mely Péter apostolt,
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mint halászt a bárkában ülve ábrázolja. Rajta

körirat gyanánt a pápa neve és száma olvasható.

A pecsétet a pápa halála utáni napon a biborno-

kok gyülekezetében összetörik.

Halászi, nagyk. Mosón vm. magyaróvári j.ban,

(1910) 1943 magyar lakossal, postahivatallal és te-

lefonállomással. L. még Garamhalászi és Szé-

csényhalászi.
Halásziskola, felnttek számára állított olyan

szakiskola, hol a haltermeléssel kapcsolatos elmé-

leti és gyakorlati oktatással foglalkoznak. Hol-

landia példája nyomán legújabban Németország-
ban karolták fel, ahol leginkább hivatásos halá-

szok és gazdák látogatják.

Halászjegy, hatóságok által törvényszerinti

szöveggel és alakban kiállított engedély a halá-

szat gyakorlására nézve, aminvel mindenkinek,
ki halászni akar, az 1888. XIX. t.-c. 8. §-a értel-

mében bírnia kell. A H.-et a törvény végrehajtá-

sára hívatott I. fokú hatóság engedélye alapján

az illetékes m. kir. adóhivatalok állítják ki, min-
denkor május hó 1-tl számítandó egy évi idtar-

tamra. Ára személyenként 4 kor., az ily jeggyel

birok segéd- vagy munkásszemélyzete részére

pedig 1 K.
Halászka(áuat, Sternah.), a SirályalakuakfLa-

riformes) rendjébe,a Sirályfélék családjába tar-

tozó madárnem. Csre hosszú, egyenes, a homlok-
tollazat eléri az orrlyukakat, farka villás, az ujjak

közt lev úszóhártya kikerekített. A csr csúcsa

kampós. Mintegy 40 faja ismeretes, melyek általá-

ban nagyon kiterjedt területeken élnek és halak-

ból, csigákból, férgekbl táplálkoznak. Hazánkban
4 faja található, ú. m. : A nagy H. (St. caspia Pali.),

csre oly hosszú, mint a feje, farka rövid, csak 5
cm. kimetszéssol és a szárnyak messze túl érik.

Háta kékesszürke, hasa fehér, csre vörös, fej-

bubja nyáron fekete, télen fehérfoltos. Hossza 55,

száruyhossza 42, farkhossza 15 cm. Az óvilág

mérsékelt és melegebb tengereit lakja. Nálunk
nagyon ritka ; észlelték Gárdos, Dinnyés mellett.

Közel a vizek mellett költ, május hóban 2—3 sár-

gásszürkén rajzolt tojást tojik valamely mélye-
désbe. Tojásait eszik. — A kacagó H. (St. [Qeloche-

lidon] anglica Mont.), hátakékos hamuszürke, hasa
fehér, feje és tarkója nyáron fekete, télen fehér,

lábai és csre feketék. Hossza 37, szárnyh. 32,

íarkh. 12 cm. Délibb faj, mely különösen tavasszal

és sszel nálunk is megfordul és költ is. — A közön-
séges H. (St. íluviatilis Naum.), farka rövidebb a
szárnyaknál 8 cm. kimetszéssel. Háta hamvas-
szürke, hasa fehér, homloka és fejbubja nyáron
fekete, télen fehér. Vörös csre fekete csúcsú.

Lábai vörösek. Az els eveztoll bels zászló-

jánszéles, sötét sáv .van. Folyóinkon,állóvizeinken
közönséges, nádasokban költ. Áprilistól szeptem-
berig tartózkodik nálunk. Költözköd madár.
Hossza 40, szárnyh. 27, farkh. 14 cm. Május hó-
ban 2—3 bamássárga tojást tojik, melyekot mind-
két szül 16—17 nap alatt költ ki. Apró H. (St.

minuta L.), háta világos kékesszürke, homloka
és farka fehér. Lába és csre narancssárga, a csr
vége fekete. Hossza 25, szárnyh. 18, farkh. 8 cm.
Vizeinkben, a nádasokban, ahol költ is, május ele-
jétl szept.-ig elég közönséges költözköd madár.
H.-nak nevezik még az ugyané családba tartozó

és a Stema nemmel közeli rokonságban lev
Hydrochelidon Boie madámemet is, amely kü-

lönbözik tle abban, hogy a homloktollazat nem
éri el az orrlyukakat, az úszóhártya a lábujjak kö-

zepéig be van metszve, a csór csúcsa egyenes,

farka azonban szinten villás. 4 faja közül ha-

zánkban a következ 3 faj él : a fekete H. (H. nigra

L.) szürkésfekete csrének töve vörös, lábai vörö-

sesbarnák, háta palaszürke, farka, feje és hasa
nyáron fekete, télen csak nyakszirtje és tarkója

fekete. Hossza 30, szárnyh. 22, farkh. 8 cm. Ha-
zánkban nyáron közönséges, nádasainkban költ. A
szürkehasu H. (H. leucopareia Natt.) hasonló nagy-

ságú, csakhogy csre egyszín vörös és a fehér-

szárnyú H. (H. leucoptera Meis. et Schinz), mely-
nek csre vörösesfekete. Mindkett közönséges
költözköd madár. Nádasainkban költenek.

Halászkarám a. m. halászkanyhó.
Halászkeselyü (állat), 1. Halászsas.
Halászkö, nagy hálósúly, melyet mély vízben

történ halászásnál kötnek a hálóra, hogy a fe-

nékre merüljön.

Halászkunyhó, a halászok állandó tanyázó
helye a vízparton.

Halászlak, község, 1. Vágszabolcs.

Halászlé, az alföldi halászok jellegzetes nem-
zeti étele, mely sokféle halból készül (ponty,

csuka, harcsa, kecsege) olyformán, hogy bog-

rácsba vetjük a felaprózott halat, melyet nyílt

tzön vöröshagymával, paprikával és paradicsom-
mal fszerezve fzünk. Keverni nem szabad, csak

rázni, nehogy a haldarabkák szétessenek.

Halászmaidár a. m. halászka (1. o.).

Halásznyest (MustelaPennantii Erxleb., áiiat),

1. Moiyét-félék.
Halász-rhajók, egyes olyan hadihajók, ame-

lyek bizonyos tengerrészeken dolgozó tengeri ha-

lászok biztonságának védelmére vagy ellenrzé-

sére vannak kirendelve.

Halászsas, lialászsólyom, halászkeselyü (Pan-
dion haliaétus L.),aRagadozó madarak rendjébe, a
Halászsas-félék családjába tartozó madárfaj. Szár-

nya a farkon valamivel túlterjed. A 3. szárnytoll a

leghosszabb, a 2. és 4. majdnem egyenl. Csü^e
csupasz. Küls ujja vetél. Háta barnásfekete,

finom fehér tollszegéllyel, fejbubja, tarkója és hasa
fehér. A nyak két oldalán fekoti^ hosszanti sáv van,

farkán 6 sötét harántsáv. Lábai és viaszhár-

tyája ólomkékek.Csüdje apró és elálló pikkelybibir-

csekkel fedett. Hossza 57—62 cm., szárnyhossza

48-53, farkhossza 22—26 cm. Nagyobb folyók és

tavak partján az erdkben él és mintegy 10—15 m.
magasságban röpköd a víz tüki'e felett ós ha egy
halat észrevesz, azonnal leereszkedik mintegy 5
m.-nyin\ majd hirtelen függélyesen a vízbe vett

magát s néhány másodperc múlva a hallal újból

felemelkedik. IVt kgr.-os halat is megfog. A hal-

tenyésztésre igen kártékony. A madarakat nem
bántja. Költöz madár. Fákon fészkel.

Halászsólyom, 1. Halászsas.
Halászszatyor, 1. Halszatyor.
Halászszék, palló, mely egy vagy két bakon

nyugszik ós arra való, hogy róla a halász az ág-

hegyhálót kell mélység vízbe meríthesse.

Halász- sziget, a Hiberni-szigetek egyike, sürü

erdvel fedett korallsziget.
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Haláas-Bzigetek, 1. Pong-hu.
Halásstárs, egy halászbnkorboz tartozsó le-

génység egjináshoz való viszonyának megjelö-

lése.

Halasxtás, 1. Elhalasztás.
Halasztó üzlet, a tzsdéken a határidre kö-

tött üzlotok inoiL'husszabbítása, vagyis a szál-

litáiü kötelezettség elhalasztása i^abb határ-

idre. A H. nlUEsége akkor forog fenn, ha a

kOtotoawttsög tejesítésének idpontán az illet

árú vaST értékpapír árfolyama nem felel meg a

gpeknlMS oboának, ágy hogy vagy veszteséggel,

vagy legalább nem a kivánt eredménnyel bo-

nyolitha^a le az ügyletet, miért is a spe^álást
még folytatni kiváiya abban a reményben, hogy
a l^lközelebbi lejáratnál kedvezbb eredménnyel
bonyolítha^a le az üzletet Gyakran azért is tör-

ténik halasztás, mert az üzletfeleknek nincs kell
idejök, vagy pedig a vevnek még nincs meg a

sz&s^es pénze, az eladó pedig még nem sze-

rezte to a szállítandó árát vagy értékpapírt. A
budapesti értéktzsde jogszokásai szerint a H.

kezelés alá esik, mint a határidre
•. A H. köthet: a) az adott pénz-

iiegszabott kamat kikötése mellett,

•n az értékpapírok folyó kamatja a

u,.u.-/.í. i .;ieti meg; b) bármely külön meg-
térítés nélkül (ingyen) ; c) halasztó-illeték (report)

vagy halasztó-díj (deport) mellett. A b) és r) pont

esetében az értékpapírok szokás szerint számí-
tandó f">hn kaniatiai a halasztást nyújtót illetik

i: k az a megtérítés, melyet a
ti ist nyújtónak ílzet; a ha-

isztö-dyat \)ei\iü megfordítva, a halasztást nyújtó

t'TÍti meg a halasztónak.

Halászta a. m. hálót (1- o.).

Halászverbonkos, 1. Magyar táncok,

Halászvi&dal, német népies játék. A verseny-

zk könny csónakok orrában állva,hosszá rudak-

kal igyekeznek egymást az egyensúlyból kihozni,

hogy a vizbe bukjanak. A csónakot egy kormá-
nyos vezeti, kinek ügyees^ nagyban befolyá-

sosa a versenyszer játék eredméoó^ét.

Haláazripera (A ncistrodon viscivorus Laoép.),

a Csövesfogú ki^yok <S'jleiiO(fh/pha)caofOTi}áhA,

a Vipera-félék családjába, a Csorgöldgyó-fonná-
júak (Crotalitiae) alcsalá4jába tartozó kigyófaj.

Észak-Amerikában mocsarak, folyamok és tavak
mentén honos. Halakkal és békákkal táplálkozik,

(le az emlsöket és madarakat sem .kíméli. 1*5 m.
hosszura is megn ; mérges. Fogságban könnyen
tartható.

Halav&nyság. 1. Sápadtság.
Halaváts Gyula, m. kir. fbányatanácsos és

' száiTos f«')tn^()lógus, ufll. a Krassó vármegyei
isonán lSó3 jüí. 7. A selmeczbányai bányá-
szati akadémián a bányamémöki szakot vé-

u'ozte. 187-t-ben a magyar királyi földtani intézet-

hez került, ahol mint geológus múködik. Mint hi-

vatásos geológusnak fmunkaköre az országos
földtani felvétel. Temes, Krassószörény, Hányad
és Szeben vmoíryék területén eddigelé 12 darab
1 : 75,000 mérték geológiai térképet készített.

Irodalmi mködését 1875. kezdette s azóta 106
kisebb-nagyobb munkája látott napvilágot. Ked-
venc témája a Sagy Magyar Alföld artézi kút-

yotNoA' tanulmányozása, amelyek leírása a m. kir.

földtani intézet Evkönyvének különböz kötetei-

ben jelent meg. Becsesek a magyar pontusi eme-
lettel foglalkozó dolgozatai, részint a m. k. föld-

tani intézet Évkönyvében, részint a Földtani
Közlönyben- Behatóan foglalkozik a középkori
templomokká^ is s ilynem közleményei az Ar-
chaeolofpai Értesítben jelentek meg.

Halbába, a vágó <stísi(Cobüistaeniah.)nQ^\es
neve.

Halban-iéle terhességi jel, a gyapjuszröknok
az effész testen való erósebb növése.

Halbárka, 1. Bárka.
Halbe. Max, német drámaíró, sztll. Gttland-

ban (Ny.-Poroszország) 1865 okt. 4. 1888-94-ig
mint Író Berlinben, 1894—95-ig Svájcban élt,

1895 óta Münchenben lakik, ahol az Intimes Thea-
ter fr dramatische Experimente nev színházat

alapította és az udvari színháznak igazgatója

lett. H. els drámái : Ein Emporkümmling (N'or-

den 1889) és Freie Liebe (Berlin 1890) kevés érdek-

ldést keltettek. Eisgang c. drámája jobban tet-

szett. Nagy sikert azonfc»n a Jugend c. szerelmi

dráma aratott (1893 ; Budapesten eladták a Ma-
gyar Színházban 1897-ben Ifjuság címmel,
ford. Szomaházy István). Ezt követte 1894. Der
Amerikafahrer c. tréfás vígjáték s 1896. a Le-

benswende c. komédia. Frau Meseck c. novellájá-

ban (Berlin 1897, 2. kiad. 1900) a falusi életet

rajzolta, Ein Meteor (u. o. 1900) c. regényében
pedig egj' mvészélet történetét beszélte el. Újabb
mvei : Mutter Erde (1898, magyarul Földanyánk
címmel ford. gr. Batthyány Ervin és Voinovich
Géza 1899); Die Eroberer (1898) ; Die Heimatlosen

(1899) c. társadahní dráma ; Das Tausendjáhrige
Reich (1900) ; Haus Rosenhagen (1901); Valpur-
gisnacht c. vígjáték (1903) ; nagy sikert aratott

Der Strom (1903) c. drámája; Die Insel der Seli-

gen (1906); Das wahre Gesicht (1907) ; BlaueBerge
(1909); Der Ring desLebens (1910) c. novellagyj-
temény; Die Tatdes DietriehStováns(1911); Der
Ring des Ganklers (1912).

Hjüberstadt, Magdeborg porosz kerület szék-

helye s azeltt az ngyaníly ncNü hercegség fvá-
rosa, (1910) 46,481 lak., br-, papír-, szivar-, cu-

kor-, cikória-, gép- és szeszgyártással, keszty-
és gommiárúkée^téssel. A régies kfilsejü város-

nak a kés középkorból néhány érd^^es épülete

van, amelyeken a XV. és XVI. ssáadbeli fa-

archítektura kinyúló emeleteivel és gazdag díszí-

téseivel igen jól megmaradt. A legkiválóbb ily-

nem épületek : a városháza, az egykori püspöki
palota, most vámhivatal, az úgynevezett Ratbs-
keller 1461-bl, a Szt. Istvánról elnevezett dóm s a
Liebfrauenkirche a XIL OL-ból való reliefekkoL

H. a IX. sz.-ban a róla dneresett püspöks^^
együtt alapíttatott. llLS-ban V. Henrik C8á»ár,
1179. pedig Oroszlán Henrik dúlta fel, hogy így a
benne székel püspökön bosznt ál^on. 1648-baa
a yesitflUiai békében az ogyanily nev püsp(%-
ség YÜágiasíttatyán, Brandenburghoz került és
mint H.-i hercegség (1820 km^) bizonyos autonó-

miát élvezett. 1807. Vesztfália királysághoz tar-

tozott, de 1813-ban visszakerült Porossoisiáe^ioii.

1809juL 29-én Braunschweig-Oels fekete csapatai

itt a vesitflUiai ezredet tejesen megverték és elz-
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ték. V. ö. Döring, Bau- und Kunstdenkmaler der

Kreise H. Stadt und Land (Halle 1902).

Halbertsma, Joost Hiddes, németalföldi író és

filológus, szül. Gronwban (Frizland) 1789 október

23., megh. Deventerben 1869 február 27. Pap
volt s bátyjával együtt több munkát írt. Egyedül
is irt a németalföldi irodalom körébl több mono-
gráfiát. Nevezetesebbek: Hulde aan Gysbert Japiks

(2 köt., 1827) ; Het geslacht der Van Harens (De-

venter 1829) és Aanteekeningen op den Spioghel

Históriáéi van Jacob Maerlant (u. o. 1851, 2 köt.

;

Hága 1854). Utolsó munkája a friz népnyelv
befejezetlen szótára volt, mely 1874. jelent meg.
— öccse H. Eeltje, szül. Grouwban 1797 okt. 8.,

megh. u. 0. 1858 márc. 22. Orvos volt és nagy
népszerségre tett szert a friz népéletböl merített

termószethü és friz népnyelven irt mveivel. Meg-
említjük közülük a következket : De Lapé koer

fen Gabe Skroor Deventer (1822, 3. kiad. 1834)

;

Twigen uw ien alde Stamme (u. o. 1849) ; Minne
Jorrits Reis (1851); De Quikbom (Leeuwarden

1857) ; De Jonkerboer of Krystijd in Sínt Steffen

yn aklFrieslán (u. o. 1858, 2. kiad. 1859). Mindkét
testvér költeményeibl és elbeszéléseibl Deven-
tí'rben (1871) teljes kiadás jelent meg.
HalberzwOlf, német hazárd játék, melyet

52 lapos francia kártyával rendesen 3—4-6n, de

nyolcan is játszhatnak. Egyik játékos a bankár

;

ez lehet állandóan ugyanaz a játékos, de lehet-

nek felváltva a többiek is bankárok (repül bank).

A disznó 11, király, dáma, pub Vj. » többi lap

pedig annyi pontot számít, ahány szem van rajta.

A bankadó jobbra osztva egy-egy kártyát ad a
játékosoknak s végül magának is oszt egyet. A
játékosok, mieltt lapjukat megnéznék, tetszés

szerinti összeget tehetnek rá, de csak a bank ere-

jéig. Megállhatnak az els lapnál is, de kérhetnek
többet is. Ha a játékosok nem kérnek már több

lapot, a bankadó magának oszt. Akinek legtöbbje

van, nyert. Egyenl pontszámnál a bankáré az
elny.

Halbig, 1. A^idreas, német szobrász, szül. Don-
nersdorfban (Bajorország) 1807., megh. 1869.
Rendkívül gazdag plasztikai diszfl köoltárt készí-

tett a bécsi fogadalmi tomplom számára, melyet
1874. a bécsi Augustinerkirchében állítottak föl.

Helyreállította a würzburgi Mária-kápolnát, tle
való volt az a Szentháromság-oszlop, mely Buda-
pesten az Eskü-téren állott, de amelyet lebontot-

tak.

2. H., Johetnn, német szobrász, az elbbinek
öccse, szül. Donnersdorfban 1814 júl. 13., megh.
1882 aug. 29. Münchenben tanult, ahol 1845. a
szobrászat tanára lett a politechnikumon. Ijegjele-

sebb milvei : Oroszlánok a müncheni Pinakotheka
épületén ; Róma és Minerva szobrai a müncheni
Hofgartenben; kitn festk szobormintái a szt.-pó-

tervári muzoum számára;az óriási oroszlánnégyes-
fogata müncheni diadalkapun; két nagy oroszlán
és egy domborm a müncheni Wittolsbach-palota
számára; 18 szobor mintái a kolheimi szabadság-
csarnokon ; n. Miksa bajor király szobra Lin-
danban ; Platen szobra Anshachban ; Frauenhofor
szobra Münchenben ; Kmancipáció-csoport New-
Yorkban

; Józsefnádor szobra Budapesten a József-
téren (1869) ; nagy márványfeszület, melyet H.

Lajos bajor kii'ály rendelt meg Oberammergau
számára ; a Fürd nk ; Párducon ül leány stb.

Halbik Ciprián Gáspár, szt. Benedek-rendi
apát, szül. Dákán, Veszprém vármegyében 1840
júl. 6. Középiskoláit Pápán és Gyrött, felsbb ta-

nulmányait Pannonhalmán végezte; tanár volt

Gyrött, gimnáziumi igazgató Komáromban;
1879-töl könyvtáros Pannonhalmán, 1885. alper-

jel, 1891. perjel, 1894 májustól tihanjn apát.

Munkái : Adatok Pannonhalma múltjához (1880)

;

Bens vonatkozások a földrajz és világtörténelem

között (Komárom 1879) ; Az 1809-iki Györ-Kis-
Megyer táján vívott csata (Gyr 1878) ; Könyv-
tárak (Budapest 1882). Szerkesztette a gvri Nagy
Képes Naptárt 1877. és 1878-ban, ahol József kir.

herceg, Zalka János dr. gyri püspök, Kruesz
Krizosztom dr. pannonhalmi fapát és Litzen-

Mayer Sándor fest életét és mködését méltatta

;

írt még több egyházi beszédet, íQusági elbe-

szélést és novellát. Németbl átdolgozta Grilson
Paula több ifjúsági mvét.

Halbóditó, JiaÜtet, halmuszlag, tésztába vagy
kenyérbélbe gyúrt növényi móreg.mely apró,borsó-

nagyságú darabokban vízbe dobva, ha a halak fel-

szedik, alkalmas aira, hogj' azokat meghódítsa,

st megöü'e. Ersen irtó halfogási mód, amelyet a
törvény szigorúan sújt.

Halbr, cethalak tüskékkel bentt bre, ame-
lyet az állat testérl lenyúznak, azután deszká-
kon V. rámákon kifeszítve lassan kiszárítanak és
lemezekre fölvagdahiak. A H.-t fa- és fémmunkák
és gipszminták locsiszolására, mintáknak nyerges-
brbe való bepréselésére és chagrin készítésére

használják. Csiszolás után tetszets rajzot mutat,

miért is díszmáruknak bevonására is használják.

L. még Br.
Halban, 1. Chalybon.
Halcsik, a réti csík (Misgurnits fossilisL.)né-

pies neve.

Halcsont, szaruuem tömeg, mely többé-ke-

vésbbó siirlóformán meggörbült, széles felületük-

kel egymás mellett fekv háromszög, ritkábban

négyszög lemezekben aH.-oscetek (Mystacoceti)

szájában a fels állkapocsról és a fels szájpadlás-

ról haránt sorokban szabadon lecsüng. A lemezek
bels oldala lószrszer, hosszú szilánkokra pa-

matolódik, melyek a fels állkapocsnál körkörö-

sen kinyúlnak a szájból és szakállfólét alkotnak,

A szájpadlás közepén lev leghosszabb lemezek
hosszúsága 3 —4, st 5 m.,vastagságuk 9—10 cm.,

szélességük 30—35 om. összsúlyuk néha 1500 kg.

A lemezek vén ceteknél fekete, fiataloknál kékes
színek. A megölt állatok szájából kiveszik a le-

mezeket, megtisztítják, vékonyabb lemezekre
osztják, megszjirftják, lehetén hosszú darabokra
frészelik, vízben fzik, mig meg nem puhulnak,
azután gyaluval v. késsel a kell vastagságú pál-

cikákra hasítják, melyeket végül megcsiszolnak
és kifényesítenek. A H.-ot esernyömdak, botok,

ostorok, fzök és ni kalapok készítt^sénél hasz-

nálják föl. Gzben vagy forró homoklwm meg-
puhítva, formákba sajtolják s gombokat meg sze-

lencéket készítenek belle. A H.-okból álló fés-
képzdraény a H.-os ceteknél fontos szerepet visz

a táplálék megszerzésében. Ezek a cetek ktUön-

böz apró tengeri állatokkal táplálkoznak olyan-
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formán, hogy roppant napy. széles szkjukat föl-

tútvti. sz^ün>srüki't nu>írt<)ltik vízzel s vele külön-

txjzö óázkáló állattal. Ha szájakat beoeakják, a

H.-ok, minthogy valamennyien fBggölegeeen le-

fele állnak, szitit alkotnak, melyen &t a víz ki-

folyhat, az állatok azonban fogra maradnak. A
grönlandi bálna (Balaetta mysHcetus L.) H.-jának

súlyát átlag 700-1000 kg.-ra becsülik. A fehér

H. (OS sepiae) a Sepia nev tintahal belváza.

Haicsontos oetek. 1. Cetek.

Iliftlcjon (iiut), 1. Jégmadarak.
IIalc>onid»« (iuat), a Rikácsolómadarak

('í'.ornna*'fonues) rencljének egyik családja,

\ frikában, Dél-Ásiában és AusztráUá-

i rokonai az eoröpai jégmadárnak. L.

je'jímvtiirak.

Haldana (4<ü: ktfüal), Bichard Bttrdon. angol

államférfiú és tllozóftes, szül. Skótországfoan 1856.

Aa ataöliániak 1885. liberális tagja, 1902. titkos

tanácsos lett. 1902—904-ig a St.-Andrews egyete-

men adott eló. 1905 dec. hadügjininiszíer lett

Gampbei-Bannemian kabinetjében, s mint ilyen,

tdjeeen átreformálta az angol hadsereget. 1911

márciosban megkapta a vücoutit cimet s a fels-

házba ment, hogy ott a kormányt képviselje. 1912

júniusban lordkanoellárrá ée felsházi elnökké ne-

veiték^ü. Müvei : Essays in philosophical eriticism

(London 1882): Life of Adam Smith (1882); Edu-
«ation and empire (1902) : The pathway to reality

(1903—904. 2 köt.) ; Army reform and other ad-

TOBBoo (1907). Angolra fordította Schopenhaner

:

DIe Welt als Wille und Vorstellnng c. mvét.
Haldat féle készülék, a folyadékok fenéknyo-

másának kimutatására szolgál.

Haldeman (ejtsd: heidmen), Sámuel Stehmann,
amerikai természettudós és fliológus, szül. Locust

Ofovebaa (Pennsylvania) 1812 aug. 12., megh.
CadeldÉBben 1880 szept. 10. 1851-ben a pennsyl-

vaniai egjeflemen a természettudományok, 1869.

iL0.as fianhasonlítö nyelvtudomány tanára lett.

fluáBUTfl tar|n^a.iaftn,inTn&nyi és nyolvtudományl

Mflaek Bienöje.

HaldcB, Arnoíd an der, ismertebb Meldithal

Arnold néven, a Teli-monda szerint a RfitU-szö-

Tetségnek s közvetve a sv^ci szabadságnak egyik
megaíapitöja. L. Teli-monda.

Haldobólca (iii»t), 1. Ligula.
Haldoklás, 1. Halál és Agónia.
Haldokló gallus. l.Oöröa szobrászat.

Haldoklók búcsúja, a Kai egyházban az a
teljes hnr.sú (1. BÚCSÚ), amelyet (sak egyszer és

p« "ál pillanatában lhet elnyerni. Külön-
h "H nyerhet: áltahinos feloldozá.-^. hal-

duKiuK Keresztje (I. o.), valamely testvértllethez

való tartozás, különös p^mi engedély stb., újab-

ban búcsúimádság elvégzéee címén. Föltétele,

hog>' a haldokló, ha a aiantaégeket már föl nem
Teheti, Jézus szentséges nevét szóval v. legalább

Mtvében segitségttl liívja és bneinek kiengesz-

Méséfil megadással fogadja Isten kezébl a szen-

vedéseket ée a halált. V. 0. Beringer, Die Ablásse,

Ihr Wesen u. ibr Gebrauch (Paderbom 1906).

Haldoklók gyertyája. megsiMitelt viasz-

gyertya, melyet katolikus szokAs sz^int az Ür
eljövetelére való készenlét jelképéül a haldokló

fölött mondott imádság (commendatio animae)

alkalmával raegg> ujtanak, néha a haldoklónak

kezéb' i» adnak.

Haldoklók keresztje, a kat. egyházban az a
kereszt v. feszület, melyet az arra felhatalmazott

pap a haldoklók búcsújával (I. o.) látott el s me-
lyet a halálküzdelemben a kézben kell tartani v.

a haldokló szobájában elhelyezni. Csak a kereszt

tulajdonosa nyerheti el a búcsút. V. ö. Beringer,

Die Ablásse etc. (Paderbom 1906).

Haldoklók könyve, az Ars moriendi (1. o.).

Haldoklók szentségei, helyesebben betegek

szentségei. ElBÓsorban az utolsó kenet (1. o.), az-

ntéui az ezt megelz bnbánat és oltári szentség,

amelyeket a kat. egyház a nagybetegeknek szol-

gáltat ki. A gyí'iszlapokon legtöbbnyire mint ha-

lotti szentségek szerepelnek, de ez helytelen, mert
a holtak semmiféle szentséget nem vehetnek föl

.

A holtak szentségeinek helyes értelmezését 1.

Holtak szentségei és Szentségek.

Haldoktor, a nyálkás compó (Tinca fulgaris
Cnv.) népies neve.

Halé (^itsd: bél), 1. Edtcard Everett, amerUcai

író és teológus, szül. Bostonban 1822 ápr. 3.,

megh. Roxburgban 1909 jún. 10. Ó alapította a
Christian Examiner, a Sunday-School-Gazette,

1869-ben az Old and New (mely 1875. a Scribner's

Monthly c. lappal olvadt egj'be), 1886. a Lend the

Hand stb. c. lapokat. Nagyszámú, többnyire fllan-

tropikus irányú ifjúsági irataival, töiténeti. köl-

ti és teológiai mveivel a sajtóban s ugyanilyen

szellem beszédeivel a templom szószékérl áldá-

sos hatást gj'akorolt korára.

2. H., George Eüery, asztroflzikus, szül. Chica-

góban 1868 jún. 29. Ó alapította a chicagói Ken-
wood-Observatoiy-t. 1897 óta az asztrofizika ta-

nára a chicagói egj'etemen és a Yerkes-esUlagda

igazgatója. Fontos vizsgálatokat eszközölt a Nap
színképérl; ö alkotta a spektrohéliográf nev
mszert, amelynek segítségével a Nap fáklyáit és

protuberanciáit elször sikerült lefényképeznie.

1895 óta az Astrophysical Journal kiadója.

3. H., Horatio, amerikai nyelvész és etnológus,

szül. 1817 máj. 3. Newportban (New-hampshire,
Északamerika), megh. 1896 dec. 29. Clintonban

(Ontario). A Wilkes kapitány vezetése alatti aosz-

tráliai expedícióban mint nyelvész és etnológus

vett részt ée United States Exploring Bxpedition,

Ethnography and philology (Philadelphia 1846)

c. müve az ausztráliai és polinéziai néprajz és
lingipriTti^n terén korszakot alkot. Késbb ktUö-

nösenacaoadai indiánnsoknyelvét tanulmányozta

és ISK óta az American Association for the Ad-
vancement of Science elnöke volt. Fóbb munkái

:

Indián Migrationsaa evidenoed by language(1883):
The Oripíii of Langoagee and the Antiqnity of

speaking Man (1886); Was America peopledflNMn

Polyneeia?(1890).

4. H., Sarak Josepka. az elbbinek anyja, ame-
rikai írón, szül. 178^ okt. 2-i. Newportban, megh.
1879 ápr. .30. Philadelphiában. 1828-1837-ig a

Ladies' Magaziné, majd 1837-t61 fogva a Ladies'

Book c. folyóiratot szerkesztette. Pöbb munkái

:

Sketches of .\merican Character (1830) ; Grosve-
nor (tragédia, 1838) ; .\lice Ray (1846) ; The Judge,

a dráma o( american life (1854) ; Lve, or a Wo-
man's Destiny (költemények, 1870).
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Haleb, város, 1. Aleppo.
Halebi, régebbi török hosszmórték= 0709 m.
Halec (lat., alex, halex), a régi rómaiaknál

a hal-mártások egyik ers fajtája, mely leginkább

tengeri harcsából és osztrigából készült. A régi

ichtiológiában H. a. m. Jiering.

Hale-íéle puskagránát, épp úgy készül, mint
a kézi gránát, csak a hajító zsinór helyett egy
20 cm. hosszú pálcaszárat tesznek rá. Ezt a puska-

csbe dugják és az így a torkolatra ersített grá-

nátot közönséges tölténnyel lövik ki, amelybl
elbb a lövedéket eltávolítják. A lövéstávolság a
nagy súly (626 g.) és nagy elégési rnél fogva
csak 100—150 m., 80—120 m. röpülési magasság
mellett. Irányzott, pontosan célzott lüvé8röl,irány-

zék-készítésrl még szó sem lehet, csupán gya-
korlat útján szerzett ügyességrl. A löv a na-

gyobb távolság miatt nincs veszélyeztetve. A tü-

zelés szaporasága 2—3 lövés percenként. Tábori
harcban alkalmazása ritka, mert vagy állva,

mint a dísztüzhöz a vállra, vagy térdelve a földre

tett fegyverrel kell lni, tehát 100 lépésre az
ellenféltl igen nagy célt kell mutatni. Annál
nagyobb szerepe lehet a várhaxcban a födözókek

mögé hajítva.

Hálek, Vüezslav, cseh író és költ, szül. 1835
ápr. 5. Dolinekben, megh. 1874 okt. 8. Prágában.
Húsz éven át (az ötvenes és hatvanas években)
vezetje volt a cseh ii-odalmi életnek, amit ki-

váló szervez tehetségének köszönhetett. Nem
volt eredeti tehetség ; a külföldi írókat szolgailag

utánozta s ezért nem tudott kiválót alkotni. Sok-
oldalú és igen termékeny író. Legkiválóbb mint
lírikus, enem mvei : Vecemi pisné (Esti dalok,

1858) és V prürode (A természetben, 1872) c. dal-

gyjteményei. Epikus színezet verses elbeszélé-

sei, pl. Alfréd (1858) ; Dévce z Tater (A tátrai lány,

1871), gyengék, de a természeti leírások helyen-

ként gyönyörek. Novellái s regényei kevésbbé
jelentékenyek, drámáinak meg (pl. Carevié Alexej)
csakis saját korában volt hatása. Összes mveit
I. Vléek adta ki Prágában 1905-1913. Ceáti spis.

XIX. stoleti c. váll. Életrajza Schultztól a Sebranc
spisy XI. k.

Halélettani és szennyvíztisztító kísérleti ál-

lomás, a földmivelósi tárca keretében szervezett,

a halászat és a haltenyésztés ügyét úgy elméleti,

mint gyakorlati irányban szolgálni hivatott szak-
hivatal. A halak s a halak táplálékául szolgáló

parányi szervezetek életviszonyain kívül tanul-

mányozza a vizek szennyezésébl ered káros ha-
tásokat s a szennyvíztisztítási mó<lokat ; mint
szakért útmutatásokat nyújt az ide vágó kérdé-

sekben. Az állomást hatóságok, egyesületek s ma-
gánosok vehetik igénybe. Eljárása közérdek
ebetekben díjmentes, különben pedig elzetesen
megállapított árszabás alá esik.

Halél, hálóból készült zacskó, melyben a fogott

halakat a vízben tartják, hogy élve niarac^anak.
Halén, Jüan van,Feracamposgrófja, spanyol

tábornok, szül. Cadiz közelében 1790 febr. 16.,

megh. 1864 nov. 8. Családja belga eredet volt

8 mint 15 éves kadét részt vett a trafalgari ten-
geri csatában. Azután az 1808—12-iki szabad-
ságharcban és az 1820-iki forradalomban szere-
pelt. A forradalom elnyomása után (1823.) Brüsz-

szelbe ment s 1830 szept. a belga felkelk
élére áUva, kiverte a hollandiakat onnan. 1836—
43-ig a spanyol pártharcokban küzdött a karlis-

ták ellen. Ezután Angliában és Brüsszelben élt

felváltva, mígnem 1854. végleg visszatárt Spa-
nyolországba s a politikai élettl visszavonultan
töltötte utolsó éveit.

Halenga, Nubia egyik néptörzse a bedzsák ú. n.

taka csoportjából. Nyelvük a hamita nyelvcsalád
kusita ágához tartozik. Grammatikáját kiadta

Ahnquist (Upsala 1885). Néprajzi leírásukat

Hartmann A., Zeitschrift für Ethnol. 1882. foly.

Halenyv, bizonyos tengeri állatokból nyert
enyvszer anyag, melynek undorító szaga van és
ez alkalmazását nagyon hátráltatja, 1. Enyv.
Hales (ejtsd: héisz), Stephen, angol növényflzioló-

gus, szül. Kent mellett Beckesbournban 1677 szept.

17., megh. a middlesexi Teddingtonban 1761
január 4. Cambridgeben végezvén a teológiát,

több helyen lelkészkedett, szabad idejében pedig

matematikával és természettudományokkal fog-

lalkozott. Számos fizikai és kémiai müve meg-
állapította hírnevét. Vegetable statics, or an ac-

count of somo statical experiments on the sap
in vegetables (London 1727, 3. kiad. 1738) cünü
munkája számos megfigyelés és kísérlet, mérés
és kiszámítás megojtésével a növény táplálkozá-

sát, nedvszállását és növekedését az akkori fizi-

kai ismeretek szerint egyöntet eleven képpé állí»

totta össze.

Halesa (Halaesa), ókori város Szicília északi

partján a Halesos folyó mellett
;
görög zsoldosok

és herbitai kolonisták alapították Kr. e. 403. ; a
római uralom alatt jelentékeny kereskedelmi vá-
ros volt. Rommaradványai Tusa mellett még lát-

hatók.

Halesia L. (aöv.), a Styraceaceae család gó-

nusza ; 3 faja az Egyesült-Államokbaa honos. A
H. tetrnptera L. (ném. Maiglöckchenbauin a. m.
gyöngyvirágfa) 5—8 m. magas cserje, levele

váltakozó, széles, elliptikus, virága fehér ós a ta-

valyi ágakon gyórvirágú csomókban áll. Termése
4 szárnyú. Európában díszcserje, de kevéssé van
elterjedve, noha jól kitelel a szabadban. Igen

ajánlatos.

Halesi Alexander, l. Alexander de Hales.
Halesowen (ejtad: heiMoen), helység Woroester

angol countyban, (loio) 25.765 lak., jelentékeny

vasiparral.

Halesö. 1. Csodaesö.
Halesz, Tápiószeléhez tartozó puszta Fest-Pilis-

Solt-Kiskun vm. abonyi j.-ban, (i9io) 1887 lak.,

postaügynökség ; u. t. Tápiószele.

Halétetö, 1. HaWódító.
Halevi, 1. Juda ha-Lein.

Halévy (^ttsd: aievi), 1 . Jacques Fromeiúal Élte,

francia zeneszerz, szül. 1799 máj. 27. Parisban,

megh. 1862 márc. 17. Nizzában ; Parisban temet-

ték el. Neve eredetileg Léni/ volt. 1809— 19-ig a
Consorvatoire növendéke, Cazot, Lambert, Berton

ós Cherubini vezetése alatt tanult. 1819. Horminie

c. kantátéjával megnyerte a római díjat. Els szá-

mottev sikereit Clari c. dalmvével (ThéAtre ita-

lien 1829) és Manón Lescaut c. balettjével (Nagy
Opera 18:^0) aratta. Világhírét La Juive (1836) c.

operájának köszönheti. Ennek sikerével késbbi
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müvei közfll csak a L'édair cvigdalm mérközhe-
tik. 1836-ban H.t az Académie Pran^aise tagjai

közé választotta. 1833-ban a Conservatoire faga-

ée elleapont-tani katedráén Fétis utóda lett, 1840.

a zoneBzorzés tanára. Harminchat operát irt Bc-
tv :(1 hátrahagj'ott dalmvét, Ludovic-ot.

ii yütt Irta a La tentation c. ballet-

operát ; 1847. az Opera National megnyitására,
Ádámmal, Auberrel és Cwafával együtt a Les
premien pas c. dalmvet. Uag>'atékában kétm-
vet taláttek. az els Noé (Le délage), a másik
Vanina d'Omano. Ezt az utóbbit veje, Bizet fe-

j«rte he. Operáin kívül irt még : kantátokat, féríl-

kíí: tnáncokat, nottumókat. zongoraszoná-
t;i zre s több elméleti mvet. H. a szer-

zje a ( uf rubini neve alatt megjelent Cours de

oonti^point et de fuguenak. Emlékbeszédei, ame-
lyeket mint az Académie Pranpaise titkárja mon-
dott, Souvenii-s et portraits (1861) é.>í Derniers

Souvenirset portraits (1863) c. jelentek meg. Élet-

njziít öccse, Léon JET. (1862), E. Monnais (1863) és

A. Pömin (186Ö) írták meg.
2. H., Joseph, firancia orientalista és Afrika-

utazó, szül. Drinápolyban 1827 december 15.

Beutazta (1868) Ésáik-Abessziniát, hogy a falasa-

kat (abesszíniai zsidók) közelebbrl megismerje

;

' -^69—70. Jemenbe utazott, ahonnan számos
:áhai felírást hozott Európába. Ez utazásában
-'ész Nedzsránlg (é. sz. 18«) jutott. Nagy mun-
tsságot fejtett ki a sémita régiségtudnmány
rén. Mvei : Rapport sur une mission archéolo-

- que dans le Yemen (Paris 1872); Essai sur

la langue Agaou, le dialecte des Falachas (u. o.

1873) ; Voya«e au Ne(]yran (u. o. 1873). Mélan-
ges doy '

-
.: ^.\~ ot d'archéologie sémitiques (u. o.

1874): ts rellgieux de l'Assyrie et de
'" ^•'

u. 0. 1882); Mélanges de critique

relatiíis anx peuples sémitiqnes (u. o.

, ., . , ^velles observations sur les écritures

indicnno (u.o. 189ö): Le Sumérisme et l'histolre

Babilonienne (u. o. 1900) ; Les tablettes gréco-

babylonáennee et le simiérisme (u. o. 1902) ; Essai

sur les inseriptions Proto-Arabes (u. o. 1903);
^ ovaniípliques (u. o. 1903). 1892 óta kiadója

>ue sémitique d'epigraphie et d histoire

aucieane (Paris) folyóiratnak.

3. H., Léon, francia író, szüL Parisban 1802
jan. 14., megh. St. Germain-en-Laye-ben 1883
szept. 3. Igen termékeny iró volt, aki néhány tör-

téneti és iTodalomt<>rténoti öeszefc^laláson kivtU
a népirodalom majd minden ágával is kisérlete-

luint mfordító is kivált. Eredeti mvel kö-
ilemes .szatírái élükkel tnnek ki Pables

. ->*.ii és Fables nouvelles (1855) c. kötetei. Szin-
txahjait jobbára mások (Jalme, Comu stb.) tár-

saságában irta.

4. H., Ludoiic, francia író, H. Léon fia, szül.

Parisban 1834 jan. 1., megh. u. o. 1908 máj. 8.

Hírnevét Offenbach operettjeihez (jobbára Henri
Mí-Uhac társaságában) írt szövegkönyveivel ala-

pította meg, amelyek közül említhetk: Orphée
aux enfers(1861) ; La belle Héléne (1865) ; La vie

arisienne (1866) ; La grande-duchesse de Gérol-
tein (1867). Ezen, aO. császárság léha életfelfo-

L'ását, féktelen élvvágyát visszatükröz színpadi
termékek mellett e két iró a magasabb rend,

finomabb vígjáték terén is sikerrel kísérletezett,

ilyenek : La petité marquise (1874) ; Le mari de
la débutante (1878), mig komolyabb színmveik
sorából Frou frou (1869) válik ki ; íinom humor-
ról tesznek tanúságot Madame et Monsieur Car-

dinal (1873) és Les petit Cardinal (1880) c. össze-

gyjtött rajzai a párisi szinészvilág életébl.
Legnagyobb síkerét L'abbé Constantin (1882) c.

ders regényével aratta, mely a színpadon is élet-

képesnek bizoujnilt. Említést érdemelnek még
Criquette (1883) és Mariette (1893) c. regényei.

Karikari (1892) cím novellás kötete s az 1870—
187 lik évi háborúra való visszaemlékezései:
L'ínvasion (1872) ; Notes et souvenírs (1889) és
Le 4. septembre 1870 (1903). MeUhac-kal együtt
irt színmvei Théátre de Meilhac et H. címen
jelentek meg (Paris 1900—902, 8 köt.). Magyarul
megjelent : A kékszakállú herceg, operett, ford.

Latabár Endre (Debreczen 1869) ; Carmen, dal-

m, ford. Ábrányi Kornél (Budapest 1876) ; A kis

herceg, operett, ford. Rákosi Jen (1878) ; Con-
stantin abbé, vigj., ford. Paufay Ede (é. n.) ; A
tisztelend úr, regénv, ford. Zempléni P. Gjiila

(1884): Elbeszélései, ford. Szana Tamás (1893)

;

A hercegné, A táncmester, Házasság szerelem-

bl, elbeszélések, ford. Ujkéri (1898) ; A Cardinal-

család és más elbeszélések (1894) ; A trombitásló

és más elbeszélések (1894) ; Tom és Bob (1896)

;

A fekete golyó és egj'éb elbeszélések (1896) ; Frou-
Frou, színm, ford. Fái J. Béla (1898); Konstan-
tin abbé, elbeszélés (Pesti Napló 1882 évf.);

Criquette, regény (Nemzet 1883. évf.) ; \ longue-

vali lelkész, regény (Pesti Hírlap 1884. évf.). V. ö.

J. LemaUre, Impressions de théátre, I—IIJ., IX.

(u. o. 1888—96) ; H. d'Jitnéras, Avant la gloire

I. (u. o. 1902).

Halez, 1. Halec.
Hallá, H.-fü (ntt» ), 1. Álfafü, Árvalányhaj és

Esvarto.
Halfaja, város Dar-H. núbiai tartományban a

Kék-Nílus partján, Khartummal szemközt, 8000
lak.

Haliarkas (Stercorarius Briss.), a SlrályfiUék

családjába tartozó madámem, mely nevét raga-
dozó természetétl kapta. Csrének töve viaszhár-

tyával ellátott, ez alatt a csr közepe eltt vannak
az orrlyukak. Az els evez toll a leg^ioessabb, a
(árk ékalakú. 12 tollas. A csQd a kOaéps ujjnál

hosszabb. Földünk É.-l hidegebb részelt lakják;

rendesen a nyílt tengoren tanyáznak, költés Ide-

jén a partokon, szigelÍAen tartöikodnak. Kitnen
úsznak, rendesen azonban a levegben röpködve
töltik idejüket; röptük a sólj'mokéra emláteitet
Halakkal, madarakkal, tojásokkal, gerinctelen ál-

latikkal és apróbb emlúsállatokkal táplálkoznak

;

a nagyoM) lájok lüs báráoykákát is megtámadnak
és szemüket és agyvelejtlket kivájják. Kártéko-

nyak, exért ai északi népek nagyban pnsztl^ák.

Legnagyobb termetfl a hollnyi noM-H. (Sterco-

rmiwt skua Brttn.), mely télen (rivíétve Anglia,

Franciaország, Hollandia és Németország tenger-

partvldékto iself(Mtlu] ; hazánkban Dalmáciában
Cnrzola szigetén ésd^t^ Kisebb a vaíjúnagy-
ságti szélesfarkú H. (Stercorariuspomatorktnus
Tenun.). mely hazánkban szeptemberben és októ-

berben a Balatonon és a Pertn majdnem minden
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évbon megjelenik, ósszel hazánkban rendesen el-
fordul az ékfarkú H. (Stercorarius cevphus
Brünu.) is, mely az északi félteke sarki vidékein

honos. A nyílfarkú v. sarki H. (Stercorarius

parasiticus L.) az északi Sarkkör lakója, télen a

mérsékelt égöv táján honos; hazánkban átvonu-

lás alkalmával szkor észlelték.

Hali bred (ang., ejtsd: háf bred) a. m. félvér,

az a ló, amely angol telivórnek valamely más kö-

zönséges lóval való keresztezésébl származik.

Half-Breeds, 1. Bois-hrulés.

Half-Crown (ang., ^tsd: háf kraaa) a. m. fél

korona, angol ezüstérem 2^1^ shilling értékben.

Hall-Dome, sziklacsúcs, 1. Yosemita Valley.

Hal-folyó, 1. Nagy-H. (Great-Fish- river),

350 km. hosszú folyó a Fokföldön, ered a Kom-
pass-hegytl K.-re, mellékfolyói: a Kis-H., Brack,

Tarka, Baviaans, Kat és Konap, Newcastlenél az
Indiai-óceánba ömlik. A nedves idszakban 10—16
méter mély, meleg évszakban kiszárad. — 2.

Nagy-H. v. Aup, az Oranje 660 km. hosszú mel-

lékfolyója Dél-Afrikában, az Avas-hegységbon
ered, csak idközönként van vize. — 3. Nagy-H.
(Back-river),\>ritÉszsik-Ameríka folyója, az Ayl-

mer-tó közelében ered, kietlen vidékén számos
kataraktával és vízeséssel folyik keresztül, az

északi Jeges-tenger Elliot-öhlóbe torkollik.

Halfpenny (ang., égted: háf penni V. bépeni),

angol váltópénz, a pemiy (1. o.) fele.

Halgazdaság, gazdasági keretben végzett

olyau üzem, amelyik a föld termerojét halhús

elállításával értékesíti. Amióta ugyanis a tudo-

mány földerítette, hogy a halak túlnyomó része,

— legalább fejldésük els szakában — kizáró-

lag a vízben él parányi állati és növényi szer-

vezetekbl táplálkozik ós megtanított arra is,

mint lehet ezek létfeltételeit a talaj megfelel
gondozásával és müvelósóvol elmozdítani, a ha-

lászat nem jelent többé csak halfogást, mint haj-

dan, hanem olyan termelést, amelyiknél ugyan-
csak szakértelem és töke játsszák a fszerepet. A
H. üzeme sokféle az adott helyzeti viszonyok sze-

rint. Függ nem csak attól, milyen halat akarunk
termelni, hanem attól is, min viszonyokhoz kell

alkalmazkodnunlí. A halféleség tekintetében a víz-

minség határoz. Hideg természet vízben a
salmonidák, felmeleged vizekben ellenben a
ponty, süll, compó stb. sorából kell a tenyész-

tend halat választani. Az üzem lehet tidjes vagy
csonka, aszerint, amint a halat születésétl teljes

kifejldéséig, avagy csak életének egy bizonyos
szakában gondozzuk. Ktllönbsóg van abban is,

vájjon gazdaságunk öncél, vagy csak eszköz
moiglev természetes vizek jobb kihasználására.
Legintenzívebb fórmája az ú. n. tógazdaság (l.

Hdlászat), ahol a tavak egész sorozata áll ren-

dplkozésUnkre, melyben a halak kor szerint el-

különítve ós úgy tartatnak, hogy télen át, amidn
táplálékigényük a minimumra csökken, ú. n. telel-

tetökbe helyeztetnek azért, hogy a többi tava-
kat kiszárítani és ennek segítségével a jöv évi
táplálóktormelésre elkészíteni lehessen. Van eset
arra is, hogy az üzemet váltógazdasággá fejlesz-
tik, amikor egy bizonyos terület több éven át
mnzögazdjvsjigi mvelés alatt áll és ezt kövotleg
mint tó használtatik elre megállapított forduló-

ban. Ilyen alakban a termtalajnak valósággal a
legintenzívebb kihasználása. Hazánkban újabban
örvendetesen terjed s kiváltképpen amióta a
halaknak mesterséges táplálását, az ú. n. takar-

mányozást is alkalmazzák, igen jelentékeny ha-
szonnal zik. Ezidszerint 20,000 kat. holdat meg-
haladó kiterjedés tavakban foljik rendszeres
H., amelyekbl mintegy 3 millió K érték hal

kerül évente forgalomba.
Halg-el-üad, Goletta (1. o.) tuniszi kikötváros

arab neve.

Halguano, halak hulladékaiból és eledelül nem
értékesíthet halakból készült száraz, porszerü
trágyaszer, melyet tengermelléki vidékeken rég-

tl fogva trágyázási célokra használnak és for-

galomba is juttatnak. Az e céhra Norvégia, Angol-,

Francia-, keleti Oroszország partvidékein, a Lofo-

tokon, Uj-Foimdlandon és Helgolandon készült,

sárga, halszagú port képez H. összetétele a ké-

szítésre használt anyagok szerint nagyon vál-

tozó. Nitrogéntartalma 5—12, foszforsavtartalma
6—16 és káhtartalma 1—27o között szokott vál-

takozni, Trágyázási célokra úgy alkalmazzák,
mint a közönséges guanót, a tartalmasabb H.-ból

kataszteri holdjára IV2—3 q-t számítva. L. még
Heringguano.
Halhágcsó a. m. hallépcsö (l. 0.).

Halhatatlanság. Hogy a lélek nem vész el

a testtel, hogy az ember valamely formában a
test halála után is megmarad, a vallások egyik
legrégibb alkotó része, mely a különböz idk-
ben ós népeknél a legkülönbözbb formákat öl-

tötte. A fejldés alsó fokán álló népeknél a
megholtak lelkei szellemek és kisértetek alak-

jában vesznek bennünket körül; a hinduknál
s egyiptomiaknál a lélek a test halála után más
testet ölt s mint állat vagy ember újra kezdi az
életet a földön — lélekvándorlás (1. 0.) — ; a görö-
göknél a halál után az embernek mintegy ár-

nyékképe kerül a Hades-be ; a három nagy mono-
toista vallásban a lélek új életet ól a síron túl,

amelyben az itteni élet diszharmóniái megoldásu-
kat lelik. A filozófiában elször Piaion foglalkozott

a H. gondolatának filozófiai bizonyításával, azóta

ez a spekulatív filozófia állandó tárgya. Azok az
okadatok, melyekkel a filozófiai rendszerek és is-

kolák a lélek H.-át bizon.vitják, a következk : A
lélek természetébl merített okadat. A lélek a test-

tl különböz való ; a lélek nem osztható részekre,

mint az anyag ; a lélek egyszer, mindig maga-
magával azonos. Minthogy pedig a haiál nem
egyéb, mint a testnek alkotórészeire való bom-
lása : a lélek, nem állván részekbl, nem is oszol-

hat f()l részekre, tehát nem veszhet el. Ez azon-

ban még nem biztosítaná, hogy az öntudat is fon-

marad, hogy tehát az menekül meg a haláltól,

amibon voltakép egyéniségünk áll. Az egyéni-

ség fenmaradását egyrészt az a gondolat van
hivatva bizonyítani, hogy az öntudat lényeges
tulajdonsága a léleknek. UMiát mint ilyen, a testtl

való elváhls után is megmarad, másrészt a követ-

kez okadatok támogatják : Az erkölcsi okadat.

Az erkölcsi törvénynek, melynek érvényessége

föltótlen, nem volna értelme, hanemjárna az igaz-

ságosság eszméjével. Ez pedig megköveteli, hogy
a földi élet diszharmóniái, milyenek a jutalom
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nélkül maradt erény, a megtorlatlanul hagyott
bún, a túlvilági életben kiegj'enllttessenek. A
hannadik, teleológiai okadat arra a gondolatra

támaszkodik, hogy a végtelen tökéletesedés min-
den tehetségünk, minden ernk belsó céljának lát-

szik ; a földi élet megszakítja a tökéleteswiés e

folyamatát, mely a túlvilágban nyeri foij-tatá-

&!' ' :k, a teológiai, Isten fogalmából szár-

ma — ;/ egjéni, személyes halhatatlanság

gondolatát. Isten bölcsesége, igazságossága, jó-

sága nem trheti, hogy életünk puszta töredék

maradjon, melyben se cselekedeteink jutalmát,

se törekvéseink teUesedését ne érjük el. A ter-

mészet is njTijt analógiákat a halhatatlanságra,

mert nemcsak semmi sem vész el benne, hanem
minden halál csak új élet kezdete. Az erkölcsi

személyiség öntudata, mellyel annak tudata jár,

hogy az anyagi természet Hilött állunk, mindig
minden kételkedés ellenében fentartotta a szemé-
lyes H. hitét. Maga ez a kételkedés azonban majd-
nem egjkorú a filozóílai gondolkodás kísérletei-

vel. A H. gondolata megfért majdnem minden fllo-

zóíiai iránnyal, s hasonlókép minden táborában
H filozófiának találkoztak, akik e hit ellen küzdöt-

;<. A filozófiai és vallási gondolkodás egyik leg-

iiyolultabb problémája ez, mely csak rendsze-
res világnézlet keretében fontolható meg. L. még
Halál.

Halhéj, egyértelm a halcsonttal (I. o.).

Halhólyag (ÚHzóhólyag, ve-

ska tiatantia), 1. Halak, Uszó-
hólyag ésVizahólyag.

HaUióIyag-disz, a gótikus
mértmúvok gyakori és kedvelt
motívuma, mely eg>' körbe bele-

szerkesztett három halhólyag-
szer idomból áll. L. az ábrát.
Halhoszár, a sujtásos keceg

( ^jtirilinus hipnndalus Bloch) népies neve.

llaliaetuH .Srtr. (állat), eg>'iko a hazai raga-
' "ííularak legnag>'obbikának, 1. Réti sas és

i—iakmon, régi neve a V'istrica folyónak.

Haliartoaz, ókori város Béociában, a Kopaisz-
(li-li partján. Termékeny határú város volt, me-
•t már Homoros ofúben dús»-nak nevez. Sokat
nvpdott a háborúktól szövetségesei miatt. Xer-

khöz való ragaszkodását, a rómaiak
w való szövetséget torolták meg tüz-

voi^öül, úgy hogy a város pusztulásnak indult,

::iplomai, szentélyei és memlékei (Pandion
athéni király és Lysander szobrai) Pausanias ide-

jében már düledezni kezdettek. H. falai alatt veszl-
' íte el Lysandros 394. Kr. e. a csatát és életét,

onleg alig észrevehet romjai vannak Mazi falu

lULíllett.

Haliborton {ejt»á: heiiMrtn), Thomas Chandler,
angol humorista, szül. Windsorban (Uj-Skócia)

1796 dec., megh.Ysleworthban (Middlosex, Anelia)

1865 aug. 27. Ügyvédi gjakorlatot folytatott,

majd 1842. az új-skóciai legfelsbb törvényszék
bírája lett. 1856-ban Angliában telepedett le, ahol
1859. képviselvé választották. Sam Slick álnév
nlatt alapította meg írói hímevét 1835. a Xova
^ 'tian c. halifaxi napilap hasábjain.

llalicacabon (aöv.), i. Fhysalis.

Révai ífafy Lejetkona. IX. ML

HMhólyt«-dÍM.

Halicanum, római helység és állomás a Sava-
riából (Szombathely) Poetovióba (Pettau) vezet
út mentén ; most Alsólendva.

Hallcore (áHat), 1. Dugong.
Halics (Halicz, Halitsch), város Stanisziau

osztrák kerületben, Galíciában, (i9io) 4957 rutén
és lengyel lak., kor kapitányság székhelye, mino-
rita kolostorral. Várában orosz hercegek székel-

tek (1140—1255), Potocki András 1658. restau-

rálta, 1765 óta romokban hever. 1340-ben Nagy
Kázmér lengyel király meghódította, halála után
Nagy Lajos király magyar rséget helyezett itt

el, akitl 1386. Jagelló László lengyel király

elhódította és Lengyelországba kebelezte. H. Lem-
berg (XIII. sz.) felépülésével hanyatlásnak indult,

mert az orosz hercegek és püspökök oda áttették

székhelyüket. L. még GaUda.
Halidon Hill (ejtad: heiudöo), domb Skóciában

Berwick mellett. 1333 aug. 19. itt gyzte le III,

Eduárd angol király a Douglas vezérelte skótokat.

Halientika (gör.) a. m. a halászat mestersége,
átvitt értelemben a rábeszélés mvészete. Oppia-
nus ily címen tankölteményt írt, szintúgy Ovidius.

Halifax (^tsd: heiiifex), 1. város York angol
countyban, West Ridingben, (i9ii) 101,556 lak.,

szén- és vasércbányászattal, selyem-, pamut-, de
fképen gyapjúszövéssel; 1779. épült óriási posztó-

árúházzal, két parkkal, szép városházzal. Posztó-

ipara már a XVI. sz.-ban virágzott. 1541— 1650-ig
joga volt halállal büntetni a posztótolvajokat. —
2. H, Uj-Skócia fvárosa Kanadában, a H.-Harbor
Ny.-i partján, vasút mellett, anglikán püspök és

kat. érsek székhelye, (i9ii) 46,619 lak., hajógyárak-
kal, a Dalhousie egj'etemmel, múzeummal, több

nyilvános könyvtárral. A Chebucto öböl mellett, a
Szt. György szigeten épült és hatahnas erdök vé-

dik, szk csatorna vezet az 50 km* terület Bed-
fordi-medencébe, mely földünk egyik legbizto-

sabb kikötje. Kereskedelmi forgalma is jelenté-

keny, öt tengeralatti kábel végállomása. 1749-bon
alapították. H.-szal szemben fekszik Dartmouth.

Halifa» (^ud: heiiifex), 1, (Jharlcs M<mtague,
gróf, angol államférfin, .szül. 1661 ápr. 16., megh.
1715 máj. 19. 1688-ban került az alsóházba, hol

szónoki képességével csakhamar a whig-párt ve-
zérei közé emelkedett. Különösen pénzügyi kér-
désekben bizonyult kiváló szakértnek s 1694.
nagy réBze volt aa angol bank megalapításában.
1697—99-Ig a kincstár els lordja volt, majd ké-
sbb Anna királyn alatt is befolyásos tagja ma-
radt a kormánynak. Sokat buzgólkodott a hanno-
veri ház trónrajuttatása érdekében, amiért L
György 1714. grófi rangra emelte.

2. H., George Savile, marquis, angol állam-
férfin, szül. 163S nov. 11.. megh. 1695 ápr. 5.

Kezdetben az ellenzékhez tartozott, de 1679. a
titkoe tanácsba hivta meg t II. Károly ée grófl

rangra emelte. 1680 nov. 15. az beszédének ha-
tá.sa alatt vetette el a felsház az alsóháznak azt

a határozatát, mely Jakab yorki herceget a trón-

öröklésbl kizárta. II. Jakab trónralépésekor H.
a titkos tanács elnöke volt, de mivel nem helye-

selte a király önkényes terveit, 1686 okt. elbocsát-

tatott. 1688-ban ö volt a közvetít Orániai Vilmos
és II. Jakab közt, de a király szökése után Vil-

moshoz csatlakozott. 1689—90-ig fpecsétr volt.
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Haligeneiav. Pontogeneia{göT., a. m. a ten-

ger szülötte), Aphrodité "istenasszonynak költi

mellékneve.

Haligócz, község, 1. Helivágása.
Haligráfia (gör.) a. m. a sóbányák ismertetése.

Halikamasszus, ógörög város Kis-Ázsiában,

Kai-iának DNy.-i partvidékén, a mai Budrun he-

lyén. A perzsa háborúk idején Artemisia Idrálynö

m-alma alatt állott. 450 körül azonban már Athén

hegemóniája alatt találjuk. Igazi virágzását

Mausolosnak, Hekatomnos fiának uralma alatt

érte el, aki hatalmát nagyban kiterjesztette, szé-

kesfvárosát épületekkel földíszítette és kinek

emlékére húga és felesége, Artemisia a köz-

mondásossá vált Mausoleumot (1. o.) építette, me-
lyet az ókor a világ hét csodája közé sorolt. Em-
lékeit Newton ásatta ki az angol kormány költsé-

gén 1856—59., a föltárt emlékeket Londonba vitte.

Nagy Sándor 334. Kr. e. elfoglalta, lerontatta

és újból fölépíttette, de régi fényét visszaadni többé

ö sem tudta. V. ö. Newton, A history of discove-

ries at H., Cnidus and Branchidae (2 köt., London
1862) és ugyanazon szerztl : Travels and disco-

veries in the Levant (2 köt., u. o. 1865).

Halikra, a hal petéje. L. még Kainár.
Halil bej, török államférfiú, szül. Milasban

(Szmirna vilajet) 1875. Parisban gazdasági és ál-

lamtudományi tanulmányokat végzett. A politiká-

ban az ifjútörök mozgalom kitörése (1908) óta

szerepel, mint az «Egység ós haladás* bizottságá-

nak buzgó híve, majd elnöke. 1911 febr. belügy-

miniszten'ó nevezték ki, ugyanez év októberében

a tripoliszi háború kitörése után tárcájáról le-

mondott. 1912 máj. 16. a kamara elnökévé válasz-

tották.

HRlimba, kisk. Veszprém vm. devecserij.-ban,

(1910) 642 magyar lak. ; u. p. Padrag, u. t. Ajka.

Ilaliinodendron Fisch., sótövisk (növ.), a
Hüvelyesek pillangós virágú génusza ; egyetlen

faja, a H. argenteum DC, ezüstös szríí, párosan
szárnyas leveleivel és világoslila virágaival ki-

tn, tövises cserje, hazája a Transzkaukázia ós

az Altai-hegység közötti sós stoppék. Szép ezüs-

tös lombjával és júniusban nyíló virágaival bájos
díszcserje. Különösen csinos a Caragana arbores-

cens-re oltott nemes alakja. Magában is, csoport-

ban is hatásos.

Halina, durva gyapjúból készül szürposztó,

mely részben házilag, részben gyárilag készül s

melybl a nép részére ruhák készülnek. Hazánk-
ban Erdélyben és a felvidéken, kisebb mórték-
ben a Dunántúl, különösen Veszprém vármegyé-
ben készül. Erdélyben csak háziipari foglalko-

zás, különösen Nagydisznód Szeben vmegyei köz-
ségben, hol 300 család foglalkozik ezzel. A felvidé-

ken gyárilag készül Beszterczebányán, házilag pe-
dig különösen a Szopós vmegyei Magura vidékén és
Zólyom vmegyében. Rendesen tiszta fehér színben
készül, de készítenek szürke, barna, st zöld H.-t
is. Egy másik neme a H.-nak az ú. n. «demio»
posztó, mely különösen Brassó vármegye hétfalusi
községeiben készül, ahol igen fontos keresetága
különösen az ottani román ajkú lakosság ni
részének.

Haliotia L., tengeri fül (4ii»t), az Ellkopol-
tyús csigák (Prosobranchia) rendjébe tartozó

csiganem a Haliotidae (Tengeri fülek) családból.

Házuk kb. az emberi fülhöz hasonlít. Csavarulatai

oly gyorsan nnek, hogy a legutolsó alkotja a ház
legnagyobb részét. A ház baloldalán a szegéllyel

párvonalasan futó liksorozat van, amelyen át a
csiga kidugja lábának fonalas függelékeit, s a
víz is ezeken át jut el a kopoltyukhoz. Kívülrl
nem szép a csiga héja, gyakran ráncos vagy zöl-

des és vörösesbarna sávokkal tarkázott. Bels
felülete azonban gyönyör szivárványszínekben,

pompázó gyöngyházréteggel bélelt. De az álla-

tot magát is mindenféle függelék díszíti ; a házon
túlterjed köpenyráncon is sárga- és fehérszín
rojtok és fonalak vannak. A H. a tengerpartok
közelében oly helyeken él, amelyek az apály alkal-

mával sem maradnak szárazon. Szeretik a sziklás

partokat, a nappalt többnyire kövek alá rejtzve
töltik, s csak éjjel bújnak el, hogy lelegeljék a
tengeri moszatokat. Több mint 75 fajuk ismeretes

a forró és mérsékelt égöv tengereibl. Elterjedé-

sük É.-i határa a Szt. György-csatorna. A Föld-

közi-tengerben közönséges a H. tubenmlata L.

faj, amely még az Adriába is felnyomul és Lussin-

szigete körül is meglelhet. Az olaszok brecchio

di s, Pietronak, vagyis Szt. Péter fülének neve-
zik. A tengeri fülek házait dísztárgyak készíté-

sére használják fel, erre különösen a trópusi ten-

gerekben él fajok, mint pl. a if. tubifera Lam. az
ausztráliai és H. vis Gm. az újzélandi partokról

alkalmasak, mert a házuk bels felületét bevonó
gyöngyházréteg igen vastag és gyönyör szép
színeket játszik.

Halipar, tömegesen fogott, fleg tengeri halak-

nak oly irányú feldolgozása, mely a különben köny-
nyen romló halhús hosszabb idn át való eltartá-

sának lehetségét biztosítja. L. Halkonzerválás.
Halipliysenia, 1. Prophysema.
Haliplancton, 1. Plankton.
Halir, Kari, német hegedüvirtuóz, szül. 1859

febr. 1. Hohenelbeben, megh. 1909 dec. 21. Berlin-

ben. A prágai konzervatóriumon, késbb Joachira-

nál tanult. 1893-ban Ahna utóda lett a berlini ud-

vari zenekar hangversenymesteri állásj'iban és a
Joachim-vonósnégyes tagja. Exnerrel, MüUerrel
és Decherttel megalapította a H.-kvartettet. Vo-
lesége,Z»rft.f< Therose (szül. Boriinben 1859nov.6),

jeles hangversenyénekesn, (szoprán).

Halirrhothios (gör.), egy régi athéni népmon-
dában Posoidon isten fia, kit Ares megölt, mint-

hogy ennek leányán, Alkippén erszakot köve-
tett el. Poseidon e miatt az istenek ítélszéke elé

idéztette Arest. Evvel a mondával az athéni nép
az iáreopflonev halomnak s a róla elnevezett vér-

törvényszéknek keletkezését akarta magyarázni.
Ugyanis e monda szerint azt a helyet, ahol az is-

tenek ítélkeztek, azóta hívják Ares-halomnak s

azóta mködik ott a félelmes athéni legfbb tör-

vényszék.
Ilalisarca, 1. Kocsánya-szivacs.
Háliszkigyó (Ancístrodon hab/s Pali., ^Hst), a

Csövesfogú kígyók (Solenoglypha) csoportjába, a
Vipera-félék csaláíljába, a Csí)rgö-kígyóformá-

júak (Crofalinae) alcsaládjába tartozó kígyófaj.

Közép-Ázsiában honos; Európában a Volga és

Ural közti pusztákon fordul el. Éjjeli állat ; mér-

ges. Hosszúsága nem haladja meg a 75 cm.-t.
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Halit, ásványtani neve a köeónak.

llalUheriam Kaup. Növ^evö foesxilis

Sirena (Tengeri Tehén), kfllsöle^ a bálnákhoz
hasonlít, amelyekkel régebben o\ry rendszerbe is

soroltatott, újabbiin azonban elkülönítették. A H.

nem elfordul eocén. oUgooén ée miocén rétegek-

ben, 8Öt sirenák élnek még a mai tengerekben is.

(L. Sirena). Leggyakoribb Á^aa H. Schinn Kartp,

amelyn^ majdnem teljee csontvázát 1912. a

roárorfalvi (Sopron vm.) téglagyár fels mediter-

rán agyagjából ásták ki. ^ a m. klr. földtani in-

tézet (íviijteményében látható.

Haiitaa (lat) a. m. lehelet, pára.

Hallassa. I. Spegzia.
Halivadék. egyaxon halfaj aprósága.
u „ 1 . .. .; .. ^ halak köiQefiléee, amely általában a

\ . sével történik olyformán, hogy a nös-

u .... , a vizbe ereszti, az utána úszó him pe-

dig a petékre feodcendi a tennékenylt folyadé-

kot. Az ivás rendeseo tavasszal történik, ritkáb-

ban nyáron s még ritkábban télen. Tartama igen

különböz. atíksiDT hetekig is eltart. A legtöbb

hal az ivás végzésére különös, alkalmas helyeket

keres fel s ez okból kisebb-nag>'obb vándorútat

tesz meg, mely alkalommal nagyobb c^^oportokba

verdnek össze. Sok tengeri hal az ivás idején a

folyamokba húzódik fel, mint a lazac, viza. Az
angolna a folyókból a tengerekbe vándorol.

Haljárás, hely v. idbeli meghatározása azon

jelens^nek, ahol, avagy amikor valamely halfaj

tömegesebben megjelenik.

Halkapó (CeryU rudis L., iiut), a Rikácsolok

'<^oraciaeformes) rendjébe és a Jégmadárfélék
Aloedlnidae) családjába tartozó madárfaj . Tömzsi,

nagyfcyú ée hosszú, egyenes csrü madár ; szárnya

hossBftbb és hegyesebb, minta nálunk otthonos jég-
madáré ; farka meglehets hosszú és széles. Színe-

zete fiilül foketévrl és fehérrel foltos, alul fehér,

esj-két fekete mellsávval. Hosszúsága 26, szárny-

hossza 13. farkhossza 8 cm. Afrikában, Délnyugat-

Ázsiában, Indiában él, Görögországban és Dalmá-
ciában is megfigyelték. Vizmentí póznákon üldö-

gélve, V. a levegben vércsemó^jára szitálva les

a halakra és zsákmányát ügyes bukással fogja el.

Halkereskedelem,' a kefedcedelem azon spe-

ciális ága, amelyik a táplálékul szolgáló halak,

haltermékek és halipari készítmények közvetíté-

seit végzi. Általános tapasztalat szerint szorosan

öss/efíiee a tengeri halászat fejlesztésével,

a II csakis az utóbbinak virágzása mei-

i iitékeny mérveket. Európában Anglia,

\ i".-f' ^országok, legutóbb pedig Német-
it k ezen a téren, míg Francia- ós

:>['iii,\Kt\.-i^,.,í^ a múlthoz képest határozottan

sztagnáló irányt mutatnak. Nálunk pedig, ahol a
tenirerí halászat oseosemkorát éli, egészen jelen-

t(kt> len : kizárólag a halkészítmények (konzer-

vek Uh"zatalára szorítkozik. Egyéként ily ke-

r ; kifejldését mindenütt nagrban aka-
«: ; halak árának jelentékeny ingadozása,

mi a felhozatalok bizonytalanságával jár együtt,

valamint a halhús g>'or8 romlandsága. Ez utóbbi

hátránnyal úgy igyekeznek mec^cfiádeni, hogy
a frissen nem értékesíüietö hatt^adet^et feldol-

gozzák s valamelyes konzerv alakjában biztosí-

tanak részére kelends^t L. Halkonzervtíás.

Nálunk speciális H.-rl csupán az édesvízi ha-

lak közvetítésénél lehet szó. A dnna- és a tisza-

menti nagyobb városokban, mint Komáromban,
Budapesten, Apatinban, Újvidéken, Szolnokon,

Szegeden stb. régente nagy halpiacok voltak,

amelyek nemcsak ezen városok, de távolabb es
vidékek halszükségletét kielégítve, a közélelme-

zée terén tényezként szerepeltek. Forgalmuk
tárgyát a kiöntésekben gazdag fol^'ók halai : a
ponty, harcsa, csuka, süll, kecsege és egyéb tok-

félék képezték, amelyeket élve, vagym^ inkább
ú. n. friss halként értékesítettek. Az élve való
szállítás legfeljebb a vizeken folj-t, hajók v. ladi-

kok után kötött ú. n. bárkákban. Amióta a vasút-

hálózat kifejldött, a halforgalom nagyot emel-
kedett, különösen azóta, hogy a tógazdaságok
tennéke évrl-évre szaporodó anyagával keres
elhelyezést. Ezidszerint Budapest halkereeke-

delme a legnagyobb, nemcsak azért, mert ide irá-

nyul a külföldrl betóduló H., hanem mert az
itteni kereskedk közvetítik élhalakban tapasz-

talható és fleg Németországba irányuló halex-
portunkat is.

Halkocsonya. Készítik tengeri és édesvízi ha-
lakból. A mieink közül legjobb a ponty vörös-

hagymás zsírban párolt levébl készült kocsonya.

A tengervízi kocsonyás halakat pléhdobozban kon-
zerválva hozzák kereskedésbe.

Halkonzerválás, az apróbb halak némely fa-

jainak nagyban ós abból a célból való feldolgo-

zása, hogy a különben gyorsan romló halakat el-

tarthatókká és a fogyasztás számára minél hasz-

szabb idtartamra alkalmassá tegyék. A H.-nál

követett eljárások az illet halfajok szerint na-

gyon különbözk, általában azonban mindannyian
egyezk abban, hogy fontos szerepet juttatnak

egyfell a vízelvonásnak, másfell a levegtl
való elzárás mveleteinek. Legíbntosabbak

:

1. A heringek konzerválása.. Ezeket a halakat
legnagyobb mennyiségben az Északi- és a Keleti-

tengerben fogják olyan idben, amikor azok ivás

okából seregesen vándorolnak a sekélyebb vizek

felé. j^dhmként a bárkák és csónakok orrfiban

messze fényl tüzeket gyxgtanak s az ennek
világossága felé tolongó halakat aztán hálókkal

fogják. Egy részüket a megfelelen berendezett

hívókon mincyárt a haláasácKor dolgozzák fel az

ú. n. hollandi eljárás szerint, amely abban áil.

hogy a heringeket kizsigerelik, aztán söslébe ál-

tatják ^yideig; mikor a^ leve á^árta, levegre,
majd megsándások ntán ersen besózva hor-

dókba n^áic Sokkal nagyobb mennjiségfl he-

ring kerül azonban a tengerr<H Skóciába és Nor-

vékába. A hering-halászok nagy része ugyanis

a kisaígerelt halakat beeteia s így szállí^a el

azokat a parti Ükötökbe, ahol aztán sósva vagy
fttstölTe rakják tonnákba s így kerttfaidE ke>

redcedésbe. Legfinomabb minségfl a hollandi ke-

ring, amely név azonban osak a konzerválás mód-
ját jelenti, mert a Intbb hering Nonrégiáböl ée
Skóciából jut a kereskedelembe. A füstölt herin-

get büt'king-nek nefvezlk. A hering jóságát az
mutatja, ha a halak széles hátnak, szemeik tisz-

ták, húsuk szép fehér.

2. A szardimáhat szintén íváskor Ibgják.

csidchogy nem ai ésitiEi vizeken, hanem a Pöld-

Í6»
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közi-tengerben, ahol igen szép jövedelmet hajt

azolí halászása ós konzerválása Olaszország,

Szicília és Spanyolország lakosainak. Ha a fejük-

tl megfosztott halacskákat egyszeren besózzák,

vagy a hollandi eljárás szerint kezelik, akkor

szardella néven apró hordócskákban viszik a

kereskedésbe. Ha ellenben a gyengén besózott

halakat szárazföldi konzervgyárakba viszik és ott

körülbelül egy fél percre forró olajba mártják, az-

után pedig fszerezve olajba rakják: akkor apró

bádogszelencékben szardínia néven szerepelnek

a forgalomban. A legtöbbet Angolország szállítja.

3. A tökehalat szintén igen nagy mennyiség-
ben fogják Norvégia, Skócia, Izland ós Észak-
Amerika partvidékein. Ha a kizsigerelt halat egy-

szeren megszárítják, akkor stockfisch a neve ; ha
ellenben besózzák, akkor laberdan-nak. mond-
ják s végre ha a besózott tökehalat késbb meg-
szárítják, akkor klippfisch-mtk. nevezik. A tkehal-
kereskedelem emporiumai London, Havre, Am-
sterdam, Hamburg, Bréma és Lübeck. Mindezen
és még más kevésbbé fontos halkonzerveknem egy
országra nézve képeznek igen nagy fontosságú

jövedelemforrást, st Skócia, Norvégia, Izland és

Észak-Amerika egyes partvidékeire nézve évszá-

zadok óta egyedüü foglalkozási águl szolgál a

lakosság túlnyomó többsége számára. Mivel tehát

nagyon is életbevágó kérdés az illet vidékek la-

kóira nézve a tenger-halászati jog : a vizek apró

lakói hosszas torzsalkodásoknak és háborúknak
váltak okozóivá.

Olajban rakják el a tengeri pisztrángot, a ton-

halat, mely utóbbit nemcsak bádogszelencében,

de 2—3 kilós fabödönökben is tartják. Az an-

golnát füstölve, marinirozva és besózva hoz-

zák a kereskedésbe. A folyami halak közül a raj-

nai lazac kerül leginkább forgalomba. Szép, ró-

zsaszín, nem szálkás húsa kellemes íz. Füstö-

lik és marinirozzák. Marinirozzák, azaz fszerek-
kel, hagymával és ecettel rakják el az orosz ha-

lat is.

Nálunk a Balaton mentén s kivételes halbség
idején a Duna középs részein foglalkoznak H-sal.

Fleg kecsegét, gardát s nagy ritkán apróbb pon-
tyokat dolgoznak fel szárított hallá. Á konzervá-
lás abban áll, hogy a kizsigerelt halat sólében áz-

tatják, azután a napon megszárítják s 10—12
kg.-os bálokba kötve adják piacra. Silány eledel,

melyet kizárólag a sokat böjtöl oláhság fogyaszt.
• Halkyone, helyesebben Alkyone, a görög mi-

tológiában férjével, Keyx királlyal együtt a há-

zasélet boldogságának s a hitvesi szeretetnek
mintaképe. Boldog házaséletük önteltségében az
Istenekhez hasonlítgatták magukat s Zeusnak ós

Hérának szerették Inagukat nevezni. Ezért bün-
tetésül az istenek a férjet sólyommá (keyx gö-
rögbon a. m. sólyom), öt jégmadárrá (görögül al-

kyon) változtatták, vagyis oly madarakká, me-
lyek egymástól elkülönítve élnek. Más monda
szerint H.-t azért változtatták az istenek jégma-
dárrá, mert férje halálán túlságos gyásszal sü:án-
kozott.

Hall (ang., ^tad: haoi), eredetileg nagy terem,
amilyen a középkor váraiban, megersített palo-
táiban gylések, összejövetelek, ünnepélyek szá-
mára volt fentartva. Majd kéeöbb az egyes céhek

által az adás-vevés könnyítésére épített nagy
csarnokokat hívják e néven (1. GuiklhallJ. Most
e néven nyilvános és magánépületek csarnokát
értjük, mely mint egy második vestibule az épü-

let egyes szobáiba való bejutást közvetíti s tar-

tózkodási és fesztelen fogadási helyiségül szolgál.

Hall, 1. város Innsbruck tiroli ker. kapitány-
ságban, 10 km.-nyire Innsbrucktól, az Inn és

vasút mellett, (i9io) 7519 lak., papir-, pótkávé- és

sörgyártással, állami sófzéssel ; a sós vizet 10
km.-nyi távolságból, a Salzbergbl vezetik a só-

fözkhöz. Sósfürdje is van. A városban van fa-

faragó szakiskola, siketnémák intézete és elme-
bajosok intézete. Legjelentékenyebb épületei : egy
érdekes régi torony, a Münze, a plébániatemplom.
A templom küls falánál van egy kis emléke Speck-

bachernek, ki 1809. háromszor intézett rohamot az

Inn hídja, a bajor-francia hadállások kulcsa ellen.

H. mellett van Absam búcsújáróhely, Heiligkreuz

sósfürd és Gnadenwald üdülhely.
2. H. (Bad-H.), falu Steyr felsausztriai ker.

kapitányságban, a Sulzbach és vasút mellett, 376
m. magasban, 1600 lak., fürdöintézettel, jód- és

brómtartalmú ásványvízforrásokkal (11<»); fképen
görvélyes bajok, sziíilis, brbet<?gsógok, izületi

bántalmak és ni bajok ellen használják. Évente
4000 fürdvendég látogatja. Ismerték mái' a IX.

sz.-ban. V. ö. HaidentJialler, Bad H. (Linz, 1898).

3. H. (Schwabisch-H), az ugyanily nev járás

székhelye Württemberg Jagst kerületében, a Ko-
cher mindkét partján, vasút mellett, (i9io) 9321
lak., pamutfonással, vasöntéssel, keményít-, br-
és sörgyártással, malmokkal, cserziparral, sós-

fürdvel és sófzéssel. A sósvizet a 8 km.-nyire
lev Wilhelmsglück sóbányából vezetik a városba.

Gabonatzsdéje és gazdag állatvásárai vanuak.
Kulturális intézménj'ei számosak. Közelében van
a soktornyú Komburg kastély és az egykori Lim-
purg várnak romjai. H. várában laktak az állam

hbéres sógrófjai, az els, kirl említést tesznek,

gr. Wertheim ; késbb a templáriusokó ltt a vár.

1276-ban Habsburgi Rudolf birodalmi várossá

emelte és pénzt is veretett itt.

Hall, 1. Floiis Adriaan van, hollandi állam-

férfiú, szül. Amsterdamban 1791., megh. 1866
márc. 29. Mint pénzügyminiszter 1843— 1847-ig

rendezte Hollandia pénzügyeit, majd két izben

(1853—56 és 1860—61) miniszterelnök is volt.

Kitnt mint kiváló szónok és publicista, de a leg-

morevebb konzervatív nézeteket vallotta. V. ö.

Gleichmann, H. als Minister (Amsterdam, 1904).

2. H., Kari Christian, dán államférfiú, szül.

Kopenhágában 1812 fobr. 25., megh. u. o. 1888
aug. 14. Jogot tanított a kopenhágaí egyetemen
s 1848. tagja volt az utolsó rendi országgylés-
nek. Azután a folkethingbon (képviselház) fog-

lalt helyet 1881-ig. Csakhamar nagytekintély
vezéi-e lett a túlzó, ú. n. EiiUr-dán pártnak, mely
Schleswig-Holst<>in teljes bokebolozé.sét sürgette.

1857—63-ig csekély megszakítiissal miniszter-

elnök volt 8 nagy buzgalommal és (Igyt^sséggel

védte Dánia álláspontját a Német-Szövetséggel

szemben, de Poroszország és Ausztiia fegyveres

beavatkozását még sem tudta megakadályozni.
Holstoin-Holsteinborg kabinetjében 1870—74-ig

közoktatásügyi miniszter volt.
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Hall, (ejud: hMi), 1. Anna Maria (családi ne-

vén Fiehling) angol írón, szül. Wexfordban,
Írországban 1800., megh. 1881 jan. 30. London-
ban nevelkedett és 1824. férjhez ment Samnel
Carter H. íróhoz (I. H. 10.). írói hímevét Sketches

of Irish Charaí^er (1829) c. mvével alapította

meg. A következ ötven év folyamán igen gaz-

Iftg írói tevékenységet fejtett ki, fóleg a regény-

rás terén. The Buccaneer (1832) a Cromwell
korabeli angol köztársaságot írja le ; The Ouat-

law-nak (183) háttere II. Jakabnak Orániai Vil-

mossal való harca. Legnépszerbb regénye : Ma-
rian, or a young maid's fortune (1840). 1852

—

1860-ig a Sharpe's London Magaziné, 1860. óta

a St. James Ms^zine szerkesztje volt.

2. H., Asaph, csillagász, szül. Goshenben (Con-

necticut )182i» okt. 15., megh. Anna Arborban 1907
nov. 22. Ács volt s 1856 óta matematikával és asz-

tronómiával kezdett foglalkozni. 1862—91-ig a
washingtoni Naval Observatoryn volt csillagász.

Fontos megfigyeléseket ésvizsgálatokat eszközölt

a Mars, Jupiter, Satumns, Uranus és Neptunus
tömegeirl, rotációjukról és holdjaikról. 1877
aug. 11. és 17-én fedezte fel a Mars két holdját

:

Phobost és Deimost.

3. H., Basil, angol tengerész és ntazó, szül.

Edinburghban 1788., megh. Gosportban (Ports-

mouth mellett) 1844 szept. 11. Munkái: Account
of a voyage of discovery to the Westcoast of

Corea and the Great Loo—Choo Islands (London

1818) ; Extracts from a joumal written on the

coasts of Chili, Peru and Mexico in 1820—22
(1824, 2köt.); Travels in North-America (1829,

3 köt.).

4. H., Charles Francis, amerikai sarkvidéki

utazó, szül. Rochesterben (New-Hampshire) 1821.,

megh. a Robeson-szorosban 1871 nov. 8. 1860-

ban járt elször a sarkvidéken. A Frobi-^her-öböl

környékén 20 hónapig élt az er:zkimók között,

megtanulva nyelvüket. 1864-ben a Hudson-öböltl
É.-ra es vidékre ment fe itt 5 évet töltött, újból

átkutats'a a Franklintxpedició pusztulá.'^ának szín-

helyét. 1871-ben az Egyesült-Államok kormánya
a Polaris-on a Smithsundba küldte ós az é. sz. 82'

16'-ig hatolt elre. 1871 telén ott meghalt, társai

1872 nyarán a hegón hazafelé indultak. A hajó

a jégbe veszett és egy D.-re úszójégtáblán utaztak

tovább, míg a Tlgrees göxöe rájuk nem talált.

Munkái : .Arctic reseandies and life among the

Esquimaux (New York 186^t, 2 köt.) ; Life with
the Esquimaux (London 1865, 2 köt.) : Narrative
of the socond arctic expedition (1879).V. ö. Davis,
Narrative of the North Polar expedition in tho

U. S. ship Poláris, Capt. H. (2. kiad. New York
1878); Petermauma Mak 1871.

5. H., GranviUe Stanley, amerikai pszicholó-

gus, szül. Ashíleldben (Massachosetts) 184ö febr. 1.

1888-ban az általa az alapító megbízásából szer-

vezett worcesteri Clark University eUiöke lett,

H. Amerikában a fiziológiai pszichológia legkivá-

lóbb képviselje és az American Journal of Psycho-
logy kiadója. Számos fiziológiai cikkein kivtil

önálló munkái : .Aspects of Germán culture (Bos-

ton 1881); Methods of teaching history (2. kiad.

u. o. 1885) : Hints Toward a Select and Descrip-

tive Bibliography of Education (1886): The Con-

tents of Children's Minds on Entering School

(1894).

6. H., James, amerikai geológus ée paleonto-

lógus, szül. 1811 szept. 12. Hinghamban (Massa-

chusetts), megh. 1898 aug. 7. Bethlehem közelé-

ben (N. H.). H. Észak-Amerika geológusainak

egjik legjelesebbike, akinek többi között Amerika
paleozoos képzdményeinek helyes osztályozása

egyik férdeme. Fbb munkái : Palaeontology of

New-York (1ÍH7—74. 1—5 köt.); Report on the

geologj- of lowa (1858—60, 2 köt.), Report on the

geological survey of te State of wisconain (1862).

New York állam geológiai térképét 1896. adta ki.

összes munkái a new yorkl term.-tud. múzeum
36. évi jelentésében vannak felsorolva. .

7. H., Marshaü, angol orvos, szül. Basfordban
(Nottinghamshireben) 1790 febr. 18., megh. Brigh-

tonban 1857 aug. 11. Sokat foglalkozott tudomá-
nyos kísérletekkel, melyek által nemcsak a bel-,

de a külföldön is nagy hírre tett szert. A reflex-

mozgásokról és a mesterséges légzésrl írt mve
legszebb és leghíresebb felfedezésérl szól. Mvei
közül említendk : On diagnosis (London 1817)

;

De febribus inordinatis (Edinburgh 1812) ; On the

mlmoses ; or a descriptive diagnostic and practi-

cal essay on the affections usually denominated
dyspeptic etc. (London 1818); Memoirs of the

nervous system (u. o. 1837).

8. H., Ouen (családi nevén Jamee Davis), an-

gol drámaíró, szül. 1848., megh. 1907. 1874—86-ig
Londonban ügj^édi gyakorlatot folytatott. Ez-

után a Bat, majd a Phoenix c. folyóirat szerkesz-

tje volt. Számos opera- és operett-szöveget írt

:

Artist's Model : The Geisha (magjarul A gésák,

operett, ford. Fái J. Béla ós Makai Emil, Arad,

é. n., a magyar színpadokon is nagy tetszést ara-

tott); A Greek Slave; The Silver Slipper; The
Girl from Kay's ; Ali Abroad.

9. H., Róbert, angol egyházi szónok és író, szül.

Amsbyban 1764 máj. 2., megh. Bristolban 1831
febr. 21. 1790-ben Cambridgebe ment lelkésznek,

hol beszédeivel az angol egyházi szónokok kö-

zött els helyre emelkedett, összes mveit ki-

adta Oregory (London 6 köt, 1831—33., 11. kiad.

1853.). V. ö. Hood, Róbert H. (London 1881).

10. H., Samttel Carter, angol író ée lapszer-

keszt, szül. Topshamban 1801., megh. London-
ban 1889 márc. 16. 1824-ben házasságra lépett

Anna Maria Fielding-gél (1. H. 1.), aki élete vé-

géig hú munkatársa maradt. 182»-ben alapította

a The Amulet c. folyóiratot, ia39—i880-ig szer-

kesztette a még ma is virágzó Art Joamal-t,

amely nagy hatással volt a közizléB fejlesitéséfe.

Részben egyedül, részben feleségével együtt sok
ilhiszfarált munkát adott ki, amelyek közül a leg-

ismertebbek : Ireland. its Soenery and Cbaracter

(1841—43, 3 kötet); Gems of Europoan Art

(1846—47. 2 köt) ; The Gallery of .Modern Sculp-

ture (1849—54) ; Selected Pictures firom tiie Gal-

leries and Priváté Collections of Great Britain

(18ri2—68).
llall., természetn^zl nevek után Albrecht

Haller 0- o.), Edwani HaütnotU Migol herpetoló-

gns. V. Georg Haller. svájci természetbúvár (szül.

Bemben 1853) nevének röviditéee. Utóbbi az at-

kák tanulmányozásával foglalkozott.
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Hallali, 1. FaUcavadászat.
Haliam (egtad: heUem), Henry, angol történet-

író, szül. Windsorban 1777 jiil. 9., megh. 1859
jan. 21. Az ügyvédi pályán mködött, de késbb
egészen a történetírásnak szentelte munkássá-
gát. Történeti mveit alapos kutatás, éles felfo-

gás és kitn eladás jellemzik. Nevezetesebbek

:

View of the state of Europe during the middle

ages (London 1818, 2 köt., új kiad. 1884) és Con-
stitutional history of England from the accossion

ofHemi Vn. to the death of George n. (u. o. 1827,

2 köt. ; legújabb kiad. 1882).

Halland, tartomány (lan) Svédországban,Ny .-i

Gotland, Smáland, Skane és a Kattegat közt, 4913
km* területtel, (i9io) 147,231 lak. Területének leg-

nagyobb része halmos, dombos és földjének csak
24%-a szántóföld, 8-2'>l„ legel; nagyobb részét

erdk takarják. Az emberek ffoglalkozása a mez-
gazdaságon kívül állattenyésztés és halászat. Az
egyedüli iparág a durva vászon- és posztószövés.

Fvárosa Halmstad (1. o.).

Halla parthenopeia Chioje (állat), a Sok-
sertéjüek (Polychaeta) rendjébe tartozó gyrs-
féregfaj, mely a nápolyi öbölben gyakori és 1 m.
hosszúságot is elér.

Hallás, érzéseink ama csoportja, melyeket
a fülcsigákban elhelyezett hallóidegvégzdések,
valamint a tlük kiinduló s az agyvel halántéki

kéregállományában végzd bonyolult idegkészü-

lék mködése hoz létre. Ezen készüléket rendesen
a bennünket körülvev levegnek hullámmozgá-
sai indítják mködésnek a küls, középs és bels
hallójárat közvetítésével (1. Fül). A fülkagyló mint
hangfelfogó tölcsér szerepel s a hanghullámokat
a hallójárat felé irányítja. A fülkagyló mögé tar-

tott tenyerünkkel, a felfogó felület nagyobbítása
révén, a hallóképességet némileg fokozhatjuk, de
másfell a fUlkagyló hiánya nem csökkenti fel-

tnen a H.-t. Maga a fülkagyló anyaga is jó
hangvezetül szolgál ; ha pl. a megrezdített hang-
villát a fül mögötti csontnyúlványhoz (proc. mas-
toideus) szorítjuk s várunk, míg csengése elhang-
zik, akkor a fülkagylóhoz érintve a nyelet, hangja
újból hallhatóvá lesz, A leveghullámok a küls
hallójáraton áthaladva, megrezgetik a dobhártyát,
a hallócsontocskákat ; a kengyeltalp rezgése a
perilimfára tevdik át ; a perilímfában úszik mint-
egy a hártyás esiga. Ha a csontos csiga valamely
helyén keresztmetszetet készítünk (1. a mellékelt
rajzot), látjuk, hogy a csatornát választófalak
három csre osztják ; a'csigatengolytöl (modiolus)

a rajzon vízszintes lemez alakjában indul ki az
átellenes fal felé a lamina spirális, melynek na-
gyobb, a tengely felé es része csontos, oldalt

es szakaszát pedig hártya (membrana basilaris)

alkotja. A csontos lemez oldalsó szélétl indul ki

a ferdén felfelé haladó Reissnor-féle hártya ; a
csontos lemez o két hártya sogítsógóvel tehát a
cslgamenetot a fels scala vestibulira, az alsó
8oala tympanira és a középs ductus cochlearisra,
a csigavezetókro osztja ; ez utóbbi a mindkót vé-
gén vakon végzd hártyás csiga. E három csa-
torna közül a hártyás csiga annyiban a legjelen-
tóst^bb, mert ebben van a hallóideg végzdése : a
Corti-féle szerv. A nervus octavusnak a csigához
haladó ágai (nervus coclilearis) ugyanis a csiga

tengelyében fekv idegsejtekhez haladnak (gang-

lion spirálé) s ezektl a csontos lemez belsejében

futnak az idegszálacskák a membrana basilarison

fekv Corti-szervbo (papilla spirális).

A Corti-szerv (felíedozte Corti rgróf 1851.)

sajátságos képzdményei a csiga kanyarulatait

követ sorokban feküsznek. Legfeltnbbek kö-

zöttük a házfedél alakuan egymáshoz kapcsolt

Corti-féle ívek, melyek mindegyike egy bels (kb.

6000) vaskosabb és egy küls karcsúbb (kb. 4500)
sejtbl áll. Az ívek összessége alatt egy alul szé-

les, felfelé keskenyed alagútszer csatorna fut

spirálisan. Az ívektl befelé egy, kifelé emberben
4, emlsökben három sorban vannak a jellemz
alakú, alul keskenyed, felül hallószrökkel ellá-

tott szrsejtek elhelyezve. Számuk emberben ösz-

szesen mintegy 20,000. A csigaideg rostjai a
csontos spirális lemez bels szélén kilépve, a szr-
sejtekhez jutnak. A többi sejt a szomszédságban
csak mint támaszsejt szerepel. A Corti-szervet fe-

lül a fedhártya (membrana tectoria) takarja.

Corti-szorv.

A hallóideg ingerlése úgy jön létre, hogy a
kengyeltalp ki- és befelé való lengése leng moz-

gásokkal indítja a perilim fát, mely a scala vesti-

buli ós tympaiii belsejét kitölti. A scala vestibuli

a scala tympanival a csiga csúcsán közlekedik;

e nyílás a helicotema. Az ovális ablakba benyo-

muló kengyeltalp tehát a perilimfát maga eltt
tolja, mire a korok ablak hártyája kidomboi-odik.

A megrezditett porilimfa azuti'in megrázkódtatja

az alaphártyát (membrana basilaris) ; ebben rend-

kívül finom, a csontos spirális lemeztl oldalfeló

haladó szálak, hallóhúrok (Hensen, majd Klug
1873., összesen kb. 20,0(K1) futnak. Az alaphártya

rezgései megrázzák a Corti-szerv ízeit és halló

szörsejtjeit, molyok ingerülete azután a velük kap-

csolatos hallóidegszálak útján az agyvel halán-

téki kérgébe jut s ott a H.-érzéseket hozza létre.

A hártyás ívjáratok s az utriculus és sacculus

a nervus octavus másik ágával, a nervus vesti-

bularissal függnek össze s a hallásban semmi
szerepük nincs, hanem a test egyensúlymegtartó

reflexgépezetónek részei. (L. ívjáratok címszó
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alatt) Bár, mint láttiik, a levegörezgések tovább-

vesetése rendesen a dobhártya és ahallóoson-

tooskák közvetitédével történik, a dobhártya és

a csontooB^ák hiánya nem szOntetí m^ a hail6-

képesBéget EU^iben súlyos nagyothallásra ve-

tet a k«agyeitalpnak sxoros odanövése a fenestra

ovális aiéleihez, ami régi középftilgynladások

gyakori következménye ; a osiga vagy a halló-

ideg posEtoláw sAkoteéget okoz.

A levegöre^séaek egyébként nemcsak a most
tárgyalt utón, hanran a koponyacsontok és a cson-

tos labirintus m^rezgetése u^án is hathatnak
a csigára ; de a leyefsórexgéaek kevéssé tudják a
sziláid csonttömegeket reKgésnek indítani s így
a hallójáratok eldu^aszolása csaknem süketséget
idcz oló. Ellenben vizalatt tartózkodás közben a
víz reziri'S'Mt vagy a koponyával érintkez hang-
villa-n'zgi'seket a csontok jól elvezetik a Corti-

-'-•Tvig.

Hallási csalódások, 1. Erzéhcsalódás.
Halláskisérlet a. ni. hallókisérlet (1. o.).

Hallatz. Einü, német festó, szül. Odora-Frank-
t ,.(.,„ i<^{7., megh. 1888 szept. 15. Berlinben

volt tanítványa. Parisban fleg Tro-

.. ., ^ iiheur Rosa hatása alatt tanult, azután
•Tünben élt. Állatképoi (pl. Hipochonder az is-

illól'ari. Küzelgó zivatar. Hóvihar a pusztán,

Vt»sztfáUában, Parforcevadászat, stb.)

• n nagy kedveltségnek örvendtek.

Hallberg-Bpoxch, Theodor Hubert, báró, álné-

'•n Eranit von GaiUing, német utazó és író,

t>zül. Broichban Jülieh mcúett 1768szept.8.,megh.
Hörniannsdorfban (Baji)rország) 1862 ápr. 17. A
N:i|".loon elleni háborúkban részt vett, Perzsiá-
lau is járt. rtloirásai: Reise durch Skandinavien
iK' In

" -"spiel durch den Isarkreis (Augs-
luiL' 'n (u. o. 1830); Frankreich und

luri 18.37); N'ach dem Üriont (ötutt-

J kotJ ; England (u. o. latl).

ger, Eduárd, német könyvkiadó, szül.

1 29. Stuttgartban, megh. 1880 aug. 29.

T..L^..,^ wi on a Stambergi tó meUett 1848-ban
kunj-Nkiadóüzletet alapított Stuttgartban ; ó adta
ki a Uackiánderrel 1858 alapított Cber Land tL

Meer c. képes heti lapot,valamint más szépirodalmi

lapokat. Fképen szépirodalmi munkák kiadásá-
val fuarlulk-ZMtt. A kiadóüzlet 1881. a Deutsche
Verlai;.<aii.<talt részv.-társ. tulajdonába ment át.

Haíl Caine, angol író, 1. Ciúne.
Halle, 1. H. an der Saale, vároa és az ngyan-

ily npvú járás sz^helye Merseboig pwosz kerü-
ktlxn, (mo) 180,843 lak., igen jelentékeny só-

fözésael, gépgyártáasal, sör-, cikória-, kocsi-, kár-

tya- ée keményítgyártással, cukorflnomítóval,

kocsikenöce-, gépolaj-, cukomemttkéezítéssel. H.-

nak régibb réeseit az újabbaktól tiármn oldalról

flltetv^dc és sétahelyek válasz^^ el. A régi

réei közepén lévó piacon áll a Rothw Thorm egy
Rnlanfi ?z<iborral : ugyanitt van Hándelneií, a vá-
I - / : t'uek 3 méter magas awbn, a XVI.
^z.-baii t^ult városháza, továbbá az 1630—54-ig
épített Mária-templom négy toronnyal, a Kröll-

witz-en a Bismarck-emlék, stb. Eír>''b idtnité-

keny épületek még : a Szt Móric-temp i s?

a XII. sz.-ból, csinos kórussal ; az eg. .il-

letek, a dóm, a Franke-féle 1698-bói származó

alapítványi épületek (árvaház, többrendbeli Is-

kola,gyógj*szertár,könyvnyomda és könyvkereske^
dés) az alapító érc^zobrával : a magdoburgi érsekek
egykori palotája ; az 1484. épült Moritzburg rom-
jai ; az egyetemhez tartozó gazdasági int^t ; a
színház stb. A tudományos intézetek és egyesüle-

tek közül a kiválóbbak : az egyetem, amelyet 1694.
alapítottak és 1817. a wittenbergivei eg>'esítet-

tek, anatómiai, patológiai, fiziológiai intézettel és
különféle klinikákkal ; az ecyetemi kön>'\'tár több

mint 100,000 kötettel és mintegy 300 kézirattal

;

archeológiai intézet ; a Franke-féle alapítványok

;

tartományi múzeum : mvészeti és iparmvé:j2oti
gj'üjtemény ; földrajzi, történelmi és más tudo-

mányos társulatok ; siketnéma-intézet stb. Régeb-
ben külön községet alkotott, de 1899 óta H.-val

egy közigazgatási területetet képez a gyönyör
fekvés Giebichenstein, ültetvények közt fekvó
várrommal, amelyben 1102. Lajos türingiai gró-
fot, késóbb pedig II. Ern s^áb herceget tartot-

ták fogva; továbbá Wittekind látogatott fördó.

966. H.-t I. Ottó császár a magdeburgi érsekség-
nek adományozta, 981. U. Ottó városi jogokkal
ruházta fel. A XIV. és XV. sz.-ban az érsekeivel
több ízben viselt háborút, akik fékentartása céljá-

ból 1484. a Morítzburgot építették. A mühlbergi
csata után 1547 jún. 19. az érseki palotában hó-
dolt meg a császárnak hesseni Fülöp. 1635-ben
a prágai béke a szász választónak, a vesztíáli

béke pedig a brandenburgi választónak juttatta.

1806 okt. 17. falai alatt a Bernadetté vezérlete

alatt álló franciák a poroszok vezérét, Jen würt-
tembergi herceget legyzték ; a gyzelmet nem-
sokára követ tilsiti béke a vesztfáliai királyság-

hoz csatolta ; a lipcsei csata után azonban vissza-

került Poroszországhoz. 1894-ben az egyetem
megalapításának 200-adik évfordulóját ünnepel-
ték. V. ö. Reinus, Halle in der Gegenwart, mit
historischen Rückblicken (1907); Schulze, Hei-
matbilder, H. und Umeobung(1909); Brode, Die
Priedrichs-üniversitat zu H. (1907).

2. H., város Belgiumban, 1. Hal.
Halié, Charles, német származású angol zon-

goramvész, tanár és karnagy, szttl. Hagenben
(Westfalen) 1819 ápr. 11., megh. Maneheeterben
189Ö okt 25. 1836-ban Parisba költözködött, ahol
Liszt, Cherubini, Chopin, Kalkbrenner társasá-

gukba fogadták.H. Alanidal és Franchomme-mal a
Conservatoire termében Icamarazeneestébet na-
dezett és mint zongoratanár Ls iUmévre tett szert
ISO-ben a Oentlemens Conoerts vezetését vette

át Manchesterben. 18ö7-ben megalapította a róla

elnevezett zenekart: Charles H.'s Orchestre.

1884-ben az edinbor^ egyetemen zenei doktoná
promoveálták. 1888-baD nül vette Xormann-
Seruda Vilma hegedttmTészoöt Onéletnúzát
fia adta ki : Life and letters of Ch. H. (London
1896).

Halleck, 1. Fitz-Greem, északamerikai költ,
szül. Guilfordban (Connecticat) 1790jAL 8., megh.
u. o. 1867 nov. 19. Már iQú korábw kezdett ver-
selni, 1818. Joseph Rodman Drake nev barát-
jával együtt a New York Evening Fost lutsábjain

The Croaker Papers c. humoros cikkeivel tnt fel.

Legteijedehnesebb költi mve: Fanny (1819), a
korabeli társadalmi, irodalmi és poUtikai viszo-
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nyok szatírája. Fleg lirai tehetség volt, legnép-

szerbb munkája, Marco Bozzaris, 1825. jelent

meg. V. ö. Wilson, The Life and Letters of P.-G.

H. (New York 1869) és The Poeticái Writings of

F.-G. H. edited by Wilson (u. o. 1869).

2. H., Henry Wager, északamerikai tábor-

nok, szül. Westemvilleben (New York állam) 1815
jan. 16., megh. Louisvilleben 1872 jan. 9. A west-

pointi katonaiskolát végezte s 1839. mint had-

nagy a mérnökkarba lépett. 1846-ban résztvett a

mexikói háborúban és Kalifornia állam megala-

pításában. 1854rben mint kapitány kilépett a had-

seregbl s egy higanybányának és vasútnak
lett igazgatója Kaliforniában. A polgárháború ki-

törésekor 1861. mint tábornokot amisszuri-i had-

test élére nevezték ki. 1862-ben az unió hadsere-

gének fparancsnoka lett. Az általa a polgárhá-

borúban elért eredmények azonban nem feleltek

meg a várakozásnak s 1864. helyére Grant tábor-

nok lépett, H. pedig a vezérkar élére került Wa-
shingtonban. A polgárháború bevégzése után több

katonai parancsnokságot viselt. Katonai mvei
közül kiemelendk : Elments of military art and
science (New York 1846) ; Elements of Interna-

tional law and laws of war (Philadelphia 1866).

Halleüinta, tömött, szarufény kzet, néha
kissé porfli'os szövet, midn a kvarc- és földpát-

kristályok makroszkóposak. A mikroszkóp el-

árulja, hogy a kzet igen apró földpát- és kvarc-
kristálykáknak igen bens elegye, amihez esetleg

még csillám-, érc-, cirkon- és apatitkristálykák

is hozzájárulnak. A H. kemény (neve svédül hegyi
tzkövet jelent), törése szilánkos, színe szürke,

vörös, barnás és zöldes, gyakran rétegenként vál-

tozó, úgy, hogy a kzet a kereszttörósen réteges.

Kémiai összetétele a kvarc-porflrok- és porílilto-

kéval ill. ezeknek tufáival azonos. A H. elterjedt

kzet fkép Svédországban, Sziléziában, Galíciá-

ban és Bukovinában.
Hálleflinta-gnájsz, a halleílintától abban kü-

lönbözik, hogy benne a csillám jobban eltérbe
lép. Fkép Svédországban elterjedt kzet, ahol
régebben eurit és granulit néven is szeropelt.

Hallei föld, 1. Aluminü.
Hallein, város Salzburg hercegségben, ker. ka-

pitányság székhelye, a Salzach mollott, {i9io) 7128
lak., cement-, tégla-, agyagárú és dohánygyártás-
sal, fafaragással, villamos mvel, sósfürdvel és

jelentékeny sófzkkel, amelyek 1902-bon 221,565
mm. sót szolgáltattak ; a sósvizet a közeli Dürn-
bergböl (1. o.) kapják, ahol római bányászeszközök
vannak. 1809 okt. 3. a franciák Lefobro és a
tiroliak Haspingor vezérlete alatt itt ütköztek meg
egymással. H.-tól É.-ra van Oberalm, márvány-
bányával, cement- és üveggyárral, K.-re Adnet
márványbányával.'

Hállel (hób.) a. m. dicséret, a zsidóknál a 11.3-
(Vulg. 112.)— 118. zsoltár, melyekot bizonyos
nagy ünnepeken egészen, apészah utolsó hat nap-
ján, valamint az újhold ünnepén 115, 1—11 és

116, 1—11 kihagyásával (fól-H.) szoktak elmon-
dani.

Halleltija, I. Aüeluja.
Hallén, Andrcas, svéd zeneszerz ós karnagy,

szül. Gotenburgban 1846 dec. 22. 1884-ben a tll-

harmoniai társaság, 1892. az Operaház karnagya

Stockholmban. 1902-ben a déli svéd filharmóniai

szövetség vezetje lett Malmöben. Irt több operát
(Harald, a viking, 1881; Hexfállan 1896; Wal-
borgsmessa 1902), svéd rapszódiákat, karmúve-
ket, szimfonikus költeményeket (Sten Sture,

Gustav Wasa, Halottak szigete), hegedüromán-
cot, svéd és német dalokat.

Hallenburg, 1. Schlitz.

Hallépcs, folyóvizeket teljes szélességükben
elzáró duzzasztómúveknól a halak szabad közleke-

désének fentartására emelt építmény. ívás idején

a halak elhagyják rendes tartózkodási helyeiket

s többnyire csapatokba verdve, a víz azon ré-

szeire vándorolnak, melyek szaporodásukra és iva-

dékaiknak fejldésére legalkalmasabbak. így a
lazac, a pisztráng a folyó legfels szakaszára, a
források felé igyekszik, az angolna ellenkezleg,

irmen a tenger felé veszi útját szaporodási ösztö-

nének kielégítésére. Ily hosszú úton természete-

sen ezerféle akadály nehezíti vándorlásukat, ame-
lyek között leggyakoribbak a víz erejének ipari

vagy egyéb célra való felhasználására emelt gá-
tak, zsilipek, duzzasztó mvek. A tapasztalás meg-
mutatta, hogy számos folyó és patak halászatá-

nak megsemmisülését okozta oly gát, amely jelen-

tékeny magasságánál fogva a halaknak átj utasát,

illetleg szaporodását lehetetlenné tette. Ebben
leli tehát magyarázatát az egyes államok törvé-

nyeiben, — nálunk a vizjogróí szóló 1885. XXin.
t.-cikk 26. §-ban — kimondott azon elv, mely
szerint ott, ahol a halászat érdeke megkívánja, a
vízhasználatra jogosított, a tulajdonát képez
vízi mépítménynél H.-t is tartozik felállítani, il-

letleg fentartaní. A H. a duzzasztó mnél össz-

pontosuló vízesést külön csatorna közbeigtatá-

sával hosszabb vonah-a osztja szét és pedig oly

módon, hogy kisebb duzzasztók alkalmazásával
apróbb zuhatagok, illetleg lépcszetesen emel-
ked medencesorozat keletkezik. A zuhatagok ma-
gassága 30—40 cm. közt váltakozik, melyeken a
halak magukat könny szerrel átvethetik, viszont

a medencék meg elég mélyek arra, hogy bennük
a felfelé haladó hal megpihenhessen.

Kallesr-c^alád, haUerköi (von Hallerstein) (fró-

fok, a XV. sz. végén keriiltek Magyaroi-szágra
Nürnbergbl, amelynek srégi patrícius család-

jai közé tartoztak. Nevük valószínleg a Hel-
ler (ílllér, obulus) szóból származik, amely néven
a XIV. sz. elején szerepelnek a család némely
tagjai. A család eredetileg úgy látszik Bam-
bergben lakott, hol mint szabad megtelepültek
(Freysess) említtetnek, Nürnberg és az azt kör-

nyez Frankföld a XIV. sz.-tól kezdve lett a család

fészkévé. A család tobb tagja foglalkozott a tÁJrté-

notlrással, fkép a családjukra vonatkozó adatok
felkutatásával és összeállításával. így H. János
(megh. 1493.) irt egy genealoglkus mvet, mely-
ben a saját maga és mások nomzetsógtÁbláját állí-

totta össze. H. Konrád 1533. 68 éves korában fog

egy Geschlechtbuch megírásához s azt 1536. be is

fejezi. Ez az érdekes kézii'at jelenleg a Jankovich-
féle gjiijtöménybl a magyar nemzeti múzeum
tulajdona. A legérdekesebb családtörténeti munka
és album azonban az, melyet H. Bertalan, V. Ká-
roly császár tanácsosa, 1521 táján kezd szerkesz-

teni, fölvévén abba minden adatot, melyet család-
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járói felkutathatott, képben is feltüntetvén min-

den egyee osaládta^t. A család története és a ké-

pese sorosata ebben 1198-oal kezddik, Riixner

1 r).qn I
- \ légból kapott adatairól híres IVr-

/'/'/v ján. De ha a XVI. század eltti

kepék <> atiat.iK nem is megbízhatók, annál be-

csesebbek az azutániak. melyeket egykunian nom-
redékröl nemzedékre írtak és festettek be a nem-
zetségkönj-vbe. Ez az albmn (mely késóbb IGO
körül a mag^'ar ág birtokába került) fenntartotta

a magyaroi'szági H.-ek képét és családtörténeti fel-

jegyzéseit ; múvelódéstörténeti szempontból igen

nag)'becsüek fkép azok a viseletképek (diszma-

iryar rohák, ni könt(>sök), melyekben a magyar-
írszági H.-ek X\l—XVII. sz.-beli tagjai ábrázolva
vannak. .\ H.-család a XVI. sz. elején vált ketté,

'k ága Magyarországra telepedett át, a
I I letországtian maradt s fej lódött tovább.

A két ág még a XVn. sz. végén is fenntartja a
rokoni összeköttetést, de a mag>'ar ág már akkor
gazdagságban és tekintélyben túlszárnyalta amazt.
A német ág máig is virágzik még, bár számban,
anyagi erben ii kozva.

A maíryar jÍl r. 1. nj'eri a báróságot.

A * - •jt'ii'l--\ii;izi ágból H. István, erdé-

•ki elnök fiai: Gábor, János és

' A.ii'jaiv 1713jan. 15. A futpjoni é^bó\ H. Pál
'•rgy gyermekeikkel s ezok unokatestvérei

.... c. ik a grófl rangot 175.3 jún. 18.

A H.-család magyar ágának megalapítója és
T.ir/>:ít\ i;i L'imrecM, aki Budán telepedik meg.

Mí^yarországra? mikor tette át

i^ndára ? pontosan meghatározni
nem tuiijuk. Mátyás király lovaggá üti. Ruprecht
testvérbátyját, Vilmost, Mátyás király 1-480. ud-

vari szo! iájának és hívének deklarálja s királyi

keg>pliiKbo veszi. Idsb Ruprecht, a magyar ág
alapitójának atyja, U. Ulászlótól, kinek mmt cseh
királ^náak szolgálatokat tett, 1489. szabadalmat
nyer, hogy v. utódai 4000 írt erejéig magyar-
orszáirí jószágot szerezhessenek. E szabadalom-
I

' " '' Ruprecht még ugyanazon évben, 1489.
1 . ) úgy látszik ifjabb Ruprecht szerez ér-

viM\i > L iászló uralkodása elején, mindenesetre
a XV. sz. vége felé, állandó lakását Budára teszi

át. Ruprecht 1504. halt meg, öt flat hagj'ván maga
után. Vele körülbelül ogy idóben még két H. él

Magjarországon, á. m. Bertalan Pesten és Kon-
rád Kass&n. .Mindkettónok vannak fial, de úgy
látszik ezek mindannyian magtalanul haltak el. A
magyan)rszági H.-családot iehht egyedül Ruprecht
ága fejleszti tovább. A család továbbfejlesztje
s az cnii'lyi H.-család megalapítója: Péter fl. o.).

\ ". S:iitieczky Lajos, A H. grófok nemzetség-
könyve (Turul, IV. évf); Bonrz Ödön, A H. gró-
fok nemzetségkönyve (u. o.); illéssy János, Ada-
lékok a H. grófok nemzetségkönyvéhez (a. o.,

XII. évf.).

Nevezetesebb tagjai a családiiak

:

\. H. Béto gróf, zoológus, szül. Székelykeresz-
turon 1858 jan. 10. Bgyet. tanulmányait külföldi

egyetemeken végezte. Sokáig dolgozott Bécsben ós

Heidolbergben s egy ideig erdélyi birtokán élt,

majd Göttingonbe ment s itt az egj-etemen 1893.

magántanárrá habilitálták. 1899-ben a heidelbergi

egyetemen az állattan rendkívüli tanára lett. F-

leg a Lágytestüek szövettanával és a gerinctelen

és gerinces állatok idegrendszerének tanulmányo-
zásával foglalkozott s énre vonatkozólag külön-

böz német szakfolyóiratokban több értékes dol-

gozata jelent meg. Önálló mve: Lohrbuch d.

vergleichenden Anatomie (Jena 1904). Eg>éb
nagyobb müvei : Die Organisation d. Clíitonen d.

Adria (Arb. a. d. Zool. Inst. Wien, 4. köt., 1882);
Untersuch. ü. marine Rhipidoglossen (Morph.
Jahrb., 9. és 11. köt., 18a3-1885);Beitr. z. Kenntn,
d. Textur d. Zentralnervensystems höhorer Wür-
mer (Arb. a. d. Zool. Inst. Wien, 8. köt.. 1889);
Vom Bau d. Wirbeltiergehims (Morpli. Jahrb., 26.

és 28. köt., 1898-1900); Über d. alig. Bauplan
d. Tracheatensj-ncerebrums (Arch. f. micr. Anat.,

65. köt., 1904) ; Phylet. Entwickl. d. Grosshim-
rinde (u. o., 71. köt., 1907); Weitere Beitráge z.

Lehre v. d. Kontinuitat d. Nervensystems (u. o.,

76. köt., 1910) ; Die Mantolgebiete d. Grosshims
V. d. Nagom aufsteigend b. z. Menschen (u. o.,

76. köt., 1910) ; Ü. d. Atmungsorg. d. Arachnoiden
(u. 0., 79. köt., 1912) ; 0. d. Zentralnervens>stem
d. Skorpions u. d. Spinnen (u. o., 79. köt., 1912).

2. H. Férem', tábornok, horvát bán, szül. Szent-
Pálon (Maros-Torda vm.) 1796 márc. 24., megh.
Bécsben 1875 márc. 5. Atyja IV. Gábor, anyja
Grassalkovich Mária. Jogi tanulmányai után a
hadseregbe lépett s a lipcsei csatában tiszti

rangot nyert. Ezután József nádor hadsegéde
lett; majd a magyar testr&égbe helyezték át.

1841-ben horvát- és tótországi bánná nevezték
ki s az volt 1846-ig. ó volt az els horvát bán,

aki az ország^nQlésen (1843) magyarul beszélt
Az 1848—49-ikl olasz hadjáratban altábornagy-

gyá lépett el. 1856-ban Albrecht fherceg had-
segéde volt. 1859-ben lovassági tábornok lett;

1860. njTigalomba lépett; 1861. az osztrák urak-
házának örökös tagjává neveztetett ki. 1867-ben
a magyar testrség újból való felállítása alkal-

mával annak kapitánya lett.

3. H. Gábor (I.), I. Péter, a szászok gróQának fia,

a fejéregyházi, az, kitl a család máig leszárma-
zott. Szül. 1550 máj. 10., megh. 1608 jul. 12. Átélte

a Báthoryak uralkodását, s maga is résztvett,

mint íQu, Báthory István diadalaiban s núat térti

ama zivataros idk mozgalmaiban, amelyek Er-
délynek a XVI. sz. végén és a XVII. sz. elején osz-

tályrészül jutottak. Els neje által rokonsáigba ke-
rült az erdélyi fejedelmi családokkal, amennyiben
elször Boeskay Donát, Báthory Kristóf nejének
(tehátZsigmond fejedelem luiyjának) s Boeskay Ist-

vánnak nvérét vette el. Mint a fejedelmek sógora,

elkel szerepet Játentt a közügyekben. Buzgó
hive volt a szabadságiért fegyvert fogott Bocdcay-
nak. akitl 1606. a kapjcmi nradaunat nyerte.

Rákóczi Zsigmond fejedelemsége alatt tanácsor,

Fogaras vára fkapitánya és Kttkfillö vánnegye
fispái^a volt. Második neje Bornemisza Boldizsár

leánya, Kata. Nyolc gyermeke közül a családot

az els nejétl származott István és György fej-

lesztik tovább. A fejéregyhi^ (NagykflktUfö vm.)
ref. templomban díszes márványszarkoftg ^t
még nemrég síija felett, mely onnan az Erdélyi

Muzeumegylet régiségtárába került.

4. H. Gábor (D.), I. István fla, a XVn. sz.-i er-

délyi vértanuk egyike, szül. 1614 szept. 26., vér-
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padon halt mog 1662-ben. 15 éves korában (1629)

Brandenburgi Katalin udvarába került s a feje-

delemasszony apródja lett. 16.30-ban ref. vallásra

tért ; egy évig az Odera melletti Frankfurtban és

Franekerben, 16-31 szétl pedig a leideni egye-

temen tanult s külföldön járt egész 163-ig. Kül-

földrl visszatérve, a közügyek szolgálatába lé-

pett. 1635-töl a fejedelem udvarában szolgált.

164^ben résztvett Rákóczi György fels-magyar-
országi táborozásában s különösen Patak ersítése

körül mködött. II. Rákóczi György H.-t a neve-

zetes végvár, Borosjenö fkapitányává s Zaránd
vmegye fispánjává nevezte ki. A török a szász-

fenesi csatatéren (1660 máj. 22.) legyzvén Rá-
kóczit, Barcsay a török által kirótt hadisarc el-

engedése végett H.-t küldte Ali pasa táborába,

mely Nándorfejérván'ól Temesvár felé indult. Ali

pasa fogságra vetette H.-t, lábaira 63 fontos vasat

veretvén. Magával hurcolta Várad alá. Csak Nagy-
várad elfoglalása után (1660 aug. 27.) bocsátotta

szabadon. Barcsay 1660 végén leköszönt és a ren-

dek Kemény Jánost választották fejedelemmé,

ez H.-t folytonosan maga mellett tartotta, részint

mert tartott tle, részint, hogy általa népszersé-
gét növelje. Nemsokára Kemény ellenében Ali

pasa a nyarádti táborban Apaffyt tette fejede-

lemmé, aki hasonlóképen nagy súlyt helyezett H.

megnyerésére. 1662-ben a kolozsvári országgy-
lésrl t küldték az ország rendéi Ali pasához
Temesvárra a fölemelt török adó leszállíttatása

végett. Apaffy, ki H.-ban versenytársat látott, mi-

dn a nagyvezér felszólítására a meghódított Ér-

sek-Ujvár alá ment, kieszközölte a nagyvezérnél,
hogy félelmetes vetélytársa eltétessék láb alól.

Lefejezték. Utóda nem maradt.

5. H. Gábor {m.), szül. 1685., megh. 172-3., H. Ist-

ván legidsebb fia. Anyja a szatmári békét köt
Károlyi Sándor leánya, Klára volt. H. férfikora

delén meghalván, 4 fiát nagyapjuk. Károlyi Sán-
dor neveltette. Maga ügyelt fel iskoláztatásuki'a,

maga választotta meg a nevelket, az iskolákat

(Magyarországon Pozsonyban, Váczon, Pesten
neveldtek) s nagyon gondos neveltetésben ré-

szesítette unokáit. Mind a négybl derék férfi és jó
hazafi vált : István (megh. 1756.) Csongrád vár-
megye fispánja lett ; László (Telemach jeles for-

dítója) Mármaros fispánja ; Gábor tábornok, er-

délyi fkormányzó és Sándor a katonai pályán
ért el magas rangot.

6. H. Gábor (IV.), Hl. Gábor fia, Grassalko-
vich Annát birta nül ; tábornok, gubernátor és

királyi ótekfogó volt (megh. 1784.). Az ö uno-
k^a volt H. Ferenc (1. H. 2.),

7. H. Györffu, I. Péter szász grófunokáj a, I. Gábor
fla, ki a kapjoni uradalmat nyerte, amiért a tle
származó ágat kapjoninak szokták nevezni. Szat-

már várának fkapitánya, III. Ferdinánd király

tanácsosa és a Tisza melletti részek fkapitánya
volt. Férfikora javában, élete 39-ik évében halt

el, 1633 ápr. 20. A leleszi templomba temették.
Egyetlen fla Sámuel.

8. H. István (I.), I. Péter szász gróf unokája, I.

Gábor fla, a fejérogyházi ág továbbfejlesztje. A
XVn. 8Z. els felében szerepelt. A családkönyv
szerint négy erdélyi fejedelemnek volt tanácsosa
(nyilván Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor, Beth-

len Gábor és I. Rákóczi György fejedelmeket érti).

De már Bocskaytól is nyer uradalmat. Kvárt
hagyván neki végrendoletileg. Késbb Küküllö
vármegyének fispánja, majd az ország fkapitá-
nya volt.Az 16.38-iki nevezetes dési gyúlésen,amely
a viszálykodó unitáriusok s a pörbe idézett zsidó-

zók fölött ítélt s a szombatos vallást eltiltotta, H.
elnökölt. Meghalt 1657. Ó építtette a fejéregyházi

és zoltáni kastélyt. Három flut hagyott hátra:
II. Gábort, Pált és Jánost, akik Erdély történel-

mében nevezetes szerepet játszottak.

9. H. István (II.), I. János idsebb fia, nemcsak
fentartotta, de növelte a család fényét. Mikor Erdély
az osztrák ház alá került, a bécsi udvar egyik leg-

meghittebb embere H., aki 1692. tanácsossá s a
gubemium tagjává lett. 1699 ápr. 1. báróságot
nyert; szerezte meg a grófságot is, melyrl
azonban a diploma csak halála után, 1713 jul. 8.

kelt és 1717. hirdettetett ki a szebeni országgy-
lésen. 1708. meghalván Bánffy György, a guberná-
tor, H. volt az egyedüli magyar, két szász mellett,

a guberniumban. Ó lett tehát a kormánytanács
elnöke. Nagy része volt a kat. státus szervezésé-

ben. Mig a gubernium élén állott, mondhatni,
hogy ö intézte Erdély sorsát. Meghalt 1710 máj. 2.

Szent-Pálon temették el.

10. H. János (I.), I. István fla, a család legkima-

gaslóbb alakjainak egyike. Nevét nemcsak a po-

litikai, de az irodalomtörténet is megörökíti. Ke-
mény Jánosnak bizalmas híve volt s részt vett

utolsó, szerencsétlen táborozásában. 1664-ben fe-

jedelmi tanácsossá lett. A tordamegyei fispánsá-
got viselte. Járt a portán is követségben. Apaffy
uralkodása idején is az elégedetlenek közé
tartozott. 1677-ben a fogarasi országgyiilésen a
fogságra vetett Béldi és Bethlen Miklós kiszaba-

dítása érdekében mködött. 1678-ban a Béldi-

féle összeesküvésbe elegyedett. Teleki Mihály
vaskezével csirájában elfojtván a mozgalmat,
az összeesküvés részesei, köztük H. is, fogságba
vettettek a fogarasi várban. A hosszú rabság

idejét irodalmi tanulmányokkal, idegen nyelv
könyvek magyarra fordításával töltötte. Mele-

gen érdekldött a nemzet nyelve és irodalma

iránt s aimak szolgálatában keresett és talált

vigasztalást. A békességes trésnek imizsa cím
magyarra fordított mve elszavában buzdítólag

szólal fel a magyar nyelv müvelése érdekében.

Fmunkája, melyet rabsága magányában irt, a
Hármas Istória, melyben Nagy Sándor történeté-

rl, a trójai veszedelemrl s— ami a legbecsesebb
— példázó elbeszéléseket íiTán erkölcsi ós vallásos

tanulságokkal, nagy népszerségre tett szert. Egy-
szeren, világosan, könnyedén, zamatos magyar-
sággal van írva ; úgy hogy korában a legjobb próza-

írók közé emelkedett általa. Ez magyarázza meg
nagy elterjedését és rendkívüli hatását ; valósá-

gos népkönyvvé vált, úgy hogy az els kolozsvári

kiadástól (1695) napjainkig nyolc kiadást ért. H.

1682. kiszabadultafogságból és csakhamar vissza-

nyerte befolyását a közügyekre. Midn Teleki Mi-

hály észreveszi a török uralom hanyatlását s Buda-
vára visszavétele eltt egy évvel megindítja az al-

kudozást Béccsel, az 1685-iki gyulafehérvári or-

szággjnllésröl díszes követség élén H.-t küldik föl

Bécsbe a kiegyezés létesítésére. 1686 jún. 28. jött
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létre a bécsi haditanáccsal az az egyexség, melyet

bécsi V. HaUer-léle sienödée (Hallerianns tracta-

tiis) Déveo ismtfttnk atörténelemben, amely alapja

volt a késbbi Leopold-fóle diplumának. 1691-ben

erdélyi kincstartóvá választották. Megh. 1697
febr. 28.

1 1. H- János (U.), a báróságot nyeró II. Ist-

ván fia, m^h. 1756. Atyja nyomdokain haladt

8 felvitte egész a gnbemátorsiágig. Elbb Csik,

Gyergyó és Kászon.szék fökirálybirája (1729). Gu-
bernátorrá 1 7M. választották s 22 évig viselte e

méltóságot. Fiutóda nem volt.

12. H. József, I. János fla, könnyelm ifjxi volt,

és ezzel at>-ját bécsi követsége alkalmával nag>'

kellemetlemBégbe keverte, magát fogságba juttatta
8 utoijárB is könnyelmtiségének lett áldozata:

Thököly Imre lövette agyon Havasalföldén, a mai
OláhorszAir területén bujdosásuk idején (1690).

18. Jí I.), II. István fla, örökölte atj'ja

erós ka -át. Neje gr. Bethlen Kata, ki

önéletrajzát hagyta ránk, épp annyira rajongott

a ref. vallásért. Örökölte a családban mutat-
kozó naplóirási hajlamot, fenmaradt naplója az

1717-iki szebeni országgjülésról. 1719-ben, 22
éves korában, a pestisnek lett áldozata. Fejér-

egyházán temettetett el 1720. Fia, Pál (megh.

1794.). a kapjoni ágból származó H. Ferenc leá-

nyát, Zsuzsannát vévén el feleségül, tólük szár-

mazik a családnak most is élö fejéregjházi ága.

U. H. lA-szló (U.), m. Gábor fla, szül. 1717..
jjjp.rVi i--.^ Mármaros fóispárya volt, az iroda-

it lapjain Telemach jeles fordítása által

öiv...;. .;^ :iieg nevét (Kéziratban hagyta hátra,

megjelelt elfeÉ^ Kassán 1755., másod.szor 1758.,

harmadszor 1770. s még negyedszer is 20 év alatt.

Erd. Muz. 1817. 177.1.) Munkája a franciás iskolá-

nak els hírnöke a magyar irodalomban. A ma-
gyar nyelvért éppen úgj- buzgólkodott, mint déd-

apja, János, a Hármas Istória Írója, akinek példá-

in lelkesült. Ovidius Metamorphosisának nagy
. szét is lefordította, de ez elveszett Halála eltt
kevéssel a hét-személyes tábla ülnökévé nevez-
tetett ki, de ezt a hivatalt már el nem foglalhatta.

15. H. Ltijza grófn, megh. 1909 nov. 28.

A szabadságharc és Petfi kultuszának egyik

ieikee ni apostola volt. At>ga, gróf H. Ferenc,

1849. Segesvár térparancsnoka volt s részt vett

a segesvári osatában. Az abszolutizmus idején

Ku^inba vitték fogságra s leánya megosztotta
^^le fogságát. Amikor kiszabadultak, Fehér-

yházán, a gr. H. család si birtokán hozzákezd-
; k a szalMdságharcra vonatkozó történeti adatok
Kvújtéséhez, amit a család egy másik tagja, gr.

H József i8 végzett Kivált a Petfieltnésére vo-
ttkozó adatokat gyf^tötték. Gr. H. Fereno és
\nyn szervezték a segesvári honvédegyesflletet

tóst indítottak Petfi segesvári szobrára ée

rogyházi csata emlékosslopára. H. grófn
regyházán elesett honvédek siriialma kör-

: parkoztatta s Petfi-házat építtetett E ház-

ban elhelyezte azokat az onlékeket, melyeket a
csatára vonatkozólag öesze lehetett gyt^teni. Ha-
zafias áldozatkészsége anyagilag megrendítette,

amíg végül a földmivelésügyi kormány megvásá-
rolta telepít célokra a feh^pegyházi bülokot s

kastélyt.

16. H. Bil, I. István fla, 1662. Kemény Já-

nos oldala mellett harcolt s részfrvett a nagy-
szöllósi ütközetben Kucsuk pasa ellen. Apaffy ko-

rában tekintélyes szerepet játszott s Küküll vár-

megye fispánja volt. Fiai korán elhaltak.

17. H. Péter (I.), nagyszebeni polgármester, kir.

tanácsos, szebeni királybíró (szász gn^f), I. Rupreoht
fla. szül. 1500. Budán. megh. 1570 dec. 12. Nagy-
szebenben. Résztvett a mohácsi csatában (1526).

Nyilvános szereplése és emelkedése a Habsburg-
ház magyarors^^i uralmával kezddött. Ferdi-

nánd király leghívebb emberei közé tartozott, aki

t uralkodása folyamán királyi kegyeinek sokféle

jelével halmozta el. A mohácsi vész után Eidélybe

meg>', mint Ferdinánd király hadi biztosa s Nagj-
szebenben telepedik meg. Ez idben a Fuggerek
bírják az erdélyi arany- és sóbányákat s azok ke-

zelését H.-re és List Kristófra bízzák. Emellett

H. kereskedést folytat Havasalföld és Moldva felé.

Állandóan Szebenben lakik, ahol polgárjogot sze-

rez s nül veszi a brassai fbíró, Schirmer János
leányát, Margitot, kivel a szebeni fpiaci házat

nyeri. Városi szolgálatba lép s 1529. már városi

tanácsos. 15-i.S. polgármesterré választják s

mint ilyen, bizalmas jelentéseket küldöz Ferdi-

nándnak az erdélyi viszonyokról. Ez els polgár-

mestersége idején, amely 1546 végéig tartott,

rendeztette az eddig elhanyagolt ^zdag szász

nemzeti levéltárt s indexet készíttetett róla. 1547.,

midón a tárgjalások Izabella és Ferdinánd között

megújultak, az özvegy királjné és Martinuzzi

követei mellett a szász nemzet H.-t küldötte

Bécsbe. Másodízben 1550—1553. években viselte

a polgármesteri hivatalt. Ez idre esik Izabella

kivonulása Erdélybl. H. nem késik most sem
(1551 ápr. 11.) jelentéstétel végett Bécsbe kül-

deni egyik bizalmas emberét. List Kristóf sze-

beni tanácsost. Ferdinánd Erdély átvételére ki-

küldött hadvezérének. Castaldonak különösen

figyelmébe ajánlja H.-t, s meghagyja, hogj- taná-

csával éljen az erdélyi ügyekben. Castaldo ki is

kéri H. tanácsát és támogatását. Ferdinánd ki-

rály érdemei és szolgálatai elismeréséül 1551 okt
22. kfrál>1 tanácsossá nevezi ki. Erre az idre
esik Nagyszebennek erdített várossá való átala-

kítása. 1551—1552. fol^i a nagymérv építkezés,

melynek emlékét máig is rzi az ú. n. «Haller-

bástya*. Martinuzzi megöletése után reászáll az
ors^ Uncstámoksága. Ferdinánd 1562 dec 20.

szebeni királybíróvá nevezi ki. Bfindeseket gaz-

dag donádö kwonázta meg. H. élete és mttö-
dém Szebenben összeesik a reformáció teijedésé-

yel az erd^ siászdC között, ö maga is az
evangélikus hitet fogadta el s a szebeid evang.

nagy templomban van eltemetve.

18. H. Bster (D.). 1. Péter onokAJa. I. Rákóczi
Györgynek biaabnas híve. asztalának gyakorta
vendége volt Rákóczi 1636 júL havában Bethlen

István támadása aUomával ötödmagával kö-

vetségben a portára küldi (Tholdalagi Mihály a fö-

követ). H.-t 16.37 márc. 4. bocsátja vissza a szul-

tán másodmagával Számos p(Mrtai jelentés latt
olvasható a neve ebbl az idbl. Meghalt 1649
aug.

19. H. Péter (IH.), D. Péternek eg>etien fia

(Tamóczy Sárától), szül. 1641., utolsó saija a
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család ez ágának. Vele a H.-család szebeni ága, egy
évszázadon keresztül virágozván, kihalt. Vagyo-
nuk legnagyobb része a magyar vármegyékbe ki-

szakadt ágra, a Fejéregyházán lakó Pálra és Já-

nosra szállott.

20. H. Samud, György fia, I. Péter szász

gróf unokája, aki Diósgyrnek volt fkapitánya
s szomorú véget ért. Az egri törökök egyik por-

tyázó csapata reábukkant kisded csapatjára st
hatodmagával lekaszabolták, 30 éves korában,

164-3. Két fiától (Sámueltl és Györgytl) szárma-
zik le s folytatódik a H.-család emez ága, amely-

nek tagjai kevésbbó jelentékeny szerepet játszot-

tak a történelemben. Grófságot is késbb nyert

mint a másik ág : 1753 jún. 18. ; 1699-töl a bárósá-

got viselte. Ebbl az u. n. kapjoni ágból származik
a XVIII. sz. közepén élt Samud táborszernagy,

aki magyar gyalogezredet szervezett, melyet
róla H.-ezrednek neveztek (most a 31. számú gya-
logezred).

Haller, 1. István, szül. Mezpetriben 1880 nov.

18. Teológiát, bölcsészetet, majd a budapesti egye-

temen jogot hallgatott. 190i— 1909-ig az Új Lap
c. napilap szerkesztje volt. 1908-ban a Katolikus
Népszövetség ftitkára lett. 1910-ben néppárti

programmal országgylési képviselvé válasz-

tották. Számos politikai röpiratot Irt.

2. H. Károly (hilibi), jogtudós, szül. Nagysze-
benben 1836 okt. 14., megh. Budapesten 1911
febr. 7-én. Szolgálatát a kincstári ügyészségnél
kezdte, majd 1868. a kolozsvári jogakadémia fel-

állítása alkalmával tanár lett. A jogakadémiának
egyetemmé szervezésekor (1873) az ausztriai ma-
gánjog rendes tanárává nevezték ki. 1884-ben
Kolozsvár város polgármesterévé választották,

de 1886. visszatért az egyetemre. 1904-ben a ki-

rály frendiházi taggá nevezte ki. Kolozsvár szá-

mos közintézményét alapította, egyik kezdemé-
nyezje, els elnöke, késbb tiszteletbeli elnöke
volt az Emké-nek is. Mvei : Az általános pol-

gári törvénykönyv (Kolozsvár 1865) ; Adalék a
iopforrások elméletékez (Budapest 1876) ; Gazda-
sági jogisnie (u. 0. 1878, 3. kiad. 1893),; A gazda-
sági értékekrl (Kolozsvár 1880) ; Észrevételek
a magyar polgári törvénykönyv tervezetének ál-

talános részére, az ö7-öklési jogi részre s a dologi
jogi részre (Budapest 1882—84) ; Az osztrák ál-

talánospolgári törvénykönyv {u.o. 1884, 2. kiad.

1897).

Haller, 1. Albrecht von, német orvos, flzioló-

gus, botanikus és költ, szül. Bembon 1708 okt. 16.,

megh. u. 0. 1777 dec. 12. Tanulmányait Tübingen-
ben ós Loidenben végezte. Doktorrá való avatása
után Londonba ment és ott Douglas anatómus-
sal közelebbi érintkezésbe lépett : késbb Parisban
Winslow boncolástani eladásait hallgatta. Az-
után Baselben felsbb matematikával foglalkozott.

1729-töl Bernben gyakorló orvos volt. Itt szabad
óráiban a költészetet is mvelte ós nagy hírre tett

szert, különösen Die Alpen c. tankoltoménvével
(1729 ; új kiad. Bern 1902). 1736-ban Göttingenbe
hívták, ahol mint az egyetem boncolástani, nö-
vénytani és sebészeti tanára mködött. Itt ala-
pította az egyetemi füvészkertet, továbbá az
anatómiai színházat (1. o.) és itt szerkesztette a
üöttingische Gelehrte An2eigen-t.l753-ban vissza-

tért Bernbe, ahol azután politikával foglalkozott.

H. a tudomány minden ágát mvelte. Irt en-
ciklopédiái, növénytani, szépirodalmi, irodalom-
történeti, boncolástani és élettani müveket ; leg-

nevezetesebbek : Praelectiones Boerhaavii ad pro-

prias institutiones (Göttingen 1739—1744) ; Boer-
haavii methodus studii medici (Amsterdam 1751)

;

Bibliotheca botanica, chirurgica, anatomica és
Medicináé practicae. Icones anatomicae (Gtöttin-

gen 1743—55); Enumeratio methodica stiipium

Helvetiae indigenarum (u. o. 1742). Legnagyobb
érdemeket szerzett az élettan terén, korszakalkotó
felfedezéseit a Primíie lineae physiologiae és az
BIementa physiologiae cím mvében írta le. Köl-
teményeit komoly páthosz és a gondolatok soka-
sága jellemzi. Csak a számos tájszólás és a terjen-

gs leírások vannak hátrányára. Irt három politi-

kai regényt is a különböz államformákról. Élet-

rajzát legelször Zimmermann írta meg: Das
Lében des Herrn von H. (Zürich 1775). Naplóját

Hdnzmann (Bem 1787), 1723— 1727-rl pedig

Hirzel (Leipzig 1883) adta ki. Lissatcer, A. v. H.
(Berlin 1874); Blösrh, Hirzel és mások: Albrecht
V. H., Denkschrift (Bern 1877); Frey, A. v. H.
und seine Bedeutung für die deutsche Litteratur

(Leipzig 1879) ; Bodemann, Von u. über A. v. H.
(Hannovera 1885) ; Greyerz, A. H, als Dichter
(Dresden 1902) ; Jenny, H. als Philosoph (Basel

1902). Születésének 20b-ik évfordulóján 1908 okt.

16-án leplezték le szobrát Bernben, ahol 41 aka-
démia, egyetem és küldöttség képviseltette magát.

2. H., Bertold, svájci reformátor, szül. Aldin-
genben Rottweil közelében 1492., megh. Bern-
ben 1536 febr. 25. Kölnben a teológiát elvégezvén,
elbb Rottweilban lett tanító, 1513 körül pedig
Bemben, ugyanitt 1520. kanonokká s a ftemp-
lom áldozárává lett. 1522 után lelkes hirdetjévé
lett a Zwingli-féle reformációnak. Életrajzát meg-
írta Kirchhofer (Zürich 1828) és Pestalozzi (Elber-

feld 1861).

3.H., Johannes, salzburgi bíboros heroegérsek,

szül. St.-Martinban 1825 ápr. 30., megh. Salzburg-

ban 1900 ápr. 5. 1871-ben trienti kanonok lett,

1874. a megbetegedett püspök helyett átv'ette az
egyházmegye vezett''8ét. A kormány azonban nem
akarta elismerni utúdltlsi joggal biró koadjutor-

nak, mert az iskolaügy kérdésében az államnak
nem akart engedményeket tenni. 1881-ben nagy-
prépost ós fölszentelt püspök, 1890. salzburgi ér-

sek, 1895 megkapta a bíboraoki méltóságot.

4. H., Kari Ludwig von, svájei államférfi

á

és író, H. 1. unokája, szül. Bemben 1768 aug. 1.,

megh. 1854 máj. 20. 1806—21-ig a berni egyete-

men a történelem és az államtudományok tanára
volt, mely áll!isát()l, midn a kat. valh'isra áttért,

megfosztották. Ekkor Parisba ment, hol 1830. az
Écoles des chartes tanára lett. A júliusi forra-

dalom uti'in Solothurnba költözött, hol a nagy
tanácsba választották. Itt a katolikus pártnak
volt egyik vezére. Munkái közül megemlítend a
Restauration der Staatswissenschaft (6 kötet),

melyben a reakció létjogosultságát bizonyítja.

Haller sava, liquor acidns Hallrri néven a
magyar gyógj-szerkönyvben is hivatalos gyógy-
szer, amely 1 sr. tömény kénsav és 3 sr. tömény
szesz óvatos elegyítése ú^án készül. A H. fal-
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kotórésze a szesz és a kénsav hatás&ra keletkez

etilhidroszollát (C,H,.HSO«)

C,H,OH+H,SO« -^ H,04-0,H,HS04,
de mivel a reakció nem te^es, a H. e vegyttletés viz

mellett m^ kénsavat és sieezt is tartalmaz. Szín-

telen, vagy kissé sárgás szinü, átiátszó, kellemes

soifr, na^'on savanyú íz folyadék. Vízzel hi-

g!' losen régebben, bels vénéeelcosillapí-

tk >zintén bOsít szerül használják.

H&Uerspringe, l. Springe.

H&Uer von Hallerstein, Kari, báró, német
építész, sziil. Hilpoltsteinben 1774 jún. 10., megb.
1817 nov. ö. Stuttgartban és Berlinben tanult,

1806. Nürnbergben építészeti felügyel lett, az-

után Rómában járt. 1810-ben Cockerell ée Foster

•Bgol épitéawkkel s német és dán társaival a

cQrOg épftéoetot tanulmányozta, majtl 1811. ve-

Mk egytttt (ÖlfBdezte az aeginai .\phaia-tomplom

hires szoborcsopor^ainak maradványait, utóbb

pedig a ptügaliai Apolló-templom dombormúvoit.

Hallej (4tod: h«M9),Eimund, angol matematikus
és csillacisz. szül. Haireerstonban (London mellett)

ir 742 jan. 14. Húsz éves korá-

ba: -'én Szt. Ilonára utazott, hol

a deli ég csillagait ügyelte : ez utazás eredméuye
a Catalogns stellarum anstralium (London 1679),

mely H.-t a Royal Society tagjává tette. 1698. és

1699. déli Afrika és Amerika partjain utazott föld-

mágneses elemek összegyi^tése cédából s e két

utalásnak köesöohetö az els mágneses dekliná-

ció-térkép. 1703-ban]az oxfordi egyetemen a mate-

matika profesíízora,'l713. a Royal Society titkára

8 1720. Hamsteed halála után a greenwichi csil-

lagvizsgáló royal astronomer-je lett. Newton mód-
swre alapján 6 számította ki elször több mint 20
üstökös pályáját, melyek közül az nevét visel
ppn;,w)a-,.o üstökös a legismertebb. A Napnak
V luUsi megfigyeléseken alapuló paral-

la.\.. ....^„.itárosási módszerét ö találta fel az

1677. Szt. Ilona szigetén megfigyelt Merkúr-átvo-

nulás alkalmával. Erre vonatkozó klasszikus köz-

leményei az 1693. ée 1716. Philoe. Transao-

tions-ban láttak napvilágot. 1718. fölfedezte az
állói-silla^iik saját mozgását is.

HaUey-íéle periodas.l. Halley a földmágnesség

izogonáiból,molyeket ö tanulmányozott legeloito,
arra a következtetésre jutott, hogy a mágiMiBes
' iriác-iót a Fold belsejében szalMuion foi^ nuig-

ik a kéreghoz való különböz állása okozza.

teinliauser flzilnis ezen az alapon a mágneses
>mek változásának teljes periódusát 440 évre

I- tto. Ezt AZ idközt szokás H.-nak nevezni. — 2.

A !l.ii:> . : leflstöks keringési ideje, mely Crom-
tneiiu e6 Covrell legüyahb saimitásai szerint 76 év

1 1 nap. — 3. A régi káldfloaoktöl Szároez-nak ne-

vezett idköz, meljniek tartama 6686 V« napvagy
> Julián év és 11 nap, mely id alatta Hold 223

::^iD«>dikus keringést végez. A fogyaticozást^ eaen
id múlva majdnem pontosan ugyanabban a sor-

rendben ismétldnek.
Halley-féle vonalak, a földmágnesség tanában

az iztígunák. vag> Ls azok a vonalak, amelye az
egyenl mágneses deklinádóval bíró helyeket kö-

tik össze. HaUey SMricesztett 1700. elször oly tér-

képet, mely az izc^nákat feltünteti. L. í^ld-
mágnesség.

Halley-östökös. I. Halley és Haüey'féleperió-
dus.

Hall-iéle tünemény. Elektromos áramot viv
vékony vezet lemeznek két egyenl potenciálú

poncát összeköt vezetékben rendes körülmények
között áram nincsen ; do ha a vezet lemez az

áram ervonalaira merleges irányú mágnesi
térbe jut, az elbb egj'potenciálú pontok között

potenciálkülönbség támad s a közbekapcsolt gal-

vanométer állandó áramot jelez. Az elektromos-

ság vas-, kobalt- és cinklemezekben az olektro-

m^znesi er irányában áramlik ; ezzel ellenkez
iránjban, ha a lemez nikkel, arany, ezüst vagy
bizmutból van. Ólom- és platinalemezekben a H.

nem vehet észre.

Hallgatag akaratnjilvánitás, 1. Akaratnyil-
vánítás.

Hallgatás v. nyelvkötés (sUerUium), a régibb

magyar jogban ügyvédeknek az ügyvédségtl
büntetésül ideiglenesen történt bírói eltiltása.

Az 1874: XXXIV. t.-cikkol (ügyvédi rendtartás) en-

nek helyébe lépett a legfeljebb egy évig terjed-

het felfüggesztés az ügyvédségtl, mint harmad-
fokú fegyelmi büntetés.

Hallgatási dij az az érték, mit valaki másnak
annak fjében szolgáltat vagy ígér, hogy ez a bn-
cselekményt, vagy annak elkövetjét nem fogja

feljelenteni. L. még Megvesztegetés.

Hallgatási parancs (ném. Schweigd>efehl). Ez
iatézniéniiyel a jogélet különböz területén talál-

kozunk. A szabadságvesztésbüntetés végrehajtá-

sának egyik módozata az ú. n. hallgatórendszer,

amelyet a XIX. sz. elején néhány amerikai állam-

ban behoztak s amely aubumi rendszer név alatt

ismeretes. Ennek célja az állandó magánelzárás
káros hatásának ellensúlyozása, lényege pedig az,

hogy az elitéltok éjjel magánzárkában, Q^PIMtl

a hallgatás szigorú köteleufttségével a közös

munkateremben töltik ki btfntetéefiket A H. a
nyilvános bnügyi tárgyalásokon is alkalmazta-

tik, amennyiben a jelenlev hallgatóság közbe-

szólás vagy más módon a csendet zavarja. Ez
esetbea a tárgyalási elnök azokat, akik il>' mó-
don a tái<gyalás rendjét sértik, tetszést t. nem
tetszést nyilvánítanak, csendre inti és szükség

esetén a terembl eltávolittetja (Bp. 296. §. 5.

bek.). (L. Nyilvánosság, Bcndfentartás, Tár-

gyalás.).

Nagyobb gyárakban a rend és a zavartalan

munka érdekében a H. (SckweigebefM) akként

alkalmaztatik, hogy a mimkáaiAiiak bOntetés

terhe alatt megtU^ák a szomszédaikkal való be-

szélgetést . legfeljebb a munkához tartozó rövid

közlésiét eni^tdnek meg. Ilyen H. ktilöneeo a
nagy és komplikált gépezetekkel múkd gyá-

rakban van háyén, QMrt e helyeken a beszélge-

tés a nraiik* feuMkadáaátokoa, söt az életet és

testi épsééet is Teoiályeatoliietí.

Hallgató cs a. m. skio*th6p,h Auttkuttádó.
Hallgató magyar, 1. Magyar támcok.

Hallgatózás (orr.) a. m. auszkultánó (1. o.).

Hallier, Emst, német botanikus, szül. Hamburg-
ban 18:^1 nov. 15.. megh. 1904 dec. 21. Dachau-
ban. Eleinte Jenában a kertészetet, Berlinben, Je-

nában és Oöttíngenben a tennéoettodományo-
kat és a fiknófiát tanolta. 185&-b«i Jenában a
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gyógyszerésziskolában tanított s itt 1860-ban az

egyetemen magántanár, 1865-ban u. i. rend-

kívüli tanár lett. Az élsköd gombákról közzé-

tett tanulmányai nagy mozgalmat eredményez-
tek különösen az erjedés, rothadás és betegsé-

gek tekintetébon. 1884;-ben a tanárságról lemon-

dott.Nevezetesebb mvei : Die pílanzlichen Parasi-

ten d. menschlichen Körpers (Leipzig 1866); Das
Cholerakontagium (u. o. 1867) ; Phytopathologie,

Die Krankheiten der Kulturgewachse (u. o. 1868)

;

Die Ursache der Kráuselkrankheit (Jena 1875)

;

Die Plastiden der niedern Pflanzen (u. o. 1878)

;

Untersuchnngen über Diatomeon (Gera 1880);
Deutschlands Flóra (Leipzig 1873). O dolgozta át

Koch Taschenbuch der deutschen mid schweize-

rischen Flora-ját (u. o. 1878) és ennek Sinopsisát

(3. kiad. u. 0. 1890) ; Schlechtendál, Langethal und
Schenk Flóra von Deutschland-ját (5. kiad., Gera
1880-88). Filozóíiai és egyéb munkái : Weltan-
sehauungdes Naturforschers (Jena 1875); Natur-
wissenschaft, Religion und Erziehung(u. o. 1875)

;

Kulturgeschicht« des XIX. Jahrhunderts in ihrer

Abhangigkeit von der Entwicklung der Natur-

wissenschaften (1889) ; Grundzüge der landwirt-

schattlichen Gartenkunst.eino Aesthetik der Land-
schaítgartnerei (Leipzig 1891) ; Federerrel együtt

:

Atlas der Pflanzenwelt (Fürth 1891) ; Aesthetik

der Natúr (Stuttgart 1890).

Halligen, 13 apró sziget az Észald-tengerben,

Schleswig Ny-i partja mellett, amelyeket a tenger
magasabbra csapó hullámai el-ellepnek. A leg-

nagyobbnak felülete kb. 30 km«, a kisebbek pedig
alig 1000 méter hosszúak és szélesek. A ten-

ger áramlása által elnyeléssel fenyegetett apró
szigetek megmentésére a porosz országgylés
1896. másfél millió márkát szavazott meg. A
ment munkálatokat azonnal végrehajtották s a
szárazfölddel összekapcsolt szigeteket hatalmas
gránittöltós védelmezi a tenger Imllámzásai ellen.

V. ö. Traeger, Die Rettung der H. und die

Zukunft der Schleswig-Holstein Nordseewatten
(Stuttgart 1900).

Ilalling;, lassú norvég tánc, */« ütemben.
Halliszt, a magas északon fekv szigeteken és

tengerpartokon, a Lofotokon a megszárított és ki-

szálkázott tkehal húsát megrlik s a víz forrá-

sáig felfzik, amikor a liszt elveszti kellemetlen
szagát és édeskés ízt kap. Az ismét megszárított
lisztbl tallérnagyságú pogácsákat sütnek, ame-
lyeket, mint száraz konzerveket könnyen és so-

káig el lehet tartani s ételek készítéséhez felhasz-

nálni. A H.-ból készült halkenyér tápláló értí'k-

ben a marhahúst négyszeresen s a friss tkehal
(Gadus morrhua). húsát közel ötszörösen múlja
felül. H. alatt értik még a halguanót is (1. o).

Hallit (ásv.), a vermikulitnak egyik fajtája.

Halliwell-Phillipps, James Orchard, angol ró-

gisógbuvárésShakespeare-kutató,sziil.Chelseaben
1820 jún. 21., megh. Birminghamben 1889 jan.

3. Tanulmányait a cambridgei egyetemen vé-
gezte és már 18 éves korában a Royal Society és
a Society of Antiquaries t«gja lett. A londoni
Shakespeare Society megalakuhisa óta minden
idejét a Shakespeare-kutatásnak szentelte és Stratr
ford on Avonben és környékén számtalan addig
Ismeretlen adatot kiitatott fel a nagy drámaíró

életére vonatkozólag. Tanulmányainak eredmé-
nyét 1881. tette közzé Outlines of the Life of
Shakespeare c. (9. kiad., 1890), 1852—65. pedig
Shakespeare összes müveinek tudományos, nagy
illusztrált kiadását rendezte sajtó alá 16 foíio kö-
tetben, kommentí'irral. Az sürgetésének köszön-
het, hogy 1863. Shakespeare szülházát nem
adták el, hanem múzeummá alakították át. Le-
véltári kutatásainak eredménye egy XV. sz.-beli

verses regény : Torrent of Portugál kiadása, ame-
lyet fedezett fel, valamint Letters of the kings
of Bngland c. munkája (1846, 2 köt.), amely gaz-

dag levéltári anyagot tett mindenki számára
hozzáférhetvé.

Hallócsiga, 1. Fill és Hallás.
Hallócsontok a m. fülcsontocskák és pedig

3 drb : kalapács, üll, kengyel, 1. Fül.
Hallócsö, oly készülék,mellyel nagyothallóknál

a hallásképességet fokozhatjuk. Maga a fülkagyló

is hangfelfogó készülék gyanánt szerepel. Ha fül-

kagylónk felületét homorú felülettel nagyobbítjuk,

(pl. tenyerünket a fülkagylóhoz tesszük), hallás-

képességünk élességét fokozhatjuk. A H.-vek, me-
lyeknek száma igen nagy, többnyire tölcséralakúak
és a hangvisszaveródés elvén alapulnak, amennyi-
ben a hanghullámok a tölcsér alapja fell csúcsa

felé, a tölcsér faláról többször visszaverdve,össze-
gyüjtetnek és tömörebben jutnak a fülbe. Van-
nak parabolikus görbületü hangfogúk is, melyek
a hangfogó tengelyével párhuzamosan haladó
hanghullámokat egy ponton egyesítik és így a
fülbe vetett hanghullámok ersen ingerlik a halló-

szervet és fokozzák a hallásélességet. A H.-vek
használata csak ott van helyén, ahol már semmi-
féle gyógyító eljárással a hallás nem javítható és

a hallásképesség oly rossz, hogy már a környe-
zetre való tekintetbl is mesterségesen kell azt

fokozni. A H.-vek kiválasztásánál nem lehet álta-

lános szabályokat felállítani, hanem többféle ké-

szüléket kell egyénileg kipróbálni, mert egyik
egyénnél az egyik, másnál a másik készülék vá-
lik be jobban. — H. vagy hallgató cs, 1. Aiisz-

kuUáció.
Hallóioltok (tnai'nla acustica), tulajdonképen

nincs szerepük a hallásnál, ma egyszeren maku-
láknak nevezzük. L. Fül.

Hallóhólyag, 1. Fül.
Hallóideg (mrnis acustmis v. octai'us), az

agyvelidegek (I. o.) közül a nyolcadik pár, két

részbl áll : 1. nervus cochlearis, csigaideg, a halló

csigához megy, a hallást végzi (1. Fül) ; 2. nervus
vcstibularis, az ívj áratokhoz megy, a test egyen-
súlyozásánál szerepel. L. Irjáraiok

Hallójárat (a. m. meatns atiditonus). Megkü-
lönböztí'tünk külst és belst. A küls a dobhár-

tyához vezet csatorna, máskép küls hangvezetft

(1. Fül), a bels alatt azt a csontos csatornát ért-

jük, amelyen keresztül a hallóideg a labirintus-

hoz jut.

Hallókisérlet alatt a hallóképe.sség vizsgálatát

értjük. A vizsgálat suttogó beszéddel végeztetik

(a hangos beszédet a nagyot halló is hallja) na-

gyobb távolból oly módon, hogy a vizsgált fül

a viz.sgáló felé legyen fordítva, de úgy, hogy a
vizsgált egyén ne Ifcsa a vizsgálót. (A másik fület

befogjuk). Ha a vizsgált egyén 6 m.-rl v. azon túl
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halljii a sattogó beeiédet, úgy nagyjában rendes
a ii állóképese^. Nagyot hallóknál a vizsgálatot

a p'udee társalgó hanggal végezzük. Ha a vizs-

ifált egyén a sattogó be^Met nom hallja 6 m.-röl,

úgy a nebóra ketyegéeével vizsgáljuk meg és

fdjegyenük a távolságot, melybl az óra ketye-

géáéthaUja. A zsebórával egyúttal a lég- és csont-

vewtést is vizsgálhatjuk. Legjobb azonban a pon-
tos viz!«irA1atnt han^'illákki végezni. A bang-
\ i 1 ! á k

'

. /.sgálatnál mbidig egj'formán kell

inegu! /villát és mindkét fülnél egyforma
távoibói vizsgálni. l>ry megállapítható, hogj' egy-
általában hall-e a vizsgált egjén (qualilativ vizs-

gálat) és hány másodpercig hallja (quantitatir

vizsgálat) a hangvilla hangját A H. fontos a kü-
i<>nbö7.ó fiilbctegsiégek megállapításánál.

Hallóléc (eriísta aeustica), a hallásnál nincs

/t'rope. L. Fül és Ivjáraiok.
Hallómez a. m. hallókéregmez, az agyvel

! szürke kéregnek az a területe, amely
a >zerepel. L. Hallás és Lokalizáció.

ii a., i.eraaság. Hallónóma az olyan eg>'én, ki

lia- • .'
j ! hall fs eléií értelmes is, mégsem ta-

nuit iiK'i,' iieszélni. Legtöbb hallónéma érti a hoz-
záintézett szavakat, sót némelyek egész monda-
tokat is felfognak, de válaszolni már nem ké-

pesek 8 legfeljebb teljesen artikulálatlan, v. csak
eayes artikulált hangokat hallatnak. A H. magya-
lázita. hii^y a hallónéma nem képes beszédszer-

\ t'lt a i»:'sz(;'dhez szükséges mozisok végrehaj-
tására késztetni. A H. okai terheltség, zavar az
trzékeló és mozgató agji központokban, testi és

szellemi fejletlenség, fóleg fogyatékos flgj'eló és

emlékpzó tehetség s néha hiányos nevelés is. A
h < különleges, a siketnémáknál alkal-

i:. l-yzerhez hasonlatos eljárással megta-
iiitliatuk beszélni és aztán terraészete.sen egj'éb

ismeretelcre is. A hallónémákhoz sorozzuk az ú. n.

példánuhiány-némákat is, kiknek több esetét a
történelem is feljegyezte. Ilyen volt az a gyer-
mek, ki Psametich egyiptomi király meghagj'ása
szerint minden emberi lénytói elkülönítve nótt

fel és emberi szót sohasem hallott. Ilyen volt

továbbá Hauser Gáspár (1. o.) is, ki annak idején

egész Európában nagy érdekldést keltett. Meg-
feU'ló k'»rny''zetben és nevelés-tanítás mellett az
ilyenek némasága természetesen rövid idn be-

llii teljesen megsznik. V. ö. Pauer, Tapaszta-
lati lélektan ; RoTiscMfurg, A gyermeki elme ép
és rmdellenes mködése (Budapest 1908) ; Sarb,
A beszéd összes vonatozásaiban (a. o. 1906);
Liémam, Hörstummheit (Berlin 1898) : H. Gutz
mann, Spracliheilkunde (u. o. 1912) ; Enzyklopá-
dischf»s Handbuch der Heilpádagogik (Halle 1911)

;

P. Mass, Die Entwiokelung derSpmí'hR des Kin-
des und ihro Störungen (Würzlii:

Hallorok, a Saale mel letti hn ik mun-
kásai ; s^átságos viselet, ers TestaiKatu népfaj,

szigoroan ragaszkodnak réigi szokásaikhoz : a régi

f~!"k eredet lakosság maradéka; mióta a nagy
házak felállíttattak, számok folyvást apad.

; ;. : még vajíy 8—9 százan vannak, de ezek sem
(Idlir^znak már mindnyájan a sóbányákban. Régi
t^zalmdalmaikból néhány megmaradt napjainkig

;

Isry pl. újév napján a fejedelemnek ajándékot
adnak.

Hallósejtek a. m. szrsejtek, 1. Hallás.
Hallószerv, hallás szerve (orgcmon audüus), 1.

Fül és HalUU:
H. az cUlatoknál. Régebben az volt az általáno-

san elterjedt felfogás, hogy az összes soksejt ál-

latoknak kivétel nélkül vannak a hanghullámok
felfogáiíára alkalmas érzékszerveik. A helyzetérz
szerveket pl. éppen ezért H.-eknek tartották. Ma
tu(^uk, hogy H.-ek a gerinctelen állatoknál csupán
a hangadó rovaroknál, továbbá a szárazföldi ge-

rinceseknél fordulnak el.
A hangadó rovarok H.-einek, úgynevezett chor-

dotonalis szerveinek leglényegesebb részei a hosz-

szúra nyúlt, húralakú hallósejtek, melyek rende-
sen többt»!5.<zámban vannak a test bizonyos ré-

szein kifeszítve. A cirpel egj'enesszárnyú rova-
roknál (Orthoptera, pl. sáskák, szöcskék, tücskök)

a hallósejtek eltt még a hang ersítésére keretbe
foglalt hártya (dobhártya) van kifeszítve, mögötte
pedig ugyancsak e célból a trachea hólyagf^akoan
felduzzad. Ez a bonyolódott szerkezet H. a sás-

kákon potrohúk elsó gyrjén, a szöcskéken és
tücskökön pedig els lábuk szárán található. A
hanghullámok a most említett húralakú sejte-

ket ingerlik s az ingerületet a velük összefügg
idegrostok a központi idegrendszerbe juttatják,

ahol mint hangérzés az állat tudomására jut.

A gerinces állatok H.-e az összes gerinces álla-

tokban egy alaptípus szerint van alkotva. Legfon-
tosabb részei a csiga- és a félkörös ívj áratok. A
csigában vannak elhelyezve a hallóideggel kap-
csolatos hallósejtek, melyek a hanghullámokat
felfogják és idegizgalommá alakítva, az agyve-
lbe juttatják, ahol mint hangérzés az állat tudo-

mására jut. A félkörös ívjáratoknak a hallásban

nincsen szerepük ; a fülnek ez a része az állatokat

testk helyzetérl és egyensúlyi állapotáról tudó-

sítja. A halak fülében csupán a félkörös ívjáratok

vannak m^. a csiga hiányzik, ezért a halak mai
tudásunk szerint nem hallanak. Nem lehetetlen

azonban, hogj' oldalszervükkel (1. Hniodik érzék)
meg tudják érezni a hanghullámokat ; ez a hallás

azonban körülbelül olyan lehet, mint mikor a
süket az ablaktáblára tett kezével halkatja a
mennydörgést A kétéltttektl (Amphibia) kezdve
a mi^asabbruid gerinces állatok fülében a fél-

körtte ívjáratok mellett már mindenütt megvan
a csiga, melyhez dobhártya és egy hallócsontocska

(oolomella), az emlsöknél pedig dobhártya, három
hallócsontooska (kalapács, fillö és kengyel^ kfilsö

hangvezet-csatonia éeváltozatos alakú fttlkagyló

csatlakozik.

Hallótaréj (crista aeustíaO, hibás elneveaés,

a halláshoz nincs semmi köze, a test egyensúlyo-

zá.«ánál szerepel. L. Fül és Ivjáraiok.
Hallótipus. 1. Tipus.
Hallowell, Kennebec countj* székhelye Maine

északamerikai államban, a hajózható Kennebeo
jobb partján, ü9io) 2864 lak., gránitbányával, pa-
mutfonással.

Halloyait (&•.), amorf, gumós vagy vesealakú,

kissé lá^ ; kékes-, zöldes-, sárgásfehér. g3>-engén

zsirfényú, csak • él^en áttett ; a vízben meg-
lehets áttetsz lesz ; a nyelvre tapad. A kaolin-

hoz bascmló aluminiumszilikát ; 250«-nál a beállott

vízveszteség folj-tán kaolinná alakul át ; képlete
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közel H^AljSijOg+HjO. A mészkövekben talál-

ható gálma kíséretében : Drenkova a Bánátban,

Angleur Belgiumban (ú. n. Galapektit), Call az

Eifel-hegységben (ú. n. Lenzin). A H. az újabb

vizsgálatok alapján igazi gél.

Hállristningar. Sziklába vésett rajzok neve
Skandináviában. L. skori mvészet.
Halls(ang., eiítsd: haoisz), az angol egyetemeken

a college-ekhez hasonló intézmények.

Halfstatt, község Gmunden fels-ausztriai ker.

kapitányságban, a H.-i hegyektl (Gosauhals,

Plassen, Krippenstein stb.) körülzárt tónak Ny.-i

partján, 492 m. magasban, körülbelül 800 lakos-

sal, sófzóssel, sóbányával és fafaragó és márvány-
megmunkáló szakiskolával. A község házai a H.-i

tó mellett mint feoskefészkek tapadnak a hegyol-

dalhoz. Közöttük a Mühlbach magasról zuhan
alá. Az 1.320-ban épült plébánia-templomában

a XV. sz.-ból való fafaragvány látható. Szép

az evangélikusok temploma is. Múzeumában pre-

hisztorikus tárgyakkal. A tó partján álló sófzt
nov. 17-tl febr. 2-ig nem éri napsugár. 1846-ban

régi, alkalmasint kelta sírokra (közel 1000) buk-

kantak ; az itt talált nagyobbára bronzékszereket

Bécsbe vitték. H. bányáit már a legrégibb idk-
ben mvelték, amirl az ott talált kelta sírok

tanuákDdnak. A Dachsteint (1. o.) innen másszák
me^ leginkább. A sófzés 156.3 óta kincstári mono-
j)<)lium. V. ö. Mojffisovics, Das Gebü-ge um H.

(Wien 1873—94) ; Kenner, Die römische Niedor-

lossung in H. (Wien 1901).

Hallstatti korszak. így nevezik, de kizárólag

Küzépeurópára alkalmazva, azt az átmeneti kor-

szakot, amelyben a még alkalmazásban lev bronz

mellett már a vasat kezdik használni a fegy-

verek, szerszámok és ékszerek készítésére. Az el-

nevezés a hallstatti Salzbergen föltárt temettl
ered, amely a korra jellemz gazdag leletanyagot

szolgáltatott. Az e korszakból származó legkülön-

bözbb anyagú leleteken egységes díszít ízlés

jelentkezik, amely a bronzkori helyi csoportok

rovására Európaszerte általánossá vált. A korszak
megjelölésére többen «els vaskora elnevezést is

használnak, 1. Vaskor.
Hallstatti meszek (geoi.), vörös és tarkaszín

márványszer mészkövek, melyek Salzburgban
a Zlambach-rétegek (márgák) fölött következnek.
Feltnk gazdag ammonit faunájukról, amelyben
olykor óriási dimenziójú fajok is elfordulnak,
amilyen pl. a fels H.-ben a jPinacoceras Metter-

nicki Hau., melynek néha 1 m.-es az átmérje.
Az ammonitos H. voltaképen egy fáciesbeli kifej-

ldést jelentenek, mely kezdve a középs triász

anisusi emelete Ceratites trinodosus szintjétl

egészen a fels triász rétiai szintjéig többször is-

métldve fordul el a Keleti Alpok területén.

Hallstatti tó, az ausztriai Salzkammergut
szép tava, 494 m. magasban a Dachstein-hegység
É.-i lábánál, 8 km. hosszú, 1—3 km. szóles, 86
km« terület, 126 m. mély. A Trauu folyó folyik

át rajta, ezenkívül még a Gosan patak táplálja

;

három oldalról meredek hegyek veszik körül.

1600 m. magasságban szép jégbarlangot fedeztek
fel a tó DK.-i végén 1910.

Hallström, Per, svéd költ ós novellista, szül.

Stockholmban 1866 szept. 29. 1883-87-igaz oda-

való technikai fiskola hallgatója volt. 1888—
1890-ig mint mérnök mködött Amerikában, az-

után pedig a svéd posta egyik technikai osztályá-

nak hivatalnoka volt. 1897 óta kizárólag az iro-

dalomnak él. Müvei, melyekben a költnek a
jelenkor materializmusa által keltett kiábrándu-

lása és a romantikához való hajlam tükrözdik
vissza, a következk : Lyrik och fantasier (bal-

ladák és elbeszélések, 1891); Vilsna fáglar (Elté-

vedt madarak, elbeszélések 1894) ; Purpur (elbe-

szélések 1895) ,• En gammái história (Régi tör-

ténet 1895) ; Briljantsmyeket och andra beráttel-

ser (A brilliáns ékszer és más elbeszélések 1896)

;

Várén (Tavasz 1898) ; Reseboken (novellák 1898)

;

Grefven ofAntwerpen (Az antwerpeni gróf, mese-
dráma 1899) ; Döda Fallet (A holt esések 1902).

Utóbbi regényben a skandináv országok termé-

szeti viszonyainak nagyszerségét költileg ér-

tékesíti.

'Rs.llB,tTm,\.Gustaf Gábriel, svéd fizikus, szül.

Ilraolában Österbottniában 1775 nov. 25., megh.
Holsingforsban 1844 jún. 2. 1801-ben az aboi egye-

temen, 1828. pedig Helsingforsban a fizika tanára

volt. H. vizsgálatokat tett a víz hokozta térfogat-

változására és a legnagyobb srségére, a kom-
binációhangokra, a hmérre nézve stb. Számos
matematikai és fizikai értekezést írt.

2. H., Ivar, svéd zeneszerz, szül, Stockholm-
ban 1826 jún. 5., megh. u. o. 1901 ápr. 10. A svéd

uomzetí irány számottev képviselje a zenében.

Operákat (Magnus herceg, Wikingek ú^a, Car-

men Sylva szövegére : Nyaga, Per Swynaherde),
operetteket, balleteenét, kantátokat, dalokat ós

zongoradarabokat írt.

Hallucináció (hallticinatio, lat.), 1. Érzékcsaló'

dós.

HaUue (ejtad: auu) V. Quérieux, a Somme mellék-

folyója Somme départementban, Franciaország-

ban. Vadencoiuiiiál ered, Amiensnél torkollik.

1870 dec. 23. a német északi sereg s a Faidherbe

vezérlete alatt álló francia sereg itt ütközött össze,

az utóbbiak szenvedtek vereséget.

Hallnin (ejtsd: aiuen), község Xord francia dé-

partomont Lille járásában. Menin belga várostól

a Lys választja el, az északi vasút mellett, (i906)

16.158 lak., vászon- és damasztázövéssel, céraa-

fonókkal, székgyáiiással és olajprósokkel. 1587.

a H. hercegségnek volt székhelye.

Hallnx (lat.), a láb hüvelykiyja (öregujj). El-

téren a kéztl, nem rövidebb a többinél, st néha
ez a leghosszabb. Míg a többi ujjon 3 ujjperc van.

a hüveiyk csak 2 percbl áll.

Hallwachs,£'ar/, német zeneszerz és karnagy

.

szül. 1870 szept. 15. Darmstadtban. Münchenben
tanult a Kgl. Musikschulén Rheinborger és Tlmílle

vezetése alatt. 1900—02 Saarbrückeuben zene-

igazgató, 1902. Kasselben az oratórium-társaság

és a Liedertafel karnagya ltt. Férfi- és vegj^es-

karokat, zongoradarabokat és dalokat írt Moyer
K. F., George St. éá Busch W. voi-soire. A feleségfv

Hall icachs-Tzerni Frida, jónev hangverseny

énekesn.
Hallwich. Hermann. osztrák politikus és törté-

netíró, szül. Teplitzben 1838 máj. 9. 1871—97-ig
a cseh tartomáuygylés és az osztrák képvisel-

ház tagja volt, hol a szabadelv baloldal vezérei
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k< helyet. Mint történetíró különösen a
\\ kérdéssel foglalkozott s Wallenstein
vtHi"iiii"i>' tubb könj'vet írt. Ezek: Wallensteins

Ende (Leipzig 1879. 2 köt.); H. M. Thum als

Zeuge im Frozoss Wallenstein (u. o. 1883) ; Gcstai-

ten aus Wallensteins Láger (u. o. 1884—85, 2 köt.)

;

Briefe und Aktén zar Geschichte Wallensteins
(Wien 1912).

H ai 1 u i 1 I Tli}].,rnl), régi iieoie6Í kastély Aargau
6\ községében, (i9io) 1365 lak.

A lyását alkotó H.-Aa folyja

köri, u Aa jobb partján van Breiten-

bere h -'yintózot. Az Aa vízmedencéi:
a i

'

) 2 kin*. Gtí ra. mély), ennek part-

ja- vek tanúskodnak régi települé-

i luJiwiler-See (lü-4 km», 47 m. mély),

;;ilvak és kastélyok övezik.

Halm, 1. AntOH, osztrák zeneszerz és pedagó-
- i.>. szül. 1789 jún. 4. Wiesben (St^erország),

megh 1872 ápr. (j. Bécsbon. Tanulmányait Grác-
ban végezte. 1812-ben Grácban, 1815. Bécsben
telepedett le, ahol hatvan éven át mint zongora-
múvésznek és tanárnak nagy becsülésben volt

része. Beethoven is megtisztelte barátságával.

Tanítványai közül híresek lettek : Heller St., Hen-
selt, Dachs, Reé, Fischhoff J., Beliczay Gj-ula.

Sok zongoradarabot és kamarazouemüvet írt.

2. H., Friedrich, német drámaíró, l.MUnch-
BeUinghausen,

3. H., Kari, német filológus, szül. München-
ben 1809 ápr. 5., megh. u. o. 1882 okt. 5. Több
helyt volt tanár és igazgató, 1857-tól az udv.

könyvtár igazgatója és egyet, tanár Münchenben.
Pöleg Ciceróval foglalkozott s Baiterrel egjütt az
Orelli-féle kiadást gondozta. Cicero több beszédét

jeles magyarázatokkal is kiadta. Több írót is ki-

adott, kül. Quintilianust, Com. Nepost, Sulpicius

Severu.st, Salvianust (a Monumenta Gennaniae
hr- 1). Továbbá: Rbetores latini minoros

(1. 5). Kiadta végre HöUy költeményeit
{Lv\['/.rj: 1^69). V.ö. fFö^';^tn, Gedáchtnisrede auf

K. H. (München 188:^).

4. H., Ptler, német rézkarooló és feetö, szüL
.Vainzban 1854 deo. 14. Darmstadtban ós a mün-
cho>-i ii^^"'i"mián tanult Raabnál és Löfltznél. A
r»

;

lézkarcülás ogj'ik legjelesebb mve-
lójL :. :í szagban. Emellett igen kiváló ere-

deti karcokat (t^képek, építéeieti részletek, kép-
mások és különböz iparmtlvészeti n^zok) is ké-
szít. MUnchonbon a mvészeti akadémián a ter-

mészet utáni rajzolás rendes tanára.

Halma (gör., a. m. ugrás), táblajáték, amely
iiüir uz ókorban ismeretes volt és amelyet ketten
1*1 vagy pedig négyen 13 különböz szín kvel
L'.^H mezre osztott sakktáblán játszanak. A játé-

.1 köveket a szemben levó sarkokon három-
^kban helyezik el, a cél pedig az, hogy az

eiioni>>i ei-edeti állását saját köveinkkel elfoglal-

juk. A kövek mozgatása vagy egyes lépéi^n,
V. az elttük álló kövek átugrásával történhetik.

Halm&gy, nagyk. Nag>'-Küküll vm. khalmi
j.-bati, (1910) 1128 magyar és oláh lak. ; u. p. és

u. t. Sárkány. L. még Kishalmúgy, Síiffyhalmáffy.
Halmágycsúcs (azeltt : Csíus), kisk. Arad vm.

nagyhalmágyi j.-ban, ngio) 1221 oláh és magyar
lak. ; vasútállomás, postahivatal, távbeszél.

Révai m^ lumaetma. VC. UL

Halmágygórós (azeltt: Orós), kisk. Arad
vm. nagyhalmájiyi j.-ban, (i»io) 260 oláh lak. ; u.

p. é.s u. t. Halmágycsúcs.
Halmágyi István, erdélyi fkormányszéki tit-

kár, kir. táblai bíró. Marosszék fókirálybirája,

Háromszék vármegye fispánja, naplóíró, szül.

Szilágysomlyón 1719., megh. 1785 máj. 1. Kilyén-
ben (Háromszék vm.). Kora eseményeirl s fként
az erdélyi fkormányszék tárgyalásairól igen ki-

váló naplókat és följegyzéseket hagjott hátra, me-
lyek Erdély történetének és közállapotának egyik
legkitnbb forrásmvei a XVllI. sz. derekáról.

Résztvett 1763—64. a székely határrség szerve-
zését intéz bizottságban is, melynek jegyz-
könyveit vezette. Els naplója külföldi utazásá-

ról s egjetemi tanulmányairól szól (1752—53).
Fnaplója az erdélyi ügyekrl s társadalmi élet-

rl 1762-69-ig halad. H. legkiválóbb közéleti

szereplése az volt, midn t a fkormányszék a
Hóra—Kloska-lázádás kezdetén, (1784.) kormány-
biztosul küldötte Alsófehér vármegyébe, a nép
lecsillapítására. H. napiáit 1752—1769. és Iraiaü
1669—1785. közrebocsátotta Szádeczky Lajoe a
M. T. Akadémia kiadásában 1906. A székely határ-
rség jegjzkönj^'ét ugyan adta ki A székely
luitárf/rnég szervezése c. mü függelékében.

Halmágymez (azeltt : Pojenár), kisk. Arad
vm. nagyhalmágyi j.-ban, (1910) 469 oláh lak. ; u.

p. és u. t. Nagyhalmágj'.
Halmágy-vár, 1. Halmos.
'B.B,\ma^eTa.(DzsUolo, 6r27o/o/ aMolukki-szige-

tek k'guagyübbika, az é. sz. 1* 28' 35" és a d. sz.

0» 51' között, 16,607 km* területtel, Morotai-szi-

gotet is hozzászámítva mintegy 125,000 lakossal.

Alakjára nézve teljesen hasonlít Celébeshez (1.

0.). Nagjobbára archei, paleozói és vulkáni kép-
zdményekbl áll és hatalmas földrengések szok-
ták megrázkódtatni; legnagyobb tzhányója a
Gunoug Kanor. A hegyeket mindenfelésr erdk
takarják, amelyek a partokig nyúlnak. Az éghaj-
lat mindenütt tropikus. A lakosok alfuruk és pá-
puák ; az elbbiek, különösen a galela-törzs, ügyes
kereskedk. Németalföldi kerület a Ny.-i parton
a Sahoe, a K.-i parton pedig Galela környéke.

Halmaj, kisk. Abauj-Toma vm. szikszói j.-ban,

(1910) 634 magyar lak., vasútállomás, postahiva-
tal. L. m^ Gyöngyöshalmaj.

Halsüyjolig a. m. csukamájolaj (1. o.).

Hfclmait, másként Halmagy-t^r,KxaaBi&^iw6-
rény vármegyében, Cj-Moldovától ÉK.-re állott,

1437. Al-Dunavidéki várnak írják. Az 1439—
1443-iki, 1524-iki és 1688-93-ikl háborúkban
volt jelentékeny pont. Hozzátartozott a Néra fels
völgyébe es halmásl vagy halmágyi kerület.

Ma az Almás-hegység tartja fenn emlélcezetét

V. ö. Pesty, Szörényi bánság (II. 7—8.).
Halmaszlag. I. HíUbó^tó.
HaliuatunuKáiiAt), L Macropus éB Kenguru.
Halmay /rnre (családi nevén yüz^a/^, színigaz-

gató, szüi. iH-iS. 1874-ben kezdte színi pályé^át s

mint jeles intrikus és drámai színész mködött a
vidéken, 1889 óta színigazgató s a jobbnevú vi-

déki igazgatók közé iartoáSk.

Halmazállapot. A húzó- és nyomóerkkel szem-
ben tanúsított viselkedésük szerint a testeket szi-

lárd, cseppfolyós és légnem H.-ban lévknek ne-

V
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vezzük. A szilárd testre jellemz, hogy részecskéi

között többé-kevésbbé nagy kohézióerö (összetartó

erö) van s a tost alakváltoztatása v. szétdarabo-

lása véges ert igényel ; önálló alakja és térfogata

van ; a nehézségorö ellenébon alátámasztás vagy
felfíiggesztés elegend. Cseppfolyós test részecskéi

közt csekély a kohézióerö ; a részecskék a leg-

kisebb ervel is kimozdíthatok helyzetükbl, gör-

dülékenyek. A folyadék önálló alakkal nem ren-

delkezik, kivéve, ha igen kis mennyiségben csepp-

alakot ölt ; önálló térfogata azonban van, mert pl.

1 1. víz nagy edénybe öntve is csak 1 1. marad.
A nohézsógerö ellenében alulról és oldalról kell

megvédeni ; szabad felszíne mindig merleges a

reá ható erk eredjére ; nyugvó folyadék szabad

felszíne pl. vízszintes. A folyadék a felszínen pá-

rolog, vagyis átmegy a légnem állapotba s ez

bármely hmórsék mellett történik. A folyadék

foiT, ha a légnem állapotba való átmenet a folya-

dék belsejében is végbemegy ; ez már csak hatá-

rozott hfokon történik, mely a folyadéki'a ható
nyomástól és a folyadék természetétl függ. A
légnem testek részecskéi között kohézióer nincs,

hanem azok minden irányban mozognak s az ket
körülzáró edény falaira nyomást gyakorolnak
(feszít er). Sem önálló alakjuk, som önálló tér-

fogatuk nincá. Könnyen összenyomhatok, míg a
cseppfolyós testek csak igen nagy er behatására
nyomhatók össze. A légnem testek terjedéke-

nyek s minden rendelkezésükre álló tért betölte-

nek. Sok test mind a három H.-ban fordul el, pl.

a víz. A légnem test htés és nyomással folyó-

sítható, a cseppfolyós test htéssel szilárddá te-

het (megdermed, megfagy). A szilárd test, for-

dítva, melegítéssel cseppfolyóssá tehet, vagyis
megolvad. Az egyes H.-ok között vannak átme-
neti állapotok, midn a tost pl. még nem szilárd,

de alig folyik. A helmélot szerint a szilárd test

részecskéi nyugalmi helyzetek körül csak csekély

rezg mozgást végezhetnek, a cseppfolyós tes-

tekéi már haladó és gördül mozgást, melynek
azonban határt szab a kohézió. A légnem testek

részecskéi minden irányban szerte száguldanak,
haladó mozgást végeznek s e közben egymásba s

az edény falaiba ütköznek. Hogy a szilárd test

folyékonnyá legyen, hevíteni kell s ugyanazt kell

tenni a folyadékkal is, hogy légnemvé váljék. A
légnem testnek tehát onorgiatübbleto van a fo-

lyékony testtol szemben s ennek a szilárddal

szemben.
Halmazati rendszer, 1. Biztosítás (életbizto-

sítás).

Halméreg. 1. Némely hal élvezete mérgezést
okoz, megbetegíti a szervezetet. Ennek az oka
kétféle lehet : vagy a hal hsában bizonyos bak-
tériumok hatása alatt mérgez anyagok (ptomai-
nok) keletkeztek, vagy pedig a hal szervezete
egészséges állapotban is tartalmaz valami mér-
get (mérges halak). Minden hal húsa, ha sokáig
áll, rothadni kezd, ezért a nem friss hal mindig
súlyos betegséget okozhat, amit pl. rosszul készí-
tett halkonzervek élvezete után majd mindenki
tapa.sztalhatott. A mérgezés tünetei a kolerára
emlékeztetnek, kezelése a gyomor mennél gyor-
sabb kiürítésében (vagy mosással, vagy hánytató-
val), továbbá has- és húgyhajtók adagolásában

áll, amellett esetleg a kellemetlen tüneteket is

enyhíteni kell. Ezzel szemben már régen ismere-
tes, hogy némely halfajta húsa még egész friss

állapotban is mérges ; ezt már Hippokrates és Ga-
lenus is tudták ; Nagy Sándor is hadjáratai köz-
ben megtiltotta katonáinak, hogy halat egyenek.
Némely halnak (így az Északi-tengerben élö

Trachinus draco L.-nak és a közóptengeri Ser-

ranus scribanak) úszói tövében mérges mirigyei
vannak ; mérgesek továbbá a Trachinus vipera
L., a Pagrus aurantiacus L., a Platurus lincatm
Bl. ; a Stomias boa mérges harapásáról hírhedt.

Igen ismertek továbbá a japáni tengerben él
mérges Tetrodon-(Fugu-)fajták (mintegy tizen-

kett), amelyeknek a petefészkében és heréiben

van a méreg. E méreg vétele után fejfájás, há-

nyás (esetleg vérhányás), majd görcsök, végül
általános bénulás közben halál következhetik be,

amibl arra következtethetünk, hogy a méregnek
egj'részt a bélcsatornát izgató, másrészt az ideg-

rendszert bénító hatása van. Télen, mikor a pete-

fészkek satnyábbak, a halak is kevésbbé mérge-
zk. Némely bal (pl. a Clupea thrissa és venenosa)
húsa az által lesz mérges, hogy mérges koral-

lokkal, hullarészekkel táplálkozik s így a Nyugat-
Indiának bizonyos korai Itelepein élsköd halak is

mind mérgezk. Némely halnak csak a brében
és a szájában vannak mérgez mirigyek, amelye-
ket fegyverül használ, a húsa azonban teljesen

ártalmatlan, ehet (pl. a Murenák).
Irodalom. AQtenrieth, Das Gift d. Pische, Tttbingen 1883 ;

D'Arras, Essai snr les accidents cansés par les poi«3ona,
Paris 1877 ; S;iftseako, Atlas des poissons vénneux, Péter-
v&r 1886 ; BottArd, Les poissoas Ténimeux, Paris 1889

;

Coutiére, Poissons vénimeux et poissons vénéneux, n. o. 1899 ;

Pelle2:rin, Les poissons vénéneux, u. o. 1899 ; Kobert, Über
Giftfische und Fischgiite, Rostock 1902.

2. H., halfogás céljából alkalmazott bódító-

szerek, többnyire növényi mérgek, 1. Halhódító.
Halmi, nagyk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban,

(1910) 3455 magyar lak. ; a járási szolgabírói hiva-

talszékhelye, vanjárásbírósága, telokkön^'ve, adó-

hivatala, kereskedolmi- ós népbankja, vasúti állo-

mása, posta- és táviróhlvatala.

Halmi, 1. Artúr, fest, sziil. 1866 dec. 8. Buda-
pesten. A mintarajziskolában kezdett tanulni, 18H4.

a bécsi, 1887. a müncheni akadémiára ment s már
ez évben kiállította Budapesten Kéjutazás c. fest-

ményét, amelyet számos genreképe követett, így
1890. a Vizsga után cím, amelyet a Munkácsy-
díjjal jutalmazott a Mcsarnok s megvett a Szép-
mvészeti Múzeum. Erre Parisba mont, ahol Mun-
kácsy útmutatása mellett lostett. ISBi. megkapta
Antwerpenben a nagy aranyérmet. Miután mvei-
nek (többnyire arcképek) nagy részét Budapesten
1909.bomutatta,1910.elköltözöttNewYorkba,ahoI
keresett arcképfest.

2. H. Ferenc (családi nevén : Starill), színész,

szül. Mozberényben 1850 ápr. 5., mogh. Buda-
pesten 1881 jún. 3. Még gyermekkorában szín-

padra lépett 1865. Aradon. 1873-ban vendégsze-

repelt a Nemzeti Színháznál s azonnal szerzd-
fttek. Klegancia, könnyedség ós természetesség

jellemezték játékát, egyike volt a legjelesebb ma-
gyar bonvivant színészeknek s kora halálát mél-

tán sajnálták. Kiválóbb szerepei : Figaro, Morcu-

tio, Liliomfl, Zátonyi Bence (Proletárok) stb.
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3. H. Gyula, kémikns, ssfll. Budapesten 1879
jan. 1 1. Tanulmányait a budapesti megyetemen
végozto. 1 iHJi— 07-ifr a szélcesíftvárosi vegyészeti

int<:-zet, liHJ7 óta a m. kir. balélettaai és szenn}rvlz-

tisMitó áiiomás vegyéeae. A Vegyészdi Lapok
segManriraestje. a Magyar Mérnök* és 6pítész-

Bgylet TegyéBBiéni(UcÍsukosstályánakjegyzje,
a beriini Die dienilscdie Industrie állandó monka-
táraa. A magyar yegyé«aek 1910. évi I. országos

koiiftwwiiiiiiiwli egyik ssareaöje és titkára volt.

NeveaetaMbb munkái : A német textV -;-'>
iwur techmhai fejló<lésének legüjabb

/ f^aiib haladása
> snnlata{WXS)\

ngresszusa

-züó, H. ü. leánya, szfll.

1 i8. A sziníiskola elvégzése

nU' szerzdött, 1901. a budapesti

üházhoz, 1903. a Vlg-, 1907. a Ma-
jr. /hoz. 1897-ben feleségül ment Tanay
Fi » Vieszinház tagjához. Tanár Rákosi
Sü ájában. Kiválóbbszerepei :Ophe-
lia mama (Bataille darabja), Grófné

Hídmi—bikszádi h. é. t. A Máv. Halmi állo-

másától a szatinár— bikszádi h. é. v. Bikszád ál-

lomásáig a Tur foiyó mentén 422 km. hosszban
4.470,000 K alaptkével építend gzüzem h. é. v.

Az en^odflyezési tárgjalást már megtartották.
HalmiroM (Halmyros). az ugyanily nev

eparcbia fvárosa Tesszália Larissza nomoezá-
ban. kb. 5000 lak., jelentékeny d(rfiánytermelé8sel.

Halmos, kisk. Fossony vm. nagyszombati
j.-ban, (1910) 667 tót lak., u. p. és u.t. GidraCa. L.

még Beregkalmos, Murahaltnos, Nérahalmos.
Halmos János, Budapest polgáírmestere, szül.

Budapesten 1847 máj. 4., megh. u. o. 1907 ápr.

17. Atyja iparos volt. Ogyvédí pályára lépett ; de

1873. a fváros egyesitéae lkalmával kerületi

jegyzvé, 1882. taoáenxAká választották : elbb
a pénzügyi, kéeöbb as egésnégfigyi osztályt ve-

zette. Mint a pénzttgyi oeitály vezetje keadeite
meg azt az úttör munkát, melynek az volt a
célja, hogy a fváro.st mindinkább súlyosbodó
anyagi helyzetébt egészséges pénzüg>'í politika

követésével nagyobb rázködtatás nélkül kira-

gadja. 1897-bon egyhangúlag polgármesterré vá-
lasztották. 1903. ha.^nlóképen. MegválasKtatása
után régi Hiberhauer családi nevét H.-ra vál-

ztatta. 1904-ben udv. tanáoBoei dmet kapott
:)05-ben súlyos helyzetbe kecHH Az akkori kor-

mány bekövetelto a beszedett adót. a törvény-
hatéeági bizottság eUenben annak befizetését

megtatotta. Ez a konfliktus már amúgy is gyönge
egészségi állapotát megviselte, s midn neje is

naeghalt, 1906. lemondott Csakhamar ers esze-
tüzéí^e volt Polónyi Gésa igazságflgyi miniszter-

it biz. tagsági minségeién vió üzleti el-

s kai vádolt. Polónyi minisztertanácsi hatá-
zat értelmében kénj-telen volt stytpört indítani

eue. Rövid id mnlva Polnyiniak le k^-
tt mondania a miniszterségrl; H. pedig nagy-
teg állapotában néhány héttel halála eltt házi-

.\osa közbevetésére visszavonta a vádat.

Halmosd, kisk. Szilágy vm. szilágysomlyói

j.-ban. (1910) 1617 oláh lak., posta, távbeszél.
Halmosf. kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,

(1910) 370 vend lak., u. p. és n. t. Battyánd.

Halmozó eke v. töltöget eke, mindkét oldalra

forgató eko, 1. Eke.
Halmozott fogadások (cumulafiv fogadások),

a lóversenyeken szokásos olyan fogadáaok, ami-
kor az eLsó lovon nyert összeg automatikusan fel-

tétetik egj' másik verseny valamely elre meg-
»v't í-^-'ott lovára és így tovább esetleg öt, hat,

t)b versenyben is. H. k-ithetk elre ki-

...,:/,: ,tlx), vag>' startodds .szerint is.

Halmstad. Halland svéd Ián (tartomány) fvá-
rosa, (1910) 18,342 lak., látogatott tengeri fürdk-
kel, lazachalászattal és élénk gabona- és fokeres-

kedéssel.

Halmyros, 1. Halmirosz.
Halnia (állat), 1. Agalenidae.
Haló (gör. »X«oO, a Nap és Hold körül felhs

égen látszó fénygj-úr v. udvar.
Haló (gör.) a. m. udvar, brkivirágzást körül-

vev vörös folt.

Háló, 1. fonalból kötött sokféle szerkezet ha-
lászszerszám. L. Halászat.

2. H., a textiliparban, I. Hálókötés.
3. H., vékonyabb-vastagabb zsinegbl kötött

vadászati eszköz, mellyel a vadat befogják vagy
a fogóba terelik. Amilyen vad fogására használ-

ják, aszerint nevezik el szarvas-, z-, furj-stb. H.-

nak. A csapó-H.-k fára v. drótra

vannak feszítve és a beléjük került

vadakra ránthatok.

4. H Ha a síkidomok által hatá-
rolt testek határlapjait megfelel
sorrendben a síkba kiterítjük, a test

H.-ját V. H.-zatát nyeljük. Viszont,

ha a test H.-ja van adva, abból a
t<'- k össze. Pl. a kocka H.-ja

6 ; </>, a tetraéderé 4 egyenl-
oldalú, egybevágó hóiomszögbl áU.

5. H, a. m. csepleszO- o.\ tulajdonkép konyhai
kifejezés ; hálósült nem más, mint csepleszbe csa-
vart sült.

Haloa (gör.), szérüs ünnep, amelyet Athénben
és Eleuziszben Dionysos, Demeter és Pnrsephone
tiszteletére tartottak Foseideon havában.

Hálóillitáa, egyes kisebb háMréezeknek öreg-
hálóvá való öffizekötéee.

Haloander (tulajdonképen Mdtser, nem Hof-
mann),(jrcgoj iU6-, németjogtoMs, szül.Zwickau-
ban 1601., megh. V^enoéboi 1531 sz^t 7. Lip-

csében, migd Bolognában tanult Némotországta
visszatérve, WiUbald Oirkheimer ajánlatára a
nürnbergi tanács támogatásával kiadta 1529. a
pandektákat 8 kötetben, uneiy kiadás eiWio Ne-
rica néven ismeretes, ugyanabban az évben ki-

adta az institudókat, 1530. a kódexet 1531. a
novellákat, és pedig elAezör gOrögfil, latin fordí-

tással.

Halobates (áiut), a Vizipoloskák(Hydromid)
családjának egj'ik neme, mdyn^ fiijai a trópu-

sokon a tengerviriten ánek. Bddszerint mint-

^y 14, ide tartozó liyt ismerünk. Legközönsége-
sebb a 3 mm. hosszú H. sericeits Esch., a Csendes-
oceánbnn gyakori.

t»»
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Hálóbél, az eresztöhálónak középs aprószemü
része.

Halobia Bronn. (geoi.), az Amculidae d'Orb.

családjába tartozó kihalt kagylónem. A triasz-kor

végén élt.

Halobiás rétegek (geoi.), az alpi fels triász

egyik emelete (1. IViasz).

Halobios, a tengerben él szervezetek összes-

sége. Ellentéte a limnobios (1. o.).

Hálóbokor, egy-egy öreghálóhoz tartozó ha-

lászok szövetkezete.

Hálócsapás, a jég alatt meghalászott bizonyos

terület, melynek nyomát a lékek mutatják.

Halofil növények vagy sókedvel növények,

1. Halofita növények.
Haloiita növények (sóstalajú, sósföldi növé-

nyek), a klórral, illetleg a nátrimnmal szem-
ben a többi növényektl eltéren viselkednek,

amennyibon 2—3<*/o konyhasót tartalmazó tala-

jon is jól tenyésznek, holott a többi szárazföldi

növények ilyen talajon már elpusztulnak. A H.

úgy morfológiai, mint anatómiai tekintetben kü-
lönös sajátságokkal birnak. Az éghajlati hatások
ellen nagy mértékben érzéketlenek. A H. alkotta

növényszövetkezetok gyérnövényzetüek és nagy
egyformasággal birnak. A szárazföldi H. több-

nyire pozsgások ; xeroflták (1. o.), leveleik, ha ki-

fejldnek, húsosak, aprók, vastagok, de lehetnek

a H. hydrofllek is, különösen a tengerpartokon,

mint pl. a mangrove, mely mocsarakban n. A H.
csak néhány család növényeibl szeddnek össze,

így leginkább a Chenopodiaceak, Aiüoaceák,

Plumbaginaceák, Portul acaceák, Tamaricaceák,
Rhizophoraceák, stb. A magyar H. többnyire a
Chenopodiaceákhoz tartoznak. L. még Magyar
flraiddék.

Hálófülke, 1. Alkáv.
Halogató harc, azon csapatrészek vivják, me-

lyek nincsenek döntésre hivatva. Ezek csak akkor
mennek át a H.-ból komoly támadásra, midn a
f támadó csapati'észek már dönt távolságra ér-

tek az ellenséghez.

Halogének, 1. Halóid elemek.
Halográfia (gör.), a sóbányák ismerete.

Halogy, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (laio)

714: magyar lak. ; u. p. Nádasd, u. t. Vasnádasd.
Hálóhúzó, a kece inára súlyozó gyanánt al-

kalmazott vaskarikák.
Halóid elemek v. halogén életnek. A periódu-

sos rendszer hetedik függélyes sorának fcsoport-
ját alkotják. A csoport tagjai a fluor (F), klór
(Cl), brÓM (Br) ósjód (J). Közöns(^es hmérsék-
leten a fluor és klór gázalakú, a bróm folyós, a
jód szilárd. Mind a négy elem színes. A fluor vas-

tagabb rétegben gyengén zöldessárga, a klór sár-

g^zöld szín gáz. A bróm sötétbarna folyadék,

a jód acélszürke, fémes fény kristályos test. Leg-
illékonyabb a fluor (fp. —187"), kevósbbó illékony

» klór (fp. -33«), mógkovésbbó a bróm (fp. -föa*)
és logkevésbbé a jód (fp. 184«). Atomsúlyuk a fluor-

tól a jód felé növekszik. Az atomsúly növekodtó-
vel a hidrogénhez való affinitásuk és ezzel együtt
hidrogénvegyületeik állandósága csökkon. Míg a
fluor liidrogónnol még a folyós leveg hmérsék-
letén is robbanásszerüleg egyesül, addig a jód hi-

drogónvogyUlete csak magas hmérsékleten kép-

zdik. Oxigénnel szembeni affinitásuk és ezzel

kapcsolatban oxigénvegyületeik állandósága az
atomsúllyal együtt n, vagyis legállandóbb a jód

oxigénvegyülete. A legnegativabb jellem elemi
gyökök. A jellemersség csökken az atomsúly
növekedtével. Mint nagyon reakcióképes elemek
a természetben szabad állapotban nemcsak vegyü-
leteik alakjában találhatók. A fluor mint alkat-

rész 1 és 3 vegyérték, a klór, bróm, jód 1, 3, 5
és 7 vegyértéküek lehetnek. Leghasonlóbbak egy-
máshoz a klór, bróm és jód. Hidrogénvegyületeik
a legersebb savak, az ú. n. haloidsavak, kivéve
a hidrogénfluoridot, mely gyenge sav. A legtöbb

fémmel közvetlenül sókká egyesülnek és ezen
sajátságuk folytán nevezik ket halogéneknek.
ScX; :=: só, yivváw= nemzek.

Halóid savak, lialogén-savak. A halóid elemek
hidrogénvegyületei ú. m. a hidrogénfluorid HF,
hidrogénklorid HCl, hidrogénbromid HBr és hi-

drogénjodid HJ. A HCl, HBr és HJ közönséges h-
mérsékleten színtelen gázalakú testek, a HP
könnyen illó folyadék. Az olvadás- és forráspont

a molekulasúllyal együtt n, kivétel azonban a
HP, mely noha legkisebb molekulasúlyú, mégis a
legmagasabb forráspontú. Ennek valószín oka
az, hogy a HP asszociált molekulával bír és ala-

csonyabb hmérsékleten molekulaképlete H,Pj.
Ezzel függ össze az is, hogy gyenge sav, mlg a
többi H. a legersebb savak. Vízben igen könnyen
oldódnak. Vizes oldatuk maró és nagy mértékben
savanyú Izü.

Halóid sók. A halóid savak (1. o.) sói ; tehát

haloídsavmaradék és fém vegyületének tekinten-

dk. E csoportba tartoznak a fiuoridok, kloridok,

bromidok és jodidok. A legtöbb halóid só vízben

oldható.kivételek a kalciiun-csoport fluoridjai és az
ezüst halóid sói (a fluorid kivételével), melyek
vízben oldhatatlanok. Kevéssé oldhatók az ólom
halóid sói.

Halokémia, a kémia egyik ága, mely a sókról

tanít.

Hálókocsi néven a nemzetközi hálókocsi-tár-

sulat által épített és forgalomba hozott azon
vasúti kocsik értendk, melyek az utóbbi idben
páratlan kényelemmel és luxussal, fokvö-(ág>'-)

helyekkel és toilettekkel vannak ellátva, úgy az

országos viszonylatban, valamint a -nemzetközi

forgalomban. Hasonló kényelmi és nélkülözhe-

tetlen járómvek a vasúti étkezkoi'sik is, me-
lyek az állomási rövid taitózkodás mellzésével
az étkezést és ellátást az állomási vendéglbl
ezekre a kocsikra terelték a gyorsvonatóknál.

Hálókocsi-társulat. A Nemzetközi vasúti háló-

kocsi-társulat címe: Comi)agnie Internationale

des Wagons-Lit^ et des Grands Ex2»'ess Euro-
péens ; elssorban a hosszú jí'iratú nagy express-

vonatok közlekedtetését Európában, Ázsiában ós

Afrikában, valíunint ugyancsak nemzetközi vi-

szonylatokban direkt hálókocsik és vasúti étkez-
kocsik közlekedtetését eszközli. A társulat szék-

helye Brüsszel, vezérigazgatósága Parisban van

;

a magyarországi szolgálatok kiUönleges ellátá-

sára — miként jnás országokban — Budapesten
külön osztálya van.

Hálókö, a hálóra súlyzóul ersített k- vagjr

tégladarab.
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Hálókötás (nóm. Netzen ; franc fairé de filets).

fonal-csomósásnak tekinthet. A csomózást kéz-
Ki vagy géppel v^zik. A ké2d hálókötésbez egy
fonalat hawraálniik, amelyet vilUuaer végekkel
bíró tflre bdy«indc el. Bnel a tfivel ée egy hen-

ferea pále&val késifll a H. ai i. ábrím látható

nódoD, vagyis szilárdan kötött a h ssegélyfonal-

1. ábra. Kési tiálókStét.

ból kiindalva olyképen, hogy
a h hengeres pálcát balkéz-

zel tarják a hálószem nagy-
ságának megfelel távolban;

a jubb kézzel pedig a fonalat

a pálca körül vezetik, mig a
balkéz kis ujja az s hurkot

támaszba, ezután a balkéz hüvelykujja alá helye-

zik a fonalat, miáltal a d hurok áll elö s végre az
.« és m hnrkon a tt átdugják. A háló géppel való
kötését Jacqnard találta fel 1804. Ehhez két fonal

aeükséges, amint ez a 2. ábráftól is kitnik. A
monka folyama a következ : b fonalból hurkot

képeznek azáltal,

hogy kampós t-
vel megfogják b
fonalat s egyszer
megpedrik a tflt,

ezen a hurkon át-

húzzák az a fonal

hmvkját s átdob-

ják a b fonal csé-

véjén, miáltal cso-

mó keletkezik. Az
ilyen hálókötögép

a 6o66tné<-g^bez
(1. o.) nagyon lia-

sonút, amennyi-
ben a láncfonalak

ennél is a ftiggö-

leges síkban ha-

ladnak^avetülék-
fonalak pedig csé-

véken vannak el-

helyezve ; e két gép különbsége abban áll, hogy a
hálókötögép forgatható kampós tökkel van felsze-

relve. A legújabb gépek 600 tvel dolíroznak s

óránként 600 sort, illetóleg 300.000 csomót kötnek.
Hálókötfa, az a fadarab, melyen a háló szc-

moit a hálótij "jper-lyével kötik.

Halolaj, 1. Halzsír.
Halom, 1. Hegy.
HálómentA, a karlkán lév az a keresztvas,

nely a hálónak a tengelyre való feltekerödését

akadályozza niog.

S. kbnu HilAkOtéa géppel.

Halométer, srségmér a sótartalom meg-
határozására.

Hálönehezék, a hálóalinára kötött olyan sú-
lyozó, ólom, kó, tégladarab, mely a hálót hasz-
nálat közben a víz fenekén tartja.

Halonen, \.EmU, flnn szobrász, szül. 1875.
Ácsmesterséget tanult, majd Wikström E. szobrász

sogécije ltt. Helsingforsban, Parisban és Olaszor-
szágban tanult. Képmásai révén (márványból és
fából) egyike a nevezetesebb finn szobrászoknak.

2. U., Pekka, flnn festmvész, szül. 1865
szept. 2.3. Lapinlahteban, ahol atyja földmvel
volt. Rajziskoláit Helsingforsban, további tanul-

mányait Parisban a Julion-akadémián és Olasz-
országban végezte. A flnn népéletbl való fest-

ményeivel, továbbá arcképeivel és oltárfestmé-
nyeivel hazájában a legels mvészek közé emel-
kedett.

Halonezoez (Chilidromia, Cheliodromia), az
E.-Í Sporádok, valamint a Nomos Eubea Skopelos
eparchiájához tartozó sziget, melynek területe 82
km« és mely egj'etlen DNy.-ról ÉK.-re húzódó, 22
km. hosszú, 457 m. magasságnyira is felér, rész-
ben fenyvesekkel beültetett h^yhátból áll. Az
ókorban H.-nak két városa volt, melyeknek egyi-
két Ikosnak hívták ; ma csak ^y kis faluja van.
Halopegae (gör.-lat), sóval telített ásvány-

vizek.

Hálórekesz (ném. Shie; ol. coccetta; flranc.

couchette \ ang. sleeping oerfh), négyszögletes, a
hajók legénységének és utasoknak nyughelyül
szolgáló rekeszek, melyeket hadih^ókon nagy-
részt a függöágyak helyettesítenek. A H.-ek ket-

tesével is lehetnek egymás felett.

Halorrhagltlaceae, Süllhínárfélék (aöv.),

a Szabadszirmú kétszikek családja a Myrtiflorae
sorozatban. 160 faja a mérsékelt és szubtropikus
tájak lakója, a legtöbb a K. i félgömb D.-i részén
fordul el. Egyesek vízi növények. Különböz ter-

met füvek, levelük átellenes v. örvös, a vízieken
féssen szárnyas, viráguk apró 2—1 ivarú, 4—1
tagú, sugaras, porzók 2 körben. A magház 2—4.

ritkáji 1 termlevélbl alakul, alsó állású, összen
a kehelyalakú vaookkal, bíbeszálai szabadok,
üregenként 1 csüng magkezdeménye van. A ter-

més makk v. csonthéjas. Legközelebbrl a Oeno-
theraoeae családdal rokonok. Nálunk honos a
Myriophyllum ée a Hippuris, mindkett vízi.

Szárazföldi pl. a Chtnnera.
Halonás kihágását követi el az. aki a halá-

szatra jogoeítottiu^ mgedélye néUMl hiász v.

rákász ; ha nem nyereeégvágyböl követi el a cse-

lekményt, büntetése 50,kfilönben 100 K-ig(1888.
XIX. t.-c. 65. §. a pon^a és t>4. §. & pontja) ter-

jedhet pénzbüntetés. 400 K-ig teijedhet pénz-
büntetéssel büntetend, aki a halászat gyakorlá-
sárajogosítva nem lévén,a halászatotéjj^l. tilalmi

idben, a kiioKdt kiméletí helyen vagy tiltott esz-

közzel ha a halászatot álcázna, vagy
magát I i ' tétlenné téve zi. vagy a tetten-

éröt vee^élyesea foDyegeti. ellene fegyvert fog
vagy erszakot használ, amennyiben a veszélyes
fenyegetés V. erszak súlyosabb büntetés alá nem
es cselekmény (1883. XDL t.-c. G2. §. b pont).

Hálós boltoMt, a gazdagabb — sokszor túlgaz-

dag - bolti zásoknákegyikkésöi neme, I. Bottaiat.
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Hálós diszítmény, román és csúcsíves ókítmó-

!

nyes forma, mely egyes tagozatokat, de külöaö-
;

son nagyobb felületeket hálóhoz hasonló orna-

'

mentlkával díszít. A normann építészet süríüi
j

használja.

Hálós korall (Retepora cellulosa Cavol, áiiat),

1. MoJiállaf.ok.

HálószBiu, a liálónak egyes szemürege.

Hálószoba, a lakásnak az a szobája, melyben
alszunk. Tág, világos, jól szellztethet legyen,

az úgynevezett hálófülkék vagy alkóvok egész-

ségtelenek. Jó, ha a H. keletnek fekszik. Kívána-
tos, hogy a H.-ból a mellékhelyiségekbe lehessen

jutni anélkül, hogy a többi lakószobán keresztül

kelljen járni. Bútorzata az ágy, szekrények, pipere-

asztal stb. A H. a XVI—XVIÍ. sz.-ban az ú. n. pará-
dés szoba volt, melyben még az uralkodók is sok-

szor fogadtak s azért ágyuk a szoba többi ré-

szétl gyaki'an balusztráddal volt elválasztva, az

ágy maga pedig oszlopos, mennyezetes volt, kö-

röskörül függönyökkel. Óseink is kedvelték a
H.-ban az oszlopos ágyakat, a dús kárpitokat, sz-
nyegeket, spanyolfalakat stb.

Hálószolga, egy ágas fadarab, mely a vízbe
állíttatik azért, hogy az ághegy hálórúdját reá
fektetve, a szerszám kezelését a parton ül ha-
lászra nézve megkönnyítse.

Hálószövet, csomózott avagy kötött likacsos

kelme.

Halotechnika (gör.) a. m. sóbánya-míveléstan.
Halotermák (gör.), meleg sós foirások.

Halotrichit v. keramohalit v. álunogén (ásv.),

haj- és talakú kristályok, valószínleg egyhaj-
lású, többnyire csak bekórgezések, szll- v. vese-

alakú, pikkelyes v. rostos szerkezet halmazok
;

fehér, sárgás v. zöldes, selyemfény, lényegében
neutrális aluminiumszulfát, képlete

:

AL(S0J3+18H,0.
Elég gyakori ásvány ; a kovand-tartalmú agya-
gos kzetek máUási terméke, v. pedig vulkáni k-
zetekben a szolfatára-mködés eredménye. Term-
helye Újbánya, Milo-szigete, Ausztrália. Szálas
kifejldése miatt hajsónak is mondják.

Halott, 1. Hulla.
Halottak birodalma v. túlvilM/, az a hely,

ahol a meghaltak lelkei tartózkodnak s ott köze-
lebbrl meg nem liatározható, álomszer életet

élnek, mely azonban a íoldi élethez igen sokban
hasonló

; pl. megtartják a földön élvezett rangju-
kat, szokásaikat, stb. Az oltemetés szokása éb-

resztette fel azt a felfogást, hogy a H. a föld alatt

van (v. ö. a ker. világ pokol-fogalmát, a görög
Hádeszt, az ó-germán Niflhoimot, vagy a külön-
féle mondákat azon hegyekrl, amelyekben híres

fejedelmok tartózkodnak : Barbarossa Frigyes a
Kyffhüuserben, Artúr király az Aetnában, stb.).

Észak-Ázsia népei, olcsák, kamcsadálok, amur-
vidéki törzsek is a föld alatt tudják a túlvilágot.

A H. égtáj-iránya különféle : a nap és hold loál-

dozása miatt legtöbb nép nyugaton keresi, ritkán
más éghajlaton, így pl. Európa si törzsei (ger-

mánok, kelták) északon, ahol hosszantartó sötét-

ség van, déli irányban képzelik az északamerikai
indiánok, keleten gondolták az aztékok és inkák.
Az odajutás nehéz ós kínos, nagy akadályokat kell
olhárítani ; o képzelt hosszú vándorlásnak nyo-

mai még a népmesékben fenmaradtak. Az in-

diánusok fojtó mocsár fölött egy csúszós fatör-

zsön képzelik az odajutást, vagy egy óriási kígyó
hátán, amely a két partot áthidalja ; az eszkimók
a halál hídját jégbl gondolják összerakottnak

;

az ó-irániak szerint a Cinvat hídjáról az istentele-

nek a mélységbe taszíttattak, stb. V. ö. Schurt:.
ürgeschichte der Kiiltur (Leipzig 1900).

Halottak csónaka, a néphit szerint az a vízi

alkalmatosság, amely a halottat átviszi a szelle-

mek birodalmába s amely evezs vagy állandó
kormányos nélkül nem képzelhet. Legismertebb
közöttük a görög Charon. A felfogás nyilván s-
régi, mint a kezdetleges törzseknél gyakorta ta

lálható csónak-koporsó mutatja. Tízeket v. vízre

bocsátják a holttesttel, v. a vízparton állítják fel

magas póznákra. Állítólag mai koporsó-formánk
is ilyen zárt csónakalakra vezethet vissza. A
régi szlávok törzsfnökeiket ilyen H.-ra rakott
máglyán égették el a H.-val együtt. A partra ki-

állított csónak-koporsó a maláj-polinéziai népek
hosszú sorozatán Madagaszkár szigetétl a Csen-
des-óceán Markezász-szigeteiig, st átterjedve az
amerikai indiánus törzsek ÉNy.-i telepéig, szélté-

ben használatos. Amely nép öshitében a túlvilág

oly távolesnek mutatkozik, hogy az már hajó-
val sem érhet (íl (ami újabb fejldési fok), meg-
tartva a régi H. formáját, mellé adják a Iialál-

madarat (l. o.), hogy ez vigye tovább az elköltö-

zöttet a szellemvilágba.

Halottak feltámadása, 1. Feltámadás.
Halottak könyve. A H. az ókori Egyiptom

irodalmi maradványai között úgy terjedelemre,

mint fontosságra nézve az els helyet foglalja el.

Em teljesen visszatükrözi az ókori egyiptomiak
bölcseleti és vallásos nézeteit. Szent könyv volt,

melyet gondosan riztek a templomokban, nehogy
avatatlan szem beletekintsen. 180 fejezetre osz-

lik ; hathatós csodákat mvel imákat tartalmaz,

melyeket Thoth isten a gyenge emberiség iránt

táplált szánakozásból maga s/.erkesztett és a pa-

poknak kinyilvánított. A papok e könyvbl szá-

mos másolatot készítettek, melyekbl egy-egy
példányt minden halott mellé a sírba tettek. Sze-

gényebb emberek, kik a teljes példányt nem sze-

rezhették meg, kisebb másolatokkal is beérték,

melyeket rendesen a múmiák takarójára írtak.

E szövegeknek az volt a rendeltetésük, hogy az
elhaltnak bizonyos imaformákat nyújtsanak, ame-
lyeket az alvilágban való vándorlása közben a
démonok kiengesztelésére ha elmondott, az összes

régiókon bátran átmehet, míg ismét az sforrás-
hoz visszatér. A H. szövegének eg>' másik soro-

zatát Izisz istennnek férjéhez, Oziriszhoz inté-

zett magasztaló énekei teszik. Ugyanis Egyiptom
hit<3 szerint minden halott Ozirisszel azonosul és

így Izisz férjóvó válik. Az összes imák az elhalt

javára szolgálnak ; általuk a lélek megszabadul

;

a halottak könyvének szövegével kezében az el-

költözött Ozirisznek ítélszéke eltt bocsánatot

nyer vétkeiért. A szövegek harmadik csoportja a
holtak feltámadására céloz. A H.-nek valamennyi
fejezete közül a 125. a legfontosabb. A halál utáni

ítélkezésrl szól ós tartalmilag négy részre osz-

lik. Ezek : 1. a halott beszéde Oziriszhez, amint
az igazság csarnokába lép ; 2. a halott vallomása
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ai itéltezék eltt ; 3. a halott szivének megmé-
rése ; é. tárgyalások a kapu reivel, amint a halott

a OBamokot elhagyja.

Halottak napja (lat. Cominem&tatio omnium
fiihlium defwKtorum), a halottak omléküuuope
uuv. 2., ha vasárnapra esik, nov. 3. Az etryház

ugyau mindig imádkozott ée áldozatot matatott

bo inoghalt híveiiTt, de csak 998 (?) óta van
kü\<<i\ üunopük az öflsaes megholtaknak. Odilo

( ! unv-i apát agyuds ez idötájt rendelte, hogy
ntek veesemyéje után minden zárdá-

I itakért zsolozsmát végezzenek és nov.

i . ; 11 pap gyászmisét mondjon. Ezt a szo-

ki : iv. : tben m^ zárdák, késbb más templo-

muk i^ átvették, végill a pápák az egész ^-
házra kiterjesztették.

Halottak tisztelete, 1. Halottkultusz.

Halottá nyilvánítás, I. Holtnak nyilvánítás.

Halottasház, temetkben, vagy kórházakkal,

boncolúintézetckkel kapcsolatban felállított ra-

vatalozó helyitiég, mely bizonyos díj leílzetóse

mellett használatba vehet. L. még Temetés,

Tem^fö.
Halottas tánc, 1. Magyar táncok.

Halottbiróeág. A H. az ókori egyiptomiak szent

könyvének hitágazata, egy fejezet az ú. n. ha-

lottak könyvében 0- o.). Az illet szöveget rend-

szerint egyes cimkóp magj'arázza, moly a «ket-

tós igazság csarnokát*, t. i. az igazságét és ha-

zugságét ábrázolja, melyben Oziiisz, az alvilág fe-

jedelme trónol ; eltte a bíróság 42 ülnöke foglal

helyet. Ezek elé lép az elhunyt s elvégzi gyóná-
sát. Távolabb nagy mérleget látunk, meljTiek

nyelvecskéjén pávián ül : ezen mérlegelik az el-

hunyt tetteit, melyeknek jelképe az elhunyt szive,

íi iiásík serpenyjében pedig az igazság

í k képmása a súly. Utóbbi elvezeti az

fuiuiiN [<u. hogy b^zámoljon, viOJon igazságokkal,

vagy hazugságokkal megrakodva jött-e? Nem
ritkán történik, hogy az elhunytat az igazságnak

két istennje veszi körül, ezek közül az egyik vé-

dleg emeli fel kezét, mialatt a másik — ugy lát-

szik — parancsolólag követeli a számadást. Néha
ezeket Izisz és Nephthlsz v. Hathor helyettesíti.

Az elhunyt elre lép ; a sakálfejú Anublsz és a kar-

valyfej ú Horusz istenek vizsgálva állnak a mérleg-

nél, mialatt az ibiszfejúThoth isten a vallomást ür6-

táblájára feljegyzi. Ha az elhunyt a ketts igazság

csarnokában. Ü2iri."íz eltt megállta a sarat, átlép-

heti az alvilág küszöbét, míg azt, aki nem állta

meg. sokféle borzalomnak vetik alá. Ugyanezt a
felfogást megtalálhatjuk az ind, perzsa, görög és

római mitológiákban is, hol rendesen az els em-
ber (Manu), V. az els király (Minosz v. Khada-
: uin" vagj- az alvilág istene (Hadesz) szerepel,

!tl)iró. Mihály arkangyalnak lélekmér-
i»'g^ii w»i.» ábrázolása hasonlóképpen ezen a fel-

fogáson alapszik.

Halottégetés a. m. halotthfi!"V'í--'t'''-j fi. o.).

Halotthamvasztás (I. a Av/ f) & te-

metkezés egyik formája. A ha..: .'inctése

és annak módjai minden népnél, n. •en

igen fontos feladatot alkottak, amely- • ; i>en

az illet nép kulturfoka, fkép vallási felfogása

szabályozott, újabb idben mindinkább eltérbe

lépnek igazságüg>'i, azaz büntetjogi szempontok;

dönt szerepet játszanak közegészségügyi és gaz-

dasági, azaz financiális megfontolások. A temetke-

zés különféle formáit és az ott felmerül egészség-
ügyi és orvosi szempontokat 1. Teinetkezes olm&zó
alatt. A temetkezés bizonyos módjai a halott meg-
tartását célozták (balzsamozás, kiszárítás), viszont

más módjai a hulla elpusztítására törekednek ós

ezek között a legradikálisabb a hulla elégetése,

elhamvasztása. A H. az ifjabb törtt'uelmi kutatá-

sok szerint a temetkezés legsibb formája. A no-

mád-, vadász- és háborúskodó népfajok ezt a módot
követték. Indiában a legrégibb idkben, Tacitus

szerint az ós germánoknál ez a szokás dívott. Ezt

bizonyítják a hún sírok iirnaleletei. Görögöknél,

rómaiaknál elterjedt, st elkel szokás volt.

Biskayában a chicagói egyetemnek 1906. évi

expedíciója olyan krematóriumot, halotthamvasz-

tót talált, amely valószínleg Kr. o. 4íJüO évvel

létesült. Ázsiában, Japánban a buddhizmussal
mindenütt elterjedt a halottégetés. A keresztény-

ség volt az, amely — keletkezése után pár száz

évi-e — a földbe való eltemetést a temetkezés

egyedüli keresztényi formájának mondotta ki és

így a kereszténység terjedésével a H.-t mindenütt
felváltja az elföldelés. Az si szokás kipusztulása

nem ment mindenütt simán, ezt igazolja Nagy
Károly rendelete 785-bl, amely halálbtlnvetést

mond ki azokra, akik a H.-i szokásokat követik.

A renaissance-kor után, a felvilágosodás száza-

daiban újra felmerül elször tisztán elméletileg a

H. jogosultsága. A katolikus egj-ház kiváló em-
berei is szószólói voltak, pl. 1656. jelenik meg
pápaijóváhagyás mellett Mattia Naidi pápai kama-
rás irata, 1774. pedig Scipione Piatolli pápai

prelátus disszertációja a H. jogosultságáról. Azóta
nagyon sokan írtak mellette. A gyakorlati felele-

venítésnek technikai akadályai voltak.

A gyakorlati megoldás négyféle fejldési fokot

mutat : 1. Máglya-módszer ; elégetés szabad tzön,
a hulla érintkezik a tüzelanyaggal. 2. Kályha-

módszer, ameljTiél a hulla a tüzelanyaggal egjütt

ég el. 3. Olyan kályha-módszer, ahol a hullát már
csak a lángok érik és így a hulla hamuja nem
keveredik idegen hamuval. Ilyen kályhák mégma
is használatosak Olaszországban, a Venini-Go-
ríHi-féle berendezések. Az elégeti 1V« óráig tart,

a visszamaradó csont és hamu 3 - 6o/g között

váltakozik, vagyis 60 kilós hullánál circa 8—4
kiló a maradék. A tüzelanyaggal ugyan nem
érintkezik a hulla, de annak gázaival, égéetermé-

keivel igen. 4. A legi^abb, legtökéletesebb és

jelenleg már egyedül alkalmazott rendszer az

izzUókamra; azaz sütkemence-módszer, amely-

nél a hnlla sem a tüzelanyagokkal, sem a láng-

gal, sem a tüzelanyagból származó égéstermé-

kekkel nem érintkezik ; tisztán az elre izzásba

hozott kamra falairól sugárzó hség és az áthaj-

tott tüzes, izzó, 800—1000 C«-o8 leveg az, ami a
hullát elemészti (Siemens-féle regenerátor^^nd-

szer).

Már az «el8 halotthamvasztó kongreesznsn

1876. Drezdában a következ pontokban állapo-

dott meg : a>) a H. gyors legyen ; h) biztos és töké-

letes legyen, a hallanak ssenesedettnek, félig-

égettnek nem szabad lennie ; r^ a H. decens mó-
don, kizárólag emberi hullákra használatos kály-
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hákban végeztessék ; d) no keletkezzenek a kör-

nyéket zavaró égési termékek, kellemetlen sza-

gok, gázok stb. ; e) a hamu ne keveredjék Idegen

anyagokkal, tiszta, majdnem fehér és könnyen
összegyjthet legyen

; f) a berendezés és az el-

hamvasztás lehetleg olcsó legyen
; g) különösebb

költség nélkül egymás után több hulla legyen el-

égethet.
E 7 pont határozmányainak mindenben meg-

felelt a Siemens-féle rendszer. Ma a Siemens-féle

kemencék és annak módosításai használatosak

;

ilyenek pl. a franciáknál használatos Toisoul-

Fradét-féie hamvasztok. Mindenesetre ma leg-

tökéletesebbek a Si'hneider-féle és a Rlingen-
stiema-féle hamvasztok. Régibb, rosszabb rend-

szerek, de még használatban van-

nak az olasz Gorini-Venini- és a
francia Fichet-fólék.

A legelterjedtebb halotthamvasztó
készülék a Schneider-íéle (1. ábra),

amely a Siemens mérnök által fel-

fedezett halotthamvasztó továbbfej-

csóbb. A hamvasztás 45—60 percig tart. Újabban
az elektromos ht is felhasználják a hamvasztás-
nál. A halotthamvasztó díszes épületekben van
elhelyezve (krematóriumok), amelyeknek magu-
kon a kemencéken kívül még számos mellékhelyi-

sége van (laboratórium, szertartási helyek stb.).

A H. eredménye, hogy a hulla széntartalma
szénsavvá, hidrogéntartalma vízzé alakul, nitro-

géntartalma szintén gázokká lesz és visszamarad-
nak az anorganikus sók : fkép foszforsavas
mész ; ez teszi ki a hamu 907o-át. Pl. 19 éves
asszonyi hulla hamvasztás után adott 23 kiló

hamut vagyis térfogatban circa 25 liter hamut.
A hamu BSSl'/o foszforsavas mészbl állt. A
földbe temetett hullánál, ha a rothadást kizárjuk,

a hulla teljes elpusztulása legjobb esetben 3—5
évig tart el. A hamvasztásnál 1—2 óra alatt kö-

vetkezik ez be s ez is majdnem ugyanazon ma-
radékot adja.

A hamvasztás, ha azt az izzító kamrán készí-

tetett nyílásokon át megfigyeljük, teljesen simán
megy végbe : a hulla nem fuvódik fel, nem siste-

1. ábra. A Schneider-féle hMotthamvasztó metszete.

lesztése. A Schneider-féle hamvasztó áll egy G
generátorból, amelyben koksz és fa elégetésénél

gázokat fejlesztfmek. Ez a gáz egyesül a generá-
tor alján lév F víztartók párájával ós ezzel szón-

dioxidot és hidrogént képez. A generátor L nyí-

láson át kap levegt. Az így fejlesztett ég gáz
N nyíláson beáramlik a H hamvasztótérbe
és Z7 hamugyüjtbe és ennek falát fohérizzásig

felhevíti. Ezután a tetemet cinkszarkofágon A
ajtón kerosztíll botolják a hamvasztótérbe, amely
boltozott és alján tzálló anyagból készült ros-

tóUyal ellátott. Az L nyílásokat akkor elzárják s

e helyett a K kígyózó kanálisokat, amelyeken át

eddig a fáradt gázok távoztak, levegvel töltik

meg. Itt a leveg mintogy lOOO" C-ra is felhe-

vül, szétáramlik a hamvasztó térben és JVnyilas-
ban egyesül az ég gázokkal. Ez a forró leveg
febér porrá hamvasztja a tetemet, amely lehull

az E hamvvederbe. A Schnoider-féle készüléket
Knös igen jelents módosításokkal látta el (2.
ábra). A Knös-félo huUaharavasztóknál a hulla
alulról kezd bomlani, a folyamat gyorsabb, a ke-
mence egyszerbb és a hamvasztás is sokkal ol-

reg, nem explodál ; a legfels réteg hirtelen bo-

szárad, lánggal elég, fehér hamnréteggé alakul

át és mint ilyen leválik ; alatta boszárad a máso-
dik réteg és így rétegrl-rét^gre hamvad el a
hulla, az utolsó rósz a mája, amely úgy látszik

legnehezebben hamvad el.

A hamut fémtokban elzán'a adják át a hozztV-

tartozóknak s ezt urnákban helyezik el. Az urná-

kat el lehet helyezni csarnokokban (kolumbáriu-

mok), falakban azaz falfészkekben, sírokban, krip-

tákban stb.

A hamvasztás mindenesetre a leghigieniku-

sabb, legesztetikusabb temetkezési forma ; bár

azt nem lehet állítani, hogy a földbe való elteme-

tós k()zegészségelIones. A temet még soha sem
volt járványos betegségek kiinduláspontja, st a
temet kútvizei sem okoztak járványokat. Ma
még a hamvasztás aránylag drága, de minden-
esetre kell befektetés mellett eíóg olcsóvá te-

het.
Olaszország volt az els európai állam, amely

a H.-t megengedte ós törvényekkel rendezte. Az
els hamvasztás 1876 jan. 22. ment végbe Mila-
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nóban a CampoSantón. Németországban agótbai
fcrematóriumot 1878. állították fel. 1891-ben
Heidelbergben a második. 1892. Hamburgban a
harmadik, 18i)8. Jenában a neg>'edik német kre-

matórium nyílt meg. 1911-bon Németországnak
29 krematfSriuma volt és az évi hamvasztások
náma elérte a 7á55-öt. Ugyanakkor Olaszomé-
ban 29. Svájcban 10, F'ranciaországban 3. Angliá-

ban 13, Svtkldrszágban 2, Norvégiában .3, Dániá-
ban 1, az északanierikai Egyesült-Államokban
99 krematórium mködött, vagyis összesen 129.

A -----' birodalomban az összes eddigi hám-
ra- ma 40,000, Észak-Amerikában pedig
00,00- ». ....(..tiiban évente 300,000 embert ham-

vasztanak el, a halottaknak kb. 50%-át. A ham-
vasztás önköltsége kell forgalom mellett kb.

5—7 korona halottankint.
}Tn~,;,iii,ni, a múlt század elején Sándor Ist-

vá; ifus írt a H.-ról tanulmányt. A 70-ee

évf :.<ai 'I<'i7,.sef és BUücher Gyula mun-
kái nyomán jelentékeny küzdelem indult meg a
H. érdekéfen. 1886 ban Lf'ffrády Károly hozta
treazel.só magj'ar halotthamvasztó egyesüle-

. Nagy érdekldést keltett a magyar roémök-
t'pítószegylet krematóriumtervezetre hirdetett

Jyázatft, amelyet Pogány Móricz mépítész
'Tt el. Az ó és Pap Sámuel fáradozáisainak

Mlménye volt, hogy 1905 márc. 13. Kétly Ká-
roly dr. egyet, tanár elnöklete alatt számos el6-

részvételével megalakult az Országos

Halotthamvasztó Egyesület, amely a fakultatív

H. eszméjének terjesztését tzte ki céljául. Az
egyesület az érvényes min. rendelet értelmében
ugyan ideiglenesen mködhetik, de nagyobbsza-
básu akciót nem folytathat, mert alapszabályai

még mindezideig nem nyertek min. jóváhagyást.
Annál élénkebb agitáciút fejtenek ki egyesek, ré-

szint felolvasásokban, részint az eszme terjeszté-

sére keletkezett s Wühelm Frigjes dr. és Pap
Sámuel szerkesztésében megjelen Hamvasztás
c. folyóirat hasábjain. E mozgalom legjelentéke-

nyebb eseménye az, hogy Budapest törvényható-
sága Bárrzy István polgármester kezdeményezé-
sére elhatározta egy nagyszabású krematóriura

felállítását. A közgy-
lés határozatát azonban
egyelrefoganatosítani
nem lehet, mert Polónyi

Géza azt mesfelebbezte.

a belügyminiszter pe-

dig még nem döntött. A
fvároson kivül Debre-
czen, Arad és Miskolcz
városokban van jelen-

tékeny mozgalom kre-

matórium felépítése ér-

dekében. A hamvasztás
ellen leginkább vallási

felfogások küzdenek in-

dokolatlanul. A ham-
vasztás természetesen
az utólagos boncolástée
ilyen úton bnügyek-
nek felderítését lehetet-

lenné teszi és így bizo-

nyos törv.-széki, igaz-

ságszolgáltatási szem-
pontok is ellene szólnak

a hamvasztásnak. Min-
denosetre a H. beveze-

tésetkéletesebb halott-

kém! mködést kivan.

Afoldbevaló temetkezés
nem jár senmiiféle kü-
lönösebb egészségügyi
veszedelmekkel, mégis
talán helytelen minden-
kit erre kényszeríteni,

vagyis a temetkezés
általános

emberi szempontból a hamvasztás megengedése
mellett szól. A H.-ról szóló munkák: Kinkéi (Berlin

1877) ; Adler (Wien 1874) ; Wefjmanu-Ercolani
(Zürich 1874) és a legújabb, legjobb : E. BeiUinger,
Handb. d. P>uerbestattnng (316 rtyz., Leipz. 1911).

Halotthamvaaztó (krematóríum), 1. Halott-
hamvasztás.

Halotti álarc, 1. Alatr.
Halotti anyakönyv, 1. Anyakönyv.
Halotti B«eséd és Könyörtjés, lejn^gibb össze-

függ magyar nyelvemlékemk. A két szöveg,

moly egyébiránt nem tartozik egymáshoz, a Pray-
kódex nev miséskönyAben fordul el, melyet a
M. Nemzeti Múzeumban ^uart Hung. 387. jel-

zet alatt riznek s régebben Sacramenlum Bold-
vense vagy Ifíssale Pasofáense néven emlegették.
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A kódex eredetileg a Pozsony vármegyei deáldi

bencósegyház részére 1183—1210 között készült

és a miséskönyvön kívül halotti szertartásokat,

söt végül történelmi fóljegyzésoket ('Po^o/íjy^ kis

krónika) tartalmaz. A H. és Könyörgés, bár tu-

lajdonkép a temetési ritus szövegeihez tartoznak,

nem a megfelel helyen, hanem a uov. 2-iki szer-

tartást követ imádságok után, a 154. lapon ol-

vashatók és mint irodalmi emlékek különböz
természetek. A Könyörgés ugyanis a temetési

szertartások között elforduló Oremus fratres

charissimi pro spiritu kezdet orációnak szabá-

lyos fordítása, viszont a H. a 154. lapon lev
Optime nostis fratres charissimi kezdet pár sor-

ban kifejezett gondolatnak szabad feldolgozása

és mint ilyen, eredeti m, a magyar szónoki pró-

zának els, még pedig nemcsak koránál fogva,

de világos és kerekded szerkezete s hatásos, szép

stílusa által is becses terméke. E fontos emléke-
ket egyébiránt csak a XVIII. sz.-tól kezdve ismeri

az irodalom. Elször Pray György említette és

közölte a H. néhány sorát (Vita S. Elisabethae

viduae

.

. . Tyriiaviae, 1770.) ; viszont mind a H.,

mind a Könyörgés teljes szövege Sajnovics Já-

nos híres könyvében, a Demonstratióban (Nagy-

szombat, 1770) látott els Ízben napvilágot. i?emi
Miklós (Antiquitates 1803) és a finn Blomstedt
Oszkár egész könyveket írtak róla.

A H. nyelvtörténeti szempontból megbecsülhe-
tetlen érték. A látszólag zártabb magánhangzók
mindvégig megvannak a H.-ben, pl. hotolm : ha-

talom, pukul : pokol, nopun : napon, ozitk : azok
stb. Az at, et képzs fnevek végén a H.-ben még
megvan az eredeti v-s alak : Engede urdung in-

tetvinec : engede ördöng intetvinek. De nemcsak
hangtani, hanem alak- és mondattani szempont-
ból is sok nyelvtörténeti fejldést csupán a H.

felfedezése által ismerhettünk meg. Tudjuk, hogy
manapság a többes második személyú igerag

-tok, -tök, pl. magában a H.-ban is : látjátok feleim
szömtökkel. A H.-bl tanultuk meg, hogy volt

valaha az els személynek is ennek megfelel
ragja. Az imádjunk alak a H.-ben így van : vi-

mádjamok ; az sünk pedig így van : isemök stb.

A mai -ból, -bi ós -ba, -be rag a H.-ben még két-

tagú és nem illeszkedik mélyhangú névszókhoz

:

ez a szó, hogy tömlücéböl, a H.-ben így van kife-

jezve : ienmöcébelöl, világba ott így van : vilá{^-

belé stb. Maga ez az alak egyszerre megmagya-
rázza e ragnak eredetét. Az igeragozásban a ré-

gibb, teljesebb alakokat látjuk a következkben

:

terömtéve (e helyett teremte), eneyc mai ejtés-

sel enné-ik (ehelyett ennék) stb. Sok a H. nyelvé-
ben a jelent(!'S- és mondattani nevezetesség is.

Nem csoda tehát, -ha nyelvészeink fölfedezte óta

állandóan igen sokat foglalkoztak ós foglalkoz-

nak vele. Az 1905-ig való nyelvészeti irodalom
össze van állítva Simomji Zsigmond A inaggar
nyelv c. müvében (2. kiadás 133—134. 1.). Azóta
az a kérdés merült fel újabban, hogy vájjon a H.
ere<leti egységes mü-e, avagy másolat. Az elb-
bit bizonyította be Mészöly Gedeon, A H. nem
másolat voltáról c. dolgozatában (Megy. Nyelvr,
1908). Most van sajtó alatt Erdélyi Lajos-
nak fként a H. nyelvjárására vonatkozó müve
1913).

Halottidézés (necromantia v, nekyia, skia-

mantia, psychomantia is), az a bvószség,
mely állítólag az elhunytak lelkeit fölidézi az élk
országába, hogy a bvöl valamely titkot vagy
a jövt megfejtse. A történelemben a H. mint ál-

talánosan elterjedt tünemény jeleiük meg, mely-
nek eredete az sidk homályában vész el. Varró
Perzsiából származtatj a. Mózes halálbüntetés terhe

alatt tiltja a H.-t. Kánaán lakosainál általánosan

elterjedt szokás volt. A klasszikus ókor hagyo-
mányai eléggé tanúsítják, hogy a H.-t nemcsak
egyesek gyakorolták, hanem rendszeres hagyo-
mányos intézmény volt. Gyakran olvassuk Home-
rosnál, hogy a H. bvészete bizonyos helyekhez
van kötve. Halottidéz jósdák voltak Epiruszban.

Tráciában, Herakleában, Figaliában, Árkádiában,
Dio Cassius szerint Alsó-Olaszországban, Babilo-

niában, Peloponnezuíiban. A halottidézök késbb
külön kasztot alkottak.A történelem folyamán a H.-t

állandó összeköttetésben találjuk a bálványimá-
dással, gyökere a pogányság. Vü'ágzásának tet<5-

pontja arra az idre esik, mikor veszíteni kezd a
pogány mitológia dicsköróbl a görög bölcselet be-

folyásánál fogva, de egyúttal kívánságot termett
ajövend fátyolának szellztetése iránt és jósláso-

kat eredményezett. Nagy akadályául szolgált a
keresztény vallás elterjedésének, de félreismerhe-

tetlen tanúságot tett az emberiség általános hitérl

a lélek halhatatlanságában. Újabban a spiritisz-

ták foglalkoznak evvel. V. ö. Rohde, Psyche, See-
lenkult u. Unsterblichkeitsglaube (1907) ; Dyte-
rich, Nekyia (1893).

Halotti egyházi beszéd. A különböz keresz-

tény felekezetek lelkészei s a zsidó papok tartják

e beszédeket, mindenik a maga szokása v. szertar-

tása szerint a ravatal mellett a halottas házban,
templomban, v. a temetben. Tárgyai : az elhunyt

élete, a halott hátrahagyottainak vigasztalása, az
élet múlandóságában az örökéletre rámutatás, a
feltámadás reményének és hitének táplálása.

Halotti érmek, az emlékérmek azon csoportja,

melyek fejedelmek és más kiválóbb egyének halá-

lára verettek. A magyar érmek közt ilyenek 11.

Lajos emlékérmei ; a H. verése különösen Német-
országban volt szokásos. Régi szokás volt, hog,\

sírokba egy-egy éremdarabot tettek, hogy az al-

világban a h^ós átvigye az elköltözöttet a para-

dicsomba stb.

Halottimaszk a neve az olyan gipszöntvénynek

,

amelyet a még friss hulla arcáról egyszer gipsz-

öntéssel készítenek abból a célból, hogy a megholt-

nak arcvonásai tiiteles és pontos másolatban meg-
maradjanak. A H.mechanikusan készül.tehát nincs

mvészeti igénye, annál fontosabb lehet a szerepe

embertani szempontból.A legismertebb,másolatban

is elterjedt H.I. Napóleoné, Beethovené, Sclüllerti

stb. Az eljárás a rendes gipszöntésé. L. még Álarc.
Halotti mise, gyászmise, 1. Reíjuiem.

Halotti prédikáció, 1. Halotti egyh'-' '-•'/

Halotti szentségek, 1. Haldoklók ••

Halotti tánc, 1. Tánc.
Halotti tor, halottas háznál, rendszerint tenv

tés után megtartott lakoma, mellyel a gj-ászo!-

család a végtisztességen megjelent rokonságot

ós ismersöket megvendégeli. v,srégi magyar szo-

kás, melyrl már az Árpádkori krónikák megem
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lékeznek 8 a köznép között ma is széltében diva-

tos. A H.,ellpntétbon az -alkalommal, melyhez frt-

zödik, nem ritkán zajos, söt túlcsipongó szokott

lenni; ezt a müveit osztályok dunr !f>lk kogj'e-

!et!«»nsé£m*>k hajlandók tekinteni, pi<li}r igiizicm-

I vánul meg benne. A napokon át

i siratás, ffy^z, mint minden egy-

-ig csigázott idegelfoglaltság,

:i naiv és nem fegjelmozett

risúlyba kerülni, csak úgy,
kiváltja az ellenkez végletü
MÍ() víirsHgot. A tömeglélek-

s torv.nvM minden nép szoká-

Itt azunkivül régi és elmos6-

> ok töredékes emlékei is lappang-
I ház lakmározása és vigalma nem
.~:i;:i- ti iii.iryar szokás, különféle Tormákban
\ .

!_- iin hriodvo g ha az eljárásmódo-

a szeríartá-sos szokás
rJdorül. A il.-nak igazi

• iK.i a 11 linttuuk iiyujiott élelem hagyományában
usMk.ívzik; igy a turkfajú népek területén a H.-t

kiút a teniotókben ülik meg s az ételekbl azelsó

falatot az újon hantolt sirra rakják. Alacsonyabb
kulturfokii törzsöknél továbbá megligyelhet,

h')g\' az ilyen ételáldozat csak eg>' része az áldo-

-zú sorának. Az elhalttal veleadják min-
it és szükséges holmiját, lévén a túl-

vuaiTi t'i'ii-ül az az általános nézet, hogy ott az

ember nag>-jábi»l ug>'anazzal foglalkozik, amivel
földi életébon. Az ilyon továbbéléshez táplálék

szük.séges. ez is vele adódik tehát, különösen a
halálozás utáni napokban, késbb az évenkint
megtartott általános gyá.<zünnepen visznek neki

élelmet Az els<J napokban azonban a lélek megszo-
kásból hazajár a nemrég elhagyott tzhelyhez. A
tlnn-u.'ui ii'-iKsalád tagjai otthon faragott bábu-

val h ': a holtat s eléje huzamos ideig

nap< :; I tesznek. E kegyeletes ténykedés

si gyükére viszont a még elmaradottabb, primi-

tív törzsek szokásaiban taiálhat meg. Ezek fel-

fogásából félreismerhotienül kitnik, hogy összes

szertartásos halotti ceremóniájuk a visszaiáró lé-

lektl való félelembl ered ; a szellemet ki kell

mindenkép engesztelni, szükségleteit áldozatok-

kal fedezni, nehogy hosszából bajt, betegséget,

csapást bocsásson a hozzátartozóiara. A H.

ro6 vallási felfogás töredékes
' kulturfokon él népek (pl. a

>-iv«.>iii között. V. ö. Ethhographia
u. 0. IV. évf. 53., V. évf. 182. és
•jv.;-,

1 t. -vábbá : Jfé^^Zííro* Gyula,
I.k.232- 241.; Kivhn,

ipest 1908. 348 ; Katidra
Thologia (Eger 1897, 423-

rint

emlf
magjai.-.i-;

II. évf. lOS.

325.. VII <-

A csuvas '

'

Finn-ii". '1

Kalv
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Halotti úrvacsora, az a szokás a túlbuzgó
legréLnhb knrorsztényeknél, hogy a halottnak szá-

jába '.-^éget helyeztek. Miután a halot-

tak ^ zentségetnemvehetnek fel, ez esz-

telen .>zokú.st egyes egyházatyák megtámadták s

a zsinatok, mint a 397. karthágói, a 692. konstan-
tinápolyi stb., a legszigorúbban eltiltották. L. m^
Halittkercsztelés.

Halotti vasárnap, fekete vasárnap, halottak
ünnepe, a prot. ec^yházban és pedig íöleg

Thüringiában igy nevezik a Laetare-vasámapot,
vagyis a nagyböjt negyedik vasárnapját.

Halottkém, 1. HaloUkémlés.
Halottkémlés, az a múködés, amelyének célja

szakszer megállapítása annak, hogy a halál való-

ban bekövetkezett, valamint, amennyire lehet-

séges, a halált ckozó betegségnek, balesetnek

V. erszaknak. A .szakszer H. közegészségi tör-

vényünk (1876. XIV. t.-c. 109, 110. §§.) értelmé-

ben nálunk közigazgatási feladat. Senkit sem sza-

bad eltemetni a halottkémnek, mint hatóságilag

megbízott küzegészségi szakembernek a halált bi-

zonyító írásbeli nyilatkozata elótt ; ugyan szabja

meg az eltemetés idejét. A H.-t részletesen a bel-

ügyminisztern c 1876. évi 31,025. sz. rendelete

szabályozza. Eszerint a H. községileg van szer-

vezve ; minden község kötoles kell számú halott-

kémrl gondoskodni. Halottkémül alkalmazható
a) az, aki orvosi gyakorlatra jogosítva van ; h)

aki a községi (kör-) orv ostól a H. szabályait meg-
tanulta s aztán a járási orvos eltt a halottkém!
vizsgát letette ; c) ahol ilyen halottkém nem al-

kalmazható, a községi elöljáróság kirendelt tagja.

A községi (kör-) orvos székhelyén a H.t hivatal-

ból köteles végezni.

Halottkeresztelés, mesés; erü állítás, mintha
egyes eretnekek : cerinthianusok, marcioniták, a
halottakat megkeresztelték volna, t. i. olyanokat,

kik mint hitújoncok (catechumenek) haltak meg,
V. pedig nevükre és javukra élknek adták volna

fel a keresztségét. TertuUianus és Ir?neus említe-

nek ugyan e dologról valamit, de oly homályosan,
hogy határozott gondolatot állításaikoól kivenni

nem lehet. Mindazonáltal megemlítend, hogy a
3. karthágói tartományi zsinat megtiltotti^ a meg-
haltaknak az oltáriszentséget nyiytani, amely ti-

lalmat azzal az óvó figyehneztetéssel kisérte, i.ogy

a holtakat megkeresztebii még kovésbbé lehet. L.

Halotti úrvacsora.
Halottkaltasz (nekrolalria), az emberiség

haladottságának szinto minden fokán elforduió

tiszteletnek, kegjeletnok és félelemnek kifejezé-

sei a halottak iránt. Gyökere abban az általános

hitben keresend, hog^' az elhunytak lelkei a ha-

lál után is tovább élnek, hogj' egykori életük fo-

lyásának helyéhez n^aszkodnak, oda visszajár-

nak, v. állandóan a körül tanyáznak s hogy ily-

kép a hátramaradt él rokonság tetteit figyelik,

tetszésük szerint okozva nekik kárt v. örömet.

Aszerint, amint a fölfogás törzsenkint változó,

amint jónak v. rossz indulatnnak képzolik az el-

költözöttuk szellemeit, a U. szokásai is más-más-
félék. Keadetlegee fokon többnyire gonosznak hi-

szik, 8 ezért ri^tön elhagyják a haJál s a halott

helyét (afrikai országokban a fejiMl<>lem halála-

kor ott hagyják eddigi telephelyüket egészen)

;

az enyhébb forma haladottabb fokon a haragvó
szellem kiengesztelése olyképen, hogy vele adják
minden vagyonát, leölik rabszolgáit, nejét, stb.

További knlturemolkedéssel a szokások még in-

kább enyhülnek ; kinyitják a halál percében az
ablakot, hogy a felhcske, pillangó, v. kis állatka

képében el i
' kiszabadnló lélek atat találjon

a azabadbi ; felfogás számos mondának,
hagyományos liiusnak lett szülöoka. Ha nem lát-

ják el hozzátartozói minden szükségessel, a lelke
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visszajc'ir, maga törekszik megszerezni a hiányzó

kellékekot. Aki nem élte le teljesen az életet, ha-

nem gyilkosságnak esett áldozatul, vagy kivé-

gezték, nem talál nyugtot, mig gyilkosa el nem
veszi móltó büntetését, vagy saját gonosztette

valaniikép jóvá nem tétetik. Elbbi esetre példa

a tetemrehivás szokása (1. o.). További részle-

tekre 1. Holtak tisztelete.

Halottlátó. Az ország sok helyén ismernek

úgynevezett H. asszonyokat, kik hírt adnak az el-

hunytakról 8 azok esetleges kívánságait közlik a

hátrahagyottakkal. Némelyikük olyan hírnévre

vergdött, hogy messze földrl járnak hozzá, még
az úri rendbl is. Adataik sok esetben fölött© meg-

lepek ; leírják a meghaltak ravatali ruházatát,

külsejét, haláluk okát és más, idegennek nehe-

zen kitudható dolgokat. V. ö. hr. Nyáry Albert

dr., A H.-ról (Ethnographia 1908. évf.).

Halottnézö a. m. morgue (francia), 1. Tetem-

néz.
Halottpénztár, 1. lemdkezési pénztárak.

Halottszállítás, 1. Hv, laszálUtás.

Halottszemle és boncolás a bt eljárásban

(240—243. §§.) akkor foganatosítandó, ha gyanú

támad, hogy valakinek halálát bntett vagy vét-

ség okozta. Boncolás eltt a hulla azonosságát

meg kell állapítani, ha ismeretlen, róla fényké-

pet kell készíteni. A H.-re két orvosszakértt kell

alkalmazni, akiknek arra kell nyüatkozniok, hogy
mi volt a halál közvetlen oka s ozt az okot mi
idézte el ; sérülés esetében, hogy ezt más okozta-e,

mivel, mi módon és a sérülés okozta-e a halált

;

továbbá, hogy a sérülóc iinnf-sége, a sérült szerve-

zetének egyéni sajátossága vagy különös álla-

pota, a sérülés elkövetésének különös körülményei,

a sérüléshez véletlenül járult, de mégis általa

elidézett okok eredményezték-e a halált vagy az

a sérülés nélkül is beállott volna ; hogy a halált

idejekorán érkez, célszer orvosi segély elhárít-

hatta volna-e. Lövés esetébon meghatározandó,
hogy mily méret löveggel, mily irányból, mily
távolságról intézték, gyermekölés esetében pedig,

hogy a gyermek újszülött, élveszületett, érett,

életképes volt-e stb. L. Boncolás, Boncolási
jegyzkönyv, Hullcmzsgálat.

Halottvirrasztás, 1. Virrasztás.

Halottvizsgálás, 1. Halottkémlés, Hullavizs-
gálat.

Hálótfi, hálókötésnél használt laposra fara-

gdtt szerszám, melyre a fonalat roáhányják ós o

célból nyelve és lába van.
Hálóúsztató, a húzó- vagy öregháló fels inára

ersített gyékény-, fa- vagy parafadarabok (1.

Pálha), amelyek a fels int a víz színén tartják

s a fenéken járó súlyozott alinnal együtt a hálót

falszorüen kifeszítik.

Hálóvarsa, I. SzámyasiHirsa.
Hálóvessz, 1. Káva.
Hálóvetö, a hálót kivet halász.

Haloxilin, szénMl, salétromból és vörösvérlúg-
eóból álló robbanószer. A levegn lassan ég el,

anélkül, hogy robbanna; zárt térben azonban
nagj- ervel robban. L. BblHinószerek.

llalo.i[ylon Bgc. (növ.), a Ghenopodiaceae
(Libatopfélék) család génusza ; 10 faja Délouró-
pában. Nyugat- és Bels-Ázsiában van elterjedve.

2 indiai. Cserjék v. fák. Legismertebb közülök a

H ammodendron Bge (szaxaul, sócserje) 6 m.

magasságot is elér fa. Vesszs ágai izeitek és

levélteleneknek látszanak, amennyiben leveleik

2 mm. hosszú pikkelyekké csenevészednek ; mere-

ven, seprszeren állnak felfelé. Jellemz nö-

vénye az Ural Kaspi-tó Tenskán Pamin közötti

Haioxylon lunmodendron. A ta egéu nSvény, B i;g,

C az ág virágos csúcsa, D virág, E bibe.

vidék steppelnek, valamint Perzsia és Taklama-
hon. Góbi pusztaságainak s rendesen elnyomoro-
dott alakban található. Törzse az egyenltlen vas-
tagodás következtében görbe ós görcsös. Fája
igen nehéz és rendkívül merev. L. az ábrát.

Hálózacskó, léhésbl kötött olyan kisebb zacskó,

amelybon a haJász apró cókmókját tartogatja.

Hálézat (erdészeti), az ültetéssel való erdsí-
tésnél a csemetéknek bizonyos rendszer szerint

való kiültetése. Két H.-ot szokás fleg megkülön-
böztetni, ú. m. a négyszögest és a Jutromszöjjest.

Elbbiben az egymáshoz legközelebb álló csemeté-

ket összeköt vonalak négyzotot, utóbbinál pedig

egyenl-oldalú háromszöget alkotnak.Ha a négjes
H. minden uégyzett>nek közepére még egy cseme-
tét ültetünk, keletkezik az ötös H. A csemeték-
nek sorokban való ültetését tágabb értelemben

soros H.-nak mondhatjuk. A H.-ok kitiizósénél

elkerülhetetlenül szükséges eszköz az illtet zsi-

nór, a zsinórmotolla s a szögtz, mellyel derék-
szöget lehessen kitzni. A soros H. kitílzé.sónél

2 zsinórra van szükség, egyiken a sortávolságéi

(sorzsinór), a má.«iikon pedig acsemet<Hávolság(il^

(csemetezslnór) vannak megjelölve.

Halpala, haltöredékekben gazdag palás agya-
gok ós márgák; pl Glarus és Pelsö-Elszász id-
sebb harmadkori rétegeiben. Úgyszintén a Kár-
pátokban nagy elterjedésüek (Amphitlle ésNagy-
ilondai halpalák).

Halpaprikás, híres alföldi halAszeledoI. molyi^t

egyél) i)aprikáshoz hasonlóan, aprított hallvú<b('>l.

zsírban paprikával, sóval, hagymával megabálva,
tejfeles lében tálalnak.

Halpástétom, úgy készül, mint más pástétom-

tészta. azaz igen tinóra vajastésztába burkolva,
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Yágott, moaártian törött és hi^ssitán Áttört hal-

húst pogAoBa alakjában megsütnek s a hachéhoz

hftBonkSfffl elétel gyanánt a^ják nagyobb ebéd t.

acsora alkalmával. L. Bisiétom.

Halpéna a. m. halpíkkely.

Halphen (eju»<í : h*ir*a), Georges Henry, francia

matematikus, sztiL Rouenben 184éokt 30., megh.
VenaiUeabea 1889 máj. 21. Mint tüzértiszt a

fnuida-Bémet háborúban megkapta a becsület-

rend lovagi Jelvényét. 1872—86-ig Parisban

élt, mint az Ecole politechniqae repetitora és

examinátora, késbb megint katonai szolgálatba

lépett és alezredes lett. Tudumúnyos mködése
leginkább az újabb algebrára, az A bei-féle és az

elliptikus ftlggvények tanulmányozására irá-

nyult. I^nevezeteeebb múvei: Mémoire sur la

clas^itlc:ition des oonrbes gauohee (1882); Sor les

tlnnriants différentiels (1878); Traité des fonc-

Üli élUptiqoes (1886). V. ö. Picard, Sur la vle

etiestravaux de H. (Comptes rendus 110. rész

489. old.).

Halpiac, az a hely, ahol a halat rendesen árul-

ják,

"-'n'kkaly (halpénz), feldolgozható enyvre,

sósavval kezelik, majd kimossák és

i. .. ...k, míg az enyvszerú anyagok enjrvvé

átalakultak. Az enyv teljesen tiszta és mindenre
használható. A Cyprinus albumus ü.-e gyöngy-
esszencia készítésére szolgál. A Balaton mellett,

honnét a gardát és késséget sózva exportálják,

enknek azin^átszö pikkelyeit leszedik és gyöngy-
kéoltéere nagyban eladják.

Halpikkelykór, 1. Ichtiózis.

Hala, kis bajor falu és klimatiktis gyógyhely a
passani közigazgatási kerületben az Ilz folyó

mellett, 294 m. a tenger szine felett, vizg>'ógy-

intézettol, (i»io) 737 lak.

Hala, hollandi fostöcsalád. Tagjai: 1. H.,

Frans, idtob, szül. haariemi szülktl Antwer-
penben, valóflzinttleg 1584., megh. 1666 aug. 29.

Ifár gyermekkorában viaaatért szüleivel Haar-

lembe, itt Karel van MaoMiwnek volt tanítványa,

de Comelis Comdisz ée Hendrik Goltzius is ha-

tással volt reá. Kezdettl fogva képmásfestéssel

foglalkozott. A hollandi festészet régibb irányá-

ból kiinduló ff>jldéeének ú^elzi nagy képmáscso-
ponjai, melyekben— régi hollandi szokás szerint

— ^)'es teetflletek képét adta, eleinte még félén-

ken, aprólékosan, nu^d mindinkább felszabaduló

festi ervel, széles jellemzéssel. Az 1913. megújí-
tott haariemi H Frans múzeumban vannak : aSzt.

"kcsoportképei 1616-ból,

jimeüékletet), a Szt. Ad-
! ^7-bl és 1633-bóJ, a Szt.

ír UV41 bi, az aggastyánok
^ külön el^áróni
iövészek egy képe
jezett be,az amster-

V. nagy müvek mel-
toi- ogyéb,több-ke-

pek ée egyes
iimnlckal. Ki-

iodvégig
s széles-

i hollandi

i^ . i . ^ <migan-

dami Rjjksmaseamb:
lett igen nagy Biámn
vesebb szomályt ábr

képmások, atrior ir

fejezésök elevenség*

fokozódó biztossága

ségtemegyát, H.-t 1

festészet legUnnepel i •

gol gytytk már régóta megbecsülték mveit, ezek
a XDL sz. második felében rendkiviili jelentségre

emelkedtek és a modem mvészet kifejldésére is

ore befolyást gyakoroltak. Kiváló képei : Mulató

társaság (New York. Altman-gyüjt.) ; A hering-

árus (London, Earl of Northbrook gyiyt.) ; Ramp
úrfi éa kedvese (Paris, Louvre) ; Nevet gavallér

(London,Wallace-gyüjt.) ; Házaspár képe (Amster-

dam, Rijksmuseum) ; Ivó üú és Fuvolás flú (schwe-

rini múzeum) ; Énekl fiú (Berlin, Frigyes csá-

szár-múzeum) ; Két énekl flú (kasseli képtár)

;

Gitáros (Paris, Rothschild Gusztáv gjüjt.); Cigány-

leány (Louvre) ; Wilhelm vom Heythuysen kép-

mása (Bécs, Liechtenstein-képtár) ; Gyermek dí^j-

k^ával, Hille Bbbe (Berlin); Családi csoportkép

(London, National Gallery), stb.A budapesti Szép-

mvészeti Múzeumban két férfi mellképe látható.

V. ö. Bode, Studieu zur Geschichte der hollan-

dischen Maierei (Braunschweig 1883); Davies,
Frans H. (London 1902) ; Moes, Frans H. (Bruxel-

les 1909).

2. H., Dirk, az elbbinek testvéröccse, szül.

Haarlemben 1591., megh. 1656. Bátyjának volt

tanítványa. Többnyire mulató katonákat, többé-

kevésbbé elkel víg társaságokat festett. Ez való-

ságos specialitása volt. Dyen képeinek hosszú so-

rából kiemelendók az amst<?rdami Rijksmuseum-
ban, a londoni National Galleryben, a kopenhágai
és berlini muzeumokban stb. lev képek. Kett
van Budapesten is, az egyik a Ráth György-
mnzeumbiui (1651), a másik a Szépmvészeti
Múzeumban (PálÉfy-gyüjt.).

3. H., Frans, ifjabb, H. 1. fia. szül. Haarlem-
ben 1609 körül, megh. 1669. Atyjának volt tanít-

ványa és az közvetlen hatása alatt festette a
dre:&dai képtárban lev Halárus Hille Babbélt, de
festett ma(^rképeket és csendéleteket is. Ez utób-

biak közül a berlini Frigyes császár-múzeumban
és a budapesti Szépmvészeti Miaeimiban (1640)

levket emeljük ki. — Festk voltak H. 1. fiata-

labb fiai: if. Hermán (1611-69); Jan (161.S-

74). Reynier (1627—71 után) és üicolaes (1628—
1683) is.

Halaajt, a napon szárított, halhólyagba szorí-

tott vagy olvasztott viaszba mártott halikra. Leg-

inkább a Dardanellák és a Marmara-tenger vidó-

kén készítik a halászok ; érés után vékony sade-

tekben va>;y fszeres ecettel és o\a^tl eszik.

Halabrücke, falu Dresdoi szász kerületben.

Freiborg kerületi ka{^tányságban ; uno) 1414 lak.

Nevezetes bányáiról. 1815-ben itt állították fel

az els vUágítógáct^tet az európai kontinensen.

Halalrarj (tjMi: kotebSri), Hardirue Stanley

Gíffard, gróf, angol államférfiú, szül. Londonban
1825 szept, 3. 1875-80-ig löállamügyész (sollid-

tor generál) volt s közben 1877. az lUaöházba is

beválasztották, hol a konzervatív párthoz tarto-

zott. Késbb háromszor volt lord-kanoellár(l88&-

1886, 1886-92 ós 1895-1905.) 1898-bftn grófi

cimet kapott. Ujabban tObb angol jogtudóssal az

angol törvénjkiteyv 20 kötetes kiadíását rendezi

és adja ki.

HalaeBÖ, Bergoi norvég tartományhoz tartozó

sziget a BömmeU3<wdban, a HardangerQord egyik
meUékágában, 37 km^ területtel s kb. 1200 lak.

:

festi tékáiról ismeretes.



Halsgerichtsordnuns - 4tdO Halvacok

Halsgericbtsordnang (ném.), a XV. sz.

második és a XVI. sz. olsö felében készült német
ós osztrák btlntctö törvénykönyvek, melyek közt

legnevezetesebb a nürnbergi H. 14:81-b61, a bam-
hergi H. 1507-böl és V. Károly H.-ja (Constitu-

tio criminalis Carolina) 1532-bl.

Halske,JbAawn Georg, társalapítója azelektr.>

technika terén világhír Siemens és Halske cég-

nek, szül. Hamburgban 1814JÚ1. 30., megh. Berlin-

ben 1890 márc. 11. 1844-ben Berlinben Bötticher

társaságában mechanikai mhelyt nyitott s kémiai
készülékek készítésével foglalkozott. 1845. részt

vett a berlini fizikai társulat alapításában ; meg-
ismerkedett Siemens Wemerrel, ki akkor tüzér-

hadnagy volt, s vele 1847. megalapította a Sie-

mens és Halske telegráfkészítö céget, melybl
1867. kilépett. A berlini müipari múzeum alapí-

tásában és fejlesztésében jelentékeny része volt.

L. még Siemens és Halske.
Halsörény a Tüskeparás halaknál (Percoidei)

a felssörónyúszó neve. L. Halak.
Halstead (ejtsd: haiiszted), város Essex angol

countyban, (1911) 6265 lak., selyem-, bársonyszö-

véssol és papírgyártással.

Halszalainandra-félék (AmpJiiumidae, áiiat),

a Szalamandra-félék (1. 0.) egyik családja.

Halszálka, 1. Halak.
Halszállítás. Halakat élve továbbítani úgy a

tenyésztésnek, mint a kereskedelemnek érdeke,

minélfogva a szállításra hivatott vasútvállalatok

az ilyen szállítmányok felvétele, kezelése és ki-

adása körül az árú különleges természetének
megfelel könnyítéseket biztosítanak, amelyek a
szállítás sikerét szolgálják. Az élöhalakat termé-
szetesen vízben szállítják, és pedig minél több

vízben, ami azonban súlyánál fogva jelentékeny
raórtókbon fokozza a szállítási költségeket. Újab-
ban külön készülékeket (hydrobion) alkalmaznak s

ezekben a vizet leveg avagy oxigén bevezeté-

sével állandóan frissítik, nagyobb szállítmányokra
pedig külön e célra épült waggonokat használ-

nak, ahol a vizet motorikus ervel állandóan kör-

forgásban tartva szellztetik.

Halszárnya, a hal úszószárnya.

Halszatyor, helyesebben halászszatyor, gyé-
kénybl ff)nott ós a hátra akasztható szatyor.

Halszeme-k, 1. Ürtoklász és Holdk.
Haltakarmányliszt, sertéstakarmány, melyet

a tengeri halászatotz államokban a halzsírké-

szítés mellékterméke gyanánt nyernek. A H. bar-

nás szín, halszagú, darás lisztes anyag, mely
40—45''/o emészthet fehérjét, 1-6— ll«'/o emészt-
het zsírt, kb. 30^0 ásványi anyagokat tartalmaz

;

keményít-értéke 44—64. A H.-féleségok közül

fképen a sok halzsírt tartalmazó hátrányosan
hat az állati termékek ízére, amennyiben az azzal

hizlalt sertés húsa hallz.
Haltapogató, 1. Tapogató.
Haltartó, a halaknak él állapotban való el-

tartására szolgáló átlyukasztott láda, vagy pedig
kövei, esetleg fával bélolt gödör, amazt élvízbe
teszik, emebbe viszont a vizet mostorségoson ve-
zetik.

Haltej, a hímhal termékenyít vagy flasító

nedve (spermája).

H&Itenyésztés, 1. Halászat.

Halter (állat), 1. Billér.

Halterek (gör.), súlyzók, ókori tornaeszkö-
zök, melyeket a görög testgyakorló helyeken a
magas- és távolugrásnál nagyobb er kifejtésére

használtak. Ezen súlyzók k-, vas- vagy ólom-
nehezékek voltak fogantyiikkal ellátva. Nagy-
ságuk, az ugrók testi erejéhez alkalmazottan, kü-
lönböz volt. Ugrásközben az atléták ezzel adtak
lendületet testüknek, a szükséghez képest elre
vagy hátrafelé nyúlva kezeikkel, hogy az egyen-
súl^-t megtarthassák és nagyobb távolságra ugor-
has anak. V. ö. Michier-Takács, A görögök és

rómaiak játékai (Kassa 1894).

Ilalteridinm, 1. Vérben él spórásállatkák.
Ilalteriidae, a CsUlós ázalékállatok osztá-

lyába (Giliata) tartozó véglény-család. Legismer-
tebíi nem a Halteria Duj.

Haltem, porosz város a münsteri közigazga-
tási kerületben, (1910) 5971 lak. Fontos vasúti

csomópont.
Haltetü.l.az Evezlábú véik.6k(Copepoda)v&aA-

jébe, a Lemaeopodidao családba tartozó élsköd
állatnem. Egyik faja, az Achtheres percarum, a
közönséges folyami sügér és fogas kopoltyuin ós

garatjában élsködik. Nsténye 4—5 mm., hímje
1 mm. hosszú. — 2. Az Evezlábú rákok egyik al-

rendjébe (Branchiura) tartozó állatok gyjt-
neve. Idetartoznak a Pontytetvek (Argulid<ie)

L. Pontytdirk.
Haltiat, rszoUemféle természetfölötti lények

a pogány flnuoknél. Minden természeti tárgynak
megv(ílt a maga külön H.-ja, mely rködött fe-

lette, gondoskodott róla, megjutalmazta jóakaróit
és bosszút állt ellenségein.

r.2:tltica L. (iiiiat), 1. Földi bolhák.
II:«!tícinac (áiiat), 1. Földi bolhák.
Haltorpedó, 1. Torpedó.
Haltrich József, etnográfus, szül. Szász-Ré-

gonbon 1822 júl. 23., megh. Segesden 1886 máj.

17. Segesvárt tanára és igazgatója volt a gimná-
ziumnak. 1873. Segesd község ev. lelkésze ltt. Az
erdélyi szászok néprajza köiiil nagy érdeme-

ket szerzett mveivel : Deutsche Volksmarchen
aus dom Sachsenlando in Siebenbürgen (Wiea-

Hormanstadt 1885); HaUiich und J. Wolff, Zur
Volksknndo der Siebenbürger Sachson (Wien
1885). V. ö. Teutsvh G. D., Donkrede auf J. H.

Halule (Bandar-Alula), koroskodelmi kiköt
az Adeni öbölnél az olasz Szomáli-fóldön, a Guar-
daful-foktól Ny.-ra.

Halnrgia (gör.) a. m. sóbánya-miveléstan.

Haloska (ga'uska), tésztás eledel, melyet a
magyar konyha ritkán tálal önálló étel gyanánt,

hanem többnyire húsfélék szegélyezésére használ

fel ; mint önálló eledel tojással vagy túróval ke-

verve szerepel. Következképen készül : egy cse-

réptálban lisztet, sót, tojást és vizet lágy tészta

alakjában fakanállal kevernek s az így készült

t<^sztát apró, hosszúkás darabokban ogymásutiin

forró vízbe dobálják, melybl kifzve s hideg

vízzel leszrve, forró zsírban megforgatva adják

az asztalra. Újabl)an H.-szaggátó-gépek l< el igen

ügyesen és hasonlíthatlanul gyorsabban készít-

hetjük.

Halvacok. olyan holy, hol valamely hal állan-

dóan tartózkodik, mint gödör, lyuk, gyökér, k stb.



Halvány — 431 — Ham

H&lrany, a Uör rossz magyar neve. (Bogát
adta).

HalTánjaág. L Sápadtság.
Halvarsa, 1. Shámyanxtrta.
Halva született, 1. Újszülött.

Halve, 1. Htlra.
Halvédelem, a halak fogására iránj^ló, tr-

éay által tMVOBtett mindennom olyan korláto-

wém, miáltal terméssetee szaporodások és fejlödé-

sflk egy vagy más irányban elömozditbató.

Halv«r, poroa könégax amsbergi közigazga-

tási karttletbm, (i»io) 10,223 lak. Vasmvek, sör-

éskcmyhai edénygyártás. Eredetileg a tverdeni

apátí?ái'hoz tartozott.

Halvonolás. egyes halfajtáknak, rendszerint a
fiÚ^t&ft^ okából, az erro alkalmas bolyeken
történ és évenkint ismétld tömeges csoporto-

sulása és vonulása.

Halykoe, folyó, 1. BaiaitL
Halymeniik (C. Ag.) J. Ag. (bOt.), a piros-

moszatokhoz tartozó génasz. melynek mintegy
20 tája a melegebb t^igcrekben él.

Hályog, népies értelemben oly szembajt jelent,

amely a látóképességet megrontja. Fekete H.-ról
akkor sióinak, ha a vak vagy gyenge látóké-

pességfl szem popillája fekete, ha tehát a szem
reades kinéaésú. Ez az elavult kjfejezés a szem-
tükrözés feltalálása eltti idkbl származik, ami-
kor ilyen esetekben a baj közelebbi okát megje-
lölni nem todták. A fekete H.nak mondott álla-

pot okni az Ovegteet, érhártya és látóideg külön-
böz botegségeL Ezeken kívül 1. Amawrosis és
Ambliojnn. Zöld H. a glaocoma népies neve,
mert eunél a betegségnél a pupilla zöldesszürké-

nek látásik. Orvosi értelemben H. alatt ma-
napság csak a szürke H.-ot értjük (cataracta).

Bz az átlátsA^ ssemlanose elzavarodása, ami
miatt a popillA ssOrktoek tnik fel. Leggyakoribb
az ú. n. (^legkori szürke H. (c. senilis), amely
rendszerint 60—66 évnél idsebb emberek sze-

mén támad ismwetlen okból. Kesdetben a len-

flséMk csak egyes réssei savarodnak el ; ettl a
látás zavarossá, ködössé válik. Lassanként az
egész lencse elszürkül, a H. megérik. Ilyenkor

a beteg U.-08 szemével már semmit sem Iát, osak
a világosságot és sötétségei todija egymástól meg-
különböztetni. Bz az idasak a legalkalmasabb a
H. megoporálására. Ritkábban fordul el a vele-

született H. (c. congenita) és a fiatalkori H. (c.

jovenüis). Az otóbbinak ogyik formája a különö-
sen angolkóros gyermekek szemén elfordoló ré-

teges H. (c perinodearís vagy zonolarís), amely-
nél a lencse stéM gyakran átiátezók maradnak,
úgy, hogy az ilyen szemet nem mindig kell meg-
operálni. Szürke H.-ot okozhatnak cgjes bds
betegségek is, különösen a cukorbetegség (diabe-

tes) és olykor a vesegyoladás. H.^ssá válik a
saem, ha lencséje megsértU (c. tranmatica). Ked-
vesö esetben ilyenkor a lenese osak a seb^ he-
lyén szürk' ' ' többszr azonban teljesen el-

zavarodik hot az olyan szenmek lencséje

is, amely \ > vin in ^úlyoe bels gyoladás, i^ko.-

coma vag>- ido^hártyaleválás miatt amtü^ is

megvakult. Ilyenkor a szem látóképességét a
H. eltávolítása természetesen nem adhatja vissnt.

Kisebb jelentségük van azon H.-oknak, amelye

a lencsének csak kisebb, körülhatárolt részét

foglalják el, mig a lencse többi részei tiszták ma-
radnak. Az ilyen részleges és állandó természet
H.-ok olykor fejldési hibából erednek, máskor
egyéb szembetegségek kíséri vagy következmé-
nyei. Ha a teljesen elzavarodott lencse éve-
kig bent marad a szemben, el is meszesedhetik

;

az elmeszesedett H. éléuk fehér szlnú.

A szürke H. csakis operálással gyógyítható
meg. Uégi idkben a H.-ot areclinálták*, azaz a
szembe szúrt talakú eszköz seglts^vel a po-
pilla mögül letolták a szem alsó részébe. Mivel ez
az eljárás sok veszedelmet rejt magában, most
már nem végzik, hanem a H.-os lencsét a szaro-
hárt>'a szélén vágott seben át a szembl eltávo-

lítják (extractio). A H. eltávolításával a pupUla
ismét feketévé válik, a fénysogarak akadály nél-

kül bejuthatnak a szembe, de a látóképesség tel-

jessé válásához szükséges, hogy az ilyen ember
az eltávolított lencsét pótló, megfelel ereségfl
domború szemüveget viseljen. Mivel lencse hiánya
miatt a szenmek alkalmazkodási képessége nincs,
a lencsehijas (afákiás) szem embernek két szem-
üvegre van szüksége. A gyengébbet a távolba,

az ersebbet a közelbe nézésre használja. H.-
operálások után a lencse visszamaradt átlátszó

tokján olykor idvel elzavarodások fejldnek,
amelyek a H. eltávolításával megjavolt látóké-

pess^t újból megrontják (utó-H.). A megromlott
látóképesség aránylag kis operálással, az utó-H.
meghasításával (discissio) könnyen megjavítiiató.
Hályogía (böt.), 1. Kecskerágó.
Hályogt, talakú eszköz, amelyet régebben a

szürke hályog megoperálásához használtak.
Halys, az ókorban Kisázsia legnagyobb folyója,

(most Kizil-lmiak), mely az Antitatunisban ered
és a Pontos Eoxinosba (Fekete tenger) szaicad.

Bgykoron határfolyó volt a lyd és perzsa iroda-
lom közt.

Halysite* Fischer (CatenivoraLamxJ.kli-
vült állat, amely kizárólag a silor korban élt. A
korallok osztályába tartozik.

Haladr, tengeri emlsöknek és halaknak ki(A-

vasztott zsirja, mely kOztaséges hömérs&letnél
cseppfolyós. A bálnákból és fókákból ered zsürt

közönséges H.-nak, mig a halakból eredt máj-
oli^nak nevezik. A H.-t a tengeri emlsök bájá-
ból és csonkáiból, a halaknak pedig fképrnm^á-
ból készítik. Kétféle közönséges H.-t különböztet-

nek meg és pedig sajtolatlan és sajtolt H.-t (gz-
májolaj) ; az ntóbMból lehtés által síUárd zsirt, as
ú. n. bálnazsírt v. &á/na/a$o0ft választották ki A
májolaiat a gadus-halu^ok. szolgáltalak. A leg-

jobb májolaj az ú. n. csukamájolaj (I. o.). A közön-
séges H. fbb termel helyei New-Ponndland,
Grönluid, Norvégia és Ausztrália, mig a halmié-
olaj legneveieteseM) késsítötelepei Bergen Norvé-
giában, New-Ponndland és Newhaven Skóciában.
Az összes H.-ok általános kémiai és fizikai sajátsá-

gai azonosak. A H. szine reodeseo sötéttMuna;
minél világosabb, minél kevesebb a snga, ize, an-
nál értékesebb. A világos májolajat a gyógyásiat-
ban, a sötétet a böripurban hasmálják.
Óun, Noé fla, I. Ékam.
Ham (qitad: nnm), 1. város Somme francia dé-

partement Péronne j.-ban, a Somme parQ'án, nagy
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mocsarak közi;, 3300 lak., tzegkitermeléssel, cu-

korgyártással, szeszflnomítással, fémolvasztókkal

és olajpréssel. A XII. sz.-ban alapított apátsága

femnaradt templomának kilptájában érdekes sírok

vamiak. Régi kastélyát késbb államfogházzá

alakították. Ebben voltak elzárva a többi között

1830-36-ig. X. Károly utolsó miniszterei, Polig-

nac herceg, Peyronnet, Chantelauze, Guernon de

Ranville stb., 1840. pedig Napóleon Lajos, aki

1846. innen megszökött. Az 1851 dec. 2. állam-

csíny után is több tábornokot és képviselt zártak

itt be. 1870 nov. 21. a németek elfoglalták, majd
visszavették a franciák, de Manteufíel közeledte-

kor kiürítették. — 2. H., East Ham és West
Ham, London (1. o.) külvárosai.

Ham., Hamut, növénynevek után Hamilton
W. nevének rövidítése (Flóra Wostindiens 1825).

Hám, 1. H, 1. Br. — 2. H, kocsilovak szer-

száma, mely kétféle lehet, ú. m. szügyelös és

kumetes. A szügyelös hám részei : körül, a szügyre
illeszked lapos szíj, a szügyelö, mely hátrafelé

az istrángokban folytatódik és elöl a tartószíjjal

függ össze ; a szügyelöt helyzetében oldalsó ré-

szébl kiinduló nyakszíj tartja, mely a baltavá-

gásba illeszkedik ; a szügyelöbl a nyakszíj mö-
gött a hátszíj indul ki, mely felfelé a mar mögé
illeszked kapában, lefelé pedig a törzset körül-

szorító haslbiin folytatódik. A hámnak farmat-
ringja is lehot, ez a kapából kiinduló szíj, mely
a gerincen hátrafelé a farokhoz vezet. Hegyes
vidéken farhámot is szoktak használni. A kume-
tes vagy igás hámon a szügyelöt és a nyaklót a
nyak alsó részén a marra, a vállra és a szügyre
illeszked vas- vagy favázra épült és belül kipár-

názott, gyrszer szerszám : a krnnei vagy iga

helyettesíti ; luxus kocsilovakra könny angol-,

igás lovakra nehezebb tót- ós nehéz cseh-kmnetet
szoktak használni. — 3. H (b^ny.), kötélre akasz-

tott szíjnyereg, amelyet régebben a lójárgányos

aknába való beszállásra használtak. Selmeczbá-
nyán KnecM-íiok mondották a kötélen történ be-

és kiszállás e primitív és kényelmetlen segítesz-
közét.

Hám János, püspök, szül. Gyöngyösön 1781
jan. 5., megh. Szatmári 1857 dec. 30. A teoló-

giát Egerben végezte. Pappá szenteltetvén, egy
ideig a lelkipásztorkodás terén mködött, de

csakhamar az egri káptalan kanonokjává ne-

vezték ki. Itt kezddik H. rendkívüli jótékony-

sága, mely késbbi életének is legmagasztosabb
célja volt, 1828-ban szatmári püspökké szentel-

ték. Szerény, mondhatni önmegtagadó életét egé-

szen egyházmegyéjének szentelte. Szegény, fiatal

egyházmegyéjének úgyszólván a második meg-
alapítója. Szatmár városa is végtelen sokat kö-

szön neki. A szegényeknek ápolóiutézotet, ir-

galmasrend kórházat, tanítóképzt építtetett. A
székesegyházat, püspöki lakot kibövíttetto ós dí-

szessé tette. Apácakolostort emelt, konviktust,
kálváriát létesített. V. Ferdinánd a titkos taná-

csosi ranggal és a szontjobbi javadalmas apát-
sággal emelte tekintélyét, midn pedig Kopácsy
József halálával a primási szék megürült, 1848.
prímássá nevezte ki. Nehéz ós súlyos körillmények
közé jutott ezzel a jámbor élotü ember, úgy hogy
a primási széket tényleg el sem foglalhatta. (V. ö.

Irsik Ferenc,Hám János élete, Szatmár). 1849-bon

a magas méltóságról leköszönt s visszatért elbbi
egyházmegyéjébe, Szatmárra. A tudományoknak
is nagy kedvelje volt. Szentbeszédeit díszes ki-

adásban Meszlényi Gyula, Szatmár püspöke adta

ki (Szatmár). Ugyan mozgalmat indított meg a

szentéletü püspöknek boldoggá avatása érdekében,

amelynek bevezetése két nagy életrajzi munka

:

egyik latin, írta Keszler Ferenc dr. és a másik a
fentemlített.

Hama, város, 1. Hamah-
Hamaalót, 15 zsoltár (120—134), a «Sii' ha-

maalót)) cLmet viseli, mely elnevezést többféle-

képen magyarázták. Némelyek szerint onnan
eredt volna, hogy a leviták a jeruzsálemi tem-

plomba felvezet 15 lépcsn állva (maala héb. a.

m. lépcs) énekelték. Újabb nézet szerint e zsoltá-

rokat alakjuk miatt nevezték így, de a legvaló-

színbb, hogy az elnevezés zarándokéneket jelöni,

amit tartalmuk is bizonyít.

Hamacher, Willy, német fest^, szül. Borosz-

lóban 1862 ápr. 7., megh. Reinerzben 1909 júl.

10. Tanulmányait szülvárosának iparmvészeti
iskolájában kezdte meg, majd a düsseldorfi aka-

démián és Berlinben folytatta. Tájképeket, külö-

nösen tengerképeket festett. Müvei a boroszlói,

königsbergi, hannoveri, braunschweigi, hallei,

stb. képtárakban láthatók. Berlinben mködött.
Hsimada (Hmimada), a szaharai ksivatagok

arab neve (megkülönböztetleg a homok- és ka-

vicspusztaságoktól).

Hamadán, perzsa város Irak-Adzsmi tarto-

mányban, az Elvend hegy lábánál, mintegy 45,000
lak. H. Ékbatana (1. o.) romjain épült. A nagy
mosé mellett mutatják Eszter ós Mardoháj sírját.

Hamadani, Ahmed ibn Húszéin al-, e mellék-

névvel : Bedi' al-Zamán, kora legékesebben szó-

lója, nagyhír arab író, szül. Hamadánban 968.,

megh. Herátban 1007. hidzsra. Hírét különösen

nulkámái-wak köszönheti, moly irodahni fajnak

ö a megalapítója. Keleten azonkívül mintáz ékes

arab stílus mintái híresek H. levelei is (Raszá'

il alH.). A makámákból legelször De Sacy
közölt mutatványokat a Chi'estom. arabe-ban,ahol

H. életrajzára nézve is bvebb adatok találhatók.

Mindlíét munka most teljes keleti kiadásokban

hozzáférhet.
Hamadryadok (hatnadryasok, gör.) a. ni.

dryasok v. dryadok (1. o.).

iluniaclryas (&Uat), 1. Páidán.
Hamah (Hama), város Szíriában, Damaszkus

(ettl 200 km.-nyire) vilajetben, az Aszi v. Oron-

tosz mindkét pariján, a Dzsebel Ala Ny.-i lábánál,

30—50,000 lak., akik élénk kereskedést znek a

környék beduinjaival, pamutkelméket készítenek.

A kerteket és ültetvényeket az Orontesz vizével

öntözik. H.-ról Hamath,Etnath néven már a biblia

is szól. A föníciaiak alapították ; Dávid király egy
ideig ura volt. 854. Kr. e. II. Szalraauasszar, Asz-

sziria királya foglalta el. 743. Kr. e. 111. Tiglat-Pi-

leszár tette adófizetjévé. Aszeleukidák uralma

alatt Epiphaneia nevet viselt. 1108. Tanlcred elfog-

lalta, de már 1115. ismét moszlim kézre került.

Hamakrómia (gör.) a. m. egyidej színezés, a
nyomdászatban az az eljárás, midn a nyomtatás

egyidejleg több színben történik.
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Hamal (török), 1. Hammái
Hamál, * Aríetís, 2'2-rendú csillag a Kos osil-

líi^kt'pt'ben.

Hamalet, 1. Amulet.
Hamalia, 1. Hamarjavetés.
Hamam a. in. hammám (1. o.).

Hamam Birra, fürdhely Algírban, MUianatól
BK.-re. 40— 51«-os sós ós 75'-os vasas forrásai-

ról hlros. Itt vannak a római Aquae Calidae
romjai.

Haniamelidaeeae (nOr.), a Szabadszirmú
kotsziküi'k családja a Rosales sorozatban. Mintogj'

O faja csaknom kivételi nélkül szubtropikus tá-

jakon honos. (Ázsia, Dél-Afrika, Észak-.\morika.

Mexikó, indiai, maláji szigetek.) Viráíruk 2-1
iviirú. sugaras, pártája vagy egész virágtakarója

hiányozhatik, porzó 4— 5. A magház alsó, közép
v. felsó állású; 2 termleveléhez 1— 1 v. több

mag^esdemény tartozik. Toktermésük 2 üreg,
ktiliö része fásodott, brnomú, porcos. Legtöbbjük
cserje, mások fák, levelük csavaros állá.sá, osz-

tatlan, a legtöbb esetben pálhája van. Virágzatuk
füzér v. fejecske. Nevezetesebb génuszok : Liqui-
dambar, Hamamelis, Aliingia.
HmmamellB L. (nOv.), a Hamamelidaceae csa-

ládi génusza ; 3 tája cserje. A H. mollis Olivér

kinai, a H. japonica Sieb. ot Zucc. Japán hegyein
n, a H. inrgimana L. (H. vircfinica L.) észak-
amerikai a Misziszippitól K.-re. Az utóbbi kett
Európában díszcserje, a H. japonica levele az
égerfáóhoz, a H. virginianáé a mogyoróéhoz ha-

sonlít Viráguk fejecskében áll és sszel nyílik,

termésük a következ nyárra érik meg. Az utóbbi
az Egyesült-Államok K.-i erdeinek egyik f és

jellemz tagja s 7 m. magasságot ér el. Ága va-
rázsvessz (witch hazel), a nép kincskutató, érc-,

só- V. forráskntató vessznek tartja. Levele és
kérge Amerikában és a hasonszenvi (homeopata)
?v<^á8zatban, fleg aranyeres bántalmaknál or-

vosság. Tokja (varázsdió, Zaubemuss) oly ervel
pattan fel, hog>' magvait 4 m.-nyire is ellövi.

Hamam Meszkatin. fürdhely Algírban, Gel-

mától DK.-H', a Bone-Konstantíne vasút mellett.

78—95*'-<)s kénes, sós és vasas fürdit már a ró-

maiak használták (Aqnae Tibilitanae).

Hámán, Ahasveros (Xerxes) perzsa király ke-
gjel^e és mindenható minisztere, aki (Eszter

könyvének elbeszélése szerint) megharagudván
az eltte vallásos okokból térdet haj tani nem akaró
zsidó Mardochajra, a perzsa birodalomban él
zsidók vesztére tört, de törekvése meghiúsult és
végre tlaival együtt bitófán végezte be életét. L.
mtig Purim.
Hamann , Joharm Georg, német író, szül. Kö-

nígsbei^ben 1730 aug. 27.. megh. Münstorben 1788
jún. 21. Teológiát s filozófiát tanult. Állami szol-

gálatban mködött Vai-sóban ée Königsbergben,
de szüksé'/gel küzdött, míg egy tiazteióje kedvez
anyagi helyzetbe juttatta, úgy hogy életét azon-
ti'ii gondtalanul t<)lthette volna, ha betegeskedése
meg nem keseríti utolsó éveit F'ómüvei : Sokra-
tischo Denkwürdigkeiton (1759) és Kreuzzüge der
Philologen (1762), rendszertelen, de új és mély esz-

mékbal gazdag könyvek. Homályos és jósló el-
adása miatt der Mágus des Norden (Észak
mágusa) névvel illették t. A nagyközönség nem

Bé90i Xan I*niama. IX. lOl.

értette s nem is tudott róla, annál nagyobb ha-
tással volt kora jeleseire, els sorban Herderre,
de hatott Goethére, Jacobira, Jean Paulra s
másokra is azzal, hogy kora racionalizmusa ellen

küzdött, hogy a költészetrl mély fölfogása volt
s nem akarta, hogy a költt elavult éi idegen-
bl származó szabályok korlátozzák. E néze^vel
ö volt az els megindítója annak a forradalmi
mozgalomnak a német irodalomban, melyet már
a kortársak Sturm und Drang névvel jelöltek.

Munkáit kiadta Roth: Sámmtliche Schriften
(1821-43, 8 köt.). V. ö. Unger. H.-s Sprach-
theorio (München 1805); u. a., H. und dio Auf
klarung (Jena 1912).

Hamany, a kálium ma már nem használatos
rossz magyar neve.

Hamar, 1. Norvégia tartománya Krisztiánia,
Bergen, Trondhjem és Svédország között, 51,919
km* területtel, 242,212 lakossal. Magas fensíkok-
ból áll, amelyek az Ymes-Qoldre és DovreQeldro
támaszkodnak.ÉNy—DK.-i irányban átfolyik rajta
a Glommen, amely a Mjösen-tavat alkotó Vorment
veszi fel. A tennókeny Glommen völgjót és a
Mjösen-tó környékét kivéve, meglehetsen zord
és erdkkel borított föld. Két kerületre oszlik:

Kristiansra és Hedemarkenre. Fvárosa H. —
2. H., az ugjanily nev norvég tartomány és He-
demai'ken fvárosa, a Mjösen-tó K.-i partján, (i9io)

6103 lak., hatalmas, nagy templomnak romjai-
val. Az 1152. alapított várost 1567. a svédek le-

rombolták; e veszteséget teljesen kiheverni és
régi nagyságát elérni máig sem volt képes.

Hamazja, a n>-ul lábainak csuklójánál lev kis

hús, melyrl azt mondják tréfásan, hogy aki meg-
eszi, jó futóvá lesz.

Hamarjafntás (hamarját futni), régibb íróink-

nál, egész a X\'I1I. sz.-ig a. m. versenyfutás.
Hamarjavetés, hamarjahányás (Zrínyinél ha-

malia. hamaliát hányni), seinknél a jövend-
mondásnak, varázslásnak bizonyos módja. A csil-

lagnézés- és H.-hez ért is (Gyöngyösi : Chariklia).

Van sok mestersége s egyéb varázslása, de az ha-
marjának leginkább hányása tetszik néki (Gyön-
gyösi : Kemény János). Mikor Egervárra hamaliát
hánytunk, ngy mutatta (a jósló sas), valamint kí-

vántuk magunk (Zrínyi). Nem használ neked is

hamal ia, sem te neked szentség, mind föld alá téve
titeket fringia (Zrínyi).

Hamartia (gör.), bún, bnösség.
Hamartit iisv), 1. Bastnásit.
Hamary Dániel, orvos és író, szül. Tatán

(Komárom \Tn.) 1826 márc. 5., megh. 1892 febr.

21. Iskoláit Budán, Pápán és Pesten végezte. Az
1848 márc. 15-iki eseményekben nagy része volt,

majd katonának állt be. 1849-beu a komáromi
várrséghez küldték, hol magára vonta Krivácsy
figyelmét, ki hadnaggyá nevezte ki. Komárom
átadása után folytatta félbenhagyott tanulmá-
nyait Pesten s mint orvos tért vissza sztUövájro-

sába. 1868-ban a honvédséghez ezredorvossá ne-
vezték ki. Munkái : Nem heü szerzetesrend (Pest

1848, Hamar Dani névvel) ; Ttiskés dalok (Gyér
1863, Borongó néven) ; A szívbetegségek különös
kór- és gyógytana (Komárom 1866) ; Komáromi
napok 1849-ben Klapka Ojörgy honvédtábornok
alatt (Pest 1869).
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Hamásza (arab) a. m. bátorság, hsiesség ; a

régi arab költkbl összeállított antológiák elme,

melyekbon a költészeti szemelvények rendszerint

tartalmuk szerint 10 fejezetbe vaimak beosztva.

E fejezetek elsejérl, mely a harcias erényeket di-

csít költeményeket foglalja magában, nevezték

el aztán az egész gyjteményt. A H.-ák közül kü-

lönösen kett vergdött hirre. Az egyiknek szer-

kesztje Ahú Temmám (megh. 846.), kinek gyj-
teményét arab eredetiben, latin fordítással és

Tebrízi arab kommentárjával kiadta Freytag (2

kötet, Bonn 1828—51), az eredeti mértékeiben
németre fordította Bückert (2 köt., Stuttgart

1846) ; belle angol nyelven adott mutatványokat
Ch. Lyall (London 1885, Translations of ancient

arab poetry). Ismeretes még az amannál kevésbbé
elterjedt és Bohtort-i6\ (megh. 897 körül) össze-

állított H. (1. Bohtorí).
Hamath, város, 1. Hamah.
Hamaxiki, város, 1. Amaociki.
Hamaxobiasok (gör. hamaxobioi), szekéren

élk, skytha nomádnép.
Hámba, község, 1. Kakasfalva.
Hambach, falu Bajorország pfalzi kerületében,

2240 lak., kiváló bortermeléssel. Várát többször

lerontották, de újból felépítették. H. nevezetes az

1832 május 27-én tartott nagy népgyülésrl, me-
lyen több német demokrata vezérférflú elnöklete

alatt körülbelül 30,000 ember tüntetett a Metter-

nich-féle abszolutizmus ellen, Németország egye-

sítését és köztársasággá való átalakítását sür-

getve. A bajor kormány a gylés vezetit elzá-

ratta, a sajtó- és gyülekezési törvényt pedig kor-

látozta.

Hambár v. hombár, a szemes gabona eltartá-

sára szolgáló, vesszbl font és sárral betapasz-

tott V, deszkából összerótt szekrény- vagy hordó-

alakú tartány.

Hambergit (ásv.), rombos prizmák, amelyek egy
irányban kitnen hasadnak ; szürkésfehér, üveg-
fényü, átlátszó-áttetsz.Kémiai összetételére nézve
bázikus berilliumborát, képlete Bo„(OH)BO,. Igen
nagy ritkaság a Langosundfjord (Norvégia) egyik
pegmatitjában.

Hámbor (azeltt : Haniborg), kisk. Sáros vm.
héthársi j.-ban, (1910) 399 tót lak. ; u. p. ós u. t.

Berzevlcze.

Hamborn, porosz város a düsseldorfi közigaz-

gatási kerületben, (1910) 101,703 lak. (1900 : 32,579
lak.), vas-, acél- és gépgyártás, vegyészeti ipar,

kszénbányászat. Népességének hatalmas ará-

nyokban való megnövekedését fleg virágzó ipa-

rának köszönheti.

Hamburg, 1. (Freie und Hansestadt), a német
birodalomhoz tartozó szwdséges állam 415 km*
területtol, amely magában foglalja H.-ot külváro-
saival (766 km«) és a következ 4 vidéki já-

rást (Laudherrschaften) : Goostlande, Marschlando,
Ritzebüttol ós Borgedorf. Az egész állam lakóinak
száma (1910) 1.014,664. Legnagyobb összefügg
része az Élbe jobb partján Schleswig-Holstoin és
Hannover porosz tartományok közt fekszik ; a
vidéki járások porosz területek közé vannak be-
ékelve. A föld sík; az Élbe, Alster és Bille öntözi.
Az éghajlat óceáni. Az 1860. megalkotott, 1879.,
1905. és 1910. módosított alkotmtoy szerint a

végrehajtó hatalmat a szenátus, míg a törvény-
hozó hatalmat a szenátus és polgárság testülete

(Bürgerschaft) együttesen gyakorolja. A szenátus,

amelynek tagjait a két testület élethossziglan

együtt választja, 18 tagból áll; közülök 9-nek
jogásznak és 7-nek kereskednek kell lennie. A
polgárság testülete 6 évre választott 160 tagból

áll ; ezek közül 80-at az összes adófizetk, 40-ot

a városi birtokos polgárok és 40-et a bíróságok

és közigazgatási hatóságok mostani és régebbi

tagjai választanak. Törvénnyé az lehet, amit
mindkét testület jóváhagy. A Bürgerschaft 18
tagú választmánya a törvények megtartására,

valamint a pénzügyi kezelésre ügyel fel. A köz-

igazgatást nagyobbára a szenátus gyakorolja, az

ellenrzés azonban a mindkét testületbl alakított

bizottságok (Deputation) kezébe van letéve. Kato-

nai szempontból az 1867 okt. 1. kötött egyezség
értelmében H. Poroszország kiegészít része. Az
áUam bevétele (1912) 169-3 millió márka volt, míg
a kiadások ugyanannyira rúgtak. Az államadós-

ság 1912-ben 715-8 millió márka volt.

2. H. (1. a mellékelt térképet), a Németbiroda-
lom ugyanily nev szövetséges államának fvá-
rosa, a három szabad Hanza város egyike, a
Németbirodalomnak Boriin után legnagyobb s

London és New York után a világnak legjelen-

tsebb keresked városa, (1910) 931,0.35 lak. Az
Élbe jobb partján elterül város az Alt- és Neu-
stadt nev városrészbl áll, melyeket a régi St.

Georg és St. Pauli külvárosok, valamint 16 szom-
szédos község hozzácsatolásával növeltek. Az Élbe
H.-nál két kisebb folyót, az Alstert és Biliét veszi

föl. Az els É.-ról jve a város külterületén egy
nagj'obb, beljebb egy kisebb vízmedencét alkot,

melyeket egymástól a Lombardsbrücke választ el

s körülöttük a díszes nyaralóknak és középületek-

nek egész sokasága emelkedik. H. az utbbi év-

tizedekben óriási változáson ment át s a régi

XV.—XVII. sz.-ból való magánházak, templomok
és középületek helyén hatalmas modern paloták

emelkedtek ; a régi, szíik sikátorokat ós keskeny

utcákat széles, fasorral szegélyezett utak váltot-

ták fel sma már csak néhány utca, mint a Reichen-

strasse, Katharinen-, Grimm- ós Gröningensti-asse

rizte meg némikéjwn régies jellegét. A régi

puritán kereskedelmi élet is megváltozott s lük-

tet, mozgalmas elevenség jellemzi úgy a bels
város, mint a kikötk életét.

H. nagyobb parkokhoz csak az újabb idkben
jutott. Legnagyobb a Winterhude és Barmeck
között létesített városi park, a botanikus kert, az

állatkert stb. Nagyobb terek : a Hopfenmarkt, a
Messberg, a Rathausmarkt, a Zeughausmarkt stb.

A középületek legnagyobb része az Alsterbassin

környékén fekszik. Itt van a H.—Amerika—Linie
hajósvállalat hatalmas palotája, a Kun.^HalIe,
az új postatakarékpénztár, a ref. kollégium, a

Thalia színház és a Stadtthoator, a drezdai bank
fiókintézete, a villaraosraflvek igazgatósági palo-

tája, a központi pályaudvar, a fposta s a kei-es-

kedelmi és pénzügyi élet középpontja : a börze.

A tomplomok közül legrégibb a Szt.-Katalin és

Jakab templom, legszebbek a Nikolaikü'che és az

1906 porráégett St. Michaeliskirche, melyet a
polgárság áldozatkészségébl 3*5 millió márka
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költéggel azóta újra felépítettek. Emlékszobrok

:

a luroiu 8chiller-)ée Leasing-omlék. az Ksplanadoo
álló Krieger-Deoknu, a Rathaus elött a Vilmos
csifluár satobra, a Stadthaas eltt a Petersen-em-
lék, a Mfihlbergen a Biamarck-fizobor stb.

Ipar. Iflöta H. Porossországgal vámanióba
lépett (1888) ésosak csekély réeze (10-4 km*) ha-
gyatott meg ssabad kikötnek, amelyben gyárak
felállítása meg van engedve, az ipar is gyors fej-

ldésnek indult A legjelentékenyebb ipará^tk,
amelyek a tengeri kereskedelem szol^&lat>an
állanak, a gép- és a ht^ögyártás s az élelmezési
iparágak. Az ipartelepek száma (i907) 41Ö8, az
össaes ipari munkásoké pedig 66,127.

Az iparnál H.-ra nézve fontosabb a kereske-

dekm^ ée pedig els sorban a tengermtúli keres-
kedelem. Ennek elmozdítása céyáböl a BO-as
évek ntán számos rakodót építettek, melyeket a
SO-as és 9Q-e6 években s legutóbb Ls 1903. és

1907. <^riáfii módon megnagjobbitottak és mélyí-
tettek s ez id szerint a rakodópartok ho^a
majdnem 30 km. így tehát jelenleg a nagy ten-

geri hajók az árúkat közvetlenül e partokra rak-
ják ki, ahonnan azután v. vasúti sineken, vag>' a
város különbcizö részeibe elvezet csatornákon
(Fleeto) szállítják tovább. A kereskedelmi forga-

lom az újabb idkben jeiemt&eny haladást mutat.
Míg 1880. a bevitel értéke 1687, 1890-bea 2582
millió márkát tett ki, addig 1911. már 4200 mil-

lióra emelkedett. A kivitel 1880-ban 1579, 1890-
ben 2.305 millió márka volt, 1911. már 3369 millió

volt csupán az árúknál, a nemesérc-forgalomban
pedig több mint 27 millió.

A kfllkweskedelmi tengeri forgalmat 1911.
millió márkákban a következ táblázat mutatja

:

forgalmát 1911. tonnában az alábbi táblázat mu-
tatja:

BitfMitt, illetve

TOéBUatáit hely

Érkesett

IMmH kUcMök
Bnréb mubfaX ldkM6k
BsrápáakÍTflU

kj^ touutart

Ifin
sjn*

l.S46,&M
&.Í1 7,778
&.91S,17«

KltáTOCOtt

hajó toBUitajt.

«,M1
9,649
1,748

1.S6S.4M
<.7l7,ft4«

&.8S7,59S

w»e«en_ . .. \nj»K :1S.176,469 117,838 IS.198,677

H. legfontosabb hiyóevállalatai : a Ü.-Amerika-
Linie, a H.-Amerikanische-Packetfahrt-Aktien-
OeseUschaft, a H.-Südamerikanische DamptschifT-

fahrts-Oeeellschaft, a Kosmos, a Deutsche Dampf-
schifEs-Rhederei, a Deutsch-Australiscbe Dampf-
schif&-Gesellschaft, az Afinkanlsche Dampfschlff-

fahrts-Aktien-Gesellschaft, a Swatow és Albis,

amelyek csak terheket szállítanak, aTank-Dampf-
schiffahrts - Gesellschaft, a Deutsche Levante-
Linie, a Deutsche Ostafrika-Linie, az Atlas-Linie,

a H.-Kalkutta-Linie, a H.-Paciflc-DampfechiíTs-

linie. Igen jelentékeny a kivándorlás is H.-on ke-
resztül 3 az évenként kivándorlók száma 100

—

150 ezerre rúg, 1910. csupán Amerikába 103 ezer
ember hajózott át s az összes kivándorlók száma
meghaladta a 118 ezret.

Népesség, közmveldés. H. népessége az 1910.
évi népszámlálás szerint 931,035 volt s 1905 óta
128,242-vel, majdnem 160/,-kal, növekedett. A né-

pesség legnagyobb része (922«/o-a) protestáns.

Népmozgalmi adatok : 1911-ben született 23,999,
meghalt 13.996 egyén s házasságra lépett 8578
pár. A közmveldés szolgálatában áll : 239 elemi
iskola 3773 tanítóval és 119,859 tankötelessel, 19
felsbb iskola és 77 magán tanintézet A tanügy

Ax orasác Qlstre rllácrte cUckek
I

f^^ ^ í*'-

IgyiftMáayokl
KémUrnk Iparcikkek

NeMi in
Ibrgalooi

ÖMMS
forgmloiB

Éntín 1000 aárkákbaa

joMtomAgMi
Bcyéb evófMü kiüsÚkMl
Aasrlkal kikOtAkiXSl
i^Mkai .

AurtriUai

KMtti:

E«7A •wÓMl'kÜMSkbe
ABMTlkai k&Otfikba
AMkai .

Aniat •

AustrAUaf • ... „

S»JU»
6M,*14
60049S
67,877
147,600

»,tl«

1M*JH6

477,770
1S7,S«6
»4,4M
17,646

841,66S

•l,»tt
711,610
991,782
968,609
44»;»49
ii6;ns

9.619,666

M«,099
666,780
106,474
91,400
88,760
9,468

1.198,098

8,087
109414

3,976
998

8,706
9

117,609

8,184
98,849
177,089
41.799
60,971
4.989

871,007

99,823
134,040
83,716
1,161

9,968
60

268,6<«

11,898
948,806
41i;S6S
90,690

163,804
48,177

9M,8»7

87,806
3,808
4,078

2

76,988

10,Mt
18JU0
6,199

6
166

29,849

1M.744
1.646,809

1.618,978
329.048
614,012
126,982

4.978^n«

tMUfn
988,888
310,98i
83.149

9J9e,897

A tengerentúli forgalomban behozott fogyasz-
tási cikkek között a legfimtosabbak : a kávé.
gabona, dohány és srirar, ssfir, rüB és bor ; az
épít- és tüzelanyagok kOzflI : a fa és kszén ; a
nyersanyagok közül : a gyi^uo, pamut böröt és
petróleum : a kézmúárúk közül : a pamut-, gyapjn-
és vászonárúk ; az iparcikkek közül : a gépek.

A kivitehiél a legkiválóbb árúk : nyers és &iomí-
tott cukor, kávé, liszt, gabona, tqjás, dohány, szi-

var, rizs és sör, cement arvoBBaerék, kémiai ipar-

cikkek, papir és üvegárúk, hangszerek, poroellán-

és agyagárúk. Jelentékeny még az állatkereske-

dós is. H. földünknek csaknem minden jelentékeny

kikötjével rendes hajóösszeköttetésben álls hajó-

a városi költaégveMaben 141 millió márkával

IflIüdAi, gytyteméoyei és mvésaeti intésetoi kö-
ztil a legjelentékenyebbek : az állami és egy ma-
gán-fai^ésiskola, ai iparidcola, enekomwrvató-
rinm, a városi könyvtár 400,000 kOtetM. a ke-
reskedelmi kamara könj-vtára (120,000 kötet), a
természetnúzi, a n^r^jzi mnzeum, az ásvány-
tani és geolöglai iatéaet, a botanikus- és áUat-
kert, a osfllacrHsgáló. a mAesamok régibb mes-
terek képgy lytaményével, az iparmúzeum. Tudo-
mányos egyceOMei: a földrajzi, az 1690. alapított

matematikai társaság ésegyébtársadalmi egyestt-
ietek.



Hamburg: - 436 — Hamburgri tyúk

Az 1911. évi budgei összege 258 millió koronán
felül állt, az államadósság összege pedig meg-
haladta a 850 milliót.

Története. H. keletkezésérl biztos történelmi

adataink hiányzanak. Nagy Károly állítólag 811.

az Élbe és az Alster K.-i partja közt ersséget
ós templomot alapított, hogy onnan É. felé a

kereszténység terjesztessék. 831-ben püspökséggé,

8-34. pedig érsekséggé emeltetett ; az érsekséget

azonban nemsokára áttették Brémába. Kedvez
fekvése ott, ahol az Bibén a tengeráradás érez-

hetvé kezd váhii, csakhamar nagyobb helységgé
tette. A holsteini grófok (III. ós IV, Adolf), akiknek
fenhatósága alatt állott, többféle kiváltságokat

szereztek meg számára, IV. Ottó császár pedig
szabad birodalmi várossá tette. A hanzához korán
<5satlakozott és a dán királyok elleni küzdelem-
ben hatalma jelentékenyen nagyobbodott. A re-

formációhoz 1529. csatlakozott. A 30 éves há-
ború megkímélte és ezért lakóinak száma je-

lentékenyen növekedett. Kereskedelme a XII.

-sz.-ban kezdett emelkedni, de a szenátus és

polgárság közti torzsalkodás fejldését igen
megnehezítette. Kereskedelme fleg Amerika
felfedezése ntán nyert újabb lendületet és az
európai háborúk miatt is sokan költöztek át H.-ba.

A XIX. sz. elején már egyike volt Európa leg-

virágzóbb keresked városainak. Súlyos csapást

mértek azonban rája a franciák, akik 1806. száll-

ták meg elször ; a tilsiti béke után ugyan el-

hagyták, de Napóleon rendeleteinek itt is ér-

vényt szerzett. 1810 dec. 13. pedig formaszerüen
is bekebelezte Franciaországba. 1813 márc. 18.

Tettenbom orosz ezredes a francia uralom alól

felszabadította, mire a város régi alkotmányát
helyreállította és ers készüldéseket tett a fran-

ciák ellen, amiért is súlyosan kellett bnhdnie.
Május .30-án Davoust francia csapataival újra

megszállotta, 48 millió frank sarcot vetett ki

rá és a bank minden pénzét lefoglalta. H. csak
1814. nyerte vissza a szabadságát és a követ-
kez évben mint szabad hanzaváros belépett a
német szövetségbe, 1842 máj. 5—8-ig óriási

tzvész pusztította el a belváros nagy részét;

több mint 4000 ház égett le. Kereskedelmi fej-

ldésének azonban sem e csapás, sem a külön-
böz kereskedelmi krízisek útját állani nem tud-

ták. A szenátus és polgárság súrlódásai 1860. új

alkotmányt hoztak létre. 1866-ban H. a poroszok-
hoz csatlakozott és a következ évben a katona-

ügy intézését Poroszországra ruházta. 1881-ben
megegyezett a német birodalommal, hogy a német
vámterületbe kebeleztossék ós csak egy kis része
maradjon meg szabad kikötnek, amelyben csak
azok lakhassanak, akiknek az ottani épületek
fölött felügyeletet kell gyakorolniok. Ez egyez-
mény 1888 okt, 15-ón hajtatott végre ós H. ke-
reskedelmének fejldését nem gátolta. Nagy káro-
kat okozott a városnak az 1892-iki kolerajárvány,
amely aug.-tól okt. végéig tartott ; 16,956 embernek
megbetegedését és 8605-nok halálát okozta. 1893-
ban azonban a tengeri forgalom visszatért elbbi
medrébe; de a járvány több i'yítást tett szüksé-
gessé (higiénikus intézet felállítása, a nagy víz-
vezeték befejezésének, ami 1893 májusban meg-
történt, siettetése, tj építési szabályok, a rendri

mtózmény és a szegények segélyezése ügyének
reformálása stb.). Lessing, Klopstock és Reimarus
által H. a német irodalom fejldésére is jelenté-

keny hatást gyakorolt a múlt században.
Irodalom. Lappenberg, H.-sches Urkundenbuch, 18i2 : A H.-i

történelmi társulat folyóirata (18il-töl) és közleményei
(1879-töl) ; Hess, H. topogr., hist. u. polit. beachrieben, S köt.
1810—11 ; Beneke, H.-sche Geschichten u. DenkwUrdigkeiten,
1854; Gallois, Gesch. der Stadt H., 1867: Dílling, Landes-
kunde der Preíen and Hansestadt H., 1893 ; Btatistik des
H.-schen Staats, 1910; H.'s Handel und Schiffahrt, 1911;
BchimpfT, H. und sein Ortsverkehr, 1902 ; Seelig, H.-sches
Staatsrecht, 1902 ; Walff, H.-sche Gesetze nnd Verordnnn-
gen, 3 köt. 1889—96; Benrath, LokalíUhrer dnrch H. und
ümgebnngen, 25. kiad. 1912; Melhop, Alt-H.-sche Bauweise,
1908 ; Charles, Hambonrg et les exigences de la na\'igation
moderné, Bruxelles 1905.

Hamburg-amerikai vonal (ném. Hamhurg-
Amerikanische Packetfahrt-Aktiengesellschaff
V. Hamburg-Amerika-IAnie), német hajózási tár-

saság, 1. Gzhajózás.
Hamborg-bréma-afrikai vonal (ném. Ham-

hurg-Brem^n-Afrika-IAnie), német hajózási tár-

saság, 1. Gzhajózás.
Hamburg Company, l. Chartered Gom-

pany.
Hamburger Naohricbten, napjában két-

szer megjelen politikai lap Hamburgban, melyet
1792. alapítottak. 1890 óta európai jelentséget
nyert azáltal, hogy Bismarck lemondása után eb-

ben a lapban szokta közöltetni a politikai esemé-
nyekrl való nézeteit. Ez id óta a lap a Bismarck-
féle politika szószólója. Fszerkesztje Hartmeyer
Hermann.
Hamburgi bankláb, l. Hamburgi bankvaluta.
Hamburgi bankvaluta. A kopott és hamisított

fémpénzek elleni küzdelemben a bankok az érték-

mérésre teljesen önálló pénzlábat alkottak, mely-
nek alapja a nemes fém súlya és a kivert darabok
közötti arány volt. Ezek közül a legelterjedtebb

a H. volt. 1 kölni márka szinezüstbl vertek 9,

késbb 9V4 ú. n, ^ecies tallért, mely érték sze-

rint egyenl volt öbancomárkával, úgy hogy 27,

késbb 27'/^ banco-márka volt 1 kölni márka szin-

ezüsttel egyonlöórtékü (1. Banco).
Hamburgi fehér, kevésbbé tiszta és értékes

ólomfehór fo.>^ték.

Hamburgi kék a. m. brémai kék.

Hamburgische BiVrsenballe, Hamburg-
ban naponta kétszor niPgjokMi hírlap, amely f-
képen kereskedelmi, tzsdei ós közlekedési érde-

kekkel foglalkozik. Hosstrnpp (Jorhard alapította

1805. ; szerkesztje Suhr G. E.

HamburgiMcher Korrespondent, Ham-
burg legrégibb politikai hírlapja, moly 1711. in-

dult meg, hetenkint kétszor adták ki, ma napon-
kint háromszor jelenik meg. A XIX. sz. elején

már 30,(X)0 elfizetje volt ; a francia iu*alom alatt

német-francia szöveggel jelent meg. 1830-ban
lett napilappá, 1852 óta Hamburg hivatalos lapja.

Fszerkesztje Diez Hermann,
Hamburgi tapasz, égetett ólomtapasz, kám-

for és borostyánkpor keverékébl áll.

Hamburgi tyúk, a rózsás taraj ú parlagi tyúkok
csoportjába tartozik, régebben hoUontyúk-nak is

nevezték ; fkéiwn Angliában, Északnéiiiotország-

ban. Németalföldön és Franciaországban elterjedt

hasznos, jól tojó gazdasági baromüfajta, melyet
kultúrfajták(orpington| kitenyésztésénél is igénybe
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vt'tt«^k. 1» ,~ 2V, tg. súlyú, esOst* ée aranypety-

tyi><s (aranyos t>-uk), továí>bá estet- ée aranylakk,

végül fekete színben ismeretéé. Teetalaknlása igen

tetBiete, a fej formás és ró»áe tarajú ; a törzs

bMigeree ée karcsú ; a farok hosszú, a kakasok-
nál hoenú sariótollakkal ékesített ; a láb 4 ujjú

;

a vérmérséklet igen élénk ; a szervezet és a cson-

tozat ílnom. A H. baanos gazdasági baromflfajta, a

t>-úkok arról neveieteeek, hogy nem kotolnak,de

inajdtiom naponta tojnak; az évi tojáshozam
1 2Ü 200, a tojás fehér és vékonyhéjú, súlya 40—
60 g. ; húsa tinóm rostu, ízletes. A csibék gyor-

san fejlödnek és hamar tollasodnak. A H. sikeres

tenyésztéséhez nagy szabad terület szílkséges.

Hamdanidák. arab fejedelmi család, mely Alep-

pöban és Moszulban a kbalifátusnak csak külsleg
alárendelve uralkodott 930—1003. — AH. koruk
hires költit és tudósait fényes pártolásban ré-

szesítették. Szeif al-daula volt pártfogóia Al-Mu-
taoabbi arab költnek ; Al-Fárábi bölcsész is e fe-

jedelem pártfogásában részesült, neki ajánlotta

munkáinak egyikét. V. ö. Freytaq, Selecta ex his-

tória Halebi (Paris 1819) ; Dietenci, Mutanabbi u.

Saif udKlaula (Leipzig 1847).

Hamden. város Newhaven count^'ban, Connec-
ticut északamerikai államban, gyárakkal, (i9io)

öSöOlak.
Hamdi b^. Ozmán, török államférfiú és tudós,

szül. Konstantinápolyban 1842., megh. 1910 febr.

23. Edhem pasa fia. 1857-ben Parisba ment s jo-

got tanult, 1868—70. a bagdadi vilajet kormány-
zója, 1873. a bécsi világkiállításon kormánybiztos
volt, 1882. a sztambuU császári muzeumok igaz-

gatója, 1888- az államadósságok kezelésére alakí-

tott bizottság tagja lett. Különös érdemeket szer-

zett az 1882. megnyíltels török múveszeti iskola

(Éoole dee beoux-arts) alapításával, melyben festé-

szetet ée BEobrászatot tanulnak. \ csinili kioszk

mellett, a régi szeráj küls udvarában az fel-

ügyelete mellett építettek 1892. egy görög stíl

új épületet a Szidonban (Saida), Szíriában kiásott

szarkofágok számára. Reinach Th.-al együtt ki-

adta a La Nécropole royale de Sidon c. mun-
kát (Paris 1892—93). II. Abdul Hamid szultánt

rábírta, hogy a tudományokat és mvészeteket
pártfogolja. Az új múzeumban H. vezetése alatt

könyvtárt, török múdarabok kiállítását ée termé-
szettudományi muzeumot snrveztek. Mint fest
is kiváló nevet szerzett magának ée török tárgyú
festményei az európai kiállitásokon is feltntek.

Hamel, 1. Anion van, romanista, szül. Haar-
lemben 1842 jan. 17., megh. Amsterdamban 1907.

1884-ben groningeni egyetemi tanár lett. A tudo-

mányos folyóiratokba írott cikkein kivtU két ki-

tn szövegkiadást tett közzé : Reuclus de Moliene
munkáját, Li Romans de carité et Miserere (Pa-

ris 1885, 2 köt.) és Jehan Le Fevre kön>•^•ét,

Les Lamentations de Mathéolus et le Livre de
Leesoe (u. o. 1892).

2. H: Ernest, francia történetíró, szül. Paris-

ban 1826 júl. 2., megh. u. o, 1898 jan. 6. Kezdet-

ben mint ügj"véd mködött. 1878 óta tagja volt

a párisi községtanácsnak. Mveit túlzó radikális

fölfogás jellemzi. Megemlítendk : Les principes

de 1789 (1858) ; Histoire de Saint-Just (1858—59,
2 köt.) ; Histoire de Robeepierre (1865—67, 3 k.)

;

Histoire de Francé depuls la Revolution jusqu'á
la chute du second Empire (1870-91, 11 köt.).

3. if., Gerard Anton van, kriminálista, H. 1.

ikertestvére, szül. Harlemben 1842 jan. 17.Cgyé82,
majd 1878. a hadügyminisztériumban tanácsos,

1880. pedig az amsterdami fiskolán a büntetjog
tanára lett. Liszt és Prins mellett H. az újabb
kriminológiai irány fképviselje a büntetjog-
ban. Ezekkel együtt alapította meg 1889. a nem-
zetközi kriminalisztikus egyesületet. H. sokat fog-

lalkozik a flatalkoiní bnösökkel, ezek érdekében
alapította 1896. Amsterdamban a Pro juven tute

egyesületet, ó alapította a németalföldi jogász-

egyesületet is. Fmve : Inleiding tot de Studie
vanhet N'ederlandsche strafrecht (Haag 1895, 1.

rész). Egyik kiadója a Tijdschríft voor strafrecht

c. folyóiratnak.

4. H., Willem, hollandi fest, szül. Rotterdam-
ban 1860 nov. 16. Szülvárosában és Antwerpen-
ben tanult. Sikereit a hollandi természet hú és

költi ábrázolásával érte el. Hangulatos képein
hazája vidékeit, a pásztorok, földmívelk egyszer
életét mutatja be. Ezenkívül arcképeket is fest.

Hamel-Bruinynx, hollandi diplomata, ki 1704-
12. képviselte hazáját a bécsi udvarban. Elbben az
állásban, különösen II. Rákóczi Ferenc felkelése

idejében, hazánkkal is összeköttetésbe lépett. 1704.

okt. részt vett mint közvetít fél a selmeczi al-

kudozásokban, de ezek épp oly kevéssé vezettek

célhoz, mint az 1705. nagyszombati alkudozások.
1709-ben Rákóczi Ferenc H. pártfogásába aján-

lotta a föltételeket, melyek alapján József kLÍály-

lyal hajlandó lett volna kibékülni. H. ezeket mél-
tányosaknak találta, de az udvar H. közbei^árását
visszautasította H. ezután, valószínleg a bécsi

kormánytól megvesztegvo, elfordult a magyar
ügytl és csak Heinsius fkancellár parancsára tett

újabb, de sikertelen közvetít lépéseket.

Hamelin (ejtad: Amiei), Ferdinánd Alphonse,
francia admirális, szül. Pont l'Evéque-ben (Cal-

vados) 1796 szept. 2., megh. 1864 jan. 16. El-
ször az algériai tengeri rablók ellen harcolt sike-

resen. 1864-ben mint altengernagy harcolt a
krími háborúban s részt vett Odeesza ée Ssebasz-

topol bombázásában. Ezután twgarnaggyá ée
szenátorrá nevezték ki, 1855—60. pedig tenge-

részeti miniszter volt
Hameln, az ugyanily nev járás székhelye Han-

nover porosz kerületben, (i»io) 22.061 lak., br-,
papír-, dohány-, mútrágy»-gyártással, pamutszö-
véssel, kémiai gyárral, lazao- és pisztrángtenyész-

téssel és a Weseren élénk kereekedéssel. H. egy-
kor a hanzához tartozott ée meg volt ersítve

;

erdítményeit 1808. a firandák rombolták le.

Számos házának külseje régi eredetre vall.

Hamelni patíLáayirtó. A monda szerint Ha-
meln hannoveri városban 1284 jún. megjelent egy
patkányirtú, aki ajánlkozott, hogy a városban
lév eezee piUkányokat belekergeti a Weeer fo-

lyóba. Feladatát teljesítette, a vároe azonban nem
fizette meg a kikötött díjat, mire sipjába fújva,

a házakból maga után csalta az összes gyerme-
keket az elttük megnyíló Koppel-hegjbe. A pat-

kányirtú rövid id múlva Erdélyben tnt föl az
elttlnt gyermekekkel,ahol velük az erdélyi szászok
gyarmatát alapította. V. ö. Meinardus, Derhis-
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torische Kern der Hameler Rattenfángersage

(Hannover 1882). L. még Schullerus cikkét a

Correspondenzblattban XVIII. köt. — Eredetét a

mesékbl is ismeretes bvös síp ellenállhatatlan

hatásából kell származtatnunk, ami, mint Európa-
szerte elterjedt meseelem, különféle helyhez kö-

tött mondák keletkezésére adott alkalmat.E tárgy-

körbe tartozik pl. Arany János Ünneprontók c.

balladája is.

Hamerik (tk. Hammerich), 1. Asger, lovag,

dán zeneszerz, szül. 1843 ápr. 8. Kopénhágában.
Tovelille, Hjalmar és Ingeborg c. operái, továbbá

Zsidó trilógiá-ja (énekkarra) Európaszerte híressé

tették nevét. 1870-ben Milanóban bemutatásra
került La vendetta c. olasz operája. Egyéb mvei

:

A vándor (opera), Öt szimfónia, Keresztény tri-

lógia (énekkarra), Requiem.
2. H., Angul, dán zenei író, H. 1. testvéröccse,

szül. 1848 nóv. 25. Kopénhágában. A zenei tudo-

mányok magántanára a kopenhágai egyetemen.
1898-ban megalapította a régi hangszerek gyj-
teményét a dán fvárosban. Számos zenetörté-

neti müve közül különösen a dán és norvég zene
történetérl szóló érkekezései becsesek.

Hamerken, 1. Kempis.
Hamerling, JRobert, német költ, szül. Kirch-

bergben (Alsó-Ausztria) 1830 márc. 24., megh.
1889 jl. 13. Grác mellett, hol 1866 óta visszavo-

nulva, kizárólag a költészetnek ólt. Bécsben elbb
orvosi, majd filológiai tanulmányokkal foglalko-

zott, majd 1855. gimnáziumi tanár lett Triestben.

De folytonos betegeskedése miatt kénytelen volt

1866. megválni tanszékétl, mit neki a császár

kegyehnes intézkedése és egy elkel bécsi hölgy

nagylelksége lehetvé tett. H. kiváló tehetség,
igen sokoldalú ós termékeny író, gazdag eszmék-
ben, a nyelv és forma mestere. Kiválóbb müvei

:

Sinnen und Minnen (1859, 8. kiad. 1909) ; Venus
im Exil (1858, epikus költemény) ; Ein Schwanen-
lied der Romantik (1862) ; Gtermanenzug (1863).

Ezek lírai hangú flatalkori mvek. Rendkívüli
sikert arattak következ epikai munkái : Ahasver
in Rom (költi elbeszélés, 1866, 28. kiad. 1910,

magyarra ford. gr. Kun István : Ahasverus Ró-
mában, Miskolcz 1903); Der König von Sión (1868,

17. kiad. 1910); Die sieben Todsünden (6. kiad.

1887); Homunculus (1888, 8. kiad. 1907) ; Ámor
imd Psyche (1882, magyarra fordította Ábrányi
Emil 1891). Drámái : Danton u. Robespierro (tra-

gédia, 1871) ; Teut (1877) és Lord Lucifer (viíyá-

ték, 1880). Regénye: Aspasia (9. kiad. 1910).

Összes müveit, önéletrajzával s kitn mfordí-
tásaival együtt kiadta Rahenlechner (Hamburg,
2. kiad. 1901). V. ö. Heinrich Gusztáv, H. ós leg-

újabb regénye (Budapesti Szemle XI. 1876).

Hamerton(eijt8d:hemertn), Phüipp Gilb€rt,&ngo\
fest és író, szül. Lanosideben (Lancaster grófság)

18-34 szopt. 11., megh. 1894 nov. 4. Londonban
tájképfestövé képezte ki magát, utóbb Skóciában,
1861 óta F'ranciaországban ól(i. Festményeinél
maradandóbb értékek irodahni mvei : A pain-

tersoampinthe Highlands and thougths about
art(1861); Etching and otchere (1868) ; The in-

tolloctual life (187.3); Roimd my house (1876);
Modern Frenchmen (1878) ; The life of Tumor
(1878); Marmome (1878); The graphic árts

(1882) ; French and English (1889) ; Man in art

(1892). V. ö. Philipp GilbertH. an autobiography
18,34—1858 and a memoir by his wife 1858—
1894 (London 1896).

Hámía, 1. szekérnél, néha rugós kocsiknál is,

60—70 cm. hosszú fa az istráng megersítésére.Ha
három lovat fognak be, akkor a harmadik (lógós)

istrángját a kisafára vagy lógóra kapcsolják.

Kisafának nevezzük a két hámfával fölszerelt

fórhécet is akkor, ha a járómnek nincsen rú(íja,

pl. boronánál. H.-nak nevezik még azt a lécot v.

dorongot, melyet a hajót vontató emberek mellé-

hez vagy a lovak szügyéhez alkalmaznak s reá

a vontató kötél ágait kötik. — 2. H., az örogháló

két végére alkalmazott vezérfa.

Hámi, karaván-kereskedelmi központ Kelet-

Turkesztánban a Tiensán lábánál, 50()0 lak., kinai

helyrséggel.
Hamilkar, 1. Karthágó seregének vezére Szi-

cíliában, miután Róma elfoglalta Agrigentumot
(Kr. e. 262.) ; több ízben gyzelmesen harcolt, de
Eknomos hegyénél történt veresége után (256.) ha-

zája visszahívta Afrikába, hol Adys mellett Has-
drubal és Bostas társaságában ismét kudarc érte.

— 2. H. Barkas (a. m. villám), a nagytehetség
Hannibál atyja, maga is kiváló hadvezér, ki már
mint ifjú volt Kr. e. 247. a karthágóiak fvezére
az els pún háborúban. A szicíliai Heirkte hegyén
(Monté Pollegrino), késbb Eryx várában oly sze-

rencsés helyen ütötte fel táborát, hogy öt éven át

síkeresen csapott le a római csapatokra. A karthá-
gói hajóhad elpusztulása után (241) hazájára
nézve trhet békefóltétoleket eszközölt ki. Midn
Karthágót a zsoldosháború a legnagyobb zavarba
hozta (237), ismét H. mentette meg hazáját a lá-

zadók leverésével. Csakhamar azután átkelt a
gazdag Hispániába, melynek nagy rószét 9 éves
küzdelemben Karthágó érdekszövetségébe vonta,

s így katonailag és gazdaságilag olyan helyzetet

teremtett, hogy hazája ismét felvehette a küzdel-

met Róma ellen. 229-ben halt meg.
Hamilton(ei}tsd: hemmiitn), 1. város Lanark skót

countyban, (i9ii) 38,644 lak., k- és mészkbányá-
val, pamutfonással, musszlLn- és batisztszövóssel.

A Clydo partján, gyönyör parkban épült H.-kas-

tély a vidék egyik legszebb épüieto, szép képtár-

ral. — 2. H.., Wentworth coimty székhelye Ontario

kanadai tartományban, az Ontario-tó Burlington

nev sekély öble és vasút mellett, (i9ii) 81,969 lak.,

óragyártással és vasmüvekkel (kanadai Birming-
ham). — 3. U., Butler county székhelye Ohio észak-

amerikai államban, a Great Miami balpartja és

a Miami-Erie csatorna mellett, (i9io) .35,279 lak.,

malomiparral, papír-, br- ós kocsígj'árakkal. —
4. H., város Víctoria ausztráliai gyarmatban, a

Grango Burn ós vasút mellett, (i9io) 4026 lak.,

számos templommal, két fontos coUege-zsel és

egy leányiskolával. — 5. H., a Bei^mudas-szigetek

fvárosa. — 6. H. (Mouni K), 1286 m. magas
hegycsúcs, a kaliforniai parti hegjiáncban ; Lick,

gazdag san-fi'anciscoi polgár, 700,000 dollár költ-

séggel csillagvizsgálót építtetett rajta, ezt 1887.

nyitották mog ; az intézet legnagj'obb messzelátója

17"4 m. hosszú ós lencséje 91 cm. átmérj.
Hamilton (ejtsd: hemmiitn), a legrégibb skót f-

nemesi családok egyike, melynek se. Sir Oil-
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heH H. 1272 körül telepedett meg Skóciá-

ban. Nevezetesebb tagjai : 1. James, lord. megh.
1479. Mint hadvezér és diplomata túnt ki. 1474-

bon üöüi vette II. Jakab skót király leányát, Má-
riát, kinek kezével Arran grófiságot kapta. — 2.

James, Arran grófja, az elbbinek fla, megh.
Iö29. IV. Jakab halála ntán ö is küzdött a ré-

gen.- rt, melyet 1524. Margit királyné-

val > V <• el is nyert. — 3. Patrick, az elb-
binek uuokaöoeae, szül. 1504 körül, megh. 1528
febr. 21). MegiBin^kedve Luther és Melanchton
tanításaival Wittenbergben, ó terjesztette elször
SkiMomágban a protestáns vallást. De Beaton
biboriMA össtönzésére mint eretneket máglyán
égették eL — 4 James IV., Arran grófja, Chá-
Mkerauli hercege, H. 2. fla, megh. 1575 jan. 22.

V. Jakab halála után (1542) Skótország kormány-
zója és a kiskorú Stuart Mária g>'ámja lett.

Eleinte azon volt, hogy Máriát VI. Edvárd angol

királlyal házasítsa össze, késbb azonban a francia

párthoz c.-^tiakozott. 1554-ben kénj-telen volt a

kormán^'zói tisztet letenni, st Stuart Mária visz-

azatérése után 1566. Franciaországba számzték.
Staart Mária bukása után 1569. újból visszatért

ée évekig harcolt annak érdekében, mignera 1573
febr. meghódolt VI. Jakab eltt. Testvérét, John
H.-t, a st.-andrewsi érseket 1571 ápr. felakasz-

tották, mert azzal vádolták, hogy részt vett Mur-
ray gr. megöletéeében. — 5. James V., Arran
grófja, az elbbinek fla, szül. 1530., megh. 1609.

Franciaországban a prot. vallásra tért s haza-

térve részt vett is a skót fnemesség párthar-

caiban, melyek folyamán a H.család minden bir-

tokát elvesztette. Öccse John (megh. 1604) vissza-

kapta elvesztett javait s 1599. H. marguis cí-

met kapta. Eg>- másik testvérétl. Uaui& HAól
(megh. 1622) származnak a jelenlegi Abercom
hercegek. — 6. James, U. hercege, az elbbinek
unokája. szüL 1606 jún. 19.. kivégezték 1649
márc. 9. L Károly király bizalmasa volt s 1631.

Gusztáv Adolf segítségére öt ezredet vezetett

1638-ban mint közvetít szerepelt I. Károly ée

a skót felkelk közt. 1648-ban Károly javára

akót sereggel Angliába töri de megroretett ée

Cromwell fogságába került, ki t nemsokára a
király után kivégeztette. — 7. Wíüiam, H. her-

cege, az elbbinek öccse, szül. 1616 deo. 14., megh.
1654 szcpt 12. Részt vett bátyja kUzddmeiben,
1648. Hollandiába menekült s innen követte a
fiatal II. Károlyt Skótországba. A vroroesterí csa-

tában (1651 szept. .3.) haláloe sebet kapott ée nem-
sokára meghalt. Minthogy flörököaei nem voltak,

II. Károly a H. hercegi cimot 1660. Wüliam
Doiiglasiuik, Selkirk gró(iáoak adományozta.
kiUH a jetonlegi H. hercegek grtrmainak. — 8.

James, Arran grófja, H. hercege, aztií. 1668 ápr.

11., megh. 1712. 1711-bon megkapta az angol peer-

séget is a Brandon hercegi cimmel. Testvére,

Jokn (megh. 1744) a Selkirk grófok se lett

;

másik öccse, George Dooglas (megh. 1737) 1696.

az Orkney grófi címet kapta, melyet jelenleg ni
ágon való utódai viselnek. — 9. William Alacan-
der Anthony Archibald (szül. 1811 febr. 19..

megh. 1863 jiU. 15) 1843-ban nül vette Mária
Amália badeni nagyhercegnt. Fiában Wüliam-
ben (szül. I8tó márc. 12., megh. 1895 máj. 17.)

kihalt a H. család egyenes ága. Leánya, Mary
(szül. 1850 dec. 11.) elbb Albert monacói trónörö-

kös (a mostani fejedelem), majd 1880 óta Fes-
tetics Tasziló herceg neje. — A család jelenlegi

feje Alfréd Douglas, a Doaglas-Hamilton ágból
(szül. 1862 márc. 6).

Hamiiton (^tad: hemmiit'n), 1. Alexander, ame-
rikai államférfiú, szül. Nevis szigeten (Nyugat-
India) 1757 jan. 11., megh. New Yorkban 1804
júl. 12. Tanulmányait elvégezvén, a szabadság-
harcban mint tüzértiszt ésWashington hadsegédje
vett részt. A békekötés után a föderalisták egyik
leghevesebb vezére lett, úgy, hogy sokan monar-
chista törekvésekkel vádolták. Az Unió végleges
megalakulásakor 1789. kincstári államtitkár lett

s mint ilyen megalapozta az Unió pénzügyi kor-

mán^zatát. 1795-ben azonban a demokrata párt

támadásai következtében vissza kellett lépnie.

Washington halála után 1799. rövid idre az
amerikai sereg fparancsnoka lett. 1804-beu pár-

bajt vívott Burr ezredessel, az Unió alelnökével,

s halálosan megsebesült, összes munkáit Jjodge
adta ki (Complete works, New York 1885—86,
9 köt.).

2. H., Anthony, gróf, a H. család ifjabb ágából,

szül. Írországban 1646., megh. 1720 ápr. 21. 1. Ká-
roly kivégeztéee után családjával együtt követte
a menekül királyi családot Franciaországba és

Hollandiába. A Stuartok restaurációja után is

visszatért Angliába. II. Jakab bukása után eg>'-

ideig még harcolt az érdekében Írországban, de
1690. Saint-Grermain-en Layebe ment, hol haláláig

a pretendens udvarában tartózkodott. 1713-ban
érdekes korrajzot adott ki Mémoires du comte de
Oramont címen, mely azóta több kiadásban jelent

m^ angol és német fordításban is.

3. H., Emma Harte (Ladu H.), H. WilUam (1.

H. 8.) második felesége, szül. Nesseben (Cheshire)

1761 kör., megh. Calaisban 1815. jan. 15. Sze-
gény családból sssármazott. de szépségével, okos-

ságával és mflvészi képességeivel csakhamar
ismertté lett Londonban. Itt egymásután több el-
kel férfiú kedvese volt Oreville lord házában
ismerkedett meg 1784. Sir William H.-nal. Anglia
nápolyi követével, ki t elvitte magával Nápolyba,

majd 1791. Londonban nül vette. Mint H. neje,

Nápolyba vifiszatérve, bizalmas barátnje lett Ka-
rolina királynnek, kitl sok fontos politikai titkot

tudott meg. 1798-ban ismerkedett meg Nelson
admirálissal, ki Bgyiptomból t^ viassa Náp<rfyba.

Nelson heves saerelemra gyuladt H. lady iránt s

ele egyfltt tért viassa 1800. AngUába. Itt szü-

letett H. leánya, Horatia, kit Nelson elismert

gyermekének. Férje 1803. halt meg s ekkor Nel-

son kis falosi hisat vett H. awnán. Nelstm
halála ntán 180& H. nagy nycMnoroBigba jutott,

mert ai angol kormány nem gondoskodott róla.

Paiariisa vetkestébMi még as adéeok börtö-

nébe is kertttt, de 1814. Calaisba menoUat. bol
nemsokára me^udt H. mint mfivésmö ktUtaflaen

az antik szobrok ábrázolásában tönt ki (Niobe).

V. ö. Jeaffreson, Lady H. and H. (London, új
bv. kiad. 1897).

4. H; George, lord, angol államférfiú. Abercom
herceg harmadik fia, szül. 1845 dec 17. Eleinte a
katonai pályán siolgíUt, de IB6S. az als<MiAri)a ju-
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tott s ott mint a konzervatív párt egyik tekintélyes

tagja szerepelt. 1878—80-ig a titkos tanács al-

elnöke (közoktatásügyi miniszter) volt. Salisbury

elsö és második kabinetjében a tengerészet élén

állott (1885 és 1886-92), annak harmadik kor-

mányában pedig 1895. az indiai államtitkárságot

vállalta. De ezen állásától 1903szept. visszalépett,

mert Balfonrral és Chamberlainnel ellentétbe

jutott.

5. H., Henning, gróf, svéd államférfi és hadtu-

dományi író, szül. 1814. jan. 16. Stockholmban,

megh. 1886 jan. 15. Dél-Franciaországban. Eleinte

tiszt, majd államhivatalnok, 1858. táreanélküli, a

következ évben pedig kultuszminiszter lett.

1861. kopenhágai követ, 1874. a svéd akadémia
titkára. Fbb müvei: Tankar rörunde militar-

undervisningen (1842) ; Alhandlmg om krigsmak-
tens och krigskonstens tillstand i Sverige under
Konung Gustaf 11. Adolfs regering (pályanyertes

munka 1864) ; Kriget i Tyskíand ar 1866 (1869)

;

Frankrike och Tyskíand aren 1866—1874(1877).
6. H., James, angol nyelvész, a róla elnevezett

nyelvtanulási módszer megalapítója, szül. Lon-
donban 1769., megh. Dublinben 1831 okt. 31. Ere-

detileg keresked volt, 1798. Hamburgban telepe-

dett le ós itt D'Angeli francia emigránstól, sajátos

módszer szerint, egy adomás könyv szórói-szóra

való lefordítása által a német nyelvet megtanulta.

1815-ben New Yorkba ment és ott saját módszere
alapján a francia nyelvet kezdte tanítani, amivel
óriási sikere volt. 1823-ban hazájába tért vissza,

ahol másfél év múlva már 600 tanítványa volt.

H. módszere szerint a tanítás, mint Jacotótnál,
egyetlen összefügg, értékes irodalmi termék
alapján történik ; Jacototnál Chateaubriand Ata-
láján, H.-nál János evangéliumán. A nyelvtani

szabályokat magának a tanulónak kell az össze-

függ szövegbl levezetni. Módszerérl sokan
nyilatkoztak kicsinylleg, de tagadhatatlan, hogy
a gyakorlati nyelvtanítás terén H.-nak óriási si-

kerei voltak. A Toussaint-Langenscheidt-féle le-

velek is lényegükben H. módszerén alapulnak.

V. ö. Wurm, H. und Jacotot(Hamburg 1831) ; Ta-
fel, Die analytische Sprachlehrmethode (Tübingen

1845).

7. H., Jan Standish Monteith, angol tábornok,
szül. 1853 jan. 16. Korfu szigetén. 1873-ban lé-

pett be a hadseregbe, 1878— 80-ig az afgán, 1881.
a búr háborúban, 1884—85. mint rnagy a nílusi

expedícióban, 1886—87. pedig mint alezredes a
Barma elleni hadjáratban vett részt; 1900. a
dólafrikai háborúban a Natal-hadsereg törzsénél

mint ezredes tüntette ki magát. 1901 . a londoni had-

tigyminisztériumban katonai titkár lett, 1904—5.
az orosz-japán háborúban vett részt, mint angol
katonai attasé s itteni élményeirl írta A staflf

offlcier's scrap book during the Russo-Japaneso
war (London 1906) cím értékes mvét. 1906—
1909-ig a délangol kerület vezényl tábornoka,
1909. pedig az angol sereg fhadsegéde lett.

Egyéb müvei: Icarus; Ajauntinajunk;Fighting
of the future (1885) ; A báliad of Hadji, and other
poems (1887).

8. H., WiÚiam, rógiségbúvár, H. Archibald ten-
gernagy fla, szül. 1730., megh. 1803 ápr. 6. Mint
angol követ (1764) Nápolyba ment, hol a Hercula-

num és Pompeji helyén kezdett ásatásokat jelen-

tékenyen elmozdította. Kutatásainak eredményét
a következ munkában adta ki : Obser\'ations on
mount Vesuvius etc. (London 1772) ; Campi Phleg-
raei (u. o. 1776—79) ; Account of the discoveries at

Pompeji (u. 0. 1777). 176-ben megvette a Porci-

nari-féle nagy görög vázagyüjteraényt, melyet le-

rajzoltatott és rézmetszet útján sokszorosíttatott

:

Autiqmtés étrusques, grecques et romaines (Ná-
poly 1766-67, IL kiad. Fh-onze 1801—08, 4 köt).

1791-ben nül vette a hírhedt H. Emma (1. H. 3.)

ladyt, kinek segítségével 1793. szövetségi szer-

zdést hozott létre Angolország és Nápoly között.

Midn 1798. a franciák Nápolyba vonultak, H.

Ferdinánd királlyal és az udvarral Palermóba
futott s 1800. visszatért Angliába. Mkincseinek
egy részét hajótörés következtében elveszítette.

V. ö. Kirk, Outlines from the flgures and com-
positions upon the Greek, Román and Etruscan

vases of the laté Sir William H. (London 1804).

9. H., William, sir, angol filozófus, szül. Glas-

gowban 1788 márc. 8., megh. Edinburghban 1856
máj. 6. Oxfordban tanult, 1821. a történet tanára
Edinburghban,1836 óta haláláig a logikáé és meta-
fizikáé. Elször az Edinburgh Review-ban lépett

fel tanuhnányokkal, melyek késbb Discussions

on philosophy and literature, education and imi-

versity reform (1852) c. a. jelentok meg. 1846-ban
kiadta Reid mveit ; halála után Mansel és Veitch,

legkitnbb tanítványai kiadták eladásait : Lec-

tures on logics and motaphysics (1859—1860).
H. az u. n. skót iskola tanait eleveníti fól, csak-

hogy járatos lévén a filozófia történetében, uj bizo-

nyítékokkal látja el és fleg Kant meg Fichte befo-

lyása alatt tetemesen módosítja is. A külvilág

létérl közvetetlen, föltétlen bizonyosságunk van,

de a tapasztalaton túl nem terjednek ismereteink.

Istenrl fogalmunk nincs. A logikát, mint Kant,
formai tudománynak tekinti. Eletét Veiich Irta

meg: MemoirofSfr W. H. (London 1869). Elmé-
letét J. St. MiU bírálja : Examination of Sü- W.
H. philosophy (5. kiad. 1878). V.ö. Veikh, SirW.
H. the man and his philosophy two lectures (Edin-

burgh és London 1883).

10. H., William Roivan, angol matematikus,

szül. Dublinben 1805 aug. 4., megh. Dunsinkben
1865 szept. 2. A dunsinki obszer^'atóriumon, a
dublini egyetemen a csillagászat tanára ós Íror-

szág Royal Astronomer-ja volt. H. amaz általános

kapcsolatokat, melyek a mechanikában elforduló

mennyiségek között fennállnak, új analitikai for-

mába öntötte. Ezen kapcsolatokat egj^enlettel

fejezi ki, melyet mi H.-félc törvénynek, pedig

a változó mködés törvényének nevez. E törvény

kimondja, hogy a munka és az eleven er variá-

ciója a kezdet és a végnek ideje számára eltnni

tartozik. H. találta fól a quaternio-számítást is.

Nevezetesebb müvei : On a generál method in

Dynamics stb. (Phil. Transact. for ia34., p. 95—
144) ; On the Theory of systems of Rays. Tran-

sact. of the Royal Irish Academy (1824-, 1830.,

1832) és Second Essay on a generál method in

Dynamics.
Hamilton (^tsdrhemmiifn). skót eredet flamand

festöcsalád. Kiválóbb tagjai : Fhilipp Ferdinánd
de H., szül. Brüsszelben 1664., megh. 1750.
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Udvari festó volt Bócsbon; rendesen állatokat,

álIatviAdalokat, állatcsendóloteket festett. Kilenc

képe van a bécsi udv. múzeumban, má.sok a mün-
cheni, weimari, boroszlói képtárakban, a buda-
pesti Srépmúvészeti Múzeumban iQukori (1698)
csendélete. — öccse, John George de H., szül.

Brftsszelben 1672., megh. 1737 ján. 3. Elször a
berlini, azután a bécsi udvarnál dolgozott. Pöleg
lovakat festett ée sokat örökített meg a korabeli

nagjurak hires lovai közül. Képei a bécsi, a drez-

dai, müncheni stb képtárakban találhatók ; jel-

lemz a budapesti Szépmvészeti Múzeumban lev
képe, mely lovardát ábrázol (1735.)

Hamilton-csipke, skót csipke, melyet lady

HamiÜon-viA neveztek el, aki 1750 körül diva-

tossá tette Skót-iában.

Hamilton elve, az elméleti mechanika tétele,

mely tartalmilag azonos a d'Alembert-féle elvvel

(1. Alemhert) és csak formailasr különbözik tle.
V. ö. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwickelong
(Leipzig 1901).

H&milton-fém, 1. Musszivarany.
Hamilton-Gordon, 1. Aherdeen.
Hamilton Inlet (Eszkimóoböly . Invertoke-hai),

Labrador ÉK.-i partjába benjTiló, szigetekben gaz-

dag Ijord. a Melville-tengerrel egjTitt hossza 240
km. A fóka-, hering- stb. halászok fontos helye,

a torkolat felett vagy 80 km.-nyire van Rigolet
balászfalu 1100 lakossal.

Hamina. város, 1. Fredrikshamn,
Hamia, mindennem igazság ellentéte ; hamis

elméleti tétel a. m. nem igaz ; erkölcsileg hamis
a. m. erkölcstelen, képmutató ; esztétikailag ha-
mis a. m. nem szép, nem fenséges, nem klasszi-

kus stb., csak annak látszatát hajhászó ; hamis
kép, szobor, könj^v. irat, váltó, moly nem attól

származik, kitol származottnak mondják. Enyeigó
értelme is van, vádolják egymá.st hami.s.«íággal a
legény s a leány, de c.<ak tréfából ; innét némileg
rokon a kacérral.

Hamis bizonyítvány, orvosi, község. H.-ok ki-

állítása és használása : 1. Egy évig terjedhet fog-

házzal büntetend vétséget követ el az az orvos,

aki valakinek egéaaég^ állapotáról hamis bizo-

nyitván3rt ad ki a végíett, hogy az hatóságnál
vagy bizt^tsító-társaságnál használtassák. Ugyan-
azzal a büntetéssel és hivatalvesztéssel bünte-

tfflid az, aki tudva ily hamis orvosi bizonyítványt
használ. Az orvossal egj-enl büntetés alá esik az,

aki anélkül, hogy orvos volna, orvosminöséget
színlelve, vagy más orvos nevében vagy költött

név alatt ily hamis orvosi bizonyítványt kiad v.

valódi orvosi bizonyitványt meghamisít. 2. Hat
hónapig teijedhet fogházzal, 200 frtig teijedhet
pénzbüntetéssel shivatalvesztésselbüntetendó az a
községi elöljáró, aki valakinek erkölcsi viseletérl
V. vagyoni állapotáról tudva hamis tartalma bizo-

nyítványt ad ki (Btk. 408—411. §).

Hamis boltozat helyesebben álholtozat, ce-

mentbl V. rabitzb<!>l készített, kUlsleg boltozat-

hoz hasonló födém, mely nincsen kövébl szer-

kesztve, hanem összefügg egészet alkot s vé-
konyságánál fog\'a többnyire nem teherbíró, ha-
nem sodronyokkal a tetsz^cre v. a sík meny-
nyezetre van felfüggesztve. Készítenek mintaáll-
ványra döngölt v. öntött beton v. vasbeton bolto-

zatokat is. Ezek teherbíró szerkezetek bár, de
álboltí)zatok. mert nincsenek szerkesztve.

Hamis bukás v. csalárd bukás, 1. Bukás.
Hamis drót, 1. Drpt.
Hamis ékszer, I. Ékszer.
Hamis eskü, perbeli hamis állitásnak v. nyi-

latkozatnak e.sküvel, vagy más hasonló erej bi-

zonylással való megersítése. Az egyházi befolyás
hatása alatt sokáig a vallás elleni bncselekmé-
nyek között szerepelt ; a XVUI. sz. végén s a
XIX. sz. els felében többen mint hamisítást, csa-

lást, illetve mint a közerkölcsisóget sért bncse-
lekraénji; vélik büntetni ; legújabban mind álta-

lánosabbá lesz az a nézet, melyet a magj'ar Btk.
is magáévá tett. hogy a H. az állam igazságszol-

gáltatása ellen irányuló deliktum. Btk.-ünk 219.
§-a értelmében a H. bntettét követi el, aki pol-

gári ügyben hamis f-, pót-, becsl- v. felfedez
esktlt tesz v.. mint a Btk. 226. §-a mondja, ki a
valóval megegyez eski^jót visszavonja és ha-
misnak állítja, habár ezen visszavonását esküvel
V. ezzel egj-enló hatálj'ú m«3don meg nem ersí-
tette. A büntetés 5 évig terjedhet börtön és 8000
K-ig terjedhet pénzbüntetés ; ha a polgári ügy
értéke 200 K-t nem halad felül, egy évig terjed-

het börtön és 800 K-ig terjedhet pénzbüntetés
és mindkét esetben hivatalvesztés. A gondatlan-
ságból elkövetett H. vétség, melynek büntetése
egy évig terjedhet fogház.

Minthogy esküt csak ténykörülményre ítélhetni

meg, a helytelenül jogi kérdésre megítélt eskü (pl.

esküszöm, hogy felperesnek nem tartozom) H.
tényálladékát nem állapítja meg. A H. tényálla-

déki elemei : az esküvel bizonyított tény objektív
valótlansága (tárgyi elem) s az esküvnek tudata,

hogy ez a tény valótlan (alanyi elem). H. miatt
nem büntethet az, aki a valónak megvallása
által önmagát bncselekménnyel vádolná, aki a
H.-t visszavonja, mieltt ellene feljelentés történt

vagy a bnvádi eljárás raegiudíttatott és mieltt
eskí^ébl másra hátrány háramlott volna. Eskü
gyanánt letett ünnepélyes bizonjlás, melyet oly
felek tesznek le, kik saját hitelveik szerint az
eskütételtl törvényesen fel vannak mentve, bün-
tetjogi tekintetben is az esküvel való megersí-
téssel egyeiúü hatállyal bír. H. bntette miatt a
hivatalvesztés mellékbüntetése is alkalmazandó.
A félnek az új Pp. és a sommás eyárás (1893.
XVIll t.-c.) szerinti eskü alatti klhiUlgatásakor
tett hamis vallomása nem H.. hanem hamis ta-

nuzás. L. még Hamui tanuzás.

Hamiritit, való tárgyaknak utánzása, nem
való tárgyaknak oly alakban elkészítése, ht^gy
azok mint valók tnjenek fel. Az élelmiszer-H.

k(>n'>be esik a mezgazdasági termények, termé-
kek és cikkek H.-a is, melyet az 1895. XLVI. t-c.

tilaünaz. (L. Élelmiszerek és BorhamisUás.) B
törvény végrehajtásának köszönhet, hogy a H.
hazánkban úgy számbelileg, mhit minségileg
csökkent, mindazonáltal még mindig sok kivánni
való van e téren, miért is a földmlvelésügyl kor-
mány a tapasztalt hiányok kiküszöb^ése végett
elkészíti e törvény reviziöját. Legutóbb (1912
ápr. 27.) az Országos liagyar Gazdasági Egyesü-
let a követicezö irányban javasolta a törvényt
reformálni : A kihágás megálli^ításánál s annak
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büntetésénél különbség tétessék a valódi hamisító

és a hamisítványnak jóhiszem és gondosságuk
ellenére forgalomba hozói között ; mondassék ki,

hogy a mezgazdasági termények, termékek és

cikkek csakis a bels minségüket feltüntet, iga-

zolható és kellképen ellenrizhet jelzk hasz-

nálata mellett legyenek forgalomba hozhatók ; a

törvény kiterjesztend úgy belföldi, mint külföldi

eredet minden termény védelmére.

A H. kiterjed mindenre, aminek értéke van,

így hamisítják a pénzt, nemesfémeket, drágakö-

veket, stb. Ezeknek H.-a rendesen abból áll, hogy
a becses anyag helyett silányabb anyagot dol-

goznak fel olykép, hogy az küls ismertetjelei-

vel a valódi anyag benyomását kelti. Okiratok,

váltók H.-a rendesen más kezeirásánák utánzá-

sából áll. (L. Okiraihamisítás, Fénzhamisitás,
Váltóhamisítás).
Mások kézimunka-jegyének utánzása jellemzi

a mtárgyak, régiségek hamisítását, amely kü-

lönösen azóta van gyakorlatban, amióta a gyjtk
jelentékeny összegeket fizetnek nevezetes mtár-
gyakért. Egyenest a gyüjtöszenvedély kiaknázá-

sán alapul a régi érmek, szobrok, festmények,

iparmvészeti tárgyak, kódexek stb. H.-a. Régi

mtárgyak ismertebb lelhelyein, pl. Egyiptomban,
Rómában, Nápolyban, Firenzében stb. szinte ipar-

szerüen íizik régóta a H.-t. Az újabb idk leghír-

hedtebb H.-ai közé tartozik az ú. n. moabita-régi-

ségek gyjteménye, amelyet a jeruzsálemi Savira
k^zített, azután a vSzaitafernesz tiaraja>\

Rachumovszki orosz ötvösmester mve, amelyet

a párisi Louvre 1896. 200,000 frankon vett meg.
A magyar mkincsek közül párisi mkereskedk
Mészöly Géza néhány festményét használták fel

H. céljaira, amennyiben azokról Mészöly aláírá-

sát eltávolítva, Corot francia fest (1. o.) nevével

látták el s drága pénzen eladták Angliában. Mo-
dern mvészeink közül leggyakrabban hamisítják

Munkácsy Mihály rajzait és Mednyánszky László

báró festményeit. Az olasz renaissance festmé-

nyei- és szobramak H.-ai szinte megszámlálhatat-
lan mennyiségben kerültek piacra.

A H. kiterjed ezenkívül irodalmi ereklyékre,

történeti okúratokra is. Ily hamisítványok sokszor

nem nyereségvágyból, hanem egyes tudósok bete-

ges becsvágyából és túlbuzgóságából készültek.

Ilyen természetek azok az ókori irodalmi termé-
kek, melyek eredetileg valamely rótoriskolából

származnak, de elsrend írók neve alatt kerül-

tek forgalomba, míg csak a filológiai kritika

Igazi órtókökre le nem szállította ket. Hasonló
okokra vezetendk vissza az ú. n. humanisták
H.-ai is. A vallí'wos érzés eltévelyedésének ered-

ménye az ál-isidorusi dekretálókon kivül (1. Ál-
izidori gyjtemény) az a koholt okmány, mely-
ben Nagy Konstantin császár a Provincia Romá-
nál Szardínia és Korzika szigetekkel egyetemben
a pápai széknek adományozta (1- Dmuxtio Con-
stantini).

A tulajdonképeni H., oly értelemben, hogy az
illetk nyeroségvtigyból hamisítottak, a közelmúlt
gyermeke. E tekintetbon említendk a görög
Simonides, aki egész halmaz tudományos <vlelet»-

tel gazdagította az irodalmat ; a brémai Wagen-
feld, a fenioiai teljes Sanohuniatlion (l. o.) ' föl-

fedezje, s a greifswaldi Ahlwardt, aki ^y soha-

sem létezett Pindaros-kéziratnak segíts^óvel
dolgozott az illet költnek szövegkiadásán. Nagy
port vert fel az a H., melynek Charles, a jeles

francia matematikus esett áldozatul, s amelyet
Daudet Les immortels c. r^ényóben maró gúny-
nyal örökített meg. Charles temérdek pénzen
Pascal-féle és Galilei-féle kéziratokat vásárolt,

melyekrl csak hosszas viták után sült ki, hogy
vakmer H.-ok. A múlt század legkirívóbb H.-át

azonban kétségkívül Sápira jeruzsálemi régi-

ségkeresked követte el, aki 1883. Mózes ötödik

könyvének srégi kéziratát kínálta megvételre
elébb Berlinben, majd Londonban. A British

Museum már majdnem lépre ment Sapirának, aki

1 millió fontot kért a kéziratért, midn Charles

Clermont Ganneau leleplezte Sápira üzelmeit.

Az egyre jobban elharapódzó tudományos H.

ellen való védekezés megbeszélése és szervezése

végett a nyilvános muzeumok rei 1899 okt. Zü-

richben nemzetközi értekezletet tartottak, me-
lyen közös óvórendszabályokban állapodtak m^.
Magyarországon a.^. a középkorban kezddik,

még pedig hamisított oklevelekkel. Már Szent Ist-

ván király nevében megkezdték a hamis okleve-

leket, amink a két szalavári bulla, a bakonybéli
oklevél és a Szilveszter-bulla. Ugyancsak hami3
az állítólag 1082. kelt Szt.-László-fóle oklevél,

mely a veszprémi püspökség javait összeírja és

igazában XIII. sz.-beli összeállítás. Hamis az
u. n. pécsi oklevéltár, mely a pécsi püspökségnek
Szent Istvántól, I. Endrétl, Szent Lászlótól,

III. Bélától és II. Endrétl származó okleveleit

tartalmazza. (A H. ideje l^nagyobb valószínség
szerint Róbert Károly utolsó évei, László püspök
kora.) A XII. sz.-ra fogott H. Imre király azon
állítólagos oklevele, melyben a vodicai Blagay-
söknek, kiket Orsiniaknak nevez, címert ad és

II. Endrének állítólag 1218. kelt nova donatiója,

mely az elbbit megersíti. Állítólag 1209. való

II, Endre király oklevele, melyben Raskai Deme-
ternek Sáros vármegyében «Új korchmát», «quae
nunc Újfalu vocatur» adja. Hamisítóinak merész-

ségére élénk világot vet, hogy már szerepel benne

a prágai garas, mely 1. Vencel korában, 1300
jul. 1. jött forgalomba. Hamis okleveleink között

külön kis csoportot alkotnak a drávántúli (hor-

vátországi) H.-ok. Ilyenek: 1. IV. Bélának 1260.

évi oklevele, melyben a Frangopíinok seit a ma-
gyarországi furak állására emeli ; 2. IV. Bélá-

nak ugyancsíik 1260-ról keltezett oklevele, mely-

ben a vegliai grófoknak S^nia városát adomá-
nyozza ; 3. ugyanazon királytól Pago sziget sza-

badalomlevele és é. a likai Skalich-ok oklevele

állítólag 1263-ból. Szintén külön csoportot alkot-

nak Kemény József gróf hamisítványai, p. azok

az oklevelek, melyek az erdélyi vajda jogható-

ságára és a szentléleki várra vonatkoznak (1248

és 1251-röl keltezve), továbbá a Gerliczy-család

állítólagos oklevele (1256-ból). A legrégibb hami-

sított nyelvemlék az állítólag Gelle pozsonyvár-

megyei községbl származó imádsÓH?os könyv.

Eredetije nincs meg, ^yik másolata a magyar
tudományos akadémia kézirattiirában, a niásika

marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban van. Ujabb-

kori irodalmi H.-ok közül említendk Literati
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Nemes Sámnel gyártmányai, melyek a nemzeti
múzeumban találhatólí. Nem számítva az általa

gyártott hamis ékszereket és pecséteket, a tle
ered H.-ok kiválóbbjai : I. András korabeli imád-
ságok, térkóiH^k a XV. sz. ból, Magyar kópés
krónika 1301 1)^)1, Sohnorabányai k*'>dex a XVI.
82.-ból, Speculum colebrorum Hungarorum, Khinai
iráfl, Kajtán tatár khán menedóklevele (1243),

Kiulán tatár khtinuak 124'2. kelt latin parancsa
(jeviik). Nagy Károlynak 802bl való oklevele

ée IV. Bélának 1266. évi oklevele. Ezekhez tar-

toznak a székely bets H.-ok, minók a turóezi

fakönyv, a Karacsay-kódex, mely állítólag ósrógi

székely regösök énekeinek XVII. sz.-beli másola-
tát foglalja magában egy azon idbeli nyomtat-
ványhoz kötve, de a régiesség esetlen utánzása
mellett olyan szók is fordulnak el benne, melyek
a nyelvújítás korából származnak; ilyen Tar
Mihály rovásírása is, amoimyiben — nem mint
kezdetben állította — az apjától tanulta hag>'o-

mányképen az egyes jegyeket, hanem Toldy
László egj'ik mfivóböl. Mindezeknek mások félre-

vezetése volt a célja és ezért nem kell velük össze-

nvamí XVII. sz.-beli s késbbi Íróknak puszta
koílvttílésbl, minden megtévesztési szándók nél-

kül készített székely botüs íi'ásait.

Irodalom. Bojnicié Iv&n, As oklevél-B. a középkorban,
különOsen Magvarországon és társorssigaiban, ^SAgráb 1890;
FeJérpaUky íJUsló. A királyi kancellária az Árpádok ko-

rában, Budapest 1885; Karácsonyi János, Szent István
király oklevelei és a Szilveszter-balla, p. o. 1891 ; Paoler
Oyula, A magyar nemzet története az Arpádbázi királyok
aUtt, n. 0. 1893, II. p. 758—768. Blsö függelék : Nébány
hamisftvinjrról. Kemény J. gróf H.-airól : Tagányi Károly.
Ssiiadok 1893, 58. és 518. és Komáromy András, Turul X.,

84., Wertner Nemaeteégeinek bírálatában; Tóth Béla, Ko-
holt nyelvemlékek (Magyar ritkaságok), Budapest 1892,
1—84. old. : Endel P., ha tniqnage. Paris 1884 (németUl
Bneher-tól: Die Filachwkfintte, Leipzig 1885, bóv. kiad.

Paris 1903); Hagen, Über literariaohe Pllsehongen, Hamburg
1889 ; Partwlngler, Neaere PXIaduuigen von Antikén, I^elpzig

1899; H. UroM, Der Raritlteabetrag, Berlin 1901.

Hamisitrány (ipari), az eredeti ipari készít-

mények meghamisítása
;
pl. posztónak múgyapja-

ból való készítése stb. Védelmet nyx^t (nem te-

kintve az élelmiszerek ée a bor hamisítását) az
ipari H.-okkal szemben az 1884. XVII. t.-c. (ipar-

törvény) 58. §-a, amely szerint az iparos v. keres-

ked nem használhat cégén, nyomtatványain v.

hirdetéseiben oly jelzket, jelvényeket vagy ada-

tokat, melyek a tényleges üzleti viszonynak, v.

a valóságnak meg nem felelnek. L. HamisÜás,
yédjegy.

Hamis játék, amennyiben jogtalan vagyoni
haszonszerzés céljából, fondorlattal s a többi já-

tékosok tévedésbe ejtésével v. tévedésben tartá-

sával úgy követik el, hogy ezeknek vagyoni kárt
okoznak, csalás (1. o.). Némelyek szerint, ha a H.
szerencsejátékban történt, a turpis causa kifogása

folytán a H.-os nom lösz büntethet.
Hamis kiadvány, a közokirathamisítás egyik

neme, amelyet az a közhivatalnok követ el, ki

valamely okiratról hiteles alakban hamis máso-
latot ad ki, vagy valamely másolatot nem létez
eredeti okirat másolatának hiteli>á alakban bizo-

nyít, illetleg aki hiteles alakban hamis fordit-

mánj-t ad ki (1H78. V. t.-c 395. és 396. §§).

Hamis kötszál, 1. Kétnövésü gyapjú.
Hamis kulcs v. álkulcn, minden oly kulcs, mely

a jogosult rendelkezésénél fogva nincs vagy nincs

többé annak a zárnak felnyitására rendelve, amely-
nek felnyitására a zárfolnyitó jogosulatlanul hasz-

nálta. A tolvaj, aki a konyhaajtó kulcsával a
szobaajtót nyitja ki, mert véletlenül a zárba bele-

illik ; aki megtalálja a kulcsot, melyet a tulajdonos

elvesztett s akkor használja, midn a tulajdonos
már más kulcsot csináltatott, hamis kulcsot basz-

nál. A H. használata a lopást minsített lopássá
teszi és súlyosabban büntetik. L. Lopás.
Hamis leves, a nem marhahúsból ftt ú. n.

bjtileves, mely vízbl, lisztbl, zsírból s egyéb
hozzátételekbl készül ; táperoje nagyobb, mint a
húslevesé, mert sok fehérjét tartalmaz.

Hamis mérleg akkor keletkezik, ha a köny
vel az évzárás alkalmával a mérlegbe oly ada-
tokat állít be, amelyek a könyveléssel, illetleg a
leltárral igazolást nem nyernek. H. rendszerint a
hitelezk megtévesztésére készül. H. esete forog
fenn akkor is, ha jó üzleti években, amidón a
nyereség a rendesnél nagyobb, a vagjont nem
veszik fel teljes értékben, hogy ezáltal mintegy
tartalékot teremtsenek a következ, esetleg rosz-

szabb üzleti évek részére. Az ily eljárás ugyan
nem szabályszer, de jóhiszem, mert végered-
ményben nem károsít senkit és csak a tényleges
üzleti eredményt osztja fel más évekre.

Hamis okirat, a nem valódi okirat, vagyis az,

amely nem attól származik, akit mint kiállítót

feltüntet. L. Okirat, Váltó.

Hamis olajfa (növ.), I. Elaeaanus.
Hamis palásság, l.^Palássag.
Hamis pátosz, 1. Alpátosz.
Hamis pénzverés. Már a legrégibb ókorból

találunk éromutánzatokat, melyek különösen za-

varos idkbt«n kerültek forgalomba.Volt eset, hogy
maguk az uralkodók hamisították meg a törvény-
szabta pénzt, rossz anyagot bocsátva ki a jó és
értékes helyett. A harmincéves háború korában
Németországban voltak ilyen pénzek forgalom-
ban, oly mennyiségben, hogy 1623. egy jó tallér

7—8, majd 16—20 rosszabb anyagú tallért ért.

Ez érmeket kipjyer- és u^tpper-pénzeknek hívják.

L. PénzhamisÚt'is, Pénzverés.
Hamis próféta, 1. Próféta.
Hamis szabály, 1. Be^ula falsL
Hamis tanuzás, az a tanú követi el, aki bn-

vádi vagy polgári vagy fegyehni ügyben az ügy-
nek lényeges körülményére nézve hamis vallo-

mást tesz, a magyar Btk. szerint azonban csak
akkor, ha vallomását esküvel megersítette. Más
törvények szerint az esküvel meg nem ersített

vallomás enyhébb büntetés alá ^ik. A büntetésre
nézve irányadó az ügy fontossága, melyben a
H. történt, tehát az abból szánnaaott vagy szár-

mazhatott jogsértés nagysága és jelentsége.
Ebhez képest a magyar Btk. különböz bünte-

tési tételeket állít fel (i évig teijedhetö fogháztól

löévigterjiHlhet fogházig), aszerint, amint aH.a>
polgári ügyben, b) Mhágáüi ügyben, c) fegyehni
ügyben, vagy d) bnvádi ügyben történt. A ha-
mis tanával egyenl büntetés alá esnek a szakér-
tk, a tohnácsok és fordítók, hamis véleménye-
zés, illetve fordítás esetében. Az esküt pótló ünne-
pélyes bizonyság büntetjogilag eskünek veend.
Az esküvel való megereítéesel egyenl hatály-

lyal bír a hivatali, illetve általános szakérti v.
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tolmácsi V. fordítói esküre, v. a fenforgó ügyben
már elébb hasonló minségben letett esküre való

hivatkozás. A gondatlanságból elkövetett H. isbün-

tetend. A büntetlenség esetei ugyanazok, mint

a hamis eskünél; ezeken kívül H. miatt nem
büntetend az, aki büntet vagy fegyelmi ügy-
ben jogosítva volt a tamizást vagy vélemény-

adást megtagadni, de a biróság t erre a jogára

nem figyelmeztette. A H.-sal egyenl büntetés alá

esik az, aki a valóval megegyez vallomását

visszavonja és hamisnak állítja. Polgári perben

az eskü alatt kihallgatott félnek eskü alatt tett

hamis vallomása is H., nem hamis eskü.

Hamis topáz, a kvarcnak egyik sárga fajtája,

az ú. n. citrhi.

Hamis vád (ccdumnia). H.-at az követ el, aki

mást hatóság eltt bncselekmény elkövetésé-

vel tudva hamisan vádol, vagy ellene tudva ha-

mis bilnjeleket v. bizonyítékokat kohol v. állít

el. A H. tényáUadekának alanyi eleme tehát az

a tudat, hogy a vád, a bnjel vagy bizonyíték

hamis. A bnösnek célja, a cselekmény indoka a

tényálladék szempontjából közömbös. A magyar
Btk. szerint fontos különbséget állapít meg az,

vájjon a H. folytán a hamisan vádolt ellen bn-
vádi eljárást indítottak-e vagy sem. Az utóbbi

esetben a H. indítványt vétség, az els esetben

hivatalból üldözend. Ha a hamisan vádlott el-

ítéltetett, a bnösre a hamis tanuzás büntetését

kell alkalmazni. H.-at gondatlanságból el lehet

követni, s akkor a magyar Btk. mint rágalma-
zást a sértett fél indítványára 1 évig terjedhet
fogházzal bünteti.

Hamis váltó, 1. VáUó.
Hamis záradék, 1. Kadenciák.
Hamiták, helyesebben Ghamiták, Noé fia,

Chám után (Mózes I. 8., 13., 9., 18.), Észak- és

Északnyugat-Afrikának az egyenlítig terjed,

hamita nyelvet beszél népeinek gyjtneve. Faji-

lag a szemiták és negroideknek keveréke, melyben
túlnyomó a negroid, bár egyes helyeken más vér-

keverdós nyomai is látszanak. Földrajzilag aH.
több nagy ágra oszlanak: berberek, egyiptomiak,

habesziek, nubiaiak és a keletafrikai népek nagy
csoportja: szomali.danakil, fülbe stb. Nyelvileg

tiszta hamita volt az ókori Egyiptom hieroglifái-

nak nyelvét beszél elem, mibl idegen elemek föl-

vételével kialakult a pórias (démotikus) nyelvet

beszél ág, második oldalon a kopt nyelv, a maga
szahida, boheira stb. változataival. Másik, arány-
lag újabb ága a H.-nak az ólibiai, melybl a tamá-
sék, illetleg a mai berber ág származott. F. Müller

szerint ezeké a mai valódi hamita nyelv, mely
Szenegál partjaitól az oázisokig terjed. Ebbl tá-

madt a kabil nyelv ós tájnyelve a szuáv, Dél-Ma-
rokkóban a szihi, a Szenegál mentén él, többé-

kevésbbó önálló 27 féle tájnyelvével, valamint a

Kanári-szigeteken kihalt slakók, a guanchok
nyelve. Valószínleg ide tartozik az ibérek, mai
baszkok seinek nyelve is. A nyelvrokonság körén
belül nagy eltérések vannak faji tekintetben. Pl.

Habesz jó része hamita nyelv, de raellettt> tigro,

amhara stb. délarab elemek szerepelnek s érvé-
nyesülnek nyelvileg és fajilag. Viszont Szudán
lakossága fajilag hamita, de a nyelv már csak
egyes félrees törzseknél maradt fenn. Hasonlóan

Szomál és Gaka lakói testileg az óegyiptomi
méreteknek felelnek meg, de a nyelvet jó részt

szintén elvesztették. Nyelvileg ide tartoznak a.

masszaiak, bár a bantu vérkeverdés folytán ha-
mita jellegük eltnt. A nagytavak környékén él
hima és tusi törzsek H., felsbbségüket csekély

számuk mellett is megtartották, a lenézett ban-
tukkal nem házasodnak, bár nyelvüket elfogad-

ták és az si nyelvet egészen elfelejtették. A H.

berber ágából váltak ki a klasszikus ókorban sze-

repelt libiai, mór, getul, mmiida népek. A H. másik
ága az ú. n. kusita csoport (Chám íla Kus), mely
két, egymástól lényegesen különböz idiomára
oszlik : alsó és felskusra. Az alsó nyelvcsoport 5
nyelvet foglal magába : bedzsa v. bizoa, Abesszínia

É.-i részén és Nubia K.-i felén a vele szomszédos
szomali, egymaga 8 milliónál nagyobb népség, aa
ettl Ny.-ra es gallák, továbbá a Masszaua hegy-
ségeitl DNy.-rá es sahoi és afari nyelvek. A
fels nyelvcsoportba tartozók sémi elemekkel b-
vültek, mikor az slakó hamitákat az amhari
nyelv sémiták lepték el, ebbl a keverékbl els6

fokon az agau, másod fokon a sidama nyelvek tá-

madtak. Az egyiptomival egyvonalon ágaznak el

a sémi nyelvek. Egyébiránt a hamita nyelvek
csoportosításában nincs végleges megegyezés.
Finck fent vázolt nézetével szemben Meinhof
szkebb kört vesz fel. Szerinte a tulajdonképeni

H. csak fal, haussza, sil, badauye, szomali, masszái
és namu osztályokra oszthatók. V. ö. Meinhof,
Die Sprachen der Hamiten (Hamburg 1912).

Hamito-sémi nyelvcsoport. A biblia nyo-
mán : Sém és Chám llainak ivadékai, általános-

ságban azok a nyelvek, melyek a hamita ágból

sémita befolyás, fleg feniciai és pún hatás alatt

keletkeztek. Ilyen volt pl. Egyiptomban a pásztor

királyok (Hyksos) idején, Nubia nomád hamita
törzsei nemcsak nyelvileg, de fajilag is hamito-

sémitáknak mondhatók. A legutóbbi idkig ide

sorozták a masszái népet is. Különben végs elem-

zésben a sémita nyelv is a haniitából származott.

V. ö. F. N. Finck, Sprachstamme der Erdkreises

(Leipzig 1909) ; Merker, Die Másai, Monographie
eines Sémit. Volkes (Berlin 190-t).

Hámlás (lat. desquamatio). 1. A br életének

legfontosabb jelenségei közé tartozik a H., mely
némely állat(ísoportnál évi periódusokban vagy
fejldési fázisokat kisérve lép fel ; az embernél
állandóan folyik, de rendszerint csak apró sejt-

csoportok együttes leválásával jár. A H.-sal a ter-

mészet két fontos célt ér el : a brnek legfert-

zöttebb küls rétegét állandóan lelöki magáról ós

így a fertzéstl mechanikusan megszabadítja

magát, másrészt a br folytonosan megújul, ami-

kor a régi, kiszáradt küls sejteket leválasztja.

A H.-t egy elszarusodási folyamat idézi el (kera-

tosis), melynek lényege, hogy a hám nedvdús,

puha, mélyebb rétegeinek sejtjei átalakulnak

:

laposak lesznek, szaniszemcsék (keratohyaliu) és

zslrszer cseppek (oleidin) rakódnak benne le, ame-
lyek, miközben a sejt mind laposabb, lemeze-

sebb lesz, átszrdnek a protoplazma marad-

ványába. Kóros viszonyok között a H. mecha-

nikája megváltozik (parakoratózis) és a sejtok

nagy, összefügg tömegekbon, szabad szemmel
láthatólag (korpa, pikkely stb.) válnak le. Sok
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orroeság van, mely a leválást még elsegíti (hám-
üsxtó szerrk) pl. a szaUdlsav, reioroin stb.

2. U. Nomosak a trópoaol: tetemes ée gyorsan
twkövetkezö bölngadoz^ miatt, hanem még mér-
sékelt klímájú vidékoken is sok köaetröl kérgek
máUanak le. így pl. Budapesten az andezit kövez
kockákon, st még a Lánchíd gránitból álló kva-

dojein is megfigyelhetni ilyen H.-t Természetes

sadkUk (andeiitek, basaltok, diabázok, gránitok,

bmnokkövek stb.) m^ inkább muta^ák e jelen-

séget.

Hamlet, mondabeli dán herceg, kinek nevét

Shakespeaie öriUtítette meg H. c tragédiájában.

H. törtóneMt elteiör Saxo Orammaticus. XII.

a-bett krénlkás mflyében találjak. H. alakja itt

erOeen emlékestet Bmtosra, aki, hogy a Tarqui-

niosok elleni bosaniterveit leplezze, gyöngoelméjú-
nek tetteti magát. Saxo eladása szerint H. aty-

ját Peng, H. nag^'bátyja öli meg nyilvánosan s

H. csak úgy kerüli el a halált, hogy rültként
Tisdkedik. Egy ünnepségen aztán a lerészegedett

Fengöt híveivel együtt felkoncolta. Ez etörté-

netbea természetesen szó sincs H. töprenkedései-

rM ée lelkiísmeretfnrdalásairól. Egy jó barátról

és egy szeretrl is tesz említést Saxo, de ezek-

ben nem lehet Horatióra és Oféliára ismerni.

Saxo történetét sokkal késbb Belleforest dol-

gozta át és adta ki Histoires tragiqnes (Paris 1564)
c. mvében. Ez az elbeszélés szolgált alapjául, még
Shakespeare elótt, egy angol tragédiának, me-
Ij'et valószinül«;g Kyd irt, de amely elveszett.

Ebben az ü. n. s-H.-ben lép fel a szellem ós hívja

fel boszora H.-et. Shakespeare ezt a darabot dol-

gozta át s nyomatta ki 1603. m^d 1604. részle-

teiben újból átdolgozva. Itt szerepel elször Po-
lonius.

Hamlin (ejtad : hemiia), Hannibál, amerikai ál-

lamférfiú, szül. egy Maine államban lev farmon
1809 ang. 27.. megh. Bangorban (Maine) 1891
júl. 4. 1842. beválasztották a kongressznsba, 1848.

a szövetségi szenátusba, melynek 1857-íg ál-

landóan tagja volt. Ekkor Maine kormémyzójává
választották. Lineoln elnöklése idején az Egye-
sült-Államok alelnöke volt és 1861—65-ig a sze-

nátusban elnökölt. Emlékiratai halála atán jelen-

tek meg : My life and times címen (Boston 4. kiad.

1897).

Hamlinit (irr.), romboéderekben kristályoso-

dik, amelyek a v^lap szerint kitnen hasad-

nak; a véglapon gyöngyházfény, a romboéder-
laptdcoo gyantafény, színtelen, átlátszó, néha
kissé sárgás. Bázikus aluminium-stronciompiro-
foszfát. képlete

:

(Al(OH),U8rOH]P,0,.
Lelhelye Stoneham, Maine államban, a Serra de
Ckmgonhas gyémántiiomokjában Brazíliában. A
houmuumü, amely méssárga hatszöges lemezek-
ben vagy romboéderekben fordnl el a Binnen-
talban Svájcban, nem egyéb, mint H. A H.-tal

rokon a svanbergít, plombogommit, beudantít
és a florencit.

Hamm, 1. az ngyanily nevfl járás székhelye
Amsberg porosz kerületben, az Aaoonrit a Líp-
pébe való toricolásánál, Wes^ihaleidMui, (i9io)

43,663 lak.,nagy vasmvekkel, gép-, kfilOoSeen

gazdasági gépgyárakkal,vasbútorkéssíténd, ííBx-,

brgyártással és kémiai iparral. Só- és hévfürdk-
kel. U. a Mai^ gröCság székhelye volt, belépett a
Hanza-szövetségbe és 1666. Brandenborghoz ke-

rült. Erdítményeit 1763. rombolták le. H.-hoz

tartozik Kentrop, egykori cisztercitarend apáca-
zárda (alap. 1290, megsznt 1813.) Mellette van
Radbod kszénbánya, hol az 1908 nov. 9-iki

bányaszerencsétlenség alkalmával 341 bányász
lelte halálát. — 2. H., Hamburg egyik külvárosa,

1894. egyesítették a várossal.

Hamm, Wilhelm von, német gazdasági író, szül.

Darmstadtban 1820 júl. 5., megh. Bécsben 1880
nov. 8. 1838— •39-ig ahohenheimi gazdasági aka-
démiát végezte s azután a giesseni egyetemen
a természettudományokat, nevezetesen a vegy-
tant Liebigtól és a kamerális szakmát hallgatta.

1843-ban Hofwylban.majda Bem melletti Rütiben
az állami földmivesiskola igazgatója. 1846-ban
Lipcsében az Agronomische Zeitung szertcesztje.

1848-ban mint a schleswig-holsteini szabadságharc
eg>'ik csapatvezetje szerepelt. A helyreállott béke
után ismét Lipcsébe ment és itt 1851. gazdasági
gép- és eszközgjárat alapított. H. élénk irodalmi s

gazdasági tevékenysége nyomán az ausztriai kor-

mány 1867. mint miniszteri tanácsost a mezó-
gazdasági osztály vezetésére Bécsbe hívta s eb-

ben a minségben mködött tovább. Fbb mvei

:

Katechismus der Ackerbauchemie (1848. több ki-

adásban, magj'. ford. Bajnok Antal, Pest 1841)

;

Chemischo BUder aus dem tagi. Lében (u. o. 1850,
2 köt.) ; Grundzüge der Landwirthschaft nach Qi-
rardín u. Du Breuil (Braunschweig 1850, 2 köt)

;

Das Weinbuch (Leipzig 18.55, több kiadást ért)

;

Wesen u. Ziele der Landwirtschaft (Jena 1866)

;

Landwirthschaft in Bildem (Wien 1871) ; H. több
szépirodalmi mvet is írt.

Hanuna (gör.) a. m. kötés, különösen séroköt
(1. 0.).

Hammada (arab), I. Hamada.
Hammada-el-Homra (a. m. vörösköves fen-

sík), a Szahara egyik legnagyobb ksivatagja,
Tripoliszt Pezzántól választja el. Hossza 600, szé-

lessége 200 km. Növénye, állatja, vize nincs.

Ny.-ra van tle a mészköves Tingert-hammada.
Hammál (arab) a. m. teherhordó, a köztörök

kiejtésben A^imo^-nak hangzik. Konstantinápoly-
ban külön céhrendszert képezned, kfilön negye-
dekbe osztva és fnökökkel az élükön. A legne-

hezebb munkákat elvégzik és óriási terheket el-

cipelnek, melyeket hossza rodicra ersítenek és
négyesével, esetleg hatan is, ny(rican is, vállaikra

illesztve és XéféeX tartva visznek. Az egyes H.-ok
egy nyeregsiertt kéesfilttet helyeznek el vál-

lukra és azon vissik a terhet A H.-ok töUrnyire

örmények, de van köztfik sok kurd és itt-ott tö-

rök is.

Hammám (arab) a. m. fürd, a (Ürdöintéaetdc

neve keleten.mclyeknek rendszerétésberendezését
Boröpában az ú. n.gzfürdkutánozzák.Nagyfény-

zést szoktak keletena H. dolgában kifejteni ; 1^
pompi^k nj'^omait mutatja még a MosztaCa Sio-
koli pasa által Budán 1570-77. alapított H.(RDda8-
fürd). A H.-ok berendezését és a vele k^>csolatos
szokásokat ali^waMi )et^ Jjomc E.. An aoooont of
the manners aod coskms of the modem Bgyp-
tians XVI. fejeaelébeiL Paris egy nagy fürdinté-
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zetének a vLe Hammam» nevet adták. A H. szó

geográfiai tulajdonnevekben is gyakran fordul elö,

különösen B.-Afrikában, pl. H. Lif, H. Meluán (Al-

géria), H. el-onf (Tunisz) stb.

Hammam Meszkutin, 1. Hamam Meszkutin.
Hammarskjöld (ejtsd: hammarsöid), Hjolmar,

svéd jogtudós és államférfiú, szül. Naederumban
(Smáland), 1862 febr. 4. Az upsalai egyetemen
1886. magán-, 1901. rendes jogtanár lett. 1896-

ban alállamtitkár volt az igazságügyminiszté-

riumban, 1901. pedig ennek vezetését vette át,

de mivel választási reformját a birodalmi gylés
nem fogadta el, már 1902. visszalépett. 1905-ben

kultuszminiszter lett Lundenberg kabinetjében

és mint svéd delegátus vett részt a karlstadti

konferencián, a norvég unió felbontása feletti

tárgyalásokban. Ugyanebben az évben kopen-
hágai követ lett. 1907-ben a hágai békekonfe-
rencián Svédország képviselje volt és ugyan-
ebben az évben Upsala tartomány fnöke lett. A
Casablancái ügy választott bíróságának elnöke

volt (1908). F miivel : Om fraktattaleo och dess

viktigaste ráttsfóljder (Upsala 1886) ; Om gru-

fregal of grufegondom i allmánheo (u. o. 1891).

Hammarsköld (ejtsd : söid), Lorenzo, svéd író,

szül. 1785 ápr. 7. Wimmerbyben, megh. 1827
okt. 15. Stockhohnban, mint a stockholmi kir.

könyvtár hivatalnoka. Mint Író a német roman-
ticizmus híve és hazájában úttörje, viszont a
franciás irodalmi irányok szenvedélyes üldözje.
Svenska vitterheten (A svéd szépirodalom, 1818)
c. munkájával a svéd irodalomtörténet megala-
pítója.

Hammas v. hamvas (ném. Aescher), a br-
gyártásban az az edény, melyben a nyers brö-
ket szörtelenítésük (koppasztásuk) eltt meszes
vízben áztatják. Rendszerint fából vagy cement-
bl készül.

Hammaticherns (állat), 1. Hscincér.
Hamme, elbb önálló porosz falu, 190é óta

Bochum egyik városrésze.

Hammelburg, az ugyanily novü járás szék-

helye a bajorországi Alsó-Frank kerületben, (1910)

2911 lak., gyapjú- és lenszövóssel. Az igen régi

várost 777. Nagy Károly a fuldai apátságnak
ajándékozta. 1866 júl. 10. a bajorokat a Beyer ve-
zérlete alatt álló poroszok itt legyzték.

Hamme-lez-Termonde (ejtsd : ammlé-tenuónd),

község Kelet-Flandria belga tartomány Dender-
monde járásában, a Durmo mellett, 4326 lak.,

vászon- és cáipkeszövéssel, kötél-, olaj- és dohány-
gyártással, kiterjedt földmlvelóssel.

Hammer, 1. Bernhard, svájci államféiH, szül.

Oltonben 1822. megh. Solothumban 1907 ápr. 6.

Mint tüzértiszt részt vett a Sonderbund elleni had-
járatban (1847). Azután a birói pályán mködött,
1856 óta pedig a politikai életben játszott vezér-
szerepet. 1868—76-ig Berlinben volt követ. Két
ízben (1879. ós 1888.) állott a szövetségtouács
ólén 8 nemzetközi konferenciákon több ízben kép-
viselte Svájcot.

2. H., Ernst, német geodéta, szül. 1858 ápr.

20.Ludwigsburgban(Württemberg),1884.a geodé-
zia tanára lett, s egyszei-smind az európai fokmér
társaság tagja. Különösen a földrajz ós geodézia
közös kérdéseit szerette tanulmán^'ozni. Munkái

:

Lehrbuch der ebenen und sphárischen Trígono-
metrie (Stuttgart 2. kiad. 1897); Nullmeridian
und Weltzeit (Hamburg 1888) ; Uber die geogra-
phisch wichtigsten Kartenprojektionen (Stutt-

gart 1889) ; Zur Abbildung des Erdellipsoides (u.

0. 1891).

3. H., Július, német költ, szül. Drezdában
1810 jún. 7., megh. Pillnitzben 1862 aug. 23.

Irt vígjátékokat, novellákat s költeményeket. Hí-

rét tanító irányú, lírai költeményeivel alapította

meg. Ezek : Schau um dich und schau ín dich

(Leipzig 1851, 32. kiad. 1889); Zu allén guten Stun-

den (u. 0. 1851) ; Fester Grund (1857) ; Auf stillen

Wegen (1859) ; Lemé, liebe, lébe (1862) c. alatt

jelentek meg. V. ö. Ani Ende, J. H. als Menseh u.

Dichter (Nürnberg 1872).

Hammerfest, Finmarken norvég kerület szék-

helye, Tromsö tartományban, Kvalö sziget Ny.-i

partján, (1910) 1355 lak., akik halászatból és a ha^

lakkal, tollakkal és állati brökkel zött kereske-

désbl élnek. H. Európa legészakibb fekvés vá-
rosa ; egy huzamban hét hétig nem süt rája a nap.

Évi átlagos hmérséklete 18 (a januáriusi — 5, a
júliusi -|- 11-3°). A Struve vezette fokmérés itt

ért véget ; egy gránitoszlop örökíti meg az em-
lékét.

Hammerich, 1. Frederik, dán költ és törté-

netíró, szül. Kopenhágában 1809 aug. 9., megh.
1877 febr. 9. Hittudományi és bölcsészeti tanul-

mányokat végzett. 1839-ben pap lett Starupban,

1845-ben Kopenhágában. Az 1848—50-iki schles-

wig-holsteiní háborúban mint tábori lelkész m-
ködött ; 1859. pedig a kopenhágai egyetemen az

egyháztörténelem tanára volt. Történelmi mvei
felölelik a dán történelem legkülönbözbb korsza-

kait. Fbb munkái : Danmark i Valdemarernes
Tid (Dánia a Valdemárok korában, Kopenhága
1847—48, 2 köt.) ; Danmark under de tre nordiske

Rigers Forening (Dánia a három északi király-

ság uniója korában, 1849—54, 2 köt.) ; Danmark
under Adelsválden (Dánia a nemesség uralma

alatt, 1854—59, 4 köt.) ; Den slesvigske Treaars-

kríg (A hároméves schleswigi háború, 1852) stb. A
keresztény egyháztört. tárgyalja Den kristne

Kirkes Historie c. háromkötetes nagy munkája
(3. kiad. 1891). Önéletrajzát Et Levnetalöb c. írta

meg (1882, 2 köt).

2. H., Asger és Angul, 1. Hamerik.
Hammer-Purgstall,Josí'j^/í, báró, orientalista,

szül. ürácbau 1774 júl. 9., megh. Bécsben 1856
nov. 23. Miután a bécsi keleti akadémián tanul-

mányait elvégezte, a konstantinápolyi osztrák kö-

vetség tolmácsa lett, majd 1807. az udvari kancel-

láriánál nyert alkalmazást, 1811. császári taná-

csos és udvari tolmács, 1817. udvari tanác^is

lett, 1835., miután Piu-gstall grófiió birtokait örö-

költe, bárói rangra emeltetett. 1847—49-ig a bécsi

tudományos akadémia elnöke volt. Széleskör
irodalmi munkássága résében a keleti történelemre

és irodalomtörténetre, részben keleti költök szö-

vogkimlásaira és fordításaira terje<l. Fbb mvei:
Encyclopádische Üb<>rsicht der Wissenschaften dos

Orients (Leipzig 1804. 2 köt.) ; Des osmanischen

Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung

(Wien 1814, 2 köt.) ; Gteschichte des osmanischen

Reichs (Pest 1834—36, 4 köt.) ; Geschicht© der
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oemaoisoben Dichtknnst (a. o. 1836—38, 4 köt.)

;

QemáldeMal moslimíscher Herrsoher (Dannstadt

18S7—39, 6 köt.): Litteratargeflchichte dee Araber
(Wien 1860-56, 7 köt.). Lefordította perzsából

Haílzt (Tübingen 1812—13); arabból Mutanabbi
(Wien 1823) s trükbl Baki költeményeit (a. o.

1825). Gróf Rarewuakivel a Fundcmiben des Ori-

ents (a. o. 1810-19) 6 kötetét adta ki. Ezenki\-ül

az tgsbb osztrák tört^ietre vonatkozó több múve
van. Munkái megbizhatóságak tekintetében sok
támadásnak voltak kitéve.

Bunmenberg Jen, volt koronaügyész, szül.

Kasán 1846 márc. 14. Szolgálatát .\bauj vmeg>'e

Uróeágánál kezdte meg 1866.. m^d 1872— 78-ig

om. képvisel volt. 1883-ig mint budapesti kir.

ítélMátdal pótbirö ismét birói szolgálatba lépett

és 1883. Sátoraljaújhelyen törvényszéki elnök,

1891. kúriai bíró, 1896. budapesti tír. fügyész
és 1899. Iroronaügyész lett. 6 volt az els korona-
flgyész. 1902-ben nyugalomba ment

Hammerschlag-féle módszer, a vér fajsúlyá-

nak meghatáriizá.>;ira szolgál. A nehéz fajsúlyú

klorolbnn és a könny benzol megfelel keverésé-

vel tessée szerinti fajsúlyú folyadékok állíthatók

^. A vér ezzel a keverékkel nem elegyedik és igy

a beejtett csepp vér v. a felszínen úszik, vagy a
feoéle sülyed, v. a középen lebeg. Az utolsó eset-

ben a vér és a kloroformbenzol-keverék fajsúlya

egyenl. Elnye ez eljárásnak, hogy egy csepp
vér elég és a véreloszlás nem zavarja a meg-
határozást
Hammerschmidt Károly, Abdullah bej néven

ismert mineralógus, szül. Bécsben 1800., megh.
Kis-Ániálian 1874 ang. 30. Mint a Landwirth-
sehaftUohe Zeitong szerkesztjének és mint ento-

nMriégnsnak már jó neve volt, mikor az orvosi tu-

doméSÉ^fcA tanolásához fogott 1848-ben belépett

a magyar Iiadsaregbe,utoljáraBem tábornok alatt

harcolt Erdélyben és vele együtt Törökországba
menelctllt Csakhamar tanári álláshoz jutott a
konstantinápolyi orvosi iskolán, ahonnan azon-

ban .Ausztria ismételt reklamációi kiszoritották.

Miután több évig damaszkiisi kórliázi orvos volt,

majd a krimi háborúban is mint tábori orvosmkö-
dött, 1873. az ásványtan és a zoológia tanára lettá

konstantinápolyi orvosi iskolán, amelyen termé-

szetrajzi muzeumot rendezett be. TörOk nyelven
irt zoológiai és geológiai tankönyvein kívtil fon-

tos adatokkal gyarapította a Boszporusz vidéke
geológiai és zoológiai viszonyainak ismeretét.

Hammerachmidt, Andreas, a XVII. sz. leg-

jelentékenyebb német egyházi zeneszerzinek
egyike, szül. 1612. Brüxben (Csehország), megh.
1675 (^ 29. Zittauban. ahol orgonista volt H.-et

Sohütz H. irányának követje gyanánt tekinthet-

jük, mvészete Hftndelre és Bach J. S.-ra is ha-

tással volt Múvei : Tánc-soltek, madrigálok, mo-
tetták, énekkarok, nüsék, zsoltárok, dalok.

Hammershöi, 1. Sweitdy dán szobrász és ipar-

mvész, szül. Prederiksborgtum 1873 aog. 16.

Chrístian Zahrtmann tanitviüiya volt a kopenhá-
gai mvészeti akadémián. Sokat utazott külföl-

dön. 1898-tól 1900-ig a Bing és Gröndahl-féle
poroellángyár részére dolgozott. Pöképei : Jágers-
berg Alii ; Prederiksborgi kastély ; Fák alkonyat-
kor ; Hársak : Rúnakövek stb. Müvei láthatók a

kopenhágai, krisztiániai muzeumokban és a ber-

lini nemzeti képtárban.

2. H., Vühelm, dán fest, szül. Kopenhágában
1864 m^j. 15. Az ottani akadémián és Kröyemél
tanalt. 1893-ban Olaszországban tartózkodott. Fi-

nom érzékkel fest intérieuröket és képmásokat.
Hammershos, kastély Bomholm dán sziget

északnyugati csúcsán. A középkorban egyideig
nagy viszályt támasztott a dán királyok és a lundi

érsek közt. A XVII. sz.-ban államfogháznl szolgált.

Jelenleg Dánia legszebb romjainak egyike.

Hammersmith, városrész London nyugati fe

lében, a Hyde Parktól 4 km.-nyire, (1911) 121,603
lak. Ott vannak : a WesMondon-kórház, a Godol-
phin-gimnázium, több árvaház, a St. Thomaspapi
szeminárium, a St. Mary tanltószeminárium, egy
Magdolna-intézet és két apácakolostor.

Hammerstein, 1. Ludwig, báró, egyházi író,

szül. 1832 szept. 1. Geswold várában (Hannover),
megh. 1905 aug. 15. Trientben. Prot. szülktl
származott, 1855. katolikussá lett. Törvényszéki
biró volt Lüneburgban, Hamelnben és Hannover-
ben. 1859-ben a Jézus-társaságba lépett 1870

—

74-ig egyhá^ogtanár volt Maria Laachbui és Dit-

ton-Hallban, azontúl betegeskedése miatt kivált

irodalmilag mködött és 1883 óta haláláig Trient-

ben élt. Mintegj' 50 nagj'obb és kisebb, legin-

kább apologetikai tartalmú mve van, amelyek
közkedveltségnek örvendenek s idegen nyelvekre
is fordították. F mvei : Erinnerungen eines al-

tén Lutheranei-s (1882, 5. kiad. 1904): Edgár,
oder vom Atheismus zur vollen Wahrheit (1886,
10. kiad. 1901) ; Winfriod, oder das soziale Wir-
ken der Kircho (1889, 4. kiad. 1895) ; Begründung
des Glaubens (3 köt 1891—94, több kiadásban);

Kirche und Staat vom Standpunkte des Rechts
aus (1883) ; Charakterbilder aus dem Lében der
Kirche (3 köt, 1897—1902.); Das katholisehe

Ordenswesen (1898) ; Kontroverdcatechisma8(21.
kiad. 1906, magyarra ford.) stb. Egyik legntolsó

múve : Die Zukunft der Religion.

2. H., Wilhelm, báró, német poUttkos és pabli-

cista, szül. Ratzowbon (Mecklenborg) 1838 f^r.

21., megh. Charlottenborgban 1904 márc. 16.

Eleinte birtokán gazdálkodott, migd 1876. a po-

rosz képviselház, 1881. pedig a birodalmi gylés
tagja lett. Itt a sséla konzervatív párthoz tarto-

zott s az evangélikus egyháznak felszabadítását

sürgette az áflami gyámkodás alól. 1881-ben »
Kreozzeitxmg fesertEeastje lett s Ii^yában heves
támadásokat intézett a porosz kormány, söt »
császár ellen is. ExM 1896. megfosztották sser^

keeztöi állásától s a képviselségrl Is le kellett

mondania. Ekkor többrendbeli etíOkéL vétség,

osaláa és sikkasztás miatt vád alá hdyeiték s

1896 ápr. hét évi fegyházra Ítélték. Emlékintait
Leuts adta ki íBerlin 1895).

Hammerstein-Loxten, £Iai>«, báró, porosz po-

Utikus, szül. 1843 ápr. 27., megh. Berlinben 190&
márc 20. Atjja hannoveri, majd meddenborg-
strelitzi miniszter volt Egész hivatalnoki pály^át
Elszász-Lotharingiában t^tOtte, miglen 1901 míg.

Rheinbaben porosz b^ttgyminisstw utóda lett E
minségében ers rmdri tutimat gyakorcdt,

amiért a porosz képvlseUMiáilMa sok támadásnak
volt kitéve, kfUoOseo a SMotaliBták rtartrOL



Hammersten US Hámor

Hammersten, Olof, flziológus, szül. 1841.,

tanár az upsalai egyetemen. Fleg a üziológia

kémiai részével foglalkozott. Könyve : Lehrbuch
der physiologischen Chemie (Wiesbaden) több

kiadást ért.

Hammond, város Sponcer countyban.az észak-

amerikai Indiana államban, az Ohio mellett, gyá-
rakkal, (1910) 20,925 lak.

Hammond-féle betegség a. m. athetosis (1. o.).

Hammonia, Hambm-g latin neve.

Hammonton (eútsd: hemmont'n), város Atlantic

countyban, New Jersey északamerikai államban,

gyümölcstermeléssel, gyárakkal, (i9io) 5088 lak.

Hammurabi (Chammurabi), Babilónia híres

királya, törvényhozója és szervezje (Kr. e. XX.
sz.). korlátozta Elam hatalmát ós vetett véget
veszélyes túlsúlyának. Nagy és hatalmas egysé-

ges birodalommá egyesítette azokat a különböz
területeket, amelyekre az ország évszázadok óta

szét volt darabolva és Bábelt a monarchia politi-

kai középpontjává emelte, amely szerepét e vá-

ros a legkésbbi idkig meg is tartotta. A király-

nak ((Babilónia királya, Sumírés Akkád királya*

volt a címe. 55 éves boldog uralkodásának idejé-

bl származó számos emlék arra tanít, hogy H.
nemcsak nagy ós hatalmas király volt, hanem a
világtörténet legkimagaslóbb alakjai közé tarto-

zik. Korából származó számos szerzdési táb-

lácska, de még inkább a Susá-ban lelt és ez id
szerint a Louvre-ban rzött dioritkö a rája vésett

282 törvénnyel, a világnak eddigelé ismert leg-

régibb törvénygyjteményével világos tanújelét

adta annak, hogy ez az igazán nagy fejedelem
uralkodásának hosszú idejét nemcsak dicssége-
sen vezetett háborúkra és építkezések hosszú soro-

zatára fordította, amelyek az ö és az istenek ne-

vét magasztalják, hanem a békének oly mveire
is, amelyek az egész ország és nép boldogságá-
nak emeléséhez hozzájárultak.

Hammurabi-iéle törvénygyjtemény (franc.

Gode Hammurabi) az 1902. év elején De Mordan
francia archeológus és Scheil dominikánus szerze-

tes által a susai Akropolis halmán fölfedezett 2V4
m. diorittömbre vésett 282 törvényt tartalmaz,

amelyekben ma a párisiLouvre látogatói az emberi
szellemnek már a régi ó-korban teljes kifejezésre

jutott mködését csodálják és amelyek a leg-

kiválóbb jogtudósok figyelmét magukra vonták.
A k fels részének elüls oldalán lév dombor-
mvön Samas isten van ábrázolva, amint trón-

ján ülve, a maga eltt álló Hammurabinak uta-

sítást ad, hogy ((országának igazságos törvényt
és jámbor erkölcsötn adjon. Ezután következnek
a törvények, amelyek az összes jogi kérdéseket

:

Tételt és eladást, bérbeadást és kölcsönt, lopást,

rablást, gyilkolást, szándékos és véletlen ember-
ölést, idegen tulajdon károsítását stb. illetleg a
bírónak az ítélet hozatalánál alapul és irány-
adóul szolgáljanak. Emellett a munkás és munka-
adó közötti viszonyokat, hiizasfeleknek egy-
mással szemben fennforgó igényeit, törvényes és

töi'vénytelen gyermekek jogait ós még méís szo-

ciálpolitikai viszonyok egész sorozatát törvények
által szabályozta. Szóval megtaláljuk itt mind-
azt, ami rendezett jogállam alapjául szol-
gálhat. V. ö. V. Scheil, Code des Lois (Droit

privé) de Hammourabi (Paris 1902) ; Hugó Winck-
ler, Die Gesetze Hammurabis (Leipzig 1904);
Joh. Jeremiás, Moses u. Hammurabi (u. 0. 1902);
C. Stooss, Das babylon. Strafreoht Hammurabis
(Schweizer Zeitsch. f. Strafrecht 16. füz.) ; G.
Gohn, Die Gesetze Hammurabis (Rectoratsrede,

Zürich 1903) ; C. H. Johns, The oldest Code of

Laws of the World (1903); R. Dareste, Le Ck)de

Babylonien d'Hammourabi (Nouv. Rev. Histor. de
droit frangais et étranger XXVHI) ; D. H. Müller,
Die Gesetze Hammurabis (Wien 1903) ; Peiser
und ^o^/er, Hammurabi's Gesetz (Leipzig (1904)

;

Mahler Ede, A legrégibb törvénygyjtemény
(Ethnogr. XV.) és Babylonia és Assyria (Buda-
pest 1906); Kmoskó Mihály, Hammmurabi törvó-

nyei (Kolozsvár 1911), teljes szövegfordítás;

Kmoskó Mihály, Hammurabi és kora ; Meltzl B.

Hammurabi törvénykönyve jogi szempontból.

(Erd. Muz. Egy. Jog- és társ. karosztályának

1909/10 évi eladásai, I—H, füz.) ; Metzger Már-
ton, H. és Mózes törvényei (Hittud. folyóirat 1907).

Hamoaze, öböl, 1. Tarner és Flymoufh.
Hámon (ejtsd: ámon), Jean Louis, francia fest,

szül. Plouhában 1821 máj. 5., megh. 1874 máj, 29.

Delaroclienak és Gleyrenek volt tanítványa. A
pompeji falfestmények hatása alatt festette antik
tárgyú, idilli képeit, amelyek közül a legkedvel-

tebb lett a Nvérem nincs itt (185.3). Filozófiai

célzatú Az emberi élet komédiája (1852). 1852 óta

a sévresi porcellángyár festje volt.

Hámor (pöröly), oly ipartelep, melyben vasat,

rezet vagy általában alakításra alkalmas fémeket
nagyobb és súlyosabb vaskalapácsokkal megmun-
kálnak. Rendesen ásókat, kapákat, csákányokat,
szerszámokat és serpenyket készítnek H.-okban.

Hazánkban a H.-ipar különösen a felvidéken, pl.

a Bodva-völgyében, Meezenzéfen van nagyon el-

terjedve, ahol ez évszázados ipari foglalkozás.

Meezenzéfen közel 200 H. vau, melyek közül

ma alig fele van már üzemben. Valamennyi víz-

erre van berendezve s csak ásókat és kapákat
készítenek. Réz-H.-iparunk vau Gömör vmegyé-
ben, de már ersen hanyatlóban. Ezenkívül van te-

kintélyes H.-ipar Erdélyben (Szontkerosztbányán

8 Vajdahunyadou), valamint hazánk déli részén

(Orsován).Nagy iparág ez különösen Alsó-Ausztriá-

ban és Stájerországban, valamint Vesztfáliában.

Hámor, kisk. Borso<l vmegye miskolc^i j.-ban,

(1910) 979 magyar és tót lakossal. Postaügyuök-
sóg és telefonállomás. A község a Szinva regé-

nyes völgyébon fokszik s Alsó-H.-on a Zartel test-

vérek hajlított fabutorgyára (a hajdani act'^lm-

tolep helyén) s egyszer vasas fürd van, mely-
nek vizét izzóvá hevített vasdarabok által mele-
gítik fel ; közelében van a Szinva szép vízesése s

a Taj név alatt ismeretes szép Xü, mely a völgy

legszebb része. Közel oda az országút alagúttal

fúrja át a hogjoldalt s ott van az István fher-
ceg 18i;7. évi látogatására emelt emlékoszlop. \
Tájtól D. felé a Szt. István-hegy (553 m.) és Fe-

hérkólápa közt nyílik az a keskeny szép völg\-,

melyben 1891. gi'. Bethlen András akkori föklmiv.

miniszter kezdeményezésére TAUafiired nóvci,

szép fejldésnek indult nyaralótelop keletkozír

Jóval odább Ny. felé meredek hegylejtön a Szén

lólek pálos kolostor romjai vannak (1. Dédr.sK



HAmoros 4i9 Hampel

H. közolében van a bíroesé vált Bzeletabarlang,
molybon az sember szerszámaira és maradvá-
nyaira bukiiJintak. V.ö. IsivánffpQy\i\&: A diós-

gyór-H.-i vöig>- (Turisták Lapja IlL évfolyam
65-77. I.).

Hámoros (azeltt: Hamrí), kisk. Trencsén
vm. ti-encaéni j.-ban. (1910) 169 tót lak.; n. p. Tor-
nyos, u. t. Czobolj-falu.

Hámortó, kisk. Vas vm. kszegi j.-ban, a csi-

í! ' • völgyben, (jaio) 859 német lak.; hajdan
volt itt s a tóiras vülgy töltések által

>;.. k maradványai ma is látszanak) volt

elzárva, miáltal a Gyöngjös-patak tóvá szélese-

dett ki.

Hámos, kisk. Trencsén vm. kiszucznúj helyi
j.-bnn, (1910) 904 tót lakossal; u. p. Budatin, u. t.

Zsolna.

HámoBíalva, kisk. Gömörés Kis-Hont vm. rozs-

nyói j.-ban, (1910) .328 tót és magyar lak. ; u. p.

Kinitapolcza, u. t. Csetnek.
Hámosló a. m. befogásra, kocsihúzásra hasz-

iKiit it). A hámoft lovak közé tartoznak a hintós-,
; - . ; 1

-; h. I k, , si-. omnibusz- és lóvasiiti lovak
- / .:!• iM ~

: liittételek miatt tehát többféle
li uv'.y'\ : i it használatuk szerint eltéró

1 : ; . : :.:;:i inak, mórt egyes szolgálatté-

ici Kii- iiik.úu) a könnyebb, másokra inkább a ne-

h z 'bbeket keresik, vagy néha — mint a hintós
lónál — az elmondottakon kívül nagy súlyt fek-

tetni'k a >7a-\>>í-j^v(^, a lábraozgásra is. Elismert jó
H A \'.,iiiiis, kladrubi, trakehneni, anglonorman,

: lövi stb. ; kitünó onmibusz- ós lóvasúti

i a Percheron, a muraközi stb.

Hámoz, a vadászok szerint a szarvas, dámvad
és az óz, mikor új agancsáról a brös cafatokat
tlf.tal fákhoz dörasölve lefejti.

llamp., Hm])€., természetrajzi nevek mellett

Humpe Ernst némot gyógyszerész (1795—1880)
ncvi-nek rövidítése. Fómüvei : Prodromus florae

Horcynicao (Halle 1836) ; Icones Muscorum (Bonn
181-!).

Hampden (^tsd: hammdn), 1. Henri/ Bouverie
\Vi'(ia,n Brand, lord H.. angol politikus, szül.

181-t dec. 24., megh. Pau-ban 1892 márc. 14. Dacro
lord ifjabbik fia volt s 1852. jutott az alsóházba,
h '

'•' ' várthoz tartozott. Két ízben volt

t i hivatalnak s 1872. az alsóház el-

..n.. i; választották. Itt annyira kitimt

Igával, hogy 1874. a konzervatív több-

. , - . , .1 szavazott, mint elnökié. 1884-ben lo-

inoiulott e tisztségérl s H. viscoun^ának ne-
vezték ki.

2. H., John, angol politikus, szül. 1594., megh.
16-Í3 jún. 24. Régi nemesi családból szánnazott s

1621. lett az alsóház tagja, hol ers ellenzéki ér-

zületével túnt ki. Nevét országos hírvé tette

akkor, amikor az I. Károlytól törvénytelenül ki-

vetett hajópénz megfizetését megta^^ta. Bár
a fótörvónyszék 1GH8. elmarasztalta, ez idtl
kezdve Anglia legnépszerbb embere volt. Az
1640 év végén pgyhegyült whosszú parlament,
egyik vezéralakja li'tt s közte volt azon öt képvi-

-olóuek, akiket 1. Károly a parlament üléstermé-

','n el akart fogatni. A polgárháború kitörése után
i parlamenti hadseregben egy ezred élére állott,

^z 1643 jún. 18. Oxford közelében vívott lovas-

Rémi Niagy LewSetma. IX. km.

csatában halálos sebet kapott s néhány nap múlva
meghalt. V. ö. Nugent, Memoriais of John H. (Lon-
don, 4 kiad., 1856). Magyarul megjelent Macaulay
tanulmánya H.-rl Szász Károly fordításában.

Hampdenit (i8v.), szerpentin-féle ásvány, amely
tulajdonképen az olivin utáni pszeudomorfoza.
Lelhelye Chester Massachusetts államban.
Hampel, 1. József, archeológus, szül. Pesten

1849 nov. 10., megh. u. o. 1913 márc. 25. Elbb
jogi pályára készült, sót jogászévei alatt nagyobb
jogtörténeti tárgyú értekezést is tett közzé a báni
méltóság eredetérl (I8f)8). Azegyetemon Rómer
befolyása alatt ébredt föl órdeklódéso a régészeti

emlékek iránt és már 1869 archeológiai tárgyií

tanulmánya jelent meg (Aquincum történetének
vázlata). 1870-ben a Nemzeti Múzeum szolgála-
tába lépett s ettl kezdve teljesen az archeológiá-
nak szentelte munkásságát. Tevékeny ré.-»zt vett
az 1876-iki budapesti nemzetközi srégészeti és
antroj). kongresszus szervezésében. Az egyetemen
1879—80-ig mint magántanár klassz, archeológiát,
1880- 1890-ig ókori történetet. 1890-tól haláláig
ismét klassz, archeológiát adott el. Elóbb ri,
majd igazgatóri, 1901-tól osztályigazgatói cím-
mel vezette a M. N. .Múzeum régiségosztályát.

Eladója volt az Akadémia arclieol. bizottságá-

nak és 28 éven át szerkesztje a bizottság kiadásá-
ban megjelen Archaeologiai Értesítnek. Hosszú
idn át vezetó és ii'ányító szerepe volt a magyar-
országi régészeti kutatásban s neki köszönhet,
hogrj' e kutatás óvröl-óvTe rendszeresebb és terv-

szerbb irányt vett. Rendkívüli munkásságot fej-

tett ki a hazai régészeti emlékek összegyjtése
és irodalmi feldolgozása és a hazai leleteknek
a külfölddel való megismertetése terén. Fbb m-
vei: A nagiiszentmiklófii ki)ws (1887); A bronz-
kor emlékei MagyarJioiilxin (I— III. 1886—96,
németül és franciául is) ; A régibb középIcor(IV—
X. század) nrüékei Magyarországon (I. 1894,
II. 1898) ; Ujabb tanulmányok a rézkorról { 1895)

;

A honfoglaláskor hazai emlékei (1896): Alter-

thümer des frühen .Mittolalters (I—III, Braun-
schweig 1905); Ujabb tanulnuinyok a foi,fogla-
láskor emlékeirl (1907). V'. ö. Snpka, Géza, H.
József irodalmi munkás.sága (Arch. Ért. 1913,
10.Ó— 117). — Neje:

2 H. Józsefné, Pulszky Polyxeim, Pulszky
Ferenc leánya, szül. Londonban 1857 • "" "^ írói

álneve Tjubóczi Zsuzsanna. Korán i

dett a régészeti és mtörténeti tanú.. .il.

H Józseffel 1883. kelt egybe. Elóbb atyja, majd
férje oldalán beutazta Görögországot, nagyobb
utazásokat tett Kís-Azsiában, Egyiptomban, Al-

geriában.Német-, Francia-. Angol- és Olaszország-

ban. Tevékenységét a ni nevelés, a nk munka-
képesítésének és a tauitónóknek ügye foglalta el,

kivált u Mária Dorottya egyesület és a leánygim-
názium megalkotása érd^kébon fpjt/»tt ki nasry

tevékenységet. V<

nulmányokat is :

szönye/je (Budap< " 7
világból, Ch. M. 1 11 A-

gOZása(U.O. 1893); iviuiuioii;* U. i-aiüi.nn .1 rrgi

Róma c. müvét (u. o. 1894). Az Uránia-szinház

1907. eladta Hellász fóldión e. müvét, melyet
Láng Nándorral együtt írt.

29



Hampovica — -450 Hamsurt

Hampovica, Virje pol. községhez tartozó adók.

Belovár-Körös vm. gjurgjevaci j.-ban, (1910) 1029

horvát lak., u. p. és u. t. Virje.

Hampshire (esjtad: hemsir, vagy Hamps, Hánts,

Soutliampton), county Angolország D.-i részé-

ben Sussex, Surrey, Berks, Wilts, Dorset és a

La Manche közt (Wight szigetét is belefoglalva),

4331 km* területtel, (1911) 950,678 lak. Partjai na-

gyon szakadozottak ; a Solent ós Spithead nev
szorosok választják el Wighttól. A Spitheadból

nyúlik be a szárazföldbe a 17 km. hosszú Sou-

thampton Water, amelyet Anglia legnagyobb ki-

kötjévé alakítottak át. A Gosport, Portsmouth és

Chichesternev kikötök szintén a Spitheadre nyíl-

nak. H. nagyobbára krétaképzödményekböl áll.

Itt kezddnek a North Downs és South Downs
nev dombláncok, amelyekben a nagyobb magas-
latok 240 és 275 m. közt váltakoznak. A grófság

legnagyobb magaslata az Inkpen Beacon (308 m.).

A North Downs a vízválasztó a Themse és a La
Manche közt. Legnagyobb folyóvizek az Avon
(Salisburyi Avon), az Anton v. Test és az Itchen.

A grófság nagy része legelül szolgál. A búza és

a komló a fötorméke. Egykor nagy erdségek
borították ; most a legnagyobb a Southamptoni-

öböl és az alsó Avon közt elterül New-Forest.

Az állattenyésztés virágzó. Nagyon jelentékeny

a háziipar. A fváros Winchester. L. még Wight.

Hampshiredown-juh, kiváló angol húsjuh-

fajta, melyet a southdown-juh segítségével te-

nyésztettek ki. Nagytest, mély, széles és hosszú

törzs, szarvatlan állat, melynek feje és lábai

sztirkósfoketék ; testét fehéres, fényl, finomabb
kevert gya])jú fedi. Aránylag szilárd szervezet
és gyorsan fejld, hizékony, de igényes juhfajta

;

vágósúlya 40—65 kg., húsa kiváló jó minség,
nytrósúlya 3 kg. A H. nálunk is ismeretes és az

angol húsjuhok között a legelterjedtebb fajta,

melyet részint tiszta vérbon, részint pedig merinó,
ritkábban cigája és racka-anyákkal keresztezve
tenyésztenek.

Hampshirei sertés, Amerikában tenyésztett

hússertésfajta, melynek szabályos, öves, fekete-

tarka színe a nálunk tenyésztett báznai sertés

színével megegyez.
Hampshire-juh, 1. Hampshiredoivnjuh.
Hampshirit (ásv.), tulajdonkópen olivm, amely

szer{K)ntinben fordul el ; lelhelye Chester és

Middlefleld Massachusetts államban.
Hampstead, London egyik külvárosa, (1911)

85,510 lak.

Hampstead, Wiüiam, 1. Pembroke.
Hampton (edtsd: hemtn), 1. város Surrey angol

countyban, (1911) 9221 lak. Ismeretes a Hampton-
GauH palotáról, amelyet 15J4. Wolsoy kardi-

nális építtetett ós 1526. VIII. Henriknek ajándé-
kozott. E palota II. György idejéig az angol kirá-

lyok lakóhelye volt. Képtára a festmvészet való-

ságos kincsesbányája s híres festk (Tizian, Van
Dyck, L. da Vinci, Holbeín, Muríllo stb.) mveit
tartalmazza. 1604-bou itt tartották I. Jakab elnök-
lete alatt a presbyteriek és az anglikán püspö-
kök híres gj'ülokozotökot. — 2. H., Elizabeth
county székhelye Virginia északamerikai állam-
ban, a James balpaiiján, 4 km.-nyiro annak tor-
kolatától, (1910) 5505 lak., tengeri fürdkkel. Kö-

zelében van a Chesapeake-öböl H. Roads ága, a
Monroe és Calhoun nev ersségekliel ; amaz az
Egyesült-Államok legjelentékenyebb erssége.
Hampton (ejtsd: hemtn), 1. John Sonimersd Pci

kington, lord, angol államférfiú, szül. Worces-
ter countyban 1799 febr. 20., megh. 1880 ápr. 9.

Az alsóházba 1837. jutott, mint a konzervatív
párt híve. 1852 febr.—dec. Derby kabinetjében
gyarmatügyi miniszter volt. Ezután liberálisabb

nézeteket kezdett vallani, bár megmaradt a kon-
zervatív pártban. Derby második és harmadik mi-
nisztériumában a tengerészet élén állott (1858—
1859 és 1866—67). 1874. kibukott az alsóházból

s Disraeli t H. lordjává neveztette ki.

2. H., Wade, amerikai államférfiú és hadve-
zér, szül. Columbiában (Dél-Karolina) 1818 márc.
28., megh. u. o, 1902 ápr. 11. A polgárháború ki-

törésekor a szenátus tagja volt s szintén óhaj-

totta az Unió fenmaradását. De amikor a déli

államok mégis elszakadtak, azok pártjára állott s

a déli hadseregben küzdött vitézül. A gettysburgi
csatában elvesztette egyik lábát. 1864-ben Lee
seregében a lovasság vezére volt. A polgárháború-
ban elveszített vagyonáért honfitársainak bizalma
kárpótolta, kik öt két ízben Dél-Karolina kor-
mányzójává, majd szenátorrá választották.

Hampton-Court, 1. Hampton.
Hámra, liamtönga ^agy liamrau, szószerint

vörösek, a bedzsák ágából való nomád nép Szudán
É. részén és Abesszínia ÉNy.-i lankáin. Nevüket
vörösbe játszó testszínüktl kapták.
Hámrák, 1. Bák.
Hámri, kisk. Árva vm. trsztenai j.-ban, (1910)

265 tót lak. ; u. p. Szlanicza, u. t. Trsztena.

HamsTin, Knut, norvég író, szül. Gudbrands-
dalban 1860 aug. 4. A modern norvég irodalom-

nak Ibsen, Björnson, Lie és Kielland után legna-

gyobb és legtermékenyebb írója. Mint cipészinas

kezdte pályáját. Késbb hajósinas lett, de meg-
szökött és évekig Amerikában élt, a legkülönbö-

zbb foglalkozással, de sok nélkülözés és szenve-
dés közt keresve meg kenyerét. 188.3-ban haza-
tért és újságíró lett. Majd (1886) mint a Verdens-
gang c. norvég újság levelezje, ismét több évet

töltött Amerikában. Tapasztalatait Fra Amerikás
Aands-liv (Amerika szellemi életérl) cím mun-
kájában értékesítette, amelyben ers szatírával

gúnyolja az új világot. Saját élményeiben gj-öke-

rezik nagy feltnést keltett regénye : Sült (ma-
gyarul is megj. Az éhség c, Bpest 1892), amely
megdöbbent módon tárja fel egy éhez ifjú ér-

zelmeit. A pszichológiai elemzés mesterének bizo-

nyult H. egymást srn követ regényeiben ós

novelláiban : Mysterier (Misztériumok 1892), Rt^-

daktör Lyuge (1893), Ny Jord (Uj föld 1894), Paii

(1894 ; magyarra ford. Bán Ferenc, Bpest 19121
Viktória (szerelmi történet, magyanil Teleh^
Béla forditfcában megj. a Hét 1899. évf.-ban

I Eventyrland (A regék országában 1903), Kral-
kow (novellagyjtemény 1904), Benni (regén\

1908). Megjelent még magyarul : New-Poundland
zátonyain, ford. P. Ábraíiám Ern (Bpest 1913i.

Drámái : Ved Rigets Port (A birodalom kapui

eltt, 1895), Livets spil (Az élet játéka, 1896).

Mimken Vendt (1902) 0. verses drámáját, amely
egy szökött theológus lelki élményeit rajzolja, az.
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ájabb skandináv költészet egyik legnagyobb re-

mekmúvénelc tartják.

Himaiflvwt, a test frisiiiiöt borító, illetleg az
abból fojlödö szövet neve. Hámsejtek (epitél sej-

tí>k) alkotják.amelyokenamagascgtteett&I (proto-

plazma) jól megkülönböztethet; sejthár^^ok
rendeeen nincsen. Jellemz siy^^tságnk, hogy igen

könnyen posrtahiak el, elsiarúsodnak, vagy el-

nyálkásodnak s leválnak a teet felszínérl. A
hámsejteket alakjuk szerint több osztályba csopor-

todnak : 1. vannak lapoe hámsejtek : 2. henger-
hámsejtek, eieknek egy réeze csiUószrökkel van
ellátva (1. CnótaMc) ; 3. érzékszervi hámsejtek
il a nn'L'ft'Ielfi érzékszervnél). A H.-eket aztán asze-

-y milyen hámsojtok alkotják;
^^11 lap-H., ilyen a tüdóalveola-

auk stb. hámbélétíe ; 2. eg>Tétegú henger-H.. pl. a
bMcaatoma hámbélése ; 3. egyrétegú cslUöhám,
Uyen van pl. a tüdöcsövekben, a méhben, stb. ; 4.

többréteg lap-H., ilyen borítja mindonatt a brt
(1- o.) ; 5. többréteg henger-H., ilyen van azember-
nél a ssem köMhárty^ának szemhéj í részén,

stb. ; 6. többréteg csilló-H. ; ilyent tálalónk a gége-
csben (trachea) stb.

Hamtab, 1. Aintáh.
Hárntfitáska, az a vaspánt, mellyel a förhéc-

kapocs a fórhécre van ersítve.

Hamu. 1. a növéoji és állati anyagok elégése-

kor visszamaradó ásványos alkotórész. Rebben
H.-nak nevezték a nem nemes fémeknek izzí-

tásakor keletkez fémoxidokat is (6n-H., réz-H.,

Ólom-H. =tb.). A növények H.-ja mindig tartalmaz
kálium-, magnézium- és kalciumoxidot, kénsavat,
ftiízforsavat, kovasavat, néha vasat, klórt, ná-
triumoxidot és aluminiumoxidot is. A növények
H.-ját régebben a H.-zslr gyártására használták

;

a szappanfzk, festk, fehérítk és cserzök még
ma is ebbl készítik a lúgot Némi alkalmartst
talált még ai üveg- és agyag-árúk gyártásában
és a féinkDhássatban (a kemencék féskének ki-

tapasst&sára).

2. H. (««oL). B néven egyrészt a finom porrá

széjjelomló szfiiice dolomüot értik, amilyen pl.

nálunk a POishegysé^gfoen Pilisszentlélek község
határtban fordul el; másrészt pedig vulkáni

explozív kitöréseiméi a láva legfinomabban elpor-

lasztott résieit is H.-nak nevezik. Ez utóbbiak

néha a leveg áramlásaival messzire juthatnak

ol és távoli vidékekm fiiepedhetnek ismét le. E
részecske a láva elegyrésaeinek (földpát, leucit,

piroxének, magnetit stb.) kristálykáiból v. csak
töredékeibl állanak.

Hamnáram (gcoi). Ha a vulkáni hamtmárást
esteáporok kisérik, akkor a hamu mint tenp
hull le és H. alakjában fol>ik le a vulkánok kfilsö

Intirl. L. Vulkán.
Hamu-ejektor. gzsogárkészQlék a hamunak

a hAJóklKtl való kih^jftáálúra.

Hamues (geoi.). Explozív vulkáni kitörések

alkalmával nagymennyiség, az explozkfttól

finomra zúzott kzet- (láva-) tr— -' •: -;> dobatik

ki, mely azután mint H. ismét !' i síinére.

Kr. u. 79-ben iierkulanum és i .-mt'^-ji a Vezúv
óriási H.-je által lettdc eltnnetve. 1883 mi^.

20. a Szunda-szorosban fekv Krakatau a finom

hamut 10,400 m. magasra dobta fel. Aug. 27., a

íkitörés alkalmával szintén oly heves volt a vul-
kán kitörése, hogy a reákövetkez H. szakadat-
lanul 29-élg tartott, oly srn, hogy még a napot
is elsötétítette. A jávai és szumatrai vulkánok
egyáltalában nem szolgáltatnak lávát.banem min-
dig csak nagymennyiség hamut. A nagy ma-
gasságra felemelked és a fels levegáramlások-
kal elszéled finom hamu a pirkadási extrém je-

lenségeket és a nap olhomályosodását okozza az
egész f«3!dk''rek8égen. L. Vulkán.
Hamniéreg (áii*t), 1. Levéltetü.
Hamufúrd, meleg fahamut vászonzacskóban

kötnek fel csúzos, fájdalmas testrészekre. Úgy
hat, mint a hvesztést gátló, jó meleget tartó boro-
gatás, vérbség elidézése útján fájdalomcsilla-

pitóan és esetig oszlatóan.

Hamuka (nOv.) a. m. Berteroa, a keresztes vi-

rágnak génusza, melynek egyik faja a nálunk
elterjedt fehérvirágú Berteroa incana (L.) DC.
Hamakúp (geoL), visszahulló vulkáni hamo ré-

teges felhalmozódásából felépül vulkáni kúp. L.
Vulkán.
Hamulas (lat), a csontokon lev horogalakú

nyújtványok neve.

Hamun, nagy kiterjedés mocsár Perzsia, Af-
ganisztán és Beludzsisztán határán, benne vész
el a Hilmend folyó s valószínleg ennek deltája

sekélyesítette el tóból mocsárrá. 390 m. magasban
fekszik, amint Lenz 1858. megállapította. E.-i ré-

szén két nagjobb tó van: a Hamun-i-Svaran,
s a H.-i Farah, az elbbiben a Hilmend vész
el Bellew angol utazó szerint azonban ez a há-
rom mocsár ess idben összeér. Az ókoriak Ária
Falusnak, a kalifátus geográfusai pedig ZttcA-
nek (V. Zirráh) nevezték.

Hamupipke, egyike a világirodalom legked-
veltebb népmeséinek. A franciáknál neve Cen-
driUon v. Gucendrcn, az olaszban CeiierenMa^
az angolban Cinderella, a csehben és általában a
szláv nyelvekben PúpeOca, a finnben Tukkimo.
A mellzött leány v. íiú rendesen három verseng
testvér legííjabbika, aki v. édwanyja lelktoek, v.

más természetfölötti lényndE csodás segítségével

végül legyzi az irígykedket. A flú-fhe nádunk
8 italában az ugtrcásiál ismert a leányalak a
germánságban. UtóU>i változatokban fontos sze-

repe van az ismertcippróba motívumnak, amely
már ókori mesékbra elfordul. V. ö. Strabo. XVII.
Aelian Var. XHI., M. R. Cox, Cmderella (Lon-

don, 1893).

HanniMJr. Ez elnevesés «uan ered, hogy a
H. régebben a fia hamujából késstUt és lúgos ter-

méBwtébI kifolyólag a bnek sflcainltaBigot

köIesönOi. Kémiai összetételét teUntre, ISolkotö

réoe káUmnkarixmát (K,CO^, vagyis a kálinm-
naJc hasonló vegyfllete, mint a szóda a nátrium-
nak. Legrégibb elöáUítása a ffthamubl történt

E célból a fahamut kettte üanek kádakban víz-

zel kilágooák, a Va. 20—85*/«-(W <rfdatot vastts-

tökben l^árologta4ák és lángkemencékben ki-

égetik (káloinálAs). Az igy kapott nyers H. kOrfil-

belttl öO—80*/, káUumkarbonátot (K,CO,) és 5—
90*/, káUumsinlf&tot /u: cn > ^ i^evés szódát

(Na,COJ és káUumk

:

i tartatanas. Est ai
eljárást ma nuí^ csak ::.. .:ik, ahol nagy kitor-

jedésfl serdkben a kidlt fákat gályákat és hul-
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ladökot jobban nem értékesíthetik. Mert a fa hamu-
tartalma igen kevés, 0-2—

2«/o, és ebbl is csak

mintegy lOVo H.-t kapunk. Ma a H.-t fképen a

cukorrépa-melasz hamujából, a stassfmti klór-

káliumból, V. a gyapjumosók vizébl állítják el.

A cukorrépa-meíaszból a H.-t akként állítják el,

hogy elbb a cukrot erjesztéssel v. más eljárás-

sal (pl. saccharatos eljárások) eltávolítják. Ná-
lunk különösen a szeszgyárak kiorjesztett me-
laszából készítik. Ezt lepárologtatják és sajátos

lángkemencékben készítik. A kapott moslékhamu
40— 70"/o káliumkarbonátot tartalmaz, ezenkívül

még káliumklorid, szulfát és szóda is van benne.

Ezektl a tiszta H.-t frakcionált kristályosítással

különítik el, mely azon alapszik, hogy az említett

sók közül a H. oldódik legjobban, a többi a mos-
lékhamu vizes oldatának fokozatos bepárologta-

tá.sa közben kikristályosodik és eltávolítható. A
végül megmaradt oldatot bepárologtatva és ki-

égetve olyan H.-t kapunk, melyben kb. 95o/o ^

tiszta káliumkarbonát. A káliumkloridból a H.

elállítása a Leblanc-fólo szóda gyártásához (1.

Szódagyártás) hasonlít. Újabban magnéziával
(MgO) és széndioxiddal (COJ a klórkálium vizes

oldatából a kálium- és magnézimnnak ketts kar-

bonátját (2 KHCOs.MgCOJ választják ki, a visz-

szamaradt oldatot szrkön eltávolítják és a jól

kimosott kettssót vízgzzel nyomás alatt meg-
bontják, midn oldhatlan magnéziumkarbonát és

tiszta H.-oldat keletkezik. Ebbl a tiszta H.-t le-

párlással és kiégetéssel nyerik. A birkagyapju mo-
satlan állapotban kb. 50o/o izzadtságot és egyéb
szeimyez anyagot tartalmaz, melynek 20''/o-a

káliumsó. Ha a mosóvizet lesrítjük és lepárolog-

tatás után kiégetjtlk, akkor ismét a moslékhamu-
hoz hasonló nyers H.-t kapunk. A H. igen becses

segédanyaga az üveggyártásnak, szappangyár-
tásnak és káliumsalétromkészítésnek. Ezt nem
tekintve, a kémiai iparban még sok más alkal-

mazást nyer. V. ö. Wiclielhaus-Pfeifer, Népszer
eladások a kémiai technológia körébl (Magy.
Term. Tud. Társulat, 1908) ; Ost, Lehrbuch der
chomischon Technologie (Hannover, 1911).

Hamvas, leped, melybon egyet-mást visznek
a mezre, v. amelyet a szapulósajtárra szoktak
borítani. Köcölének is mondják. L. még Hammas.
Hamvasd, kisk. Vas vm. felsri j.-ban, (i9io)

557 német lak., postaügynölíség, u. t. Felslöv.
Hamvas égerfa, 1. Egerfa.
Hamvas füz, 1. Fz.
Hamvas réce v. barátréce (Aythia ferina L.),

1. Récefélék.

Ha.mvas rétihéja (Gircuspygargus L.),l. Héja.
Hamvasság, a növények párolgásának korlá-

tozása végett a növények felületét borító viasz-

tól száimazik, amely a növény testét, különösen
leveleit többé-kevésbbó kékes, szürkéskókes vagy
fehéres hamuszínvé teszi, pl. a szölibogyón, a
maudolán, a szegfülevélen, szilvagyümölcsön. A
viaszról meggyzdhetünk, ha a hamvas felüle-

tet meleg alkohollal v. éterrel leoldjuk, v. pedig
melegítés által, dörzsölés által is leolvasztjuk. A
viaszt az epidermisz-sejtek falából alakult kutl-

kula-rétog választja ki. A viasz bevonata állhat

:

1 szemecskékböl, amelyeknek nagysága körülbelül
0001 mm., pl. füvek, nszirmok levelein ; 2. me-

rlegesen álló pálcikákból, pl. a cukornád csomóin

;

3. rétegekbl, amelyeknek vastagsága 0*001 mm.
és amelyek repedésekkel bírnak, pl. a Thuja leve-

lein, a krózsa levelein, de lehetnek a rétegek
egészen 5 mm. vastagok is, pl. a viaszpálmán (Ce-

roxylon).

Hamvas sáska, 1. Sáska.
Hamvasztás, 1. Halotthamvasztás.
Hamvasztó, 1. Halotthamvasztás.
Hamvazószerda, a kat. egyházban a40 napi ú. n.

nagyböjtnek els napja(böjtt).Nevétonnan kapta,

mert a pap e napon hamut szentel, mely az elz
évi virágvasárnapról megmaradt pálmák v. bar-

kák elégetésébl készül s e hamuval a hívek
homlokát keresztalakban megjelöli, miközben e

szavakat mondja : Emlékezzél meg ember, hogy
por vagy és porrá leszesz. A liamvazás eredete az

segyházban keresend, mikor is a püspök a nyil-

vános bnösök fejére hamvat hintett s felhívta

ket, hogy bánják meg vétkeiket. Az ily vezek-

lökhöz késbb alázatosságból más buzgó keresz-

tények csatlakozván, ezek is meghamvaztatták
magukat s az 1091. tartott beneventi zsinat már
kötelezvé tette e szertartást, mely a XII. és XIII.

sz. óta általánossá lett.

Hamvveder, 1. Urna.
Hamy, Ernest, francia antropológus, szül.

1842 márc. 10. Boulogne-sur-Merben, megh. 1908
nov. 18. Parisban. Quatrefages tanítványa volt.

1872-ben a Jardín des plantes természetrajzi mú-
zeumának asszisztense, 1892. tanár. 1880-ban a
Trocaderóban megalapította az etnográtíai muzeu-
mot ; 1890. a francia akadémia tagja lett. Tanul-

mányai különösen Amerika néprajzi viszonyait

tárgyalják. Nevezetesebb munkái : Préois de pa-

léoutologie humaine (Paris 1870) ; Crania ethnica,

les eránes dos races humaines (1875—82) ; Voyago
de Majorcains aux iles Canaries au XIV. siécle

(1884) ; Anthropologie du Mexique (1876—91, 3
rész); L'oeuvre góographique dos ,Reinel et la

découverto des Moluques (1891); Études histo-

riques et géographiques (1896) ; Decades ameri-

canae. Mémoires d'arehóologie et d'ethnographie

américaines (1896—99, 4 rósz); Aimé Bonpland,

médecin ot naturalisto. exploratour de l'Amérique

du Sud (1906). Ó adta ki Humboldt S. Lettres

américames 1798—1807 (1905) c. munkáját.
Hamza, gyakori személynév a mohanimedá-

nok közt (a török hódoltság idejébl van meg
nálunk is a Hamzsabég helynév).! . H. ihn Ahá al-

Muttalib, Mohamed próféta nagybátyja és ügj-é-

nek hü pártolója ; a mekkaiak ellen Ohod mellett

vivott ütközetbon esett ol (l. Hind). A moham-
medánok szent személynek tartják. — 2. H. ibn

Haszan al-lszfaháni, perzsa eredet mohamme-
dán Ülológus és történetíró (960 körül) ; számos
munkái közül egy történelmi dolgozata maradt
fenn, melyet Gnttwaldt arabul és latinul kiadott

(2 rész, Pétorvár és Loipzig 1844 és 1848).

Hamzsabég, község, 1. Érd.
Han ( Han-sur-Lesse, ^tad: aH-síDr-ioM), falu

Namur belga kor. Dinant járásában, a Lessé mel-

lett. Híres a kb. 1500 m. hosszú cseppkóbarlangjá-

ról (Trou de Han), 497 lak.

Han (latinosan Gallus), Vlrich, az els római
könyvnyomtató, megh. 1478. v. 1479. Torquo-
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Rómába, hogy Meditatio-

iaB». A síép gót metszés
;Atínnee-b61 három pél-

! az egyik a bécsi

I U'loldalas funetszet-
tel \a:; nv;», l^öiMieoi kiadta Ciooro és 1470.
Quinti iaiia> -. munkákat Ezntóbbiban fordulnak
elö az els ontott görög betflk.

Haa., növénynevek ntán Hanre H, P. nevé-
• iítése. Fmve: Adversaria in Stirpes

Aí!iae orientális criticas minusvo notas

H a. m. vendégl, szálló ée e^*nttal

» kerosKCdOK ierakodó háza is. Nagy épület, négy-
ongMtt udvarral, kisebb cellákkal, ahol a keres-

kodfik és zarándokok megszállanak. Az ujabb,

modernebb H.-ok azonban rendos vondégfogadók,
ahol étel. ital és bútorozott szobák kaphatók.

Han&fíták, 1. HanefUák.
Hanaike (japán : hona a. m. virág), agyagból,

bronzból stb. készült virágtartó. A virágai és vi-

rágos áL'iral való diszités Japánban egész mvé-
szet

-

és elsajátítása hozzátartozott a jó
nevt ^ H. formája rendkívül változatos.

Hanajna. kisk. Ung vm. szobránezi j.-ban,

(i»io) 434 rutén és magyar lak. ; n. p. Jósza, u. t.

Szobránez.

Hanák János, zoológus, szül. Kis-Kéren (Abaig-
Toma) 1812 júl. 25., megh. mint bujdosó Kricso-

ván (Krassó-Sairény) 1849 szept. 2. 1832-ben ko-
gyesrendi tanár volt Mármarosszigeten és Buda-
pesten; 1846. akadémiai levelez taggá válasz-

tották; zoológiai munkásságának legbecsesebb
tennéke : As áUattan története és irodalma Ma-
gyarországon (Pest 1849) c. dolgozata.

Ebmako, japán szbiéúnö, ^a Yakko tanít-

ványa, régi szinéaz-család ivadéka. 1906—908-ig
nagyobb európai körutat tett s ekkor Budapestre
is ellátogatott 8 meglepte a közönséget kifejez
ée realioitikus játékával. Els sorban drámai szi-

néem. de jeles a vígjátékban is.

Hanákok (csehül : hanái-i, egyesben : hanák),
Mon-av>rszágfoan, a Hanna nev, nagyon termé-
keny, Hanna tolyótrtl átszelt .síkság lakói, Olmütz.
Krerasier és Wi.^cliau k»»Z(»tt. A H. erteljes nép,

s^ját dialektusuk szerint beszélned ; erkölcseikben

és laokásaikban még sok si^átságot riztek meg
és BHMTgalmuk s munkásságuk által tnnek ki

namsaé^aik közül, akiiekéi nem szívesen kötnek
hánsBágot. Egyébként sem nyelvileg, sem etno-

gráflailag nem különböznek tlük annyira, hogy
ktUdn osoportiM soroztassanak. Jólétük közmon-
dásos. Ssraivedélyes muzsikusok és táncosok. P-
helyfik Prossnitz és Kremsier.
Hanmp (franc., tJM: aaap), fémML, leginkább

ezüstbl készült ée inegwanyozott nagyobb mé-
ret iv^edény, öblös és talpas serleg. A talpat az
edénnyel összeköt szár ée a födél a legdíszesebb

része.

Hanaa, egykor H. grófiságnakjeleniegaz ngyan-
ily nev járásnak sséldidye Kaasel poroes kerfllet-

ben, (1910)37,472 lak., Jel^itékray sdyemlpural,
kesztyükészitéssel, sör-, br-, kártiya- és dohány-

gyárassal ; a valódi éshamis ékeseid készítésében
vele Németorsságban csak Pforzheim versenyez-
het ; H. csiüaiem az egyedüli német város, ahol

platlnatárg^akat is készítenek ; kereskedelme, kü-
lönösen fával és borokkal, igen élénk. Ipara abból
az idbl való, midn a hazájukból elzött flaman-
dok és vallonok lö97. falai közt meglepdtek.
Az ó- és i^-városból álló H. egyenes ^ szabályos
utcákból áll, ültetvényekkel és kertekkel van kö-
rülfogva. Jelentékenyebb épületei : a kastély, egy-
kor a H.-i grófok lakóhelye, a Szt. János-tomp-
lom (1658—79. épült), az igen régi Mária-tomp-
lom, a városháza. A város eltt a Majna part-

ján van Philippsruhe nev kastély szép parkkal
a XVUl. sz. elejérl. H. 1303. kapott városi jogo-
kat, de már a XU. sz.-ban az ugjanily nev gróf-

ságnak volt székhelye. U. Reinhardnak 145L be-

következett halála után két fia osztozott az atyai
örökségben és alapította a H.-Münzonberg és H.-
Lichtenberg grófi családokat. Az elbbi 1642. Ern
János személyében kihalt és birtokai az ifjabb

ágra szállottak, amely 1736-ig élt. II. Reinharrf
János elhun>-tával H.-Münzenberg Hessen-Kassel

-

lel, H.-Lichtenberg pedig Hessen-Darmstadttal
egyesíttetett. IX. Vilmos végre mind a két gróf-
ságot egj'esítette Hessen-Kassellel, az 1803-iki
tartományi gylés pedig hercegségre emelte.
1809. H.-t a franciák a frankfurti nagyherceírség-
hez csatolták. 1813. azonban visszakerült Hossen-
hez, 1866. pedig ezzel egjütt Poroszországhoz. H.,

amely a Grimm testvérek szülvárosa, még arról

is ismeretes, hogy 1813 okt. 30. itt vívta ki utolsó

gyzehnét Napóleon a Wrede vezérlete alatt álló

egyestilt bajor-osztrák hadseregen. 1896. a Grimm
testvéreknek, 1897. pedig II. Pülöp Lajos grófnak
emlékszobrot állítottak.

Hanaa, Gertrude, hercegn, Frigyes Vilmos
hessen-kasseli választó-fejedelem neje, szül. Bonn-
ban 1806 máj. 18., megh. Prágában 1882 júl. 9.

Családi neve Falkenstein volt s Ijehmann porosz
tiszthez ment nül. Bonnban megismerkedett le-
gyes Vilmos hessen-kasseli trónörökössel, kinek
kedvéért férjétl elvált s a trónörökös felest'ge

lett 1831. Férje elbb a Sc^iiméMr^ grófni, m^d
1853. a U.-i hercegni címet adta neki, de nem
tudta kivinni, hogy a német fejedelmek e házas-
ságát érvényesnek ismerjék el. H. hercegn gyef
mekeí sem örökölhették atyjuk rangját ée nevét,

s csak a H. hercegi címet viseUk. Legideebb flai,

Wilhelm (szül. 1836., megh. 1902) ée Kari (szül.

1840.. megh. 1905), gyermektelenül haltak eL
A H. hercegi címet jelenleg Heinrich, a hanna-
dik testvér viseli (sztU. 1842).

Hanauer Jjrpad István, Szt. Imre-kollégiumi

igazgató, szül. 1869 dec. 28. Pápán. A teológiát

az innsbrucki egyetemen végezte s teol. doktori
oklevelet nyert Pappá szentelték 1892. Lelki-

igazgató volt a veszprémi, 1904 óta pedig a bpestf

központi papnevelben. 191 i-ben a Szt Imre-kol-
légium igazgatója, 1913. marosvásárhelyi a apát
lett. Számos tudományos dkkein és tanulmányain
kivül kiváló munkái : A kSlesönös igaaágonág
a katholikus erkölcsteMban, különös lekmteUel a
magyarmíuánjogra (1909) ; A lelkiismerH{í9í2).

Hanairi njénce. A XVI. sz. közepén kezdték
m«iekttl németalföldiek Hanauban a fayenoe-
gyártást A XVII. sz. közepén a gyár — még
mindig németalföldi bevándorlók közremúkdéee
folytán — feUendOlt és egéexen Delit ízlésében
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dolgozott. A XVIII. 8Z, ban az eddig kizárólago-

san használt kék szín mellett a sárga, zöld és

viola is alkalmazást talál. A XIX. sz. elején meg-
sznik Hanauban a fayence-gyártás. A példányok
nehezen ismerhetk lel, mert nem nevezik meg
keletkezésük helyét. A jegyük néha H. vagy egy
nyolcad hangjegy két vízszintes vonással.

Hanausek, Thomas Franz, német botanikus,

szül. Weitwörth kastélyban (Salzburg) 1852 szept.

26. Elbb tanár volt, 1897—99-ig az élehniszer-

vizsgáló intézet igazgatója, majd gimnáziumi igaz-

gató ós a technológiai iparmúzeum igazgatója lett

Bécsben, 1902. pedig gimn. igazgató Kremsben,
ahol árúgyüjtemónyt és árú-laboratoriumot alapí-

tott. Sok dolgozatot írt az árúk, különösen az
élelmiszerek hamisításáról. ÖnáUó mvei: Die
Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzen-

reich (Cassel 1884) ; Lehrbuch der Materialien-

kunde des Tierreichs, des Pflanzenreiches u. des

Mineralreiches (Wien 1887-1892, 3 köt., 2. kiad.

1898) ; Lehrbuch der Somatologie und Hygiene (u.

o. 1894-97, 4. kiad. 1904) ; Die Entwicklungs-
geschichte der Frucht und des Samens von Coffea

arabica (u. o. 1890 és 1891) ; Lehrbuch der Tech-
nischeu Mikroskopie (Stuttgart 1901).

Hanbalitái, az ortodox iszlám négy egyenl
rangú rítusa egyikének követi, kiknek imámja
Ahmed b. Hanbal hires bagdadi vallástudós

(szül. 780., megh. 855.) a hagyományos hitet a
mu'taziliták (1. o.) racionalizmusa ellen vitatta.

Iskolájából az iszlám dogmatikájának legorto-

doxabb, a rítus dolgában legszigorúbb irányvi kép-
viseli kerültek ki. Az összes ortodox rítusok

(1. Fikh) között a H. vannak legkisebb számmal
az iszlamság különféle vidékein szétszórva. A H.
irányából került ki a Vahhábiták (1. o.) mozgalma
Közóparábiában.
Hanc, tudományos állatnevek után Hancock

Albany nevének a rövidítése. Hancock angol
természetbúvár volt, aki különösen konchiliolo-

giával foglalkozott. Több mnek szerzje, me-
lyek közt nevezetes Joshua Alderrel együtt ki-

adott díszmunkája, az angol tengerek csupasz
csigáiról (A monograph of the British Nudibra-
nichiate Mollusca ; London, Ray Society, 1845—
1865, 7 köt).

Hancockit (ásv.), apró egyhajlású kristályok,

amelyek az epidotra emlékeztetnek ; vörösbarna.
Képlete az epidotéhoz hasonló :

R"(R"'0H)R'»(S,.0,)3,
ahol R"=Pb, Ca, Sr, Mn és R'^'=A1, Pe" , Mn'".
Termhelye Franklin (New Jersey).

Hancoruia Gomez (növ.), az Apocynaceae
család génusza. Egyetlen faja, a H.speciosa Gom.,
brazíliai, csüng ágú kis fa. Virágzata végálló
álemyö és hosszú virágokból áll. ültetik is. Ter-
mése bogyószer, húsos bolü, kitn, édossavany-
kás gyümölcs, a mangnba ; galamb- v. tyúktojás
nagyságú. Kérge tejébl kitn kaucsukot nyer-
nek, ez a mangabeira-kaucsuk.
Háncs, 1. H., Mrs, háncsrészlet (phloem, liber,

közbeszédben néha szijács, növ.), az edénynyalá-
bok kifelé es részén lév szövet, mely a kétszik
ós nyitvaterm növényekben a kambium mk()-
dése folytán óvrl-óvre gyarapodik és össze-
függ réteget alkot. A még különálló edénjTiya-

lábok H.-része az elsdleges H., a kambium-
gyr mködése folytán keletkezett H. pedig a

másodlagos H. Az elsdleges és másodlagos H.
teszi a másodlagos kéreg legnagyobb részét, ezt

nevezik a közbeszédben a fák kérgének. Elemei a
H.-rostok V. kemény H., a H.-parenchlma és a

rosta- V. szita-csövek, mely utób-

biakat együttvéve lágy H.-nak is

hívnak. A H.-rostok szolgáltatják

a legfontosabb rostokat a szövés-

fonáshoz. A kender, len, rami stb.

szövetek mind H.-rostokból ké-
szülnek. Hosszú, megnyúlt, mind-
két végén kihegyezett, vastag-

falú, hasítékszer gödörkékkel el-

látott elemek (1. ábra) ; hosszu-

1. ábra. Egyszerit háucsrost. — 2. ábra. Elágazó háncsrost.

ságuk a kenderben 10 mm., lenben 20—40 mm.,
raraiban (Boehmeria nivea) 22 cm. ; néha elágaz-

nak (2. ábra). A H.-rostok csoportosan állnak

(sztereoma-öv) és elrendezésük a növényi testben

a mechanika törvényeit követi. Kikészítésüiv

áztatással történik. Az ú. n. kötö-H.-ot részben a

hársfa H.-ából, részbon a Baphia nev pálmák
levelébl készítik, az elbbi csak H.-ból áll, míg
az utóbbin a felbör is rajta van. L. Bostok. — 2.

H., 1. Agancs.
Háncsalaku fasejt (növ.), 1. IJbrif'orm-sejt.

Hancsik v. liancsok, földrészletek határvona-
lainak mofíjolölóséro szolgáló, apró vakondturás
nagyságú földkupacok. Magát a miveletet han-
csikoMsnak mondják.

Háncsrost, háncssejt (növ.), 1. Edénynyaláb és

Háncs.
Háncssugáx (növ.), a bélsugárnak 1. o.) a háncs-

ban lév része.

Hanc Yeniaiu petiiuusqac danin«i«
que violssiiu (lat.) a. m. ezt a bocsánatot kér-

jük s mi is viszonozzuk (idézet Horatius Ars
poeticájából).

Handabanda, liencegés, hányavetiség, a ko-

moly szándék, bátorság s igazi tehetség hiányát
álcázni törekv szájhsködés.
Handabanda, humorisztikus lap ; Kákay Ara-

nyos névvel Kecskeméthy Aurél adta ki és szer-

kesztette 1863 jan. 10-tl jún. 20-ig ; hetenként

egyszer jelent meg.
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HAüdalbiistTahása (azeltt : Bustyaháza), kis-

kfiaég Mánmaros vm. técsöi j.-bam. (i»io) 709
magyar ée német lak. ; vasútiUlomAs. postahiva-

tal, távbeszél.

HABd »n«l eje-tralnins (ang., cju : hend

•ad 4|tréiiiii«), angol isk<Mkban a kézügyesítö okta-

tás neve. L. KézügyesÜö oktatás, Munkaiskola.
Handaaioid (svéd), 1. KézügyesÜö oktatás.

Handeckfall, az Aare vízesése, 1. Aare.
Handel Berta, 1. Diósy.
H&ndel, Georg Friedrich, német zeneszerz,

sztU. Halle a/S.-ban 1685 febr. 23., megh. London-
ban 1759 ápr. 14. Atyja, aki kirorgos volt, 63
évee korában házasodott meg s feleségül vette

Tanst Idkész Dorottya nev le&nyát. H. tehetsé-

gén etoönek a szász-weissenfelsi herceg lett

flgyeimes, aki a nyolc éves flnt rradszeresen ta-

nittatta. H. els és egyetlen mestere Zachau Fr.

W. orgonista volt. 1703-ben H. Hamburjiba ment,
ahol a Keiser vesetése alatt álló német opera zene-

karában lett hegeds, megismeiicedett Matheson-
nai és sikert aratott els oper^ával, Almirával
a706).AzAlmirátkétmásikmúvekövette.l70&ban
tudásának fejlesztése céljából Olaszországba uta-

zott. Velencében .\gTÍppina c. operája nagyon
tetszett (1708). Rómában mefrismerkedett Ales-

sandro és Doraenioo Scarlattival és Corellivel.

1710-ben a hannoveri választófejedelem udvari

karnagya lett s Hannoverbe költözött, de még
ugyanéiban az évben, angol tisztelinek hívá-

sára, akikkel Olaszországon ismerkedett meg,
ellátogatott Londonba, ahol 14 nap alatt kompo-
nált operájával. Rinaldóval, valóságos diadalt

aratott. 1710-12-ig mködött Hannoverben, 1712.

végképpen Londonba költözött. Anna angol ki-

rályn aOO font sterling évi fizetést biztosított

Bzáúoaárs és ezt a fizetést nem vonta meg tle
AnnA királ}7i utóda (1714), a hannoveri vála.'iztó-

fejedelem sem, U. volt mecénása, aki mint angol
király L György néven uralkodott. 1720-ban a
londoni operaház (Boyal academy of music) szer-

vezésével és igazgatásával bízták meg. A azfnház

1721. nyílt meg és 1721—28-ig H. 14 operája ke-

rült benne bemutatóra. 1728-ban az operaházat
anyagi zavarok miatt be kellett csukni. H. még
kétszer tett kísérletet az operaház szanálására.

1729-ben új társulattal próbálkozott, melyet azon-

ban 1733. el kellett bocsátania, mert a vállalko-

zás megbukott. A nagy szellemi munkával járó

megerltetés következtében jobboldali szélhOdés

is éirte. H. vassiervezete azonban cwakhamar ki-

heverte a bajt 1734-ben utoUára kísérete meg a
színház reoi^anizálását. 1740-ben Deidamia c.

dalmúví^voi vi"V:"v~'" bücsut vett a színpadtól,

amely n myagi romlását (Áozta.

Aminem .....„.: .^...„val, azt elérte oratorinmai-
vaL Bnent mtivel megaierasték számára a kon-
zervatív és vallásos angoi kfiataség nüongását
és hódolatát, amely élte végéig kisérte. Btete vé-

gén a mo£rvnIrnIá.s veszélye fenyegette. 6 azon-
ban rer ' tovább dolgozott és halála

eltt mó ^ • 1 is dirigálta legnagyobb alko-

tásának, a .\lo^^iiís e. oratóriumának egyik el-
adását. .Anglia a legnagyobb angol zeneszerzt
gyászolta benne. A Westminster apátság tonplo-
niában temették el. Szobrát és síremlékét BonbU-

liac készítette (1762). H. a legtermékenyebb zene-

szerzk egyike volt. Összes müveinek els kiadása
.36 folio kötetben 1786. jelent meg Jjondonban,

Arnold szerkesztése alatt. A német HJLndel-Oe-

sellschaft megbízásából 1859—94. Chiysander
Pr. rendezte ismét sajté alá mveit. Ez a kiadás
100 folio kötetet foglal magában. Nevezetesebb
mvei: 1. oratóriumok: Acis és Galathea, Eszter

(1732); Deborah, Athalia (17-3.3); Saul, Izrael

Egyptomban (1739) ; L'allegro, il pensieroso ed il

moderato (1740) ; Sámson, Messiás (1742) ; Semele
(1743); Herakles, Belzacar, József (1742); Juda
.Makhabáus (1746) ; Joeua (1747) ; Susanna, Salomo
(1748); Jephta(1751) 2. Operák : Daphne, Plorindo,

Rodrigo (1708) ; Radamisto, .Mucio Scaevola (1721);

Tamerlano (1725); Sciplone, Alessandro (1726);
Admeto, I. Riccardo (1727) : Tolomeo (1728); Erio

(1731); Susanne e Orlando (1732); Pastor Fido

(áj átdolgozásban (17-34); -Álcina (1735); Ata-
lanta, Arminio (1736); Berenice (1737); Jve in

Argó, bueneo (1739). Egyéb mvei: Tedeum
az utrecbti béke alkalmából rendezett ünnepre
(1715); Koronázási anthem II. György trónralépte

alkalmából (1728) ; 12 szonáta hegedre v. fuvo-

lára, 13 szonáta 2 hegedre, 5 zenekari koncert,

13 triószonáta, 6 concerti grossi (az ú. n. oboa-
koncertek), 20 orgonaverseny, 12 versenym vo-
nóshangszerekre, sok snite, fuga és fantázia or-

gonára és zongorára. A H.-irodalomból kiemeljük
a következ müveket: Matheson tanulmánya
(Ehrenpfoi-te 1740) ; Maintcaring, Memoirs of the
life of the laté G. P. H. (1760); Hiller A. J., a
Wöchentlichen Nachrichtenben (1770); Haickins
zenetörténetében (1788); Sölcher, The life of

H. (ia^7); Chrysander, G. F. H. (a loírnagyobb,

sajnos befejezetlenül maradt m H.-ról. 1740-ig
tei^jed) ; Gerrinus, H. und Shakespeare ; Volbach,

G. Fr. H. m9S);MarschaU S., G. Fr. H. (1901);

Wüliams C. P.. G. Fr. H. (1901); Cimmings W.
H., H. (1905) ; Hadden C. J., Life of H. (19Ó5).

Haadel and Haj^dn Society, a legna-

gyobb amerikai hang\'er8enytársulat. 18 lói-ben
alapították Bostonban Graupner Gottlieb. Webb
Smith Thomas és Peabody Asa. Évenkint mint-
egy tíz oratórium-eladást ée 1866 óta három-
évenkint egy-egy nagy zeaei flnnepet tart 1847
óta a következ neves karmestetrek álltak az élén

:

Horn C. E., Perkins C. Ch., Goodson B. J.. Webb
J. G., Bergmann Kari. Zerrahn Kari, Láng J. B.,

Hermann Roínhold. Mollenhaa«' Emil.

Handelmann. Gottfried Beinricli. német tör-

ténetíró, szül. Altonában 1827 ang. 9^n., megh.
Kiéiben 1891 ápr. 26-án. Részt vett a schleswig-

holsteini szabadságharcban (1848—60). 1866-ban
a kiéli egyetem tanán és a fedüeswig-holsteini

múzeum tee lett. Nevezetesebb mvei : Vorgo-
sdik^tUche Steindenkm&ler in Sohleswig-Hol-
stein (Kiel 1872-74) ; Oesohichte von Schleswig-

Holstein (n. o. 1874) ; Vorgeschichtlichte Alter-

tumsininde von Schleswig (n. o. 1875).

Handel-Massetti, Etmea, az f^abb német
írónk között egyike a legldválbbaknak, szttl.

Bécsben 1871 jan. 10.: AaaitriábaB irodalmi

mködésének él. Els költi kiflárieteit NoveUen
(Graz 1906) és Hist(Mrisohe NoveUen (Kevelaer

1907) címen bocsátotta kOsre; feltnést keltet-
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tek regényei : Moinhard Helmpergers denkwür-
diges Jahr (7. kiíul. Kempten 1908) ; Jesse und

Maria (u. o. 13. kiad. 1908, magyarra ford. Atier

István, 1907) és Stophana Schwertner (1913),

mely tárgyát szülföldének történetébl meríti.

Kiváló a beutschos Recht und andre Gedichte

(u. 0. 1908) c. mve.
HándelSchütz, 1. Hendel-Schütz.
Ilaiidfestc (német) a. m. okirat. A név onnan

ered, hogy régente pecsétnyomó hiányában az ok-

irat alá a hüvelykujjat viaszba nyomták.
Ilandicup (aug., ejtsd : hendikep), az olyan ver-

seny, amelyben a résztvevk nyerési kilátását,

chauceát az ezzel megbízott szakember (1. Han-
clicapper) akár több v. kevesebb súly kiszabásá-

val (galoppversenyeknél), akár elnyök vagy
hátrányok kiosztásával (ügetversenyek, atlé-

tika 8tb.) kiegyenlíteni iparkodik. Az ideális

H. persze az volna, ha azután valamennyi ver-

senyz egyszerre, vagyis holtversenyben érne a

célhoz. Sikerült H. az, amelyik ezt az ideált leg-

jobban megközelíti. A H. szó az angol «Hand-in-

the-cap» (kezet a sapkába) szavak összevonásá-

ból keletkezett s eredete egy írországi tréfás nép-

szokás, amely abban áll, hogy bizonyos csereüzle-

teknél a csereberélk döntbírót kérnek fel. A cse-

rélni óhajtók egy-egy pénzdarabot tesznek sapka
alá s kezüket ott is hagyják. A bíró most kimondja
döntését, mire a feleknek ki kell húzniok kezüket

a sapka alól. Ha a pénzdarabot is kiveszik onnan,

ez azt jelenti, hogy a döntéssel meg vannak elé-

gedve, de ha a pénzt ott hagyják, az üzlet nem
jött létre.

Handicapper (ang. ejtsd .- hendikepper), a ver-

senyeket rendez egyesületnek az a megbízottja,

aki a handicapekben az elz formák alapján,

de a saját legjobb felfogása szerint megállapítja

a versenyzk súlyait v. azok térelnyét és térhát-

rányát. Ha a versenyzk, illetve gazdáik a H.
munkájával nmcsenek megelégedve, bánatotjelen-
tenek.

Handl (Handl, lat. Gallus), Jacoh, zeneszerz,
Palestrina neves német kortársa, szül. 1550 júl.

31. Roifnítzben (Unterkrain), megh. 1591 júl. 24.

Prágában, ahol 11. Rudolf császár karnagya volt.

Musícum opus-a (1586—90) új kiadást ért 1899.

a Denkmiilern der Tonkimst ín Oesterroich c. gyüj -

töményben. Motettáinak összegyjtött kiadása

megjelent 1610. Egyéb mvei: Misék (1580);
Harmóniáé moralia (madrigálok 1589—90) ,* Har-
móniáé variao (1591) ; Sacrae cautíones (1597).

Handler, Paul, német fest, szül. Altenweddín-
genbon 1833 márc. 16., megh. 1903 aug. 15. Ber-

linben és Düsseldorfban tanult, azután Drezdában
Schnorr vezetése alatt dolgozott és ennek hatása
alatt festette vallásos tárgyú képeinek hosszú
sorát, melyek többnyire északnémetországi tomp-
lomokban vannak. H. készítette az Albert herceg
wíndsorí síremlékét díszít tostott ablakok karton-
jait és tle való a pápai bulla elégetését ábrázoló
falfestmény a magdeburgi gimnáziumban (1883).
Handlova, község, 1. Nyitmhámja.
Handmaim Adolf, mfordító, szül. Nussdorf-

ban (Alsó-Ausztria) 1843 jan. 22., megh. 1906.
THiiuliiüuiyfiinak végeztével 1863. osztrák állam-
lüvntniiink idt, 1869. pedig a magyar államszol-

gálatba lépett át, mint számvevségi tisztvisel.

Mint magyar-német mfordító legelször 1878.

Adolf von der Heide álnéven lépett föl a Stutt-

gartban kiadott, ötven magyar költ költeményeit

tartalmazó, Pannoniens Diehterheim (Stuttgart

1879) c. antológiájával, melynek révén a Kisfa-

ludy-társaság 1879. levelez tagjává választotta.

Azóta számos mfordítás jelent meg tle külön-

féle bel- és külföldi folyóiratokban.

Han<I innss Haud waliren, német jogi

közmondás, amely azt jelentette, hogy ha az iiigÖ

dolog tényleges birtokosát a dolog szerzése miatt

megtámadták (azt állították, hogy nem jogos úton

jutott hozzá), akkor megnevezve jogeldjét (aki-

tl a dolgot szerezte), megmenekült a gyanú alól.

Az eljárás most már a jogeld ellen folyt ; 'ez

ismét hivatkozhatott az jogeldjére, míg végro
az, aki nem tudta megnevezni eldjét, felels

volt és elégtétellel tartozott.

Handó György, kalocsai érsek, humanista tu-

dós és Hunyadi Mátyás diplomatája, magyar csa-

lád sarja; megh. 1480. Tanult a padovai egyete-

men. Elbb Vitéz váradi püspök udvarában ka-

pott állást, 1465-ben pécsi prépost lett. Mátyás
alkancellárrá nevezte ki. Ebben a fontos álhlsban

fogalmazta H. különösen a Podjebradhoz intézett

diplomáciai jegyzékeket. A cseh háború küszíibán

mint állandó követ Rómába távozott ós serényen
dolgozott Podjebrad ellen. 1472ben Németiijhely-

ben alkudozott III. Frigyessel, kivel azutiin létre

is hozta az egyezséget. 1474-ben üfalun kötött

békét a lengyel királlyal. 1474 szén Beatrix ná-

polyi hercegn kezét kérte meg Mátyás számára.
Visszatérve kincstárnok lett és 1478. kalocsai ói*-

sek. 1479. a kincstárnoki hivatalt a fkanceUári
állással cserélte fel és OlmUtzbe kisérte a királyt.

Nagy barátja volt a tudományoknak és sokat ál-

dozott könyvtárára. Életét megírta tisztelje, a
híres firenzei könyvkeresked : Vespasiano Bis-

tricci (magyarra ford, Pulszky Ferenc, a Buda-
pesti Szemlében III. óvf. 1873, 277. oldal). Újabb
adatok nyomán készült Fraknói cikke a Száza-

dokban (Í898, 97—113. oldal).

Handrada (hantrada, ónémet), a rabszolga

szabaddábocisátásának különös módja a germán
népjogok szerint.

Handschuchsheim, elbb önálló német község,

1903 óta Hoitlelberg egyik városrésze.

IlaudN down (ang., ejtsd: hendss dann), szóról

szóra : leeresztett, ölbotott kezekkel. A lósportban

használatos kifejezés annak jelzésére, hegy az

illet ló a legnagyobb könnységgel nyeri a ver-

senyt és jockeyja bátran ölébe teheti a krzoit.

Hands down egyenl érték avval, hogy caiitT-

ben nyerni.

HandN oíi'(ang., ejtsd: hendsi of) a. m. lovinld

róla a kezed. Gladstone híressé vált szava, niv-Iy-

lyel Auszlria-^íagyurországra célzott Bosznia ok-

kupációja idejében.

Handsworth (ejtsd: hendssvörth), 1. község York
angol countyban, (1910) 14.199 lak., jelentékeny

vasiparral. — 2. H. 7cUhSohú,y{ivos Staflbrd an-

gol countyban, Birmingham tszomszédságában,

(1911)68,618 lak. Birminghammel együtt fojlód

hatalmas gyárváros. Sohoban volt a híres James
Wattnak a mhelye.
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-60 cm. hosszú, kétél, késszerú

gylkdE, melyiMlc tObbnyiro ^kosüett maiicolatán
enhn ainnean keTOSztTÚd. A koletí népek az övbo

, : sok vidéken fértl H. nélkül nom
.

,
V itirjobb H.-okat Perzsiában és a

Kan iík.

H a : i :» hán tulajdonosa, vendégls.
Haneberg. Daniul, német kat. tadós és író,

pTlil. T!innob«'u, Kempten mellett 1816 jún. 17.,

"yerben 1876 máj. 31. 1839-ben pappá
V. 1841-ben magántanár a müncheni
II. 1844—72-iff az ószövetség rendes ta-

O-ben a Szt. Benedek-rendbe lépc-tt, de

u-íát megtartotta. 1854-ben apáttá vá-
. 1872-ben speyeri püspök. A kat. hittu-

'

'

'

i közé tartozik. Fó munkái:
türaer der Bíbel (1844, újabb

i,-^nit); Geschichte der biblischen
\'. kiad. 1876) stb. Hagyatékából

ii.r .4J.1VUI . i^vansrelium nach Johannes, über-

setzt u. erkláit (1878—80, 2 köt.). V. ö. Schegg,
Erinneruneen an H. (1878).

Hanefiták (íLt n a/iták), az ortodox iszlám négy
eQ'eniíKiLTÚ iitiL-:ii fL'-v!k(''nok követóí. Alapítójuk

'm .' lám el-á"zam)-

nak : .*., megh. 766);
ö volt irákliau a moliamiiiedáu törvénytudomány
megalapítója. E ritus leginkább elterjedt a
mohammedán vil^ban ;,a török birodalom, India,

Afganisztán és Közép-Ázsia mohammedánsága,
úgj'raint az orosz birodalom tatár mohamme-
dánjai közfitt iseritu." uralkodik. A török szultá-
• lalomban
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húrjain, a hangvilla szárain Icözvétlenül észlel-

hetni ; igen szembetnvé tehetk, ha a hangzó

testhez könny ingácskával közeledünk, melyet

a hangzó test hevesen ellök. Zenei H. v. zönge

az olyan H.,melynek biztosan fölismerhet magas-

sága van. Az olyan H., melyet zajnak, zörejnek,

dörgésnek stb. nevezünk, szintén zenei H.-okra

vezethet vissza, de az ilyen vagy oly rövid tar-

tamú, hogy magasságát nem lehet felismerni, v.

sok zenei H. keverékébl áll. Ekkor is túlnyomó

egy bizonyos H., melynek magassága felismerhet,

ha több, ugyanolyan eredet H.-gal hasonlítjuk

össze, pl. ha egyenl hosszú ós szóles, de külön-

böz vastag kis fenyfahasábokat ejtünk le egy-

másután kemény lapra. A zenei H.-ok keletkezé-

sét a szirénák segélyével szokták megmagya-
rázni. Savart szirénája tengelyen forgó fogaske-

rék, melynek fogaihoz forgás közben papirszelet-

két tartanak. Ennek a fogakhoz való ütödése an-

nál magasabb H.-ot ad, mennél gyorsabban forog

a kerék. Seebeck szi-

rénája köralakú fém-
korong, melyen több

sorban kör mentén
egyenl közökben lyu-

kak vannak. Ha a ko-

rong forgatása köz-

ben a lyuksorra vé-

kony csövön ráfú-

vunk, H. keletkezik,

mely annál maga-
sabb, mennél gyor-

sabban forog a ko-

rong. A csbl a ko-

rong felé tartó lég-

áram itt szaggatottá

válik s így léglöké-

sek keletkeznek, me-
lyek a H. érzetét kel-

tik, ha másodpercen-
ként legalább .30 lökés

fordul el. A lökések

V. rezgések egyenl
szaporasága esetében

keletkezett hang ma-
gassága mindig ugyanaz, ezért a rezgéseknek
bizonyos idre, pl. egy másodpercre es száma
a H. magasságának biztos mértéke. A rezgésnek
egy másodpercre es számát rezgésszámnak ne-

vezik s ezzel jelzik a H. magasságát. Ennek meg-
határozása sokféleképen történhetik, így pl. a
Cagniard de La Tour szirénájával (1. Mra).
Szerkezete a következ : Hengeres fémdoboz
fels, szilárd, köralakú lapján egy vagy több sor-

ban, kör mentén lyukak vannak egyenl távolság-

ban. Alul cs van, melyen át lovegöáramot pré-

selnek a dobozba. A szilárd fedlap fölött, hozzá
egészen közel, épen olyan furatú, könnyen forgó

fémlap van tengelyre ersítve. Az alsó ós fels
lap furatai azonban ferdék és egymásra merle-
ges helyzetek. Ennek az a célja, hogy az alsó

lap furatain ervel kiáramló leveg a fels fura-

tt)kba ütközve, a fels lemezt forgásba hozza. A
leveg itt is lökésszorleg távozhatlk a dobozból
8 így H. keletkezik, moly annál magasabb, men-
nél több lyuk van a körlapon s mennél gyorsabb

1. ábra. Bziréna-

ennek forgása. A rezgésszám mérésére a forgó

tengely fels részén csavarszerü vágással van
ellátva s ezekbe két, mutatóval ellátott fogaske-

rék illeszkedik, ha egy nyomással a tengelyhez

szorítják. Az egyik kerék mutatója a fordulatok

számát adja, a második pedig az els kerék for-

dulatainak számát. Ha ismerjük a lyukak számát
és a forgás idejét, meghatározhatjuk a rezgés-

számot. Ezt a H. abszolút magasságának is ne-

vezik. Két H. intervallumát az egyenl idkre
es rezgések számának viszonya határozza még.
A H. tovaterjedésére leveg vagy más anyagi
közeg szükséges ; légüres térben a H. nem terjed

tova. Ritka levegben, pl. magas hegyek tetején

a H. sokkal gyengébb, mint rendes srség leve-

gben. Éjjel a H. messzebbre és ersebben vehet
észre, mint nappal, mert ekkor a leveg srsége
a különböz rétegekben az egyenltlen fölmele-

gedés miatt nem egyforma és a H. számos vissza-

verdés miatt gyengül. A H. terjedési sebességét

elször úgj' határozták meg, hogy két állomáson,

melyeknek egymástól való távolságát pontosan

megmérték, ágyúkat sütöttek el és megmérték az

idt, mely a puskapor fellobbanása és az érkez H.

észrevevése között eltelik. O^-ú száraz levegbon
a terjedési sebesség 331 m. másodpercenkónt.

le^-ú levegben a sebesség 340 m. Folyadékok-
ban és szilárd testekben a terjedési sebesség sók-

kal nagyobb, mint levegben. A genfl tavon vég-

zett kísérletek szerint a H. sebessége a vízben

1435 m. Üvegben a sebesség mintegy 15-8zör

akkora, mint levegben. Ha a H. szabadon terjed-

het, erssége a távolság négyzetének arányábau
fogy ; ha azonban a H. igen ers, pl. vulkáni ki-

törések, dinamitrobbanások alkalmával, akkor
bizonyos távolságon túl olyan öv következik, ame-
lyen belül a H. nem hallható ; ehhez ismét olyan

öv csatlakozik, amelyben a H. ismét igen ersen
hallatszik. Ezt is a leveg srüsógváltozásaiból

magyarázzák. Ha a H. útjában akadályra talál,

pl. épületre v. sziklafalra, felhre, más snlsógü
levegrétegre stb., akkor visszaverdik. Szabá-

lyosan görbült sima felületek, pl. homorú tükrük,

bolthajtások, szintúgy sík felületek úgy verik

vissza a H.-ot, mint a fénysugarakat. Ezen alap-

szik a beszél- és hallócs használata, a visszhang,

a nagy termekben vagy templomokban a zavaró

utó-H. Ez utóbbi akkor jön létre, ha a falakról

visszavert H. nem olvad egybe az eredeti H.-gal.

hanem valamivel késbb éri a hallgató fülét.

Bármely rugalmas közeg terjeszti tovább a
hangzótest rezgéseit, a közeg részecskéi egymás
után jutnak a rezgési állapotba s így bizonyos

idpontban a részecskék mozgási állapota nem
egyforma ; létrejön az ú. n. hullám, mely a rezgés

iránya szerint kereszt- vagy hosszhullám. Az els
eset akkor áll be, ha szilárd testen vagy nyugvó
vízfelületen alakváltozást idézünk el, pl. húrt

megpengetünk, vízbe követ ejtünk stb. Ilyenkor

a rtezecskók a terjedés Irányára merlegesen re-

zegnek (transzverzális rezgések). A hullára alakja

jól figyelhet nyugvó vízrelületon. amelyen válta-

kozó emelkedések (hullámhegyek) ós mélyedések

(hulláravölgyek) terjednek tova nagyobbodó kö-

rökbon. A hullára hossza azon út, amelyen a rezg
mozgás a rezgési id alatt tovahalad. A hullára
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végpon^aiazoQoe rezgési állafvitiDui i fV.7i<ban)van-

nak ; ug>-a]iez áll a haliámvon t pontjá-
r<M. inolveknek távolsága ogj \ umhosz.

' inhoesznyi távolságban ievo pontok ollen-

K sban vannak, amennyiben kirezgésük és

sebefitiúgük iránta ellenkez. HnaMh^H^i^mni.- Woiot,

kemdk a légnem tegtekben ea totytMíok belae-

jébML ATTIyén hullám 1II1UUUB0 BOflISHNiiESI és
rltbüásokból áll s ei a terjedés irányátenvégbe-
rnenö mozgásból keletkezik. Ha két hallámmoz-
gás teljed ugyanazon irányban, beáll az intor-

ferencia (találkozás) jelensége. Ha hullámheg>-

s. ibn.
PorgóttUcOr.

hollámhegyre és völgy völgyre talál, az ered-

mény nagyobb kilengésú hollámmozgás, ha azon-
ban az egyik bullámból ered begy a másikból
ered völgyre talál, akkor az ered hullámmoz-
gás kisebb kilengésú. Ha ilyenkor a két találkozó

hullár' o.^-or,iy^ tágassága volt, a hullámok egy-
mást <. Ezen jelenséget többféleképen

lehet ... :. :..og elállitani. Igen alkalmas a Kö-
nig-féle manométeres lángzó (2. ábra) és a forgó-

tükör ÍS. ábra). Kis doboz középen vékony rugal-

mas hártyával két részre van osztva. Az ábrán a
baloldali rész a g gázvezetcsövet és az s lángzót

4. ábra. PorgótIkBrbM aéwett Ubemlacok.

tünteti íél ; a jobboldali réez (o) valamely hangzó
toet rezgéseit veszi fel. Ha a ^ázt meg^jtva. a
lángot forgótükörben vizsgának, a nyugodt láng
képe sima. fényes szalag ; ha jobboldalról rezgések
érik a vékony hártyát, a láng képe lángnyelvek
sorozatiiból áll (4. ábra). Uy módon találkozó

hanghullámok ersödését vagy gyengülését jól

lehet felismerni.

Szembe jöv hullámok is találkostiatnak s ek-
kor á.n. álló hullámok keletkeznek.A tovahaladó
hullámban minden további résfeedte késbb kezdi
rezgését Az álló hullámban minden résModce
egyszerre hagyja el a nyugalmi hdyaetet és egy-

szerre tér abba vissza. Hyen hullámok keletkez-
nek, ha a hullámzó mozgás (a hunibr) új közeg ha-
tárához ér, amelyen visszaverdik. Ha pl. hosszú
drótspirális eg^ik végét megrögzítjük s a másik,
szabskl végút a kézzel ritmikusan föl-alá mozgat-
juk, hullám fut végig a spirálison, mely a szilárd

végrl visszaverdve, a spirálist orsószer for-

mába hozza (3. ábra). Az orsószerú szakaszokat
nyugvópontok, az ú. n. csomók válaszlják el

;

ezeknek egymástól való távolsága a haladó hul-

lám fele s ez egyúttal az álló hullámhossza. Min-
den hangszeren ilyen álló hullámok keletkeznek.

A kifeszített és két pontban megn^zitctt húrt
egy helyen megpengetve, v. vonóval meghúzva,
álló kereszthullámok keletkeznek s a húr H.-ot

6. ibn. Caomókloü nag6 húr aIak]«L

ad. Ez annál magasabb, mennél rövidebb, véko-
nyabb és kisebb srség a húr és mennél eróseb -

ben van kifeszítve. Ha a húr mint egész rezeg,
vagyis csomó nélkül, akkor alap-H.-ját adja. Ha
közepében csomó van, akkor az oktávot adja ; két
csomóval rezegve, az oktáv quintjét a^ja ; három
csomó esetében a második oktávot. Ezen H.-ok
rezgésszámai az 1. 2, 3, 4 sornak felelnek meg s

az ú. n. harmonikus fel-H.-ok. Ha a húrt vala-

hol a vége felé megpenget ük, apró papirszelet-

6. ábra. Benaátor.

k^dcel kimutatíiatók a csomók. Kitflnik, hogy as
alap-H.-ot ezek a fel-H.-ok kisérik s ez snbjam^
a H. azinezdéU Magában rezg húr H.-ja alig

hallható. A H. eröeitésp végett rugalmas fából

való szekrényre feszitflE ki, melynek anyaga át-

veszi a húr rezgéseit Ez az ú. n. ráJumgzási^vao-
nancia). LievegA csak határozott méretekben tod
valamdy H.^n rezonálni. így pl. a HetanlMrftz-

féle rezonátorok fémbl való gömbeserfl testek,

melyek egyik oldalon keskeny, a másikon tága-

sabb nyilassal bimak (6. ábra). A keskeny nyi-

last az egyik fOlflnkbe dugva, a másik fnlünlst

jól bedugva, Bck. H. közül osak azt lialljuk, melyre
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a rezonátor levegje ráhangzik. Különböz hang-
szerek s az emberi H. fel-H.-jainak tanulmányo-
zására igen alkalmas a König-féle rezonátoros

H.-elemzö, mely forgótükörrel és manomóteres

7. ábra. Rezonátoros hangelemz.

lángzókkal van fölszerelve (?. ábra). A leveg
rezgéseit sípokban használják fel. Ha csupán a
leveg rezgései idézik el a síp hangját, akkor a
sípot ajaksípnak nevezik. Ha a légrezgést rugal-

mas lemezke indítja meg, akkor a síp nyelvsíp.
Az ajaksíp (8. ábra) széikamrá-
ból s attól elválasztott slpcsbl
áll. A föjtatóból a szélkamrába
préselt leveg csak vékony résen
távozhatik s ekkor a kósólességü

ajakba (ferdén álló lemez) ütkö-

zik. A levegáram részint a síp-

csbe hatol, részint kifelé tart. A
csbe periodikusan érkez léglö-

kések a csben sürdéseket és rit-

kulásokat idéznek el s ezek a cs
végén visszaverdve, álló hullá-

mokat hoznak létre. A cs vége
lehet nyitott vagy zái-t. Ha a cs
nyitott, akkor a legnagyobb srii-

dés és ritkulás a cs közepén van,

ha a síp alap-H.-ját adja ; ezt ma-
nomotrikus lángzóval lehet kimu-
tatni. Ersebb befuvással harmo-
nikus fol-H.-ok állíthatók el. Zárt
síp alap-H.-ja egy oktávval mé-
lyebb, mint a vele egyenl hosszú
nyílt sípé. A nyelvsíp H.-ja a rezg

8. ábra. Ajaksíp lemezko rezgósoitöl függ. A H.

"láSkkaL ersítésére toldalékcs ' való. A
pálcák hossz- és keresztrezgésro

indíthatók. Az els esetben a pálcát középen meg-
fogják és nedves posztóval vagy gyantával be-
dörzsölt posztóval dörzsölik. A H. annál magasabb,
mennél rövidebb a pálca. A keletkezett H. hullám-
hossza kétszerese a pálca hosszának. Ezt a H.-

keltést elnyösen lehet a H. terjedési sebességé-

nek mérésére felhasználni (Kundt-féle porábrák).

Keresztrezgésü pálcák leginkább H.-villák alakjá-

ban használatosak. A fizikában fontosak, mert
kell dörzsölés esetében fel-H.-októl ment alap-

H.-ot adnak. Ezeket is rezonáló szekrénykékre
szokás szerelni. A rezg lemezek csomóvonalaü
a Ghladni-féle H.-ábrák mutatják (1. Akusztikai
alakok). Nagyon szép ilyenforma H.-ábrákat állí-

tott el Antolik Károly, ki rendkívül magas rez-

gés pálcikákkal vékony papírlapokat hozott rez-

gésbe s ezek rezgéseit unom porral (boszorkány-
liszt, semen lycopodii) tette láthatvá. L. még lAs-
sajous-féle alakok.

2. íf. (zene). Fizikai igazság, hogy csak perio-

dikus (vagyis szabályosan egymás után következ)
rezgések adnak olyan H.-okat, melyeknek magas-
sága mérhet, megállapítható. Minden egyéb csak
zörej. A zene azonban az igazi H.-oknak is csak
egy részével dolgozik. Bizonyos szelekcióval él,

kiválasztja magának a céljaira legalkalmasabb
hangfokokat. Ez a kiválasztás ketts irányú. Egy-
fell félreteszi a túlmély és túlmagas H.-okat,

amelyek kellemetlenek, másfell az általa meg-
vont határokon belül is csak bizonyos számú H.-ra
tart igényt. Az oktávon belül mindössze 12 fok-

kal él. A zenei H.-ok egész komplexuma — leg-

alább a mai gyakorlatban — csak ennek a 12
foknak (c, cis, d, dis, e, f, fis, gis, a, ais, h) mé-
lyebbre és magasabbra való transzponálása. Elvi

ellentét csak e között a 12 fok között van. Az
oktáván belül akusztikailag elképzelhet ugyan
a fokok finomabb részletezése, 12-nél több árnya-
lat, de ennek megvalósítása nem mvészi érdok.

és pedig több oknál fogva. Ha a zenében több H.

szerepelne, mint ma, a zenei nyelv túlságosan
bonyolult lenne. Már a mai rendszer mellett — 12
hangból — is lehet olyan komplikációkat terem-
teni, amelyekhez a zenei értelem csak nehezen
fér hozzá; mennyivel fokozottabb nehézséget
okozna a H.-oknak még nagyobb tömege. A zenei

nyelv világosságát, átlátszóságát meg kell óvni.

De más érvek is harcolnak a mai rendszer mellett.

Ha az egymás után következ H.-ok közt a távol-

ság — a magassági különbség— kisebb lenne, nagy
nehézséget okozna a hangszer tiszta hangolása
és a tisztaság fentartása. Amikor egyik H. a má-
siktól néhány rezgésben különlxizik, a differenciák

könnyen elmosódnak. De föltéve, hogy ilyen .'Sza-

batos hangolást sikerülne is fentartanunk. a
fülünk, korlátolt felfogóképességénél fogva, nem
vemié hasznát. Miként a szemünk meg tudja

különböztetni a színárnyalatok egész sorát, de
már egymáshoz túlközel álló ntianszokat nem
képes többé szétválasztani, szintúgy a fülünk

sincs berendezve a fél-H.-nál finomabb távolságok
fölfogására. A hinduk ni>gyed-H.-jai és az arabek
harmad-H.-jai inkább csak az elméletben léteztek,

mint a gyakorlatban. A mai prakszisban a fél-

H.-nál finomabb fokokat csak az ú. n. portamcnio
keretében érintjük, szinte öntudatlanul. Per.szf a
hangszereknek akusztikailag tiszta hangolása az

oktáván belül jóval több fokot követel, mint 12-t.

A tiszta hangolásnak azonban nemcsak technikai,

hanem elvi nehézséirei is vannak ; a mai ú. n. ti^m-

perált hangolás (1. Temjpej'aÍMra) nemcsak prakti-
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kusabb, bánom okosabb, ídeálisabb is a •tisztás-

nál. A zenoi H.-nak négy fötolajdonsága van,

ez a H.-magasság (1. o.), a H.-eröBség (1- o.),

a H.-«zln (1. o.) ós ta abezolat tempó. Ez utóbbi

a H. tartamát jelenti ; azt, hogy egy egéez, egy
fél, egy harmad stb. másodporcig tart-o. Itt nom
arról van szó, hogy egyik H.-nak az idóértóko

hogy viszanylik egy másikéhoz. Ez ut<ibbi jelen-

ség már a relatív tempó fogalma alá tartozik. Az
önmagában álló H. csak a font említett négy tu-

lajdonsággal rendelkezik. Mihelyt azonban több

Hit füzünk egymáshoz, új jelenségek tnnek
a ritmus (1. o.), amely régben öesze-

itiv t<^>mpo fogalmával, a H.-köz (1. o.),

H/ ; kk .:ii (1. 0.), a dallam (1. o.). A H.-ok nem
(•-'-..-z-iu. hanem összetett alakulatok. Minden
H.-ban (a német ilyenkor Klang-ról beszél Ton
helyett) bennrejlcnek fel-H.-ok (v. aliquot-, rész-,

paroiál-H.-ok, 1. Aliquot hangok), amelyek eldön-

tik a H.-szlnt (1. o.). Pl. a nagy C-ben benn lappan-

ganak a követkézé részhangok

:

m
Ta 3

^^- t:
f1=4:

5 8 7 8 9 10 11 la 13 1« 15 16

A csillaggal megjelölt H.-ok — mint akuszti-

kai tünetek — magasság tekintetében nem egyez-

nok meg teljesen a ha.sonló nev és hasonlóan
jegyzett H.-okkal, amelyek a zenei praxisban sze-

repelnek. Bizonyos H.-ok könnyebben olvadnak
össze egymással, mások nehezebben (1. Hang-
pszichológia). H.-ok, amelyek közt már nem
mutatható ki semmilyon rokonsági fok, a legtá-

volabbi sem, nem disszonanciát adnak (amely

ép oly értékes zenei jelenség, mint a konzonan-
cíhi. hanem diszkordanciát. Ez utóbbi kiesik a
zene kiin'ból.

:5. Az ember és az állatok hangjára nézve 1.

Hangképzés fiziológiája.

Irodalom. Helmholti, IHe Lehre Ton den TonempAndan-
gen (aUpretö munka) ; Eayleigh, Theorie on Soond (elnté-

leti mO). Néptzert müvek : BlMerna, Die Tbeoríe de*

Schiülea : ZeUner, Klsu, Radao, GniUemiii, OavMTet múrei.

A H.-idoBokra néire : Antolik, Term. tnd. ÉrtesítA, kiadja

a Magy. Tnd. Akadémia.

Hanga (növ), 1. Erica ; H.-félék, 1. Ericaceae.

Hangábrák, 1. Hang és Akusztikai alakok.

Hangács, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban,

<i9to) 1210 magyar lakossal; postahivatal, u. t.

Kdclény.

Hangácsi Albert, diplomata és csanádi érsek,

megb. 1466 nyarán. Készt vett az 1444. évi

hadjáratban. Hunyadi János a kir. kancellária

f'^jegyzöjévé tette. 1446. az egri kanonoki és a
Szent György kápolnájának igazgatóságával
egytltt járó javadalomhoz a pécsi préposteágot

kapta. l-i^55-ben Carvajal pápai legátustól az er-

délyi fóesperességet nyerte el; 1456. pedig az

egri prépostságot kapta. i465-ben V. László alatt

aíkancellár lett, 1456. kir. személynök. V. László

halála után Mátyás királyhoz szegdött, kinek

megválasztatása körttl nagy érdemeket szerzett,

amiért ót a háládatos Mátyás a csanádi ptispök-

ségre emelte. V. ö. Fraknói, Mátyás király ma-
gyar diplomatái (Századok 1898, 481. oldal).

Hangafélék (nOv), 1. Ericaceae.
Hangaiöld, 1. Földek.
Hangai (nOv), 1. Sinapis.
Hangajah (ném.fai^c/inucA;£'^,Németország-

ban a homokos és terméketlen hangavídéken te-

nyésztett primitív juhfajta, mely a rackajuhra
emlékeztet testalkatú, kisigény állat, lassan

fejldik és nehezen hizik ; húsát ós durva kevert
gyapját használják.

Hangalakok v. hangábrák, 1. Hang és Akusz-
tikai alakok.

llAocarifmnp. «jtad:aS^; magyarosan: han-
gár), általa :i.)kon nyugvó fedél, amilyen
a magj'ari'i ;ilás». Az eródltészetben igy
nevezik a védgátak alá épített termeket v. folyo-

sókat, melyekben a gát védi az ellenséges löve-

dék ellen biztosítva készenlétben tartatnak; az
ily H.-okat békében raktárakul és háborúban néha
laktanyákul is felhasználják. — A légi járó-

mvek számára szóló fészereket szintén H.-oknak
Jnevezik.

Hangarepcsény (nttv.), 1. Sinapis.
Hangásiáp, 1. Tzegmohaláp.
Hangász, a gyalogcsapatoknoz beosztott kth*-

tösök és dobosok gj'üjtneve.

Hangátvetés, a szóban a hangoknak helycse-

réje, p, kanál—kaián, viaszk—viaksz, farag-
csál—faracskál, eleven—eveién (palócosan) stb.

V. ö. Simonyi Zs., A H.-rl (Magyar Nyelv-

r 1878) ; Fest S., H. a magyar nyelvben (Bu-
dapest 1907, Nyelvészeti Füzetek 42. sz.).

Hangay Sándor, író szül. Székesfehérvárott

1888 raáj. 26. Katonai pályára készült, de els
könyvének sikere után elhagyta a Ludovika-Aka-
démiát sujs^író lett. Számos fvárosi napi és heti-

lapba dolgozott, 1911. a Mókac. humoros hetilap,

késbb pedig a Kultúra c. soproni szépirodaimi

lap szerkesztje lett. Verseskötetei : Szárnyhontás
(1908); ifoíTí/íircfofw!/ (1909, 2. kiad. 1910) ; Csó-
kok könyve (l^ii); Sáián evangyUioina (1911);

Esett harcos szive vére (1912); Szemiramis
csodakertje (antológia, 1912); Aladin lámpása
(1913). Meztelen emberek vihar etU (1912) és

Bábsínnház {191S) cimen novellákat. Mvészetek
az Én tíúcrében cimen esztétikai tanulmányt

(1913) adott kL
Hang-cson (Hang-cseu), Cse-kiang kinai tar-

tomány fvárosa 30« 20'^ szél, 130« 21' kel.

hossz, alatt a Cien-tang parsán, a festi vidékú

H^-hu (Nyngati-tó) közelében. Sok nagyobb ke-

resicedéee van, szép pagodái, diadailíapuí neveze-

tesek, scép környékét sok gazdag kinai keresi

föl. Kb. 700.000 fnyi lakosságának fele a város-

falakon kívül lakik, az 189ö-i simonoeiekii béke

óta az idegen kereskedelem számára Is nyitva

van, selyem- és aranyárúgyárai a legnagyobbak

közé tartoznak Kínában. 1276-ig a Sung dinasztia

saékhelye volt Ling-ngan v. King-sze (Udvar) né-

ven, Marco Polo is Quinsay néven ismert. A tai-

ping lázadás eltt kb. 2 millió lakosa lehetett.

Hang-esoa-öbl, a tiasonló nevú város niellett

a Cíen-tang-kiang esztoáriom torkolata, óriási

özönárjáról (mascaret) nevezetes, amelyet Chol-

noky Jen tannlmányozott 1896— 98-iki útján.

Itt a dagály és az apály közötti magasságkülönb-
s^ 10 m.-t Is meghalad s az özöní&r begördül
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hulláma is 3—4 m. magas. A Jang-ce-kiang ala-

csony deltavidékét 300 km. hosszú, részben fara-

gott köböl épült, 7 m. magas partvéd mü védi a

dagály berohanásai ellen.

Hangelemz, 1. Hang.
Hangelhajlás. Ha szabadon terjeszked hang-

hullámok kiterjedt akadályra találnak, mely a

hullámokat visszaveri s részben elnyeli, az aka-

dály mögött a hang nem vehet észre; a
tér azon része a hangra nézve árnyékban van.

A szélek mellett elhaladó hullámok azonban irány-

eltérítést szenvednek s így az árnyékos térbe is

hatolnak be rezgések ; ezt az irányeltérítést neve-

zik H.-nak. L. Fényelhajlás.
Hangersség (dinamika), az a nyomatékbeli

fok, amellyel egy zenemvet, ennek részleteit,

frázisokat, akkordokat és hangokat megszólalta-

timk. Eladás közben vagy szembeállítunk forte-

(1. 0.) és piano-t (1. o.) mint ellentéteket, vagy fo-

kozatosan növeljük, ill. csökkentjük az ert, ez

utóbbi eljárás a crescendo (1. o.) és decrescendo

(1. 0.). Minden eröfoknak van bizonyos szimbolikus

jelentsége ; a nagymérett, az emberfölöttit, a
megrázót (fortissimo) épp úgy kifejezhetjük dina-

mikai úton, mint a szálftnomat, a tündérit, az éj-

jeli titokzatosságot, a léleknek csak mikroszkopi-

kusan észlelhet vékony szálait (pianissimo). A H.

elméletét részletesen aclja Riemann H. Musikali-

sche Dynamik u. Agogik-ja.

Hangérzékeny láng. 1858-ban Leeonte észre-

vette, hogy hangversenyteremben a gázlángok
bizonyos hangokra megrezzennek s azt a hangot
maguk is hallatják. Közelebbi vizsgálatkor kitnt,
hogy a gázláng csak akkor érzékeny a hang
iránt, ha a gáz kell nyomása következtében kö-

zel van ahhoz, hogy zümmög hangot adjon. A
gáznyomáson kívül a láng érzékenységére befo-

lyással van az ég alakja is. Tyndall és Barrett

sokféle alakú lánggal kísérleteztek s azt találták,

hogy a lángok más-más hang iránt érzékenyek.
Egy-egy hang megnyújtja a lángot, máskor a
láng összehúzódik, st ki is alszik.

Hangérzések fiziológiája. A hangokat zenés
hangola-a ós zörejekre szokás felosztani. Zenés
hang érzése támad bennünk, ha a hangadó test

szabályosan ismétld periodikus lengéseket vé-

gez ; ha a rezgések szabálytalanok, zörej érzését

okozzák. A zenés hangnak megkülönböztetjük
magasságál, ersségét és színezetét. A zörejeken

eme különbségek közül leginkább az ersség szo-

kott kifejezett lenni, de a magass^ és színezet

is többé-kevésbbó megismerhet.
A hang magassága a rezgések másodpercen-

kinti számától függ; minél nagyobb a rezgés-

szára, annál magasabb a hang. A legmélyebb hall-

ható hang mintegy 22, a legmagasabb mintegy
20,000 rezgés révén jön létre ; de elég nagyok az
egyéni eltérések. Igen magas hangok : a denevér
cincogása. a tücsök cirpelése stb. A zenében csak
a 40—6000-ig terjed rezgések szerepelnek. A
nagybg konti'a e-je körülbelül 40 rezgést, a
pikikoló d* -jo 4700 rezgést végez. A zongora leg-

mélyebb hangja 27, a legmagasabb 3480 rezgés-
nek felel meg másodpercenkint, az összesóge a
zenében használt hangoknak tehát nem sokkal
haladja meg a hét oktávát. Két zenés hang hang-

körét (intervallum) rezgésszámuk viszonya fejezi

ki. Ha a rezgésszámviszony 1 : 2, akkor oktáváról
beszélünk. Egész hangrendszerünket oktávákra,
s ezeket további szkebb hangközökre, kvint,

kvart, terc, szekund stb. osztjuk. A dur-skálában
pl. az egyes hangok úgy viszonylanak az els
hanghoz (alaphanghoz), mint a következ számok
mutatják

:

nagy terccdefgah c

1 |c |c |c fc % Ve 2c

nagy terc nagy terc

Vagyis pl. a nagy terc c—-e ; v. f—a, illetleg

g—h fels hangjának rezgésszámát megkapjuk,
ha az alsóét ^-el szorozzuk.

A dur-skála egyes hangjainak hangközei egy-
más között

:

cd efgah c
9 10 16 9 10 9 10
7 9 T5 S ff 8 15

A f hangközt nagy, a 'g^-et kis egészhangnak,
a, \^ hangközt nagy félhangnak mondjuk.
Az olyan hangrendszert, mely csupán tiszta

kvmthangolás révén keletkeznék, pythagorasi-
nak mondjuk. Ha azonban pl. Cj-tl kiindulva

kvintenként haladunk, sohasem érjük el a Cj va-
lamely oktáváját, bár a 12-ik kvint közel esik a
7-ik oktávához.

(f)i» közel egyenl 2', mert (f)"=531,441
míg 2'=524,288

A 12-ik kvint tehát valamivel magasabb a he-

tedik oktávánál. A kvinteket egy kevéssel sz-
kebbre fogva, elérhetjük azt, hogy a tizenkettedik

ilyen szkebb kvint éppen egybeesik a hetedik

oktávával. Az ilyen kissé szkített kvintet tempe-
rált kvintnek hívjuk ; a tízenkét félhang, melyet

így kapunk az oktáván belül, egymással mind
egyenl hangközt ad, az oktávát tehát 12 egyenl

részre osztja ; a félhangközt a '^y szám adja,

= 1'0595, a tizenharmadik félhang egybeesik az

oktávával. Ezért van a zongorán, orgonán stb. az

oktáván belül 12 billenty. Eme temperált hang-
rendszernek sem kvintjei, sem tercei nem tökélete-

sen tiszták, de a hiba elhanyagolható. A temperák
hangrendszer elméletét Zarlino-nak (1558), kivi-

telének megközelítését Werckmeister (1691) és

Roidhardt (1732) törekvéseinek köszönhetjük.

Ennél jobban a hangok tisztaságát már csak

úgy érhetnk el, ha eg>' oktáván belül 53 bil-

lentyt s ezeknek megfelel hangokat alkal-

maznánk.
Jó zenei hallású egyének két hangot már kü-

lönböznek ítélhetnek, ha rezgésszámviszonyuk

1000: 1001, vagyis egy félhang 64-ed része. Ab-
szolút zenei hallású egyének a hallott hang ma-
gasságára jól emlékeznek, azt határozottan meg-
nevezni vagy reprodukálni képesek.

A hang erssége (intonsitas) a hangérzést

létrehozó rezgések kilengésnagyságának (ampli-

túdó) négyzetével arányos; figyelembe veendó

azonban a hangadó test távolsága is, mert a hang
a távolság négyzetével arányban gyengül. Ha a
gyenge hangokat is jól meghallja fülünk, finom

hallásról, ha csak az ersebb hangokat érzi meg,
nagyothallásról beszélünk. A hallás finomságát
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kifejezbotjQk nagyjából úgy, hogy megállapitjuk,

hány méter távolságból balÚa meg a vissgált fttl

a hallójárat irányában tartott sscMn ketjo-
gétiét. Az így mért hallás terméeseteeen sokkal
ílnomabb nagy ceendben, mint lármás környe-
zetben.

A hang ssdntzete alatt azon jellemz tulajdon-

ságát értjflk a hangoknak, amelyek alapján az
egyes hangforrások hangját meg tudjuk klilönböz-

t«bil. Ha heged, fuvola, ember ugyanazt a rez-

gésnámú hangot egyenló erósen adja, a hangok
^^ris^t feü-ni.riiik mert .színezetben eltérók. A
magánbai. zetben különböznek egymás-
tól. A 8XÍD' _ : .ségek oka a keletkezett hul-

lámok alakbeií ktllönbOzösége ; hallószervtlnk

eme bonyolult alakú hullámot egyszer, ingnlen-

gésekhez ha.sonló összetevóire képes felbontani

;

ezért mondhatjuk, hog}' a rendes hangforrások,
az emberi hangszerv is, nem egyszer hangot ad-

nak, hanem a föhanghoz (alaphang) változó számú
és erejú felhangok csatlakoznak, melyek azután
MTalaphang csengését módosltván,ajellemzö hang-

hozzák létre (Xoble, 1681, Th. Pigott,

'mI papok; Sauveur, 1700., Ohm, 1843.
II. t

* 1863). Kell gjakorlattal, vagj'

kül( I kekkel (rezonátorok) ezen felhan-

gokat jui uir^iiiíyelhetjük, rendesen azonban csak
az alaphangra Ügyelünk, k hangérzések különb-
ségeinek okait a halláselméletek iparkodnak élet-

tani alapon megmagyarázni. Kétségtelen, hogy
képesek vágjunk egy hangkeverékból kelló gja-
koriattal az egyes részhangokat kihallani. Ebben
ftUünk magasan szemünk felett áll, mert szemünk
csak a szinkeveréket látja, s nem tudjuk meg-
ítélni, milyen szinek keverése révén jött létre a

Ezért Helmholtz (1821—94) feltette, hogy a
hallósnrvben olyan készflléknek kell lennie, mely
a han^eyerékböl az egyes részhangokat külön-

választani képes. Ilyen mködésre alkalmasak-
nak elbb a Corti-féle iveket, majd, mintán kide-

rült, hogy ezek madarakban hiányoznak (Hasse)

8 Hensen a hallöhúrokat a membrana basilarisben

leirta, ez utóbbiakat tartotta. Szerinte mhiden
egjes hallóhúr osak egy bizonyos rezgésszámú
haÁggal jön együttrezgésbe (I. Bezonálwt), s a

kt Corti-íveit és hallsejtjeit inditja múKödés-

Jebát minden egyszer hang csak egy bizo-

kt izgat a sok közül, s vi-

Mlöiibaö magasságú hangok különböz
lsejtekre és hallöidegsaUaodcákra hatnak. A

csúcsában vannak a hosssaU), alapja felé a
rövidebb hallóhúrok, s ennek megfelelleg tapasz-
talták, hogy a csiga csúcsának megbete^^i a
mély, a csigaalap sárfilései a magas hangok fel-

fogását nxi^ák. A csiga Uzonyos részeinek meg-
betegedése tehátUiooiyoshaagÍAkal siemben való
süketséget okoshat (részleges sttketeég). A legtöbb

sfiketnémának mogmamdtaka teljee hangsorozat-
ból egyes liang8or8zigetei(Béxold), vagy a hangso-
rozat teljességét csak egyes haagsoitiésagok sza-

kítják meg. A hallott besséd BWgai lftséhei külö-

nösen fontoeak az egyszer vonalozott Möl (401

rezgés) a kétszer vonalozott g-ig (775 rezgés) ter-

jed hangok ; ha ezek meghallása zavart, a be-

széd megértése lehetetieimé válik és sfiksin&na-

ság fejldhetik. Ez a Helmholtzféle rezonálás-
elmélet nem magyarázza meg a hallás egyes
ttlneményeit teljesen s ezért újabban Meyer 1898,
Ewald, ter Kulle és mások i^abb halláselméle-
tekkel tettek kísérletet. Mások az egész hang-
analízist agyi folyamatnak tartják (Wallasohek
1910).

Némelyek újabban (M. Meyer, Révész Géza, W.
Köbler, stb.) a zenei hangnak még egy alaptulaj-

donságát veszik fel, mit Révész a hangok zenei
kvalitásának nevez, s mi az oktávák hasonlósá-
gának oka volna. Ezen ttilajdonság azonban fizi-

kailag nem igazolható.

Hogy a levegrezgés hangérzést támaszthas-
son, bizonyos minimumnál nagjobb kilengésü-

nek kell lennie (ingerküszöb), bizonyos minimá-
lis ideig kell tartania, de viszont a kell ers-
ség behatás megszntével a hangérzés még
5V— TTj'sTí másodpercig megmarad. Az ntóérzés-

nek ezen, a többi érzékszervekéhez viszonyított

csekély tartama az oka annak, hogy két gyorsan
következ hangbehatás idbeli különbségét igen
jól felismeijük.

A hangforrás irányának felismerése az alapon
történik, hogy fejünket ismételt mozgatással oly
helyzetbe iparkodunk hozni, amely mellett a han-
got legersebben halljuk, s ilyenkor a hangfor-

rás helyét az azon oldali füljárat irányában ke-
ressük. Nagy segítségünkre van itt a két füllel

való hallás, amennyiben a hang irányát azon
fülünk irányában keressük, amelyikre ersebben
hat. A két fülre ható hangok rendesen egyetlen

érzésbe olvadnak össze, különös esetekben azon-
ban kettshallás (diplacusis) jöhet létre.

Minthog}- a hallóídeg, a nervus cochlearis a
bels hallójáratból az oldalhiux>kpályákkal a há-
tulsó ikertestek környékéhez, s innen a halántéki

agyvelkarély kérgéhez fnt, eme területek sérü-

lései és megbetegedései a hallás zavarait okoz-
ha^ák. Az agyvelkéreg halántéki területeink

megbetegedése esetleg (különösen baloldalon) a
hallást nem szünteti meg, hanem a szók megér-
tése válik lehetetlenné ; ez aszósüketség; a beteg a
szót bal^a, de nem érti.

Hangérzéeek hangbehatás nélkül is támadhat-
nak ; a vér áramlása a fül ereiben, a fiU belsejé-

ben lev izmok összehúzódásai, leveg beáram-
lása a dobüregbe nyeléskor, az idegekre ható In-

gerek (mérgek, gynladásoe folyamatok) mind
szubjektív zörgéseket, ffilzúgást, csengést, stb.

okozhatnak. Ha a váltosásc^ az agyvel kérgé-

ben következnek be s a hallómezöt izgágák,

szubjektív hanghallások (dallamok, madáihang,
emberi beszéd), ú. n. hallási hallncinádók jöhet-

nek létre.

EgyuiUs hangb^uOások. Ha több hang egy-

szerre hat fülünkre, az összbenyomás fcdlemes

vagy kellemetlen lehet. Nagy általáwMBágbaa

mondható, hogy a kellemes hangegyHttoaeket
összhangoknaJc (eoosonantia), a k^tonetisaeket
pedig dlszharmcmláknak. dissKnaneiáknakmond-
juk. Helmholtz szerint a konannanoia egyenle-

tes ^rzés, a disssonanola 8ncs*tott, Intormmáfó

érzés. Az énés folytonosságának megzavarását,
érdességét sserinte a leb^éook okonák. Ha
ugyanis két hanghullám emelkedése vagy huK
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lámvölgyo találkozik egymással, a két hang er-
síti egymást, ha azonban az egyik hang hullám-

hegye találkozik a másik hullámvölgyével, a

két ellentétes irányú mozgás egymás ellen hat, a

hang gyengül, vagy megsznik egy pillanatra.

A lebegósek tehát a hullámtalálkozás (interferen-

tia) következményei. Egymáshoz közel álló han-

gok együtthangzása esetén különösen feltn a

lebegósek jelenléte. Disszonánsok tehát Helm-
holtz szerint azon hangközök, melyek együtt-

hangzásuk esetében alaphangjuknak vagy még
jól hallható felhangjaiknak közelsége miatt kel-

lemetlen lebegéseket okoznak. Ellenben minél

jobban egybeesnek a felhangok, annál teljesebb

harmónia jön létre. Ezért az oktávák, kvintek,

tercek, stb. a konszonáns hangközök. De mint-

hogy lebogések csak egyidej hangbehatások
esetében jöhetnek létre, a dallamban egymást kö-

vet hangokra nézve Helmholtz még a hangro-
konság elvét állapítja meg. Annál közelebb rokon
két hang egymással, minél több felhangjuk kö-

zös. Egy bizonyos hanggal (alaphang) legköze-

lebbi rokonságban lev hangok összessége a meg-
felel skálát alkotja. A c-dur tehát a c hang leg-

közelebbi rokonaiból tevdik össze. A lebegése-

ket a disszonancia magyarázatára már Sauveur
{1700) felhasználta. Estéve pedig már 1751. a
közös felhangokat tartotta a konszonáló hang-
közökre jellemznek. A modern zenészek a disz-

szonanciára jellemznek rendesen csak azt tart-

ják, hogy utána egy megfelel konszonanciának
kell következnie (feloldás). Ugyanegy hangrend-
szerbe tartozó összes hangok rokonságban van-
nak egymással ; ezért a jól hangolt zongora ad-

hat disszonáns hangokat, de nem ú. n. «hamis»,
elhangolt hangközöket, melyekre éppen a hang-
rokonság hiánya jellemz. Helmholtz elméletét

sokan kifogásolják (Stumpf, Lipps, Riemann) ós

kiegészíteni iparkodnak (Hauptmann, v. Oettin-

gen, stb.).

A lebegéseket egyenkint halljuk, ha számuk
másodpercenkint 20-nál kevesebb, azontúl csak
kellemetlen hatásuknál fogva a disszonanciát

hozzák (Helmholtz sz.) létre, legkellemetlenebbül

akkor, ha számuk 30—35 körül van. Ha két hang-
rezgésszámának különbsége 33-nál nagyobb, ak-

kor a két hang megcsendülésekor még egy har-

madik mélyebb hangot hallunk, melynek rezgés-

száma a két hang rezgésszámának különbségével
egyenl (Tartini, Sorge 1740). Ezenkívül azonban
egy nehezen hallható negyedik hang is keletkezik,

melynek rezgésszáma az elsdleges hangok rez-

gésszámának összege. Az elbbit differonciás, az
utóbbit szummációs hangnak, mindkettt pedig
kombinációs hangnak nevezik. V. ö. Ti/ndall, Der
Schall (Braunschwcig 1897, 3. kiad.) ; Hefmholtz,
Lehre von den Tonompflndungon (u. o. 1896, 5.

kiad.); Zellrier, Vortiügo über Akustik (Wien
1892) ; Stumpf, Beitrüge zur Akustik und Musik-
wis3ensehaft(Leipzig 1898) ; /S7arA-e,Physikalisehe

Mu.siklehre (u. o. 1908) ; Scháfer, Musikalische
Akustik (Sammlung Göschet, 1902).

Hsjigfaj, 1. Hangsorok.
Hanglelemelós, 1. Módosító jelek.
Hangfestós, a zenének az a törekvése, amely-

lyol a hallgatóban bizonyos eszme-társulást kivan

fölidézni. Ennek többféle módja van. Lehet a ter-

mészetnek hallható jelenségeit (mennydörgést, vi-

hart stb.) zeneileg stilizálni. Lehet a látható világ

képeit zenére transzponálni ; a térbeli magasságot
(pl. csillagokat) inkább magas hangok, a térbeli

mélységet (pl. az alvilágot) inkább mély hangok
illusztrálják. Bizonyos területekhez és helyzetek-

hez bizonyos hangszerek kapcsolódnak (háború-

hoz a trombita, erdhöz, vadászathoz a kürt, me-
zhöz a pásztorsíp) ; ezeknek és a rokon hang-
szereknek fokozott szereplése ugyancsak szolgálja

az asszociációt. A zene utánoz továbbá véralkati

tüneteket, mint fölfortyanást és szelíd ábrándo-
zást, ergyjtést és olbágyadást — a rendelkezé-

sére álló ritmikai, dinamikai és tompobeli esz-

közökkel ; tükrözi a rendet és ziláltságot a kon-
szonanciáktól a kakofoniáig terjed harmonikus
eszközök egész tömegével. Az anyagiashoz, az

izomélethez közelebb állnak a mély hangok, a
dematorializálthoz, az eszményihez és az ideg-

élethez a magasak ; ez nemcsak fikció, hanem
akusztikai igazság is, mivel ott, ahol kevés a
matéria (rövid húr, vékony lógoszlop), valóban
magasabb hangokat kapunk, viszont nagyobb ma-
téria mélyebb hangokat ad. A cselszövök, a söté-

tebb jellemek (Mephisto, Jago, Tolramundi Fried-

rich) éneke a drámai zenében rendszerint a mé-
lyebb fekvésben mozog.
Hangfogó, 1. oly készülék, mely a távolabbról

jöv hang hullámait felfogja, összpontosítja és

ersíti. L. HaUócsö. — 2. H., hangszereknél, 1.

Hangtompító.
Hang fotografálása. Marage dr. Parisban olyan

készüléket szerkesztett, mellyel a hang rezgéseit

fotográfián lehet megérzékítoni és 20 m.-nél is

hosszabb hanghullámok felvételét elállítani. A
fotográfiák rendkívül éles képét adják a hang-
hullámoknak s feltüntetik a hangképzdés hibáit.

Lifsehitz orosz technikus Henryval, a Sorbonne
egyik tanárával oly mszert szerkesztett, mely
szintén fotografikus úton örökíti meg az emberi
hang rezgési hullámait. A hanghullámok hár-

tyára ütdnek s omian kis tükrön keresztül fény-

hullámok alalíjában fotografikus filmre vetíttet-

nek, amely filmszalag formájában mozog tova. A
fényhullámok útján a hanghullámok rezgéseinek

fotografikus felvétele áll el. A film ugyanis úgy
van kikészítve, hogy ott, ahol a fényhatás éri,

kemény és oldhatatlan állapotba megy át, mig a
fény által nem érintett részek puhán marailnak
és megfelel oldatban lemoshatok. Az így nyert
negatívról a film reprodukciója következleg tör-

ténik : A filmet rés eltt vezetik el, amelybl síirí-

tett leveg ütdik a filmre. Ahol oz a filmet éri,

ott a különl)öz mélyedések és alakulások, ame-
lyek az érzékeny oldalon vannak, megfelel,
ugyanolyan hangrezgésekkó változnak, amilyen-
bl alakult a filmen az utolsó tíguráció.

Hanggerenda. l,tt heged belsejében a láb bal

fele alatt elhelyezett rúd, mely a húroknak a he-

ged láb közvetítésével a fedélre gyakorolt nyo-

mását ellensúlyozza, de egyszeramind közvetíti a
hangnak minden irányba való kisugárzását. —
2. A zongora billontyúsora fölött elhelyezett ke-

resztgerenda, melybe a húrokat tartó csavarszö-

geket ágyazzák be.
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Hanghibák, I. Rekedtség.
Hanghólyag (sacctts vocalis), némely békák

tuiiij*in a •i/ájün^gben, a torkon, vagy a koponya
k 'on lev, hangadáskor többé-

k i'-sköalakú szervek, melyek
a I

'. :t> valók.

Ha: l Hong.
Haiigiru a. m. fouaidográff}- 0.).

Hangjegyek a ban^^ok Írásbeli fóljegyzései. A
lejrrtyibb módja a hangje^yírásuak valószínleg a

Muirús. Hangok helyett betket li-tak le. Ezzel

éltek tübbek közt a görögök. Orgonára, zongorára,

liuitra ée más húros hangszerekre a középkorban
Ls (valóeiinttleg már a XV. sz. eltt) — amikor
már ismeretesek a kóták — sót a XVIII. sz.-ig

hasznának tötib helyütt a betü-lrást. A németek,
angolok, skandinávok orgona-tabnlatiirája ilyen

beáirás és a franciák lant-tabolatorája (bár más
ételemben) szintén botükkel utal a fogásokra.

Az o]aí>r. és spanyol lant-tabulatm'ák számokkal,
!i it-tabolaturák számokkal és betükkoi

j^ igokat. Ilyen iant-tabulaturák fókónt

a XVI -XVn. században jelentek meg töme-
gesen.

A hetük és számok azonban nem annyira han-

gokra, mint inkább fogásokra utaltak. A közép-

kor a katolilnis egyliázl ének számára rendsze-

resíti az ú. n. neumákat (1. a mellékletet). Ezek a
jdek csak a dallam emelkedését és esését tük-

zura a. m. idmérték). A XIII. sz. végéig csak
ezek a jelek voltak használatosak

:

longft br«TÍa p
•emibreTls ^ maxima H

1300 körül ezenfelül még jelentkeznek

:

a mininu X és Mmiminlma X
A XV. sz. közepe óta ugyanezekkel a formákkal
élnek, csakhog}' a kóta nem fekete, hanem fehér,

kitöltetlen, pl. CZj és csak az eddigieknél kisebb

értékeket jelzik fekete hangjegyekkel

:

fus» : ^ T»«y ^
aemifuss: ^ ragy ^

A mai egészhangjegynek megfelelt a semibrovis,

a félnek a minima stb. A semibrevisnél nagyobb
értékek ma általában nem használatosak. A H.-

nek a mai formára való kikerekítéséhez már csak
egy lépés kellett. A XIV. sz. óta jelentkeznek az
ütemiiemi eljegyzések, a XVI— XVII. sz. óta
az ütemvonalak.
A H. egy ée ugyanazon a vonalon vagy vonal-

közben különböz értelmek lehetnek. Hogy mi-
lyen hangra utalnak, ezt végleg csak a vonal-

rendszer élén látliató kulcs dönti el. A következ
táblázatból megtanulha^'uk a hangjegyek és kul-

csok neveit

:

kis oktáTa egyroBáaos oktára

kulcs

Alt-

kvles

i
e d e f g a h e" d' e' f g" a' k'

-n- 1 M I
j ^^ -0-^

- #. ^t íí: 4- í: TZ I6ma

:«:
Ili i 4-urt-rr-r

c" d" e" f ' g" a" h"

kétroo&sos oktáva

.... jr.. g... jn, ^,, ^„ ^„.

h&romvon. oktáva

e«-li« o»

négyroB.

^ í:í0-^^ -í-tT^
Dtekaat-
knlca ^ Tenor-

kvloB

te

kBlOi ^ gg
.^ ^ •^^ nagy oktáva kofltra-oktáya nsbkoe

#.#.j^~f^Tr?I H A Q P B D C |h ,á ,0 ,F ,B ,D ,fc 'jH Jk

f.4-i-UU-l-4- 1 I , ,S
d e f g a b e' d' e' f g' a' k' e"

7JTT1
kis oktáva efjrvonáaos oktitva

rosták, de nem adták meg a ritmust, a hangok
tartamát. A mai hangjegyírás körülbelül a XI—
KII. sz. óta kezdett kibontakozni. Guido d'Arezzo
1. o.) kitalálja a vonal-rendszert, bár egy vagy
két vonallal és kulcsokkal (111. a kulcsokat helyet-

tesít színekkel, betkkel, amelyek a vonal értel-

mét elárulták) már eltte is éltek. Midn a neu-

mákat kezdik vonalakra Imi, kifejldik a korál-
hangjegy (a gregorián korái számára). Bz világo-

sabb, szabatosabb a neománál, de a ritmusra ez
sem utal. A korái-írásban a klUönböz formák no
tévesszenek meg : nem jelentelek különböz %d5-

tarfamú H.-et, csak emlékei, maradványai a

változatos formájú neumáknak. A XII. sz. meg-
hozza azt a hangjegyírást, amely a kóta alakjával

kifejezi a ritmust is : ez a memurális írás (men-

JUnMMify LutcoMt. IX. kL

* "^ ^ :j 8. baasa

A mai ritmikus értnek ednk

Kétegéez ^ (a régi brenris)

V,

v«

Vs

J

Pont a hangjegy mellett megboessabbí^a
tát a fele értékével, pl. 9 ugyanoly értékfl.

ö ^ d
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Hangjegyírás, 1. Hangjegyek. — H. a vakok
számára, oly domború nyomású jegyekbl álló

írás, mellyel a vak a zenedarabok hangjegyeit és

egyéb jeleit nemcsak feljegyezheti, hanem ujjai-

nak tapintásával le is olvashatja. Másfél évszázad

óta állandó volt a törekvés, hogy a vakok részére

alkalmas H.-t szerkesszenek. Eleinte fleg az ötös

vonalrendszer és a látók által használt hangje-

gyek domború nyomásával kísérleteztek, késbb
pedig a latin ábc nagy betit alkalmazták a hang-

jegyek megjelölésére. Az 1888. évben Kölnben

tartott internacionális kongresszuson azonban a

Braille (1. o.) által 1836. feltalált pontrendszerü

H.-t fogadták el, mint olyant, amely a kivánt célra

legalkalmasabb. Ezóta az összes kulturállamok-

ban csaknem kizárólag a Braille-féle zeneírás nyer
alkalmazást. Ez a Braille-ábc rendszerre támasz-
kodik és bárha a zenedarabot nem is képes a vak
arról közvetlenül lejátszani, mégis nagy szolgála-

tot tesz neki, mivel tanító nélkül is tanulhat új

zenedarabokat és az eljátszott v. hallott darabo-

kat le is írhatja, st másokat is megtaníthat
arról ép úgy, mint a látók az hangjegyeikrl.

Az ezidöszerint használatos és általánosan el-

terjedt rendszer jegyei a következk

:

rajzolják a hangjegyeket s azután kölytikkel

(patrice) beléverik azokat, meg az itt-ott elfor-

duló szövegrészt is. A sok kalapálástól egyenet-
lenné vált lemezt ekkor üUön egyengetik meg s

ezután következik a szó szoros értelmében vett

metszés. Kézi véséssel készülnek a hangjegyek

(^, \ stb.) szárvonalai, valamint az ütem- ós segító-

vonalak is. A szarvonalak végén lev zászlócs-

kákat ismét kölyükkel verik a lemezbe. A lemezt
ezután simító pengével megsimítják, a vonalakat
még egyszer utána húzzák s az egészet csiszoló-

val (smirgel) kifényesítik.

Hangjegynyomás, a legrégibb ismeretes H.

l^TS-ból származik. Kezdetben sima falapokra

metszették, majd mozgó betk segítségével esz-

közölték, mint a könyvnyomtatást s csak azután

kezdték a hangjegyeket rézlapokra metszeni. A
sokkal jutányosabb s könnyebb mód : cinklapokba

acél-ár segítségével belevésni a hangjegyeket,

csak a XVIII. sz. közepén kezdett szélesebben el-

terjedni. A mozgó hangjegyek, típusok feltalálójá-

nak a történelem az olasz Petruccü tekinti Fossun-

bronéból (1466—1539), de ily nyomtatványok tle
csak 1502—1523-ból ismeretesek. A litográfia fel-

találása a hangjegynyomtatást is nagyban elbbre

C-dur hunglépcsö:

szUnjel

Nyolcad
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1. Kódex (339) a st galleni könyvtárból (X. század).

f' . ,J, i S J-. f >- ^'^-
P ^ f J ^

cf^^f. ,^ffk s sh ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^'"^

'2. Neumák és betk a muntpelUer-i antipbonáriumból (XI. század).

3. Neumák metszett (nem színezett) vocalon. XI. századbeli Oradoale-bóL

.1-* » .-M)i >
'•< ^" 1 ' f

t. 4. Neumák négy vonalon. XII —XIII. századbeli Gniduale-bóL

iiM/^<';^ip^^^Jvff^

5. A XII. század óta kialakuló nóta quadriquarta.^ i^
--'V'-'ilU

---«. 6. Fekete es vörös menzurális hangjegyek a XIV—XV. .századból
'^^^ Bincbüis egyik 3 szólamú obanson-jának tenorja.

^ l>><>°
1 ik

fcgn
-e—0"

"V'>>iji'U
1. Fehér és fekete menzurális hangjegyek a XV—XVIL századból. Á2 elbbi darab.

8. Ugyanaz a darab mai hangjelekkel, ai eredeti értékekkeL
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ftff
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|

T7|^r
|
rff.

| frr"p^
9. Ugyanas. a bangíegyeket leaiáUitva oegyed-éiláktlkre.
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Hangkapocs. A l)oszódhon a hangok kiejtése

közh«>n, ninint az oiry'ik hang képzését befejeztük
< inkot a következ hang képzésére

i :vz átmenet közben is a sz^részek
[!! lital bizonyos hangok keletkeznek. Eze-
k*'T II' !

'. lüg vossstik észre fülünkkel, de némely
'

>:t egészen tisztán hallhatók; pl. ha
tt azt monái&k. jíéndz, t>o/u-2;o/ helyett

"•">n. Az ú. n. járnlékmA.'isalhangzók

i:inírkapcsokból keletkeznek, pl. a

_..,.. :.:
,

.' lvl«'n: n fínj^ e helyett tiúért,

iríitfiávK' !;• \'r :i;i'..- ; :. /7/aie helyett bi(v)al

stti. V. i.. S^ít.isi M.. .J.uul''kmássalhangzók a
niaL'yurbaii (.Magjar Nyelvr 1881). L. Hangok.
Hangképzés. 1 . a hans létrehozásának mó^ja,

1. Hanqképzés
/

/.

2. H. a hang i s zenei nevelése. Súlyt
kell helyezni a helyeo hangvételre és lélegzet-

v»iteln>. a? ejryes hangolcnak a kivánt raaga^ág-
1 ti'»8ára(ttxirozá8ára), a hangok kü-

k kiegyenlítésére, a hangterjede-

-itüsere, a hang hajlékonyságának fo-

k : lo tartozik a kötések, cifirázatok, külön-

böz croiokok gyakorlása), a hallás fejlesztésére,

a jó .«züveg-kiejtésre, a frázisnak zenei és maga-
sabb esztétikai szempontból való megmintázására.

3. H. az az eljárás, amellyel a siketnémák ta-

nításánál a beszéd egj-es hangjait kifejlesztik.

P'úvással, If'heléssel és különböz lélegzési gya-
korlatokkal megtanítják a siketnémát a tüdóWl
jöv légáram szabályozására, tudatos és szükség-
szerinti felhasználására. Majd tükör segélyével

észrevétetik s ntánoztatják a beszédszervek állá-

sát, illetleg mozgását az egyes hangok kimon-
dásánál és a gégefre, sokszor a mellre tett

kézzel a hangrezgéseket is érzékeltetik. Uy-
módon a siketnéma, ha nem is hallja a beszéd

hangjait, látó- és tapintészérveivei mégis meg-
ismeri a hangok mivoltát s maga is utánozni

próbálja azok kimondását, ami töbl^kevesebb
tryakorlatta! sikerül is. A hangok képzésének sor-

i<ii(i|i' úliiliN.iri igen különböz, de általános sza-

i)áiy, liogy t'lóí)b azok a hangok fejlesztendk ki,

melyeknek kiejtése a legkönnyebb (ilyenek pl. az

á. a, p, f, t). továbbá, hogy a magán- ós mással-

hangzók váltakozzanak.mihelyt pedig lehetséges,

értelmes szókká kapcsoltassanak ös.sze. A H.-nek
a halló, dö hibás bosz«klú gyermfkek kezelésénél

is fontos .<zerope van. Ezeknél azonban csak a hi-

bás hanifokat szükséges kifejleszteni és a hallásra

is figyelemmel kell lennünk ; egyébként azonban
n-'vanazt az eljárást kell követnünk, amelyet a
sikotnémák H.-énél. V. ö. Bihari K. Gyakorlati
haníTtan (Vácz 1900); Klis L., Közérdek tudni-

valók a siketnémákról (Bpest 1901); Bakosa J.,

.M;i:ryar Fonetika (Budapest 1904); Sarbó A.,

.\ iKszéd összes vonatkozásaiba] stb. (Budapest

1906) ; Nagy ?., A siketnémák els osztályáról

(Magyar Siketnéma Oktatás 1907); Oufh-, Die

Gesetze der Physiologle und Psychologie über die

Hnt^tohung der Bewegungen und der Artikula-

tionsunterricht der Taubstummen(Leipzig 1880);

Siererft, Grundzüge dor Phonetik ílieii zig 1893);

Vatíer. Die Ausbildung der Taubstummen in der

Lautsprache (Frankfurt 1891): u. a., Die reine

Lautsprachmethode (F'rankfurt 1911) ; W. Paul.

Die Silbenmí'chanik als Grundlage des Artikula-

tionsunterrichtes (Metz 1908).

Hangképzés fiziológi&ja. 1. Emberi hangok
(vox) alatt értjük azon hangok íjsszességét, me-
lyeket az ember a gégéjén, mint nyelvslpon, át-

áramló leveg közvetítésével, akaratlagosan létre-

hozni képes (1. Gége). Hogy a gége hangot adjon,

annak föltételei : 1. a hangrés zárása ; 2. a hang-
szalagok kell megfeszítése és 3. megfelel leveg-
áramlás létesítése. A liangrésnek a hangszalagok
közötti részét (glottis vocalis) zárja, a hangszala-

gokat egymáshoz közelíti a két küls gyürü-
kanuaporcizom (m. crico-arytaenoideus laterális).

A kannaporeok közötti hátsó részét a hangrésnek
(glottis respiratoria) zj'irják a haránt és ferde

kannaporcizmok (musouli interarytaenoidei trans-

versi obliqni). A hangszalagok fesziti a gyür-
pajzspí)rcizmok (musculi crico-arytaenoidei). A
hangszalagok feszülésének ílnom beállítására

ezenkívül a hangszalagizmok (musc. vocalis)

szolgálnak. A hangszalagok megrezditése rende-

sen a kifelé áramló leveg segíteégével történik,

kilégz mozgás révén, tehát a kilégz izmok tevé-

kenységének hatása alatt. Kivételesen belégzés.sel

is adiiatunk hangot.

A létrejött gégehang annál magasabb, minél
szaporábban lengenek a hangszalagok, tehát mi-
nél vékonyabbak és rövidebbek azok s minél job-

ban ki vannak feszítve. Ezért nk, gyermekek
kisebb gégéjének rövidebb hangszalagjai maga-
sabb, a férü hangszalagjai mélyebb hangot ad-

nak. A nemi érés idszakában, a gége ersebb
növekedése közt)en, jön létre a gyermekhangnak
a férfihangba való átmenetele (mutatio). A teno-

rista hangszalagjai rövidebbek, mint a basszus-

énekeséi. A hurutos gége duzzadt hangszalagjai

tehát mélyebb hangot idéznek el.

E tényezk közül csak a hangszalagok feszítése

áll az akarat befolyása alatt, tehát az szolgál a
hangmagasság beállítására. A maximálisan meg-
feszített hangszalagok feszülését még némileg
fokozhatjuk, ha a levegt igen nagy nyomással
szorítjuk ki a mellkasból, mikor a leveg nyo-

mása felfelé feszíti a hangszalagokat. Ha a teno-

rista hangszalagjainak feszi ti^'sévei a hangmagas-
ságát már fokozni nem tudja, igen hangos énekkel

még kissé feljebb szoríthatja hangját, de a nagy
levegnyomás igen nagy mennyiségtl levegt hajt

ki a hangszalagok között, mire a levegnyomás a
mellkasban hirtelen csökken s vele együtt hirte-

len esik a gégebang magassága is — gixer áll el.

A gégeliang ereje a hangszalagok kilengésének

(amplitúdó) nagyságától ffigg, ezt pedig a tüdk-
bl kiszorított leveg nyomása idézi el. Brös
hanghoz tehát a jól fejlett gégén kívtil ers mell-

kasizomzat szükséges. Mivel a mellkasfalak a
leng hangszalagok hatása alatt egyflttrezgésbe

jönnek, a mellkasra tett keztlnkkel a mel!l ''
:

rezgését jól érezbetjtlk hangadáskor (f^ni i

A gégehang színezetét, mint minden hang!-/.iti(-

zetet, az alaphanghoz csatlakt^zó felhangok száma,
ereje és rezgés^ma okozza. Hér^' «v.i-ony

hosszú levcgöoszlopok (mint a flivs k-

ben) megrezdítve nemcsak egész hü?...„ re-

zegnek, hanem a (éle, harmada, negyede stb. kü-
lön is rezeir. azért az alaphangon kívül az alap-
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hangnál 2-szer, 3-szor, -í-szer stb. nagyobb rez-

gésszámú felhangok csatlakoznak az alaphanghoz.

Ha pl. a gége c hangot ad, a következ felhangok

csatlakoznak az alaphanghoz, melyelmek rezgés-

számai az alaphang rezgésszámának egész számú
sokszorosai

:

I
7 «

stb.

alaphang' felhangok.

A lélegz csatornának a gége fölötti része, az

ú. n. toldalékcs (torok-, száj- és orrüi-eg), lágy fa-

lánál íogva a gógehang magasságát nem módo-
sítja, de a benne foglalt leveg egytittrezgése a
gégehang egyes felhangjait ersítheti, s így a góge-
hang színezetét módosítja. Az egyénenként változó

alakú bonyolult toldalékoscs okozza, hogyminden
embernek más hangszinezete van s ismerseinket
már hangjukról is felismerhetjük. Minthogy ezen-

kívül garat, nyelv- és szájmozgásaink segítségével

a toldalékoscs üregének alakját és nagyságát aka-

ratunktól függleg is változtatni képesek vagyunk,
a gégehangot sokféleképen van módunkban szí-

nezni. Az egyes magánhangzók a, e, i, o, u, pl.

csak színezetben térnek el egymástól, ha ugyan-
azon hangon énekeljük ket. A toldalékoscs fa-

Iának mogduzzadása, daganatok a torokban, orr-

üregben a hang színezetét megváltoztatják ; is-

meretes a dünnyög hang, amit pl. a mandulák
mogduzzadása okozhat.

Az emberi hangszerv hangterjedelme lefelé kb.

a nagy E-ig (80 rezgés másodpercenként), felfelé

a háromvonalas c-ig (1024 rezgés) terjed, tehát

mmtogy négy oktávát foglal magában. Egy egyén
hangterjedelme azonban a két oktávát nem szokta
meghaladni. Gyermekek hangterjedelme rende-

sen csekély.

Az egyes hangregisztorek terjedelmét a követ-

kez tábla mutatja (J. Müller):

osak magas hangokat tudunk énekelni; a fejhan-

gok üresebbek, gyengébbek s a mellrezonálás

helyett a fej üregeinek és csontjainak rezonálása
tnik fel ; ilyenkor a hangszalagoknak csak
keskeny bels széle rezeg, a hangszalagizora el-

ernyedt.

A fennebb említett gixerezést is a mellhangból

váratlan átcsapás a fojhangba s ezzel a haug-
szalagizom hirtelen elernyedése okozza (Lehfeldt

1835., Joh.MüUer, du Bois-Reymond). A fejhangok
felhangokban sokkal szegényebbek a mellhan-
goknál.

Mell- és fejhangok váltakozása a tiroliak jód-

lízása.

Beszédhangok fiziológiája. A magánhangzók
a toldalékcs alakítása révén jellemz színeze-

tvé tett gégehangok. Beszéd közben a magán-
hangzók csak igen rövid ideig csendülnek meg és

zenei jellemük ezért nem oly feltn, mint ének
közben.

A három f magánhangzó á, í ésú.Á kiejtése-

kor a szájüreg elre táguló s nyitott, a nyelv és

ajkak nem szeropelnek, ezért ez a legkönnyebben
kiejthet hangzó, a gyermek is ezt tanulja meg
legelször.

Ú kiejtése közben a száj és torok lehet
hosszú, ell szúk csvé alakul ; a száj elrenyú-
lik, nyílása szk ; ha még jobban szkítjük a nyí-

lást, súrló zörej keletkezik s az ti-ból ?» lesz. Leg-
rövidebbre alakitjulí a toldalékos csövet az í ki-

ejtése céljából ; a gége magasra húzódik, a száj-

zugokat visszahúzzuk, a nyelv felemelkedik a

szájpadlás felé s a fejrezonálás igen ers. Ha a

nyelv még jobban szkíti a közötte s a szájpad

között húzódó teret, az { j-be megy át. Á és ú
közé esik a magyar a ós az ó, viszont á és í közé

esik az e ós é.

Ha é-t ejtünk, de ajkainkat úgy elörecsucso-

ríljuk, mintha ó-t mondanánk: az hang, ha
pedig í-t mondunk, de ajkainkat ú módjára for-

máljuk : ü hang keletkezik. A magánhangzók

80 rezgés 128 170 856 342 .'>12 684 1024

E F G A H c d e f g a h Cj d, e, f, gj a, hl c, dg e, f, g, a, h, c.

bassz08
1
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lág>' szopod lecsUgg s az lU az orr felé gzabadon
marad, a magánhangzó az orrttreg rezonálása
miatt orrhaneú leex (flrancia o9, u3, on, ifi stb.)-

A mn ' /' ik idmondásakor a leveg akadály
nélk; I át a szájUregen. A mássalhang-
zók i,i

;

;/', ?ivj\ ft száj egyes helyein szil-

kii. !<!
. / '

. ;." •: iiok s miközben ezeken
áthtitui a luvugu. Zörejeket okoz. Mig tehát a ma-
gánhangzókra a g^gehang, addig a mássalhang-
zókra a tolda!<^k"- --ah-." i,'.t.-..;;.t» ^...-níok jellem-

tOk. Három ii ^ználatos

as enrópai nyo... . .... .íj ;a (oeetleg

alsó ^'ak és fels fogsor között) ; 2- a nyelvhegy
és felsó fogsor között; 8. n iívch hátsó része és

a lA^ BS^padlás között.

'

• lyeken vagy
elzáqa a z&r a leveg u i, . ^n s akkor a
levegáram csak az orron át mehet ki (nazális

hangzók), v. a leveg áttöri a zárat s átsuhan a
ssájon (explosivae), v. a zár nem teljes, csak sz-
kület van a helyén, melyen a leveg sárló zörej-

jel surran át (frikciós mássalhangzók). Az is le-

hetoégefi, hney a leveg áttöri a zárat, mely ój-

.s az áttörés többször ismétldik,

. i-ezgó zörej keletkezik. .Az Így ke-

k kapcsolódhatnak a gégében egj'-

>v gégehangeal (fonikus máiísal-

(n-iít'hang nélkül mondjuk ki pl. az
t ütése révén keletkez /; bett, míg a b

iv.vj^v.,. gúgehanggal jár, mint arról a gégére tett

njjankkal meggyzdhetünk. Kzok alapján a má.s-

salhangzókat az artikuláció mechanizmusa szerint

következképen csoportosítják

:

I. vtikv-
lációhely

II. artika-

lációhely

liancaó

'

Naaália_

RaigAluiijr..

hució

UL &rtika-
liclóhely

ek(i)

luutgsó

i

tnaeU
orr n
(an, en)

hanvg
•Mgol

A magyar h szúk hangrés mellett kiáramló
leveg súrlódó hangja. A pozsonyi születés Kem-
pelen Paricas szerkesztett elször olyan készülé-

ket, beszélgépet, mellyel a beszédhaneokat utá-

nozni lehetett (1791). Holmholtz hangvillák hang-
iainak megfelel csoportosításával utánozta a

ngzókat s a magánhangzók hangtani
állította fel. Más eredményekre jutott

Ht'imaun. Broca mutatta ki, hogy a bal alsó hom-
loki tekervény hátulsó r^zlete szükséges az
összerendezett beeaélömozgások véghezvitelére.

B terület séttéeéte beszédzavar jön létre anélkül,

hogy a beszédnél szerepl izmok megbénultak
volna (motoros afázia).

Irod/>hm. KeapeleaJMMhíudniu darwadüiehen Bpnehe,
Wien 1791 ; HelaMti, Laki* tm dM T^oaaBi>fladuMa, 6.

kiad. Brüuiuchireir 18M; Tyadall. Dar BduUl, 3. kiad. «.
o. 1897: Phy.Molo^e. PatiMrtogie «Bd Hygieae dar Sdaima,
K. Barth. I.elpzig 1911.

2. Az állatok hangja. A oetek és a tarajossöl-

félék kivételével az öeszee többi emlsöknek az

ember hangadó szer>'éhez alapjában hasonló szer-

kezet hangadó szervük van, mellyel azonban

az ember zenei hangjától lényegesen eltér, ren-
desen, különösen izgatottságban, kellemetlen ri-

kácsoló, ugató, dörmög, morgó, ordító, ttvöltó,

vonító, béget, nyerít, bg, mekeg, röfög,
nyávogó, sivalkodó, cincogó, sziszeg, makogó
stb. hangokat tudnak létesíteni. Egyesek (pl. a
Hzamár) nemcsak a ki lélegzéskor, hanem a be-
],

I .... .1. ,. jj^ adnak hangot. A madaraknak, me-
raiban az ember után a legjobb énekese-

k." i i.i.aijiik, astruc, gólya és egjes keselyfl-fajok

kivételével, két gégefójük van. Az emlsök gége-
fjével egyértékft fels gégofjük nem vesz részt

a hangképzésben. Az éneklés szerve az alsó gégef,
az ú. n. surinx (1. o). mely a gégees (trachea)

kettéágazasának helyén foglal helyet. A csúszó-
mászók és kétéltek köztU csak kevesen adnak
hangot, pl. a krokodilusok és a békák. A békák
gégefjében igazi hangszalagok vannak, az utób-
biak által keltett hangot némely békák páros v.

páratlan hangzacskúkkal ersítik. A kígyók ée
gyíkok sziszeg hangját a szk gégenjiláson
kiáramló leveg okozza. A halak jobbára né-

mák; csak némely halfajok (Trigla, Cottus,

Sciaena, Pogonias, Synodontis, Callomystax,
Dactylopterus stb.) adnak morgó, doboló, kopogó
stb. hangot. A hangot bizonyos testrészeik (pl.

kopoltjr'ufodöik, úszószárnyaik, garatcsontjaik)

összedörzsölésével létesítik ; sok halon az úszó-
hólyagnak is van szerepe a hangképzésben (pl. Do-
ras, Platystomus, Tetro<lon, Balistes, Ostracion
stb ). A gerinctelen állatok sorában csak a rovarok
tnnek ki hangadásnkkal ; a hangot többnyire
szintén bizonyos testrészeik összedörzsölésével lé-

tesitik. Pl. szabályszeren váltakozó fogas ki-

emelkedésekkel ellátott lábszárukat szárnyuk eré-

hez dörzsölik, miáltal szárnyuk rezgésbe jön, v.

szárnyfediket egymáshoz, torukat els potroh-
gyrjükhöz v. fejükhöz, potrohgyüriket szárny-
fedikhez dörzsölik. A hím tücsök szárnyfedjé-
nek alsó lapján egy vastag ér emelkedik ki, me-
lyen mintegy 100—150 apró fog van;ezafTe-
szel (lima). A reszel alsó vége és a hónaljér
közt az ivalakú számyszeg ér, az ú. n. it^ecske

(arculus) a hangadó szerv második frésze. A
cirpelée úgy történik, hogy a tücsök kissé fel-

emeli a szárnyát, miközben az egyik szárny re-

szelöje lefelé, a másik szárny ivecskéje pedig
felfelé domborodik ; az ívecskét odailleszti a re-

szelre s a két szárnyát ollószerfien mozgása,
mialatt az ívecske végigperoeg a reszel fogalo,

mint mikor pl. mi a féeni fo^Rin végt^úzzok a
körmünket. E mvelet közben az ^é«z szárny
rezgésnek indul s létrejön a tücsök zei^je. A zragö
kabócák hímjeinek potrohúk kezdetén sajátszer
dobalakú hangadó szervük van (1. SjU/ócák),
mellyel nagy lármát csapnak. Sok rovar (pl. osere-

bogár, méh, légy stb.) azáltal létesít hangot, hogy
a tracheákból kiszomló leveg a stigmákon lev
vékony hártyákat rezgésbe hozza. A rovarok kö-
rében legismertebb hangok : a haláléra (Anobium)
ketyegése, a könyvtet és a termeszek sziszegése

éskopogása,a pattanóbogarak (EUOer) pattanása,
a pöfög bogár (Brachmu/t rrepitans) puffogása,
a legyek, méhek zümmögése, a kabócák én^-
lése, a tücsök drpelése, a cinoérek cinoogáM, a
halálfejes pille fd^ése stb. Az állatok hangja
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els sorban a nemek összetalálkozásának biztosí-

tására való, V. ö. Landois, Thierstimmen (Frei-

burg 1874) ; Weiss 0., Die Erzeugung von Ge-
rauschen und Tönen (Winterstein, Handb. d. vergl.

Physiologie, ill. köt., 249—318. lap; ebben meg-
van a teljes irodalom is ; Jena 1912) ; Méhely L.,

A liazai békák hangszerve és hangja (Természet-

tud. Közi., 33. köt., Pótfüzet, 145. lap).

Hangk, 1. Fonolit.

Hangköz (inteivaUum), két hangnak magas-
ság tekintetébon való viszonya egymáshoz. Van-
nak komzonáns és disszonáns hangközök. Ezek
nem úgy állnak egymással szemben, mint kelle-

mes ós kellemetlen jelenségeK. A disszonánst ne
zavarjuk össze a kakofónnal. Helyesen azt kell

mondanunk, hogy a konszonancia teljesen kielé-

gít, megnyugtat, a disszonancia pedig nyug-
pontba való átmenetre, konszonanciába való fel-

oldásra szorul. A mai felfogás szerint konszo-

náns H.-ök a tiszta prím (1), oktáva (2), kvint (3),

kvart (4), a n^y és kis terc (5, 6), a nagy és kis

szekszt (7, 8). Ep úgy azok a távolságok, amelyek
ezeknél a H.-öknél egy v. több oktávával széle-

sebbek, pl. a ketts, hármas oktáva, a duodecim
(kvint ós oktáva), a decima (terc és oktáva) stb.

íme a konszonáns H.-ök táblázata

:

«/ ^ J0. J0.

H:
S:

r
-í=H.—.i^-^

A többi H.-ök mind disszonánsok, így a sze-

kundok és szoptimák, valamint az összes bvített

és szkített H.-ök. Bvített minden olyan H.,

amely «nagy» v. «tiszta» H.-nól egy kromatikus
félhanggal szélesebb ; szkített minden olyan H.,

amely «kis» v. «tiszta» H.-nél egy kromatikus
félhanggal szkebb. Ha a H.-öket megfordítjuk

(pl. c—g helyett 9— c-t veszünk), akkor prímbl
oktáva, kvintbl kvart, tercbl szekszt, szekund-

ból szeptima lesz ée viszont. Ilyenkor «nagy))

H.-böl <'kis», «bövítettj)-bl «8zkített», «tisztá»-

ból ((tiszta)) lesz és viszont. Beszélünk kétszeres

bvítés >-l és szkítésrl is.

Hanglágyulás, 1. Umlaut.
Hangléc, vonós hangszereknél az a kis farúd,

mely a fedlapot a hátsó lappal köti össze. Lélek-

nek (ráme) is nevezik. Nem helyezkedik el pon-

tosan a hangszer közepén, hanem a láb egyik
szárát támasztja meg. Ennek másik szára ily

mótlon pontosan követheti a húr rezgéseit.

Hanglejebbités, 1. Módosító jelek.

Hanglemezek, acélból való, négyzetes alakú
és párhuzamos síkokkal határolt lemezek, me-
lyek középütt nyélre ersíthetk és vízszintes

helyzetbe hozhatók. Melde javaslatára a hang-
villákat helyettesíthetik, ha igen magas hangok
vizsgálatáról van szó. A hangvillákkal szemben
elnyük, hogy egyszer geometriai alakjuk miatt
könnyen elállíthatók és hogy méreteikbl már
közelítleg meghatározhatók a rezgésszámok.
Azonkívül elnyük az is, hogy a lemezekre hintett
porzó Chladni-féle ábrákat mutat még akkor is, ha
a fül a magas hangot nem bírja észrevenni.

Hanglétra, hunglépcs (skála), 1. Hangsorok.

Hanglyukak, a húros hangszerek fedlapjain
elhelyezett nyílások, melyeknek hivatása a hang-
szer testének rezonanciáját fokozni. A vonós
hangszerek hánglyukai újabban az f bet alak-

jára emlékeztetnek. Régi olasz hangszereken fél-

hold alakú (C), st a görög lambdá-hoz hasonló (X)

nyílásokra akadunk. Az ujjal pengetett hangsze-
reken a fedlap közepén köralakú nyílást helyez-

nek el (mint pl. a gitáron, lanton), mely nemcsak
fokozza a hang erejét, hanem utóhangzásával azt

meghosszabítani is képes. Cimbalmokon és zon-

gorákon is megtaláljuk a hangfenékfa kör- vagy
ellipszisalakú áttöréseit, bár a zongorán újabban
— a rezonánoia másfajta fokozása mellett — ép
az így támadt zavaró utóhangzások megszün-
tetésére mellzik mindjobban a H.-at.

Hangmagasság, a hangnak az a tulajdonsága,

mely a rezgések gyorsaságától függ. Minél gyor-

sabban (vagyis ugyanannyi id alatt mentül több-

ször) rezeg a húr, légoszlop, hártya stb., annál
magasabb hangot ad; minél lassabban mozog,
annál mélyebb hangot ad. Csak periodikus rezgé-

sek adnak a zörejtl eltér igazi zenei hangokat

;

értünk alatta olyan rezgéseket, amelyek szabá-

lyosan egyforma idközökben követik egymást.
Különböz hangszereknél más-más a legmaga-
sabb és legmélyebb hang. A végletek megtalál-

hatók az orgonán : szubkontra C és c^. A zongo-

rának vagy akár a zenekarnak a rendes terje-

delme szkebb.
HangmásTilás (Lautverschiebung), 1. Grimm

törvénye.

Hangmegfelelés, két-két hangnak szabály-

szer váltakozása két különböz nyelvbon vagy
nyelvjárásban vagy egyazon nyelv különböz
korszakaiban. Ilyen rendes H. : göcseji uo a. m.
köznyelvi ó, göcseji üö a. m. közoyelvi , pl. ^0
a. m. jó, füöz a. m. fz stb. Ismeretes H. ez is : ár-

pádkori u a. m. mai 0, árpádkori a. m.mai a, pl. az

akkori^r mai kiejtéssel üor, az akkori nop ma
nap stb. (1. Halotti Beszéd). Fontosak a mi nyel-

vészetünkben a magyar s a többi finn-ugor nyel-

vek közti H.-ek ; ezek közül legfontosabbak a kö-

vetkezk : A többi ugor nyelvek szókezd »-jé-

nek a mai nyelvünkben /' felel meg, pl. fog (dens)

a. m. vogul punk, féreg a. m. vogul perik, fól

(dimidium) a, m. cseremisz 2}éle. A mélyhangú
szók elején az eredeti k hang / hanggá lett s

ujabban /i-vá, pl. fialni, a Halotti Beszédben még
cholsz a. m. flnn kuole, Jial a. m. flun knla. A finn-

ugor mb, ng, nd., ns hangcsoportoknak egyszer
b, g, d, sz felel meg, az im-nek pedig puszta m

;

pl. ad a. m. észt arida, szem a. m. ílnn sürm. Vi-

szont az egyszer m magánhangzók közt v-ro

változott : név a. m. tinn nimi stb.

Hangmeghatározás, annak megállapítása,

hogy valamely hang magasság tekintetében hogy
viszonylik a másikhoz. Tehát a relatív magas-
ságot keresi. Ezt ki lehet fejezni vagy rezgésszá-

mokkal (pl. <;» úgy viszonylik a g »-hez, mint 2 : 3,

tehát ha az egyik 2-t rezeg, a másik 3-at), vagy
húrhosszal (pl. ha c *-et .80 cm.-es húr adja, ^ «-et

20 cm.-es húron kapom).
Hangmér, 1. Akusztikai mozaásjelenségek.

Hangmozditás (Lautverschiebung), 1- Grimmi
törvénye.
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Hangnemek, 1. Hnngsorok.
Hangnemi kitérés, valamely hangnemtl való

futólagos elhajlás, anólkül, hogy végleg átmen-
nénk másik hangaembo. Különbözik a moduláció-
tól (1. o.).

HangnjUások, így nevezik azokat a kis, kör-

alak nyílásokat, melyekkel a nyelvaípok ós ajak-

sipok hangsorait képezzük. A H.-at részben ujja-

inkkal fe^jtik be, részben n hangszer falain elhe-

lyezett, néha kétágú billentykkel.

Hangnyomaték a. m. hangsúly (1. c).

Hango, Hermáim, osztrák iirikus és irö, szUl.

Bóosbeu 1861. Jogot végzett, a bécsi városi levél-

tárban tiszt. Az újabb költi nemzedék egyik
teheta^^ee tagja. Múvei: Zum Licht! (1890);
Neue Oediohte (1894) ; Faust und Prometheus
(eposz, 1895): Nausikaa (szomorújáték, 1897).

Aacbel (dalok 1899), Lieder aus dem Wiener
Walde(1902). Aus Ruh' und ünruh' (dalok, 1912).

Hangok (a nyelvben, a beszédben). A H.-at

bárom föst^átság különbözteti meg egymástól

:

az erö, a magasság és a hangszín. Ami a hang-
nak erejH illeti, mmdent kiejthetünk több vagy
keveeeU) nyomatékkal, hangosabban vagy hal-

kablMUi. M^is a magánhangzókat mindig tisztáb-

ban halljak s ezt az okozza, hogy ezek tiszta

ZMigó H. vagyis úgynevezett zöngék, mert min-
den akadály nélkül jönnek ki a bieszélöüregból

;

csak éppen a hangszalagok finom szélének ki-

feszülése állít gátat eléjük, de éppen ez teszi ókét
zengókké, mint pl. az orgona hangjait a sípok nyel-

vecskéi. A mássalhangzók kiejtésében is szerepel

részben a zönge. Vannak köztük olyanok, me-
lyeknél a szájüreg te^es szélességében nyitva áll

8 csak középpontján vagy csak a két szélén kép-
zdik akadály : így ejtjük az / és r H.-at. Vannak
olyanok is, melyeknél a szájüreg el van ugyan
zárva, de az ú. n. in^'vitorla elvétele által meg-
nyitjuk az (XTüregnek bels nyílását, úgy hogy a
zönge egészen zavartalanul kiszabadul az orrüre-

gen keresztül; ezek azorr-H.: m, n. Mindezen
mássalhangzók a magánhangzókkal együtt képe-

lik a zönge-H. osztályát.

A többi mássalhangzó kiejtésekor a kiöml lé-

lekzet sora a belülrl elzárt orrüregen át nem sza-

badulhat, sem pedig a szájüregen át nem juthat

ki zavartalanul, mert ennek valamelyik helyén
akadály áll eK«je. Az akadály vagy teljes elzárás-

sal jár, vagy pedig szk rés képzdik az illet he-

lyen. A réa-H.at folytonosaknak v. fúvóknak is

nevezik, a zár-H.-at némáknak v. inkább pilla-

natnyiaknak szokták nevezni. A lélegzetnek mind
a réá)en való súrlódása, mind a zárból való kipat-

tanása szabálytalan hanggal, nesszel jár s ezért

mind a rés-H.-at, mind a zár-H.-at neaz-U.-nak
nevezhetjük. A kemény H.-nál csakis a nesz hal-

lik, mert a hangszalagok lazán maradnak s nem
rezegnek, ellenben a iMgy H.-nál megfeszülnek és

rezegnek, úgy hogy zönge is társul a nesszel.

A keményeket zöngétlen, a lágyakat zöngés más-
salhangzóknak nevezzük. Eszerint a következ
fölosztás áll el

:

I. Zönge-hangok: a) magánhangzók, h) l, r
hangok, c) orrhangok.

II. Zöngés v. lágy neszhangok (rövidebben : zön-

gés hangok) : a) lágy zárhangok, h) lágyréahangok.

DL Zöngétlen v. kemény neszhangok (rövideb-
ben : zöngétlen hangok) : a) kemény zárhangok,
b) kemény réshangok.
De a mássalhangzókat még az is különbözkké

teszi, hogy az akadály elülrl hátra (az ajaktól a
torokig) menve, a száj üregnek különböz részein

keletkezhetik: különböz helyeken artikuláljuk
ket.

1. Ajakhangok. Ezeknél a két ajak vagy az alsó
ajak a fels fogsorral alakiba a zárt vagy a rést.

Ide tartoznak a nesz-H. közül h, p;v,f; az orr-H.
közül m.

2. Foghangok. Ezeknél a nyelv hegye a fels
fogsorral alkotja a zárt vagy a rést. Ide sorolan-
dók a nesz-H. közül d, t ; z, az, dz, c ; az orr-H.
közül n ; végre az l, r.

3. Inyluinqok. Ezeknél a nyelvnek v. hegyét,
V. lapját közelitjük a szájpadláshoz. Az els sorba
tartoznak ezek a réshangzók : zs, s ; ds, cs. A má-
sodik sorba valók ezek a nesz-H.: gy, ty ; j,

továbbá az ny orrhang és az ly.

4. Torokhangok. Ezek közvetlen a torok fö-

lött képzdnek, úgy hogy a nyelvnek hátsó részét
a lágy ínyhez közelítjük : g, k (/J, n. (Az n han-
got csak g, k eltt alkalmazzuk a magyar kiejtés-

ben : ing, munka.)
Végre van egy ötödik artikuláló hely, de már

nem a szájüregben, hanem a gégében, s ez nem
egyéb, mint a hangszalagok közti rés. Ez a rés
ugyanis a h kiejtésekor megszkül, de nem any-
nyira, hogy a hangszalagok rezegnének. A h tehát
zöngétlen neszhang, még pedig gógehang.
Az eddigiek alapján tejesen felállíthaljuk a ma-

gyar mássalhangzók táblázatát.

ZSogehaagok

lók)

Mk (ke-

mény mia-
salhangiók).'

I,

orriuogok

rMiangok

AiteigtA

riakaifok

lártiingok

m
hr

sz

t

InytuuíC^k

I. n.

ZS

ny

ty

n

Ide tartozik még e négy ketts mássaUumgaó

:

dz, c, ds, cs.

A magánhangzók fíHosztásában legfontosabb
a mély ée magas H. közti különbség. Minden
magánhangzót ejthetünk ugyan (s ejtünk is as
énekben) mélyebb v. magasabb hangon ; a rendes
beszédben mégis a magánhangzóknak egyik oei-

tályát állandóan magasabb liangon eijQük. mint a
másikat Ez összeftt^ a kamnmnd is és mind
a kett a magánhangnéknak iép&éei módjától és

a sz^üreg alakjától fOgg. A saj^ttreg alakja pe-

dig a magánhangzóknál a nyelv helyzetétl függ.

A nyelv hátulról elre és alulról fölfelé moiog.
Ha megmarad hátul, akár fölemelkedik a Un^
iny felé, akár nem, a szi^ttregen áthaladó songé-
ból mély hang lesz : á. Ellenben, ha a nyelvrok
egész tömege elre nyomul a kemény iny alá s

úgy bocsá^uk ki a zöngét, magas hang keletbe
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zik : e, é, i. Képzésök helyérl a mélyeket hátsó,

a magasakat mells H.-nak kellene nevezni.

Mindjárt itt megjegyezzük, hogy a nyelv mind
hátsó, mind mells állásához hozzájárulhat még
egy hangmódosító elem : az ajaknak némi elre-
nyujtása és gömbölyltése. így ejtjük pl. az a han-
got (vagy a hosszú d-t, ebben : ára) s ebben kü-
lönbözik az á-tól. Az 0, u hangokat nem is ejtjük

a magyarban soha ajakgömbölyltés nélkül, úgy
hogy pl. az angol come, Íbve-Me szókat, melyek-
ben nem ajakhangu o-t ejtenek, nehezünkre esik

utánozni. Az i'-bl ajakgömbölyítéssel ü válik (id

:

üd), az é-bl ö (veres : vörös). A nyilt e-t mi ajak-

gömbölyítéssel nem ejtjük, de így ejtik a fran-

ciák némely szavaknak ö-jét, pl. senl, un. Ha tehát

ezt a gömbölyítést tekintetbe vesszük, a két hang-
sorból négy lesz

:

1. mély hangzó ajakgömbölylt-és nélkül

:

2. mély hangzók ajakgömbölyítéssel

:

a, 0, u ;

3. magas hangzók ajakgömbölyltés nélkül

:

e, e, i ;

i. magas hangzók ajakgömbölyítéssel

:

ö, ü.

Viszont mennél feljebb emeljük nyelvünket, an-

nál zártabb a szájüreg, s ezen alapszik a nyütabb
és zártabb moffánhan^zókközti különbség. Á nyílt-

ság fokát illetleg a mély hangok között ez a sor-

rend : á, a, 0, u ; a. mells v. magas H. közt : e, é

(zárt e), i. (Ell a legnyíltabb, a végén a legzár-

tabb). Ajakgömbölyítéssel mi egészen nyilt han-
got nem ejtünk ; az ö már középzártságú hangzó,
az ü pedig egészen zárt.

1. mély hangzók gömbölyités nélklll

2. mély hangzók gömbölyítóssel...

8. magas hangzók gömbölyítés nélkül

h.t

i. magas hangzók gömbölyitéssel i

A közönséges beszédben a römd és hosszú

magánhangzók közt az idtartamon kívül még
egy különbség van. A rövideket ugyanis lapos

nyelvvel, a hosszúakat ellenben egész hosszá-

ban fóldomborodó, kifeszül, nyerges nyelvvel ejt-

jük. Errl meggyzdhetik mindenki, ha pl. az i

vagy hangot fölváltva röviden és hosszan ejti

ki egymásután. E különbséget úgy szoktuk jelölni,

hogy a rövid magánhangzókat szélesejtésiieknek,

a hosszúakat szUkejtésueknek nevezzük. Ha akar-

juk éppen, ejtheljük a rövideket is szken s a

hosszúakat is szólesen. St az énekben, ha pl. a
korona szó els tagját hosszú hangjegyre kell

énekelni, megnyújtjuk ugyan az o-t, de megtart-
juk a lapos, széles nyelvállást, úgy hogy a szó

nem hangzik így : korma, hanem így jolölbot-

jtik : korona. "Viszont ha a kórház els tagja rö-

vid hangjegyre esnék, az ó-i rövidítenök ugyan,
de nem válnék szélosejtósüvé, úgy hogy a szó
még som hangzanék így : korház. A közbeszédben
is elfordulnak néha szélesejtósü hosszú H., külö-
nösen é és á, ha azt moncjjuk mere, ére, ára, e

helyett nierre, erre, arra. S a székelyek bizonyos
esetekben minden hosszú hangot szélesen, terped-
ten ejtenek, pl. Erdély, körben, akkd(r), indü(l)-
tam stb.

Nyelvtani alakjainkban néha oly rövid és
hosszú H. felelnek meg egymásnak, melyek nem-
csak széles- és szükejtésükkel különböznek. A
nyelvtörténet folyamán társak lettek az a és á
(fa : fát, nyár : nyaral), pedig az elst ^akgöm-
bölyítéssel ejtjük, a másodikat nem. A a-nak
hosszuja rt volna (mint ára szóban ejtjük) ; az á-nak
rövidje pedig á volna (mint egyes nyelvjárásaink
ejtenek), mely nem egyéb, mint a latin rövid,

vagy olasz a. A mi é hangunk fonetikai szem-
pontból pontosan e-nek felel meg (lélek : lölköm,
lószön: löszön, mén: mennek), de ma tényleg
a nyilt e-nek is megfelel (kéz: kezem, eke:
ekét). Ennek hosszuja voltaképen az az é, melyet
az ere szóban ejtünk, s melyet nyelvemiékeink
bizonysága szerint ejtettek is régente a kéz, ekét-

féle alakokban. E szerint már most a magyar köz-
nyelv grammatikai alakjában így felelnek meg
egymásnak a rövid és hosszú hangok

:

a, 0, u e, é, i
|

ö, ü

á, ó, ú é, í , ü

így tehát három csoportot kaptunk a föntebbi

négyes fölosztás helyett, mert az á mai nyelvtani
rendszerünkben tényleg a gömböly ejtés hosszú
á helyére került. S nyelvtanunkban valóban hár-
mas hangrend érvényesül bizonyos esetekben, ne-
vezetesen a középzártságú rövid magánhangzók
használatában : -hoz, -hez, -höz ; -on, -én, -ön; -tok,

-tek, -tök.

Hangolás, általában a hangmagasság megál-
lapítása. 1. Megállapíthatjuk valamelyik hang
abszolút magasságát (bizonyos rezgésszámmal) és

ehhez hozzá mérjük a többi hangot. Ma rendsze-

rint az rt^-böl indulunk ki, ezt másodpercenként
870 egyszer rezgésre állítva be (1. Diapazón).
Az 1885-iIci bécsi nemzetközi konferencia meg-
egyezett ebben a H.-ban. Ez az ú. n. normálhang,
vagy normál a '. — 2. Megállapíthatjuk a relatív

magasságot, vagyis két hangnak egymástól való

távolságát : a hangközt (intervallumot). Ez két-

félekép történhetik. A hangközt v. az akusztikai

követelmények (a rezgési viszonyszámok) szerint

pontosan hangoljuk be, v. ettl némileg eltéren.

Ez utóbbi eljárás, amely a gyakorlati szülcséglet-

tel vet számot, az ú. n. temperaturn (1. o.). A mai
praxisban, nevezetesen a biflentyüs hangszereken,
csakis az oktáva akusztikailag tiszta, az összes

többi hangköz v. kist^ bb v. nagyobb az akusztikai

ideálnál. — 3. H. alatt értjük az oktáva külön-

böz beosztását is. így azt mondjuk, hogy a mai
H. mellett az oktáva 12 fokra oszlik, a hinduknál

22, az araboknál 17 fokra stb. — ^. Tiszta H. az,

amely az összes hangközöket akusztikailag sza-

batosan adja. Morcator (1675 körül) szerint ehhez
53 fokra volna szükség egy oktáván belül.

Hangolni a zenébon a. m. a hangszert a tiszta

játékra boállítani. A zenekarban az oboa d»-je

nyomán hangolják a többi hangszert. Sípok, hang-
villák segít eszközök a hangolásnál.

Hangoló kulcs, vasból készült T alakú készü-

lék oly húros hangszerek (pl. zongora, hári
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cimbalom) han^olásárn, melyeknek bárjai vasszö-

gekre vannak kifoszitvo. A kulcs \6\ién kivájt G
agy A alapú ilre^b<' pontosan beloílíik a vasszög
feje.

Hangoló síp, legtöbbssör bengeralaká, nébány
cm. hosszú fémbl készült sip, mely az egyvonalú
a hangon — ritkábban a kétvonalú c hangon —
szólal meg. A H. a zenekar hangszercinek egysé-

ges hangolását irányltja, énekkaroknál pedig a
kezdóhangra vonatkozóan tájékoztatja az énoke-

sekot.

Hangolvasás, helyesebben : szájról-olvasás. A
beszéd hangjainak kiejtésekor beszél szor\'Unk

különböz mozgásokat végez, amelyekbl kell
megfigyelés és gyakorlás után épúgy fi>lfoghatjuk,

megérthetjük.va^ is leolvashu^uk ozokat.mintha

az Irt betket, voírj- szavakat olvasnánk. A H.-t

bárki is cKsajátithatja. a sikotnéniák pedig csakis

Uymódon kéi>«>sok mások beszédét megérteni s

eiért a siketnémák tanításánál igon fontos sze-

repe van. A H. o beszéd megértésére kevósbbé
alkalmas, mint a hallás, mivel egyré.szt némely
hangok képzése alig különbözik egymástól, más-
részt pedig több hangnak a képzési helye oly mó-
lyen benn van a szájüregben, hogy felismerése

igen nehéz. A szájról-olvasásnál igen fontos kö-

rülmény, hogy a beszél szája jól legyen meg-
világítva s ezért pl. ha sikotnémával beszélünk,

mindig az ablak felé kell fordulnunk. Legkönnyeb-
ben leolvasható hangok a magánhangzók és az

ajakhangok, legnehezebben pedig az inyhangok
olvashatók le.

Hangórák. lövöfegj'verek hasznalatakor alkal-

mazott távolságmérk. A távolságot abból az id-
bl hn*Aw7.7.hk meg, mely a puskapor felvillanása

és a - távolságra érkez hang észrevevése

kü;^ Ha a löveg sebessége kisebb, mint
a hangé, akkor ez megelzi a löveget Ha azon-

ban a löveg sebessége nagyobb, mint a hangé,

akkor a hang a löveggel együtt érkezik. A H.

tehát nem alkalmazhatók az olyan lövfegyverek
ha^máJatakor. melyeknek lövegei igen nagy se-

Hangoztató módszer ' ín^'^tás.

Hangö-Udd. Finnorv -i félszigete, az

ugjanily novü kis ki;. . .. .... !, GustaysvSm
ersséggel szemben ; itt van a Finn-Öböl É.-I be-

járata és itt VI ilt 1 71 [ aug. 7. a svédek és oroszok

közt az et, melyben Bhrenskjöld

svéd ad I h > tiadával együtt az oroszok

fogságába k«'iült.

Hangpszichológia, az az — áj kelet — tudo-

mány, amely a zenei hallás törvényeit nem ma-
tematikai, fizikai és fiziológiai, hanem lélektani

alai "ia. Persze a határok hangflziolóífia

és 1

1

osódók. Helmholtz.Öttingen, I'n\ver,

Macii, unnscn inkább ílzika-flziológiai módsze-

rekkel dolgoztak, míg Siunijif Kari, jelenleg

a Iv -' - tem tanára, a H. igazi képviselje.

Lo 'iflve a "Tonpsychologi •» (két kötet).

A kt'ii.-/ ><aii(úát és disszonanciát nem akusztikai

jelenségekkel magyarázza, hanem fölállítja az

•-egybeolvadási) (Tonvorschmelzung) elméletét

:

.Mentl inkább hajlandókét hang «egybeolvadni»,

vagyis mentl inkább hat úgy, müitha csak egv
hang csendült volna meg, annál konszonánsatw

köztük a viszony ; mentl kevósbbé kelti föl két
hang, ha egyszerre meg.szólal, csupán egy hang-
nak a fikcióját, annál (!is.szonánsabbak. Stumpf
mellett figyelmet keltettek ezen a téren : Meyer
M., Ewald K., Herrmann L., Scháfer K. L., Rie-

mann H., Wundt V., Lipps T., Krügor F. éa má-
sok, nálunk liévósz Géza.
Hangradiométer, 1. Akusztikai mozgásjelen-

ségek.

Hangrend v. hangvonzat (németül Vokalhar-
monie), a mag^'omak s más ural-altaji nyelvek-
nek az a sí^átsága, mely szerint a magánhang-
zók közül a magas hangok csak a magasakkal, a
mélyek csak a mélyekkel szeretnek egy szóban
egyesülni. Bvebben 1. lÜeszkedés.

Hangrendszer, I. Zenerendszer.
Hangrés, I. Oége.

Hangrésgörcs (spasnms glottioUs, laryngo-
spasmus), a hangrés görcsös záródása a hangrést
szkít izmok hirtelen bekövetkez görcsös össze-

húzódása folytán. A H. mindig rohamszeren lép

föl. Leggyakrabban észlelhet rosszul táplált,

gyenge kis gyermekeknél (a 4-ik hónaptól a 2-ik

életévig); különösen angolkóros gyermekeknél
gyakori e baj. A görcsös roham majd mindig tel-

jes jólét közepette jelentkezik, minden különösebb
ok nélkül ós nehezített, sípoló légzésben, majd a
légzés teljes szünetelésében nyilvánul, miközben
a gyermek leveg után kapkod, elkékül. A roham
szüntével a gyermekek ismét jól érzik magukat.
Gyakran ismétld, hosszabb ideig tartó görcs-

rohamok fuladást is okozhatnak. Rohammentes
idben a gyermek hangja tisztán cseng. Felnt-
teknél is mutatkozik H. bizonyos súlyosabb köz-
ponti idegrendszerbeli betegségek (tabes) korai

tüneteként. A H. gyógyításánál az alapbáiitalom

gyógyítására kell a fsúlyt helyezni. A gyerme-
keket jól kell táplálni ; angolkórnál szokásos el-

járásokat kell alkalmazni. A roham alatt a gyer-

mekeket hideg vízzel locsoljuk, friss levegt bo-

csátunk a szobába ; végszükség esetén intubatio

vagy légcsmetszés végzend.
Hangrezgetés (ném. : Flaüerzunge). a fuvolá-

nál alkalmazott ti'emolóhatás, melynél a játszó

fúváe közben a «brrrr» mássalhangzókat ropog-

tatja. Strauss Richárd madanc számycsattog^teát

utánozta vele.

Hang rezonanciája (ráfiangzás, egytíUhtmg-

zás). az a jelenség, midn valamely liangzó test

közelében lév másik testet hang:^^a bir. Ha
pl. két eg>'formán hangolt húrt vagy hangvillát

egymáshoz közfl helyezünk s az egyiket meg-
szúlaltaljuk, de aztán rögtön elhallgattatjuk, a
másik húr v. hangvilla megszólal. Ha az egyik

hangja a másikétól kissé eltér, a ráhangzás nem
következik be. A hangzó test ugyanis han^iill&>

mokat bocsát ki, m^yek a nyugvó testhez ér-

kezve, azt resgéere indi^ák. Ha a nyugvó teet

ugyanolyan rngéeekre képes, mint amilyenek a
hullámokat keltették, akkor az éiteiö leveg-
lökések a teet rezgéáetrel megegyez mosgiíst

igyekeznek létrehozni 8 eiek egyre erfiebödve,

hangot keltenek. Hogy a leveg közvetíti a rez-

gés átvitelét, azt abból lehet látni, hogy a ráhang-

zás elmarad, vagy alig észrevehet, ha a hang-

villák szekrénykéibe vattát dugnak, vagy ha a
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hangvillát a szekrénykérl lecsavarva, kézben

tarly ák, amikor is elmarad a szekrényke levegjé-

nek együttrezgése. A ráhangzás akkor is jól figyel-

het, ha kézben tartott rezg hangvillát hengeres

üveg fölé tartanak s a henger levegtartalmát víz

beöntésével szabályozzák. A levegoszlop bizo-

nyos mérete mellett erteljes ráhangzás és az alig

hallható hangvilla hangjának ersbödése vehet
észre. Ez azt bizonyítja, hogy bizonyos méret
levegoszlop csak bizonyos hangot képes ersí-

Dur-hangfajok

hangfajok, amelyeket bellük levezetünk, már
azt kívánják, hogy egyes hangokat fölemeljünk

V. leszállítsunk (fékkel és b-kkel), hogy a dur, ille-

tleg moll-hangnemre kötelez rendjét az egész

és felhangoknak megkapjuk. A következ táblá-

zatban a betk jelzik a skálák kezd hangjait, a
fölöttük lev számok azt, hogy hány j^tel és b-vel

jegyezzük azokat, ha (Z^r-skáláról van szó, az alsó

számok ugyanerre utalnak, ha woZZ-skálával van
dolgunk

:

b-vel 1tel

7 6 5 432101
Ces Ges Des As Es B F C G

7 6 5 4 3 2

2 3 4 5 6 7

D A E H Fis Ci8 Gis Dis Ais10123 4 5 6 7

b-vel i-tel

teni. Ezen alapon készülnek a Helmholtz-féle rezo-

nátorok, t. i. fémbl V. üvegbl való üres gömb-
szer testek, melyeken egy keskeny és egy tág

nyílás van egymással szemben. Ha a keskeny
nyílást az egyik fülbe téve, a másikat vattával

betömik, akkor a rezonátorral fölszerelt fül sok

hangból csak azt hallja, melyre a rezonátorleveg-
tömege ráhangzik. A zenében fontos a szilárd tes-

tek ráhangzása. Ha kézben tartott hangvillát meg-
szólaltatmik, hangja alig hallatszik, de rögtön

erssé lesz, ha a hangvillát nyelével valamely asz-

tal v. szekrény lapjára helyezzük. Ezért kell a

húroknak, hangvilláknak rezonancia-szekrény,

melynek jóságától függ a húi'os hangszerek hang-
jának ereje, tisztasága. A rezonancia-szeki'ény

fa-anyaga minden hangot ersít, melyet a hang-
szeren kelteni lehet, de ebben segítségére van az

elzárt leveg is.

Hangrokonság, két hangnak egymáshoz való

viszonya, abból a szempontból vizsgálva, hogy
harmoniailag közelebb v. távolabb állanak-e egy-

mástól. Ugyanilyen értelemben beszélünk akkor-

dok rokonságáról is. Pl. c közelebbi rokonságban
van g-vel, mint á-vel, a C-dur inkább a G-dur
akkorddal rokon, mint a D-durral. Hangfajokra
is áll ez a tétel. Pl. A-moll közelebb áll C-dur-
hoz, mint B-dur-hoz.
Hangsebesség, 1. Hang.
Hangsip a. m. hangoló síp (1. o.).

Hangsorok. A hangok bizonyos sorrendben kö-

vetik egymást. A gyakorlati zenében mindenek-
eltt két elv szerint osztjuk be a H.-at. Vagy így
rendezzük be az oktávát : 1, 1, Vs. 1. 1. 1. Vj. ami
annyit tesz, hogy két ogószhangra félhang és há-

rom egészhangra ismét félhang következik, vagy
így: 1, Vj. 1, 1, V». 1. Ví. Ví- Az elbbi rend adja

a dur-skálát, az utóbbi a moll-skálát. Ma csakis

errl a két hangnemrl beszélünk. Ezektl mog-
különböztetondk a hangfajok. A hangfajok egy-
másközt nem elvi ellentétök, mint dur és moll,

hanem egymásnak utánzatai. Minden dur-hang-
faj az egész és félhangnak ugyanazt az egymás-
utánját mutatja, csak más-más hangon indul el.

Ugyanígy minden moU-hangfaj is csak egymás-
nak transzpoziciója. A dur-hangfjyok törzs-skálája
a C-dur, a mollokó az a- moll. Az összes többi

MoU-haiigfajok

Az a moll-skála, amelynek rendjét az imént jelez-

tük, az ú. n. harmonikus moU. Ezzel szemben a

melodikus (dallamos) moll így alakul : fölfelé 1,

Va- 1, 1. 1. 1. Va. vagyis a 6. és 7. fok közti bví-
tett szekundot elkerüh, lefelé a 8. és 7., valamint
a 7. és 6. fok közt egészhang van, egyébként egye-

zik a harmonikus mollal. Azok a 7 fokú dur- és

moll-skálák, amelyekrl idáig szóltunk, az ú. n.

diatonikus skálák ; az a skála, amely az oktávon
belül 12 fokot érint ós amelyben a fokok mind fél-

hangnyi távolságra vannak egymástól, a kroma-
tikus skála ; végül az a skála, amely a mai praxis-

ban létez minden foknak töhb, mint egy értelmet

tulajdonit, az enharmonikus skála (pl. c, cis, des,

d, dis, es és így tovább).

Hangsagáx. A hangzó testbl minden irány-

ban terjednek szít a hanghullámok. Ha a közeg
minden u'ányban egyformán vezeti a hangot, a
rezgések bizonyos id elteltével gömbalakú felü-

letig érkeznek ós még késbbi idben az elst kö-

rülzáró második, nagyobb gömbfelületig stb. Az
irány, melyben a hullámok tovaterjednek, a gömb-
sugaraknak felel meg s ily értelemben lehet H.-

ról beszélni ; ez csak úrányt jelez.

Hangsúly. H. (lat. accentus, gör. prozodia), a

nyelvbon valamely szó meghatározott szótagjá-

nak kiemelése a többiekkel szemben, a hang-

nak ersbítóse vagy magasbítása által vagy
mindkét módon egyidejleg. A H. vagy a szó-

nak egyik meghatározott szótagjához kötött,

úgy hogy a nyelvnek valamennyi szava egy s

ugyanazon módon van hangsúlyozva, mint a

magyarban és csehben, melyek mindig az els
szótagot hangsúlyozzák, a lengyelben, mely az

utolsóelttit, a németben, mely mindenütt a gyö-
kérszótagot hangsúlyozza; vagy pedig mozgó
a H., azaz valamely szó különböz alakjaiban

vagy egy s ugyanazon t különböz származé-

kaiban különböz hangsúlyozott szótagok le-

hetnek, pl. a latinban ámor (szeretet), de a ge-

nitivusban amóiis. Változó hangsúlyú nyelvek

ezenkívül a görög, szanszkrit, orosz stb. A H.

változásának s mozgásának szabályai egyes nj el-

vekben nagyon különbözk. A H. össze nem tó-

vesztend a szótagnak idmértékóvel : hosszú-

ságával, illetleg rövidségével (quantitas). A H.
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megjelöléeére egyes nyelvekben külimféle jegyek
(hayaaelek, ékezetek) s jelölési rencteierek van-

nak naamálatban ; legiamereteeebbdí a görög

aydvéswk által használtak, melyeket a latinok

is elfiHSadtak (acutos, gravls, dronmflexns.) Ezen
Jegyeket ujabban más célokra is hasznáyák ; igy

a magyarton s csehben az acatos (éles ácezet) a
imncry.inak hosszú voltát fejezi ki. A szó-H.-on

1 m^ ú. n. mondat-H. is, mely a mondat

y szavát a többi szóval szemben épp ú^
kiemeii, nünt a sz6-H. az egyik szótagot a többí-

vel szemben. V. ö. Balassa József. H. a mt^yar
nyelvben (N'yelvtud. Közlemények, 21. köt.); Fo-
garasi János, A H.-ról vagyis nyomatékról a ma-
gyoT nyelvben (Magyar Akadémiai Értesít, a
nyelv- és széptud. osztály közlönye. Pest 1860).

2. H. (akcentus) zenei értelemben hangok
vag}' akkordok kiemelése vagy erösebb játék-

kal (illetleg eróeebb énekkel), vagy némi nyuj-

tássaL Rendswrint az ütem élén álló hang a
legsúlyosabb; a hangjegj^ásonkban bizonyos

gruppokba foglalt kóták közül szintén az elsó

kapja a legnagyobb nyomatékot, pl. : J

Itt hat kóta alkot egy csoportot és e csoporton

belül négy kóta ismét ogy csoportot ; az elsó grupp
élén van a fó-H. (>), a második grupp élén a mel-

lék-H. (>). Különböz ütemnemokben hangsúlyo-

zandók : «/4-ben vagj* * g-ban az 1. és 3. ütemtag,

a páros «/8*b*° az 1. és 4. tag, Ví-ben vagy '/s-ban

az 1. tí^ (viszont '/^-ben a 2. ütemtag azért még
mindig — viszonylag — nyomatékosabb a 3.-nál)

stb. A H. akárhányszor el is tolódik (1. Szinkopa)
rendes helyérl. Néha külön jelek utalnak arra,

hogy egy hangot vagy akkordot súlyozni kell

;

aj%k : >, A, vagy használatosak ilyen rövidi-

téeek : sf» sfz. (sforzato), fz (forzato), még er-
sd)b H.-oknál ffz, sffz ; amikor hangok vagy ak-

kordok egész soráról van szó, azt írjuk : sempre
sforzato 0- Rinf'orzando és Rinforzato). A tctÁ-

son belül mindenkor vannak finomabb H.-ok,

amelyeknek száma, erfoka, egész természete a

dallam alkatától (a harmonizálástól sth) függ;

itt csak a magasabbrendú zenei értelem és ízlés

tájékoztathat.

Hangsúlyos verselés, a verselésnek az a
módja, mely a legtöbb modem népnél szokásos,

így nevezetesen a román, germán és a szláv né-

pek költészetében s amely a magyar költészet-

nek is eredeti versel eljárása Ez abban áll, hogy
a versritmusokon szükséges IflktQtk ül (ictusokul)

a nyelv természetes hangsúlyait hasznaink fel

;

az. bog)' a versritmus hosszabb és rövidebb id-
részeibNB hosszabb és rövidebb szótagok kerülje-

nek, meHékesebb vagy éppok köz&nbs kérdés. A
H.-ben a természetes hangsúly rendszerint össze-

esik a ritmilEai hangsúllyal s igy a vers ritmusa

és szavalása közt nines nagy ellentét Pl. ha ná-

lunk, ahol szólamhangsúly van, a szólamokat
nagyjában egyenl teijedelmöekké tesszük, ^6-
áll a ritmus, mert a hangsúly minden szólam
élén ott van s ezek egyenl távolban vannak egy-
mástól : Xt/iis ablakot

| szép leányzó, hideg srtl

fú j Esik á hó. A németben minden jelents szó-

nak lévén ers hangsúlya, ott a szóliaogsúly ér-

vényesül verslOktetótll, pl. Sah ein Knab' ein

Hsiéin stehn. Ellentéte a H.-nek az idómérté-

kes versdés, ahol arra van fgond, hogy a vers-

taktus hosszú és rövid részeibe megfelel szóta-

gok jussanak, a lüktetkre nem ü^ryelnek, a lük-

totéshelyekre kerüló hosszú szótíiígoknak meg-
adják a lüktetést a ritmizálásban úgyis. Ilyen

volt az ógörög verselés, mely a görög versfor-

mákkal együtt átment a rómaiakhoz is. A re-

naissanco óta a görög-római versformákat ezzel

az idömértékes prozódiával együtt több modern
nép is megkisérlette föleleveníteni, de általán ke-

vés sikerrel. A németnek úgy sikerült a klasszi-

kus formákat felújítania, hogy azokat is hangsú-

lyosan íija, ami annál inkább bevált, mert a né-

met a hangsúlyos szótagot többn>'ire meg is

njTijtja. Mi a görög-római formákat a görög ver-

sel módszerrel (prozódiával) tudjuk alkotni, m m-
zeti formáinkat H.-sel, De a njugatcurópai vers-

formákat is idömértékes verseléssel követjük. A
verstanokban elterjedt félreértés az, hogy e ver-

seket nevezik hangsúlyosaknak és idömértéke-

seknek. Pedig a vers mindig hangsúlyos és id-
mértékes, mert ahol taktusszerüség van, ott min-
dig vannak lüktetk és egyenl idtartamú üte-

mek, akár hexameter az a vers, akár pl. magyar
tizenegyes. Csak a verselés módja iiangsúlyos v.

idmértékes. Pl. a hexametert a görög, latin és a

magyar idömértékes prozódiával állítja el. a

német hangsúlyossal, és ha német formát hozunk
át, noha azt eredetiben hangsúllyal írják, mi idö-

mértékes prozódiával fejezzük ki ugyanazt a vers-

formát, pedig magyar nemzeti versalalgainkban

mindig H-sel élünk.

Hangszalagbénulás (paralysis v. paresis

chordae vocalisj, a hangszalag teljes vagy rész-

leges hüdése. A bénulás oka lehet a központi

idegrendszer betegsége, vagy környéki, a gége-

idegek lefutásában rejl. A bénulás követicez

mén^e a hangszalag mozdulatlansága (paralysis

chonlae vocalis), vagy korlátolt mozgathatósága,

ha a húdés nem teyes (paresis). Hangszálbé-
nulásnál rendesen az alsó gégeideg (mozgaUMeg)
húdésérl van szó. Ezzel ellentétben vannak tin-

tán mködési zavarokat okozó múló jelleg h-
dések, anün^Hücel a hiszt^ánál taláíkoznnk. A
H-nál a hang rekedt, st te^es hangtalanság is

beállhat Ha a hangréstágltó izmok (hátolsó gége-

izmok, mnsooL orico-ar>'taenoid. posticus) bénu-

lása folytán a hangsalagok a légzésnél nem tér-

luk ssM kellképen, súlyos, életveszélyes légzési

akadályok keletkeznek és fúladás állhat be. A
hangszálbénnlás gyögyitásAnil els sorban min-

dig az ala{4>ántalmat kell kikutatnánk, mely a
bénulást okozta.

Hangszalagok, 1. Oége.
Hangszer (gör. orgeuum, lat insirumenium),

minden eszköz, mely zenei hangnak elidézésére

V. a ritmus hangsú^rozására alkalmas. Hangftff^

rásra alkalmas mganyoe testek: a két végén
kiíeszitott húr, a leveg6, mely bí«myoe akadályo-

kon keresztai alkalmas tkregbe jut a kifeszített

hártya V. állatbr és minden test (ia. érc), mely-

nek si^át rugalmassága van. Eszerint ehnóletileg

négy csoporbra oeztiiatnók a H.-^et de a gya-

kotiatban az ntolsó két csop(»1ot össze is vonhat-
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juk, így kapjuk a H.-ek hármas tagolását : a hú-

ros-, a fúvó- és az ütö-H.-eket. L. HúrosJiamí-

szerek, Favóliangszerek, Üthangszerek és az e

címszóknál mellékelt ábrákat. L. még Mechanikai
hangszerek. Valószín, hogy a történelem eltti

idkben az ütö-H.-ek minden másfajta H.-t meg-
elztek, minthogy két fadarab v. ködarab össze-

ütögetéséhez nem volt szüksége az sembernek
különös zenei készültségre. Barlangkutatások és

ásatások eredményébl következtethetünk arra,

hogy az üt-H.-eket primitív fuvó-H.-ek követték,

nádsípok, majd alaktalan agyagfuvolák, melye-
ken találomra 3—4 lyukat is fúrtak. A kérdzk
szarvaiból készült tülkök készítése már a tör-

ténelmi ókorba esik. Ugyanekkor jelennek meg
az els lantszer H.-ek, melyeknek ötletét való-

színen a kézi íjj húrjának bugása adta meg. Ez
ujjal pengetett H.-ek rezonátora kivájt lopótök,

majd a teknsbéka páncélja, majd fadarabokkal
kipecézett brtáska, melyen már megjelennek a
köralakú hanglyukak (1. o.) is. Az asszírok, arabok,

babilóniaiak,egyiptomíak,görögök,héberek,indek,

kínaiak és rómaiak H.-eít a megmaradt rajzokból

és leírásokból egészen jól ismerjük. Az ujjal pen-

getett H.-ek között a hárfák és lantok számtalan
alakjai váltakoznak. Az asszír Ura, az arab tan-

bur és a kanun, a bah'ómpszaUerium, az egyip-

tomi tebuni és nahla, a héber kinnor, nebel és

hosszúr, az ind vina és magidi, a görög kithara,

cJielyséstrigononaíötípuasii az ókor sokféle húros
H.-emek. Vonós H.-eket az ókor nem ismert. A
legels vonós H. az arab rebek v. rebab volt, mely
a VI. sz.-ban kezd nyugat felé terjedni, bár újab-

ban sok teoretikus azt vitatja, hogy a fldula és a
krotta, a mai hegedk o két se, jóval megelzte
az arab rebeket. Az ókori fuvó-H.-ek fuvola- és

trombitaszerek. Az asszír ketts fuvola, a babi-

loni mem, a héber chalü, chacocrot és sófár, a
kínai esetig, a babiloni szimfónia, a görög syrinx,

aidos, a római buccina és tuba a legismertebb fuvó-

tipusok. Kettjük, a cseng és a szimfónia a mai
orgonának, tehát a polifon fíivó-H.-nek legkezdet-

legesebb alakja. Az ókori üt-H.-ek nagyi-észt

csörgk, dobok, kasztanyétek, de megtaláljuk kö-

zöttük a mai üst dob, a harangjáték és a ksziiofón

primitív változatait is. A középkori H.-ek az els
századokban alig mutatnak valami fejldést, hi-

szen maga Clemens Alexandrinus Írja: «Mi csak
egy H.-t használunk, a béke szózatát és elvetjük

a pogány pszalteriumot, a dobokat, trombitákat és

ftivolákat !» Virdung, Agricola és Pratorius el-

méleti munkáiból (XVI—XVH. sz.) israorjük a
VIII. sz.-tól kezdve a középkor valamennyi H.-ét.

A vonós H.-ek számos változata tárul elénk. A
violák és lironok fogólapján még megtaláljuk
azokat a rovátkákat, melyek a mai gitárokon is

útbaigazítják a játszót. Rovátkák nélkül készültek
a viella és a gigue ; különös H. volt a tiwnsclieit
Q.o.) és a forgólant (1. o.), valamint a hozzá hasonló
billentys húros H.-ek számos válfaja. A pengetett
H.-ek között két élesen különvált csoport jelölhet
meg. Egyiknél a H. terjodolmének minden egyes
hangjára külön húr szolgái, a másiknál a H.-en csak
3—7 húr van és a hangsort a húrok megrövidí-
tésével hozzák ki, úgy, hogy a balkéz ujjai a fogó-
lapon elhelyezett rovátkákat érintik. Az elbbi

csoportba tartoznak a hárfa (l. o.) sokféle alaku-

latai, továbbá a rotla, a citera, a cantele és a
gusli ; az utóbbiba a lant, a gitár, a bandura, a
mandolin, a balalaika, a tar, a, taubur és a koboz.
A középkor fuvó-H.-ei közt apuzónok, pommer-ek
trommet-ek, cink-Gk, fuvolák, sípok, sordun-ok,
racket-ek, dudák, cornett-ek, bassanelli-k a leg-

ismertebbek. Az európai H.-gyUjtemények a leg-

fm-csább alakú nyelvsípokkal vannak telve ; néme-
lyiknek csöve 2—3 m. hosszú, úgy, hogy el sem
tudjuk képzelni, hogyan intonálhatta emberi tüd
annak alaphangjait. A polifon fuvó-H.-ek közt az
orgona vezet, de kisebb orgonákat, a positiv-ot, a
regált és síprendszer polifon fuvó-H.-ek egész

légióját látjuk középkori rajzokon és metszeteken.

A H.-es zene fejldése átalakítja a H.-eket is. A
pengetett H.-ek — a hárfa kivételével — lassan-

kint kiszorulnak a dalmüvek zenekaraiból. A vo-

nós és a fuvó-H.-ek az emberi hang fajai szerint

oszlanak fel, szoprán, alt, tenor és basszus jel-

leg H.-ekro. Az átalakulás a XVII. sz. végén
indul meg és tart a XVIII. sz. végéig. Haydn és

Mozart korában a következ H.-eket ismerik

:

Vonós H.-ek: heged, mólyheged,víola d'amour,
bariton,gordonka és gordon.Fúvó H.-ek: kis fuvola,

fuvola, oboa, alt-óboa, klarinét, basszetkürt, fagót,

kontrafagót, vadászkürt, természetes trombita,

puzón, orgona. Üt H.-ek : üst-dob, nagy dob, kis

dob, róztányér, triangula, harangjáték, kaszta-

nyót.

A ventilmechanízmus (1. o.) feltalálá.sa óta

(1810) a kürtök és a trombiták is képesek kro-

matikus hangsort játszani ; a hangszerelés törté-

netébon e találmány forduló pontot jelentett. A
XIX. sz. hangszergyárosai a zeneköltk sürge-

tésére folyton tökéletesitik a H.-et, fleg a fúvó-

kat, melyeknek hangsorában sok nehézkesség ós

szinezeti egyenltlenség mutatkozott. BerUoz és

Wagner a tölcséres fúvókájú hangszereket töké-

letesíttetík. Wagner útmutatásai alapján készül a
basszus trombita és a «Wagner-túba». A XIX.
sz. második felében a franciák fleg a nyelvsípo-

kat és ajaksipokat tökéletesítik, kiegészítvén a
fuvola, oboa és klarinét családját és megjavítván e

H.-ek bíUontyílsorát. Azt a törekvést. hog>^ a fúvó-

H.-ek törzshangszereinek egész családja kibóvít-

tessék,mára középkor H.-einél is megílgyelhotjük;

ugyanez a törekvés tapasztalható az utolsó év-

tizedek új találmányainál. Minden törzshangszer

nél, azemboii hang fajainak mintájára megtalál-

hatjuk annak magas szoprán, alt, tenor és basszus

variációját. így jelenik mega/M?v)/a mellettannak
magas szoprán változata : a i)ikkoló és alt-válto-

zata : a mélg fuvola. így egészítették ki az oboa
családot az E.s'z-nboával, az angolkiirttel. az oboe

d'amour-ra\ és a hekkeljfónnal. A klarhu'tcsfilM

a legteljesebb : a magas szopránjellegfl kis Asz-
klarmóttl kezdve végig az Esz-, A- és jö-han-

golású klarinétokon, az aUklarinéten, basszet-

kürtön és a basszusklarinéten megtaláljuk az

emberi hang összes árnyalatainak utánzatát. A
fagót-család kiegészítése eddig nem sikerült;

a sok kísérletezés között csak a kontrafagót

vált bo. Újabl) találmányok : a szakszofón-ok,
a szarruszofón-ok, a /árooató-fajok, valamint a

fként katonai zenekarokban használt szax-
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kürtök. A múlt században dívott billentys

trombita íbngle), a cink, a szerpent ós az

otíkleid tegesen letntek, minthogy helyettük tö-

kéletesebb szerkezet ée nemesebb hangú U.-okc>t

találtak ki. A zenekOltök körébint nm Mustéi

gmini 'I>ransjátt'kja\egné^sie-

rtkVb 1-. L. Zenekar, Katonai
zenekar. ^ iiiyszer.

Hangsz- .s//v<men<a/ú>n^, a zene-

karra irt koiuiMi/.uio .s/.üiauiainnk elosztása az
egyee hangszerek küzött. A zmioköltö elbb váz-

latban irja le — ueba zougoraszerü beosztásban
— müvét, és csak e vázlat elkészítése után osztja

ki a vozérkönyv v. partitura Írása közben a zene-

kar ogyes hanirszerei között a szerepeket. Ez az

eljárás a H. De H.-nek nevezzük mindenfajta
zongora- v. oríroiKinuinek zenekarra való átírá-

sát is. Tudatiís H.-iöl a XVIll. sz. eltt alig lehet

szó. A XVI. sz.-bau csak elvétve akadunk olyan

basso coutinuók-Ta, melyekben a zenekölt leg-

alább is megjeltilte, mUjen hangszerekkel ki-

vágja megerösitetni a clavicembalo szólamait.

Legtöbbször ki sem jelölték a szerepl hangsze-

reket, hanem a zenészekre bízták, hogy mindenki
a saját hangszerének fekvéséhez mérten válo-

gassa ki a számozott basszusokból következtetett

V" 'amokat vagy magát az adott basszust.

iiben nagy haladás a XVII. sz.-ban ki-

it-jiuuHii H.-i technika, mely az orgona regisztrá-

cióját vette alapul. A manuálok szinezeti különb-

ségének egymásutánját, szólóregiszterek gyakori
alkalmazáa&t, hosszabb iuiti-k felléptetését utá-

nozták a zenekarban, úgy hogy legtöbbször a
zraekar valamennyi hangszere játszott együtt,

de néha csak a vonósok, vagy csak a fúvóhang-

sierek csoportja külön-külön, ha pedig egy-egy

hangsaer szólószerüen lépett fel, ez a szóló az

egész tételen át tartott. Monteverdi, LuUy és

Ginek kísérletezései készítik elö a H. új korsza-

kát, mely Haydn-nél kezddik. Nála a hangszerek
önálló megteetesitöi az érzehni skála sokféle fokai-

nak. Témái szorosan összefüggnek az intonáló

hangszerek színezetével. Hangszerelése, de még
inkább követinek, Mozartnak és Beethovennek
H.-o oly tudatos, hogy gondolataiknak legnagyobb
része más hangszerrel játszatva, mint ahogy
vezérkönyveikben megírták, el sem képzelhet.

Mendelssohn és Weber még jobban érvényesítet-

te a klasszikusok intencióját, hogy a zenekari

kompozíciónak a hangszerek színezetével eg>'ütt,

egyszerre kell megfogamzania a zenekölt agyá-

ban. Már a vázlat eUiészitésekor kell a zenekar
nagy apparátusára gondolnia. A programmzene
mesterei : Berlioz és Liszt vetik meg a mai H.-i

virtuóz technika alapját, melyet Wagner soha
nem sejtett pompában varázsolt elénk zenedrá-

máiban. A mai hangszerelók technikája olyan
bonyolult, hogy a vezórkönyvek szerkezeti titká-

hoz nem ért zenész szinte tehetetlenül áll meg
a hihetetlen Ötletességgel kigondolt, néha túlon-

túl mesterkélt, sejtelmes hangulatokban mélázó,

majd szenvedélyes kitörésekben izzó hangszln-

kombinációk eltt. Ennek az iránynak legérdeke-

sebb mesterei ma: StraussRiohard,D'Indy,Dnca8,

Debnssy, Charpentier, stb. A H.-tan az egyes

hangszerek tetíhnikáját — hangterjedelmét, app-

likaturáját — ismerteti, majd a hangszerek egy-
mással való kombinálgatáaának lehetségeibe
avatja be az érdekldt. Virdung (1511), Agricola

(1528), Jambo de Fer (1556) és Praetorius (1619)
hangszerismertet munkái után az els rendsze-

res hangszereléstant Berlioz írta (Traité d'instru-

mentation 18 H). Kissé avult adatait Strauss Ri-

chárd egészítette ki a m német fordításában

(1893). Gevaert, Bussler, Hofmann, Marx, Lobé és

Prout nmnkái a zene elméleti irodalmának díszei.

Siklós két kötetes H.-tana (1909) teljesen kime-
ríti a modem orchesztráció problémáit.

Hangszeres zene (instrumentális zene), szem-
ben az énekes (vokális) zenével a hangszerek által

eladott zene. Dacára annak, hogy már a görögök-
nél nyoma van az önálló H.-nek (aulos- és kithara-

solóknak), az ókort mégis az jellemzi, hogy köl-

tészot,ének,instmmentalitás és táncmozdulat még
karöltve jár. Azegyes mvészetek még nem eman-
cipálódtak, tehát önálló H. is ritka. Vagyis a hang-
szer együtt megy az énekkel. A középkorban a
H.-t még jobban visszaszorítja az egyház, amely
a templomban nem tr hangszereket, sokáig még
orgonát sem. Már pedig a középkorban minden
mvészi zene jóformán egyházi zene. H.-t mvel-
nek a kóbor muzsikusok, zsonglrök ; csak a XIV.
sz.-beli — fként a lirenzei — többszólamú kom-
pozíciókban (els sorban a Wolf Johannes által

fölkutatott ars nova-ban) akadunk az ének mellett

komolyabb hangszeres szólamokra. De ez sem
önálló H. Ellenszenv uralkodott a középkor folya-

mán els sorban a rézfúvók iiánt, amelyeket a
mvészi zenével nem tudtak összeegyeztetni.

Középkori ünnepi játékok keretében — fejedehni

menyegzk alkalmából — és misztériumokban je-

lentkezik a t<>bbszólamn H. egyik csirája. Míg az

ókorban a kitharát becsülik legtöbbre (a vonós

hangszereket akkoriban nem ismerték), a IX. sz.-

ban — de lehet, hogy már korábban is— feltnnek
Európában a hegedk (fldula, viola — ami nem
tévesztend össze a vielle-lel, - giga, gigue.Geige)

különböz régi alakjukban. Ezzel a penget hang-
szerek (rótta, hárfa) jelentsége leszáll, csak alant

lép a XIV. sz. óta homloktérbe. Mkedvelk sze-

retik a vielle-t(organistrum, Drehleier, magyarul
több helyütt «nyenj'ere» a neve), amely körtUbelül

a X. sz. óta népszer, és a l^alább is olyan régi

dudát (mu.sette, Sackpfeife). A zongora eredete a
XIV. .sz.-ba nyúl vissza. A XVI. sz.-ban találunk

már bven önálló hangszeres tételeket s mégsem
mondhatni, hogy ebben a században hangszeresen

gonddkoztak. Énekes szólamokat vittek át hang-

szerekre, fként madrigál-szólamokat Ez az át-

menet az önálló H.-re. Dönt jelentség volt a
renaissanoe által rendszeresített monodisztikus

stílus, amelynek lényege éppen az, hogy csak egy
szólam énekeljen (vagy vezessen), a töÜ)i Idséigen.

Ez a stílus bevonult a zenedrámába és a temp-

lomba. Az igazi instrumentális gondolkozás szü-

letési évszáuida a XVII. sz. Ekkor adja ki Eossi 8.

els trio-szonátáit 2 hegedre és 1 chitarrone-ra

(Varié sonate, 1613), megjelenik a két Gabrieli

posthumus-munkája (Canzonl e sonate, 1615); Ma-
rka Biagioval kezddik a heged-soloszonáta

(1617., bár felírása «sinfonia») és KvkmxH János

elször viszi át a «szonáta» nevet solo-zongora-
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darabokra. Korábban, a XVI. sz.-ban, ami H. volt,

az túlnyomólag v. canzone-knak átültetése (el-

ször orgonára, Cavazzoni 1542, Gabrieli A. 1571.),

vagy tánc-zene. A XVI. sz.-beli angol zongora-iro-

dalomnak is úttör szerep jut. Az els zeneszer-

znek, aki igazi orcheszterre (a velencei Márkus-

templom számára) dolgozott, Gabrieli Giovanni-t

(1557—1612) tekinthetjük. A H. tovább fejl-

dött elször a suite (partita) keretében, azután
— körülbelül 1750 óta — a modern szimfóniá-

ban és kamarazenében. A második klasszicizmus

(Haydn, Mozart, Beethoven) a zenekart sokkal job-

ban mélyítette el, mint a Back-Handel korszak,

amely a zenekari hangszerek lelkébe teljesen még
nem hatolt be ; a Weberrel kezdd romantika és

a Berlioz által megkezdett programm-zene még
újabb színeket hozott felszínre az orcheszterben.

Hangszerfák, azok a fák, melyekbl a vonós
hangszerek, a zongorák és a cimbalmok hang-
fenekei készülnek, amin a lucfeny és a juharfa.

H.-ra csak az a lucfeny jó, amely keskeny, finom,

egyenes és egyenl szélesség évgyürüj és min-
den egyéb hibától ment. Ilyen fák hazánkban az

Erdély határhegységeiben lev serdkben és Már-
maros vármegyében vannak, ahonnan vállalkozó

cégek még most is nagyobb mennyiség H.-at

szállítanak külföldre. Készítése hasítás vagy a

rönköknek sugárirányos fürészelése utján törté-

nik. A rönköket rendesen már a rendeltetésnek

megfelel hosszúságra elzetesen földarabolják.

Fontos, hogy a készült hasítványok abban a sor-

rendben számozva jöjjenek közös ládába csoma-
golva, amely sorrendben a rönkökbon elfordultak.

Hangszergyüjtemény. A hangszerek történe-

tét szemlélteten bemutató H.-ek között leghíre-

sebbek a londoni South Kensington múzeumban,
a párisi és brüsszeli konzervatóriumokban, a ber-

lini császári múzeumban, továbbá a kölni, wei-

mari, firenzei ós bécsi magángyjteményekben
lévk, melyek érdekes világot vetnek mai vonós
és fúvóhangszereink kialakulására.

Hangszerkészít iskolák, a hangszerek ké-

szítésének és javításának elsajátítását célzó szak-
iskolák. Különösen Németországban és Fels-
Olaszországban vannak tanfolyamok, melyekben
8—10 tanár vezetése mellett néha száznál több
növendék is részesül rendszeres elméleti és gya-
korlati oktatásban. A hegedkószítö iskolák kö-
zött a mittenwddi a legrégibb iskola Bajorország-
ban. Újabban Franciaországban virágzanak H.,

melyek fleg a nyelvsípok és ajaksípok tökélete-

sítését mozdítják elö.

Hangszerv, az embernek ós állatoknak az a
szerve, amellyel hangokat képesek létrehozni.

L. Qége és Hangképzés fiziológiája.

Hangszín. Emberi hangok és hangszerek nem-
csak magasságban ós erben, hanem színben is

elütnek egymástól. A színbeli (timh)'e-\)Q\\) kü-
lönbs(^get az okozza, hogy minden (akár emberi,
akár mesterséges úton készült) instrumentum
másként váltja ki a részhangokat, lígyik több rész-

hangot vált ki, másik kevesebbet, egyik inkHl)b
a mélyebbeket, másik inkább a magasabbakat,
egyik erösebben, másik halkabban. A hangszerek
anyaga ós formája csak közvetett befolyással
van a színre, amennyiben éppen a részhangok

alakulására kihat. A szín közvetlen oka minden-
kor a részhang.

Hangszíncsoportositó regiszter, 1. Orgona^
Hangtalan lövöfegyver, 1. Hangtompító.
Hangtalanság, 1. Afónia.
Hangtan. 1. H. (akusztika), a fizikának a hang-

ról szóló része. Tárgyalja a hang keletkezését,

terjedését és visszaverdését, a hangtalálkozási

jelenségeket, a húrok, sípok, pálcák, lemezek, hár-

tyák stb. segélyével keletkezett hangok jelenségeit

és törvényeit, a rezgésszámok viszonyait, az ab-

szolút rezgésszámok meghatározását, a hanglét-

rákat, az egyszerre keltett hangok jelenségeit

(hangíebegósek, különbségi hangok, akkordok), a
hangok összetételét egyszer hangokból (hang-

színezet, felhangok), az emberi hang keletkezését

és a hallást. Az irodalmat 1. Hang cikknél.

2. H. a nyelvtudományban, a nyelvbeli hangok
képzésérl ós akusztikai hatásairól szóló tan (1.

Hangok). A régi görög grammatikusok a H.-ra

kevesebb gondot fordítottak, mint a szó- és mon-
dattanra s a hangoknak csak legfelötlhb tulaj-

donságait állapították meg. Ellenben a régi indiai

nyelvtanosok bámulatos pontossággal elemezték

a szanszkrit nyelv hangjait és hangváltozásait.

Európában csak a legújabb korban fogtak a H.-

nak valóban tudományos mveléséhez, részben a
szanszkrit nyelvtani irodalomtól ösztönözve. A H.

voltaképen két részbl áll. Az els az általános

H. vagy hangflziológia, fonetika, az a tudo-

mány, mely az emberi nyelv hangjainak élettani

keletkezését tárgyalja s amely újabban nagy len-

dületet vett fejldésében egyrészrl a gégetükör
fölfedezése s ennek a fiziológusoktól (Helmholtz,

Czermak stb.) való alkalmazása által, másrészrl
jeles nyelvészeknek (EUis, Sweet, Sievers, Rous-
selot, Viötor stb.) éppen e fiziológiai kutatásokon

alapuló mvei által. A második a hangtörténet

(1. 0.). V. ö. Balassa József, Magyar fonetika

(1904); Ed. Sie^^ers, Gruntlzüge der Phonetik

(1901). A teljes irodalmat 1. ez utóbbim függe-

lékében.

Hangtompitás. A hangszerek hangját Imng-

tompünkkal (1. o.) gyengítik. Egészen más ter-

mészet a H. valamely zárt téren belül. Ezzel

vagy azt akarják elérni, hogy a falaktól vissza-

vert hanghullámok zavaró utóhangot ne adjanak,

vagy azt, hogy a hang szomszédos terekbe no

hatoljon be. Az els feladat igen fontos a temp-

lomok, hangversenytermek, színházak s olyan

zárt terek szempontjából, amelyekben kívánatos,

hogy a beszéd, ének, zene vagy minden pontról,

vagy egy bizonyos helyrl tisztán legyen hall-

ható. Megfelel vizsgálatokból kitnt, hogy a tes-

tek hangátbof'sátó képessége visszás arányban

áll a srségükkel. Mennél likacsosabb valamely
test, annál jobban bocsátja át a hangot. A sr,
kemény, sima felületek a hangot visszaverik,

de kevéssé engedik át. Kifeszített szövet, vagy
lelógó nehéz sznyeg jól visszaveri a hangot, míg
a laza, reds gyapotszövet alig veri vissza, fleg
ketts rétegben. A reds függönyökön kívül a
falak területének nagysága, tagozódása. ívek. fül-

kék alkalmazása segíthetnek a H. elérésében. A
feladat nem könny. A másik cél, t. i. a hangnak
más térbe való behatolását megakadályozni, szin-
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tén fontos pl. iskoláklian, hivatalokban. 6 tekin-

teten ai egyes termeket elválasztó falak vastag-
ság, nnysga, a mindenféle szellöztetM. ftési, vi-
'

! okra valö kürtök, csövdcstb. sxwepel-
I A H.-t eleegíté vagy akad&ly<»ó té-

nyezk. A csöveket tartinuuö üregeket parafa-
törmelékké vagy más hasonló anyai^gal kell ki-

tiUteni, hogy a hangvesetés lehetleg megakadá-
lyoitassék. A bérházaktum használatos vékony
közúak s az el nem szigetelt csvezetékek na-
gyon elómoadtlják a hangnak más helyiségbe
való áthatolását.

Haagtompitó. 1. H. (cl. sordino ; franc, sour-
''••'•" L"c.rni.>i^ mellyel a húros, a fúvó- és az

rmníijának erjét mérsékeljük, de
•'»^'">tét is megváltoztatják. A ty>-

. a hegedúlábhoz hasonló fésú

,

thra ereitttnk. A hangszer
. á módosul, mely halk
lozottá válik, erósebb

U viszont félelme-

•ókájú hangszerek
U.-ja kúpalakú íatüiik, melyet a hangszer töl-

csérébe illesztene. A trombita hangja ily módon
vékonyabbá lesz és az oboa mély regiszterére
emlékeztet. A kürt hangját a H. fát>'olossá, távoli

visszhang hatásához hasonlóvá teszi. Újabban a
pozónok és a tnbák szólamaiban is felbukkan a
H. alkalmazása. Az üthangszereket posztóval v.

a kéz érintésével tompítják. A zongorák H.-i úgy
múködnek, hogy a balpedál lenyomásával a bil-

lentyBor kissé jobbra mozog. ug>', hogy a kala-
pácsok csak egy-egy húrt ütnek meg (ícettó, ill.

három helyett). A H. alkalmazását a komponistiik
a zongoránál una corda mszóval jelölik meg,
a többi hangasernél con »orámo megjegyzéssel.

2. H; puskámál. A modem harc egyik követel-

ménye, hogy a harcoló csapatok lehetleg sokáig
elrejtve maratnának az ellenség szeme elöl. Ezt
egyrésztagyérfOstfl lpor, másl^észt a lövés durra-
násának tompítása által éíjflk el, miután ez is

támpontot njujt csapatjaink hollétérl. A nagy
durranást a puskacsóból kiöml gázok okozzák

;

ha t^bát ezek a szabad levegvel való érintkezés
elútt, a podcaosOre ersített H.-ba kerülnek, ott

több részre oszolva és forgómozgá.sba hozva, mire

HMCftompitó.

a csö végte« ének, már sirfEkal kisebb vehemen-
ciával ömlenek a awUwidba s igy a légellentállás

okozta durranás is sokkalta kfaiebb lea. As éirra

szerinti. Hiram Pntsy Maxim által snrkeeitett H.
használata mellett a cstorkolattól 800 m.-nyire
már egyáltalában nem hallható a lövés durranása.
Minda7.onáltal katonai célokra ezien H. azért nem
vált bi>. mivel a cstorkolatra erösitve, a fegyver-

nek súl>'pontfekvését nagywi ditee hana s awn-
kivttl a cs a H. aUcabnazásameOett sotícal gyor-
sabban átmelegszik, ami a ballisztikai liatást hát-

rányosan befolyásolja.

Hangtorlódáa, mássalhangzók összetorlódása
a szókban, pl. kacsiní^t, jelen^zik, ereniTet.
hala«2^t. Az ilyenfélek nehézkes kiejtésén gyak-
ran egy V. két mássalhangzó kihagyásával köny-
nyiVía^: kacsingat, ielenkezík, ereget, halogat A
verstanban hangtonódás esetén (latin mszóval

:

pozícióban) az els szóti^ rendszerint hosszú, ha
magánhangzója rövid is, pl. Régi ixcsöségünk, hol
késel az éji homályban?
Hangtölcsér (hallócsö), kúpos alakú üreges

test, moly a hanghullámokat visszaverdés ál-

tal összegyjti s egy irányba tereli. A nagyot-
hallók a U.-t keskeny végével dugják a fülükbe ;

a beszélöcsóbe fordítva, keskeny végén beszél-

nek bele.

Hangtörés (ném. Brechung). így nevezte
Grimm Jakab azt a germán hangvált^zást, mely-
nek következéseként bizonyos etimológiailag
összetartozó szavakban 6 és i, u és o váltakozik

:

pl. : úh Gebe^ du gibst, Berg^ Gebirge, Herde
— Hirte ; Gold '^'Giilden.

Hangtörténet v. történeti hangtan, a hangtan-
nak az az ága, mely a nyelvben mutatkozó hang-
változásoknak eredetét és lefolyáí:át iparkodik
földeríteni s az úgynevezett hangtörvényeket meg-
állapítani. E célra átkutatja a különböz nyelvjá-

rások, nyelvemlékek és rokonnyelvek hangmeg-
feleléseü. A magyar nyelvtörténetben egyik, leg-

szembetnbb jelenség a magánhangzók nyiUsági
fokának változása (I. Hangok). Közönséges jelen-

ség a hangtörténetben, hogy a magánhangzók-
naá: idmért^ megváltozik : a rövid megnjTilik
vagy a hosszú megrövidül. A nyújtásnak eg>1k
közönséges oka a mi nyelvünkben az / hang. Az /

hang eltt már majdnem nég>'száz év óta meg-
megn^'úlik a magánhangzó, ha a kett egyazon
szótaghoz tartozik. (V. ö. vot a XV'l. sz.búl, olv.

vói). A nyújtásnál sokkal gyakoribb jelenség a rö-

vidítés, ennek oka a kényelmes, hanyag kiejtfe,

mely kerüli a fölösleges munkát. Vannak nyelv-
járásaink (a dunántúli s a háromszéki), melyekben
a legzártabb hangzók, tehát axii,,i mindig meg-
rövidülnek, akár hangsúlyos, akár súlytiüan ss6-

tagokban vannak. A magánhangzónak eloenéK
nem egyéb, mint további foka a rövidfllésní^

Valamint a rövidttlésoek, tigy ac elenyésiéaaek is

leginkább a szóvégi súlytalan magánhangsók van-
- -*' '-itéve. Azért vesztette el véghangaöjnlcat

\7.ok a névszók, melyeknek alanyesete a Xll.

> [1 rövid hangzón véf^iödött, tehátjw^yii :nogy
\ váru : vár; a teljes alakdc még sokszor

^ .^:. idolnak régi okiratolcbaiL A ssövé^ magán-
hangió ehnenése mellett leggyakoribb nyelvUnk-
ben a másodiknótag hangiöjának ai elenyéssése,

s ennek oka as, ho^ minc^árt az ers hangsúlyn
els tagot követi. Járolék-magánhangaók kö^e-
snirása is elölbrdiil, de csak máBHalhang»6<so-
portok könnyítésére, kivált ssö elején és végén.
Elül toldotta meg nyelvünk, még pedig »-v^ a
rég meghonosnlt st, sp, sk elejú Megen atíuX,
pl. ném. stáb: idáp, ttrang: isirám, spUal:
ispUálf/. ol. gtaUo: istáUó, scMa: tMola, 9ca-

tola:isKáí»a,
A másíalkamffzókról elmésen mondták, ht^y a

csontokhoz hasonlók a szók hangtestébeo, míg a
magánhangzókat izmokhos hasraUtották, ameny-
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nyiben ezek a mozgékonyabb s változékonyabb,

amazok az állandóbb elemek. Mégis vannak nyel-

vek, melyekben a mássalhangzók is gyakori vál-

tozásnak voltak alávetve (ilyen pl. a német) s a mi
nyelvünkben is, mióta elvált finn-ugor rokonaitól,

egyes lényeges változásokat szenvedtek, csak-

hogy ezek részben a történetelötti korba esnek.

Leggyakrabban váltakoznak egymással a zöngés

és zöngétlen, vagyis a lágy ós kemény neszhangok.

A mássalhangzók bizonyos esetekben egészen el-

vesznek. Legtöbbször a csoportos mássalhangzók
közti] vész el egyik v. másik a kiejtés könnyíté-

sére, így pl. ha idegen szók két mássalhangzón
kezddtek s ezek közül v a második, ezt a ma-
gyar kiejtés elvetette.

A hangváltozás legtöbbször fogyásban, kopás-
ban, rövidülésben, általában a kiejtésnek lazulá-

sában, gyöngülésében áll. Közönséges jelenség,

hogy kemény hangból lágy, zárhangból réshang
lesz ; sokkal ritkább a megfordított jelenség. A ki-

ejtésnek lazulásán.vagyis amMwfeato'máZése/ikívül
a haugváltozásnak gyakori oka az analógia, mely
által ersen hatnak egymásra egyazon szónak
különböz alakjai s különféle szóknak egynem
alalgai. Itt még csak az analógiának egy különös
faját kell említenünk, melynek a H.-ben nagy sze-

repe van. A hangváltozásnak nagy része úgy tör-

ténik, hogy egymással érintkez v. egymáshoz
közel es hangok vannak hatással egymásra ; ide

tartoznak az illeszkedés és hasonulás összes esetei

(lllleszkedcs)- Már most a bels analógiánál fogva
gyakran megtörténik, hogy olyan hangváltozást,

mely csak bizonyos hangérintkezések alkalmával
volna helyén, átviszünk a szónak olyan alkalmazá-
sába is, melyben nincs meg az illet hangváltozás
feltétele. A hangváltozásnak más oka, mely rend-
kívüli rövidítéseket idéz el, a szóknak jelentés-

heli gyönffüUse, melyet különösen a fogalomszók-
nak viszonyszókká sülyedésóben s az úgyneve-
zett elkoptatott frázisokban, udvarias szólások-

ban és nevekben tapasztalunk.

Azeltt gyakran magyarázták a hangváltozá-
sokat a szép hangzásrav&ló törekvésbl, de ennek
semmi alapja nincs, mert annak megállapítása,
hogy különféle nyelvek között v. azonegy nyelv
különféle alakjai között melyik a sz^ v. szebb,

egészen az ítélkeznek szubjektív felfogásától

függ. Ha egyáltalában van valami célja a hang-
változtatásnak, ez nem az, hogy a hallgató fülé-

nek, hanem hogy a beszél szájának essék jól az
lij hang.

Meg kell itt emlékeznünk a hangtörvények álta-

lános érvényének kérdésérl. A nyolcvanas évek-
ben ezt egy egész nyelvészeti iskola tudományunk-
nak sarktételéül fogadta el s minden kivételt az
analógia különféle hatásaiból kívánt magyarázni,
iUotöleg idegen hatásokból, beleértve ezekbe a
nyelvjárások kölcsönös hatását is ; de a hangtör-
vényeknek általános érvénye ellen különösen
azok a megfigyelések szólnak, melyek a hang-
változásoknak fokozatos és egyenetlen elterje-

dését bizonyítják. Nagyon valószínvé tették,
hogy a hangváltozás egyes egyénektl vagy
családoktól indul ki. azután elterjed egy kis vi-
dékre s késbb mindig tovább-tovább. A mi nyel-
vünkben az újabb nóvragok a XID—XIV. sz.-ban

váltak kétalakuakká, illeszkedkké ; hogy illesz-

kedósök lassankint terjedt el, bizonyítja az a kö-
rülmény, hogy legszéls nyugati nyelvjárásunk-
ban, a göcsejiben nagyrészt ma sem illeszkednek

még, a rajta innen es rségben már kevesebb
kivételt találunk, de egyes nem illeszked alakok-
kal több más nyelvjárásban is találkozunk. V. ö.

Balassa József, Magyar fonetika (1904, 2. kiad.)

:

Sievers, Grundzüge der Phouetik (1905) ; A hang-
törvényekre vonatkozó külíoldi irodalmat 1. Si-

monyi, A magyar nyelv (1905, 270—271. 1.).

Hangtörvények, a nyelvben azok a törvényes
viszonyok, melyek szerint egy-egy hang a másik-
nak megfelel (1. Hangmecff'elelés) vagy egy-egy
hang helyébe másik kerül (l. bvebben Hangtör-
ténet).

HangtkÖT, parabolás v. gömbszer nagj^obb

homorú tülvör, mely rendesen fémbl készül. Ha
két ilyen tükröt néhány métemyii'e úgy állítanak

fel egymással szemben, hogy a tükrök közép-
pontjai egy vonalba essenek s az egyiknek gyúj-
tópontjába pl. gyengén ketyeg zsebórát helyez-

nek, a másik tükör gyújtópontjában a ketyegés
tisztán hallható. Az els tükör ugyanis a gyújtó-

pontból reá es hangsugarakat a tengellyel pár-

huzamosan veri vissza, a másik tükör pedig a
reá es sugarakat gyújtópontjában egj'esíti.

Hangugratás, így nevezik a magyar nyelv-

tanban azt a jelenséget, hogy bizonyos szók a ra-

gozásban egy-egy magánhangzót elvesztenek,

mintegy kiugratnak (hangugrató szót), pl. lator

:

latrok, pödör : pödri. Sok ide tartozó szóban ez

csak újabban keletkezett látszat, pl. ál&m : álmot,

titok : titkot, érdemel : érdemli. Ezeknek ragtalan

alakjuk is magánhangzó nélkül dívott még a XV.
sz.-ban : álm, ütk, érdetnl stb. L. Szót.
Hangulat (esat), lelki állapot, mely alap-

jában érzelmi jelleg, de az egyes kifejlett ér-

zelmi állapotokat jellemz hatáj'ozott képzettar-

talmat nélkülözi. Lehet 1. egyéni alaphangulat.

Ez sem független ugyan a benyomásoktól, de

mégis viszonylagosan állandó, mert szervezeti

sajátságainkban gyökerezik ; 2. múló, gyorsan
változó érzésszerü állapot. Ez az érzékletek ren-

des árnyékszeni kísérje ós kiegészítje. A H.
esztétikailag igen fontos. A lírában, a zenében, a
tájképfostésben nagy mértékben érvényesül, do

egyebünnen sincs kizárva. A H.-keltés azonban
nem lehet a mvészeteknek egyedüli c^^lja. Ez
egyoldalúságra vezetne. A H.-októl ós érzelmek-

tl való mentesség, mely végeredményében min-
den iránt közömbössé tesz, az apátia, lelki beteg-

ség tünete. A görög stoikus tllozófusok sajátos

álláspontjukról, mely az indulatokat éá szenve-

délyeket a lélek betegségeinek tekintette, az el-

határozás szabadságának biztosítására szintén az

érzelmek elnyomását ajánlották.

Hangulatkép, l. Tájkép.
Hangutánzáis (görög-latin mszóval onomato-

poeia), a szóalkotásnak az a módja, mely az illet

természeti hangot iparkodik utánozni, pl. bg,
nyávog, kukorékol, kfikuk, pitiyjMilatty. A hang-
utánzásnak nagy szerepe van a szók keletkezé-

sében és problémája évezredekon keresztül fog-

lalkoztatta, klüönösou a nyelv eredetével kapcso-

latban, az emberi nyelv búvárait. V. ö. liubinyi



HanarvAltozAs — 481 — Han^rya-félék

M., A ban^tánzás problémai&nak történetéhez

(Nyelvtudomány o. folyóirat, 1912. óvf.).

Hangváltozás (mutatio), a bontják a norai

érés idején (leányoknál a 12—15. évben, fiuknál

14-18. évl)on) bekövetkez változásai. A bang
int'iyohh. ir't.ljosebb lesz, ami különösen lluknál

iriiiiüM. A ii;i lyobb bang a bangszala^íok meg-
h' >>>z;ibbodásának s általában a gége luegnövcke-
d' séiiok eredménye. A H. szoros összofüggósben

all a nemi szervek kifejldésével. Herélteknél

a H. i8 elmarad, úgyszintén legtöbbször olyan
«.--'-

1 is, akiknek nemi szervei tökéletlenül

I .AH. ideje alatt a gégét kímélni kell

(K1...H.1...-. t'ueklés tilos), mert különben a bang-
képzó.s könnyön maradandóan érdessé válik.

Hangrerseny (ol. amctrto, franc.cowceríy, zene-

müvek nyilvános bemutatása. Belépdíj mellett
r. nk n XVn. sz. vóge Óta rendeztek H.-eket és

I
r az angolok. Magánkörben azonban

u. , ..orábban — legalább is a XVI. 8z. óta—
ösözeg> üllek zenekedvelk, hogy együtt játssza-

nak. A virtuózok H.-körútjai a XVÜl. sz. közepe
tájt kezddnek. A koncertrl (versenyrl), mint
zenedarabról, 1. Koncert.
Hangverseny -ária, a koncert-terembe szánt

ének, vagjis olyan ária, amely nem részlete ope-

rának vagy nagj'obb egyházi vokális mnek stb.

;

rendeltetése, hogy önállóan adják el.
Hangversenymester (ném. Goncertmeister,

franc, nohn ftolo, ang. leader), a zenekarban f-
leg az els, vezet hegeds. De más hang.szerek

els képviselit szintén így nevezik. Beszélünk
pl. a gordonka koncert-mesterérl is. A H.-ek az
elforduló solo-kat játsszák.

Hangvétel, 1. fúvóhangszereknél az ajak hely-

zete akkor, mikor a játékos a hangot megszólal-

tatja; 2. az éneknél fként a frázist kezd hang
mvészi elindítása, tágabb értelembon minden
Imng létrehozásának módja, születésének oszto-

tilcivja. Különböz iskolák különböz rendszert

képviselnek. Van mell-, fej-, torok-, nyilt, födött

tb. H. a gégef, szájüreg stb. különböz alakulatai

szerint. Egyöntet, biztos útmutatással a tudo-

mány még nem szolgálhat.

Hangvilla, acélból készült villaalakú mszer

;

Sjinre John angol (XVIII. sz.) lantkomponista
t;ti:t!inánya. Rendeltetése ug>'anaz, mint a ban-
rolo sípé (1. o.): a normálhang megadása. A hang-
villák színezete lágyan búgó; csak nagyon ma-
gav>^, disszonáns fei-shangokkal blmak.

Hangvillatáviró, 1. láviró.
Hangvonzat, 1. Hangrend és Illeszkedés.
Hangya, 1. Hangya-félék.
Hanaya. a Magyar Gazdaszövetség fogyasz-

t kesít szövetkezete. L. Fogyasztási
a :''k.

Hangyabarátok y.hangyavendéaek, a hangyák
bolyaiban él állatok (fleg bogarak) gyt^tneve,
I. MyrnwropJdlia.
Hangyaboly, a hangyák tartózkodási helyének,

fészkének neve. L. Hangya-félék.
Hangyafa (növ.), 1. Cecrojfda.

Hangya-félék (Formictdae Latr. ; 3 képmd-
Ukletteí), a Hártyásszámyoak (Hymenoptera)
rendjébe, a Fulánkosok (AcnIeata) csoportjába tar-

t(»zó rovarcsalád. Testök nyúlánk, rógóik hatal-

KAifti J«ify XmAoim. IX. IcdL

masak és ersen kiállók, csápjaik térdalakúan be-

hajtottak, potrohúk kocsányos, azaz az els v. az
els két megkeskenyedett potrobgyúrú köti össze
az aránylag keskeny tort a gömbalakú potrohhal.

Többnyiro társaságban, államokban élnek. Vau-
nak bullékony szárnyú hímek, nstények, szár-

nyatlan dolgozók, amelyek ismét lehetnek kisfej ü
igazi dolgozók és nagyfej véd egyének, úgy-
nevezett katonák. A nstények (ú. n. királynék)
száma a bolyban rendesen egynél több, de még
nagyon népos bolyokban sem több60-nál. A híme-
ket nagyon rövid ideig trik meg a bolyban. A dol-

gozók száma népes bolyban 5(X),()(X) is lehet. Forel
szerint a gyepi hangya (Formica prutensis L.)

népessége átlag 114,000. Csak egyesek élnek ma-
gánosan 8 ezek rendesen mint vendégek talál-

hatók más fajok közt. Nagy és sokszor mvészi
lakást, úgynevezett hangyabolyt építenek a kor-
hadó fákban, földben vagy kövek alatt. Tavasszal
e lakásokban csak néhány nstényt és dolgozót,

továbbá néhány selyemszerü burokba takart bá-
bot, ú. n. hangyatojást, továbbá lárvákat és pe-

téket találhatni, melyeknek száma azután foly-

ton szaporodik. Késbben — meleg, száraz nyári
napon — az új nemzedék egy része a bolyt el-

hagyva, nászrepülésre indul. A nászút befejezése

után a hímek elhullanak, a nstények pedig el-

veszítik szárnyaikat. Egy részüket a rovarev
madarak elkapkodják és csak kevés nstény tér

vissza, többnyíre a dolgozók által becipelve a la-

kásba, ahol azután külön o célra készített kam-
rákba lerakják szabad szemmel alig látható pe-

téiket. A i)etékbl csakhamar kikelnek a lábatlan

kukacok (14 nap), melyeket a dolgozók ápolnak,

védelmeznek és édes nedvekkel táplálnak. Majd
selyemszerü tokot sznek maguk körül és ebben
bebábozódnak. A bábokat, melyeket a nép hibásan
hangyatojásnak nevez és különböz énekl ma-
darak és halak etetésére használ, a dolgozók teljes

odaadással rzik, veszélykor biztos helyre cipelik,

száraz, meleg idben gyakran még a napos helyre

is kiteszik ; bvös és ess idben pedig ismét el-

rejtik. A bábból azután nemsokára kikél az ivar-

érett állat. A hangya ezek szerint tökéletesen át-

alakuló rovar.

A H. növényi, nevezetesen cukortartalmú nö-

vényi részekkel és állati anyagokkal tj^piálkoz-

nak. KtUönösen az édességet szeretik. E célból

gyakran levéltetveket vagy más rovarokat, mint
abázi állatotn tartanak bolyaikban, melyeket az-

után becéznek is, csakhogy tlük édes nedvet kap-

hassanak. A tartalékanyagokat nem gytgt H.

télen álomba merülnek. A rothadó állati és növényi
maradékok elpusztításával némi hasznot Ls hajta-

nak ; a különböz famvek megrágása és az élés-

tárakban való tartózkodásuk által kártékonyak
és alkalmatlanok is lehetnek. Védelmükre állkap-

csaikat hasznának s az ezekkel ejtett friss sebbe

azután csíps nedvet, hang>'asavat fecskendez-

nek. Dyenlrór testüket meggörbítik és a potroh

végét a sebre dörzsölik. Folánlgak elkorcsosodott

A hangya egyike a legértelmesebb rovaroknak,
amit különben jól kifejldött idegrendszere is vi-

lágosan elárul. Különösen a garatfeletti dncpár
bataUnas nagy, st még tekervényekkel is el van
látva. Magas értelmi tulajdonságalkat életmód-
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juk, magaviseletük is világosan elárulja. Har-

cias természetük általában ismeretes. Némely
fajok, az ú. n, mfeí^H., más fajok bábjait is ellop-

kodják, felnevelik és a kifejldött ivadékot mint

rabszolgákat tartják s különféle munkára kény-

szerítik. Mintegy 5000 fajuk, alfajuk és változa-

tuk ismeretes, melyek az egész földön, de különö-

sen a forró égöv alatt vannak nagy fajszámban
elterjedve, szerepük és jelentségük is itt a leg-

nagyobb. Hazánkban 66 faj ismeretes.

A H.-et Emery szerint öt alcsaládra osztjuk:

1. alcsalád : JDorylini (Vándorhangyák). Fleg
Amerikában, Afrikában és Indiában élnek. Legis-

mertebb képviselik a kalózhangyák (Eciton),

melyek Amerikában (Braziliában és Argentíná-

ban) honosak. Hatalmas seregekben indulnak rab-

lásra s ilyenkor, ha útjuk emberi lakáshoz vezet,

az emberek is kénytelenek menekülni ellük.

Egyéb idetartozó nemek : Clieliomynnex, Anom-
ma, Rhogmus, Aenictiis.

2. alcsalád : Poneríni (Pulánkos hangyák). Tele-

pekben élnek ; egy királynéjuk van csak, mely
nagyon kevés petét rak, ezért bolyaik tagjai-

nak száma kevés. Ismertebb nemek : Cerapachis,

Acanthostíchus, Ponera, Myrmecia, Leptogenys,

Thaumatoynyrmex, Odoniomachus.
.3. alcsalád : Myrmkini (Csomós hangyák). Szá-

mosnemükismeretes. Közös bélyegük a kétcsomós
potrohnyél, továbbá a nstényeknél ós dolgozóknál

a fulánk. Ide tartozik a fajokban nagyon gazdag

Cretnastogaster nem, melynek 100-nál több ismert

faja Dél-Európában, Aírikában és Amerikában
honos ós kövek alatt, falakban fészkel. E nembl
való a tolvajhangya (Solenojjsis ftigaxhatr.), mely
más nagyobb hangyák bolyábalopódzik és hangya-
bábok rablásából él; továbbá az aratóhangya
(Pogonomyrniex), mely bolyai körül a hangya-
rizst (Aristida stricta) és a Buffalo-füvet (Biwhla
dadyloides) rendszeresen termeszti s e füvek sze-

mét összegyjti. Ide tartoznak a sokat emlegetett

gombatenyészt hangyák, a különböz J.íto-fajok,

melyek 5—6 méter átmérj bolyaikban a jR/ío^iíes

gongylophora nev gombát termesztik és annak
kalárábészerüleg megvastagodott gombafonálvé-
geivel táplálkoznak. Egyéb nemek: Tomognathus,
Epoecus, Anerqates, Pheidole, Myrmica, Myrmi-
caria, Leptotlwrax. A hazánkban élk között

legismertebb a gyepi hangya (Tetratnoriimi caes-

pitum), mely érdökten, kertekbon, réten, kövek
alatt, falak tövében, gyepen nagyon közönséges.

4. alcsalád : Dolichoderini A trópusokon élnek

jobbára. Legérdekesebbek az Azteca nembe tar-

tozó fajok, melyek különböz növényekkel élnek

szimbiózisban. Ide tartozik még a Dolichodenis,
lapinonm, Dorymynnex, Bothriomyrmex-nom.

5. alcsalád : thmponotini- Ide tartozik a mi
hangyáink java része. Leggyakoribb a mintegy
200 fajból álló i*brmw«-nom, melybl hazánkban
leggyakoribb a veres erdei hangya (^. rufa h.).

Az erdei hangya Európán kívül még Ázsiában és
Észak-Amerikában él; fleg a fenyves erdket
szereti s bolyai a másfél métert is elérik. Nagyon
hasonlít hozzá a vérpiros raUóhangt/a (F. san-
<7«tneaLatr.),mely kovósbbé magas bolyokat épít,
de rabszolgavadászatával és harciassí'tgával a
Hgyelmot nagyobb mértékben magára vonja. Na-

gyon gyakoriakapúpos mirigyhangyák (Lasius) ;
legnagyobb közülök a fekete fahangya (L. fidigi-

nosus Latr.), a leggyakoribb pedig a barna púpos-
hangya (L. niger L.). Fájdalmas csípés aszmtén
nagyon gyakori sárga hangya (L. fíavus L.), mely
mezn földrögök és kövek alatt él. Fajokban leg-

gazdagabb a Camponotus-nem, melybl -iOO-nál

több fajt ismerünk ; legismertebb a nagytermet
lóJiangya (C. herculaneus L.), mely hegyes vidé-

kek vén fáiban fészkel s hossza eléri a 17 mm.-t.

Az ide tartozó nemek közül még érdekes a Mexi-
kóban és Kaliforniában honos mézhangya (Myr-
mecocytm hortus-deorum Wesm.), melynek dol-

gozói egyes egyéneket, úgynevezett dajkákat,

annyira teletömnek mézzel, hogy teljesen gömb-
alakúra duzzadnak ; az ilyen méztartalékkamrául
szolgáló hangyák mozdulatlanul a boly falába

kapaszkodva töltik életüket és a boly tagjai hosszú

ideig bellük látják el magukat mézzel. Említésre

méltók még a rabszolgatartásukról híres amazon-
Jiungyák (Polyergus), melyek közül egy faj (P.

rufescens Latr.) hazánkban is él. Az amazonhan-
gyáknak dolgozóik nincsenek : ezeket rabszolgák
pótolják, melyek uraikat etetik is, mert maguk
enni nem tudnak. V. ö. Mocsáry S., A hangyák-
ról (Term. tud. Közi., 7. köt., 229. lap) ; Escherich
K., Die Ameise (Braunschweig 1906); Knauer
Pr., Die Ameisen (Leipzig 1906) ; Wajimaym E.,

Die psychischen Pahigkeiten der Ameisen (Stutt-

gart 1899). A hazánkban él H. jegyzékét 1. A
Magyar Birodalom Állatvilága c. mben (Bpest

1900).

Hangyafürd, a vörös erdei hangyából (For-

mica rufa L.) készült fürd, mely a hangyáknak
vizes forrázatával állíthat<i el. Egj- fürdre mint-

egy másfél kg. forrázat szükséges. Falusi gyógy-
módja a csúznak. köszvénynek, tagfájdalmaknak.

Hangyák, 1. Hangyafélék.
Hangyalesök (Myrmeleonidae, 4Uat), a Recés-

szárnyuak rendjébe tartozó rovarcsalád. Eze-

ket a homoklakókat soklzú, vastagodott vég
csápjuk és csaknem egyenl hosszú négy recézett

szárnyuk különbözteti meg föltnen a vizek mel-

lett tanyázó szitakötktl. Lárváik széltl védett,

napos helyeken, a laza homokba tölcséralakú

vermet ásnak, melynek fenekén húzódnak meg.
Ha azután hangya v. más rovar arra mentében
a tölcsér könnyen gördül homokperemón meg-
csúszik s a tölcsér fenekére gurul, amit homok-
szórásával ö maga is azonnal siet elsegíteni, rög-

tön megragadja hatalmas szívó ragéival s ki-

szívja a nedvét. A lárva két*;zer telel s csak a
harmadik év tavaszán alakul bábbá egy laza

homokgörabben, melyet végbélmirigyének se-

lyemszálával kötözget össze. Négy hét alatt az-

után kibújik az ivarérett állat. Különösen sok

fajuk él a melegebb égtájakon. Nálunk mlndenfltt

gyakori az alföldi homokon a közönséges H.
(.Myrmeleon fonnicarius L.); testhossza 18—30
inm. ; eltllsö szárnyának hossza 27—36 mm.
Hangyamászás (lat. formicatio), 1. Elzsih-

hadás.
Hangyamóh (Mutilla, *nat). a Hártyásszár-

nyuak rendjébe tartozó, elssorban Dél-Ameriká-

ban és Afrikában mintegy 600 fajban található

rovamem. A hímek virágokon, a mindig szár-
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.í Dolgozó. »/V *) Lárva. »/i

1. Vöröshangya {Formtea rufa).

5. A mézbangya (Myrmeeocystus horius deorum) dolgo-
zója, melynek elögyomra eleségraktArnl szolgál, a) a
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nyatlan nstények föld alatt élnek. Európában is

él néhány faj, melyek közül említend a Mutilla
etaropaea L., hossza 1 1—13 mm., a nstény vaia-
- ' ':i>ebb, sxárnyatlaa. Lárvái különféle posz-

'mbH»-) filJ<A féSBkeiben, a flasltást pnsz-

iii^ii iKisködneK. Ugy a him. mint a nstény, ha
megfogjuk, potrobg^'úrin elhelyezett hangadó-
szerveivel cirpel hangot idéz el.
Hangyanövények a. m. hangyás növények

(1. 0.).

Hangyaob^, mesterséges, 1. Furturol.
HangyaaaT, metítnaav, aeidMm formit'icum s.

uicanan: H-C/^qH ^ ^^tett egybázisú kar-

bonsavak, az á.a zsírsavak sorozatának els tagja.

Színtelen, a levegn kissé füstölg, szúrós szagú,

r ndklvül maró folyadék, 101" on forr, O* körül

kristályos tömeggé szilárdul, melynek olvadás-
pontja 4-8-3'. Fajsúlya 20«-on 1-2187. Vízzel, al-

kohollal minden viszony szerint elegyíthet. Vizes
oldata forraláskor az anorganikus savakhoz ha-

sonlóan viselkedik, vagjís, akár töményebb, akár
hígabb savat desztülálimk, végeredményben— a
nyomástól függen — határozott összetétel ol-

datot nyerünk. Normális légköri nyomáson az
állandó összetétel elegj* forráspontja 107-1«, sav-

tartalma 77-5Vo- A H. jóval erösebb sav, mint a
h lolog sor többi tagja.Disszociáció-állandójának

értéke 25«-on: 0-0ÜÖ214, míg a sorozat következ
tnzjának, az ecetsavnak disszociáció-állandója:

00000180. A H. tehát körülbelül tizenkétszerte

erösebb sav, mint az ecetsav. A homológ zsírsa-

vaktól abban is eltér, hogy könnyen oxidálódik,

vagyis erélyes redukáló anyag. Merkurikloridot
merkurokloriddá, nugd fémhignnnyá. merkuri-
oxidot fémhigannyá redukál. Ezüstsó oldatából

fémezüstöt választ ki. Oxidációjakor víz és szén-

dioxid keletkezik belle

:

H.COOH-fO=:H,0+CO,
A H. e s^átsága azzal értelmezhet, hogy mole-

kul^ában az aldehid csoport c/^H is foglaltatik,

tehát az aldehidekre jellemz r^nkáló sajátságot

is mnta^a. A H. a szénsav aldehidjének tekint-

het:

H0.C^2 HO<OH
uéanT

Jellemz a H.-ra, hogy vizelvonó anyagok hatá-
sára v, pedig zárt csben 150—160*Hra melegítve
szétesik sa^xidra és vizre

:

H.CO.OH=H,0-fCO
E bomlás pl. tömény kénsav hatására oly simán
meg>' végbe, hogy a H.-at v. sóit laboratóriumban
szénoxid gáz elállítására is használják. Finom el-

oszlású rhodiumurutheninm és irídium, útn-szintén

számos mikroorganizmus hatására tcsik

hófejldés közben hidrogénre és h a. A
H. gzem" -''ntó. Tömény H..ÍI.I uoiiti i-rint-

kczik,ax - húz és fájdalmas sebeket okoz.

Erós auti.-'. ) ""^"'^ hatású, azonban, mint konzer-

váló szemek, használatát a törvény tiltja, amennyi-
ben toxikus hatású.

Elfordul szabad állapotban a hangyában, fké-
pen a nagy erdei hangyában (formica mfa). Innét

ered a neve is. Számos rovar és növény szrzete

és védszerve tartalmaz H.-at, pl. a hw'süiáró
hemi/ó (gastropacha processionea), a különböz
csalánfUek (urtica nreus és dioica). Kis mennyiség-
ben elfonlul az izzadságban, a vérben, a méz-
ben, a szentjánoskenyérben, rumban, egj'es ás-

ványvizekb<>n (brückenaui, pringhofeni.weilbachi),

a torpentinben stb. (ílicorinésztert' a croton-olaj-

b«n fordul eló. Keletkezik bonyolultabb szénve-
gyületek, pl. keményít, cukor, gurami, fehérjék
stb. oxidációjakor. A ciánhidrogén, mint a H. nit-

rilje, hidrolíziskor H.-at szolgáltat. Metilalkohol
oxidációjakor szintén keletkezik U. Klorál, kloro-

form, bromoform lúg hatására H.-as sót szolgál-

tatnak. Elállítása régente hangyákból trtént,
melyeket szétzúzva vízgzzel desztilláltak. Ilyen

módon nagyon hig és tisztátalan savat nyertek.
Töményebb H.-oldatot nyertek, ha keményítt
bamakóvel és kénsawal desztilláltak (Liebig el-

járása). Kényelmesebben és tisztábban állíthat-

juk a savat el oxálsavból, mely hevítéskor szén-
dioxidot veszít és H. keletkezik

:

COOH H
í =C0,+

!

COOH COOH
ozilMT hangymuT

A H. azonban részben el is bomlik. Sokkal ki-

adósabb az eljárás, ha az oxálsavat glicerinnel

egjütt melegítjük. A keletkez H. a glicerinnel

észterré, glicerinmonoformiáttá egyesül, mely a
víztl elbomlik összetevire és a U. ledesztillál.

Mivel a glicerin visszaalakul, adott mennyisége
nagyobb mennyiség oxálsavat alakít H.-vá. A
melegítést homokfürdbe helyezett retortában

végezhetjük. A reakció addig folyik le simán, míg
a víz a glicerínt nagyon fel nem hígította. A h-
mérséklettel 100* fölé nem célszer menni, mivel
a glicerinmonoformiát magasabb hmérsékleten
másfajta bomlást szenved é& allUalkohol, majd a
glicerin bomlása folytán akrolein keletkezik. A
H.-at jelenleg iparilag is állítják el, mivel mind-
inkább kitcqedtebb alkahnazást talál, fképpen
a festiparíton és az erjedéssel dolgozó ipará!gak-

ban. St a H. ma már oly olcsón állítható el, hogy
jelentékeny része oxálsav elállítására szolgál.

Az ipari elállítás a H.-nak Berthdot felfedezte

azon képzdési módjára van alapítva, hogy alkáli-

férahidroxidok szénoxiddal H.-as sót szolgáltat-

nak, pl.

CO-f-KOH=H.COOK
txéa- káL-kidr- H.-U U-
ox!d oxid

A reakdó közönséges höméraéklelai lassan

megy végtw, 160—200*K>n azonban, vagy alacso-

nyabb Mm^^ékleten is nagyobb nyomás mellett,

gyorsan folyik le. Az ipari eláUításnál nem tiszta

szénoxidot, hanem szénoxidban dús gázokat, f-
képen generátorgázt hasmálnak. A szénoxid-

tartimú gázokat magasabb nyomáson éshmér-
sékleten (100—120^ kalcinált szóda ée száras ol-

tott mész keverékére vezetik, mikor is a reakdö
gyoi-san megindul ée hfejldés közben

Na,CO,-|- Ca(OH), -f 2C0= CaCO,-}-2H.C00Na
niátk oltott náa- kalc- H.-M

mtm ozM kifb. litrim

egjreolet surint H.-as nátrium kBletkezik.Ha8sóda
helyett bamuzsirt (K,CO,) alkalmazunk, H.-as

81«
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káliumot nyerünk. H.-as ammoniuniot állítha-

tunk elö, ha kevert gáz (Dowsongáz) vagy vizgáz
és nitrogénoxid elegyet 80' fölött platinakontakt

anyagon vezetünk át. Szénoxid és vízgz csendes

elektromos kisülések hatására H.-vá egyesülnek.

Hogy az alkáliformiátokból szabad savat állítsa-

nak el, azokat kénsavval v. savanyú szulfátok-

kal bontják el és a szabad savat ledesztillálják.

Teljesen vízmentes sav elállítására a savat ólom-
karbonáttal telítik és a kristályosan kiváló ólom-
formiátot szárítás után száraz kónhidrogéngázzal
bontják el és a keletkez savat ledesztillálják.

Hogy a kénhidrogéntl megtisztítsák, ólomfor-

miátot adnak hozzá és ismételten desztillálják. A
H.-at az említetteken kívül használják H.-észte-

rek elállítására, melyek közül legközönségesebb
a H.-as etil H.CO.O.C^Üs (aether formicicus), me-
lyet H.-as nátrium, tömény kénsav és alkohol

desztillációja útján állítanak el. 54—55<'-on forró,

kellemes, a rumra emlékeztet szagú színtelen

folyadék, melyet rutnarmna, ruméter néven mes-
terséges rum és arrak készítésére használnak. A
H. néhány o/o-os alkoholos oldatát spirUus forrni-

carum néven, mint börvörösít szert, küls gyógy-
szerül alkalmazzák. A H. sói, a formiáfok vízben
többnyire jól oldódó vegyületek. Kevésbbé oldha-

tók az ólom- és merkurosók. Alkáli-sói hirtelen

400°-ra melegítve, hidrogénfejldés mellett oxál-

savsókká alakulnak. Elállításukra a megfelel
fémoxidot, lüdroxidot vagy karbonátot H.-ban
oldják.

A XVI. 8z.-ban 0. Br^nfels ismerte fel, hogy
a hangyák savanyú kémhatású anyagot tartal-

maznak. B sav híg vizes oldatát desztillációval

1670. 1. Wray állította elö. Hogy az ecetsavtól

különbözik, azt 1749. ilíarr^ra/' mutatta ki.

Hangyasavas aldehid, 1. Formaldehid.
Hangyasav-észter v. éter, 1. Hangyasav.
Hangyás növények, életük folyamata alatt a

hangyákkal bizonyos vonatkozásba kerülnek,

vagyis a H. a hangyákkal bizonyos mérték
együttélésben vannak, amelyet azonban újabban
sokan kétségbe vonnak. A H. különleges példáit

fkép a forróövbon találjuk, de nálunk is bizonyos
növények vonatkozásba hozhatók a hangyákkal,
így bizonyos növények virágaik beporozásánál

úgy a mászkáló, mint a repül hívatlan látogatót

távoltartják a magukhoz csalogatott hangyák
által. Az ilyen növények száraikon v. leveleiken,

de leginkább a virágok közelében extranupciális,

illetleg oxtraílorális nektáriuraokat fejlesztenek,

amelyeknek kiválasztott váladékára rájáró han-
gyáka virágti a hívatlan látogatókat távoltartják.

Az extranupciális nektáriumok váladéka után járó
hangyák a nektáriumokat megvédendk, a nek-
táriumokat fejleszt növények leveleit is megvé-
dik a leveleket pusztító rovarok, illetleg állatok
ellen. Sok esetben a nektáriumokat a növóny-
táplálta levéltetvek helyettesítik. Ilyen extranup-
ciális mózfejtket találunk a mi éghajlatunk növé-
nyei között pl. a cseresznye, a szilva levelén a le-

mez alapján, a gyepübükköny és atakarmánybük-
köny pálháinak fonalán. Az ilyen mézfejtkkol biró
növényekot a hernyók nem bántják. Errl a ta-
pasztalatról az embereknek már a régi idben is

tudomásuk volt, éppen ezért Ratzehurg az erdei

hangyákat az erd rendreinek nevezi. Canton
tartományban ós Olaszországban a narancsfákat,
illetleg a gyümölcsfákat fánlakó hangyák fész-

keivel látják el. A H. (mirmekofll növények) tulaj-

donképen azok a külíöldi, különösen forróégövi nö-
vények, amelyek a hangyáknak lakásul (mirmeko-
domatium) szolgálnak és különös berendezéseik ál-

tal az együttélésbl köl-

csönösen hasznot élvez-
nek. A hangyák a ne-

kik njTijtott lakás és

élelem v. azok egyike
fejében megvédik ket
a növényev állatoktól.

Azt hitték eddig, hogy a
növényeknek hangyák
csalogatására szolgáló

berendezései a fejldés

folyamán megszerzett
célszer alkalmazko-
dási mód. Ez ellen a fel-

fogás ellen újabb idben
a kifogásoliak egész
sora merült fel, st az
újabb megfigyelések az
alkalmazkodásra vo-

natkozó elméletnek a
megdöntésére alkalma-
sak. A tropikus ameri-
kai imbaubafa (Gecro-
pia adenopus) üres

szártagjaiban (I. az 1.

ábrát) lakik a harapós
hangyafaj (Azteca

Muelleri), amely az im-
baubafa lovólpárnáján fejld apró zsír- és fehérje-

nem vegyületekben bvelked mirigyekbl (Mül-

ler-féle testecskékbl, 1. a 2. ábrát) táplálkozik.

Minthogy az imbaubafát kivételesen találjuk csak
Azteca-hangyák nélkül és minthogy az Azteca
sohasem fészkel másutt, mint a Cecropia szár-

tagjaiban, azért láthatólag a két lény egymásra
van utalva. Ebbl az együttélésbl véltek arra
a haszom-a következtetni,

amely a növényre abból szár-

mazik, hogy a hangyák a
Cocropiát más levélrágó han-
gyák (az Atta-fajok) ellen

megvédik. A Cecropia a han-
gyákhoz való alkalmazko-
dásban annyira megy, hogy
a szártagjai üregébe vezet
nyílásokat elre képezi (1. 1.

ábrát). Ujabb megfigyelések
szerint azonban az imbauba-
fa nem szükségeli a különös
védelmet, mert lombját az
Atta-hangyák nem kedvelik.

Más lovélpusztító rovarokat, kivált hernyókat, a
szártaglakó haugj'ák nem bántanak. Ennélfogva
az Azteca-hangyát inkább az imbaubafa, bár ár-

tatlan, élsködjének kell tartani.

A nektáriumoknak a hangyákra való jelent-

ségét is kétségbe vonják, amennyiben újabban
megállapították, hogy som a nektáriumok alakja

ós helyzete, som pedig fejldési ideje nem alkal-

ábra. Cecropia adenopas
szára.

8. ábra. Mniler-féle tea-

tecske ai Imbauba levél

hajcatábau; nagyob-
bitya.
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mas a hangyáknak a növényhez való l^ötéeére
abban as idben, amidn a leveliéi védelmet igé-

nyelne. Ehhez járul még. hogy sok méifejtö vá-
ladéka nagj'on kevés cukrot tartalmas ée sokszor
olyan anyagokat is, amolyek egyáltalában nem
alkalmasak a hangyák csalogatására. Végül pe-

dig azt is megflgydik újabban, hogy a hangya-
látogatta növények leveleit is lerágják a han-
gyák. Az extranopciáUs mézfejtk tulajdonképen

a nOvény vizkiválasslö kánttlékei, amelyek a
növény anyagcseréjéndc snbályozásához járul-

nak hozzá. A mézfejtk cokorkiválasztása és ezzel

kapcsolatban a m^edvel áilatok, mink a han-
gsik is; csalogatása csak mellékes kisér jelen-

sége a mézfejtk munkájának. Bizonyos forró-

égövi növények beiében lev ttr^eket és a többi

szövetek költ alakult járatokat is a védhan-
g>'ákhoz való alkalmazkodásnak magyarázták,
mint olyan Öregeket, amelyek a hangyák fészkéiU

alkalmasak. Dyen mirmekofll wivények a Myrme-
codia, a Bydnopfajium, Zanthoxylon, a Duroia
saodfera és az Acaoia sphaerocephala fajok.

H(^ eieknek a növényeknek üregét felkeresik

és aiokiMUi féívzkelnek. azzal magyarázhatjuk,
hogy a hangyák minden alkalmas üreget elfog-

lalnak lakásul. Az illet növények üregei kétségen
kívül a vízgyjtként szerepel szövetek kiadós
szellztet berendezéseiként magyarázandók.
Hangyász (áu»t), 1. Hangyász-félék.
Hangyaaiesi (spiriius formicarum), 4 sr.

hanfirjasav és% sr. hígított. 70«/o-os szesz elegye.

Csúzos, köszvényes fájdalmaknál bedörzsölésre
használt gyógyszer.

HangyiiBZ-félék (Myrmecophagidae, «!»»), a
FMhíjasok rendjébe, az újvilági fogliijasok

(Xenarthra) alrendjébe tartozó állatcsalád. Az
idetartozó ÍJE^jok teste n>'ulánk, feje és aroorra na-
gyon hosaiú, Ikrka körülbelül a test felehosszát

éri el, hátolsó végtagja karcsú és kevé^bbé fej-

lett az elülsnél, utóbbin a hannadik ujj felt-

nen hatalmas és hosszú, sarióalakú karommal
van ellátva. Jellemz, hogy szájn>'ilá8ak nagyon
kicsi és hogy gilisztához hasonló nyelvHk hosszú,

vékony és hengeres. Fogaik nincsenek. Állkapocs
alatti mirigyeik nagyon fejletté s ragadós vá-
ladékuk bevonja hosszú, gyorsan kiöltbet, fé-

regszerú nyelvüket, melyet a hangyász<A a hoz-
zátapadt rovarokkal együtt gyorsan behúznak s

\ícy táplálkoznak. 3 nem, ö él fajjal ismeretes.

Dél-Amerikában Guineától La Platáig ébiek. Is-

mprteb»>ok : a sörényes kangyász v. hatgyász-
medve (Myrmecophaga fubata L.). Bzttrke-fekete
szín, két oldalt a váditól kezdve hátrafelé világos
szüléével siegélyiett fekete sáv vonul. Háta kö-
zepto és ferkán aOrtenemti sörénnyel díszített

Mells lábain 4 eröeebb, a hátsókon 5 gyengébb
karom van. Testének hossza 130, íarkhosszaO-7
m. Nyelvét mintegy ötven cm.-nyire öltheti ki.

Hazája Dél-Amarik» kelett réne. Hú.<;át a ben-
Ezülöttek eszik. N^n>*l eeendesen kóborol vagy
pihen. Szelíd, csoadee twrméowifl. Eledele han-
g>'ák és tormesiek. A ntetéiqr tavasszal esak
eg>-et tiadzik, melyet egy darabig a hátán magá-
val hord. A dolmányos hangyász (Tamandbia
tetradacttjla L.) valamivel kisebb, körülbelül 1 m.
hosszú, mibl 40 cm. esik a foikára. Bandájának

alapszíne agyagsárga, törzsét fekete dolmány
borítja, de háta közepén sávalakban megmarad
a sárga alapszin ; aroorra, ajka, talpa és hátsó
Iába fekete. Paraguayban és Braziliában honos;
fleg fákon él hangyákkal táplálkuzUc ingerelve
ers pézsmaillatot áraszt. A törpe hanouász (Gy-
cloiums didactylus L.) körülbelül mókus nagy-
ságú. Rendkívül lágy bundája fölül rókavöröees,
alul szürke. Elüls lába nég>-ujjú, az ujjak közül
kett karmos; a hátulsó lába 5 lú^ú. Közép- és
Dél-Amerikában honos. Éjjeli állat, a nappalt fák
ágai közt alva töltt Mozgása esetlen, a lajháro-

kéra emlékeztet. Hangyákkal és különböz más
rovarokkal táplálkozik.

Hangyászmadár, 1. Hangyászó madarak.
Hangyászmedve, a sörényes hangyász (Myr-

mecophaga jubata L.) neve. H.-nek nevezik az
angolok a fokvidéki földi malacot (Oryderopus
capensis Gm.) L. Hangyász-félék ós Földi malae-
felék.

Hangyászó madarak (Formkariülae, in»t),

az Éneklk (Passerifornies) rendjének Kiabálók
(Clamatores) alrendjébe tartozó madárcsalád.
Legismertebb £aja a tüzesszemú hangyászmadár
(Fórmicivora leucoptera VicilL). A him színezete
nagyrészben fekete, szárnyán három fehér ke-
reeztcsik látszik, szeme túzpiros. A tojó olt^bama.
Hosszúsága 18, szárnya 8, farka 7 cm. hosszú.
Brazília nagy erdségieiben közönséges ; szorgal-
mas hangyász.
Hangyászsün (iii*t), 1. Hangyászsün-félék.
Hangyászsön-félék (Echidntdae,i\\»x),AQ/st>Tös

emlsök (1. o.) rendjének egyik családja. Az ide-

tartozó 3 él és 1 kihalt faj feje kicsi, tojásdad-
alakú és hosszú, csalakú, csak alsó végén hasí-

tott csrrel van ellátva. Xyaka rövid ; törzsük zö-

mök, esetlen ; egyenl ho^zú, vastag végtagjaik
rövidek, ötiujuak és karmosak, a h^iek hátnlsó
végtagjainak bokáján ers, h^yes szamsar-
kantj-u van ; farkuk tömpe, hegyén lecsi^Mtt

;

nyelvük hos.«zú, féregalakú, messzire kiöltfaet s
a nyálmirigyek ragadós váladékával bevont ; fo-

guk nincs, hel>1iket a szájpadláson apró, érdes,

hegyes, siamnemú fogak pótolják ; emlik a ns-
ténye hasoldalán sekély gödrökben feksienek.
A madarak tojásával egyez szerkezet tojások-
kal szaporodnak s a tojások befogadására és ki-

költésére költzacskójak fejldik. Rovarokkal,
férgekkel, fÖleg pedig hangyákkal és teimeswk-
k^ táplálkoznak. Ha erfisebben megfogjnk, rög-
tön öSBi^iömbOyödnek. Hai^ok Új-Gainea,Tai-
mánia és Aasrtrália. IsmertebbCe^ : az ausztrá-
liai haHffuástsÜH (Eckiána aeuUata Sehaw.) és a
gyc^pjas hanguász (Proechidna Bruynü Pet et

Dona). Az elbbi 40, az utóbbi 50 cm. hosszú. Ai
aosztráliai hangyászsünnek két változata van: a
pápua hangyászsün (E. aculeata Schaw. fubsn.
Lawesi Ramsay) és a tazmániai hagyásn&n (R
acuieata Sckaw. subsv. setosa D. Geoffr.). A gy^
jas hangyászsün eddig osak Uj-Goinea BNy.4
részébi ismeretes.

Hangyatoijáa, a hangyabábok népies neve. A
H.-okat részint firiss. részint szárított állapotban
madarak és halak táplálására hasznáUák. A kékes
szlnfl, eldöglött H.-okat a madarak, még ha éhei-
nek is, meg non eszik. Téli készletül sfltókemen-
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cékbon szárítják mog. A kereskedésbe kerül szá-

rított H.-okat, különösen az oroszországiakat,

melyek feltnen fehér színek, kénezéssel fehé-

rítik ; az ilyenek kényesebb madarak táplálására

nem alkalmasak. A szárított H.-okat, mieltt a

madaraknak adnók, vizes kendk között meg kell

puhítani. Tápláló értéküket tejben való áztatással

is szokás fokozni.

Hangyavendégek, 1. Hangyábarátok.
Hangzacskó, 1. Hanghölyag.
Hangzat, 1. Akkord.
Hangzatok állása, 1. Összhangok fordítása.

Hangzatos (észt.), oly nyelvbeli eladás, mely
jól hangzik, melyen az esztétikai tetszés formai

kellékei (arány, rend) érvényesülnek s mely köny-
nyen, ritmikusan, a fülben zeneileg is kellemos

hatást keltve gördül tova. A H. jelzt néha meg-
rovásként alkalmazzuk szépen hangzó, de tartal-

matlan beszédre.

Hangzó, a nyelvben a. m. magán-H. (Budenz
H.-nak nevezett minden nyelvbeli hangot, mely
aztán vagy magán-H. v. mással-H.). L. Hangok.

Hangzóilleszkedés, 1. Illeszkedés.

Hangzó szikrák v. zenél szikrák, 1. Drótnél-

küli táviró.

Han-hai (kinai szó, magyarul : kiszáradt ten-

ger), a Tien-san ós Kuen-lün között lev magas,
lefolyástalan medence, kb. 700 km. szóles és 4000
km. hosszú, ÉNy. felé a Tien-san ós az Altai hegy-
ség közt a Dzungáriai mélyedés, DK.-en a fels
Hoang-ho medencéje felé lehet róla lemenni s

ezért ezek a helyek fontos nópkapuk voltak min-
dig. Száraz éghajlatú, növényzete alig van ; ala-

csony talajemelkedés két részre osztja : a Ny.-i

Tarim-medence (1. o.) s a K.-i nagyobb Gobi-

sivatag (1. Góbi) a részei. A hegyekrl lejöv pa-

takok a H. területén sós tavakban vesznek el.

Richthofen ós Obrucsev is a H.-t régi tengernek
gondolta,de Lóczy kimutatta,hogy a fels Hoang-ho
mellékén és messze be Tibetbo,valamlnt a Góbin is

pliocénkorú sekély édesvízi tavak lecsapódásaiból

áll, ezért Chuetei v. Gobirétegoknek nevezte el

ket. Utóbb Obrucsev, miután nagy elterjedésüket

a Han-hai területén felismerte, a Han-hai rétegek
nevét alkalmazta.

Hanim, 1. Hanum.
Hanisch, 1. August, osztrák mérnök, szül. Salz-

burgban 1851. Mérnöki oklevelét a bécsi megye-
temen nyerte. Részt vett a Duna-Odera-csatorna
traszirozásában.majd a bécsi megyetemen tanár-

segéd lett, 1875. pedig a bécsi ipariskola tanárává
nevezték ki. Nagy sikerrel foglalkozott az épít-
kövek vizsgálatával és az általa alapított labora-

tórium természetes és mesterséges kövek vizsgá-
latára 1896. nyilvánossági jelleget nyert. Mint az
osztrák mérnök-egylet második boltozat-bizott-

ságának, valamint"az anyagvizsgálók nemzetközi
egyesületében az egyik bizottságnak elnöke érde-
mes mködést fejtett ki. Az osztrák kbányákról,
továbbá az építkövek vizsgálatáról több mve
'olent meg.

2. H., Joseph, német oi^onás, szül. Regens-
burgban 1812 márc. 24., megh, u. o. 1892 okt, 9.

1829-ben a regonsburgi dóm orgouása lett, 1875.
az egyházi zeneiskola tanára. Mestere volt a
templomi orgonázásnak. Miséket, motettákat,

zsoltárokat írt és Haberllel egyetemben orgona-
kíséretet a Graduale és a Vesperale Romanumhoz.
Han Istók, 1. Hanság.
Han-jang, 1. kinai város Hupe tartományban,

a Jang-ce-kiang balpartján, ennek a Han-kiang-
gal való egyesülésénél, szemben Vu-csanggal

;

néhány hajógyára s a wesleyanusok misszió-

telepe nevezetesebbek ; kb. 100,000 lak. van. L.

még Han-kou.— 2. H, Korea fvárosa, 1. Szöul.

Hanka, Václav, cseh régiségbuvár és nyelvtud.

író, szül. Horinoves-ben 1791 jún. 10., megh. Prá-
gában 1861 jan. 12. Els irodalmi kísérleteit

Dvanáctero pisni (12 dal) c. két füzotkében 1815
és 1816. adta ki. Alapos ismerje a régi cseh iro-

dalomnak és történetnek. Nemzeti hiúságát bán-

totta, hogy a csehek múltja homályos, nincs régi

dicsségrl zeng hskölteményük s ezért a Ru-
kopis Královédvorsky (a königinhofl kézirat,

egészben megj. 1819) és a Rukopis Zelenohorsk^
(a gi'ünebergi kézirat, egészben megj. 1829) c.

kéziratokat hamisította. Hamisítványai, amelyek-
kel cseh heroikus skort és középkort teremtett,

nagy hírnevet szereztek neki, egyetemi tanár lett

s érintkezésbe jutott kora kiváló tudósaival. Ha-
misítványait több nyelvre lefordították, így ma-
gyarra is Riedl Szende : A királyudvari kézirat

a csehek skorából (1854) címen. Egyéb kiváló

mvei : Igor Svatoslavic (1821) ; Krátke história

slovan. nar. (A szláv népek rövid tört. 1818);
Mluvnice ces. jazyka podle Dobrovského (Cseh
Nyelvtan D. nyomán, 1822) stb. Ezenkívül kiadott

több cseh nyelvemléket, de enem kiadványai
megbízhatatlanok. Hamisítványaival egész isko-

lát teremtett s az általa elterjesztett téves fölfo-

gást a szláv népek múltjáról s régi kultm'ális

életérl ma sem sikerült teljesen eloszlatni.

Hankalék a. m. kankalék, kútostor.

Hanka-tó (Khanka-, Chinka-, Kengka-, Han-
Juxit), Kína keletszibériai határán lev tó, terü-

lete 4381 km*, 80 km. hosszú, 60 km. széles, kö-

zepesen 7—8 m. mély ; a Lefu-folyó táplálja, le-

folyása az üsszuriba a Szungacs-folyó.

llünke, növénynevek mellett Hanke Taddeus
(1789—1817) cseh botanikus neve. Dél-Amerika
flóráját kutatta.

Hankel, 1 . Hennann,német matematikus, H. 3.

íia, szül. Halléban 1839 febr. 14., megh. Tübin-

genbeu 1873 aug. 29. Riemann, Möbius és Scheib-

ner vezetése alatt matematikát tanult és 1863.

Lipcsében habilitáltatta magát. 1867-ben rendkí-

vüli tanár lett ; még ugyanazon évben Erlangenba,

1869. pedig Tübiugenbe rendes tanárrá nevez-

ték ki. Sok munkája közül a következket em-
lítjük: Zur allgemeinen Theorie der Bewegung
der Flüssigkeiten (pályamunka, 1861); Vor-
losungen über dio komplexen Zahlen und ihre

Funktionen (Leipzig 1867, bevégezetlen) ; Zur Ge-

schichte der Mathematik ím Altertum und Mit-

telalter (u. o. 1874); Vorlesungen über die El'

ment<> der projektivischen Geometrie (u. o. 187;")

2. H, Wiihelm Gottlieb, német fizikus, szül.

Ermslebenben 1814 máj. 17., megh. Lipcsében

1899 febr. 17. Tanulmányozta a helektromos
kristályokat és a fémek és ásványok között lét-

rejöv helektromos áramokat, a kisütési áram
mágneses hatásait és a fémek elektromos feszült-
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eéerét («|ryinás között ée a vízhez. Az elektromos-

inélotét is adta, mely szerint az elektro-

:. niint az étór köralakú hullámzását

:i testek molekuláinak hozzájárulásával,

iiyait Elektrlsche Untersuchungon elmen
jíVujioiU" úSSZG.

Han-keu. kinai város, 1. Han-kou.
Han-kiang (Hanho), a Jang-ce-klang leg-

nagyobb baloldali mfllékfolyója Kínában; ered

háror" t".,rr..<hói Sen-szi tartományban, eleinte a

CiiiL- > áégben folyik, Lao-ho-kuo után föl-

vév'j -. .üt kiér a síkságra, Han-kou, Han-

Jang és Vu-csang városok közt torkollik. Hossza

legalább 1500 km., 450 km.-nyire hajózható, vlz-

kömyéke 68,000 km».
Bankó. 1. Béla, zoológus, szOl. Poprádon 1886

júl. 15. Egjetemi tanulmányait a budapesti egye-

temen végezte, ahol középiskolai tanári ée böl-

csészetdoktori oklevelet szerzett. 1910 óta az

egyetemi állattani intézet tanársegéde. Dolgozatai

az Állattani Közleményekben ós az Archív für

Entwicklungsmeohanik d. Organismen c. folyó-

iratban jelentek meg. E Lexikonnak is munka-
társa.

2. H. Vilmos, kémikus, szül. Parajdon (Ud-

varhely vm.) 1864 márc. 2. Tanulmányait a ko-

lozsvári egyetemen végezte s 1877. tanár lett a
dévai reáliskolánál, 1885. a budapesti H. ker. fö-

reáliskoláuál ; 1907. a középiskolai igazgatói el-

met kapta. A M. T. Akadémia 1894. levelez
tagjává választotta. Számos ásványvizet és ás-

ványt analizált. A Magyar Balneologiai Értesít
azerkosztúio. Nagj'számú értekezésen és kémiai
tank üvül fóbb munkái : Csík vármegye
füni tiiyvizei szóban és képekben (Buda-

pest löyö} ; Az ásványvizek kezelése (1895) ; Kül-
földi fürdk, gyógyítóheluek és ásványvizek
(1895); Hazai kénes fürdk (1895); Házi kincs-

tár (2. bóv. kiad. 1896); Székelyföld (1897); A
hazai szénsavas fürdk é.s á.sványvizek (1896);

Az iparos kincses Arwjyre (1899) ; Gc'ispár János-

sal : A magyar búza chemiai :' '-^e (akadé-

miai jutalmat nyen, 1 899) :
/.' /• tudósok

(1901); Fürdink, ír-' • ':m i ümjí^; Erdélyi
fürdk, ásványvi:' Hogyan experimen-
táliunk? (1902); / '•'''"•Hnyok, fel-

fedezések stb. (6 k mányi ol-

tYi,"í»'"'"""íi1906); , , . - úiá»vány-
vizt 't elyei ( 1 907 ) ; Vhem iai technológia
(R'i _) társaságában 1910); Chemia a
mindenuajn életben (1012).

Hankócz, 1. Hankváqása és Jánosvágása.
Hankóczy Jen, ?aza és író, szül. Zsejke pusz-

tán (Gyór vm.) 1879 fobr. 24. 1900-ban a magyar-
óvári gazd. akadém "let nyert s ugyanitt
1904. a növénytern. :loti állomás asszisz-

tense, 1908. adjunktusa ictts mint ilyen önállóan
foglalkozik a búza ós liszt minségi vizsgálataival,

mely célra több mszert szerkesztett, ú. m. : ké-
szüléket 1. a sikér-mlnteégnek ; 2. a liszt vízköt
képességének ; 3. a búza, rozs stb. héjmennyiségé-
nek ; 4. a kenyér méreteinek meghatározására.
Idközbon kikldotést nyert a berlhii malomipari
szaktanfolyamra s itt már eddigi vizsgálatait is-

mertette. Nagyobb munkái : A liszt süthetöségé-

nek meghaiározása a siker fizikai tulajdonságai

alapján : A maghéj mennyiségének meghatáro-
zása mechanikus úton. Kisebb dolgozatai a hazai

gazíi. szaklapokban s a Kisérletügyi Közlemé-
nyokbon jelentek meg.
Han-kon (a. m. Han torkolata, Hankcu), Han-

keu), Kína egjik legfontosabb belföldi kikötje
Hu-pe tartományban, 93G km.-nyire Szanghajtól,

a Han-kiang torkolatánál a Jang-co-kiangba, lían-

jang és Vu-csang városok közvetlen küzolében. Kb.

850,000 lak. van, az európaiak számára 1858 óta

van nyitva. Kitn vizi útjai révén a teakereskedés

fhelye. Fontos kiviteli cikkei még : nyersselyem,

faolaj, szezám ; beviteli cikkei : gyapot- és gyapju-

áruk, petroleimi, cukor stb. Teája téglaalakba

préselve kerül leginkább oroszok közvetítésével

Tien-cin, Kalgan és Kiacha útjain Oroszországba,

a finomabbat egyenesen európai kikötkbe hoz-

zák. 1910 szept. 28-án megnyílt a Han-kou—Kan-
ton vasút els része. Idegeneknek a kereskedést

csak 1861. engedték meg. Az azeltt több millió

lakosú várost a taiping lázadás apasztotta meg
ersen. Egy francia utazó a 40-es években a há-
rom összeépült város lakosságát 8 millióra be-

csülte.

Hankova, község, 1. Annafalva (Gömör vm.).

Hanksit (ásv.), hatszöges, a kvarcra emlékez-
tet külsej kristályok, néha 1 cm. nagyok is

;

viaszfehér, kissé sárgás, áttetsz vag>- átlátszó.

Kémiai összetételére nézve nátrium-karbonát-

szulfát, képlete: 4Na,S04.Na,C0,. Kevés KCl-
dot is tartalmaz, amelyet egj'esek az ásvány lé-

nyeges alkatrészének tartanak. Képlete ekkor a
következképen volna: 9Na,SÜ^.2Na,CO,.KCl.
Termhelye a Borax-tó (Kalifornia).

Han-Kucsin (An-Kucsin), kevéssé ismert in-

diánus törzs Alaskában a Yukon folyam vidékén.

Hankvágása (azeltt : Hankócz), kisk. Sáros
vm. girálti j.-ban, (i9io) 345 tót lak., u. p. és n. t.

Margonya.
Hanle, falu Kasmu-ban. az é. sz. 32° 48' és k.

h. 78'' 56' alatt ; az itt 4595 m. magasban lev
buddhista kolostor földünk eg>'ik legmagasabban
fekv helye, ahol állandóan laknak emberek ; az

árpa itt még materem.
Hann Sebestyén, híres erdélyi ötvös, szül. 1644.,

megh. 1713. Kivált kancsök, egyházi liturgikus

szerelmények készítésével vált országos hírvé s

kora legkitnbb mestereinek sorába emelkedett.

Mhelye Nagyszebenben volt, ahol a céhnek mes-
tere is volt. Mvei közül több maradt ránk. Dyen
egy fodeles kancsó a nagjszebeni ftemplomban,
Salamon király történetébl vett ábrázolásokkal,

egy ezüst ostyatartó Nag>'disznódon, egy kanna
a Nemzeti Múzeumban stb. V. ö. Arcbaoiogiai

Értesít, XIII. k. és <u folyam Y. és X. köt.

Hann, Július, a jelenkor legkiválóbb meteoro-

lógusa, szül. Schloss Hansban, Linz mellett, 1839
márc. 23. Tanult Kremsmünsterben és Bécsben,

ahol egy ideig mint reáliskolai tanár mködött
1867-t>en a bé^i meteorológiai intézet asszisztense.

1868. egyetemi magántanár, 1873. a fizikai föld-

rajz rendkívüli, 1877. pedig rendes tanára és egy-
idejüleg, mint Jellinek utódja.a meteorológiai inté-

zett igazgatója lett. Ebb<>n az állásban a sok admi-
nisztratív teend tudományos törekvéseiben meg-
akasztotta,amiért azt 1897a Grácban részére szer-
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vezett (kozmikus fizikai) tanszókkel felcserélte;

1900. kívánságára a bécsi egyetemre tették át tan-

székét, amelytl 1910. nyugalombavonulásakor

megvált.Bámulatos irodalmi tevékenységet fejtett

ki és, mint a modem meteorológia egyik úttörje,

nagy tekintélyre tett szert. A fnelmélet helyes

megalapításával a thermodinamikát vezette be a

meteorológiába ; a hegyi-völgyi szelek magyará-
zata tle eredt. Alaposan foglalkozott az Alpok ég-

hajlatával és a hegyi obszervatóriumok jelentsé-

gét korán felismerte. Az Obir és Sonnblick csúcsán

létesült megfigyel állomások az alkotásai. Érte-

kezéseinek száma nagyon jelentékeny. Nagyobb
munkái : Allgemeine Erdkunde I. kötete (Hoch-

stetterrel ós Pokornyval); Temperaturverhalt-

nisse der Alpenlánder; Handbuch der Klimatologie,

3 köt. ; Verteilung des Luftdruckes in Mittel- und
Südeuropa; Atlas der Meteorologie ; Lehrbuchder
Meteorologie. Nagy érdeme, hogy 1866 óta a Me-
teorologische Zeitschrift szerkesztje, melyet e

szakban nemzetközi vezet orgánum rangjára

emelt. 40 évi szerkeszti jubileuma alkalmával

tiszteletére e folyóirathoz a Hann-Band-ot csatol-

ták, melybe minden nemzet szakférfiai írtak cik-

keket. Érdemei elismeréséül sok tudományos tár-

sulat tiszteleti tagja lett (egyebek között a Ma-
gyar Földrajzi Társaságé is), osztrák nemességet
kapott és több külföldi kitüntetésben részesült.

Hanna, Morvaországnak Olmütz ós Wischau
közt, a Morvától Ny.-ra és a Hanna folyótól (amely

Kremsiernél ömlik a Morvába) É.-ra fekv igen

termékeny vidéke kiváló árpatermeléssel.Területe

kb. 1600 km*, 240,000 lak., akik cseh nemzetiség
hanákok (hanáci). L. Hanákok.
Hanna, Marcics Alonzo, amerikai államférfiú,

Bzül. Lisbonban (Ohio) 1837 szept. 24., megh.
Washingtonban 1904 febr. 15. Clevelandban 1867.

hatalmas kszénbánya részvénytársaságot ala-

pított. Késbb még más hajós- ós vasúttársaságok

élére keríilt s az Unió Nemzeti Bank elnöke lett.

1897-ben a szenátusba választották s mint politikus

csakhamar ellentétbe kerültRooseveltelnökkel, ki-

nek komoly ellenjelöltje lett volna az 1904 novem-
beri elnökválasztáson, ha közbe nem jön halála.

Hanna-árpa, kitn kétsoros sörárpa-fajta,

apró, vékonyhóju, fehórtörésü és világos szem-
mel. Morvaország Morva-völgyében honos, de ha-

zánkban i8 nagyban termelik.

Hannay {^tad: henni), James, angol regényíró,

szül. Dumfriosben 1827 febr. 17., megh. Barceloná-

ban 1873 jan. 9. 1860—64-ig az Edinburgh Cou-
rant szerkesztje volt, 1864. Londonba költözött,

1864. angol konzullá nevezték ki Barcelonába.

Nagyszámú regényein kívül fleg irodalmi tanul-

mányokattett közzé a QuarterlyReviewban. Fbb
mvei: King Dobbs (1849); Singleton Fontonoy
(18601 ; Eustace Cenyers (1855) regények, to-

vábbá: Characters and Criticisms (1865); ACourse
ofEnglish Literaturo (1866) ; Studies on Thackeray
(1869).

Hannayit (isv.), trlklin vékony sárga prizmák

;

kri.stályvíztartalmú magnézium-anmioniumhidro-
foszl'át, képlete

:

Mg,P,08.2H,(NH),P0,4-8H,0.
Elfordul a Skipton-barlangok guanójában Bal-
larat mellett, Ausztráliában.

Hanne, 1. JoJiann Wilhelm, német protest. teo-

lógus, szül. Harberben (Lüneburg) 1813 dee. 29.,

megh. Hamburgban 1889 nov. 25. Több helyütt

való lelkészkedés után Greifewaldban lett teológiai

tanár és lelkész. Számos mve közül nevezeteseb-
bek : Schleiennacher als religiöser Genius Deutsch-
lands (1840); Der ideale Protestantismus (1845);
Der freie Glaube xmd dio theologischen Halbhei-

ten unseror Tagé (1846) ; Die Idoe der absoluten

Persönlichkeit (2-ik kiad. 1865) ; Anti-Hengsten-
berg (1865) ; Goist des Christenthums (1867). A
modern teológiai irányzathoz szítván, sok támad-
tatásban volt része. — 2. Fia, H. Johannes, szül,

Braunschweigban 1842 jún. 28., eppendorfi lel-

kész volt, kit szabadelv irányzata miatt a porosz

egyháztanács hivatalvesztésre ítélt. Fbb mvei:
Freier Glaube etc. (Hamburg 1885) ; Blatter christ-

licher Lebensanschauung (u. o. 1895).

Hannibál (ejtsd: hennibei), Marion county szék-

helye Missouri északamerikai államban, a Missis-

sippi balpartján, vasút mellett, (i9io) 18,341 lak.,

dohánygyártással, fémöntéssel, fíirészmalmokkal,

dohány-, terménykereskedelemmel, közelében k-
szónbányával. East H.-t az IllinoLs-boli Quiucyvel

1545 m. hosszú híd köti egybe.

Hannibál, 1. karthágói hajósvezér, ki Kr. e.

269. kieszközölte ugyan, hogy a mamertinusok
ne adják át Messana (Messina) várát Hieron szira-

kuzai királynak, de Karthágónak nem tudta meg-
szerezni e jelents helyet. Az I. pún háborúban
mint a karthágói hajóhad vezére nagy vereséget

szenvedett 260. Mylae mellett Duilius konzullal

szemben. Két évvel késbb a rómaiak egy szardí-

niái kikötbe szorították s e veresége miatt kar
touái keresztre feszítették.

2. H., karthágói vezér az I. pún háborúban és a
rá következ zsoldos lázadás alatt, melynek fo-

lyamán Tunes mellett meghalt.

3. H., a leghíresebb karthágói hadvezér, Ha-
milkar Barkas fia (Kr. e. 247—183). Kora ifjúsá-

gában folytonosan hallott Róma erszakosságáról,

hogy az I. pún háború után az afrikai zsoldos-

lázadást felhasználta ós jogtalanul eü-agadta

Szardiniát ós Korzikát. Korán szívta be tehát az

engesztelhetetlen gylöletet minden iránt, ami
római volt. Atyjával 9 éves korában átkelt His-

pániába, ennek halála után pedig sógora, Hasdru-

bal oldalán oly kitartást, bátorstlgot, eg>-szer.sóget,

lélekjelenlétet és óvatosstigot mutatott viselke-

dése, hogy 221. a katonaság kívánságára a meg-
ölt Hasdrubívl helyébe a 26 éves H.-t nevezték ki

fvezérré, ü Karthágó uralmát Hispániában meg-
ersítvén, 219. megtámadta Saguntumot, Róma
szövetségesét, melyet 8 hónapi ers ostrom utón

be is vett. Róma e tényben a fennálló szerzdés
megszegését látta s mivel hasztalan követelte

ki H.-t, megizento a II. pi\n háborút (218-202).

H. gyors intézkedésével elérte, hogy a háború

színhelye nem Hispánia, hanem Itália lett. Testvé-

rét, Hasdrubalt, egy sereggel Hispániában hagj-ta,

maga pedig 80 ezer gyalogossal, 12 ezer lovassal

és 37 elefánttal a Pirenaousokon át Galliába

indult. A Rhone mellett ügyesen kikerülto az elébe

vonuló konzulnak, P. Cornelius Scipiónak seregét

és szept. végén 15 napi véghetetlen fáradalmak

között átkelt az Alpokon. Livius adatai szerint
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a ootti Alpokban a Mont-Genévre, Polyblos le-

írása szerint (s ez a valöezinú) a Oraií Alpok-

ban a Kis Szont-BernAt volt az a h&gó, melyen H.

átvonnlt NV^mely kutató a Mont-Cenisen, mások
kmél másott keresik még H. útját. Mikor a pún
vezér Pelsö-Itália sUcjAra ért. hatalmas serege

20 ezer gyalogos és 6 ezer lovas katonára olvadt

le s nyomában oeak 7 elefánt kullogott. Az itt

lakó gallos tOrzsek azonban hozzá csatlakoztak,

8 H. > »- -• -v^n seregét, báti-an vezette a
viss/ ^n. JMnus-nál volt az elsó

68zeuin.^<^.-. 11...,. ben H. nomidiai lovassága

vívta ki a gyzelmet : a rákövetkez trebiai csa-
f/,}t^in St>rniir<^njus konzul hirtelonkedése juttatta

217 tavaszán H. átkelt az Apen-
! • je vonuló Flaminius konzult Fae-
siii.K" i it>sole) tájékán kikoi-ülto és pusztítva

Kuina lolc hatolt, hogy öt alkalmasabb csatatérre

csalja. Sikerült is Flaminiust a Trasumeni tó

mellett egy hegj-szorosnál közre fogni, hol vele

együtt 15 ezer római elesett és ugyanannyi fog-

ságba került. Ezután H. Pioenumon és Samniu-
mon át Apoliába ment és pusztította a Rómához
hú néptörzsek vidékeit. De Quintus Fabius Ma-
ximns, a római diktátor, óvatosságával nem adott

neki alkalmat nyilt ütközetre. Minthogy a szená-

tus és a nép döntó csatát követolt s a sereg is

elégedetlen volt Fabius Cunctator késedelmezó
gnerilla-taktik^jával, ez hivatalos idejének lejár-

tával a diktatúráról lemondott, Róma pedig 8 lé-

giót és nag>' szövetséges sereget küldött L. Aemi-
lius PauUus és G. Terentius Varró konzulok ve-

zérlete alatt H. ellen. Cannae városka mellett,

az Anfidns folyteál történt a csata, melyben H.

lángesze ismét gyzött a túlnyomó eró ellen (216).

Róma már attól félt, hogy a véres vereség után

H. falai ellen vezeti seregét, de H.-nak nem vol-

tak ostromgépei, serege is fogyóban volt és ha-

zulról nem tudott kapni (poncokat. Számításában
is csalódott, mert gyzelmei után sem csatla-

kozott Itáliában minden idegen törzs zászlói

alá. M^lcis^lte azt is, hogy Fülöp makedoniai
királlyal és Szirakoza uraival szövetkezve kapjon
külföldrl támogatást, de Fülöpöt Róma megtá-
madta. Szirakuzát pedig ostrom alá fogta s magá-
ban Itáliában is új légiókat szervezett és 212.

a htolon Capua osti*omához fogott, melyet még
H. csele sem szabadított meg, midón látszólag

Róma ellen vezette seregét s a várost a H. ad
/>'-'' H. itt van a kapuk eltt!) híre rövid

. félelemmel töltötte el. Capua végre
. ..vtclen volt megnyitni kapuit és szená-

tusa [>éidás büntetésben réssesült htlenségéért
Hasdrubal som segíthetett bátyján, midn az Al-

pokon át Itáliában termett hispániai seregével

(207). mert a konzulok az nmbrUd Metaurus fo-

lyónál meglepte és seregét megsemmisítvén, le-

vágott fejét H. dél-itáliai táborába röpítették.

Karthágóban az arisztokrata párt nem túrte,

bog}' hazulról támogassák H.-t, bár mt>g min-

dig remélte, hogy kapni fog hazájából katonákat,

s Bruttiumban tartózkodva, olykor még voltak

katonai sikerei. De a punok 203. hazarendelték,

hogj- védje meg ICarthagót Soipio AfHcanus elle-

nében, ki Hispániából átkelt Afirikába s itt szo-

rongatta a punokat. Sikertelen alkudozások után

Zama mellett ütközött össze a két tábor (202) s

a csata a rómaiak javára dlt el. Maga H. ^án-
lotta honfitársainak, hogy még kemény föltételek

mellett is kössenek békét. Azután mint soCTet re-

formálni igyekezett hazája kormányzását, de
arisztokrata ellenfelei Rómában bevádolták, hogy
a szíriai Antiochosszal szövetkezik, mire a ró-

maiak kiadatását követelték. H. sietve menekült

(195) Szíriába, de nem tudta Antiochost Róma el-

len merészebb vállalkozásra bírni. Antiochos kü-

lönben is Magnesiánál a Scipióktól megveretett

(189) és H. Prusias bithjTiiai királyhoz mene-
kült. A rómaiak mindenütt nyomában voltak, s

mivel Prusias elárulta hollétét, a magánál hor-

dott méreggel vetett véget életének (183). Bizo-

nyára a világtörténelem legnagyobb hadvezérel

közé sorolandó, ki fegyelmezett zsoldos hadsere-

gével bámulatos haditetteket vitt véghez, de nem
menthet fel azon vád alól, hogy hibás számítása
hazáját végveszedelembe sodorta. V. ö. Henne-
bért, Histoire d'Annibal (3 köt. Paris 1870—92);
Monianari, Annibale (Rovigo 1901) ; Osiander,
Der Hannibalweg (Berlin 1900) : Azon, Annibal
dans les Alpes (Paris 1902) ; Colin, Annibal en
Gaule (u. o. 190.3).

Hannibál ad portás, v. mint rendesen, de
helytelenül idézni szokták : Hannibál anteportos,
a. m. Hannibál a kapuknál, a kapuk eltt, vész-

kiáltás, mely Rómában felhangzott Hannibál állí-

tólagos közeledtének hírére. E mondást Cicero és

Livius tartotta fenn.

Hannikainen, 1. Pietari, flnn író, szül. 1843.,

megh. 1899., egjike a legnépszerbb és a külföl-

dön is jól ismert ílnn ü^knak. Mint hírlapíró is

tevékenyen mködött. Ismeretterjeszt irányú

munkálkodásával jelentékeny sikert aratott.

2. H., Péter Woldemar, finn erdészeti szakem-
ber és író, szül. 1853. Mint a flnn állami erdészeti

ügyek figazgatója, e szak igazgatásának újjá-

szervezése által a finn állami erdgazdaság jöve-

delmét nagyban emelte. Erdgazdaságtana három
kiadást ért.

Hanno, 1. Gáza királya, IV. Salmanasszar asi-

szír király (Kr. e. 726—722) kortársa, támogatta
az asszírok elleni szövetséget; Raphia mellett,

nem messze az egyiptomi határtól, vereséget szen-

vedett és asszír fogságba került

2. H., karthágói hajósvezér, aki Kr. e.460 k6-

rül 60 ötvenevezs hajóa, állítólag település cél-

jából kivándorló 30.000 emberrel, nagy expedí-

cióra indult ; Heraklee osili^pabi At végig hi^öiott

Afirika nyugati parajain és visszatérésekor Kar-
thágó templomában pún nyelv feliratot helyosotl

el, melyben eladta utazását E feliratnak gOrög
fordítása, a híres Periplus (a. m. körülhj^ózás),

ma is megvan és az ókor földrajzi emléinek
egyik legrégiebbike. Kiadta MüUerti Geographi
Graeci minores I. kötetében (Paris 18&5). V. ö.

Mer, Mémolre snr le périple d'Hannon (Paris

1885); C. Fi»'her, De Hannonis Cartba^biienais

Periplo (Lelpzig 1893).

3. H; karthágói vezér az I. pún háborúban, kit

a rómaiak Agrigentmnnál (262. Kr. e.) és Ekno-
mos hegyén megvertek.

4. A «nagy» J7.. kit a karthágóiak az I. pún
háború otán kitört zsoldoshábortdtan (Kr. e. 241—
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237) hadsoregük élére állítottak, de öt a libyaiak-

kal egyesült zsoldosok ütikánál megverték, mire
Karthágó Hamilkart állította melléje, a sereg pe-

dig ez utóbbit kiáltotta ki vezérévé. Ezért gylölte

H. Hamilkart és fiát, Hamiibalt, kinek a II. pún
háború folyamán tett minden intézkedését támadta
s a zamai csata után ö is tagja volt a Scipio elé

járuló békekövetségnek.

5. H., Hannibál egyik alvezére, ki a cannaei

csata után Kr. e. 215, több bruttiumi helységet el-

foglalt, de lucaniai és campaniai területen nem
sikerült elnyomulása.
Hanno v. Anno, szent, kölni érsek (1056—75)

és birodalmi kancellár. Megh. 1075 dec. 4. III. Hen-
rik halála után H. 1062. a gyermekkirályt, IV.

Hemiket, hatalmába ejtette ós helyette uralko-

dott. Nemsokára azonban meg kellett osztania

hatalmát Adalbert brémai érsekkel. 1064rben a
mantuai zsinaton II. Sándor ós Cadalus ellenpápa

között biró gyanánt szerepelt és csak akkor is-

merte el II. Sándort a birodalom nevében törvé-

nyes pápának, midn ez az ellene felhozott vá-
dak alól tisztázta magát. 1072 végén elhagyta az
udvart és teljesen visszavonult a politikai pályá-

tól. Az egyház, tekintettel szigorú erkölcseire, a
szentek sorába iktatta. Emléknapja dec. 4. V. ö.

lÁndner, Anno II., der Heilige (Leipzig 1869);
Giesehrecht, Gosch. der doutschen Kaisorzeit (.3.

köt. 5. kiad., a jegyzetekkel együtt 1100 s k. 1.).

Ilannolied (német), 1. Anno-dal.
Hannover, 1. 1866-ig királyság, azóta porosz

tartomány, a német birodalom ÉNy.-i részében
az Északi-tenger, Holstein, Hamburg, Mecklen-
burg, a szász tartomány, Braunschweig, Hes-
sen-Nassau, Vesztfália és Hollandia közt, 38,509
km* területtel. Három részbl áll : a frész az
Élbe, Woser és Aller környékén ; az Ems melletti

Ny.-i rósz, amelyet 6 km. szóles terület a frész-
hez csatol és a D.-i rész, amelyet a frésztl braun-
schweigi területek egészen elkülönítenek. H. az
idk folyamán több apró fejedelemségbl ós her-
cegségbl alakult, melyek a következk: 1. A
frészben Bremen hercegség az alsó Élbe ós We-
ser közt; Hadéin az Elbe-torkolat közelében;
Lüneburg hercegség az Élbe ós Aller közt ; Lauen-
hurg hercegség egy része, az Élbe mindkét olda-
lán ; Verdén hercegség a Weser ós Aller mellett
(Brementl DK.-re); Kalenberg fejedelemség a Lei-
netl a Weserig ; Hildesheim Jtercegség az In-
nerste mellett, továbbá a Leine ós Harz közt;
Hoya és Diepholz grófságok a Woser ós Himte
közt, 2. A Ny.-i részben Osnabrück hercegség, Lin-
gen ós Bentheim grófságok, Münster egy "része

;

K.-Frizföld fejedelemség ós a Harlingerföld, Bor-
kum, Juist, ríordorney. Baltrum, Langeroog ós
Spiekeroog nev szigetekkel. 3. A D.-i részben
Qrubenhagen és Göttingen fejedelemségek ós
Hohnstein grófság egy része. A porosz uralom
alatt hozzácsatolták még a Jado-vidéket. H. túl-

nyomó része sík föld, amelyen csak homokbucká-
kat láthatni. D.-i vidékeit a Harz ós a Weser-
hegység ágai takarják. Három föfolyója az Élbe,
Weser ós az Ems. A tavak közül jelentékenyeb-
bek: a Stetn/íM^/cr-M; aDUmmer-tó és az Oder-
teich. A talaj a folyók völgyeiben és a hegyes
vidék alsó részeibon igen termékeny; nagy te-

rületeket foglalnak el a tzeges földek, amelyek
közt legnagyobbak a Bourtanger Moor, Hollandia
határán, továbbá a Saterland és Arenberg vidéke
az Ems és Léda közt. A dombos vidékeken nagy
puszták is vaunak ; ilyen a Lüneburger Heide és

a Hümmling. A lakosság száma (i9io) 2.942,436 s

legnagyobb részük protestáns. A gyáripar különö-
sen a déli vidékeken nyert nagyobb lendületet.

A vászonszövés kézi iparként az egész tartomány-
ban el van terjedve

; gyári iparként Osnabrück-
és Hildesheimben zik ; egyéb iparágai a posztó-

szövés (ELubeck, Göttingen, Hameln), pamutipar
(Hannover, Linden), br-, papir-, gummi- ós gutta-

perchaipar (Harburg), szesz-, sör-, kémiai sze-

rek gyártása, optikai ós fizikai mszerek készítése

(Göttingenben) ; igen jelentékeny a vasipar (H.,

Linden, Osnabrück stb.) és a hajógyártás a kiköt-
városokban. A jelentékenyebb kikötök Harburg,
Geestemünde, Emden és Papenburg. A fontosabb

iskolák a göttingeni egyetem, a politechnikum H.-

ban, a bányászakadémia Clausthalban, az erdész-

akadémia Mündenben stb. Közigazgatási szem-
pontból a tartomány 6 kerületre oszlik, ezek:
H., Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osnabrück és

Aurich.

Története. H. területe aX—XII. sz.-ban a szász

hercegséghez tartozott. Mikor ez Oroszlán Hen-
rik bukása után (1181) felbomlott, H. területének

nagy része Braunschweig-Lünéburg hercegség
néven megmaradt a Welf-család birtokában.

Oroszlán Henrik unokája. Gyermek Ottó (megh.

1252) fiaiban a család két ágra szakadt, az idsebb
braunschweigire és a fiatalabb lüneburgira. Ez
utóbbi kihalása után (1369) Lüneburg visszaszál-

lott a braunschweigi családi'a, mely ismét több

ágra oszlott (Lüneburg, Celle, Wolfenbüttel). A
mellékágak kihaltával Ern herceg (megh. 1546.)
fiai: Henrik (megh. 1598.) és Vilmos (megh.
1592.) újból osztozkodtak a Welf birtokokon. Hen-
rik utódai a braunschweigi hercegséget birták

188-4-ig, Vilmos fiai pedig Lüneburgon osztozkod-

tak, E részek egyike volt H., melynek uralkodója,

Ern Ágost (megh, 1698.) ismét egyesítette a
lüneburgi ág összes birtokait s Lipót császár en-

gedelmével, kinek buzgó híve volt, felvette a

választói fejedelmi címet 1692, Fia, György Im-
jos, mint a Stuart-ház leszármazottja (nagyanyja
Erzsébet, I. Jakab angol király leánya volt) 1714.

I. György néven (1. o.) Nagy-Britannia trónjára lé-

pett. Ez idtl kezdve H. perszonál unióban élt

Angliával 1837-ig. Az angol királyok H.-t hely-

tartó által kormányozták, kinek oldala mellett

titkos tanács állott. H. sorsa ezután az angol poli-

tika szerint igazodott. Az osztrák örökösödési há-

borúban a H.-i seregek Mária Terézia érdekébon
harcoltak Dettingon mellett (1743), a hétéves há-

borúban ellenben H., mint Nagy Frigyes porosz ki-

rály szövetségese, a franciák támadt\sának volt

kitéve (1757). Ezután huzamos ideig békét élve-

zett az ország a francia háborúk kitörésóig. A
francia köztársaság ellen H.-i hadak is harcoltak

1795-ig. 1803-ban Napóleon, ki Angliának ezen az

úton akart ártani, szállotta meg H.-t s azt a

schönbrunni szerzdésben (1805 dec.) Poroszor-

szágnak ajánlotta fel. A poroszok 1806. be is vo-

nultak H.-be, de a jenai ós auerstüdti katasztró-
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iák után H. Ismét a franciák birtokába került. Na-
póleon ezután 1807. H. nagy résaét az újonnan
alakított vesztfáliai királysághoz kapcsolta, É.-i

parti részeit pedig 1810. a kontinentális zár hat-

hatteabb végrehajtása cédából Franciaországba

kebeleste. A francia uralom 1813. ért véget s H.

t^abb térültökkel gyarapodva a bécsi kongresz-

fizuson 1814. királyság rangjára emeltetett

Az ^j királyság 1819. ersen arisztokratikus

jeUeg alkotmányt kapott, melyet aztán a júliusi

forradalom hatása alatt IV. Vilmos király ia33
szept liberálisabb szellemben módosított. Az új

alkotmány szerint a két kamarából álló ország-

gyflléB szavazta meg az adókat és a költségvetést

8 Umondta a miniszteri feielósség elvét. A hatal-

mát vesztett nonesség heves harcot indított ez

Nyitások ellen s e harcok közepette halt meg IV.

Vilmos 1837. Elekor szakadt meg a perszonál unió

Nagy-Britannia és H. közt, mert a sáli törvény
érteliiiébou. mely a nket kizárja a trónöröklés^

ból.
'

:i IV. Vilmos öccse, Ern Ágost, a
cunv • herceg lépett. Az új király els dolga

az volt, hogy az 1833-iki alkotmányt felfüggesz-

tette s visszJÉiállitotta az 1819-ikit. Azonkívül új

faOségesküt követelt az államhivatalnokoktól. Hét
MÜmaeni egyetemi tanár (Albrecht, Dahlmann,
Ewald^ Gervinus, a Grimm testvérek és Weber)
megtagadta ez esküt, amiért állásukat vosztették.

1840 aiignsztusban a király ismét új alkotmányt
erszakolt az országra, mely némi engedményeket
tartahnazott, de egészében fenntartotta az abszolu-

tizmust. Az 1848-iki forradalmak H.-re is hatás-

sal voltak, amennyiben visszaállott az 1833-iki

alkotmány, de a királ>' azért makacs ellensége

maradt Németország egyesítésének s különösen
Pfxtiraország iránt tápiáit nagy ellenszenvet. Fia,

V. Györoy (1867—66). tovább folytatta atyja

reakdós és poroszdlenee poUtikáját. Az 1848-iki

alkotmány helyébe az 1840-ikit léptette s küls
politikájával kudarcot kudarcra halmozott Az
1866-iki nagy német válság idején Poroszország
intelmei áícán Ausztriához csatlakozott. De a
H.-i sereg Langensaüxx mellett 1866 jún. 29. ka-

pitulálni volt kénj-telen s a túrályi udvar Ausz-
triába menekült. Erre 1866 szept. 20. Vilmos po-

rosz király H.-t Poroszcnrszágba kebelezte s mikor
V. György még ezntán is i^itott a porosz uralom
ellen, a porosz kormány a Welf-család magán-
vag>'onát is lefoglaltatta. Ez idtl kezdve H.
egyre jobban beolvadt Poroszországba, bár van
egy párt : a w^ek, mely törvényes úton a német
nép és fejedelmek hozzájárulásával szeretné H.
külön államiságát helyreállítani. E párt tagjai-

nak száma az 1912-iki választásokon &-re olvadt
le. Egészen tj helyzetet teremtett az a körülmény,
hogy a cnmberlandi herceg fla 1913. nül vette

II. Vihnos császár s porosz király leányát. V. ö.

Heinemann, Gescliidite von Brannschweig und
H. (Gotha 1883-92, I—UI. köt) ; E. v. Mayer,
Hannoversche Verfassung- und Verwaltnngsge-
schichte (Leipzig 1898—99. 2 köt); Hassdl, Ge-
schichte des Königreichs H. (u. o. 1898—1901. 2
köt; welf szellemben) ; Uhlhom, Hannoversche
iCirchengeschichte (Stuttgart 1902).

2. H., porasz közigazgaiási kerület Brann-
schweig, Waldeck, Lippe^Detmold és Oldenbuig

között, 5718 km* területtel, (i»io) 748,115 lak. ; a
következ járásokkal: Diepholz, Syke, Hoya,
Nienburg, Stolzenau, Sulingen, Neustadt am Rü-
benborg, H. város, H. vidéke, Linden város, Lin-
den vidéke, Springe, Hameln.

3. H., az ugjanily nev porosz tartománynak
és egykori királyságnak fvárosa, (i9io) Lóndeu.

Döhren stb. beolva.'^ztott községekkel együtt

302,375 lak.,pamutfonással és szövéssel, gép-, zon-
gora-, kémiai és festék-, tapéta-, lámpa-, dohány-
os szivargyán^kal, vasöntéssel, arany-, ezüst- és

bronztárgyak készítésével, szesz^téssel, jelen-

tékeny termény- és brkere8kedés»»l. Míg a sza-

bálytalanul épült óvárosban (Altstadt) számos
a régi, XVI. és XVII. sz.-ból való ház, az újabb

részek egészen modem külsejek, igen sok szép
épülettel. A jelentékenyebbek : az 1845—52-ben
Laves tervei szerint épült kir. színház, 12,

költket és zeneszerzket ábrázoló szoborral;

a firenzei stílusban épített politechnikum ; a ro-

mán izlésü, 1856. befejezett múzeum, természet-

r^zi, történelmi és mvészeti gyiyteményekkel
és a H.-i tartományi múzeummal ; a képtár, van
Dyck, Holbein, Rubens és Tizian néhány festmé-
nyével ; a régibb tekintélyes városháza (a XV.
sz.-ból) ; a királyi kastély a XVII. sz.-ból, ame-
lyet 1817. nagyobb részt újra építettek, kápol-

nájában Cranach L.-nak a keresztre feszítést áb-

rázoló képével és Oesterley freskóival; a régi

kastély ; a Krisztus-templom, szép gót épület, szép

üvegfestményekkel; végül a lüiochenhauer és

Schmiede nevti utcákban több, kés gót izlésü

magánház a XV. ós XVI. sz.-ból, a többi közt
Leibniz egykori lakóháza. A kiválóbb emlék-
szobrok: Bödeker szobra Dopmeyertl, Ern
Ágost király lovas-szobra Wolff mintázata sze-

rint, Waterloo-oszlop, Altén gró&ak, a water-
looi-csatában a H.-iak vezérének szobra, Schiller

bronzszobra Engelhardtól, az 1884. fölállított szép

honvéd-emlék, a Bennigsen-szobor, Lujza porosz
királyné és testvérének emlékszobra. Az iskolák.

g>'Üjtemónyek és tudományos egyesületek közíU
a kiválóbbak: a technikai fiskola, az állat-

orvosi fiskola, fdsbb kereskedelmi iskola, a
Bismarckschule és az Erzsébet n^épz iskola ; a
kú^yi könyvtár (190,000 kötet 4000 kézirat) ; a
városi könyvtár néhány ritka kézirattal ; a fen-

tebbemlített muzeumok ; aKestaer-muzenm egyip-

tomi és római régiségeltítol, Gntenberg 42 soros

bibliájával ; a történehni, terméssettadmnányi tár-

sulat és egyéb egyesületek. Kömyókóa igen szép

4 soros, 2 km. hosszú hársfasor visz a Herren-
hansen-^castélyhoz ; a város mellett van még az
1863. alapított állatkert.

H.-ról mint faluról a XI. sz.-baa tesznek az
okiratok elször említést. A braonsohweigi her-

cegek közt több Ízben megejtett osztozkodás foly-

tán többször cserélt urat. 1636-ban György. Celle

hercege sz^városává tette, székváros maradt
ez idtl fbgva 1714-ig, midn György vUasztó
az angol trónra l^wtt 1837—1866-ig. azaz
az Angliával való perszonál-nnio megszntétl
kezdve egészen a porosz okkupációig ismét szék-

város volt. V. ö. Jörgens, Hannoversche Chronik
(Hannover 1907) ; Lutden, H. nnd Umgebnng (n. o.

1908).
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Hannoveri evang. lutheri szabad egyház,

alakult Harms Theodor hermannsburgi lelkész ós

társai kezdeményozósére azon gyülekezetekbl,

amelyek az 1878. életbe léptetett polgári házas-

ság alkalmából megváltoztatott esketósi formula

miatt az országos egyházból kiváltak. E gyüleke-

zetek utóbb (1890) külön missziói intézetet is ala-

kítottak Bleckmarban. A H. jelenleg (1913) 8
gyülekezetbl áll, körülbelül 3050 lélekkel és 10
felavatott lelkésszel.

Hannoveri ló, német lófajta, melyet Hannover
tartományban fképen a stadei, a limburgi és a

hannoveri kerületben tenyésztenek. A H. több-

nyire pej ós sárga, ritkán szürke szín, átlagos

marmagassága 163—167 cm., élsúlya 550—590
kg. ; angol vér, közép súlyú, magas járású hátas-

és kocsiló, melyet a német hadsereg tüzérsége és

nehezebb lovassága részére szívesen vásárolnak.

Hannoveri tervezet, a német birodalmi pol-

gári perrendtartásnak az országgylés által ki-

küldött és Hannoverben összeült bizottsága részé-

rl (1862—1866) készített tervezete.

Hannulik 7anoáí Krizosztom, tanár és író, szül.

Predmóren (Trencsén vm.) 1745 júl. 22. (a kereszt-

ségben Dávid nevet kapott), megh. Nagykároly-
ban 1816 szept. 3. 21 éves korában belépett a
piarista rendbe, melynek mint tanár, mint a nagy-
károlyi gimn. igazgatója és mint kormánytaná-
csos a XVIII. sz.-ban egyik legkiválóbb tagja volt.

Nevét latin költeményei, többnyire alkalmi ódák,

tették híressé, nálunk és a külföldön egyaránt.
Számuk megközelíti a százat s legnagyobb részük
nyomtatásban is megjelent. Kortársai Horatius-szal

állították párhuzamba, a szentpétervári tudós

társaság az él költk fejedelmének nevezte s

több más külföldi tudós társasággal együtt tagjai

sorába emolte.Költeményeinek gyjteményét Bécs
híres költje, Denis Mihály, akarta kiadni, de a
terv Denis halála miatt meghiúsult. Révai Miklós-
hoz intézett levelei a Nemzeti Múzeumban vannak.
Hanoi (Keso), egykoron Tonking, mostazugyan-

ily nev annami tartomány fvárosa, a Szong-
koi balpartján, 175 km.-nyire annak torkolatá-

tól, 103,188 lak. Citadellája az európai erdítmé-
nyek mintájára épült, nagy monumentális alakú
kapukkal, az annami csapatoknak és tisztviselk-
nek szolgál lakóhelyül ; benne vannak elhelyezve
az arzenál, a rizs- és sótárak. Mellette terül el a
keresked-város, amely nagyobbára k- és tégla-

házakból áll. H. a ruházati ipar torén Annámban
vezet. A tél kezdetén számos tanulni vágyó
itju keresi föl. Falai alá 2 m. mély járatú hajók is

eljuthatnak. Tengeri kikötje Hai-fong, ahova
vasút is vezet. 187.3-ban Garmor francia hajós-
kapitány citadelláját elfoglalta. A franciák hely-

rséget tartanak benne.
Hanotaux (ejtad: anotó), Gobtiel, francia poli-

tikus és történetíró, szül. Beaurevoirban 1853
nov. 19. Eleinte fiskolai tanár volt, majd 1879.
a külügymlnisztérinra levéltárába került. 1885-bon
követségi tanácsosnak nevezték ki Konstantiná-
polyba. 1886-ban képvisel lett s a mérsékelt köz-
társasági párthoz tartozott. 1894-9-ig és 1896-
1898-ig a külügyi tárcát viselte s els minisz-
terstSgo idejére esik Madagaszkár meghódítása.
1903-ban kibukott a képviselházból s a szená-

tusba sem sikerült bejutnia. Történetírói munkás-
ságáért a francia akadémia 1897. tagjai közé vá-

lasztotta. Nevezetesebb mvei : Histoire du cardi-

nal de Richelieu (1893—1903, I—II. köt.) ; His-

toire de la Francé contemporaine 1871—1900
(1903 óta); Jeanne d'Arc (1911).

Hanoteau (ejtsd: anotó), Hector, francia fest,

szül. Decizeben 1823 máj. 25., megh. 1890 ápr. 7.

Gigouxnak volt tanítványa. Eleinte génre-, majd
tájképeket, utóbb pedig, Algériában tett utazásai-

nak eredményeképen keleti tárgyú képeket festett.

Jelesebb müvei: A libák paradicsoma (1864, mar-
seillei múzeum) ; A falusi tó, A békák, Vízi rózsák
(mindhárom a párisi Musée du Luxembourgban)
stb.

Hanover, város Pennsylvania északamerikai
államban, (i9io) 7057 lak.

Haas, német keresztnév (magyarul Jancsi), a
Johannes név rövidítése.A H. név rendkívüli elter-

jedésénél fogva anémeteknél majdnem a. m. ember,
férfi, és számos példabeszédszer kifejezésben hasz-
nálatos, pl. H. und Kunz (sok ember), Grosshans
(nagyhatnám), Prahlhans (dicseked), Schmal-
hans (koplaló), H. Dampf (fölfuvalkodott), H. in

allén Gassen (aki mindenbe beleártja magát), H.
Narr (bolond), H. im Glück (a szerencse fia), H.
und Grete (fiu ós leány) stb.

Hansa, 1. Hama.
Hansa, a Hanseatische Kolonisationsgesell-

schaft által gyarmatosított terület Santa Cathari-

nában.

Hanság (Hanyság), Magyarország egyik leg-

jelentékenyebb mocsara, mely a Pert-txitól K.-re,

Sopron és Mosón vármegyék határán terül el s

K. felé Gyr vmegyéig húzódik. Kiterjedése NyK.-i
irányban mintegy 50 km., ÉD.-i irányban leg-

nagyobb szélessége 16 km., egész területe 400

—

450 km*. A H. a kis magyar síkságnak legmélyebb
része, melynek tengerfeletti magassága 1 14—16
méter. Nem egyéb, mint körikéiül 1 m. magas
úszógyep, amely alatt a víz hullámzik, tehát ingo-

ványos, zsombékos térség, amely nem terem egye-

bet, mint nádat, kákát, rekettyét s igen sok sa-

vanyú füvet ; minél több vízzel telik meg, annál

nagyobb az ingása, mig a Fert kiszáradásával

(amidn a H. is vizének jó részét elveszte) rugé-

konysága is megsznt. A H. felülete egyébiránt

nem egészen sík, hanem vannak rajta emelkedé-
sek, amelyeket gorond, sziget vagy halom névvel

jelölnek ; talaja egészben véve K. felé, a Ráboza
mentébon lassan ereszkedik alá. Tulajdonképeni
tzeg- vagy lápmedencéje két részre oszlik, a Ny.-i

Söjtör, Kapuvár és Osli közt, a K-i Mosón vm.-
ben Lóbóny és Mosonszentjános közt, ahol a tur-

fát ássák is. A H.-on az Ikva, Répcze és Rábcza fo-

lyik keresztül s részbon ezek táplálják, csekély

esésük folytán, a H.-ot vízzel. Levezetésére mái"

a múlt század végén törekedtek s több csatorná-

val sikerült is a H. nagy i'észót lecsapolni s a föld-

mívelés részére megnyerni ; ily lecsapolt terüle-

teken létesült<'k Földsziget és Öntt'S puszták, me-
lyek ma virágzó állapotban vannak. 1777—80.
a H.-on keresztül Eszterházáról Pomogyra 8 km.
hosszít töltés épült, mely ma is az egyetlen köz-

lekedési út a mocsáron keresztül Sopron várme-
gyébl Mosonba ; 1892. azonban kiépült a pozsony-
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azcanbatheiyi vasút, moly Csorna és Mosonszent-

jáooB költ metezí át az egéa H.<ot, mftjd a

«0oni»-hegye6halmi vasút A H. nagy réow erds
<éger, nyár, ÍÚz, kris). Állatvilága igen gazdag,

hfak és vizi madarak nagy számmal élnek benne.

A H.-ban elbb számos tó volt, melyek legtöbbje

a locsapölás folytán kiRiáradt ; ilyen volt a Klrái>'tó

I &-ra), melybl 1749 márc. l. azt a
i ínylstóknéyalAtX himévro vergdött,8—

lU óvob gyermeket fogták ki, aki kétélt módjára

« Tisben élt s testét állítólag halpikkely fcnite,

lábán és kezén pedig úszóbártya volt. Egy évig

az BBtorházyak k^nvári kastélyában tartották,

akkor elszi&ött és nyoma veszett. A H. lecsi^K)-

lása, a Fert-tó kiszárításával egyfitt, jelenleg fo-

lyamatiMn van.

Haas der Büheler, L Hans von Bühel.
Hmum, 1. Haiiza.
iTán«Aim^nii, I/udtcig, német történettudós,

szol. Brannschweigben 1834 márc. 4., megh. o. o.

1904 márc 22. A braunschweigi levéltár re volt

8 nevezetes forrásgyjteményeket adott ki. Ezek

:

ürkundenbnch der Stadt Braunschweig (1862

—

1904, 3 köt.) és Braunschweiger Chroniken (Loip-

zig 1868—80, 2 köt.).

Hanaemann, Dávid Juslus Ludung, porosz

politikus, szül. Finkenwerderben 1790 júl. 12.,

megh. Schlangenbadban 1864 aug. 4. A kereskedi
pályán múk<jdött s nagy társadalmi és közgazda-
sági tevékenységet fejtett ki. 1847-ben beválasz-

tották a porosz országgylésbe, 1848 márc.-ban
pénzüg>niiniszter lett, 1848 jún.—szept pedig
porosz miniszterelnök volt. Visszalépése után a
porosz bank élére állott, majd 18öl. megalapította

a Disconto-társaságot Pia, Adolf (szül. 1826.,

megh. 1903), továhb vezette e pénzintézetet s

1885. megalapította az Új-Guinea-társaságot.

Hansen, 1. Carl Christian ConsUmtin, dán
fest, szül. Kómában 1804 nov. 3., me^ 1880
márc. 27. Eleinte atyjának, H. Hans ardíépfee-

tnek, azután Lorentzennek, Lundnak és Ecker-
bergnek volt tanítványa. 1835—4S-ig Rómában
élt és ott festette Dán mvészek Rómában cim
ismert képét. A római klasszicizmus szellemében
festette a kopenhágai egyetem éptUetét díszít
falfestményeket.

2. H, Emil Christian, dán flziológus, szül.

a jUtlandi Ribebcn 1842 máj. 8., megh. 1909 aug.

29. 1861-ben a kopenhágai múvéezeti iskola ta-

nitvámya volt, de csakhamar tudományos kuta-
tá8(Ara adta magát 1876-ban Pungi funiodi da-
nici c pályamöveért aranyérmet kapott, késbb
a carlsbergi erjedési technikai és fiziológiai intézet

fiziológiai osztályának igazgatója lett. 1892-ben
eg}'eterai tanárrá nevezték ki. Mvei a követ-
kezk : Recherchee snr les microorganismes qui
ádifférentes époques de l'année, se trouvent díuis

lair, á Carlsberg et aux alentonrs (a carlsbergi

laborat. közi. 1879—82) ; Recherchee sur la phy-
siologie et la morphologie des ferments aloooli-

qnee (u. o. 1881—91) ; Reehercbes snr les bactéries

acétificantes (u. o. 1879., 1894 ée 1900) ; Unter-
SDchungen aus der Praxis der Oáhrungsindustrie
(München 1892) ; Experimentál studies on the va-
riation of yeastcells (London 189ö) ; Untersuchun-
gon über den Kreislauf der Hefenarten in der Na-

tur(1903aZeit8chrift für Bakteriologie-ban,mely-
nek társkiadója volt).

3. H, Gerhard Armauer, norvég orvos, a
lepra-bacülns felfedezje, szül. Bergenben, Nor-
v^iában 1841 júl. 29., megh. u. o. 1912 febr.

12. Orvosi tanulmányait Krisztiúniában végezte.

1870—71-ben tanulmányutat tett Bonnban éa

Bécsben, s a finomabb bonctani és mikroszkópiai

tanulmányok után visszatért szülvárosába, ahol

1875. kórházi igazgató lett. 1881-ben felfedezte a
leprabacillust Ehlers, Koch és Lassarral 1897-ben

leprakonferenciát hívtak össze az kezdeménye-
zésére és azontúl olyan eredménnyel küzdött a
lepra ellen, hogy a betegek száma egy harma-
dika csökkent. Irodalmi dolgozatai közül legneve-

zetesebb : Lepra (Spedalakhed) klinisk og patho-

logLsk-anatomisk &«mstílle(.

4. H, Jens Andersen, dán politikus, szüL
Odenseben 1806 jan. 7., megh. Kopenhágában
1877 jún. 1. Eleinte cipészmester volt szülváro-
sában, majd 1842. Kopenhágába ment és újság-

író lett. 1848-ban beválasztották a folkethingbe,

hol mint a parasztpárt vezére küzdött az Eider-

dán-párt ellen. lS70-ben az egyesült baloldal meg-
alapítóihoz tartozott. Megírta Dánia alkotmány-
történetét 1848 -66-ig (Kopenhága 1872, 4 köt).

Emlékiratai 1875. jelentek meg.
5. H, Joseph, német történettndós, született

Aachenben 1862 ápr. 26. 1891-ben a kölni levéltár

igazgatója lett Fbb müvei .- Westfalen u. Rhein-
land im XV. Jahrhundert(Leipzig 1888-90, 2 köt.)

;

Xunziaturberichte aus Deutschland 1572-85
(Berlin 1892 - 94, 2 köt.) ; Quellén und Unter-

suchungen zur Geschichte des Hexenwahns und
der Hexenverfolgung im Mittelalter (Bonn 1901).

6. H, Maurits, norvég njelvész, novellaíró

és költ, szül. Módúmban 1794 júl. 5., megh.
Kongsbergben iat2 máj. 16. Nyelvtanító volt

Krisztiániában, majd Drontheimban és 1826. rek-

tor lett Kongsbergben. Norvégia els romantikus
Írója, aki a német romanticizmus (Pouqués, Tieck)

hatása alatt állt Rendkívül sok romantikus tárgya
novellát irt amelyek azonban ma már elvesztet-

te értéküket A jobbakat Jaeger Henrik gy^-
tötte össze egy válogatott gyjteményben 1882.

7. H, Olaf, dán költ, szül. 1870 dec. 28.

Nakskowban, Seelandon. A kopenhágai egyete-

men bölcsészetet hallgatott, majd középiskolai

tanár lett Aarhusben. Ude hangulatú lírai költe-

ményei a dán nép és föld rajongó sieretetórAl

tanúskodnak. Költeményeit számos gyjtemény*
ben adta ki. Ezek : Digte (Költemények, Eopenh.
1897); Tre folkeviser (Három néprege, 1899);
Undervejs (Vándorúton, 1902); Nye digte (Újabb

költemények, 1907). Ért^esek egyszersmind H.
fordításai a modem izlandi lirikosok mveibl,
amelyeket Ny-isUuidsk Lyrik c. 1901. adott ki.

a EL, Péter Andreas, csillagász, szül. Tondem-
ben 1795 dea S., megh. Gothában 1874 márc 28.

Elbb órás volt 1825 óta a gothai csillagvizsgáló

igazgatója. A geodézia, az elmétoti és gyakorlati

osfllagáBzat sabnos fontos monkát kOsz^tai neki,

amelyek közül említendk : Theorie des Aequato-
reals (Leip^ 1855) ; Geod&tische Untersuchun-
gen (u. o. 1865, 1868, 1869) ; Theorie der Son-

nenfln8ten88e(a. o. 18Í58) ; Untersuchungen über
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(iie gegenseitágen Störungen d. Jupiters u. Satums
(Berlin 1831); Pundamenta nova investigatio-

nis orbitae verae, quam Luna perlustrat (Gotha

1838) ; Tables de la Lune (London 1857) ; Darle-

gung dor theoretischen Berechnung der in den

Mondtafeln angewandten Störungen (Leipzig 1862
és 1864). Holdtáblái a legújabb idkig alapul

szolgáltak a csillagászati efemeriszek számítá-

sainál.

9. Jf., TJieophü, dán építész, szül. Kopenhágában
1813 jul. 13., megh. Bécsben 1891 febr. 17. H.

Christian építész (szíil. 1803., megh. 1883.) test-

vére és tanítványa; szülvárosában tanulta az

építészetet, aztán Olasz- és Görögországba ment.
Athénben építette Sina költségén az akadémia-
épületet és a Demetrius-házat az Alkotmánytéren.

1846. Bécsben telepedett le, ahol számos magán-
házat épített és az arzenálban lev fegyver-

múzeum építését vezette. 1869. építészeti ftaná-
csossá, 1884. a bécsi képzmvészeti akadémián
az architektúra tanárává nevezték ki. Báróságot
is kapott. Számos nevezetes bécsi középület közül

fmve az új bécsi parlament. Itt elhelyezett mell-

szobrát 1906 június havában leplezték le. Az
építészetben H. a hellén klasszicizums utolsó jelen-

tékeny képviselje. V. ö. Niemann G. ós Feldegg
Ferdinánd, Theophils H. und seine Werke (Wien
1893).

Hansi (valódi nevén : Jeaii Jacques Waltz),
elszászi születés karrikaturista, szül. Colmarban
1873 febr. 23. Mvészeti tanulmányait a lyoni

akadémián végezte. Szellemes szöveggel kisért

rajzain többnyire szülföldjének alakjait mutatja
be. Állandó munkatársa az elszászi képes folyó-

iratoknak és ellapoknak. Rajzai és vízfestmé-

nyei sorozatokba gyjtve is megjelentek : Voge-
senbilder; Professor Knatschké; Histoii-e d'Al-

sace ; Tours et portes d'Alsace ; Histoire d'Alsace
racontée aux petits enfants par l'oncle H.

Hansjakob, Heinrick, német író, szül. Haslach-
ban (Baden) 1837 aug. 19. Teológiát és filológiát

tanult, egy ideig tanár volt, majd hagnaui, késbb
freiburgi plébános. A német katolikus belletristák

egyik legtermékenyebbje ; kedves humora, ügyes
meseszövése és szinte hangja maradandó helyet
biztosít neki a német irodalom történetében. Újabb
könyvei: Stille Stunden (1903, 4. kiad.); Die
Schöpfung (1904, 2. kiad.) ; Sommerfahrten (1904,
4. kiad.) ; Alpenrosen mit Domen (1905, 4. kiad.)

;

Sonnige Tagé (1906, 4. kiad.) ; Aus dom Lebon
einer Vielgeliebten (1909) ; Allersoelentage (1912).

Hanskarl&í/íflfor (bereznai), honvéd tábomok-
föhadbiró, szül. Moóron 1843., megh. 1912. Buda-
pesten. 1864-ben mint hadbiró-gyakornok lépett

be a hadseregbe, honnan a honvédség felállítá.sH

alkalmával 1869. a honvédséghez lépett át és
mindjárt a budai honvédkorüloti birósá!g vezetje
lett. 1871-ben már a honvéd fparancsnokság
igazstigügyl eladójává nevezték ki. Ez állasában
lett 1875. rnagy, 1884. alezredes, 1886. pedig
ezredes hadbíró s 1892. a honvédelmi miniszté-
rium 15. ügyosztályának vezetjévé s egyúttal
tábornok-hadbiróvá is neveztetett ki. Ezen állásá-
ban, mint a honvéd hadbírói tisztikar fnöke, a
honvédség igazságszolgáltatása köríll igen nacry
érdemeket szerzett, alapozta meg a közel-

múltban életbelépett modem katonai büntet per-
rendtartást is.

Hanslick,íHManZ, a legnagyobb zeneesztetiku-
sok egyike, szül. Prágában 1825 szept. 11., megh.
Bécsben 1904 aug. 6. Zeneosztetikusi pályafutását
1848. kezdte meg, mint a Wiener Zeitung zeno-
referense. Vom Musikalisch Schönen, Ein Beitrag
zur Revision der Ásthetik der Tonkunst (1854) c
alapvet fontosságú müvével világhírre tett szert.

1855-ben a Presse zenei rovatának vezetje, 1856.
a bécsi egyetemen a zenetörténet és a zeneeszté-
tika magántanára, 1861. rendkívüli, 1870. rendes
tanára lett ; 1895. nyugalomba vonult. Esztétiká-
jának alapgondolata az, hogy a zenével fogalmi
tartalmat kifejezni nem lehet.Wagner Richárdnak
legszámottevbb ellenfele volt. A Pressében és a
Neue Preie Pressében megjelent kritikáit, rész-

ben átdolgozva, összegyjtötte könyvalakban is

:

Aus dem Konzertsaal (1848—68) és Die modemé
Oper, Kritiken und Studien (1875—1900, 9 kötet)

címmel. Megírta önéletrajzát (Aus meinem Lében,
1894, 2 köt.) és a bécsi hangversenyélet történe-

tét (Geschichte des Konzertwesens in Wien,
1869—70, 2 köt.).

Hansoiu (ang., ejtsd: henszam), feltalálója után
elnevezett kétkerek, könny, födetlen, gyorsan
járó kocsi, melynek csak két ülése van. A kocsis

magas bakja a kocsiban ülk háta mögött van.
Hanssen, Georg, német nemzetgazdasági író,

szül. Hamburgban 1809 máj. 31., megh. Göttin-

genben 1894 dec. 19. 18.33-ban a kiéli egyetemen
magán-, majd rendes tanár lett, innen 1842. Lip-
csébe, 1848. Göttingenbe, 1860. Berlinbe távozott,

1869. pedig ismét Göttingenbe tért vissza. P6
mvei : Die Aufhebung der Leibeigenschaft und
die Umgestaltung der gutsherrlich-bauerlichen

Verhaltnisse in SchlesAvig und Holstein (Petors-

burg 1861) ; Agrarhistorische Abhandlungen (Jjeip-

zig 1880-84, 2 köt.).

Hanssens, 1. Charles Louis Joseph(az idsb),

belga zeneszerz és karmester, szül. Gentben 1777
máj. 4., megh. Brüsszelben 1852 máj. 6. Parisban
Bertonnál tanult. 1827-ben Brüsszelben a Théútre
de la Monnaie karnagya és a Conservatoire igazga-

tója lett. H. élete végén színházi vállalkozásain

anyagilag tönkre ment. Mvei : operák és misék.

2. H., Charles Louis (az ifjabb), szül. 1802.,

megh. 1881., a jelentsebb belga zeneszerzk kö-
zül való. Autodidaktából lett színházi csellista,

majd karmester. 1827-ben kinevezték a brüsszeli

Conservatoireon az összhangzattan tanárának,
de, miként az idsebb H., az 1830-iki események
Ix^hatása alatt is elvesztetto állását. 1848-ban a
brüsszeli Théatre de la Monnaie karmestere lett.

Müvei : operák, ballettek, szimfóniák, nyit.ányok,

zongora-, heged-, gordonka-, klarinét-koncertek,

misék. V. ö. Biirhure L., Notiee sur Ch. L. H.

(1872); Bairolfh., Ch. L. H. (1895).

HansBon, Ola, svéd-német író, szül. Hönsinge-

ben (a svéd Schonen tartományban) 1860 nov.

i2-én. 1882-ben beutazta Európát s azóta Német-
országban az irodalomnak él. Svéd nyelven irott

mveivel az újabb, realizmusra hajló svéd iroda-

lomnak egjik úttörje lett. Ilyenek : Diktor (Stock-

holm 188-í.); Litterara8Ílhouett«r(1885); Notturao

(1885); Sonsitiva araorosa (Helsingborg 1887).



Hanst. — 495 — Hanta
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' megjelentek német nyelven : Parias,

(.0 Gesc'hiihten (Berlin 1890); Fried-

ti'ii :>i.i/;.sche; Das juuge Skandinavien. Vier

Essays (Dresden 1891); AUtaírsfrauen (Berlin

1891) ; Der Materialismus in der Litteratur (Stutt-

gart 1892); Seher und Denter (Berlin 1894);

Frau Ester Bmoe (regény, Breslau 1895) ; Vor
der Ehe (regény, Berlin 1895); Meer\'ögel, Novel-
l(Mi Rr.'sliii 1S95); lm Huldrebann, Novellen (u.

"g znm lieben (Berlin 1896, svédül

^ tij; Der Schutzengel(némettll 1896);

Lében (I. köt., Goldene Jngend 1896)

;

; Versen nnd Proea (1901). H. egj'es

Élet c. folyóiratban Oer Ödön
f ;irra.

II. ; lí. Laura, szül. Mohr, Marholm
Imu) -n lett ismertté. Rigában szüle-

tett iSöi máj. 1. Elsó munkája a Patkul c. dráma
volt (1878), melyet 1882. másik színmve, a
í' "' iíume követett. Összegyjtött tanulmá-

I .ékben a ni emaneipáciú ellen száll

biKiii, II Következ címekkel jelentek meg: Wir
Frauen und nnsere Dichter (Wien 1895) ; Das
Buch der Frauen. Zeitpsychologische Portráts

(Paris ée Ijeipzig 1895) ; Zur Psychologie der Vran
(Wien. 2. kiad. 190.3).

Hanst., természetrajzi nevek mellett Han-
steiu Johannes német botanikus nevének rövidí-

tése.

Hansteen, Gknstophei\ csillagász, szül. Krisz-

ti uában 1784 szept. 26., megh. u. o. 1873 ápr. 15.

X^Xt óta ou^'etemi tanár volt Krisztiániában, ahol
^ -álót építtetett. 1837 óta Norvégia

; vezette. Több munkát irt, melyek
1:.',m: uovezoteaek: a föld magnetizmusáról írt

müve (Chfistianla 1819); Asztronómiai eladásai

(u. o. 1835), továbbá Resultate magnetischer, as-

tronomischer und meteorologischer Beobachtun-

gen auf einor Roiso nach Sibirien (németre ford.

Sebald, 3. kiad. Leipzifr 1854).

Hanstein, 1. Adalbert wn, német költ és író,

H. 2. fia. szül. Berlinben 1861 nov. 29., megh.
Hannoverb«>n 1904 okt. 11. Kezdetben színikritikus

és költó. késóbb irodalomtörténettel foglalkozott

8 a berlini Humboldt-akadémián, utolsó éveiben

pedig a hannoveri technikán volt tanár. Mvei

:

Von KainsGeechlecht (balladaciklus,Berlin 1888);

Der Liebesrichter (verses novella, n, o. 1893)

;

Die Aktién des Glücks (humoros regény, 1895)

;

Dor Vikar (verses novella, u. o. 1897) ; König
Saul (dráma, u. o. 1897); Achmed, der Heiland
(epikai költemény, u. o. 1899). Irodalomtörténeti
mvei : Albert Lindner (Berlin 1888) ; Ibsen als

Ideálist (Leipzig 1897) ; Gerhart Hauptmann (u.

o. 189S^; Die Frauen in der Geschichte des
(" '

1 Geisteelebens (2 köt., 1900); Das
"Utsohland (1900); Wie ontstanden Schil-

iii > i .. . M«"rseher ? (1903). V. ö. KOchler, Adalbert

von H. (Hannover 1904).

2. H., Johwines tvn, német botanikus, sztU.

Potsdamban 1822 máj. 15., megh. Bonnban 1880
aug. 27. 1855-ben a berlini egjotemen a botanika

magántanára, 1861. a kir. növénygjüjtomény
óro, 1865. a bonni egj'etemen a botanika tanára
8 a növénykert és növénytani intézet igazgatója
lett. Erdemei az anatómia és morfológia terén

maradtak fenn. Neveze^sebb munkái : Dntorsu-
chungon über den Bau und dio Entwickelung der
Baumrindo (Berlin 1853); Cber den Zusammen-
hang dor Blattstellungen mit dem Bau de.s diko-

tjlen Holzringos (u. o. 1858) ; Versuche über dio

Leitung dos Saftes durch die Rínde (u. o. 1860)

;

Zur Entwickelungsgoschichto der Gattung Marsi-

lia (u. o. 1862—64, 2 köt.); Befruchtung und Ent-
wickelung der Gattung Marsilia (u. o. 1865) ; über-
sicht des natürlichen Ptlanzensystems (u. o. 1867)

;

Die Scheitelzellgruppe ím Vegetationspunkt der
Phanerogamen (Bonn 1869) ; Die Entwickelung
des Keims der Monokotyledonen und Díkotyle-

donen (1870); Beitrage zur allgemeinen Mor-
phologie der Pflanzen (1882) ; Abhandlungen aus
dem Gebiet der Morphologie und Physiologie c.

gyjteményes munkájában,
Hans von Böhel (vagy : der Büheler), XV. sz.-i

elszászi német költó. Két nagyobb epikai mve
van: Die Königstochter von Frankreich (1401.,

újra kiadta Merzdorf 1867), melynek tárgyát

már egy XIII. sz.-i német költó (Mai und Beaflor, ki-

adta PfeifTer 1848) és utóbb a Türelmes Helénáról

szóló népkönyv szerzje is földolgozta; és Dio-

kletians Lében (1412, újra kiadta Adalbert KeUer
1841), melynek tárgya a hét bölcs mester tör-

ténete.

Hans von Kostrin, l. János (brandenburg-

küstrini fejedelem).

JOLfinH^nmt (Hans Wurst), a régi német szín-

ház állandó komikus alakja, melynek szereperend-

szerint az illet színész rögtönzO tehetségére volt

bizva. Különösen Jos. Ant. Stranitzky és Gottftied

Prehauser bécsi színészek kitünó alakítása s Gott-

schednek és Sonnonfelsnek ellene folytatott küz-

delme által vált alakja a XVIII. sz. második felé-

ben oly népszervé. Rokon alakok más népeknél

is a János keresztnevet ós egy ételnévbl vett

melléknevet viselnek, mint a magyar Paprika
Jancsi (1. o.), a németalföldi Jan Pickelharing, a
francia Jean Potage, az angol John Pudding stb.

Németországban az angol Clown és az olasz Ar-

lecchino voltak rá hatással. V. ö. Beuling, Dio
komische Figur in den wichtigsten doutschen

Dramen bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts

(1890) ; H. Schneegans, Geschichte der grotesken

Satire (1894) ; öönMT.Der H.-streit in Wien (Wien

1884).

Hant v. rög, általában kisebb-nagyobb Oeaso-

száradt földtömeg, mely a szántóföld nyirkos álla-

potában eszközölt szántás következménye.A H.-ok

a vetée egyenletéé kikelését ée a növáoyek disz-

iéeét akadályozzák s ezért a tali^ megmlvdéeéi
megfelel idben és helyes elvek szerint kell vé-

gezni. Agyagos talajon a H.-ok keletkeséeét alip

lehet elkerülni s ezek szétzúzására a R- vagy
rögtör hengerek osolg&Inak.

Hant, kisk. Tolna vm. völgységi j.-ban, (i9io>

428 német ée magyar lak.; a. p. Apar, u. t
Bonyhád.
Hanta, kisk.Veszprém vm. zírczij-ban, (1910) 813

magyar lak. :ii. p. Magyarszombatbely, u. t Kisbér.

Szt. Mihályról nevezett egyházának els ismert

prépos^'a 1244-bl Smaragd, 1259. Jácint mester a
prépost. A vasvármegyei fispánnal egyetemben
Jácint 1265. bozgón fáradozott a királyi várak
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jószágainak visszaszerzésében. Utóda lett Simon
mester, majd Tamás. IV. László idejében az ellen-

ség prépostság javait is pusztította s eg^'Iiázi

öltönyeit és szent edényeit elrabolta, miért 1277.

IV. László Ecsej-fóldjóvel kárpótolta jegyzjét,

Tamás prépostot, ki 1278. a székesfehérvári káp-

talan prépostja lett. A hántai prépostok különben

rendesen a veszprémi káptalan kanonokjai közt

foglaltak helyet. A prépostságnak ma már nyomai
sincsenek.

Hántás alatt a fiatalabb, sima kérg fatörzsek

kórgének a fóvad (szarvas) általi lerágását értjük.

Fiatal lombfák, gyümölcsfák kérgét a nyúl is

hánlja télen. A H. tetemesen károsítja az erdt s

valóságos csapássá fajulhat. A H. ellen a törzse-

ket kszénkátránnyal kenik be, vagy szalmával

vagy tüskével körülkötözik. Rendesen túlszapo-

rodott vadállománynál kezd a vad hántani. Leg-
célszerbb ilyenkor az állományt, lelövés által, a

célszeríi mértéki'e leszállítani. A kóregtermelés

céljából való H.-t 1. Cser-erd.
Hanthawaddy, 1. Rangún.
Hantken Miksa {prudniki),T^a.\eontológüs, szül.

a sziléziai Jablonkán 1821 szept. 26., megh. Buda-
pesten 1893 jún. 26. Gimnáziumi tanulmányait
Tescbénben, a fiskolát a bécsi egyetemen végezte,
majd Selmeczbányára ment, amelynek bányász-
akadémiáján tanult s ÍSiS. mint bányász kezdte

mködését ; 1858. Budapestre költözött, ahol s-
lénytannal foglalkozott. 1866-ban múzeumi r
s 1867. a földtani társulat titkára lett. 1869-ben

a földmívelésügyi miniszter megbízta a m. kir.

földtani intézet szervezésével, amelynek els igaz-

gatójává a király kinevezte. Ebben az állásában

1882-ig mködött, amikor is a budapesti egyetem
slénytani tanszókére hívták meg tanárnak.
Egjik leghíresebb és Európaszerte ismert paleon-

tológusunk volt ; érdemeiért a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1864. levelez és 1874. rendes tag-

jává, a bolognai egyetem pedig 1888. tiszteletbeli

doktorává választotta. Különös elszeretettel fog-

lalkozott a dunántúli harmadkori képzdmények-
kel, az slénytanban pedig a foraminiferákkal.

Az ó-harmadkori nummuliieséknek világszerte

elismert specialistája volt s munkáinak jó része

ezekkel foglalkozik. Legismertebb müvei : A num-
mulilok rétegzett ielentöségeaközépmagyarországi
hegység harmadkori képzdményben (Akadémiai
Értekezések, 1875. évi köt.) ; A Clavjdina-Szdbói
rétegek faunája (Földtani Intézet Evkönyve 4.

köt.). Munkáinak száma 60-ra rúg s az említett

slénytani vizsgálatokon kívül fkép a Buda ós
Esztergom között fekv bamaszóntelepok geoló-

giai viszonyait ölelik fel. Gyakorlati mködésé-
nek súlypontja a kszénkutatásokra esik s e nem
tanulmányait igen becses monográfiában, magyar
8 német nyelven közölte 1878. : A magyar korona
országainak széntelepei és szénhínyanzata címen
4 térképpel és 68 ábrával. Eletét "és mködését
Koch Antal ismertette a FóWton* Közlöny 1894.
évi XXIV. kötetébon.
Hantmadár (Saxicola oenanthe L.), az Éneklk

rendjébe, a Rigófélék családjába tartozó madárfaj.
Háta világos hamuszürke, a kantár és a szemen
kereaittU húzódó sáv fekete, hasa világos rozsda-
sárga, csre és lábai feketék, els evezötoUa rö-

videbb, mint a fels szárnyfedk. A nstény és

a fiatalok sszel barnásak.Hossza 16,számyhossza
9, farkhossza 6 cm. A nstény valamivel kisebb.

Hazánkban hegyes, síkságos helyeken egyaránt
közönséges madár. Éneke jelentéktelen, fogság-

ban csakhamar tönkremegy. Igen gyorsan szalad

és repül. Rovarokból él. Március végén érkezik
és október közepéig marad. Földön, sziklák közt

vagy faodukban fészkel. Május hóban 5—7 kékes
V. zöldesszürke tojást tojik, melyeket a nstény
egyedül költ ki. A magyar-horvát tengerparton,

a Karszt-hegység D,-i oldalán ismeretes még a
dalmát H. (S. stapazina L.) és a keleti H. (S. mda-
noleuca Güld.) is.

Hántóeke, oly több kisebb eketestbl össze-

állított szántókészülék, melyet egyrészt tarlónak

és elgazosodott szántóföld legfels 6—10 cm. vas-

tag rétegének felszántására használnak, hogy a
talaj kiszáradása lehetleg megakadályoztassék,
másrészt gyepes területen, legelökön, réteken a
gyepes réteg lehántására alkalmaznak. Szerke-

zete ugyanolyan, mint a több-barázdás ekéké (1.

Eke).
Hántógyalu, a kádár nagyoló gyaluja, mely

az asztalosnak nagyolójától csakis rövidebb tok-

jával és íves talpával tér el. L. Gh/alu,

Hántoló eljárás v. vakaró m,odor (ol, mezzo-
tinto ; franc, maniére nire ; ném. Schabmanier,
Schwarze Kunst), a rézmetszet készítésének egyik
faja, ameljTiél a rézlemezt érdessé hántolják erre

szolgáló mszerrel, azután pedig az ábrázolásnak

világos és félámyékos helyeit belle kivakarják.

Tehát éppen ellenkezje a közönséges rézmetszet-

nek, amelynél az ábrázolás árnyékos helyeit vé-

sik ki a rézlemezbl.
Hántológép,gabonamagvaknál csak a^sirának,

szakállnak és a héjhoz tapadó tisztátalanságok-

nak eltávolítására, gyümölcsféléknél és hüvelyes
terményeknél azonban a héjnak teljes lehámozá-
sára szolgáló készülék. Munkamódja abban áll,

hogy a megtisztítandó termény részeit különböz
érdes, kemény felületekhez vagy egymáshoz szo-

rítva kölcsönösen elcsúsztatja, úgy, hogy a létre-

jöv súrlódás a gabonumagvak felületét koptatja,

továbbá a gyümölcs héjának és hüvelyének teljes

eltávolítását lehetvé teszi.

Hantos Elemér, jogi és közgazdasági Író, szül.

Budapesten 1881 nov. 12. T;inulmányai elvégzés*'

és külföldi utazások után a magyarországi pénz-

intézetek szervezésével kezdett foglalkozni, Széli

Kálmánnal a Pénzintézetek Országos Egyesüle-

tének, Lukács Lászlóval a Pénzintézetek Orszá-

gos N^yugdljegyosületének alapításában vett részt

és mindkét egyesület ügyvezet alelnöke lett.

1910-bcn munkapárti programmal képvisolóvó

választották. Munkái közül legnevezetesebb : The
Magna Carta of English and Hungárián Constitu-

tion (London 1904). Egyéb munkái közül megem-
lítjük: A konverziós törvént/ reformja (Buda-

pest 1904); A pénzintézetek ellenrzése Man'"^'--

országon (u. o. 1905) ; Hitelszervezetünk

désének újabb irányai (u. o. 1906) ; A nem::' . ^

egységes váltójog (u. o. 1909). Irt még magán- és

perjogi munkákat is. 1904 óta a Pénzügyi Szem-
lét szerke.'ízti. E Lexikonnak is munkatársa.

Hantrada, 1. Handrada.
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Hanta, 1. Hampshire.
H&nam (chanum. honim), Törökországban ée

Porzsiában a nk megtisztel címe ; tulajdonkép-

pen csak a szultán ée a pasák féleségeit illeti meg,
de ma már minden rangbéli asszonynak mondják.
Hojnk }{ iaagy asszony), oly háztartásban, mely-
Lten t t }) iiászony van, az elsnek a cüne.
Hannmán i ^zanszkrit szó a. m. ers állkapcsa),

a hulniáu i <oinnopithecns entelius Dofresne) nev
iiiajorniiak koletindiai és cejloni népies nevo. A
Kám^jana ind epoetzban és Rámáról szóló más
költeményekben a maiomkirálynak. Ráma bú szö-

vetségesének a neve.

Haaoi, IffnazJan. cseh fllozófos és nyelvész,

sxttl. Prágában 1812 nov. 28., megb. u. o. 1869 máj

.

19. PikMióflai munkái Hegel hatását matatják.
Fantasidkas tmnésantböloaeleti elméleteivel s<)k

zavart okozott a ?zláv mitológiában. V. Ö. O. Jo-
sek, 1. H. (Osvöta e. cseh revü 1910. és 1911).

HanosialTa, kisk. Szepes várm. smpesófalvi
j.-ban. (1910) 467 töt lak., postahivatal, n. t. Sze-

posófaiu.

Hannaz Ishán, föld- és természetrajzi író, szül.

lívíD (!(•<- 21. V'áczott. megh. 1909 febr. 7. Kecske-
I ^ben áldozópap, 1871. a kecskeméti
•

i tanára, 1886. ennek igazgatója lett.

\ : / -' lízmegj ei tb.eeperes,szepessfúduni&pré-
ji • \ • Számos népszersít és igen elteijedt ter-

iTí' •
: i zi és földrajzi mvet irt; ezek köztiKépek

u n<" fi. >,iilágból {IjQ-v& Í887); Aa állatok világá-

ból (tíudapest 1890) ; A nagy magyar Atfóldfóldr
rajzi jdlemképdcben (Kecskemét 1894) ; Az els
huszonöt év a Kecskeméti m. kir. állami freális-
kola Oetébl (Kecskemét 189ö) ; Déleur&aából
föld- és néprajzi képek (Pozsony 18%) ; Émnér-
sékleti változások (keziratképcsak 50 példányban,
Kecskemét 1896) ; Közép-Európából föld- és nép-
rajziképek (Pozsony f897); A hazai földrajzi
n^.^„^A. í Földrajzi Közlemények 1899); A nö-
' igából (1901); A bor-ág és nedje

cl 1901); A tölgyekrl {n. o. 1901); A
lar Haza föld- és néprajzi jellemkh>ekben
1901); yt fák birodalma (1903) ; Egén és

foldom (líMJH : Fiiben. fában (Bud^)est 1906).

Hanuy Ferenc, ^yháztörténelmi és egyházjogi
irú. szül. Pécsett 1867 márc. 10. Pécsett és Bécsben
a Pazinaneumban elvégezvén a teológiát, ÍS90.
pappá szentelték Pécsett, 1890—91-ig segédlel-
kész. 1891—9«-ie udvari pap Pécsett Dulánszky
N 'h! r ]i<:~ i>tt és a székttrescdés alatt,

l"^'"" 1" teol. az egyháztrt. és egy-
hn/ _' tan i :, iiKiifkesen 3 évlga Pécsi Közlöny
p/. : . /• j. r«<)6 óta a bpesti egyetem teol. karán
az egi liazturu^iielem tanára, majd 1908-tóI fogva
n. 0. az egyhá^ogtanára. 191.3 jan. Itöl szerkesz-
tje a Religio-nak. önálló mvei : Kat. egyetem
Pécsett ; A keresztség kützolgáUatása azegyház-
iog és a maqy ir közjog szemp^-'^''''^'' A theo-

logiai tanszak kizáralasa eayi -{ egye-
temekrl (1903) ; A vegyes háza^ ..,.: jogtörté-
nete különös tekintettel Magyarországra : A ve-

ayes házasságókra vonatkozó tételesjoq és gjya-

kor/ati cljárú^ : A véto-jog a pápaválasztáson
(19tHí; A p<ipa szitverénsége jogi szempontból;
A rall('i.srál,to:t(itás az egyházjoa és a magyar
államjog szeritU (19J5) ; A parthenogenesis els

n*Mt Skff £mAom. iX ML

mtomai az skeresztény írák mveüfen (1907)

;

Pázmány Péter összegyjtött levelei (1910-11)

;

Ajeayesség és házasságkötési forma kifejldése
a Ne temere decretumig (1912).

Hanva, kisk. Gömör várm. tomayaí járásá-
ban, (1910) 811 magyar lak.; u. p. Bánréve, u. t
Csíz. 1852- 1868-ig itt volt lelkész Tompa Mihály
költ, aki itt is van eltemetve.

E»ji.TKi}emzetség. Gömörvármegyei régi ma-
gyar nemzetség, mellnek ösi fészke a Rimaszécstl
E.-ra fekv Hanva. ökJeveleinkben csupán a nem-
zetség családi viszonyairól ée birtokairól bessél-

nek és abból a körülménybl, hogy a családban
a Hont és a Bagos nevek srbben fordulnak el,
valamint, hogy a Hunt-Pázmán-uemzetség (1. o.)

egyik tagja, Lstván fia, Miklós, hanvai lakosnak
mondatik, azt következtetik, hogy a H.-nemzetség
a Hunt-Pázmán-nemzet<égnek egyik ága. Comee
Sigismuudus Huuth impetrálta 12(X)-ban a Gö-
mör vármegyében fekvó Hanva, Szkáros, Vis-
nyó. Répás, Fillér falvakat, valamint Krisány,
Prósa, Strázsa és Szurancs prediumokat. Pia, már
Comes Venceslaus Hunth de Hanva, 1253. judex
Curiae volt s 6 az egyenes törzse a hanvai és
gömörszkárosi Hanvay családnak, mig öccsétl

:

comes Marcustól, fUetve ennek Farkasius nevtl

egyik unokájától ered az immár kihalt Szkárosi
Farkas és ennek Andreas dictus Darvas nev
öccsétl a hanvai Darvas család. Farkasnak
Thomasius dictus Soldos nev unokájától szár-

maznak a runyai Soldosok s ezen Thomasius
testvéröccsétl : Sándortól a hanvai Sándorok,
mint a Hanvay-család mellékágai. V. ö. Wertner
Mór, A magyar nemzetségek I. köt. ; Karácsonyi
János, A magyar nemzetségek a Xrv\ sz. köze-
péig, 1. köt; Forgón Mihály, Gömör-Kis-Hont
vármegje nemes családai, I. köt. ; Hanvay Zoltán,

A Hanva-nemzetség (Rimaszombat 1909).

Hanvay Zoltán (hanvai és gömörszkárosi),
szai. Hanván 1840 jún. 12. Csaladja a gömörvár-
megjei törzsökös Hanva-nemzetségbl (1. o.) szár-

mazik. H. Sárospatakon teológiát és jogot hallga-
tott 1862-ben tanulmányutat tett Németoraág-
ban, Belgiumban, Franciaországban és Angliában
s ott lett a sport feltétlen hive. Szoros barátság
fzte Tompa Mihályhoz, kinek révén nagy köl-

tinkkel közdebbi ismeretségbe jutott. A politi-

kában a Deák-párthoz csatlakozott s annak, majd
a szabadelvpártoak is gömörvármegyei elnöke
volt. 1867—68-ban Gömör-Kishont vármegye
föispáiga volt Jelentékeny része volt Gömör-
Kishont vármegye állandó székhelyének Rima-
szombatba tételében. 18S4-ben létrehozta Gömör-
ben az ágyoevezett admimszh^acionális pártot,
mely tisztán adminisztraeionáUs érdekeket szol-

gált. A párt azonban, melyndc elnöke voU, rövid
életa volt. s ekkor visszavonult a közélettl. A
rimamurányvölgyi vasmflegyestllet igazgatósá-
gának alelnöke volt s világi tanáosbirája a gö-

möri ev. ref. egyházmegyének, örömest fogad-
kozott a sporttal, fként ennek vadásiatt s
kaiönösen vizslászati ágával. Megkísértette a
klubélet megteremtéeét s létrehozta a Magyar
vizslaverseny-egyeeOletetamelsrnekalehiöke volt
Alapító tagja a Kisfalndy-táraaságnak s díszpol-
gára Rimaszombat városának. Mflvei : Az angol
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vizsla (1883) ; Sportszilánkk (1891) ; Isolálva

(1904) ; Kritikai glossák a válsághoz (1905) ; A
király már öreg (1906) ; Gondolatok a colleciivis-

mus körül (1907) ; Falusi glossák (1908) ; Elhul-

lott kalászok (1910) ; Esetek ÍÍ9Í2) ; Pünkösdi el-

mélkedés az Exlex II. felett (1912).

Hanwell (ejtsd: hennueii), város Middlesex angol

íTTÓfságban, (i9ii) 19.131 lak., szép parkban épült

nagy örültekházával.

Hány, község, 1. Nemeshany.
Hány Istók vagy Haw Istók, 1. Hanság.
Hányadbeli adók, 1. Adó.
Hányadok (quota) szerinti viszontbiztosítás,

1. Biztosítás.

Hányados, 1. Osztás.

Hányadrészvény, 1. Részvény.
Hányás (vomitus), a gyomor tartalmának a

szájon át való kiüi'itése. A H.-t émelygés, esetleg

böfógés elzi meg, erre mély belégzés követ-

kezik, a hangrés bezárul, a rekesz mélyen lenyo-

mul, a gyomorcsukó (pylorus) szorosan záródik,

a gyomorszáj ellenben ellazul, megnyílik és

most a hasprés hirtelen összehúzódása folytán,

mit esetleg a gyomor úgynevezett antiperistal-

tikus mozgása is segít, a gyomor tartalma a bár-

zsmgba, folytatólag a szájba löketik. Eközben
gyakori a nyáladzás, könnyezés, izzadás, söt a lég-

utakban is több nyálka választódik el. A H. a

nyúltvelöben lev H.-i centrum izgalmára indul

meg ; ez pedig izgalomba jöhet egyrészt a gyomor
fell, a gyomor idegének (nervus vagus) végzdé-
seit érint ingerekre, v. a garat ingerlésére, v. a

hashártya, esetleg a méh fell stb. : mindezek ú. n.

reflexes H.-ok ; másrészt pedig direkt úton is iz-

galomba jöhet a H. centruma vérben kering mé-
reg (1. ZJraemia) és az idegrendszer több megbete-

gedése által. Undorodás is reflexes úton H.-t

okoz az agykéregbl kiindulólag, épp így bizonyos

szagok, ízek. A tengeri betegség (1. o.) ftünete is

a H. (L. még Terítések hányása). A H. tehát

sokértelm tünet, nemcsak a gyomor állapotától

függ, éppen ezért az orvos teendje is attól függ,

hogy milyen eredet a H.

Hányási inger (nausea), a hányást megelz
vagy bevezet kellemetlen közérzés, magyarul
émelygés. L. Hányás.

Hanyattugrók, 1. Pattanóbogarak.
Hanykov, Nikolaj, orosz orientalista és utazó,

szül. Kaluga koi'mányzóságban 1819 okt. 24.,

megh. Rarabouilletbon (Paris mellett) 1878 nov. 3.

Résztvett a Kina elleni hadjáratban (1839—40.),
átkutatta Khorazant, Afganisztánt, Azerbeidzsánt

és Bokharát. Munkái : Hanat Bokhara (A bokha-
rai khánság [oroszul], Szt.-Pétorvár 1843; ango-

lul London 1845) ; Mémoire sur la partié méridio-

nale de l'Asie contrale (Paris 1863); Mémoire sur

l'éthnographio de la Porse (u. o. 1866).

Hánykovicza, község, 1. Kisanna.
Hányó v. oóre, a bányákból a külre kiszállí-

tott meddbl álló khalom.
H&nyszékelés (ázsiai), már nem használatos

kifejezés, ft. m. kolera {1. o.).

Hánytató bork (Kálium stibio-tartaricum,
aiitimoinlkáliumtaríaj'át, Taiiarus emeticus) :

(CH.OH), <^QQ ^g^Qj

E sót Mynsicht Adiúan födözte föl (1631), Glauber
az elállítását egyszersítette. Fehér kristályos

por, mely kezdetben édeses, késbb undorító fém-
íz. Készítése úgy történik, hogy 4 rész stibium-

oxidot 5 rész tiszta borkvel és 50 rész vízzel

pállítanak, majd a tisztára megszrt oldatból a sót
kikristályosítják. Kis mennyiségben köptetnek,
nagyobb mennyiségben hánytatónak használják.

Régi idben gyakorta használták. Az iszákosság
elleni csodaszerek legnagyobb része H.-vet tartal-

maz. Külsleg is használják kencsök, tapaszok
hatóanyagául, mint ers elvonó szert. így H.-bl
készül az Autenrieth-kenöcs, amely a brt izgatja,

felmarja. A H. nagyon mérges só ; mérgez ha-
tása rokon az arzénével.

Hánytató dió (qöv.), 1. Strychnos.
Hánytató ía (böv.), 1. Strychnos.
Hánytató galóca v. galambica (Russtda eme-

tica [Schaeff.] Fries, növ., 1, a Gombák 2-ik táblá-

ján). Kalapja 5—10 cm. széles, vékonyhúsú. Színe
vérvörös, bíborvörös v. barnásvörös, sokszor el-

halványodik. Teteje nedvesen ragadós, szárazon
fényl és sima. Húsa fehér, bre alatt vöröses.

Lemezei fehérek v. szrkésfehérek. Tönkje 6—8
cm. magas, 1— 1-5 cm. vastag, sima, fehér vagy
vöröses. Spórái gömbölydedek, színtelenek, ts-
kések. Júliustól novemberig terem, erdkben és

nedves réteken. Igen mérges. Nyers húsának íze

csíps, a fekete bors éget ízére emlékeztet. A
friss gomba szaga undorító, sokaknál émelygést
okoz. A gomba élvezése után félóra múlva már
mutatkoznak a mérgezés jelei. Könnyen összeté-

veszthet az ehet pirókgombával, ennek leme-
zei azonban sárgás színek.
Hánytató gomba, 1. Hánytató galóca.

Hánytató gyökér (radix ipecacuaiihae), a
Brazília erds vidékein honos Uragoga ipeca-

cuanha nev, vadon tenyész növény gyökere.
Indiai gyarmatokon sikeresen tenyésztik. A vi-

rágzó növény gyöktörzsének mellékgyökereit
gyjtik és napon szárítják, E gyökerek 15—20
cm. hossznak, 2—5 mm, vastagok, a kéreg egyen-
ltlen fejldése folytán féregszerüen izeitek. A
kéreg szürkés-barna, szaruszer, a sárga fatest-

rl könnyen lefejthet. Szaga kellemetlen dohos,

íze undorító. Tartalmaz mintegj- 2^/0-nyi meny-
nyiségíí emetin nev alkaloidot, azonkívül ipeca-

cuanhasavat, cholint és szénhidrátokat. Kis meny-
nyiségben köptet, nagyobb mennyiségben hány-
tató, mint gyógyszernek igen kiterjedt alkalma-
zása van. Alkatrésze a hires Dower-pornak.
Hánytató szerek (emetica, emetocathartica).

Ezen szerek, melyek kis dózisban rendesen köp-
tet hatásúak, mert a hányást élénkebb nyál- és
nyákelválasztás elzi meg, leginkább azáltal idé-

zik el a hányást, hogj* a bolygóidegnek gj-omor-

beli végzdéseit ingerelvén, a nyúltvelöben lev
hányási központ izgalmát váltják ki. Egy-kett
közülök (apomorttn, emetin) közvetlenül, a vér

útján is tudja izgatni e gócot. Ma már a hányta-

tókat nem használják oly gyakran, mint régen,

rendesen mérgezések és igen súlyos, fuladással

fenyeget álhártyák képzdése esetében (diphthe-

ria, croup) szokták rendelni, ekkor is vigyázat-

tal, mert szerek egynémelyike (hánj^ató bork
stb.) óvatosság nélkül használva gj-ermekeknél,
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nknél, öreg v. olgj'öngült, szivbigos embereknél
vesiedelinee szivg^engeséget és ápolást okozhat.

Mérgetéseknél a gyomormosást nem pótolja, mert
a hányás nem ürití ki oly tökéletesen a mérget,
de célsMffien elzi azt meg, hogy az ételdarabok
kiOritteaBenek, melyek a g^omurmüsú csövet el-

doghatnák. L^^Aeveseteeebb hánytatöink : az apo-
morfln. melyet 001 g. adagban bór alá fecsken-
deznek, az ip(>kaknanha, a rézgálic, a hánytató
bork, melyeket b^söleg vesznek be.

Hanza (Haue, üháo Hanseatica), német ke-
resked váTMok SBöTetsége, mely századokon át

ura volt M Bsiaki- és Keleti-tengernek. A H. szó
eredetileg cosoportota jelent s egyjelentósü aGilde
(oéh) saöval. Innen a hansen ige a H.-ba való fel-

vételt a ínrrh(insen» pedig a szövetségbl való

kisárá te. A H. els említése Xll. sz.-beli

angol ' t'n fordul el, 1204. pedig Paris-

ban ciihiUk á H. tagjait (Menatores Hansati).
AH. a kiilfiildön letelepedett német kereskedk
szc'Vt't.séirí-Wl k»'!"tk<'zett. liyen keresked-telepet
alapiti)ttak a kuiniek Londonban, melyet az angol
királyok na^ry kiváltságokkal ruháztak fel. Ez
volt a híres .l.v/wdta/'^Stahlhof), mely virágzása
i<!

' -Ha egész tengeri forgalmát magához
I Iá német kereskedk Wisby szigetén
tfn-jíüii ivh. ie. Innen át jöttek Xovgorodba. hol a
Szent-Péter udvart alapították. Lübedd és ham-
burgi kereskedk a németalföldi városokban sze-

reztek kiváltságokat s itteni ftelepük Brggéhen
volt. Még a norvégiai Bergent is német kereske-
dk szállották meg, hogy a jövedelmez halásza-
tot a magok számára biztosítsák. Ezek a külföldi

szövetkezések a városokat is közelebb hozták ^y-
máshoz s a XIll—XIV. sz. folyamán kialakult a
hatalmas H. szövetség. Elször Lübeck vonta
•'zövotségébe a jelentsebb Keleti-tengeri városo-
U (Wismar. Rostock, Stralsnnd, Kiel), de bel-

Idi városok is csatlakoztak e szövetséghez
(Brandenburg, Frankfurt a. d. Oder). A nyugati
nemet városok (Köln, Dortmimd, Münster, Minden)
Hcanburg vezetése alatt tömörültek. Ide csatla-

koztak késbb Thom, Danzig és más porosz vá-
rosok. Külön csoportot alkottak Livland és Észt-
land német városai (Riga, Reval, Dorpat). Végül
fí •

' ^'^ alatt a szász városok egyesül-
t' i (Göttingen, Halle, Halberstadt,
B. ^ ^üneburg, Hannover stb.). E négy
csoportból alakult ki aztán a teljes H.-savets^,
melynek 1367 óta szövetségi alkotmánya volt.

Ez alkotmány szerint a H. tai^ kOiös hajóhadat
és pénztárt tartottak fenn kefeskedeimi érdekeik
és kiváltságaik védelmére. Késbb bároméven-
kint Lübeckben közs gyléseket is tartottak. Itt

vetették ki as egyee vároeok járulékait s a ke-
oskedelem könnyitéeére köse súly- és pénzrend-

"n állapodtak meg. A H. nagy hatalmát elsö-

1 a skandináv államok érezték meg. IV.
\ aidtiuár dán királyt, ki 1361. Wisbyt feldúlta,

1370. lealázó bt'kére kényszeritette.

A dán rendek ekkor megígérték, hogy ezentúl
sak olyan királyt válaaxteoak, aki a H. kivált-
Migait tiszteletben tartja. Az 1397. létrejött kal-
:nari unió som tudott a H. terjeszkednének gátat
vetni. A XV. sz.-ban érte el aztán a H. hat^má-
nak tetpontját. Valóságos nagyhatalma lett

Észak-Európának s tejesen a kezében tartotta az
Északi- és Keleti-tenger keredcedelmét. Az Új-
világ felfedezése azonban halálos csapást mért a
H.-ra. Legelször Anglia szabadította fel magát
a H. gyámsága alól és Erzs(>bet királyné a H.
összes kiváltságait megsemmisítette. A H. buká-
sát elsegítette még Hollandia tengeri hatalmá-
nak emelkedése is. A H. forgalma most már csak
a Keleti-tengerre szorult, de itt meg Svédország
és Dánia egyre emelked tengerészete szorította
vissza. Az utolsó szövetsé^yülést 16-30. tartották,

mely után a H. végleg feloszlott. A hatalmas szö-
vetségbl csak három város : Hamburg, Bréma
és Lübeck rizte meg függetlenségét késbbre
is. Ezeket a H.-városokat Napóleon 1810. a fran-
cia császársághoz csatolta, hogy az angolok ellen

elrendelt kontinentális zárt könnyebben megva-
lósíthassa. 1815 óta a H.-városok a Német Szövet-
ség, 1871 óta pedig a Német Birodalom szövetsé-
ges államai. V. ö. Sartorius, Geschichte des
Hanseatischen Bundes (Göttingen 1802—1808, 3
köt.) ; Limlner, Die dentsche Hansa etc. (Leipzig
1902, 3. kiad.) ; DaeneU, Die Blüíezeitd. deutschen
Hansa (Berlin 1906, 2 köt). A H. határozatait
(Hanserezesse) 1256—1530-ig eddig 21 köt-ben
Koppmnnn, Éopp és Scháfer aátÁk. ki (Leipzig
1870 - 99).

Hanzagróf, a középkorban valamely fejede-
lemtl a kereskedk élére helyezett elüljáró. Ké-
sbbminden keresked-céh elnökét H.-nak hívták.
A H.-i intézmény Flandriában keletkezett s egész
Németországban elterjedt. V. ö. Köhne, Das
Hansgrafenamt (Berlin 1893).

Hanza-szövetség, német címe: Hansabund
für Geicerbe. Handel und Industrie. A német
kikötvárosok középkori szövetségének e nevét
vette fel 1909. az a szabad egjesülés, mely Riesser
tanár vezetésével abból a célból alakult hogy
mind politikai, mind társadalmi téren kellképen
megóvia a keresked, iparos és gyáros érdekeit
az agrárius törekvésekkel szemben. Az egyesülés
tisztán gazdasági jelleg és magában egyesitette
a sok különálló kereskedelmi és ipari szervezetet
A 6000 taggal alakult egyesületnek most már
több mint 300,000 tagja van. Törekvéseik a Richt-
linien für die náchste Tátigkeit des Hansabundes
clmú, 1909. me^elent brosürában foglaltatnak.

Hania-Yároaok, azok a városok, melyek a régi
Hanza-szövetséghez tartoztak; most Hamburg,
Bréma és Lübedt L. Hanza.

Hanxa-Tonal (Hansalinie), nagyszabású német
hajózási társaság 61 gzssel, 293,137 öasztonna-
tartalommal, mely a földközi-tengeri, valamint a
kinai, japán, an^tráliai és polinéziai kikötkkel
menetr(>iulszerüen közlekedik.

Hanzeat, község, 1. Hegyeslak.
Hanzlikfaln, község, 1. TrencséHJtmosi.
Hao (heo), gabonamérték Anamban, különböz,

átlagban 28 1. értékben.

Haoma, a hinduknál szent növény, vagy in-

kább az abból készült italnak neve. Neve egy-
szersmind a Zendaveszta egy istenségének. A
régi hindu irodtomban Soma alakban fordnl eiö
és úgy vélik, hogy etek a képzetek víasia-
nyúlnak oly idkbe, amikor még a hindnk és
irániak egy népet alkottak. L. Szetit lOvátyek.
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Haora, város, 1. Howrah.
Hapag, a Hamburg-Amerikaiiische-Packet-

fahrt-Aktien- Geselluchaft (Hamburg-Amerika-
Liüie) német liajózási társaságnak rövid elneve-

zése, 1. Gzhajózás.
Hapai, a Tonga-szigotekhez tartozó csoport,

mintegy 68 Icms területtel ; összes számuk mint-

egy 40, amelyek közül 18-on laknak. A legna-

gyobbak Hanno (20 km»), Lefuka (14 km*) és Tva
(12 km«).

Hapale (állat), 1. Selyemmajom.
Ilapalemar (állat), 1. Félmaki.
Haparanda (Haaparanta), város Norbotten

svéd lánbon (tartomány), a Botteni-öböl É.-i végé-

ben, 2 km.-nyire a Torneá torkolatától, (i9io) 1422
lak. Az 1809. alapított kikötnek élénk a forgalma.

Ide jönnek a turisták, hogy az Avasaxa nev he-

gyen az éjféli napban gyönyörködhessenek.
Hapaxantikns növények egész életükben egy-

szer virítanak, azután megérlelve terméseiket el-

pusztulnak (mások ezeket monokarp növények-
nek mondják). A H.-kel ellentétben állnak az ével
(perennis v. polykarpikus) növények. A H. lehet-

nek egyéves nyári növények 0, pl. a közönséges
csillaghúr, egyéves téli növények 0, amelyek
sszel csíráznak és a következ nyáron termést
érlelnek, pl. a pásztortáska ; kétéves növények

(iXí), amelyek tavasszal csíráznak és a követ-

kez év nyarán érlelik terméseiket; ével H.

0—0, amelyek több évi m^erösödés után, vi-

rítanak, pl. némely pálma, agavé. L. még Élet-

tartam.
Hapax legomenon (v. hapax drémenon, gör.)

a. m. Kegyszer mondott*. Az olyan szókat nevezik

így, melyek valamely klasszikus írónál csak egy-
szer fordulnak el.
Hapi, 1. az ókori egyiptomiak Nílus-istene. Az

ábrázolásokon mint kövér test férfiisten jelenik

meg, de lelógó ni mellekkel. Lótusz- és papirusz-

bokorral a fején, kezeiben a növény- és az állat-

világból átvett, gazdag ajándékokat tart. H. a
Nílus istene, az óvenldnt visszatér ós mindent
nemz s megtermékenyít áradása által kozmi-
kus helyettese az svizeket szimbolizáló Nun-nak.
Az kultusza a legrégibb egyiptomi istentiszte-

letek közé tartozik. Ó a föld gazdagságának szer-

zje Egyiptomban és mint ilyen, táplálója ós jói-

tevje az emberek és állatoknak. — 2. H.,a. hol-

tak 4 örszellemének egyike; mint majomfej
múmiát ábrázolták. — 3. H., Ápisz isten egyip-
tomi neve (1. o.).

Haplit (Asv.) a. m. aplit.

Haplobionta, azok a növények, amelyek egy-
szeri virágzásukkal életüket is befejezik ; ellen-

tétben az anabiontákkal, amelyek többször viríta-

nak életük folyamán.
HaplocaulicaH (növ.), I. Egytengely.
HapIocoraN, 1. Ammonüók.
HaploccruN montanas (Állat), 1. Aplocerus.
Ilaplocliiton (Állat). 1. Zehralazm:
Haplogenezis, a növényvilág i\j formáinak a

m^alakuiása a kifej ldési folyamat ós újnlak-
tani (neomorttkus) karakterek fejldése által, Del-
plno szerint ; ellenben a diplogenezis hibridizáció
útján való új formák alakulása.

Haplográfia, 1. Dittográfio.

Haploid és diploid (növ.). Az ivadékcseróvel
bíró növényeknél — így már némely telepes nö-
vénynél (Rodophyceae), de különösen a moháktól
fölfelé azt tapasztaljuk, hogy spóráiknak sejt-

magjában, valamint a spórából lett ivadék összes
sejtjeinek magjában a kromoszómák (I. Fonalas
magosztódás) bizonyos — a növény-gónuszok sze-

rint változó — számban vannak meg : ennek a
neve H. (egyszeres), s ezért a spórából lett iva-

dékot H.-nak nevezzük (1. Gametophyta). Ezen
ivadék hozza létre az ivarszerveket s bennük a
két ivarelemet (gameta, I. o.), melynek egybe-
olvadása (megtermékenyítés) folytán, mivel a két
elem magja is egyesül, az egybeolvadásból kelet-

kez új sejt (megtermékenyített petesejt) magjá-
ban kétszer annyi kromoszóma lesz ; ezt nevez-
zük diploidnák (kétszeres) s mivel a megterméke-
nyített petesejtbl kiinduló második ivadék összes
sejtjeinek magjában a kromoszómák kétszeres
(diploid) számban vannak meg, azért az ivadékot
diploidnák mondjuk. Ez addig tart, amíg megint
spórák nem képzdnek. Ezek a moháktól fölfele

mindig bizonyos anyasejtek négy részre való osz-

lása által keletkeznek ; ez oszlás ú. n. redukciós
magoszlással (1. o.) jár, miáltal a kromoszómák
megint az eredeti, egyszeres (H.) számra redukál-
tatnak.

Haplokanlikas (növ.), 1. Egytengely.
Haplom V. aplom (Asv.), barna, sárgás-zöld y.

barnás-zöld mangán-kalcium-vas-gránát.Schwar-
zenbergbon (Szászország) és a Léna mellett Szi-

bériában található.

Haplosporidluin, a Spórás vóglények^'GVe-
garina) osztályába tartozó véglénynem, melynek
fajaijobbára tengeri gyrüsférgekben élsködnek.
Haplostemon (növ.), a porzókörre vonatkozó

elnevezés, amidn a virágban a porzók egy körben
vannak elhelyezve (pl. Ajakosok). Ellentéte a dip-

lostemon (I. o.).

Haploszkóp (gör.), Heringtl ered készülék,

mely a két szem elé helyezett két külön tárgyat

a közös látómezben egyesíti.

Haporja (növ.), Clusius szerint a gyékény (1.

Thfpha) buzogánya. így nevezték továbbá hajdan
az udvari bolondok buzogányát is, mely hasonló
alakra készült és csörgetyüvel v. happogó csap-

tatóval volt ellátva.

Háporton, kisk. Alsó-Pehór vm. nagyenyedi
j.-bau, (1910) 841 oláh lak. ; u. p. és u. t. Magyar-
lapád.

Happel, Eherhard Wemer, német regényíró,

szül. Kirchhain hosseni faluban 1647., megh.
Hamburgban 16íK). Marburgban elbb orvosi, utóbb
jogi tanulmányokat folytatott. Rövid ideig (1674—
1679-ig) hivatalnok volt Holsteinban, egyébként
mindig csak az irodalomnak élt. Igen sok regényt
írt, melyek között mveldéstörténeti szempont-
ból legértékesebb: Derakademische Román (1690),

mely a korabeli egyetemi életnek talán túlzott. d«

igen tanulságos rajza (lejbl kiadták Berlin 191H).

Magyar szempontból legérdekesebb regénye : Der
ungarische Kriegs-Roman (1685, (í köt., .^OO-t lap),

az 1683-iki török hál)orúnak elbeszélése kapcsán

Magyar- és Törökország leírása. E regényt beha-

tóan ismerteti Becker Nándor, Egyet. Philolog.

Közlöny, XI. 1890, 374—390. 1.
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Hapasal, az ngyanily nev járás székhelye Esz-

tonia orosz konuáoyzóeágban, a Baltí-tentror part-

ján, 3238 lak. Látogatott tengeri fürdóje, élénk

gabona- és pálinkakeroekedéee van.
Haptera. i\ nizmóknák az a szerve, amellyel a

znzni' nagáta taligon megersíti. A H.

megak i azt. hogy a szél a znzmók tele-

peit k'szakiten talajukról.

Haptotaxis, I. Thiamotaxis.
HaptotropizmoB, f. Thigmotropizmus.
Hapoji (nv ), 1. Cibotium.
Haqaenéefi (franc, ^taá. akné), sztaies és sok-

szur nlúv(:•^ziU'); kiállított takarók a csatalovak
számára.
H&rács 1 1< Iruk , helyesebben harádzs), amoham-

modán állHinokban nem mohammedán alattvalók-

tól sziHlt'tt a<ló oiry ueme. Kétféle H. van : fúld- és

fej-H. II.-on általánosságban azt a földadót értik,

mt'lyi't a mohammedán hatóságok egyházi törvé-

nyeik alapján azon földek ntán szednek, melyek a

mohammedán foglalások idején a nem mohamme-
dán lakosok szabad birtokában mo<rhagyattak.
A U.-nak alávetett földek tehát milk-Múek, vagyis
a tulaiduiios tulajdoiyoga felettük korlátlan. A
f -le :v. hányados (harádzsimukivszomo),
:i i termése után a termény minéraüségo

• Iliit annak egy tizedrészétói kezdve a feléig ter-

dl, "tó részét fizetik évenkint, vagy pedig áta-

zcni (harádzsi muvazzaf). ha bizonyos meg-
izott s változatlan átalányösszeget követel-

nek évi adó fejében. A H. kivetésének módját Omer
khalifára vezetik vissza. A fej-H. (dsizje) a nem
mohammedán alattvalóktól évenkint szedett fej-

adó. P'izet pedig a munkaképes szegény ember 12
' középvagyonu 24-et és a gazdag 48-at.

'•< tekinthet az, kinek nincs 200 dir-

ii.iiiu.t I > <igyona, akinek 200-tól 10,000 dirhemig
érö vagyona van, az jómódú, akinek ennél is

többje van, az gazdag.

Haricsolis (ném. RequisUion), ellenséges föl-

dön a seregszükségletek kényszerüton való be-

szerzése. Amíg csak lehet, a csapat szükségleteit

vásárlás ú^án szerzi be ; ha ez már nem vezet

célhoz, akkor áll be a H. szüksége, mely abból

áll, hogy a seregtestek és csapatok parancsnokai
a községek stb. oió^áróságainak tudtul a4ják,
\\ovry meghatározott idón belül bizonyos mennyi-

ket kell elóállítaniok, melyekért már
'•nzzel, hanem elismervényekkol tizet-

k v. még a háború alatt v. csak azután
k. k H. néha harácsoló különítmények

• ut'zoie aiatt történik.

Haracaony, klsk. Sopron vm. soproni j.-ban,— '"-német lak. ; vasúti megállóhely, u. p.

aaiiics (azelótt : Hradist), kisk. Nyitra vm.
zei j.-ban, (i9to) 1042 tót lak., vasúti meg-

.:..u;nly. postaÜgynökség,
Haraíora, mal^i és pápua keverék nép, 1. Al-

furu.
Harag, a lélek amaz indulata, mely a megsér-

tett, megrövidített, várakozásaiban megcsalat-
kozott, szokásaiban megzavart, önérzet^»n bán-
tott ember lelkében ezek okozója ellen támad.
Ha a H.-gai a megtorlás kívánsága szövetkezik,
bosszú lesz belóle. Ha viharsserOen kél a lélekben,

egyszerre ós nagy ervel, mely kitörésre vezet

:

hirtelen H. (méreg) nevet kap. A H. magasabb
foka a dühösség, diíh. A H.-ot jellegzetes testi je-

lenségek kisárik, heves, sokszor céltalan mozgá-
sok, hangos beszéd, elvörösödése az arc-brnek.
GlalambepéjUnek mondjuk, aki nem tud komolyan
haragudni.

Haragos (Preluka), kisk. Szolnok-Doboka vm.
kápolnokmonostori j.-ban, (laio) 1233 oláh lak., u.

p. és u. t. Kápolnokinonostor.

Haragosalja (azeltt: GroppaJ, kisk. Szol-

nok-Doboka vm. magyarláposi j.-ban, (i9io) 12-3

oláh lak., u. p. és u. t. Magyarlápos.
Harakiri (japán, kinai nyelven szeppuku) a. m.

felmetszett has; amo.stani mikádóelajétól, Mutsn-
Hitótól megszüntetett, elóbb hagyomány szentesí-

tette szokás Japánban, a has fölmetszésével el-

követett öngyilkosság. Csak a magasabb tár-

sadalmi osztályokra szorítkozva, az a célja volt a
U.-nak, hogy az elítélt elkerülje a meggyalázó és

családjára nézve végzetes kivégeztetést. Az il-

let nagy ünnepéllyel hajtotta magán végre a
H.-t és abban a pillanatban, melyben a belek a
keresztmetszós következtében kiestek, az elitélt

legjobb barátja, néha pedig legidsebb üa, karddal
leütötte fejét. Ha a H. nem önkéntes volt, meg
volt határozva a helyi.ség, a tanuk és az az egyén,
ki a halálos ütést tette. Ritkább esetben a H. a
párbajt helyettesítette. A sértett fél, ki elégtételt

nem szerezhetett magának, a séríó fél jelenlété-

ben és annak megszólításával hajtotta végre ma-
gán a H.-t, s az utóbbi, ha nem akart becstelen-

nek tartatni, kénytelen volt magán a H.-t szintén

végrehajtani. A lozíylott orosz-japán háborúban
számos tiszt áldozott ^jból e régi szokásnak;
orosz fogságba esve, vagy szerencsétlenül végz-
dött kiszállás következtében H-t követett el ma-
gán. St 1912 januárjában a japán parlament
többségi páriának egy töredéke, amely aggoda-
lommal nézi az európai szokások átvételének sok-

szor romboló hatását honfitársai lelkében, indít-

ványban sürgette meg a H. hivatalos visszaállí-

tását. Eredménye a mozgalomnak nem volt, mert
az indítványt elvetették.

Haraklány (azeltt: Haraklán), kisk. Szilágy
vm. zilahi j.-ban, (1910) ö46 oláh és magyar lak.,

vasútállomás, u. p. Bgrespatak.
Harakócz, kisk. Szepes vm. szepesváraljai

j.-ban; (1910) 89 tót lak., u. p. és a. t. Szepes-
váralja.

Hald, angol, dán és norvég királyok. Neve-
zetesebbek :

i. II. H., angol király, Godvln eesexi gróf fia,

szül. 1022 körül. Sógorának, Hitvalló E<Ivardnak
halála után, 1066. választották királlyá. Pár hó-

napi uralkodás után Hódító Vilmos, Normandia
hercege betört Angliába s H. az ellene vívott has-
tingsi csatában esett el (1066 okt. U). Benne ki-

halt a régi luigol-száss királyi család.

2. K (Blátand, a kScfogú), dán király (940-
98Ó)- öreg Gonn fia volt s Norvégiát akn fen-

hatóeág alá hiytotta. 974-ben 11. Ottó császár le-

gyzte és békére kényszoritette. Bár nem voit

keresztény, mégis megengedte országában a ke-

resztény hit terjesztését. Ezért fia, Szven (a vil-

lásszakállu) elúztot
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3. H. (Rárfagre, a Széphajú), norvég király

(860—930). O egyesítette a kisebb norvég feje-

delemségeket egy királysággá. Országát fiai közt

osztotta meg. Utódai csekély megszakítással

1319-ig uralkodtak Norvégia felett.

4. H. (Hárdráde, a Kemény), norvég király

(1047—66), szül. 1015. Hazájából elzetve, sokáig

mint a varég testrség feje szolgált Konslantiná-

polyban. Bátyjának, Magnusnak halála után egész

Norvégia ura lett. 1066-ban betört Angliába, de

a stamfordbridgei csatában halálát lelte.

Haraly, kisk. Háromszék vm. orbai j.-ban,

(1910) 406 magyar lak., u. p. Geleincze, u. t. Imecs-

falva.

Harám (arab), minden avatott, a profán hasz-

nálattól elvont tárgy v. hely ; elssorban H.-nak
nevezik a mohammedánok Mekka szent terüle-

tét ; Medinát is hozzávéve, a két város együtt
kettösszámban : Al-haramán (al-haramein), azaz
& két H. A török szultán egyik címe : «a Hara-
mein vódöje». A jeruzsálemi tomplom helyét is

Al-H. al-serif, «a nemes H.»-nak nevezik. E szó-

val azonos a hárem szó, gynaikaion értelmében

;

azaz a háznak azon része, moly nem bárkinek
hozzáférhet. A H.-mal rokon a harám szó, mely
ellentétben a lialál, azaz a «megengedett» fogalmá-
val, vallásos szempontból tiltott dolgot jelent;

pl. a borivás, v. más ember jószága : harám. Innen
aztán az olyan embert, ki más ember vagyonát
elsajátítja, harámi-ns^ nevezik ; ebbl van átköl-

csönözve nyelvünkbe a haramia szó.

Haramag (növ.), 1. Oenanthe.
Harám-basa, a török nyelvbl átvett szó, mely

eredeti alakjában haram-basi-nak hangzik ós

rablófnököt jelent. A harám szó, melynek egyik
származéka a haramia is, tilos dolgot, tiltottat

jelent, a basi pedig fnököt. Innen harám basi,

vagyis tiltott dolgok elkövetjének a fnöke. A
basa szó, e helyen, csak népetimológia útján
támadt a basi helyett, épp úgy, mint a régi ma-
gyar íróknál, fleg Zrínyinél elforduló, egyéb
Uyon összotóteleknól.

HarambaSic Ágost, horvát költ, szül. Dolnji
Miholjácon 1861 júl. 14., megh. Stenjevecen 1911
júl. 16. Zágrábban ügyvéd volt, horvát és magyar
országgylési képvisel. Kiváló lírikus és a horvá-
tok legszorgalmasabb és legkedveltebb míifordí-

tója. Tolsztoj «Háború és békO)) cím regényét és
Sienkiewic lengyel regényíró összes regényeit
horvátra fordította. Költeményeit a horvát «Ma-
tica» adta ki 1896-ban.
Harámi, 1. Harám.
Haramia, az arab harám szóból, a. m. rabló,

tolvaj.

Háramlás, a jog visszaszállása arra, aki azt
mávsra átruházta, a visszaszállás fóltótelónok be-

állta folytán. A nemesi javakban az adomány-
rendszer idejében a H. joga a szent koronát illette

8 két fcíme (titulus devolutionis) volt, ú. m. a
raagszakadás (defectus seminis) és a htlenség
(nóta infldelitatis).

Harampatak (azeltt: Pótok), kisk. Krassó-
Szörény vm.jámij.-ban,(i9io)1372 oláh lak.,u. p.
Nérnszlatina. u. t. Szászkabánya,
Harám vára, Tomes vármegyében, a Dima

partján, a Karas és a Nera közt, a szerbiai Ráma

várának átellenében a mai Ó-Moldova helyén ál-

lott. 1129-ben mellette aratott nagy diadalt Kom-
nen János bizánci császár a magyarok fölött, mely
után az els rohamra bevette H.-t. Mátyás korában
Krassó vármegyéhez tartozó királyi vár, melynek
parancsnokát H.-i bánnak nevezték. 1526-ban a
törökök kezébe került, kik új földvárat hánytak
mellette s ezzel H. nevét feledésbe juttatták. V. ö.

Pesty, Krassó vármegye tört. II. 206.

Haran, Ábrahám patriarcha testvére, Terach
legi^abb fia.

Haran (héb. Chárdn), város és vidék neve
Mezopotámia É.-i részén, amelyet a görögök és

rómaiak Carrae név alatt ismertek s az arabok
ma Charran-nak neveznek.
Harang. Kisebb csörgket és csengetyükot niár

a legrégibb idben, különösen az egyiptomi 'és

görög isteni tiszteleteken használtak, azonban az
els nagy H.-ot a legenda szerint Paulinus csinál-

tatta a nolai templom számára 394 júl. 13. A tiszta

rézércekben bvelked Nola a legrégibb idkben
igen híres volt harangöntésérl. A H.-oknak egy-
házi célokra való használatát 604-ben Sabinianus
pápa rendelte el. Az els történeti nevezetesség
H.-ok az orléansi Szt. István-templomban függöt-

tek. Midn a várost Chlotar frank király meg-
támadta, a püspök meghúzatta a H.-okat s azok
hangjának hallatára a frank sereg elfutott. Nagj-
Károly alatt már Németországban is használták
a H.-okat, melyeknek fölszentelóse a VlII. sz. óta

divatozik. A keleti egyházakban a H.-okat 871
óta használják, midn Bazilius császár /. Orsó
velencei dogétól kapott 12 bronz-H.-ját a Szolia-

templom külön e célra épített tornyába akasztatta.

A H.-öntés virágzását a XV. és XM. sz.-ban érte el.

A H.-játékot 1467-ben Kneck Bertalan flandriai

H.-önt találta föl Alostban, Emom/ Péternek
(Amsterdam) pedig sikerült egész akkordot hall-

hatóvá tenni. Titkát Graas Ábrahám örökölte,

ennek utóda Julién lett, kinek révén azt a hlro-

gescheri Petit és Etélbrock H.-öntö-család fejlesz

tette tovább. Általában Hollandiában vannak a

legjobb H.-játékok. Az Yssel melletti Zütphenben
van egy, mely 25 H.-ból áll.Készítje a lotharingiai

Hemony 1645. A világ legnagyobb harangjainak

méreteirl és súlyáról az alábbi táblázat tájékoztat.

Ujabb idben a régi H.-okhoz hasonló nagyméret
H.-okat már nem öntenek.

A H. hangját hangtani törvények szerint hatá-

rozzák meg. Az alsó átmér nagyobbításával a

hang mélyebb lesz, kisebbítésével pedig véko-

nyabb.

Honig Frigyes (Arad) ügy teszi H.-jainak hang-
ját ersebbé, zengzetesebbé és mélyebbé, hogy a

H.-ot közvetlenül a süveg alatt, kívánt esetben

annak alsó pereme fölött is kiöblözi, rezonátorrá

alakítja. A H.-szelvények kisebb-nagyobb mérték-

ben egymástól eltérk, minden egyes H.-önt kü-

lön készíti az alap- (normális) szelvényt ós ezután

készíti a legkisebbtl a legnagyóbbig a H.-for-

mákat.
A kisebb H.-formák magvát agyagból, a na-

gyobbakét téglából készítik. Az alakzót (sablon)

fából vágják ki és függleges tengely körül for-

gatják. Ha a H. magja kész, akkor finom agyaggal

bekenik és ezt a réteget is lesablonozzák. Ezt a
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magot flnom nedves hamuróteggel voigálc be és

r^jta másil: alaksóval, a forma érovastagságá-

nak. megfelel vastagságban felkent agyagréteget

alakl^&k ki. Ha ei megtörtént, a forma belse-

jébe faszéntüzet raknak s ha a forma már jól ki-

aiáradt, felaziiiét meleg foggynval vonják be.

Brre a fiiggynrétegre ra^Kztják a diszítéeeket és

feliratokat, képeket és címerekot. Ezeket a tár-

gyakat sárga vlaszk- és gyantakeverékböl készí-

tik és melegen olvadt állapotban mélyített gipsz-

mintákba öntik. Az igy készített vlaszkrészeket

meleg terpentinnel a H.-formára ragasznak s ha
megragadtak, flnom agyagkeverékkel vonják bo.

Most a H. belsejébe ismét faszéntüzet raknak, a

flnom agyagréteg megszárítása cédából, azután
pedig a H. nagyága sierint 1, 2, 3 rétog agyagot
helyeznek reá és hossznszálú kenderrel vonják be,

hogy szilárdabb !«^von Pnnek megszárítása után
a H. fi^él illeszt tra, ezen van az öntés-

hes sMkBéges •. ... .. .- éslégvezetö

sip. Ezt a fi»mát az öntéshez követ-

kezképen készítik elö. Elször a H.

fjét, ezután pedig a H. köpenyét ve-

szik le. Ez ntöbbiban a H. negatív

képe látható, mert a szárítás következ-

tében a faírg>ú és viaszk elolvadván,

az agyagba szivárgott. Ezután a H.

magjára mintázott és az ércvastagság-

nak megfelel burkot távolítják el. A
H.-forma kész mintája és hibás részei-

nek kijavítása után a H.-köpenyt reá-

bocsájtják a magra és ketts csava-
-':'.' -<')sen egymásra szorítják, ez-

u' az alsó nyílást agyaggal
: -j I...I, . ./.áiják és legato^ára ráhelye-

zik a H.-fejet. Az így összeállított H.-

t' irmát ftz ércolvasztó kemence eltti

(.n;<'i_"MÍ ibe állítják (hogyha nem az
I <nu'ji;' xii -rbe történt annak felszerelése)

és azt az önt-nyílásig földdel ersen
betömik, az órokifoly-nyílás raagassá-

!xáig pedig az egjes H.-okhoz téglából

csatornát építenek, mely a kemencébl
az olvadt ércet az egyes H.-formákba
vezeti.

A H.-okat az ú. n. H.-bronzból (lásd

Bronz) öntik. Ez normális összetételben 78—80
rész vörösrézbl és 22-20 rész ónból áll. Régebben
azt hitték, bog}- ezüst hozzátételével a H. hangja
tisztább lesz, ez azonban nem bizonjTilt valónak. Az
ezüst inkább árt. mint használ. A H.-bronzot lán-

gállóban (lángkemence) olvasztják meg, lehetleg
fotfineL Elször megolvasztják az ócska bronzot

és reni, s ha az adalék megömlött, adják hozzá a

szfikséges ónt Ha a fém tejesen megömlött, ösz-

saekeverik és [Nröbát vesznek. A jó H.-bronz tö-

reté sárgásszürke és flnom szemcsés. A formából

kivett H.-ot megtisztogatják (homokfúvóval, re-

szelvel stb.) a rátapadt agyagtól és az öntvény-

bordáktól ; egyes réezeit le Is esztergályozzák. Ha
kész, ráersítik a fából vagy vasból készített ko-

ronát, melynek vascsapjai a fából y&gy hengerelt

vasból készített H.-láb vízszintes tartójára ersí-
tett csapágy ban forognak. A csapot hengeresre v.

ékalakura készítik : ez atóbbiak kevesebb dörzsöl
munkát fogyasztanak. Vannak oly H.-ok is, me-

lyeknek csapja fogas szegment, csapágya pedig

fogasrúd. A H.-korona csapját oly mélyen helj'o-

zik, hog>' a H.-ot könn>'en húzhassák és állása

mégis biztos legyen. A H.-ot a koronához fejs
srófokkal ersítik. A H. fels részén lev tartó-

peremet köralakura készítik, hogy szükség esetén

a H.-ot a koronában meg is fordíthassák. A H.

verjét v. szívét kovácsolt vasból készítik. Újabban
a H.-okat acélból is öntik. Az ismert legnagyobb
H.-okra vonatkozó adatokat az alábbi (alázatban
állítottuk össze. A budapesti Bazilika nagy H.-

jának alsó átmérje 2400 mm., fels átmérje
1200 mm., magassága 2100 mm., vastagsága 172
nmi., súlya 7735 kg., hangja F, a H.-üt súlya 350
kg., szegecselt vasból készített koronája 2400 kg.,

I tartókból készített lába 3800 kg., húzására négy
ember szükséges. A H.-ot WalserFerenc készítette.

Dalmvekben gyakran írnak a zeneköltk mé-
lyebb hangolású H.-ra, melynek alkalmazása
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Harangfejezet.

lyeket koleti Poroszországban és Lengyelország-

ban, a hallstatti korban, elégetett hamvakat rejt
urnák leborltására használtak.

Harangállatocska, 1. Vorticella.

Harangíalva, kisk. Pozsony vm. nagyszombati

j.-ban, (1910) 511 tót lak., u. p. Szárazpatak, u. t.

Nagyszombat.
Harangfejezet, román oszlopfö-forma, mely

megfordított, gazdagon
díszített haranghoz ha-

sonlít (1. az ábrát). A XI.

sz. közepe óta használa-

tos.

Harangház, a tem-
plom-torony ama része,

amelyben — haranglá-

bakra állítva — a haran-

gok vannak elhelyezve.

A H. négy oldalán zsalu-

gáteres nyílások készí-

tendk, hogy a hangok szabadon és lehetleg le-

felé terjedhessenek.

Harangjárás, a kat. egyházban a nagycsütör-

töki szt. mise Glóriájakor az oltári szentség di-

csítésére az összes harangok meghúzatnak és a

nagyszombati mise Gloriárjáig az orgonával együtt

némák maradnak, ama bánat és fájdalom kife-

jezéséül, mellyel az egyház isteni mesterének

halála fölött kesereg. A néphit szerint a haran-

gok Rómába repülnek a pápához és ott marad-

nak nagyszombatig.
Harangjárgány, csak alakjára nézve különbö-

zik a többi járgánytól, amennyibon a nagy,

domború, hajtó kúpkerék széles karjaival harang-

alakot képez. A harangalakú burokba saruk van-

nak sülyosztve, amelyek a vonórudakat csavarral

tartják meg. L. Járgány.
Harangjáték (franc, mrillon, ol. gariglione),

elz századok divatos hangszere. Belga és hol-

landi tomplomok tornyaiban nagyszabású H.-ok

mködtek. Nagyrészüket óraszerkezettel hajtott

henger szólaltatta meg (1. Mechanikus hangsze-

rek). Kisebb H.-okat találunk régibb orgonákon

fiAnuigJáták.

i8. Zenekari szólamokban elírt H.-okat kalapács-
csal ütött kis acélrudak helyettesítik. Az acól-

rudakat billentyUsorral is összekötik; ez a mai
nagy zenekar H.-a. Utóbbinak szerkezetéhez ha-
sonló az adiafon (1. o.) ós Mustéi zseniális hang-
szere : a celeszta (coelostis a. m. égi [zene]), mely-
ben a blUentj'ük hangvillákat v. ezüstcsöveket
szólaltatnak meg. Hangterjedelme kromatikusán
a c—c* határok között mozog.

Harangjel. A vonatok indulásának és érkezé-

sének, valamint a vonalon közleked vonatot ér-

dekl különböz értesítéseknek az állomási ós

vonalszemélyzettel való megfelel közlésére szol-

gáló jelzés, melyet az egyes jelzési helyeken el-

helyezett villamos harangmvek útján ers
öntöttvas- v. acélharangok adnak. A villamos ha-

rangmveket mködtet áramimpulzusok külön-

böz csoportosítása által a H.-ek is megfelel
módon csoportosíthatók, moly csopoi"tosítások

különböz, a vasúti szabályzatokban pontosan
elirt közléseket hoznak a személyzet tudomására.
A különböz jelzéseket &. Jelzési utasítás ismerteti.

Harangjelz berendezés, 1. Állomási harang-
jelz berendezés.

Harangjog. A múlt század elejéig valamennyi
hadseregnél szokásjog volt, hogy várnak vagy
városnak rendes osti'ommal elfoglalása után az

abban talált harangokat a tüzérség parancsnoká-

nak tulajdonába adták, aki azonban többnyira

váltságdíjért otthagjia a harangokat.
Harangkeresztelés, 1. Harangszentelés.
Harangláb, tulajdonkópen valamely harang

felfüggesztésére egész külön épült közönséges
ácsolt faállvány templomok harangjainak befo-

gadására (ha a harangokat bármily okból a tem-

plom tornyába nem lehetett elhelyezni) ; ezen áll-

ványból késbb különálló, eleinte fa-, késbb
k-torony képzdött, melyet hasonlókép H.-nak

hívunk. Fels-Magyarorezágon, különösen pe-

dig a Szepességben még számos középkori H.

maradt reánk. L. még Campanüe, Harang és

Harangtorony. — H még az a (többnyire) vas-

szerkezet, amelyre a harangokat magában a to-

ronyban felfüggesztik. Fkövetelmény, hogy a
harangokat minél kisebb ervel lehessen meg-
húzni, hogy a harangok hangjának tisztaságát

az állvány ne za-

varja, végül, hogy
a gyakran igen

nagy súlyú haran-
gok ers lengése

semmiféle káros
hatást se gyako-
roljon a torony

építményére, ill.

falazatára. Ma-
gyarországon ki-

váló H.-szerkeszt
mhelyek találha-

tók.

Harangláb,m-
moly, susfü, ga-

lanwmrág (Aqui-

legia L., növ.), a
ílanunculac&ie
(Boglárkafélék)

család génusza,

melynek 50 faja

Európában, Ázsiá-

ban és Észak-
Amerika hegyein

n. Ével füvek
nagy, kétszer hárniaságú levelekkel, kevés vi-

rágú fürtvirágzattal. A virág csészéje szirom-

nem, színes, mind az ö szirma sarkantyús. Tor-

HaranglAb.
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méee sok magva tüsz, magvai fényesek, fe-

keték. Legismertebb a kertekben diszlö hegyi

fi. a> -i- vulgáris L. Virága sötét liláskék, rit-

kán róssaszínú v. feketés viola ; jókora nagy és

harangalakuan osüng le. Leginkább a meszes ta-

liyt kedveliaz A.eanaiensis L., északamerikai fi^

;

virága skariá^tlros, aarkantyi^a hosszú; más
i>sziik:.

' fajokkal egytttt kultiválják. Az
Aqu 1 ^ mind kertbe ülök. A fiatal saijak a
spárgu mcKijara t^lál^oü használatosak. A gyö-
kér és a magvak mérgesek és offlcináUsak. A kék
virág leve savak és alkáliák érzékeny kémlöszere.

Harangláb, ki^k. Kiskükiillö vm. diosöszent-

mártoni j.-ban. (t9to) 1003 magyar ós oláh lak.

;

u. p. és u. t. .Abosfalva-VámosgÖfalva.

Harangmadár (Cyphorhinus musü-us Bodd.,

áujw). az Éneklók (Passeriformes) rendjébe és a

Bujkál' -ft'Ii'k ^7Ym«/ncíae> családjába tartozó ma-
dán,, isonlít a mi ökörszemünkhöz. Ha-
zája \ i^rró égövi tájai. A legjobb éneke-

sekkié baiuzik, hangját kis üvegharangok csen-

géséhes hasonli^ák.

Harangmágnee, érzékeny galvanométerekhez
has7n»lt tormája a mágnesnek. Fölül zárt, alul

- acélhenger oldalfelületén két szemben-
"k van, úgy hogy az egész hengerfelü-

lotDOi c.-ak két szemben levó sáv van meg. Az
egész finom sodi-atlan selyemszálon függ s vag>'

mntatöval, vagy kis tükörrel van ellátva. A H.

rendesen vastagfalú rózhengorrel van körülvéve,

hogy a forgó mágnes keltette indukciós áramok
a mágnes mozgását tompítsák s igy gyors meg-
állásra bírják.

Harangmez, kisk. Bihar vm. központi j.-ban.

1910) *J5i oláh lak., u. p. Nyárló, u. t. Félixfürdó.

Harangmft, 1. Csenittymüvek.
Harangod, 1. Z'iiiiti'n vm. D.-i részében a Her-

nád let-iilsó folyása, a Tisza és a Hegjalja közt

i'lUrüló .sík nevis meljTiek kitünó, könny, fe-

koti> tV)l(Ije van, itt-ott szikes, É.-i része pedig

nié.szkövos és méffitofTos részletekkel. Nevét a há-

gj omány szerint onnan vette, hogy a török ura-

lom korában a Ráköcziak e vidéknek, mint kato-

nailag és gazdaságiUkg fontos birtoknak védel-

mt'zésére Qesztely, Homádnémeti, Hidvég, Kesz-

nyi'ten és TLszalocz mellett, melyek fontos hadi

pontok voltak s a XVII. sz.-beli háborúkban neve-

zetes szerepet játszottak, ers földvárakat s azok
mindegyikébe magas tetomyokat emeltettek fá-

ból, ezekbe pedig mesaiire elhangzó harangokat
tétette mc^ek a n^mekJdt adtek, ha akármdy
..uiaimi i*1l«iÍ9égIát8xottlÁseledni: A H.-on sok

ilom és gaidaság van s lakóinak föfog-

^ i:az(1álku(lás és bnromtenyésztés. V. ö.

írásban és képben,

-280. L - 2. Az
\i> fviíi uevtí Turuiitál vmegyében.

lok törés elleni biztosítása, 1. Bizlo-

Harangos állatocskák. 1. Tialiiundae.
Harangozás, az isteni tiszteletre való egybe-

hivásou (ú. n. bo-H.-on) kivtll hasznájj^ : jelül a
reggeli, déli s esti Úrangyal^u, körmeneteknél, a
püspök V. fejedelem érkezésénél, túzvészkor és

vlzáradásoknál, az égiháború közeledtekor és a
temetéseknél. A kisebb alakú harangot, melynek

lélekharang a neve, a haldoklóknak húzzák
meg.
Harangozó, a templomnál a harangozást végz

egyén, akinek ezt a tisztségét nagyobbrésit as
e,^házfl (1. o.) teendihez csatosak.

Harangozó bója. I. Hajózási jdek.
Harangozó madár, 1. Chasmorhynchus.
Harangöntés, 1. Harang.
Harangrojt (aöv), I. SoldaneUa.
Harangszelep, 1. Szelep.

Harangszentelés, az a szertartás, amellyel a
kat. egyházban a harangokat felavatják. Eredete

egykorú a harangok behozatalával, amint ez Eg-
bert yorki érsek VIU. sz.-beli pontiftkálójából is

kitnik. A H.-t a püspök eszközli olyformán, hogy
a harangot elbb kívül és belül szentelt vízzel, az

ú. n. Gergely-vízzel megmossa, reá a betegek ola-

jával és krizmával több keresztet von, valamely
szentnek a nevét adja neki s tömjént gyújt alája.

Helytelenül harangkeresztelésnek is mondják.
Harangtorony, harangláb (campanüe), neve

a templomok mellett

külön épült tornyok-

nak, melyek kizáró-

lag harangok elhe-

lyezésére szolgálnak.

Dyen tornyotot talá-

lunk Olaszországban
és hazánkban a sze-

pesi városokban, L-
csén, Iglón, Késmár-
kon etb. Ezen tor-

nyok a XVI. és XVII.
sz.-ban épültek, a Ve-
lencébl származó
felsmagyarországi
renaissanoe stílusá-

ban, többnyire szabá-

lyos négysz(%ben. V.

ö. Henszlmann I.,

Lcsének r^s^i
(Bpest 1878); Mys-
kovszky V., Magyar-
ország középkori és

renaissancekori m-
emlékei (1889).

Harangse (ír.,

ejted : aránc), fümspélyes V. sseoveditíyes bestéd,

szónoklat ; harangueur Mt^ mucAt), ssóvivö,

szószátyár, fecs^.
Harang verje v. szive, 1. Harang.
Harangvirág (bOt >, fkép a Gampanula (1. o.,

csengetyúke) neve.

Harangvirág-serleg (ném. Agtey- v. AdtUy-
serleg), nevét a harangláb (1 a., Aqoilegia) vüná-

gának formájától nyerte (1. az ábrát). A XVL és
XVII. sz.-ban Drezda, fleg pedig Nürnberg ötvö-

sei ilyenre formálták mesterremekbe készített

munkáikat. A serieg kelyhe hatos osztású hólyag-

diszes. V. ö. Radisics, Areh. Értesít. VII. köt
Harintigy, különböz szülészeti mútéteknél

hasmált helyzet, amidn a mtét elvégzése cél-

jából a szülönöt kórházba szállítani nem lehet,

V. felesleges. Az ágy közepét néhány matraccal

magasabbra emelve, a szül nt keresztíie fektetik

rá, úgy, hogy a hátán fekv n alteste már a

HamsrMc-flMrleg.
(A XVL MáiadbM NBrebofKtoM
kénUt ealatoariflg. « brMoU



HarAntfejtés — 506 — Harapott seb

levegben legyen. A szülész a n lábai között áll,

segédei pedig két oldalt.

Harántíejtés (bány.), keresztben járó pásztafej-

tés ; csak nagy vastagsággal bíró, meredekendl
erek vagy telepek lefejtésére alkalmas. A telep

fekvjén vagy fedjén hajtott (1. az ábrái) a fo-

lyosóból kiinduló, a csapással keresztbemen, ren-

des munkaheljTnagassággal bíró, a telep egész

vastagságát átszel vágatokból áll, melyek a le-

fejtés után azonnal berakatnak ; ha Így a fejtés

Harántfejtés.

egy szintben megtörtént, az els harántvágatnál
a nyitvamaradó a folyosóból d emelkedvágatot
hajtanak és mihelyt elérik vele a munkahelyek
rendes magasságát (.3 m.), legelbb a fekv mellett
indítanak egy vágatot (b) és ha ez némileg elre-
haladt, megkezdik ebben a szintben is a haránt-
vágatokat (c), melyek a fedig kivágatván, bera-

katnak; így mívelik le azután egyik szintet a
másik után aluU-ól fölfelé. L. Bányamivélés.

Harántfekvés, 1. Magzatfekvések.
Harántgát (franc, traverse), sáncokban és vá-

rakban a fvédögáthoz merleges irányban épí-

tett gát, mellyel a védket és a fogát mögött fel-

állított lövegeket (ágyúk, mozsarak) oldalról jöv
lövedékek ellen biztosítják. Ha a H.-akban nin-

csenek barlangszeríi üregek, akkor azokat tömör
H.-aknak, ha pedig üregek vannak bennök, me-
lyekben emberek, lövegek v. lszerek az ellenség
részérl liajított lövedékek ellen is biztonságba
helyezhetk, akkor üreges H.-aknak nevezik.
Harántgyalugóp, \.' Gyalugép.
Harántmetszet, 1. Keresztmetszet.
Harántmü (franc, capormiére), a vár- és sánc-

árkok aljára épített, bombamentesen befödött fo-

lyosó, melybl az árok fenekére jutott ellenségre
ldözni lehet ; ha a H. mindkét oldalán vannak l-
rések, akkor ketts, vagyis egész H.-nek, ha csak
egyik oldalán lehet kilni, akkor fél H.-nek neve-
zik. A H.-vekbo gyalogságot és többnyire szóró-
lövegeket V. régi nagyöblü tarackágyukat (nagy
kartácshatásuk végett) állítanak fel. A H.-vek
Végre az árok két oldalán álló védk között a biz-
tos közlekedést is lehetvé teszik.

Harántnyúlvány közötti izmok (muscidi
tntertranwersarii), a hátizomzat ós tarkóizom-
zat mély rétegében vannak s a szomszédos csi-

golyák harántnyúlványait kötik össze. Mködé-
sük jelentéktelen oldalhaj lítás.

Harántolás (bány.), az érkzet v. a mellékkzet
megvizsgálására szolgáló vágat, melyet a csa-

pásra merleges irányban hajtanak a fed v. fekv
kzetben, v. csak az ér vastagságában.
Harántos csatarend (ném. schrage Schlacht-

ordnung, franc, attaque obliqtie). Ha az ellenség

aránylag igen hosszú csatarendbon (hadállásban)

várta be megtámadtatását, akkor több nagy had-
vezér (Epaminondas, Nagy Sándor, mind a két
Scipio, Július Caesar és Nagy Frigyes), számítva
arra, hogy az ellenfél nem lesz képes seregével
kell idben arcváltoztatást végrehajtani, egyik
szárnyát, többnyire azt, amelynek erejét az ellen-

fél jól ki nem vehette, visszatartotta, az elretört
szárnnyal heves ütközetet indított meg s ha az
ellenfél ferit csatarendjének komolyan megtá-
madottnak vélt részéhez indította, akkor az addig
visszatartott szárny hirtelen oldalvást nyomult
elre s oldaltámadást intézett az ellenség ellen.

Harántrezgés, olyan rezgés, mely a tovater-

jedés irányára merlegesen történik. Ilyen rez-

gést végez a kifeszített húr, ha egy helyen meg-
pengetik, V. vonóval hangzásra bírják ; ilyen a
pálcák, lemezek, harangok, kifeszített hártyák
rezgése, ha ütéssel v. hajlítással alakváltozás áll

be és rezgések keletkeznek. Légnem testekben

és folyadékok belsejében H.-ek nem lehetséges^
Harántszájuak (Plagiostomata, wiat), 1. ös-

halak.
Harántvágat, 1. Harántfejtés.
Harap, v. harap-égés, erdben, nádasban odább-

odább harapódzó tz.
Harapás (azeltt: Kuszin), kisk. üng vm.

szobránczi j.-ban, (1910) 411 rutén lak,, u. p. Jósza,

u. t. Remetevasgyár.
Harapégésgomba (Polyporus ovinus [Schaoff]

Fries, növ.). Kalapja 6—8 cm. széles, többnyire

kerek, néha szabálytalan alakú, boltozott, vastair

húsú. Színe fehér vagy halványsárgás. Felületo

eleinte sima, késbb cserepesen repedezett. A ka-
lap alján rövid csövek vannak, ezek nyílása finom
kerekded, eleinte fehér, késbb sárgás. Tönkj(>

2—4 cm. magas, egyenltlenül vastag, tömött. A
gomba húsa fehér. Különösen fenyvesben terem,

rendesen nagyobb mounyiségben, nyártól szig.
Szép és Ízletes húsa miatt nagyon kedvelik.

Harapkó (azeltt : Hrabkó), kisk. Sáros vm.
kisszebeni j.-ban, (1910) 565 tót lak., u. p. Szinye-

újfalu, u. t. Margitfalu. Hajdan Szt. Ágoston-rendi

remeteség volt itt, melyet 13S4 körül gróf Perényi
Miklós alapított ; a mohácsi vész után elpusztult.

Harapócs, a ló fels szegletmetszfogainak (I,)

küls alsó szegletén két ízben, bizonyos határozott

életkorban fellép csúcs, mely körülbelül egy évig
marad meg. Az ols kilenc éves korban, a második
tizenötóves korbanjelentkezik; a metszfogakr&gó
lapja az els H. idején harántul tojásdad, a máso-
dik H. idején pedig kerek. A H. keletkezése az alsó

metszfogsomak ezen korban bekövetkez elre-
nyomulá.>íára vezethet vissza. L. még Fog.
Harapófogó, 1. Szerszámok.
Harapott seb (yidnus morsum), a sebek-

nek külön csoportja; alakjuk, súlyosságuk és

gyógytartamuk rendkívül változó a harapáis ereje
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8 a harapó állat v. ember szerint. Enyhébb esetek-

ben csak y^vláfatások, majd kisebb-nagyobb szúrt

(a ssemfogimak megfelelen) vagy metszett (a

metartfbgaknál) seb^ lúzódáaok keletkeznek;

súlyonbb esetekben nagyobb ssövetrészek lebe-

nyéé beezakitása y. kit^)éee is lékrejöhet. Legin-

kább a kutya, macska, ló, szarvasmarha ós az
ember han^iását tanulmányozták. A H. rosszul

gyóg^nil, mert a szövetek zúzódásával jár, azon-

kívül, mert rendeeen fertzve isvan. A kutya hara-

pásának azad kiUönösjelentséget, hogya veszett-

ség tesjedéeének csaknem kizárólag ez a módja;
ezért Í8 kell minden kutya által megharapott
egyént veszettség ellen oltani. L. Veszettség.

Harar. 1. Harrar.
Harári nyelv, a sémi nyelvek legdélibb el-

ágazása, mcdyet csak Harrar városában és kör-

nyéke hasmálnak. Legközelebb az anihár nyelv-

hez áll, de ágy az arab, mint a környez bamita
nyelvekbl sok elem vegjiilt hozzá. V. ö. Mutter
Priedrich, Über die Harari-Sprache im östlichen

Afrika (Wien 1864); Pratorius, Zeitschrift der

deatschen morgenlándischen Gesellschaft (XXIIL
köt.) ; Pautítschke, Harrar. Forschungsreise nach
den Somai- und Gallalándem (Loipzig 1888).

Harastyán (azeltt : Alsóhráscsán), kisk. Zala

vm. perlaki j.-ban, (i9io) 458 horvát lak., u. p.

Hodosány, u. t. Murakirály-Perlak.

Haraszt (Filix, »«), 1. Harasztok.
Haraszt, kisk. Szepes vm. iglói j.-ban, ii9io)

276 tót lak., vasúti megállóhely ; u. p. Szepos-

körtvélyes, u. t Márkusfalva.
Harasztfa (aOv), Szily Kálmán szerint néhol az

égerfa, a horvát hrast (a. m. tölgy) alapján töl-

gyet is jelent, h. még Faharaszt.
Harasztiélék (!&), 1. Harasztok.
Harassthy, 1. Ágoston, hires északamerikai

és nyugatindiai utazó, szül. Bács vm.-ben 1812.,

megh. 1869 júl. 22. A dO-as években beutazta

Észak-.\merlká,t. Tapasztalatait nehéz magyar-
sággal Utazás Észak-Amerikában c. müvében irta

me^. Még a szabadságharc eltt atyjával és egész
családjával Éoak-Amerikába ment, hol Nicara-

gua államban nagy (Oréezmalmai voltak. Az alli-

gátorok tépték szét
2. H. Feretu; 1450tíyán született 1479-82-ig
és Pathócs>- Bertalan, 148:3. Szokoljl András,

14a3— 89-ig po<Ug Szokolyi és H. volt Szörény
bánja s ez utóbbi ugyanakkor már Arad föi^ánja.
A.;„. .,.., .^^ említik 1516. is. 1490-ben Sólymos és

ik kapitánya volt s 1492. a két vár ura-
Tvin Jánostól zálogba is vette7800 frtért.

rszággyülés megrótta t Koszorúvár el-

íHtt iö004Mm olykép vette át Országh
ilai palotí^át, hogy nekik ahelyett

1 (Arad vm.)Áj kházat építtetett,

kszorz volt ; 1518. összesen 74 faluból s

_'ból álló óriási uradalmat írathatott át

leányának, Katának s urának. Cseh nak
ésmásik leányának.Annának(Bakó-

'

uak)

nevére. Idközben elvesztette aradi fLspáoságát
s evvel minden politikai súlyát Most, úgy látszik,

a gazdálkodás nygétl is szabadnlnl akart. Má-
sodszor nsülve, Cseh László özvegyét vette el.

Élt még 1540. is. Ekkortájban hatánnottan 1.

Ferdin^d pártjához csatlakozott, de hamis pénz-

veréssel szennyezte bo nevét; e miatt Izabella

királjTié mint htlent s hamis pénzvert megfosz-
totta csálai uradalmától s azt, H. halála után, 1548.

Petrovics Péternek ajándékozta.V. ö. Márki, Arad
Tört. 1. 307—8.

3. H. Hermin (családi nevén Feigler), szí-

nészn, szül. Esztergomban 1872 febr. 22. Már
gyennekkorában föllépett a színpadon : iskolái el-

végzése után vidéken játszott, m^jd a budapesti

Vigszinbáznak megnyitása óta jeles tagja.

Haraszti (Hradin), adók. Vercze vm. eszéki

j.-ban, (1910) 860 többnyire magyar lak. ; u. p. Lacz-
háza, u. t. Vuka-Dobsin.

Haraszti. 1. Emil, zenei író,, szül. Nagyvára-
don 1885. FreálLskolai tanár. Állandóan ir zenei

cikkeket a napi, heti és szaklapokba ; 1907 óta a
Budapesti Hírlap zenekritikusa. Önállóan megje-
lent müvei : A faji elem Grieg zenéjében (1911)

;

Hiéay Jen élete és müi-^ (Budapest 1913).

2. H. Gyula, író, szül. Kolozsvárt 1858.
Tanári és doktori oklevelet szerzett a magyarból,
németbl és franciából. Tanár volt a nagykállói,

nagj'váradi, kassai és a budapesti VI, kerületi

állami freálískolákban, 1892. magántanárságot
nyert a modem francia irodalomból a budapesti

egyetemen. 1895. a kolozsvári, 1909. pedig a buda-

pesti tud. eg>'et a francia nyelv és irodalom nj*.

r. tanára, 1903-ban az Akadémia lev., 1906-ban
a Kisfaludy-Társaság rendes tagja lett. Eleinte

fleg a magyar irodalommal foglalkozott. Nagyobb
dolgozatai e tárgykörbl : Kötészetünk új népies

iránya (Budapest 1878, fleg a debreceni könrtM)

;

Csokonai Vitéz Mihály (u. o. 1880) ; Arany János-
ról 1881. közzétett terjedelmes essaije önállóan

megjelent 1913., miként 1882-iki Madách-tanul-
mánya is. Fleg azonban a francia irodalommal
foglalkozík.E tárgjkörbl magyar és francia folyó-

iratokban számos essait és bírálatot közölt, ön-
állóan megjelent egyéb munkái : A francia köté-
szet ismertetése (Budapest 1886) ;A nahtraksta re-
gény (u. o. 1886) ; André Chénier koUészete (a. o.

1890, e két utóbbi az Akadémia kiadásában) ; La
poésie d'André Chénier (Paris 1892, a magyar kiad.

bvített fordítása) ; Moliére élete és mvei (1897,

a Kisfaludy-Társaság kiadása, 2 köt) ; A francia
lyrai költészet feflódése (1900, a Kisfiiludy-Táraa-

ságkiad.); A Benaissance francia színköUészde
és a szinszerüség (1904. akad. székfoglaló) ; a
francia irodalom története (1904. Heinrich, Egye-
temes irodalomtörténet Q. köt.) ; Dnse Eleonóra
(1905); Chmeüle és kora (1906, a M. Tud. Aka-
démia kiad.) ; Jean de Schdandre, Tyr et Sidon
(1908, Paris, a Société des Ttrxtes frati^ais mo-
demes kiadása) ; Edmond Bostand (1912. Nép-
szer Fiskolai Könyvtár), ugyanez átdolgozva
franciául, hasonló címmel (1913, Paris, BüHio-
théque Hongroise): továbbá Pagnet Emil XVIII.
«z.-ának jegyietekkel ellátott fordítása (1898, a
M. Tud. Akad. kiad.). Ezenkívül fordított szfaunfl-

veket, beextíyekeí, regényeket franciából, olasz-

ból, angolból, spanyolból.

Haraaztüalo, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,

(1910) 467 magyar lak. ; n. p. Egyházasdarócs, u. t.

Körmend.
Haraszti—riokevai h. é. . A budapesti h. é.

vasút Dunaharaszti álkMuásától Ráczkevéig ter-
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jedö, 273 km. hosszú, rendos nyomtávolságú, rész-

ben göz-, részben villamosüzera h. ó. v. Megnyílt

1892 nov. 15. A r.-t. tartama 1981 febr. 5-ig ter-

jed. Építési alaptkéje 1.400,000 kor. A budapesti

h. é. V. kezelésében van.

Harasztkerék, kisk. Maros-Torda vm. marosi

alsó j.-ban, (1910) 1001 magyar lak. ; u. p. Székely-

vaja, u. t. Balavásár.

Harasztok (Füicinae, növ. ; három képmeUék-
lettel), az edényes virágtalanok osztálya, melybe

a harasztfélék (Pteridophyta) legtöbbje tartozik.

Rendesen nincs földfeletti száruk, csak rhizomá-

juk, ami a mérsékelt övi H.-ra jellemz, míg
a forró öviek közül többen faalakúak, levélkoro-

nás fák (1. Faharaszt és a H. színes tábláját).

Mind a kétféle szár a csúcsán növekedik, ebbl
bontakoznak ki a lovelek, melyek többnyire gaz-

dagon tagoltak, nevezetesen többször szárnya-

sak, gyakran igen tekintélyes méreteket ölte-

nek. A ílatal levél rendesen be van göngyöldve
csigavonal alakjában (1. szines tábla 1,4—6).
A rendes levelek alsó oldalán vagy külön, fer-

tilis leveleken fejlödnek a szaporodás szervei,

a sporangiumcsoportok (sarusok, 1. a II. mellék-

letet, 1—13. áhra). A sporangiumok közös vackon
(receptaailum) fejlödnek s a csoportot eleinte

finom hártya, a fátpol (irdusium) takarja (I.

a III. melléklet S. áhráját). A sporangiumok (4.

ábra) felpattanása után szabaddá válnak a több-

nyire gömböly, vese- vagy tojásalakú spórák

(13. ábra). A spóratartalom osztódásából (csírá-

zás, 5. ábra) létrejön a H. elötelepe (prothallium,
6- 8. ábra), amelyen kifejldnek a tulajdonké-

peni ivarszervek : a többcsillangós spermatozoidá-
kat tartalmazó hím ivarszervek (anthcndium,
7., 9., 10. áhra) és a petesejtet tartalmazó arche-

goniumok (7., 11., 12. áhra). A megtermékenyült
petesejt embrióvá lesz, ebbl pedig maga a szá-

ras, leveles harasztnövény fejldik ki. A H.-at a
sporangium alkotása szerint 2 alosztályra oszt-

ják: 1. az Euspwanf/iatae alosztályban az érett

sporangiumok fala több réteg, a levélnek egész
sejtcsoportjából erednek, spóráik egyfélék (homo-
spórásak). Az Ophioglossales (1. 0.) és a Marat-
ttales (1. 0.) sorozat tartozik ide ; 2. a Lepto-
^orangiatae alosztályban az érett sporangiumok
fala egyréteg, a levélnek 1 epidermis sejtjébl
erednek. Ide &Filicales (1. 0., szkebb értelemben
vett H.) és a Hydropteridales (1. 0., vízi H.) so-

rozata tartozik. A told régebbi korszakaiban a
H. a mainál sokkal gazdagabban voltak képvi-
selve. A szilurkor.szakban jelennek meg ós a szén-
korszakban érik el tetpontjukat; ekkor a föld nö-
vényzetének túlnyomó elemei voltak. A haraszt-
kövületek rendszoi-tanl hovatartozóságanéhacsak
bizonytalanul állapítható meg, nevezetesen akkor,
ha csak medd levélrészletek kerülnek el, vagy
a szoruszok rajtuk nem vehetk ki. Ilyen esetek-
ben az erezet alakja a dönt, ami azonban csak
mesterséges osztályzásra vezet. Ma él H. lovól-
erezotét a IL mellékid ábrái tüntetik fel 14—
24-vi. A ma él H. túlnyomó többségbon a forró
öv lakói 8 úgy itt, mint a mói*8ék(>lt övön fkép a
nedves árnyékos helyeket kedvelik, vannak fán
lakók is (l. színes tábla, 21). Az ember háztartá-
sában csak helyenkint van szerepük, sokkal na-

gyobb jelentségek, mint dísznövények ; lombjuk
üde zöldje, többszörös és finom tagoltsága és tar-

tóssága kedvelteti meg ket. Kertben árnyékos
helyre, mesterséges sziklacsoportra, vízesés mellé

kiválóan alkalmasak. Jelentsek a virágkötészet-

ben is. Az exotikus fajok üvegházak díszei.
Irodalom. Schkuhr, Die kryptogamisohen Gewilchse, 1. köt.,

Die FarnkrSuter, Wittenberg 1809; Presl, Tentamen pte-

ridographiae, Prag 1836 ; Knnze, Die FarnkrSuter in kolo-

rierten Abbildungen, Leipzig 1840— 51 ; Hooker W. J., Qe-
nera filicum, London 1842 és Species fllicxun, a. o. 1846—
1864; Metteoius, Filíces horti botanici Lipsiensls, Leipzig 1856:

Smith J., História fllicnm, London 1877 ; Hooker, FiUces
exoticae, u. o. 1859 ; Fée, Mémoires sur la famille des fou-

góres, Strassbiirg 1844—69; Eaton, Kerns of North America,
Boston 1879, 2 köt. ; Waldner, üeutschlands I'arne, Heidel-

berg 1879—83; LUerssen, Die Farnpflanzen Deutschlands,

Rabenhorst, Kryptogamenflora, 3. köt., Leipzig 1890; Milde
J., Die höberen Sporenpflanzen Deutschlands a. der Schweiz,
Leipzig 1865 ; u. a., Kilices Europ.ae et .^tlantidis, u. o. 1867 ;

Christ, Die FarnkrSuter der Erde 1897 ; Ascherson-GrSbner,
Öynopsis d. Mitteleurop. Flóra I., 1897 ; Sadobeck R., Pte-

ridopbyta; Engler-Prantl, Die Natürliohen Pflanzeafami-

lien, l. i., 1902.

Harasztos, nagyk. Torda-Aranyosvm. felvinczi

j.-ban, (1910) 1936 magyar és oláh lak. ; vasúti ál-

lomás, posta, távíró.

Haraszt-szr (uöv.), különféle harasztok tör-

zsein és a levélnyelek alján elforduló száraz, pik-

kelyes szrök (paleae), melyeket régóta véraltató

szerül használnak. Ily szrökkel ellátott gyök-
törzseket, néhány rajtuk hagyott levélnyéllel, már
a középkorban állati alakokká idomítettak,meIyek

barometz (agntis scythicus a. m. szittyahárány, 1.

0.), néven babonás célokra szolgáltak (v. ö. Szuió-

risz, A növényvilág ós az ember, Budapest 1905,

250. old.). Jelenleg paleae haemostaticae (véraltató

pelyvák) néven a gyógyszerkönyvekben szerepel-

nek és párnák és bútorok kitömésére való anyag-
ként, kivált Amerikában fontos kereskedelmi cik-

kek. A CiboHum Barometz és Gibotium glauces-

cens szrei Szumatra-szigeten Pennawar-Djambi
néven ismeretesok ; a Cibotium glamum ós más
Cibotium-ÍEíjk. adják a Sandwich-szigeti pulu-t,

az Alsophüa lurida, Gímoophora fomentosa,

Balantium chrysotrichum s mások pedig a Java-
szigeti paku-kidung-oi. Hosszúszálú fajtákat, más
rostolckal keverve, fonnak is.

Haraucourt (ejtsd: arokúr), Edmond, francia iró,

szül. Bourmontban 1857. A cluny-i múzeum igaz-

gatója lett 1903. Már els kötetével nagy sikert

aratott, melyet 1883. La légonde des sexes, poö-

mes hystériques címmel Siro de Chabley álnév-

vel adott ki. Kedves, melankolikus költeményeit

L'áme nue (1885) és Seul (1891) c. könyveiben
gyjtötte össze. Amis (1887) c. regényét kiváló lé-

lektani elemzése tünteti ki. Shylock (1889), Pa.-^

sión (1890). Héro et Léandre (1893) szüijátékni

val, Alienor operaszövogével a színházhoz fordul i

s ezután dramaturgiai értekezéseket és novellá-

kat írt. Les Vikings (1890) és Le XIX. Siéclo nag\

költeményeit az akadémia megkoszorúzta. Ijalth

regényei : Los Naufragés (1902), IjO Benit (lUOf)).

La Peur (1907). Magyarul megjelent: Léghajón
ós egyéb elb(»szélések. ford. GS)or Andor (líi03).

Haray Viktor, színész és író, szül. 1818., megh.
Kolozsvárott 1882 júl. 23. Jónevfl vidéki színész

volt, majd a szabadságharcban vit^^z katona, gróf

Teleki Sándor hadsegéde. A harc után sokáig

bujdosott, megd a koíozsvórí színháznál kezeli
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HARASZTOK II.

KftlOnbAiA bánatok sporan^ume*oportokAt t1mI6 lercle. 1. HyineDopbyUam. — 2. aieicheais. — S. CyUiea .

4. Ly^odium. — 6. DarallU. — 6. AdUntam. — 7. CyttopMrii. — 8. Ptertt. — 9. Polypodiom. — 10. Aapidiaa.
11. Aspleniom. — 12. Woodsia. — IS. DftraUlA.

Hansitok levéleresete. 14. RbipidopMiis peluu. — 15. Heaitelia rrandUolia. — 16. RUpbofIOMam tíIImbb.
17. Asplenium •scaleBtaai. — 18. AspleoioB (alattam. — 19. Oleandra piloaa. — 80. Polypodlam craMifoliDii.

SÍ. Ooolcea Mnsibilis. — SS. Polypodiam Swartaii — 23. Polypodloai nerüfolinni. — S4. Meaitcion reticolatani.
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3. Az Aspidium (ilix mas sporangiumcsoportja metszetben.
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4. Az Aspidium filJx mas sporangiuma.
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7. Idsebb prothallium.
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s. Az Adiantum capillus

veneris prothalliuma (p).

I az eisS levél, gy gyökér,

•z gy&kéfszálak.

12. A Pteris serrulau archegoniuma
nyitva.

p petesejt, ay kilépA nyAIlUKaepp.

6. Aspidium. A spórából

kicsírázott prothallium (pr).

tp a *p6ra laU.

5. A Polypodium csírázó

spórája.
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az Aspidium szárában.
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11. Zárt ardiegonliini.
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állást kapott. Élete utolsó éveiben jószágigasgató

volt fóuri uradalmakban. Tárcákat, népies és tör-

ti'iiolmi szinmúvekot irogatott, melyek közül a

Szökött szinés: és katona címt meglehets tet-

széssel adták a budapesti Nemzeti Színházban.

Harb (arab) a. m. háboni ; ddr alU. (a háború
területe) minden hitetlenektl lakott tertllet, mely
ellen vidtáaháborút viselni az iszlám fejedelmé-

nek kötoloooge; ennek ellentéte dár cd iszlám
(az iszlám terfllete).

Harbije, arab eredettt török szó. a. m. hadüg^'-

minisztérinm, hadügyi hivatal. Alapszava a harb
szó, mely háborút, csatát jelent. A hadügyminisz-
ter neve H, náziri, vagyis a hadügyi dolgok fel-

ügjelójo.

Harbin, mandzsúriai város, 1. Kharhin.
Harboor Orace (nitMi: harbor gren), város, járási

és püspöki székhely Új-Foundland szigetén, a Con-
ception-öböl Ny.-i partján, (isn) 4279 lak., mély
ós bizt<is kikötvel (világítótoronnyal), halászattal

élénk koreskedelemrael.

Harburg, az ugjanily nev járás székhelye
! fwrosz kerületben, (löio) 67.025 lak.,

j V kémiai iparral, nagy gummiárú-gyá-
!;;

i>-. sör-, hajógyártással és jutaszövéssel.

K ; -
; iini forfralma jelentékeny.

Harborger. Edmund. némí>t fest, szül. Eich-
stattbt'H 1846 ápr. 4., megh. 1906 nov. 4. München-
h. n tanult Limlcnschmit vezetése alatt.Genreképei

baj Ml- parasztokat ábrázolnak, humoros fijlfogás-

saí (Borvásár, 1898 München, Neue Pinakothek),
mely azonban titbb szerencsével érvényesült a
Kii.Mron.i.. Blátter számára készített illusztrációi

ában. Ezek H. nevét országszerte is-

•k'

lenféhaek fegyveres mérkzése.
link támadó és védelmi, a hasz-

nait l»|^verek szerint: tz- és szurony-H.-ot

;

van továbbá leköt-, halogató- v. döntö-H. Azon-
kívül beszélhetünk et-, utó- v. oldalvéd-H.ok-
rl stb.

Harcalakzat, a csapatok által a harcbalépés

oltt IV'ivett és a harc alatt is megtartott alakzat.

Ki a gyalogságnál a rajvonal s az ezt követ
tartalék, a lovasságnál a zárt, a tüzérségnél a
njitódott vonal. L. Harcmód ós Föharcalakzat.

Harcászat. I. Haditudomány és Hadászat.
Harcászati áttörés, 1. Áttörés.
Harcászati egységek, a legkisebb, harcásza-

tilag a harctéren még némileg önállóan fellép-

tetíietö csapatrészek, mint a század és flteg. Ha-
dászati egység a hadosztály és hadtest.

Haxeb£rd. súlyos vasbárd, melynek hátsó része
hegyes csákánnyal volt ^látva ; a középkorban
gyalogosok hosszú, lovasok rövid nyel H.-okat
használtak a vértek és pi^zsok szétzúzására.

Harcgát, a. m. sánc (1. o.).

Harcias Frigyes, 1. Frigyes, 3.

Harcias termesz (áiut). i. Termesz.
Harci játékok, nyilvánus viadalok különböz

<»k a görögöknél s r6-

'ottak. A középkorban a
i'i\;iLi inrnaKi'pnt'K KM. migkorunkbana különféle

atlttikai ós tornaversenyek felelnek meg a H.-nak.

Harci jelszó v. harci riadó, ellenség eltt hasz-
nált buzdító szó V. kiáltás, illetve ismertet jel.

Fkép roham eltt a katonák még manapság is

használnak harci jelszavakat. Ilyen H. a törökök-
nél: «Alla p]smid!i>, a franciáknál: «Enavant!»,
nálunk: aKajtalv, egyéb népeknél: «Hurrá!»
L. még Csatakiáltás ós Ismertet idek.

Harcjéürr, a han'balépés eltt és harcközben
földerít és biztosító célokra a csapat arcvonala
elé és oldalába kiküldött néhány katona 1—1 al-

tiszt V. tiszt parancsnoksága alatt, akik feladatu-

kat lehetleg titokban igyekszenek megoldani,
nehogy az ellenség észrevegye ket, de egyúttal

azt is meggátolják, hog>' az ellenség saját csapa-
tukat meglepleg megtámadhassa. L. Biztosító

szolgálat.

Harcképes valamely csapat vag)' hadsereg,

ha fizikai s morális ereje épségben van, ha min-
den a háborúban való használatra szükségessel

fel van szerelve s ha azon helyzetben van, hogy
a ha(^árat minden követelményének megfelel-

hessen. Harcra kész pedig akkor, ha képes vala-

mely ellenséggel rögtön szembeszállni.

Harckészség, átmeneti állapot a csapatok béke-
s mozgósított viszonya közt. A H.-hez tartozik az
összes hadszerek készentartása, a szabadságolt
állományú legénységnek s a tartalék egy részé-

nek behívása, a lövegek s hadszekereknek foga-

tokkal való ellátása. A H. által a csapatoknak
hadi célokra való alkalmasabbá tételét, az állam-

nak pedig a teljes mozgósítás költségeitl s ter-

heitl való mogkimélését érjük el.

Harckocsik (1. az ábrát), az ókorban több-

nyire kétkerek, hátul nyitott kocsik, melyeken
két ember állott: a
hajtó és a harcos. Az
ókorban az ily H. pótol-

ták a hiánj'zó lovassá-

got. Késbb különösen
a perzsáknál és egyip-

tomiaknál a H. kerék-
ag>-aira messzire kiálló

éles kaszákat is ersí-
tettek ; több Ily kocsi,

megfelel távközökkel
arcvonalat képezve, az
eIIon.«^>g közé vágtatott. H.-nak nevezték külön-

ben a középkorban azokat a nehéz hadiszekereket

is. melyekbl a XIV. sz.-ban a flamandok, a XV.
sz.-ban pedig a husziták szekérváraikat képezték.

Harcmöd, valamely népnek, seregnek v. fegy-
vernemnek a harcban követett különleges eröki-

fejtési mó4ja. Ez a kulturális állapot, a nép jel-

leme és hajlamai, illetve az illet fegyvernem
szerint igen kttltabözö lehet. A H. az illet had-
sereg által követett harcászatban nyer kifeije-

zést. Utóbbit elsteorban a fegyverfaatás befo-

lyásosa ; minél meessebtoe hatnak ezek. annál
korábban kell a menetalakzatokból (1. o.) a harc-
alakzatba (I. o.) átmenni. A mostani lfegyverek
és a tüzérség nagy és biztos találóképess^ foly-

tán a harcalakzatba való átmenet már 5—6000
lépésre az ellenségtl szükségessé válik, mdy te-

rületen belfll, hacsak a terepviszonyokjó fedezési
nem nyújtanak, csak csekély, nem túl tömör alak-

zatokban miitatkozhatik és mozoghat a csi^Mtt

;

ez az ú. n. szétszórt H., ellentétben az ezeltt szo-

kásos tömeges H.-dal szemben.

OOrdg harakooiL
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Az ókorban, bár a népek már akkor is távolra

ható fegyverekkel küzdöttek, ez még távolról sem
tette szükségessé a mostani szétszórt H. alkal-

mazását; az akkori harc még nagy tömegek harca

volt kis távolságra kopjával és karddal, zárt,sr
tömegekben. A görög harcrend falakzata a fa-

lanx volt, melynél a harcosok egy vonalban egy-

más mellett állottak, a lovasok és könnyüfegy-

verzetüek a szárnyakon ; a harcot utóbbiak nyi-

tották meg és csak azután következett a nehéz

fegyverzet hoplitafalanx támadása, melynek a

tömegek zárkózottságánál fogva igen nagy és

hatalmas lököereje volt. A lovasság a görög he-

gyes vidéken eleinte csak alárendelt szerepet ját-

szott, mígnem késbb Nagy Sándor azt jelenté-

kenyen kifejlesztette, de emellett ugyan egyide-

jleg a lökemharcászatot is a legmagasabb fokra

emelte. Kedvez harchelyzeteknek nagy mozgási
képesség által való kiaknázását legelsnek Epa-
minondas alkalmazta 371. Kr. e. rézsútos harc-

rendjével s e mellett haderejét egy támadó és egy
véd szárnyra osztotta fel. A görög falanxok leg-

szokásosabb nemei az alábbi ábrákból láthatók :

a.V Mözonse^es pháUáins:

b)£halaJam. phalani

A görögök hanyatlásával a rómaiak kereked-
tek felül, akik a légionárius harcrendet alkal-

mazták, mely elönyösebbnek bizonyult a görög
falanxnál. Ezen, Kr. e. a II. és I. sz.-ban hasz-
nált új harcformát az alábbi áhra mutatja

:

30-30 lovasból álló és 10 turmá-hdt, osztott lovas-

ság a légió szárnyain állott fel. A birodalom ha-

nyatlása felé a végromlást a nagy számmal alkal-

mazott katapultok és ballüták sem tudták a ger-

mánok fölényes H.-jával szemben feltartóztatni.

A germánok egyetlen nagy és mély harevonal-
ban állottak fel ; még pedig ezen belül a törzsek,

nemzetségek stb.egymás mellett s tagozáskép csu-

pán a középhad és a szárnyak voltak megkülön-
böztetve ; a felállítás alakzatai az egyenes vonalon
kívül az ék (Schweinskopf) és a félhold voltak

(1. az alábbi ábrákat). E csatarendek célja az el-

Germán félhold. Germán ék.

ááááá
LovossÓaa^ A ronuU, legi

Az arcvonal eltt a nyíllal és vetödárdával fel-

szerelt könny velitesek harcoltak szótszórt harc-
módban. Ezek mögött 3 harcvonalban, 30—50
lépés távközzel sakktáblaszeren állottak a hasta-
tusok két vetdárdával, karddal ós trrel felsze-

relve és könnyen páncélozva ; ezeket követték a
pilummal felszerelt principesek és harmadik
harcvonalban a 4m. hosszú hastával felszerelt öreg
triáriusok ; a két utóbbi harcvonalteliek ersen
páncélozva voltak. A hastatusok és principesek
100— 100, a triáriusok pedig 60-60 fbl álló

manipulusokba voltak beosztva : 3manipulus 1—1
cohors-ot, lOcohors pedig 1 légiót alkotott. A veli-

tesek a harc bevezetése után az állás szárnyaira
húzódtak vissza, mire a hastatusok nyomultak
elre s miután közeli távolságról a piluraot az
ellenségre dobti'ik, kardjukat vették el, mire a
principesek is megkezdték az elónyomulást. Az
eddigi harc alatt pihen triáriusok csak szükség
esetén vegyültek harcba a döntés elidézésére. A

lenséges harcvonal áttörése volt ; az élen a fve-
zér tartózkodott válogatott kíséretével s általá-

ban a sereg legvitézebb harcosai ; a sorok tömör-
ségét nagy, egymást érint, st néha összefzött
pajzsaikkal növelték.

A svájciak szintén nagy, 3—iOOO emberbl álló

tömegekben harcoltak, míg késbb a landsknech-
tek idején a tömegek már csak kb. 1000 ember-
bl alakultak.

A kézi lfegyverek technikájának elrehaladása
folytán a XVI. sz. végén a muskétások, vagjús a
lfegyverrel felszereltek száma már elérte a pi-

kások számát. Utóbbiak nagy és tömör testekben

állottak fel, míg a muskétások az arcvonal eltt
V. a térközökbon nyitott alakzatban harcoltak.

Nemsokára azonban a
• • • • í^<2«^*esefc zsoldoscsapatok meg-

bízhatatlansága foly-

tán a nyitott alak-

zattal lassanként fel-

hagytak s úgy a pi-

kások, mint a muské-
tások zárt alakzat-

ban, rendszerint 10
embernyi szélesség-

HastatuLsok,

\ Prirtcipesek'

fl^TriartusuJc a a Q| a 9

gel és ugyanily mélységgel biró kisebb négy-

szögekben állottak fel.molyek zászlóaljakká, úgy-

nevezett baiag-

liákká egyesit-

tettek, melyek-
nek magvát a

pikás, kerületét

pedig a muské-
tás kis négyszö-

gek alkották (1.

az ábrát). Ez
volt a spanyol
harcrend.

A németalföldi
Urániái Vilmos
a gyalogság

ezen harc-fel ál-

litást'iban annyi-

ban idézett el lényeges változást, hogy a pikás

és muskétás osztagokat felváltva egymás mellett

n



Haromod — 611 — Harcmód

alkalmazta ée evvel fölénybe jotott a spanyol tö-

mör ée merev hanrend fölött. A németalföldi

harcfelállitást az alábbi ábra mutatja:

El B H B Q
El S H

p ' pcas, m ntuskétcLs.

Oránial Vilmos harcrendje.

A mof^far hadügy Mátyás király alatt érte el

tetpontját, kinek a janicsárok mintájára szerve-

zett fekete serepe csakhamar világhírvé lön.

Ennek harcrendjét az alábbi ábra mutatja:

Sióréti

rwhe£

Sltkéryir

A svédfíc najary királya, Gusztáv Adolf, még
' >rániai Vilmos hon-rcndjénél is hajlékonyabb &
nin/Lrckonviibb harcff'lállítást alkotott, amennyi-
h' -'ságát már csak 6 ember mélységgel
ál

,
sót megtörtént az is, hogy a hátalsó

sorok az elsk térközeire lépvén, ezáltal a tölál-

litás csak 3 ember mélységAvé vált. Haderejét
Gusztáv Adolf dandárokba tagozta, mely az alábbi

ábra szerint rendszerint 3 harcvonalból állott

:

Peajok

liiiii Muskétások

liiSiiSBBHiii
QmoUT Adolf (Téd dwidirfelállítisa.

A svéd király a dandárok szárnyain felállított

lovasság harcászatában is nagy változást idézett

A XViU. sz. elején a pikások teljesen eltntek
s 'i^agy Frigyes seregének gyalogsága már ki-

vétel nélkül lfegyverrel volt felszerelve. (J volt

megteremtje az ú. n. vonalharcászatnak, mely-
nek lényege abból állott, hogy a sereg nemcsak
a harcban, hanem a menetek és nyugvás alatt is

nagykiterjedés, 8 sorral alakított két harcvona-
las fejldött vonalba tagozódott, melyben a zászló-

aljak egymás mellett 20 lépés térközzel állottak

;

e térközökben a zászlóalj- (ezred-) lövegek állottak

fel. A fölállítás két szárnyra (jobb- és balszárnyra)

tagozódott ; a gyalogságtól jobbra-balra a lovas-

ság állott szintén két harcvonalban, amint az a
legalsó ábrSól látható.

Az egymással szemben ekként harchoz tago-

zott seregek lassú ütemben, az ú. n. gránátos lé-

pésben (Grenadierschritt) közelítették meg egy-
mást, miközben ismételten szüneteket tartottak a
lfegyverekbl és lövegekbl adandó sortüzek

miatt. Ez így ment az ellenségtl egészen 150—
200 lépésig ; itt a végs szakaszössztüzek adattak,

mire, ha szükséges volt, szuronyroham követke-

zett. A terepnek emellett feltétlenül teljesen sík-

nak és akadálymentesnek kellett lennie, mert kü-
lönben a szép, de vékony, könnyen szétmálló had-

rend felbomlott volna.

A XVIU. sz. végén északamerikai mintára a
franciák kezdésére hova-tovább mindenütt a szét-

szórt H. fogadtatott el, amely Napóleon alatt

igen magas tökélyre emeltetett. Újabb idben a
hátultölt puskák, a gyérfüstü lpor és nagyha-
tású tüzérség rendszeresítése folytán a gyalog-
ságnál a szétszórt H. még jobban kifejlesztetett

és a zárt alakzatok jelenleg már úgyszólván tel-

jesen eltxintok, kivéve, ha a csapat jó terepfödö-

zékekre talál. A lovasság szintén lfegyverrel
szereltetett fel, hogy a földerít és biztosító szol-

gálatban önállóbbá tétessék ée ha kell, gyalog
tzharccal is, melyre mindinkább nagyobb súlyt

helyez, támogathassa a gyalogságot nehéz fel-

adata megoldásában. Harcform^a a rohamnál a
vonalalakzat, gyalogtüznél a rajvonal. A tüzér-

ség jelenleg már nagy távolságra igen nagy ha-
tóst képes kifejteni ; az vezeti be a harcot, az ké-

szíti el a gyalogság dönt támadását és az üldö-

zésnél, illetve visszavonulásnál is tevékenyen
közremködik.
A lfegyverek tökéletesítésével a H. mindig

újabb és újabb változásokn^ van alávetve. Jelen-

leg a gyalogság fharcalakzata a rüka rajvo-

nalalakzat, egyrészt a veszteségek osökkentésére,

másrészt, hogy minden katona fegyverének he-

lyes és célszer kihasználásában szomszédja által

ne gátoitassék. A nagyhatású géppuskák alkal-

Xarr

vottal

H
óycUog Jobb SMÓrny Lcvattmjfjothstúy

HkrcfelilIíUs » Tonalh&rcássat idején.

el fleg azáltal, hogy a vágtában végrehajtott
rohamot rendszeresítette, a tüzérség pedig alatta
sokkal mozgékonyabb lett.

mazása még inkább szftkségeesé teezí, hogy a
harcterületen minden tömörebb alakzat teljesen
mellztessék. A tüzérs^él a tarackok és nehéz
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ütegek rendszeresítése a gyalogságot még inkább*

mint annak eltte, természetes és mesterséges
fódözékek kihasználására utasítja. A modem nagy
fegyverhatás, mely egész valójában legelször az

angol-búr háborúban nyilvánult meg, kezdetben

a szurony értékét jóval lejebb szállította; az orosz-

japán háború és még inkább a nagy balkáni háború
ismét visszaállította, st még fokozta is a szurony-

nak régi fontosságát.V. ö. Rónai Horváth Jen, Az
Egyetemes Hadtörténelem vázlata (Budapest 1889)

;

Breit József, Az Egyetemes Hadtörténelem váz-

lata, 2 köt. (u. 0. 1899—1900) ; u. a., A Gyalogság
Harcászata (u. o. 1907) ; Jahns, Geschichte des

Kriegswesens von der ürzeit bis zur Renaissance
(Loipzig 1880) ; v. Boguslawski, Die Fechtweise
aller Zeiten (Berlin 1880); Meckel, AUgemeine
Lehro von der Truppenführung im Kriege (.3.

kiad. Berlin 1890); u. a., Grundriss der Taktik
(4. kiad. u. 0. 1897); v. Schlkhting, Taktische und
stratogische Grundsatze der Qegenwart (3. rész,

u. o. 1897—1904) ; Kessler, Tactique des trois

armes (Paris 1903).

Harcmozzanat, az egész harcnak egy bizonyos
része ; ilyen H. pl. a harc bevezetése a biztosító

csapatok által, a dönt tzharc vívása, a szurony-
támadás, az üldözés, a visszavonulás stb.

Harcoort (ejtsd: arkúr), falu Eure francia dép.

Bornay járásában, 409 lak. ; régi kastéllyal, fa-

iskolákkal. 1449. H.-t az ostromló franciák beve1>-

ték és a Talbot parancsnoksága alatt álló angolok
Dunois-nak meghódoltak. 1338-ban grófeággá,

1593. márkisággá, majd 1700. hercegséggé emel-
tetett.

Harconrt (ejtsd: arkúr), Eugéne d\ francia zene-
szerz, karmester és zenei író, szül. Parisban 1855.

A Sallo H.-ban népszer hangversenyeket rende-
zett ós 1900. megalapította a Grand oratorio-kat.

Tanulmányokat írt Beethoven szimfóniáiról. La
musique actuelle en Italie (1907); La musique
actuelle en Allemagno et en Autriche-Hongrie
(1908). Nevezetesebb szerzeményei : Mise (1876)

;

Tasso (opera 1903) ; szimfóniák.

Harconrt (ejtsd :h&rk6rt), WüliamOeorge Gran-
ville Vemon, sir, angol államféríiú, szül. Nun-
chamben 1827 okt. 14., megh. u. o. 1904 okt. 1.

Eleinte ügyvéd volt. 1868-ban a cambridgei egye-
temen a nemzetközi jog tanára lett s ugyanekkor
választották be az alsóházba, hol a liberális párt
Ipgtekintélycsübb tagjai közé emelkedett. Buzgó
híve volt Gladstoncnak s heves ellensége a fels-
háznak. Gladstone mind a négy kormányának
tagja volt, 1873-74-igmint koronaügyész, 1880—
1885-ig mint belügyminiszter, 188H. mint kincs-

tartó, 1892-95-ig újból kincstartó. Ezután 1898-ig
a liberális párt parlamenti vezére volt. Fia, Leivis
H. (szül. 1863.) 1904 óta tagja az alsóháznak.
1907-bon Campbell-Bannermann kormányában
közmunkaügyi miniszter lett, 1910 nov. óta pedig
a gyarmatügyi államtitkárságot viseli.

Harcrskkész az a csapat, mely oly alakzatban
és tagozásban van, hogy abból a harcot azonnal
felveheti.

Harcsa, 1. Harrsn-félék.
Harcsa-félék (Süuridae, Aiiat), a nyllthólyagú

Csontoshalak (Toleostei, Physostomi) rendjének
egyik családja. Zömök, otromba test, csupasz

br vagy csontos lemezekkel borított, de pikkely-

nélküli halak tartoznak ide. 560 fajuk ismeretes,

melyek Amerika, Ázsia és Afrika iszapos fenek,
lassan folyó v. álló vizeiben honosak ; Európában
csak egyetlen faj, a közönséges harcsa (Süurus
glanis L.) él. Utóbbi az összes európai halak közt
a legnagyobb, hossza eléri a 4 métert is ; súlya
ilyenkor 200—250 kg. Feje nagy, lelapított és éjpp

oly széles, mint hosszú. Fels állkapcsán mindkét
oldalon egy-egy hosszú, ostorszer, alsó állkap-

csán pedig négy rövid bajusza van. Hátsörény-
úszója kicsi, az alsó sörényúszója nagy és rész-

ben a kormányúszó alsó szárnyfelével van egybe-
forrva. Bre pikkelynélküli, nyálkás. Fejeteteje,

háta és úszószárnyainak széle kókesfekete, néha
zöldes, oldalai zöldesfeketék és olajzöld foltokkal

márványozottak, hasa kékesfehér, felhzött. Má-
jusban, júniusban, néha júliusig ívik. Veszedelmes
ragadozó. Húsa kövér, fiatalkorában jóíz. Svéd-
ország D.-i részétl kezdve Em*ópa egész középs
és keleti felében, továbbá Nyugat-Ázsiában is

honos, helyenként azonban hiányzik, pl. a Rajna,
Ems és Weser vízrendszerében nincs meg ; nem
fordul el Franciaországban, Spanyolországban,
Portugáliában és Olaszországban sem. A Duna
alsó folyásában nagyon gyakori. A Dunán kívül
hazánkban minden nagyobb folyóban, továbbá a
Balatonban, Fertben tenyészik. A külföldi H,
között nevezetesebb fajok: az angolna harcsa

(Glarias anguiUaris L.), a hájas harcsa (Stygo-
genes cyclopum Humb.), az ormos harcsa (Doras
costatush.), az elektromos harcsa (Malapternrus
eledricus L., 1. Elektromos halak), a vértes
harcsa (Ghaetostomus pictus Kner.), a páncélos
harcsa (Loricaria cataphracta L.), a tüskés
harcsa (Arius Herzbergii BI.), a törpe harcsa
(Ameiurus nébulosus Le Sueur) stb. A törpe
harcsa húsa nagyonjóíz, azonkívül ez a 8 bajusz-
szálú, törpe faj nagyon szapora, szívós élet s

úgyszólván minden vízben megél, ezért újabban
meghonosításával hazánkban is több helyütt meg-
próbálkoztak.

Harcsahorog, legnagyobb fajta, kovácsok által

készített, harcsafogásra szolgáló horog.

Harcsaponty, a rózsás márna (Barhus vulgá-

ris Flemm.) népies neve.

Harcsárlucska, község, 1. Fazekasrét.
Hárcsir v. hácsir, az olasz arciere szóból el-

rontott elnevezése a bécsi császári testörségnek.

Harcszekér. 1. Harckocsik.
Harcszer lövés, éles tölténj'ekkel való lövés

lehetleg harcszer viszonyok között, minek foly-

tán ez a lövésben való kiképzésnek legfontosabb

része és úgyszólván záróköve. A H. feloszlik

:

harcszer egi/es lövésre, melynél az egyes kato-

nák külön-kiilönoktattatnakazéles toltényekkel,

nem a lövöldében, hanem a terepen hirtelenül és

váratlanul f(>lbukkanó céltáblák ellen való lövé-

szetre; harcszer clögyákorlatokra, melynél már
egész rajok és szakaszok lnek hasonló, a ko-

moly harcot megközelít viszonyok között ; vé-

gül Jiarcszerii fögi/akorlatokra, melynél már szá-

zadok és zászlóaljak vívnak rendszeres harcokat
a céltáblák által különböz harcviszonyokat jelz
ellenség ellen. Egyik fcélja a H.-nek. hogy a
vezetk és legénység tzfegyelmét, hidegvérü.sé-
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gét és elhatározóképeseégót fokozza. A lovasság

éB tüzérség szintén tart ehhez hasonló H.-t.

Harcszünet. Hosszabban tartó harcok koretó-

boti iryukran hot«zabl>-rüvidobb ideig tartó szü-

uotek állanak be a csapatok kimerülése miatt v.

más technikai okokból, ha pl. a lószor már fogy-

tán van, annak pótlásáig ; ha köd ereszkedik le

\. sürú havazáskor stb.

Harctan, a harcászatot tárgyaló tudomány
azon része, mely a seregrészeknek és csapatok-

iKik harcra való alkalmazásával foglalkozik.

Harctéri erdítés, a terep megeródltésének

tvi ellentállúbbá tételének azon neme, melyet a
(í^apatok közvotlonül a harc eltt v. azalatt vé-

•n'>k. Kllentóteennok ea állandó erdítés, mely
hóko idején vétetik foganatba; ilyen pl. a

, ai .ik és oiryos eródük építése stb.

Harctéri szolgálat, a menetet, flderitést, biz-

tosítást, olszállásülást és az ezen tevékenységek

kurilli teendk mikénti végrehajtását foglaQa ma-
i;úban. .\ mi hadseregtlnkben a H.-ot a Szolgálati

Szabályzíit II. része tárgyalja.

Harcterület, az egy-egy seregrész v. csapat-

tp.st részére kiutalt azon terület, amelyen belül

neki a harcot az abban feltalálható ellenséggel

szemben kivívnia kell.

Harcvonal (nóm. Treffen), a harcra fejldött

csapatok egymás mögött lévó egyes vonalait ne-

vezik igy. A legels vonalban lév csapatok al-

kotják a tüzvonalat, a hátsók a tartalékokat. Na-
gyobb viszonyok között a tartalékok szintén több

H.-han állhatnak fel, illetve mozoghatnak.
Harcvonaltávköz (ném. Treffetidistanz), az

egyes barcvonalak közötti távolság.

Hares, nagyk. Tolna vmegye központi j.-ban,

(toio) 1022 magyar lakossal ; u. p. Sióagárd, u. t.

Zoniba.

Harczó, kisk. Maros-Torda vm. marosi alsó

j.-ban, (1910) 423 magyar és oláh lak. ; állami isko-

lával ; u. p. Mezöpanit, u. t. Nyárádtö.

Harczos (azeltt: Zboj), kisk. Zemplén vm.
sziunai j.-ban, (i9io) 1002 rutén lak. ; u. p. Utczás,

u. t. Révhely.

Hard, falu Bregenz vorarlbergl ker. kapitány-

ságban, a Bodeni-tó parsán, vasút mellett, (i9io)

3639 lak. ; pamutfestéssel, vegyi iparral, fürész-

nialmokkal és fakereskedelemmel. 1499 febr. 20.

itt Lryöztek a svájciak az ú. n. sváb háborúban.
Hard., természetrajzi s különösen indiai állat-

li'vt'k után Hardtvü'ke Thomas nevének rövi-
ilitese, ki hosszabb Ideig Indiában tartózkodott s

mint angol vezérrnagy halt meg a XIX. sz.

elején- Legnevezetesebb müve, melyet Gray tár-

saságában adott ki : lUnstrations of Indián zoology
(2 köt.).

Hardanger-Qord, 140 km. hosszú és átlag 6
km. széles tjord, amely NorvégiaDNy.-! részében
Bergen tartományba nyúlik be és tö^b ágat bo-

csát ki (az Aakre-, a SörQord). Partjai meredek
sziklafalak. A Thorsnutcn, a parttól alig 4 km.-
nyire, 1600 m. magas. A minden oldahról magas
hegyekkel környezett Qord festi tájakban gaz-
dag. Bejáratát a Bmmel, Stor és Tysnaes na-
gyobb szigetek órzik. Mélysége sok helyen 500
m.-nél nagyobb. Mellette terjed el Bergen, Hamar,
Krlstiania és lúnstiansand tartományokban a

Hardanger-fjeld, amelynek legmagasabb csúcsai

a Vosseskavlen (2055 m.) és a Jökken (1990 m.) és
amelyen számos kisebb tó van.

Hardegg (Hardeck) Ferdinánd gróf, Gyr vá-

rának szomorú emlék kapitánya. Rudolf király

1593 okt. közepén Szinán török nagyrezór köze-

ledésének hírére fvezérré nevezte ki. 1593 nov.

3-án Pálffy Miklóssal együtt Pákozdnál megverte
Hasszán budai basát; gyzelmét azonban egy-

átlalán nem tudta felhasználni. 1594 szén Szinán
nagyvezér megszállotta a Bécs kulcsának tekin-

tett Gyr várát, mely kiválóan megersítve, ele-

séggel és hadi fölszereléssel dúsan ellátva, sokáig

állhatott volna ellent. H. azonban a várat, öt napi

vívás után, az ostromlók meglepetésére, 1594
szept. 29. gyáván feladta, csupán az örségnek
fegyvereivel és podgyászával való szabad elvonu-

lását kötvén ki. Ezért Bécsben hütlenségi pert

indítottak ellene és femberével, Perlin János
Mikiós.sal együtt lefejezték.

Hardeknut, dán ( 1035-42) ós angol (1040-42)
király, Nagy Knut üa. 1035-ten követte atyját a
dán trónon. Anglia déli része is elismerte kirá-

lyául, az északi rész azonban I. Haraldot nyilvá-

nította királynak és csak ennek halála után (1040)

jutott egész Anglia birtokába.

Harden, Maximilián, német hírlapíró és poli-

tikus, szül. Berlinbon 1861 okt. 20. Publicista-

tehetsége az Apostola álnéven írt essay-gyüjte-

ménye (Berlin 1—5. kiad. 1892; neuePolge 1892)
és Litcratur und Theater (u. o. 1896) c. irodalmi

kritikái, de fleg a Zukunfl c. hetilapja és az ott

közölt éles kritikái által lett ismeretessé. Tehet-

ségét Bismarck is megbecsülte. H. mindvégig
megmaradt Bismarck hívének és kíméletlenül tá-

madta Caprivi grófot, Bismarck utódját, ki (1893)
Das Caprivi-Denkmal és Dio Bilanz des nenen
Kursos c. cikkei miatt sajtópört indított ellene.

E pörben a törvényszék H.-t 1894. több havi fog-

ságra ítélte. 1900-ban a német császár ellen el-

követett felségsértés és 1908. Moltke gróf rágalma-
zása miatt ugyan elítélték, de sikert ért el a csá-

szár körül csoportosult udvari klikk, fképen
Eulenborg herceg ellen indított akciójával. Neve-
zetes H. támadása Sudermann ellen (Kampfge-
nosse Sudermann, Berlin 1903) is. Osszegyt(jtött

politikai jellemrajzait Köpfe címen adta ki (1910).

Hardenberg, porosz község a düsseldorfi köz-

igazgatási kerületben, (igio) 12,605 lak. Szöv-
fonó ipar, vasöntés, gépgyártás.

Hardenberg, 1. Albert, tkp. Rizáus, szül.

1510. Hardenbergben, mogh. 1574 máj. 18. Em-
denben. Lasoo (1. Laski) által megnyeretv'én a
reformációnak, 1544. Melanchton ^ánlatára ud-

vari pappá és emdeni lelkipásztorrá, majd l.47.

a brémai ftemplom papjává lett. ahonnan azon-

ban t 1561. a szigorú lutheránusok elüldözték.

Szabadabb felfogása utat tört azonban magának
a polgárság körtben, úgy, hogy Bréma vonako-
dott elfogadni a formula concordlae-t 1567-töI

haláláig Emdenben volt lelkész. V. ö. Spiegel,

Dr. Albert Rizáus H. (Bremen 1869).

2. H., Friedrich von, 1. Novalis.
3. H., Kari August, herceg, porosz államférfiú,

szül. Essenrodában (Hannover) 1750 máj. 31.,

megh. Genovában 1822 nov. 26. 1770—82-ig han-

S3
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noveri szolgálatban volt. Azután a braunschweigi
herceg szolgálatába lépett, majd 1790—91-ig
ansbach-bayreuthi miniszter volt. 1791-ben II.Fri-

gyes Vilmos porosz miniszterré nevezte ki s ö

volt 1795. Poroszország képviselje a baseli béke-

tárgyalásokon, in. Frigyes Vilmos alatt H. be-

folyása egyre emelkedett s 1804. külügyminisz-

ter lett. De mivel elvesztette Napóleon bizalmát,

1806 ápr. vissza kellett lépnie. 1807 ápr.—júl. új-

ból külügyminiszter volt, de még a tilsiti béke
eltt le kellett mondania Napóleon parancsára.

Ezután pár évig visszavonultan élt, mígnem 1810
jún. a király kancellárrá nevezte ki. Mint ilyen

ügyesen alkalmazkodott Napóleon zsarnoki sze-

szélyeihez, de titokban elkészítette a porosz ál-

lam újjászervezését és megersítését. Napóleon
oroszországi kudarca után rögtön Oroszország
mellé állott s az 1813—14-iki német szabadság-
harcnak egyik vezéralakja lett. Részt vett az

1814. és 1815-iki párisi béke megkötésében s a

bécsi kongresszuson erélyesen védte Poroszor-

szág követeléseit. Nagy érdemeiért 1814. hercegi

rangra emelte öt a porosz király. 1817-ben a po-

rosz államtanács elnöke lett. Bár a szent szövet-

ség reakcionárius politikáját nem helyeselte,

mégis gyenge és léha viselkedése miatt teljesen

Metternich befolyása alá került s ezáltal a porosz

politikát is Ausztria szolgálatába terelte. V. ö.

Klose, Lében Kari Augusts, Fürsten von H. (Halle

1851); Ranke, Denkwürdigkeiten des Staats-

kanzlers Fürsten von H. (Leipzig 1877, 5 köt.)

;

Hausing, H. und die dritte Koalition (Berlin

1899).

Harder, Ágnes, német írón, szül. 1864 márc.

24. Tárcaszer útirajzokat s hazafias és pedagó-
giai írásokat tett közzé, melyek közül említen-

dk : Engelchen und Bengelchen (4. kiad. 1904)

;

Liebe (1905) ; Siebenschlafer (1904) ; Irdische u.

himmlische Liebe (1905) ; Vom Rain des Lebens

(1907) ; Frau Maja (regény, 1909) ; Anno Dazumal
(regény, 1910); Die heiligo Riza (regény, 1911).

Harderwijk (ejtsd:—vájk), város Gelderland né-

metalíoldi tartományban, a Zuidor-tó K.-i partján,

(1910) 7289 lak., hajózással, hajógyárral, halászat-

tal, horingfüstölökkel, a gyarmat-hadsereg szá-

mára toborzó-kaszárnyával. Kikötjének világító

tornya van. 1648-tól a gelderlandi egyetem szék-

helye volt, mely azonban 1810-bon megsznt.
Hardicsa, kisk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban,

(1910) 1228 magyar és tót lakossal. Postahivatal,

u. t. Tkotorebes.
Hardie, James Keir, angol munkásvezetö, szül.

Skótországban 1856. Nyolc éves korától 24 éves
koráig Ayrahiro szónbányáiban dolgozott mint
egyszer bányamunkás, miközben sokat tanult, s

1882. újságíróvá lett. 1886-ig egy helyi i^jságot

szerkesztett Cumnockban, 1887—90-ig pedig a
Labour Leadert. Elnöke az ayrshirei tónyászok
munkásegyesUletcnek s az 1893. alapított Inde-

pendent Labour Partynak. 1900-ban beválasztot-
ták az alsóházba s vezére ltt a munkíispártnak.
1907-bon Indiában, Új-Zélandban és Auszti'áliában
járt agitációs körúton,

Harding, KarlLudwig, csillagász, szül. Lauen-
burgban 1765szept. 29., megh. Göttingonbon 1834
aug. 31. Schröter lilienthali magáncsillagdáján

mködött 1800—1805-ig mint obszervátor. Itt fe-

dezte fel 1804. a Juno kisbolygót, sorrend szerint

a harmadikat. 1805 óta a göttingeni egyetemen
a csillagászat tanára. F mve: Atlas novus
coelestis (Göttingen 1808—23 ; újra kiadta Jahn
1856).

Hardinge (qjtsd: hárding). 1. H. of Penshurst,
Charles, lord, angol diplomata, szül. 1858 jún. 20.

1880-ban lépett a diplomáciai pályára s megfor-
dult Konstantinápolyban, Berlinben, Washington-
ban, stb. 1904— 1906-ig nagykövet volt Szent-
Pétervárott, 1906. a londoni külügjá hivatalba
alállamtitkárrá, 1910 jún. India alkirályává ne-
vezték ki. 1912 dec. Delhibe való bevonulásakor
merényletet követtek el ellene.

2. H., Artliur, sir, angol diplomata, az elbbi-
nek unokatestvére, szül. 1859 okt. 12. 1880-ban
lépett a külügyminisztériumba, 1890—91-ig a je-

lenlegi II. Miklós cár, akkori trónörökös kísérje
volt Indiában. 1891-94rig kairói fkonzul, 1900-
1905-ig teheráni követ volt. 1910-ben t szemel-
ték ki az erélytelen Gorst, egyiptomi fbiztos he-
lyére, de ennek halála és Kitchener lord kineve-
zése után Brüsszelben maradt mint követ. 1911
szept. Lisszabonba helyezték át.

3. H., Henry, viscount of Lahore, angol tá-

bornagy és politikus, szül. Wrothamben (Kent)

1785 márc. 30., mogh. South-Parkban 1856 szept.

24. 1808 óta részt vett az angolok összes spanyol-

országi hadjárataiban. 1815-ben a lignyi csatá-

ban bal karját veszítette el. 1820-ban az alsó-

házba választatta magát s Wellington kabinetjé-

ben 1828—30-ig a hadügyi tárcát viselte. 1830-
1841-ig három ízben volt írországi ftitkár, 1841—
1844-ig újból hadügyminiszter volt, 1844. pedig

Kelet-India fkormányzója lett. Mint ilyen sze-

rencsésen befejezte az els pendzsabi háborút s

jutalmul viscount címet és 5000 font évi jára-

dékot kapott. 1848-ban visszatért Angliába, 1854.

az angol hadsereg fparancsnoka, 1855. pedig tá-

bornagy lett.

Hardingstone (ejtsd: hárdingszton), Northampton
(Northamptonshire, Angliában) DK.-i elvárosa,

(1911) 7568 lak.

Hard labour (ang., ejtsd: -lebör) a. m. nehéz
munka ; a fogházbüntetés súlyosabb neme Ang-
Uában, melynek két foka van : a 16 éven aluli

férfl-elitéltek s a nk általában csak az enyhébb-

fokú H.-t töltik ki ; az idsebb férfl-eUtéltek 28,

esetleg 38 napot a szigorúbb fokozatú H.-ra vo-

natkozó szabályok szerint ; itt az elkülönítés, ott

az ogyüttmunkálkodás a szabály.

Hardouin (ejtsd: urduon), Jean, francia jezsuita,

szül. Quimporben 1646., megh. Parisban 1729
szept. 3. A teológia mellett fleg numizmatikával

és nyelvészettel foglalkozott. 1683-ban a Nagy
Lajos-félo kollégium könyvtíimoka s teológiai ta-

nár lett Parisban. Minden tudományossága mellett

különös állításai és túlzásba men kritikái általá-

nos feltnést keltettek. Rendtársai emiatt ellene

támadtak és tévállításainak visszavonására kóny-

szorítették. Igen sok müvet írt. Felemlítendk

:

Themistii orationes 33 ; C. Plinii Secundi hist. nat.

lib. 37 interpr. et not. illust. ; Nummi antiqui;

De re monetaria veterum ; ConcUiorum collectio

regia maxima, seu acta ooncüiorum et epistolae
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(Ifi rt't^ilrs ac constitatioQes summonun pontifi-

( mii iTJ küt.).

Hardooin-Mansart, építész, I. Mnnsart.

Hardt (Had, Haardt), általában erds hegy-

.
' It'nt, a középnémet hegyvidéken külö-

iiált szó (Manhartsberg, Spessart stb.),

u,- .'t.v,...«iöan a Vogózek É.-i végét értik H.-

hegység néven ; ez alacsony, erds begyvidék a ba-

jor Kiynai-Pfalzban. Uralkodó kzete a vogézi ho-

mokk, amely 300—460 m. átlagos magasságú
( latová terül szét, legmagasabb csúcsa aKalmit,
(83 m. Fiatalosabb vonásukat csak a hegység K.-i

roszón látunk, ahol a mélyen bevágódott folyók a

ht'g>st>t!r gránit, gnájsz, agyagpala és porílr alap-

ját f(i!t.\rták. Bányászata csekély, három-ötöd ré-

ritja, a földmívelés és állattenyésztés la-

irialkozása, néhol még a bortermelés is.

Hardt, 1. Enist, német Iró, szül. Graudenzben

Ihlú máj. 9. A katonai pályától megválva, Wei-
marbun toltpodiít lo, hol költészetének él. Lirájá-

t.ii) ke/(k'TlnMi stfplian George hatása alatt állott,

de egy újabb verskötetében : Aus den Tagén des

Knaben (Berlin 1904) már feltalálta sajátosan

"syul stílusát. Híressé lett két drámájával : Der
i\;inipf ums Rust'nrote (1903) és Tantils der Xarr

ili«)7). Az elbbi társadalmi dráma, melyben egy-

iiiás.«íal szemben állnak a gyakorlati céloktól ve-

z"t<'tt szülk ideális eszmékért rajongó gyer-

mekeikkel s az i^nságnak optimizmusa az a

rózsapiru, melyért a küzdelem folyik; a másik
dráma a Tristan-mondának egy epizódját vitte

>::; 1. ladra akkora sikorrel,hogy nemcsak a császári

^ iat, mellyel elször Hebbel Nibelungjait

,ik, hanem a Goethe-szövetség Schiller-

ü.ja; 1.- olnyorte. Kedves egyfelvonásos játéka,

Nimm (k'!.nn<los(1905), aft^cia irodalomba ve-

ztt i
• melynek H. egyébként is szeren-

c.Mís ;

.

. ácsa. Egyéb mvei : Gesamm. Er-

záhlungen i i'juy) ; Gudrun (1911).

2. H., Hermann. német protestáns tudós, szül.

Mollf'bon íOsnabrück közelében) 1660 nov. 15.,

iiicL'li. Mariniburgban 1746 febr. 28. A braun-
- - hi'iwg Helmstádtbe tanárnak és könyv-

majd a marienburgi kolostor prépostj á-

L..n. ,... .c/te ki. Nyelvészeti, írásmagyarázati és

t<^>rténelmi tartalmú müveinek a .száma mintt'gy

:^00 ; a történelmiek között sok maradandó becs
forrásgyüjtenióny van, mint pl. Magnum oecumeni-
cum Constantionse conciüum (Frankfurt és Leipzig

1697—1700, 6 köt.); História literaria reforma-
tionis (1717>. V. ö. F. Lcaney, Hermann v. d. H.
in seinen Briofon (Karlsruhe 1891).
Hardoin v. Arduin g}'rí püspök és Tamás

fehérvári fispán vezette 1097. Kálmán király
leánykér követségét Nápolyba s ura részére meg
Ls n\ LÓil Buzillát, Roger normann ki-

rály lOHban résztvett a pannonhalmi
;>üspök közt támadt pör békés
1 1 10. is ö volt a gj ri püspök.

l luiiti .-/..iiiii uMttj^arOTBzág Története I. 597)
az Arduin latinos, olaszos átaJdtása a Hartwich
német szónak, a kezd és végz «h« elhagyásával
s hajlandó t a legendairó Hartvikkal 0- o.) egy
személynek tartani.

Hardon (iiut), a közönséges agáma (Agama
stellio L.) arab neve. L. Agama.

Hardvar (Hurdwar, Gangadvara), város a
britindiai ENy.-i tartományokban, 311 m. magas-
ban, a Gangesz mellett, kb. 4000 lak. Ismere-

tes, nünt a hinduk egyik legszentebb helye,

ahol évenként márc— ápr. hónapokban százezré-

vel gylnek össze a zarándokok, hogy a Gan-
gesz hullámaiban bneiket lemossák. E zarándok-

iások ideje alatt nagy vásárokat is tartanak;

Pendzsab.Kaiímir, Radzsputana.Bengália és az an-

golok árúi cseréltetnek ki egymással. A minden
12-ik évben tartott ily zarándok-összejövetelt

Kumb-melának hívják; ilyenkor az eg:ybegyl
zarándokok száma az egy milliót is fölülmúlja.

1 760-ban egj' Kumb-melán két felekezet egymással
összetzvén, 18,(XX)-en estek el a küzdelemben

;

1847. pedig innen indult ki a rémesen pusztító

kolera-járvány.
Hardw., Hardtoicke Thomas nevének egyik

rövidítése, 1. Hurd.
Hardwicke, Thomas, zoológus, 1. Hard.
Hardy, 1. Alexandre, francia színmíró, szül.

1569 és 1575 között Parisban, megh. 1631—32
táján. Elbb a vidéki, majd a párisi, akkor még
gyermekkorát él francia színpad számára dol-

gozott s hihetetlen tevékenységet fejtett ki. Állí-

tólag mintegy 600 darabot írt, melyek közül csak

a legkedveltebbeket, szám szerint 33-at, adta ki

nyomtatásban (Paris 1624—28, 6 köt., új kiadás

Stengeltöl, Marburg 1884, 5 köt.). Tárgyait rész-

ben az ókori írókból, részben Boccaccio, Cer-

vantes és Montemayor mveibl kölcsönözte. F-
leg színpadi hatásra dolgozott. Stílusa köznapi, de

életteljes, mvei csupa cselekvésbl állanak. Leg-

érdekesebb Marianne (1610) c. tragédiája. V. ö.

Haraszti Gy., Bevezetés a francia tragédia tör-

ténetéhez (Biudapesti Szemle, 1892. éyf.);E. Rigai,

A. H. et le théátre fran^ais (Paris 1890).

2. H.,Edmund, szanszkrit- és valláskutató, szül.

1852 júl. 9. Mainzban, megh. 1904 okt 10. Würz-
burgban. Fmvei: Der Buddhismus (Münster

1890) ; Die vedische-brahmanische Periode der

Religion d. altén Indíens (u. o. 1893) ; König Asoka
(Mainz 1902). Több kisebb dolgozata a buddhiz-

musra vonatkozott.

3. H., Gaihame, visconnt, angol államférfi, 1.

Cranbrook.
4. H., I%owa5, angol regényíró, szül. 1H40JÚD.

2. Higher Bockhamptonban (Dorsetshíre). Építész-

nek készült, de 1871 óta te](jesen az irodalomnak

szentelte magát. Els regénye, Desperate Reme-
dies (1871), nem keltett nagyobb feltnést ; írói

hímevét Far from the Maddlng Crowd c. regé-

nyével (1874) alapította meg, amely a szerz neve
nélkül jelent meg és oly kiváló volt, hogy általá-

ban George Eliotnak tulajdonították. Erre követ-

kezett The Retum of the Native (1878), amelyet

sokan legkiválóbb alkotásának tekintenek. The
Romantic Adventures of a Milkmaid (188S); The
Life and Death of a Man ofCharacter (1886) ; The
Woodlanders (1887) és Wessex Tales (1888) c.

mveinek háttere H. szkebb hazája, Dorsetshíre,

melynek mesteri ngzát a^a. A mnlt és a jelen, a
természet jelenségei és a dorsetshire-i földmives

egyszer élete e regényekben egységes mvészi
egésszé olvadnak össze. H. azt is be akarja bizo-

nyítani, hogy nemes jellemeket találhatimk a leg-
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alárendeltebb foglalkozások körében is. Legnép-
szerbb mtive, a jelenkor egyik legolvasottabb és

leggyakrabban megvitatott regénye : Tess of the

D'ürbervilles : a Puro Woman Paithfully Presen-

ted (1891), egy parasztleány története, aki csábí-

tóját megöli és ezért maga halállal bnhdik, a

hsnnek rendkívül rokonszenves jellemzése ál-

tal tnik ki. 1894-ben jelent meg hét rövid elbe-

szélése : Lifo's Little Ironies, a tömör jellemrajz

és kompozíció remekmvei. Jude the Obscure

(1895) c. regényében a hs lelki fejldésére és a

legkisebb részletre is kiterjed pszichológiai elem-
záré helyezi a fsúlyt. H. a jelenkor legkiválóbb

angol regényíróinak egyike, az életet a maga
teljességében igyekszik felfogni ; egységes világ-

kép megalkotására törekszik és az emberi életnek

komor mozzanatait emeli ki. H. költeményeket is

Irt (Wessex Poems 1899 és Poems of the Pást and
Present 1901), melyek azonban prózai mvei mel-
lett egészen eltörpülnek. The Three Wayforers c.

drámája 1911. Dorchesterben került színre. Ma-
gyarul megjelent: Otthon, a szülföldön, ford.

Békési Gyula és Pallagi Gyula (Budapest 1898).

V. ö. Annié Macdonell, Thomas H. (1894) ; Lionéll

Johnson, The Art of Thomas H. (1894) ; F. A.
Hedgcock, Thomas H., Penseur et Artiste (Paris

1911).

Hardystomt (isv.), szemcsés tömegekben talál-

ható ; kristályai négyzetesek, kitnen hasadnak
egy irányban. Üvegfény, fehérszín; kémiai
összetételére nézve kalciumcinkszilikát, képlete

CagZnSijO,. Termhelye Franklin Furnace, New
Jersey államban.

Hárdzsije (háridzsije), török nyelven a kül-

ügyek minisztériumát jelenti ; hárdzsije náziri

:

külügyminiszter.

Hare (^itsdihér), AugustusJohn Cuthbert, angol
író, szül. 1834 márc. 1.3. Rómában, megh. 1903
jan. 23. St. Leonardsban (Sussexben). Igen sokat
utazott és útleírásait, valamint olaszországi tanul-

mányait igen sokra becsüUk. Mvei közül kieme-
lendk : Walks in Romé (1870) ; Cities of Northern
and Central Italy (1875) ; Walks in London (1877)

;

Cities of Southern Italy and Sicily (1882) ; The
Story of My Life (6 köt., 1896—1900) ; Days near
Paris (1887) ; Venico (1897) ; Florence (1897).

Haxelbeke (franc. Harlebeke; Haerlebeke),
község Nyugat-Flandria belga tartomány Courtrai
járásában, a Lys mellett, nagy dohány-, vászon-
és csipkogyárakkal, 7440 lak.

Harelda Steph. (íHat), a Lúdalakúak (Anseri-
forrnes) rendjébe tartozó Kacsnfélék (Anatiáae)
egyik neme, melynek egyetloufaja,a;ccre6'/ía<.'^a(H.

glaciális L.) hazánkban is elfordul.A hím nászru-
hában tiszta fehér ; általában fehér, háta, fels-
szárnyfedi és melle sötétbarna. A középs kor-
mánytollak igen hosszúak, feketék, a többiek fe-

hérek. Nyáron csak alul fehér. A nstény tollazata

hasonló a hlm nyári ruhájához. Csre fekete. Lá-
bai zöldesek. Hossza 54, szárnyhossza 22, fark-
hossza 10 cm. Hazája az északi sarköv, télen ná-
lunk is (Velencei, Fert- stb. tó) megfordul.
Hárem, arab eredet török szó, jelenti a mo-

hammedán ember családját, illetve feleségét. Ere-
deti jelentése «tilos, megtiltott hely». Ilyen a
dzsámila (mecsetek) egyik udvara és a lakóhá-

zakban a nk lefoglalta lakosztály, ahova idegen
férfiaknak belépni nem szabad. A Mrem-rael,
vagyis ni lakosztállyal szemben a férfiak lakta

helyiségeknek szelámlik a neve. A törvény csak
négy feleséget (H.-et) enged meg a hívknek. A
H.-ben nevelik a gyermekeket és ott történik a ház-

tartás körüli gondoskodás. A mohammedán nk
korántsem élnek oly rabszolgai életet, mint aho-
gyan azt az em'ópaiak elgondolják. Arcukat ugyan
el kell takarniok, ha az utcára kilépnek, de egyéb-
ként teljes szabadságban élnek. Vannak leány-

iskolák, tanítónképz intézetek, nk által ésnk
részére szerkesztett újságok, st újabban némi
feminista mozgalom is észlelhet. Régebben na-

gyobb fegyelem és ellenrzés alatt éltek. A szul-

tán H.-e pénzen vásárolt vagy ajándékba kapott
rabnkbl áll, akiknek a külvilággal vajmi kevés
érintkezésük van. A «szultán asszony» v. «szultán

kisasszonya címzés csak a padisah anyját, n-
véreit és leányait illeti meg. A szultán feleségeit

a kadyn (asszony) címzés illeti meg, kik közül
azé a "legnagyobb rang, aki a szultán els fiú-

gyermekét hozta a világra. A törvényes asszonyok
mellett ott vannak a szultán személyét kiszolgáló

gediklik-ék, míg az odalyk (európai nyelven:
odaliszk) a szultáni udvarban teljesít szolgálatot.

Hászeki a neve annak a rabnnek, akinek a padi-

sahtól gyermeke született ; a legels közöttük a

hászeki-sztdtán. E családos nk szolgákat tart-

hatnak és eunuchok felügyelete alatt állanak.

Ezek az eunuchok herélt fekete rabszolgák, akik-

nek kadin agaszi (asszonyok agája) vagy ki/zlar

agaszi (lányok agája) a neve. Ez agák legfbbjé-

nek igen nagy a befolyása a padisah udvarában.
A H. asszonyai közt a legnagyobb tekintély és

hatalmú a valide-siultán, a mindenkori padisah
anyja.

Haren, 1. Onno Zivier van, németalföldi költ,

szül. Leeuwardenben 1713 ápr. 2., megh. 1779
szopt. 2. Mint bátyja (1. H. 2.), ö is buzgó híve volt

az orániai hercegnek s magas hivatalokat viselt

;

1759. elhagyta az udvart s birtokaira vonult. Ki-

tn költeménye : De Geuzen (1769. ; új kiad. Am-
sterdam 1785), melyben a németalföldi szabadság-

harcot énekli meg.Dráraái közül a legjobb az Ágon.

Sulthan van Bantham (1769) cím. Mindkét test-

vér költeményei 1854. Dichterlijke werken van
Willem en Onno Zwier van H. (Deventer 1872—
1874) elmen jelentek meg.

2. H., Willem van, hollandi államférfiú és költ,

az elbbinek bátyja, szül. Leeuwardenben 1710
febr. 21., megh. Oedenrodeban (É.-Brabant) 1768
júl. 4. Eleinte nagy befolyású követ volt a brttsz-

szeli udvarnál, utóbb azonban ellenségei meg-
buktatták évS szkös viszonyok között öngyilkos-

sággal végezte életét. Irt lirai költeményeket,

melyeknek egyik gyjteményében, aHet mensche-

lijk leven címben (1760), a költ a maga életére

pillant vissza; továbbá: Friso (1742); Leonidas

(1768) óda, mely jelentékenyen hozzájárult ahhoz,

hogy a németalföldiek hívek maradtak Mária Te-

réziához és segítséget is nyújtottak neki. Össze-

gyjtött költeményeit újabban Jer. de Vries (Am-
sterdam 1824, 6 kötet) és J. van Vloten (Deven-

ter 1874) adta ki.

Háreth, l. Hárüli.
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Hari, abesszíniai pi'oz, 1. Dahab.
Hiria (ol. árpa, franc, fuirpe, ang. harp), a

legnagyobb, ujjal pengetett húros hangszer, a

inodern nagy zenekar nélkülözhetetlen allcütó-

rószo. Története a bibliai idkbl ered. 0-egyip-

tomi sírok dombormvein épp oly gyakori a hár-

fás alakja, mint Théba romjainak és a Nero-

kttrabeli Róma katakombáinak reliefjein. A kö-

zépkorban számos válfaja ismeretes: a gael és

a cwibriai H. az angol bárdok ketlvelt hang-

szere ; a hegjesszögben végzódö Spitzharfe, az

izkuuii H.é8& ketts H. (otíross-Doppel-Harffn)

Fraetorios «Syntagmau-jából, valamint a londoni

és berlini hangszergyüjteményokból ismert fej-

lettebb alakjai az ókor primitívebb szerkezet

H.-inak. A kromatikus H., Pfanger találmánya,

nehézkes kezelése miatt épp úgy nem vált be,

mint Light Uint-H.-Ja (Dital Harp), mely a lan-

tot a H.-val kombinálja. A H. történetében jelentós

mozzanat 1720. Hochbrucker találmánya : a pe-
ánl-H.. mely két pedál igazgatásával és a hang-

linak így eszközölt megrövidítésével

ki kromatikusán az addig diatonikus

n.-i. hl (Ilii zseniális kétrovátkás pedál-H.-ja (á

double mouvement) bonyolultabb modulációkra is

alkalmassá tette e hangszert, úgy hogy ma vég-

legesen polgárjogot nyert a szimfonikus és drá-

mai zenekarokban. Az Erard-féle H. a Cesz-dwc

skála hangjait adja hat és fél oktáván keresztül

(kontra (Jesz—gesz*). Ha a két pedált az elsó ro-

vátkába igazítom, a Odur skálát nyerem ; a má-
sodik rovátkába igazított pedálok viszont a Cisz-

dur skálára hangolják a húrokat. A hangszer or-

tográfiája sok tudást és tapasztalatot követei:

nagyon kevés zenoköltónk van, ki kifogástalan

H.-sz6lfimot tud írni. A H. zenekari hanghatásai
k isscmdo, az üveghang és a bisbigliando

itebbek. Elbbinél a pedálok kelló be-

állítása után ujjunkat végighúzzuk a húrokon ;

az üveehangok képzésénél a kézfej húsos rószó-
\'

'

ik közepén a húrt, így annak nyolcada
s : a bisbigliando olyan halk tremoló-

ív.iv, iii''iy('t a hárfá.^ két kézzel egyszerre játszik.

Ma a franciák írnak legszebben H.-ra ; közülük
fóleg Prumier, Parish-Alvars. Dubois, D'Indy,

IMernó és Debussy nevei említendk.
Háriacsiga (Harpa L., áiut), az Klülkopoltyus

csigák ( l^osobranchia) rendjének Harpidae csa-
lá(íi.'ih:i \ ;iló csiganem. A H. tojásdad, többé-ke-

ijt házát könnyen meg lehet ismerni
melkedó, egjközUen fiitó, éles szél
ikról. X ház csavarmenetei keskenyek,

í

.

;<les és nincsen fedvel ellátva. A lába
ig»'u uiigy, sokkai szélesebb mint a ház és kétsz(>r

oly hosszura kinyújtható. Ingerekre lába hátsó
rész.'t li' tudja fmi és elveti. Ez az érdekes ön-
csonkítás ritka a lágyteetüek (Mollusca) között,
s jellemz sajátossága a H.-nak. Az öncsonkítás
(anioiomia), amely a legcsekélyebb erfeszítésre
bekövetkezik, egy nagy gyrúsm ftató üreges
járat montében megy végbe. Az elveszett tMt-
ré^zt. bármilyen nagy is, csakhamar visszaszerzi,

újból megnöveszti az állat (regeneratio). Ennek
:iz érdekes csigának minte^ 12 foja ismeretes

;

' gközönségesebb a Dávid hárfacsigája (H. ven-

írkosa Lam.), amelynek kb. 10 cm. magas, dku-

zadt, tojásforma házán, világos ibolyaszín ala-

pon barnával szegélyezett fehér kerek foltok van-
nak, széles bíborvörös bordái pedig felül kicsúcso-

sodnak. Haz^a Kelet-India, de mint szobadíszt

nálunk is elég gj'akran lehet látni.

Hárfa-principál, 1. Orgona.
Hárlaszerü hangszerek, 1. Pengetett hang-

szerek.

Háriazongora (klavicitherium), elavult hang-

szer, melynél a függlegesen elhelyezett bélhúro-

kat billentyüsorral igazgatott rézpálcikák térítik

ki egyensúlyi helyzetükbl.

Haiií, Arnold, lovag, keleti utazó, szül. Harlf

várában (Jülich hercegség) l-tTl., megh. Geldern-

ben 1505. 1496—99. években zarándokúton be-

járta a Szentföldet, Kis-Ázsiát és Dél-Európát.

Járt Indiában, a Nikobari szigeteken és Mada-
gaszkáron. V. ö. Q. V. Groote, Die Pilgerfahrt

des Ritters A. v. H. (Köln 1860) ; v. Seydlitz, Die
Orientfahrt des Ritters A. v. H. (Weimar 1891).

Harflenr (ejted: ariiflr), város Seine-lnférieure

francia dép. Le Havre járásában, a Szajnatorko-

latjobbpartján, a Lézarde beömlésénél, 2612 lak.,

szappangyártással, olajtisztítókkal, gabona-, szen-

es trágyaárú-kereskedelemmel. V. Károly alatt,

Franciaországnak H. (Hareflot) volt f hadi- és

kereskedelmi kikötje. Újabban beiszaposodott.

1415-ben V. Henrik angol király elfoglalta. 143.3-

a Caux tart.-béliek (normandiaiak) J. de Grouchy
vezérlete alatt visszafoglalták, 1440. újra angol

kézre került. 1450. Dunois végleg visszaszerezte.

Hargita, az Erdélyi trachitláncolat legjelenté-

kenyebb tagja. A H. nevet általában használják

az egész Erdélyi trachitláncolatra s ez esetben

magában foglalja azon egész nagy hegytömeget,
mely a Maros folyónak DNy. felé való kanyarodá-
sától kezdve a Maros, majd az Olt mentében en-

nek a Kászonnal való összefolyásáig húzódik s a
Görqényi havasokat (1. o.), a tulajdonképeni H.-t,

a tíermányi hegyséaet (1. o.) s a Bodoki hegységei

(1. 0.) foglalja magában. Ezen értelemben a H. Er-

dély legjelentékenyebb hegységeinek egyike s

hossza ENy.-DK.-i irányban 136, szélessége átlag

30 km. A H. mint széles, nem igen meredekiü
emelked s 1000—1600 m. magas gát emelkedik
8 határt szabva a K.-re lev magas hegyföld s a
Ny. felé terül alacsonyabb belföld közt, Erdély

éghajlatára nézve is nagy jelentsége van. A K.-Í

oldalán ered Olt és Maros folyók irányát megha-
tározza, kényszerítve amazt D.-, ezt É.-felé kanya-
rodni, mignem a trachitgáton áttör. Ny.-i oldalán

a belföldnek azon nevezetes völgyei erednek, me-
lyek egymással majdnem egyközüen Ny. felé vo-

nulnak s Erdély bels medencéjét különösen jel-

lemzik. Szorosabb értelemben (»ak azon hegysé-

get nevezzük H.-nak, mely a Maros forrásától

kezdve D.-i irányban a Tolvajoshágóig (975 m.)

húzódik 8 így mindössze csak .30 km. hosszú s lö
knL széles. E hegylánc kisebbszerú tömeges fel-

föld, melynek oldalait mélyen bevágott völgyek
hasogaljják, széles derekát pedig kúp- ée harang-
forma hegyek tetzik. Legmagasabb csúcsai a H.
vagy Galusatetó (1798 m.), Pertötet (1689 mj,
Kakukhegy (1560 m.) és Ostoros (1.334 m.). A H.
belseje zord és lakatlan, többnyire rengeteg ordö-

ség, alsóbb részét lombos erdk (tölgy, bükk,nyir).
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magasabb tájait fenyvesek borítják. A H.-t aTol-
vajoshágó választja el a Hermányi vagy Baróti

hegységtl.
Irodalom. Honfalvy Jáaos, A magyar birodalom természet-

rajzi viszonyainak leírása, II. kötet: Orbán Balázs, A szé-

kelyföld leírása. I. köt. 75 1. ; Herbich Ferenc, A székely-

föld földtani leírása; Fronius Fr., Ein Ausflug auf die H.,

Verhandlungen d. Siebenb. Ver. f. Naturkunde, VIII. k. 102 1.

;

Hansmann, Die H. und ihre Umgebungen, u. o. XI. k. 209. 1.

;

Emke úti kalauz, Kolozsvár 1891 és 1901.

Hargitafrd, Csikcsicsó községhez tartozó

fürdtelep, Csik vm. felcsiki j.-ban, u, p. Csíksze-

reda, u. t. Madéfalva.

Hargraves (ejtsd; hargrévsz), Edmund Hammond,
az ausztráliai aranymezök fölfedezje, szül. Gos-
portban (Portsmouth mellett) 1815., megh. Syd-

neyben 1891 nov. 1. Fiatalon Ausztráliába ke-

rült, majd 1849. San Franciscoba ment aranyat
keresni, onnan visszatért Ausztráliába ; itt a Kék-
hegyek Ny.-i oldalán a kaliforniaiakhoz hasonló

földtani viszonyok fölkeltették figyelmét és 1851
májusában dús aranymezök fölfedezésére vezet-

ték. Az angol kormány 240.000 K-val jutalmazta.

Hari, kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári j.-ban,

(1910) 696 oláh és magyar lak., u. p. Magyarforró,

u. t. Maroscsúcs.

Hari Péter (bethleni), pedagógus, szül. 1762.
Nagyidán, megh. 1828 jún. 1. Máraraarosszigeten,

ahol 1792 óta a ref. iskola igazgatója volt. A ne-

veléstörténetben fontos mve: A szigelhi h. h.

vaüástételt tartók fiskolájának tanításbéli sys-

temája (Kolozsvár 1801), mely az általa teremtett

rendszert írja le. Más irányú mveket is írt.

Hári János, a hazudozó, nagyzoló obsitos vén
bakkancsos alakja, Garay János Az obsitos cím
humoros rövid költi elbeszélésében.

Hári Pál, orvos, szül. Budapesten 1869 aug.

29. Orvosi tanulmányait a budapesti és a bécsi

egyetemeken végezte, utóbbi helyen 1894. orvos-

doktorrá avatták. Boas berlini tanár mellett, majd
Bókay Árpád gyógyszertani, késbb Tangl kórtani

intézetében volt tanársegéd, 1911 óta ugyanezen
intézetben adjunktus. 1907-ben az élet- és kór-

vegytanból magántanári képesítést nyert. H. nagy-
számú irodalmi dolgozatai a normális ós kóros
anyagcserére, valamint az élet- és kórvegytan
körébl vett kérdések kísérleti megoldására vo-
natkoznak.

Hariali (növ.), 1. Gynodon.
Ilaricot (franc, ejtsd: arikó) a. m. paszuly. H.

de mouton, ürühúsból és répából készített francia

étel ; haricots verts a. m. zöld bab. — Hotel des

Jiaricots-nak nevezte tréfásan a párisi nép a nem-
zetrség börtönét ; ez elnevezés állítólag a nem-
zetrségnek a 100 napos uralom alatti parancs-
noka, Darricau nevének olfordítésóbl származott.
Haricska (növ.), l; Tatárka.
Harina (Münzdorf, Mönchsdnrf), kisk. Besz-

terczo-Naszód vm. besenyi j.-ban, (i9io) 989 német
és oláh lak. ; nevezetes a XIII. sz.-ból való tem-
ploma, mely kerekíves stílusban épült.

Haring, falu Tirolban. KuCfstoin kor. kapitány-
ságban, 1470 lak.,kincst{'iri bán^a. H.-töl Ny.-ra az
Inn mellett van Kirchbichl kisk., (i9io) 3028 lak.,

cementgjártással

.

H&ring, 1. Tlieodor, német evang. teológus,
szül. Stuttgartban 1846. Több helyen lelkész, majd

1886. zürichi, 1889. göttingeni, 1895. óta tübingeni
egyetemi rendes tanár. Mvei egyebek közt : Über
das Bleibende im Glauben an Christus (Stuttgart

1880); Unsere persönliche Stellung zum geist-

lichen Beruf (.3. kiad. u. o. 1899) ; Die Lebensfrage
der systematischen Theologie (Tübingen 1895)

;

Das christl. Lében aufGrund der christl. Glaubens.
Christliche Sittenlehre (Stuttgart 1902).

2. H., Tlieodor, német színész, 1. Döring.
3. H., Wilhelm, német regényíró, álneve Willi-

boM Alexis ; szül.BoToszlóhan 1798 jún. 29.,megh.
Amstadtban 1871 dec. 16. Bretagnei eredet fran-

cia családból származott, melynek tulajdonkóp

Hareng volt a neve. Berlinben végezte a gimná-
ziumot s mint önkéntes részt vett az 1815. had-
járatban. Jogot tanult s államhivatalba lépett,

melyet csakhamar odahagyott, hogy egészen az
irodalomnak éljen. 1856-ban szélütés érte s többé

sohasem épült fel egészen. Irodalmi munkássága
igen sokoldalú, súlypontja a történeti regényre
esik. Munkásságának kezdete Die Treibjagd c.

eposz (Berlin 1820). Nagy feltnést keltett Wal-
ladmor c. regénye, melyet (Berlin 182.3—24, 3
köt.) Walter Scott neve alatt adott ki egy baráti

fogadás következtében, k közönség és a kritika

hitt a misztifikációnak s a regényt angolra és mái!

nyelvekre is lefordították. Walter Scott neve alaf

jelent meg Schloss Adalon (Leipzig 1827, 3 köt.

is. Közben számos novellát írt Wülibald Alexi.s

néven, melyek összegyjtve is megjelentek (Ge-

sammelto Novellen, Beriin 1830—31 és Neue No-
vellen,1836,2 köt.).Próbálkozott a vígjáték terén is,

balladákat adott ki, útleírásokat írt, hosszabb ideig

szerkesztette a Berliner Konversationsblatt cím
lapot s Hitziggel együttesen Der neue Pitava!

címen (1842—63, 1—XXXni) bnesetek g^nijto-

ményét adta ki, mely az enem munkák között

els helyen áll. Legbecsesebb munkái történeti re-

gényei, melyek sorozata a Cabanis címvel kezd-
dik (Berlin 1832). Nevezetesebbek: Der Roland

von Berlin (Leipzig 1840, 3 köt.): Der falsch.>

Waldemar (Boriin 1842) ; Die Hoson des Horni

von Bredow (1846-48); Dorothe (1856). Munkái

20 kötetben 1874. Berlinben jelentek meg : tört.

neti regényei Vaterlándische Romano címen 188 i

8 kötetben. V. ö. Schmidi Julián, Neue Bilder aus

dem geistigen Lében unserer Zeit (Leipzig 1873) ós

Skm Ad., Zur Litteratur der Gegenwart (u. o.

1879).

Harington (etftod: héringrtn), John, sir, angol író.

szül. 1561. Kolstonban Bath mellett (Somerset-

shire), megh. 1612. írói hímevét Ariosto OrIand(>

furioso-jának angol fordításával (1591) alapítotti

meg, amely Erzsébet királyné kívánságára az

eredeti versraórtókben tolmácsolja Ariosto müvét
ós amelyet még ma is sokra becsülnek. Igen nép-

szerek voltak opigrammái (1618) is. LeveUMbiMi

saját korának humoros jellemzését kapjuk. (")sszo-

gyjtött munkái 3 kötetben Nugao Antiquae, Mi-

cellanies in verse and prose c. jelentek meg (Loii

don 1779).

Haring-vliet, a Maas (1. o.) torkolatának fels

ága Dt'l-Holland németalföldi tartományban.

Ilariota JDC. (növ.), a Cactaoeae (kaktusz-

félék) család génusza ; 2 faja Dél-Braziliában ho-

nos, fán vagy sziklán lakó növény, palack- vagy
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bunkóalakú, felálló, pozsgás tagokkal. Virágok

sárga, végálló, egyenkint emelkedik ki az apró

tilskekaszorúból.

Hariri (arab, a. ra. selyemkeresked), Abu Mu-
hamnied Kászim ibn Ali, al-, az arab nyelvtudo-

mány és nyelvraüvészet híres mestere, szül.

Baszrában 1054.. moírh. u. o. 1121. Neve különö-

sen 50 makámá-ja által vált híressé, az arab ma-
gasabb stílus i'io' különös faja által, melynek szá-

m.)s m»>rtékes köitoménynyel átsztt rímes pró-

zájában a nyelvmúvészet elmóssége jut érvényre.

V.7.m\ róifibb idók óta mvelt mfajt (1. Makáma)
H. iuu>lt" a lofjmairasabb tökéleteésógre e mun-
kájában, melynek keretét Szárúdzsi Abu Zejd

novú szélhámos kalandor viselt dolgai képezik,

ki a legkülönfélébb helyzetekben jelenik meg és le-

áicázáisa alkalmával szellemes ötletekkel vágja
ki magát. Rückert, Die Verwandlungen des Abu
St'iil von Serug cím átdolgozásában, az eredeti

I-
-'- - 'tésére a legnagyobb erlködést fejtette

i Chenery (1—26. szakaszai) és Stein-
")0. szakaszai, London 1898, Orien-

t ition Fund) fordították. Az arab ere-

(i :.. . ... ^ti"e d(» Sacy adta ki, arab kommentárral,

a költ életrajzát is magában foglaló bevezoté.ssel

(2 köt.. Paris 1822, második kiadás Reinaud és J.

Derenbourg-tól 1847—5-3) ; keleten is többször ad-

ták ki a m szövegét és Serisi kommentárját.
H. nyelvtudományi munkákat is irt, melyek kö-

zül az egjikben (A búvár gyöngye) a grammatikai
purizmus szempontjából rostálja meg a mvelt
stílusban is elharapódzott hibákat (kiadta Thor-
becke. Leipzig 1871) ; a másikban(Molhat al-i'ráb

ou les récréations grammaticales de H., kiadta és

ft am iára ford. L. Pinto 1889) az arab szintaxist

V'TSMS alakban adja el saját kommentárja kisé-

n'teben.

Haris (Grex Bechst., áii&t), a Guvatalakúak
(Ralliformes) rendjébe, a Guvat-félék családjába

tartozó madámom. Csre rövidebb, mint a feje,

gyengén hajlott. Hátsó i^ja oly hosszú, mint a
csüd V* réá», farka rövid. Egy ftya hazánk-
ban is él : a közönséges H. (Crex L.). Háta fe-

ketebama, bamas^:^ tollszegélyekkel. Hasa fe-

héres, az oldalakon vörösbarna sávokkal. Evez-
és fels szárnyfed tollai bamavörösek, az alsó

szárn>-fedói rozsdavörösek. Csre vörösesbarna.
Lábai ólomszürkék. Hossza 26, számyhossza 14,

farkhossza 5 cm. Észak- s Közép-Európában és
Ázsiában otthonos. Költöz madár. Áprilistól szig
hazánk nádasaiban, nedves rétéin, szántóföldein
elég gyakori. Gyorsfutó és inkább éji, mint nappali
madár. Estefelé hallatja sajátszer hangját. Rova-
rokkal, férgekkel táplálkozik. Földön, fben fész-
k'?l. A nstény június hóban 7—12 sár^, zöldes-
fehér, barnán v. kékesszürkén pettyezett tojást rak,
melyeket egyedül három hét alatt költ ki. Tojásain
oly ersen ül, hogy róluk elkergetni nem lehet,
inkább agyon hagyja m^át ütni. Hu-síU Ghirög- ós
Spanyolországban eszik. Fogságban megszelídül.
Hariska (nör.), 1. Tatárka.
Harisnya, eleinte brbl v. gjapjuszövotbl

volt varrva s az övhöz volt ersítve v. a nadrág
szárához oda varrva ; kötött és a nadrágtól külön
álló H. csak a XVI. sz.-ban keletkezett és Spanyol-
országban volt elször használatiban. VflL Henrik

angol királynak volt egy selyembl kötött nad-
rágja, melyet Spanyolországból kapott ajándékba
s mely akkor ritka fényüzíísi cikk volt. A
H.-kötést Angliában állítólag Williara Ridex ve-

zette be 1564-ben. A XVI. sz. végén H.-k színes

és fehér selyembl (fllet de Florence) készültek

kötött betétekkel,már akkor a parasztok is kezdték
a maguk kötötte H.-t hordani. A püspökök omá-
txisához tartozó H.-k (tibialia, caligae) a X. sz.-ban

jelennek meg, többnyire cseresznye-pú-osak vagy
violaszinüek voltak, eleinte vászonból, késbb
selyembl és bársonyból varrták. H-kötk ko-

rán használatba jönnek és drága díszüek. A
XVm. sz.-ban a H.-kött férfiak is hordják ezüst

vagy arany szövetbl, fémcsattokkal, a térd-

nadrágot és a H.-t ersítik meg vele. - H., a széke-

lyeknél durva fehér háziposztóból készült szk
parasztnadrág, darócnadrág, szümadrág. — H.,
világítótest, 1. Izzóiest

Harisnyaárúk, hurokkötéssel készülnek s kö-

tött V. kötött-szövött árúknak neveztetnek. A kö-

tött árú jellemzje, hogy varrat nélküli. A kötve
szövött árú varrott s ez a varrat minsége szerint

két csoporti'a oszlik, a szerint, amint szegélye szi-

lárd V. foszlókony ; els esetben a szegélyek egy-
máshoz tzhetk a nélkül, hogy a varrat vasta-

gabb volna s az ily árút szabályosnak mondják ; az
utóbbi esetben a varrat mindig vastag s azt ki-

szabottnak mondják. Ha a varrat helyenkint lapos,

helyenkint vastag, az árút fólszabályosnak mond-
ják. A kötött árú kézi kötéssel vagy a kötgépen
készül, a kötött-szövött árú pedig a kötszöv gé-

pen.Lényeges különbség a két gép között abban áll,

hogj- a kötgép ti elkülönítve mozgathatók s

ezért nem állíthatók oly srn be. mint a köt-
szövgép rögzített ti. A kötgépen csak durva
és középfinom árú, a kötszövgépen pedig tinóm
árú készül. L. Kötgép.

R&ritía. (HárethJ, 1. gyakori arab személj-név,

a. m. földmvel (szószerint : szántó), r«.>p]fó;. B
nevet több nabataus és arab fejedelem viselte ; a
görög-római forrásokban e fejedelmek neve rend-

szerint 'ApsTíx;, Aretas alakban jelenik meg. —
2. H. b. Hüizza, iszlám eltti arab költ a Bekr
törzsbl, a Mu'allakát (1. o.) gjTijteménybe felvett

költemények egyikének szerzje.

Háritófa, a facsúsztatóknál v. úsztatócsator-

náknál a fenékfák mellett, de ezeknél magasab-
ban, az ászkon kétfell elhelyezett szálfa.

Háritólap, a kardmarkolaton a kéz megvédé-
sére alkalmazott fémlap, melyet néha mvészle-
sen ékesítettek.

Harivansa a. m. Hari azaz Visnu isten törzse,

egy késkorbcli indiai eposz, a Mahábhárata füg-

geléke, mely Krishnáról szól. Franciába átültette

Langlois (Paris 1834—35). V. ö. A. Holzmann,
Das Mahábhárata und Seine Telle (2. köt., Kiél

189.3).

Harka. 1. Horka.
Harka, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (i9io)

1062 német (kizárólag ág. evang.) lak.; ren-
desen épített jómódú község, szép evang. temp-
lommal és iskolával. Van vasúti állomása (a Déli
vasút vonalából itt ágazik ki a sopron—kszegi
vasút), postahivatala. Közelében van a H.-i domb
nev különálló gúla. Vidékén jó szll terem.
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Harkabúz, kisk. Árva vm. trsztenai j.-ban,

(1910) 317 tót lak. ; u. p. Podvilk, u. t. Jablonka.

Harkács, kisk, Gömör és Kishont vm. torna-

aljai j.-ban, (1910) 368 magyar lak. ;
postahivatal,

távbeszél.

Harkácsi, 1. István, 1345—48. kalocsai érsek.

1342-ben a bácsi és kalocsai kanonokokmint pécsi

prépostot választották a kalocsai székre. Elfogadta

a választást s 1343 márc. személyesen kérte a szt.

széktl megersítését, de nem kapta meg. 1343.

májusban csanádi püspökké teszi VI. Kelemen
pápa, meghagyva neki elbbi javadalmát is. 1344
aug. veszprémi püspökké, 1345 márc. végre

kalocsai érsekké lett. Mint ilyen járt Rómában
a pápánál követségben a nápolyi ügy békés elin-

tézése céljából. V. ö. Theiner, Monum. I. 651, 654,

671, 672, 680, 689, 737 1. ; Schem.Coloc. 1886.X.

;

Pór, N. Lajos 165. 1.

2. H. Miklós. 1373-76. csanádi püspök. Az elb-
binek fivére. 1368 februárig erdélyi kanonok,ettöl

kezdve tinnini püspök volt.1373. XI. Gergely pápa
a csanádi székre tette át. V. ö. Tfieiner, Monum.
II. 88 ; Batthányi, Series episc. Chanad. 62. 1.

Harkály v. fakopáncs, 1. Harkályfélék.
Harkályfélék (Ficidae, AUat), a Harkályok ("Pi-

cifonnes) rendjébe tartozó madárcsalád. Csrük
hosszú, egyenes, négyélü, oldallécekkel, végén
vésszer és nagyon ritkán rövidebb a fejnél

;

nyelvük hosszúra kinyújtható, végén rendesen
visszafelé álló horgocskákkal. Szárnyuk közép-

hosszuságú, farkuk ékalakú, kormánytollaik he-

gyesek és merev gerincüek, ami a fán való kú-
szásuknál igen jó szolgálatot tesz. Kizárólag ro-

varokkal táplálkoznak, ezért hasznosak. Ers
karmokkal ellátott kúszó lábaikkal kitnen tud-

nak kúszni, éles csrülíkel pedig igen jól ki tudják

kopácsolni a kéreg alatt tartózkodó bogarakat.

Körülbelül .300 fajuk ismeretes, melyek — kivé-

vén Ausztráliát, Madagaszkár szigetét és Uj-Zé-

landot — az egész földön el vannak terjedve.

Erdei kóborló madarak, önkészítette faoduban
fészkelnek, fészküket szépen kisimítják és aljára

finom forgácsot raknak. 4—8 tojást rak a nstény,
melyekbl 12—14 nap múlva kelnek ki a fészek-

lakó kicsmyek. Hazánkban a következ tíz faj for-

dul el : a zöld harkály (Gecinus viridis L.), háta
élénk zöld szInü, a fels farkfodk citromsárga
árnyalattal, fejbubja karminpiros, a hím száj-

zuga vörös, míg a nstényé fekete, hasa sárgás-

zöldes, az oveztollakon 6—7 rozsdafehér haránt-

sávval. Lábai zöldosszürkók, ólomszürko csré-
nek hegye fekete. Hossza 31, szárnyh. 16, farkh.

10 cm. Európa és Kis-Ázsia lombos erdiben él,

télen a kertekbe is belátogat. Fogságban kedvetlen
és nem Igen tartható. A szürke Juirkály (G. canus
Qmel.), feje szürke, háta olajzöld, hasa zöldes-

szürke és csak a hönnek van vörös homlokfoltja.
Valamivel kisebb, mint az elbbi. Közép- és Észak-
Európa erdeiben ól. A fekete harkály (Pkus inar-
tius L.), egészen fekete, csak tarkója vörös, szeme
kénsárga, a fejnél hosszabb csre palakék. A küls
mells ujja a leghosszabb. Európa és észak-nyu-
gati Ázsia fenyveseiben és lombos erdeiben él.

Állandó madár. Hossza 46, szárnyh. 25, farkh.
20 cm. A nagy tarka liarkúly (Dendrocopus ma-
jor L.), fejtetne, háta és farktöve fekete, az ösz-

szetett szárnyakon 5 fehér harántsávval. Válla fe-

héres, alfelkömyéke karminvörös, a hím tarkója
vörös, a nstényé fekete. Csre és lábai kékes-
szürkék. Hossza 26, szárnyh. 13, farkh. 10 cm.
Európa és észak-nyngati Ázsia fenyveseiben igen
közönséges, sszel és télen a kertekbe is bejön.

Rovarok mellett még fenymagot is szeret enni.

A középharkály (Dendrocoptes medíiis L.), háta
és farktöve fekete, fejteteje karminvörös, az össze-

tett szárnyakon 6 fehér harántsáv. Valamivel ki-

sebb, mint az elbbi. Európa lombos erdeiben tar-

tózkodik. Afehérhátu harkály (pendrocopus leu-

conotus Becnst.), hasa rozsdavörös, fekete hossz-

foltokkal, háta fehér, válla fekete, a nstény fej-

bubja fekete, a hímé vörös. Az összetett szár-

nyakon 6 fehér harántsáv. Hossza 28, szárnyh.

16, farkh. 10 cm. Hazája Európa és Eszak-Ázsia.
Magyarország északi és délkeleti erdeiben fordul

el. A kis harkály (Dendrocopus minor L.), háta
közepe fekete, fehér övekkel, hasa fehér, fekete

hosszanti foltokkal. Az összetett szárnyakon 5 fe-

hér harántsáv van. A hím fejbubja vörös, a ns-
tényé fehér. Hossza 16, szárnyh. 9, farkh. 6 cm.
Közép- és Észak-Európa erdeiben — különösen a
tölgyesekben — tartózkodik. Nem ritkán nagyobb
kertekben is található. A háromujju harkály (Pi-
cmdes alpinus Brehm.), lábain csak 3 ujj van, a
bels hátsó hiányzik. Alapszíne fekete, fehér fol-

tokkal. Háta közepén fehér hosszanti sáv van, a
hím fejbubja sárga, a nstényé ezüstfehér. Vala-
mivel nagyobb, mint a kis harkály. Észak-észak-
keleti Európa erdeiben, különösen a fenyvesek-
ben él. Hazánkban magas hegységek fenyvesei-

ben állandó. A keleti tarka harkály (Dendroco-
pus cissa Pali.), hasonlít a nagy tarka harkály
hímjéhez, de valamivel nagyobb s alul tiszta fe-

hér. Közép-Magyarországban és Erdélyben gya-
kori. A balkáni harkály (Dendrocopus Lilfordi
Sharpé et Dress.), hasonlít a fehérhátu harkály
hímjéhez, de valamivel nagyobb. Csak a horvát-

szlavón területeken fordul el.

Harkályok (áuat), 1. Harkályfélék.
Harkanovci, adók. Verócze vm. naáici j.-ban,

(i9io) 1137 horvát lak. Vasútállomás, u. p. és u. t,

Koska.
Harkány, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,

(i9io) 797 magyar lak., vasúti állomással, posta-

és táviróhivatallal, telefonállomással. Az itteni

kénes hévforrást 1823. gróf Batthyánj' Antal ura-

dalmának csatornázása alkalmával véletlenül fe-

dezték fel és csakhamar felépült a fürd ; mivel

azonban a forrást a talajvíztl elkülöníteni nem
lehetett, a tulajdonos 1866. Zsigmondy Vihnossal

artézi kutat fúratott, ki 37 m. mélységbon gaz-

dag vízmedencét fedezett fel. E medence napon-

ként 42.000 hl. 62-2'' C. hmérséklet kénesvizet

szolgáltat, melyben Than Károly tanár a szénoxi-

szulfidot ftnlezte fel s ez a forrásvízbl oly mennyi-

ségben ömlik ki, hogy a felületen meggyújtható.

1887. új artézi kutat fúrtak. A kutak vizét kitn
sikerrel ha.sználják köszvényes, csúzos bántalmak,

idült brbajok, hurutok és higanykór ellen. A
frdintézet a fels- és alsó-fürdkbl és a teljes

fürdbl áll s 46 fürdszobát tartalmaz. A vendé-

gek részére a fürdben 67, a községbon 200 szoba

van. A fürd 55 ha. nagyságú, szép angol park-
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ban fokszik, csak 90 m. tongerfoletti magasság-
ban. Tulajdonosa B^iyovszky Lajos. V. ö. Freund
H., H. f !'>'-'< HudaiK'st 1871); Kiss József, A
Mecsek vczetókönyve Pécs városában
éeköru^ ..> 1894).

Harkányi (Uiktahirkányi), 1. 5é/a,báró, csil-

lapAs/ JT -J. íla, szül. Budape.sten 1869 ápr. 11.

Ta lit a budapesti, lii>c^»i és stra-ssbnrgi

e;.' i végezte. 189(j-ban bölcsészetdoktor,

l> iiT az ógyallai asztrofizikai obszer-

vai i.szervátora ; 1907. az asztronómia és

asztiutizika magántanára a budapesti egyete-

men : 1911. a Magy. Tud. Akadémia levelez
tat i: ^ sarkmagasságváUozások meg-
Kíii 'S elnvéleti magyarázaia (Budapest

löüii; ; UuMámosinzfdiüetáiféniftükrözésijden-
ségei : több asztrofizikai cikk az Astronomiscbe
^':lchrichtent)en.

2. H. Frigyes báró, polittkns és közgazdász,
.V/l

'

i'^n 1826 ápr. 6.. részt vett a szabadság-
ba (1 küirüldi utazást tett s hazatérése
utaii I < -/.i

«

ttt t^jbb vállalat megalapításában (ma-
gyar ált. biztosító társaság, földhitelintézet stb).

1867-ben tanácsos lett Gorove kereskedelmi mi-
nisztériumában, 1878. magjar kormánybiztosa
volt a párisi világkiáUItásnak, 1880— 1907-ig
tagja a közmunkatanácsnak. 1870 óta csaknem
minden ciklusban orsz. képvisel és a szabadelv-,
majd az ebból i\jjáéledt nemzeti munkapártnak
hséges követje. 1895-ben elnyerte a magyar
bárói rangot, 1911. a titkos tanácsosi címet.

3. H. János báró, kereskedelemügyi minisz-
ter, H. 2. fia, szül. 1859 ápr. 6. Középiskolai ta-

nnlmányait Budapesten és külföldön, fiskoláit
a hohenheimi gazdászati akadémián s a hallei

egyetemen v^ezte. 1882-ben átvette apja 8 a sa-

ját Dag>'kiterjedésú zempléni birtokainak kezelé-

sét 1896. és 1901. a facseti kerület szabadelv
programmal országgylési képviselvé válasz-

totta, de mandátumáról 1902. lemondott, hogy a
frendiházban foglaljon helyet. Kiváló szerepet
vitt a gj'akorlati mezgazdaság és az ipar terén,

többek közt az Orsz. Ipartanácsban is. 1913 júl.

14. a Tisza-kabinetben kereskedelemügyi minisz-
ípr lett.

Harkavy, Albert Ábrahám Jakovlevics, orosz
rlcntalista, szül. Novgorodnokban (Litvánia) 18-39.
A szentpétervári császári nyilvános könyvtár
könyvtárnoka. Iskoláit a vilnai zsidó szemináriimi-
ban ée a 8Zt.-pétervári egyetemen elvégezvén,
az orosz kormány a sémi népek történetének ta-
n'ilnií" '' bízta meg. Tudományos érde-
nieit ! :)itok kiadásával és kritikai fel-

)lgozasavai szerezte. Munkái orosz, héber, német
- francia nyelven : A zsidók nyelve Oroszország-

ban (1866) ; Történelmi földrajzi jegyzetek orosz
ós zsidó forrásokból (1866—89); Egyiptomi sza-
vak a bibliában(1870) ; Arab írók befolyása az oro-
szokra és szlávokra (1870—1871) ; A Sóm, Kham
08 Jáfet nevek eredete (1872); továbbá: Cata-
log der samaritanischen Handschrifteu in St. Pe-
tersborg; .\l^üdische Denkmáler aus der Krim
(1876) : Studien und Mittheilungen aus der St
Petersburger kais. Bibliothek (5 köt. 1879—82)

;

Mittheilungen über die Chazaren ; Sur le mythe
de Zervan, Titán at lapethoste chez les Arméniens

(1880) ; Additionsá rhistoüre des juifs stb. ; Neu-
aufgefundene hebráische Handschriften (1884).
Azonkívül nag>' tevékenységet fejtett ki a tudo-
mányos folyóiratokban.

Raxke(Herke,Arke, angolsz&sz Erce), anémet
mitológia nalakja, eredetileg alkalmasint a fel-

hk egyik istensége, akinek ekép számos egyez
vonása van Berchta, Frigg és Holda mitológiai

alakokkal ; is hol jó, hol gonosz tulajdonságok-
kal van felruházva. Németország É.-i tartomá-
nyaiban máig él alakja a néphitnek.
Harkiko, i. Arkiko.
Harkort, Friedrich, német iparos és politikus,

szül. Harkortenben 1793 febr. 22., megh. Dort-
mund melletti Hochbruch birtokán 1880 márc. 6.

Wetterben és Olpeban nagy rézmú-gyárakat állí-

tott ; 1857. Kaltenbachban vasbányát létesített.

1848-ban a nemzetgylésben királypárti volt, a
porosz képviselházban pedig a Vincke-frakcióhoz
tartozott, aztán Bockum-Dolffs-szal a balcentrum-
pártot alakította, késbb a haladópárthoz tarto-

zott s 1867. tagja volt a képviselháznak, azután
az észak-német Reich.stagnak. Munkái : Bürger- u.

Bauembrief(Braunschwoig 1851); Die Zeiten des

ersten westfál. (16.) Landwehrregiments. Ein Bei-

trag zur Geschichte der Befreiungskriege 1813—
1815 (Essen 1841); Über Volksbanken (Berlin

1851) ; Der westfál. Flachsbau (u. o. 1851) ; Über
das Proletariat, Teilbarkeit des Gnmdbesitzes u.

s. w. (Hagen 1855) ; Áltere Geschichte des Stein-

kohlenbergbaues u. der Stahl- und Eisenproduk-
tion der Grafschaft Mark (u. o. 1855) ; Geschichte
des Dorfes Wester (1856) ; Beleuchtung der Eisen-
zoUfrage (Iserlohn 1859).
QaxíoY (Charkov), 1. kormányzóság eurófai

Oroszország D.-i részén. Határai E.-on Kurszk és
Voronezs kormányzóságok, K.-«n a doni kozák-
ságvidéke, D-en Jekaterinoszlav, Ny.-on Poltava

;

területe 54,495 km«, (mi) 3.288,500 lak. Talaja
E. felé hegyes, D. felé fokozatosan lejts, kb. 200
m. átlagos magasságú lapos vidék s alsó D.-i ha-
tárát a donecki hegycsoportból kiágazó jelenték-

telen magasságú hegyek borítják. A fold termé-
keny s a hegyekben néhol vasérc és kszén talál-

ható. Hajózható folyója egy sincs s a meglev
kisebbek a Don és Dnyepr vízkömyékéhez tar-

toznak. Az éghajlat mérsékelt, bár nagy széls-
ségek (+ .35<* C) vannak benne. A lakráság há-
romnegyed része kisorosz s kevés kivétellel

orthodox gör. keletiek. Ffoglalkozásuk a föld-

mlvelés és állattenyésztés. Az ipar csupán a mez-
gazdasági termékek feldolgozására szorítkozik s

ezek között a gyapjú-, kender- és brfeldolgozó
iparvállalatok, valamint a malmok, cukor- és
szeszgyárak a legjelentékenyebbek. A kormány-
zóság 11 kerületre oszlik. A X. sz.-ban a
kormányzóság területén kazárok, pecsenyógek,
polovcok stb. laktak, a XIH. sz.-ban pedig tatá-

rok özönlötték el. A XVII. sz. elején kozákok ván-
doroltak be s a vidék Szlobodiszki Ukrt^na név
alatt volt ismeretes. A korm^unyjHiságot jelenig
formájában 18-35. szervezték.

2. H., kerület a H.-i kormányzóflág kOzepén

;

területe: 3306 km*, 408.522 lak.

•3. H.,f&városa a H.-i kormányzóságnak és ke-
rületnek; csiiios város, melyet a Hanjkovka,
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Netecsa és Lopanj folyók három részre osztanak.

Lakossága 1856. alig érte el a 30 ezret s ma már
Í1911) 236.04;2-re rúg s köztilök mintegy 60% nagy-
orosz, 29''/o kisorosz, ö^lo zsidó ós 2''/o német. H.

a kormányzóság, érsekség s a 10. hadtest parancs-

nokságának székhelye. Van benne egy székesegy-

ház, 26 orosz, 1 katolikus, 1 protestáns és 1 zsidó

templom. A közmveldési intézetek közt els he-

lyen áll a császári egyetem (alapíttatott 1803.),

történet-filológiai, fiziko-matematikai, jogi és or-

vosi karral, csillagvizsgáló intézettel, botanikus-

kerttel.a technológiai és állatoi-vosi fiskola, ne-

mes kisasszonyok felsbb tanintézete, 3 flú- és 2
leánygimnázium,flú- és leány-progimnázium, reál-

iskola, kerületi iskola, papi szeminárimn, bába-

iskola, két sebészeti iskola (egyik nk számára),

számos elemi és magániskola ; továbbá szinház.töbh
tudományos társaság és pénzintézet. Egyéb intéz-

ményei sorában legnagyobb fontosságú a gyapjú-

kereskedelmi társaság (1838-ból). Kereskedelmi és

ipari tekintetben H. Oroszország egyik legfonto-

sabb helye. Országos vásárai európai hírek. A
monda szerint H.-ot Hariton és Harjko kozákok
alapították, 1556. faerdítésekkel látták el, késbb
pedig a H.-i és cserkaszki ezredek állomása volt.

1708. a kijevi, 1732. a bjelgorodi kormányzóság-
hoz tartozott, 1765. a szlobodszko-ukrajnai kor-

mányzóság, 1780. a H-i helytartóság, 1796.ujra a
szlobodszko-ukrajnai kormányzóság s 1835. a H.-i

kormányzóság szélchelye lett.

Harl., emlsállatok és hüllk tud. neve mellett

Harlan Richárd amerikai zoológus és geológus
(szül. 1796szept. 19. Philadelphiában, megh. 1843
szept. 30. New Orleansban) nevének rövidítése.

Harlan, WaUer, német író, szül. Drezdában
1867 dec. 25. Jogi tanulmányaitól a színházi kritika

felé fordult s 1895—1904:-ig a berlini Lessing-

szinháznak dramaturgja volt. Kritikai elveit

Schulo des Lustspiels (Berlin 1903) c. mben fog-

lalta össze. Mióta dramaturgi állásától megvált,
költi munkákat bocsátott közzé, mink: Die
Sünde an den Kindern (regény 1908) ; Der latei-

nische Esel (vígjáték, 1909) ; Jahrmarkt in Puls-

nitz (1904, 2. kiad. 1905) ; Familienszenen (elb.,

1912) ; Catrejns Irrfahrt (elb., 1912).

Harland, Henry, amerikai író, szül. Szent-

Pétervárott 1861-, megh. 1905. A Harvard-egye-
temen tanult, azután Európában hírlaptudósító,

majd Londonban a The Yellow Book kiadója volt.

Nevezetesebb regényei : Mrs Peixada (1886); The
Yoke of the Thora (1887) ; My Uncle Florimond

(1888) ; Mea Culpa (1893) ; The Cardinal's Snuff-

box (1900) ; The Lady Paramount (1902). Magya-
rul megjelentek : Sampauls grófn, ford. ö. M.

;

A bíboros burnótszelencéje, ford. NoveUij Riza

(1909).

Harlebeke, város, 1, Harelbeke.
Harlech, Marionet walesi eountjnak egykori

fvárosa, a tenger partján, most jelentéktelen
falu ; ismeretes azon ersségérl, amelyben a nor-
thamptoni csata után (1460) Anjou Margit és a
walesi herceg menedéket találtak.

Harleian colleotlon v. Bibliofheca Hat-
leiana, 7639 kötetbl s 14,236 eredeti okle-
vélbl stb. álló gyjtemény neve, melyet Harley
Róbert, Oxford és Mortimer gróQa (1. Oxford.

1661—1724) és fia Edward (1689-1741) gyjtött

;

utóbbinak neje 10.000 fonton (240 ezer kor.) az
államnak adta el s ma a British múzeumban van.

V. ö. Roscol, R. Harley, Earl of Oxford (London
1902). Híres könyvtárát, metszet- ós röpiratgyüj-

teményét 1742-ben 13.000 fonton adták el ; róla

szól Oldys : Harleian Miscellany (1744-46, 1-VIIL
és 1808—13, 1- X. köt. Utóbbi Park-tói).

Harlekin (Harlequin) a. m. Arlecchino (1. o.).

Harlekin (állat) néven ismerik a németek a
pöszméte araszoló pilléjét (Ahraxas v. Zerene
grossulariata L.). L. Araszolok.

Harlem, város, 1. Haarlem.
Harlequin, Reviczky Gyula (1. o.) írói álneve.

Harlequin-opál, 1. opál.

Harless, 1. Émü, német flziológus, szül. Nürn-
bergben 1820 okt. 22., megh. Münchenben 1862
febr. 15. 1848-ban a fiziológia magán-, 1849. rend-

kívüli, 1857. rendes tanára lett Münchenben.
Mvei : Lehrbuch der plastischen Anatomie (Stutt-

gart 1856—58, 2. kiadás Hartmanntól, u. o. 1876)

;

Muskelirritabilitat (München 1851) ; Molekulare
Vorgange in der Nervensubstanz (u. o. 1858—61)

;

Zur inneren Mechanik der Muskelzuckung (u. o.

1863) ; Populáre Vorlesungen aus dem Gebiete der

Physiologie u. Psychologie (Braunschweig 1851).

2.H.,Gottlieb Christoph.német klassz, filológus,

szül. 1740 jún. 21. Kulmbachban, megh. 1815
nov. 2. Erlangenben. Ugyanott mködött, mint a
költészet és ékesszólás egyetemi tanára. Sok be-

cses munkát Irt, fleg szorgalmas anyaggyüjtö
volt. Legérdemesebb munkája Fabricius Biblio-

theca Graeca-jának 4. kiadása (Hamburg 1790—
1809, 12 köt., nem teljes). Életét fia, Christian

Friedrich H. irta meg (Erlangen 1818).

3. H, GotÜob Chtistoph Adolf] német teológus,

szül. Nürnbergben 1806 nov. 21., megh. München-
ben 1879 szept. 5. Az erlangeni egyetemen 1833.

rendkívüli, 1836. rendes teológiai tanár ós egye-

temi hitszónok lett. Mint képvisel a bajor ország-

gylésen erélyesen küzdvén a protestáns kato-

nákra is kötelez térdelési rendelet ellen, a kor-

piánynál kegyvesztett lett s Bayreuthba tétetett

át (1845), mint egyháztanácsos, de még ez évben

a lipcsei egyetemre hivatott meg tanárnak s egyik

ftemplom lelkészének ; majd Drezdába udvari f-
lelkésszé s az egyházi ftörvénj'szék helyettes

elnökévé nevezték ki. 1852-ben Münchenben a
protestáns fegyháztanács elnöke lett. Sonn-

tagsweihe (2-ik kiad. 1859-60, 4 köt.) c. alatt

közzétett eg>-házi beszédein kívül jelesebb mü-
vei: Kommentár über d. Brief Pauli an d.

Ephoser (2-ik kiad. 1858) ; Theologische Encydo-
padie u. Methodologie (1837) : Die christlicho P'thik

(8-ik kiad. 1893) ; Kirche und Amt nach luthori-

scher Lehre (1853) ; Das Verháltniss des Christen-

thums z\ir Kultur u. Lebensfragen der Oegen-

wart (2. kiad. 1866) ; Brachstcke aus d. Lében

eines süddeutschen Theologen (1872 és 1875).

V.ö.W. V. Langsdorff, Dr.Adolf v. H.(Leipr. 18981

4. íf., Johann Christian Friedrich, német or-

vos, szül. Erlangenben 1773 jún. 11., megh. Bonn-

ban 1853 márc. 11. Egj'etemi tanulmányait szül-

városában végezte, ahol 1794. doktorrá avatták.

1796-ban rendkívüli, 1805. rendes tanár az erlan-

geni egyetemen. 1818-ban a belgyógyászat rendes



Harley - 523 — Harmadkor

tanára Bonnban. Mdvei közül leghíresebbek a

következk : Analocta de dysentoria et Imprimis

ejus therapia in antiquitatibus (Eriangen 1801)

;

0{»*»ra mJnora licadt'mica (Loipzijr 1815) ; Unter-

su iibor dio Natúr. Entstehung: nnd An-
p' ift dos golben Fiobers u. s. w. (Nüm-
l ! tio indist'ho Cholera nach allén ihren

K 1 (Braunsc'hwoig 1831). Különös

Hltv. iir.'í inrditott a balneológiára s erról több

munkája tanúskodik.

Harley, fio/xT-í, gróf, angol államférflá. 1. Oxford.
Harlez. Charles de, belga orientalista, szül.

Lióícbt'n laSi., megh. Louvainban 1899. 1874
a louvaini osnotom tanára lett. Mködése az ind

és iráni nyelvek körében mozog, majd késbb a

kinaí-ra tért át. Müvei : Avesta traüduction dn
text zend (Liége 1875—77, 3 köt., második
kiadása Paris 1882) ; Grammalre pratique de la

langae Sanscrite (Loavain 1878) : Kéna et Kaxisl-

taki Upanishads Mannel de la langoe de l'Avesta

(Paris 1879) ; Manuel du Pehlevi des livres reli-

gienx et historiques de la Perse (Paris 1880);

Mannel de la langne Mandchone (1884) ; La reli-

Jon primitive des Chinois (Lyon 1884).

Harlingen (Haarlingen, firfa. : Hams), város

iriPfíland németalföldi tartományban, a Zuider-

tó K.-i bejáratánál (i9io) 10,209 lak., hajóépités-

sel. gépiparral, vá.'szonszövéssel. agyag- és papir-

iparral, horintrha]á.szattal, jelentékeny vaj-, tojás-,

hós- és téglaexporttal .\nglia felé. 1870—1877
között épült kikötje 800 m. hosszú, 140—170
m. széles és 5 m. mély. H.-nak sok temploma,
ipari, valamint hajózási iskolája van. Itt áll C. de
Roblee szobra (ki a XVI. sz.-ban a tengeri véd-
gátat megjavította).

H&rlingerl&nd, mocsaras, de Igen termékeny
vidék Hannover porosz tartomány Aurich keiüle-

tébon, 3a5 km« területtel. Nevét a rajta átfolyó

Harh'tol kapta. F'óhplye : Esens.

Harlington-bronz, 55-73 réz, 0-97 ón, 42-67

cink és 0-68 vas ötvénye. Csapágynak hasz-

nálják.

Barlangok törzsének két f képviselje Im-
brkke és Fritele (angolszász Emreca ós Fidla).
Rólak. Brisingomeni nevú kincsükrl s a hA
Eckehartnak a cselszöv Síbicho-yaX folytatott

küzdelmérl egy germán monda szól, mely az
alemannok földjén a Breisgauban lokalizálódott
és az Ermanrich-mondával (1, Ermmirkh) kap-
csoliklott össze.

Hárma (gör.) a. m. kocsi, továbbá harckocsi.
Harmacz, kisk. Gömör és Kis-Hont vm.

. i'HÜ j.-han, (1910) 706 magj'. lak., közelében a
Biringvár nev hegyen fenmaradt hasonlónevú
vár romjaival; u. t. és n. p.Rimaszécs.
Harmad. 1. k számtaviban H.-oknak hívják az

-vségaok három egyenl részre osztásából szár-
mazó egy-egy részét.

2. H. (terc), a trvívásnál : felsfogással az
ellenfél pengéje fölött mellnek irányzott döfés ; a
kardvívásnál pedig a felülrl lefelé, balról jobbra
az ellenfél jobb vállára, karjára mért vágás.

3 H. (terc), a hanetanban. I. Hangköz.
Harmad (azeltt : Harmadia), kisk. Krassó-
•irény vm. temesi j.-ban. (i9iot 396 oláh lak., u.p.

- u. t. Luífos.

Harmadezst, I. Ezüst-ötvények.

Harmadledezet, 1. Jegybankok.
Harmadiény v. trigonál állás, a csillagászat-

ban használt kifejezés, mely a Nap és Hold 120«-

nyi hosszúság-különbségét jelentette. L. Aszpek-
ták.

Harmadfokú egyenlet, az

a x»-f-bxí-|-cx-fd=0
alakú egjenlet. Ha ebbe egy i^ y ismeret-

lent vezetünk be, mely x-szel a következ kapcso-

latban van:
,

b 3y-b
y=ax+3 ^=-3^

az egyenlet Ily alakra hozható

:

y»+py-K=o,
mely a Cardan-féle képlet (I. o.) szerint oldható

meg.
Harmadfokú medicina, 1. Bölcsek köve.

Harmadfokú térgörbe v. felület a.m. harmad-
rend tórirörbe v. felület.

Harmadf, a növendékállat 2 éves korában,
mert elléskor (rendesen tavasszal) az els, 1 éves
korában a második és 2 éves korában a harma-
dik füvet (legelt) éri.

Harmadik nem (biszexualitás), 1. Homo-
szexualitás.

Harmadik rend (franc. Tiers état), a polgárt

osztály elnevezése Franciaországban. A H. a ki-

váltságos városokban fejldött s már a XIV. sz-
ban Szép Fülöp és különösen Jó János uralkodása
alatt jelentékeny befolyásra tett szert, annál is

inkább, mert a királyság reá támaszkodott a ne-

messég oligarchikus törekvéseivel szemben. A
polgári osztály a nemzet egyetemes érdekeit kép-

viselte és már a XIV. sz.-tól kezdve követelte a
nemesi kiváltságok eltörlését (Etienne Marcel),

de eredmény nélkül. A nagy miniszterek : Ri-

chelieu, Turgot, Necker, igyekeztek eleget tenni

a H. kívánságainak, de a nemesi priviléginmok-

hoz nem mertek nyúlni s így a bajt orvosolni

nem tudták, az állam terhei pedig egyre növe-
kedtek. Ebben az idben a polgár^^ mveltség,
vagyon tekintetében felülmulta a kiváltságos osz-

tályokat, ezért méltónak tartotta magát arra,

hogj- az állam súlypontja rtyta nyugodjék. A
H.-nek ez a törekvése volt a ftíincia forradalom
egyik oka. V. ö. Thierry, Essai sur l'histoire de
la formation du Tiers état. L. még Franciaország
(története).

Harmadik sin, 1. Elektromos va.'fi'U.

Harmadik személy halála esetére kötött
biztosítás. I. Biztosítás- (élefhizto.s-íftis).

Harmadik személy javára kötött szerzdés,
I. Szer:'MÍ''s.

Harmadkéz. kártjamúszó, a harmadik játszót

jelenti a sorban.

Harmadkor (tertiar, tercier ; három képmel-

léklettel), a geológiában a kainozoikumiiak v. új-

állati érónak régibb szakasza, vagyis azageológiai
korszak, melynek legrégibb, legalsóbb rétegei a
mezozoikus kor krétaszisztémabell rétegeinél fia-

talabbak, a legfelsbb, legfiatalabb réteget pedig
a pleisztocén rétegeknél régebbiek. A H.y. ter-

cier név maradvány azon idbl, amikor a geo-
lógiai korszakokat kizárólag úgy osztályozttk

:

els kor (primer), másodkor (szekundér), bar-
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mádkor (tercier), negyedkor (quartér). Míg ma
már az els és másodkor kevésbbé használatos,

a H. megmaradt általános alkalmazásban. A
H.-ban igen nagy változásoknak volt színhelye

Földünk. A kontinensek százados emelkedése
és sülyedése folytán a száraz és a tenger el-

oszlása egjTO változott. A H. kezdetén a mai kon-

tinensek jelentékeny részét tenger borította, nagy
öblök és tengerrészek mélyen nyúltak a száraz-

földekbe és nagyobbára szigetekre meg félszige-

tekre voltak a mai kontinensek felaprózva. A H.
folyamán nagyterjedelmü szárazföldekemelkedtek
ki a tengerekbl, öblök és tengerrészek vizei elvo-

nultak ; nagy, sík és mély tengerek beltengerekké

lettek, óceánok szárazfölddel egymástól elválasz-

tattak, egyes szigetek egymással összekapcsolód-

tak, mások területükben tetemesen meggyarapod-
tak, új szigetek támadtak stb. A fiatal szárazföldek

mélyedéseiben összegyltek a légbeli vizek és

édesvízi tavak keletkeztek. Az emelkedésekkel
karöltve sülyedések is jártak, különösen Európa
É.-i részén. Az emelkedés és sülyedés okozta vál-

tozások készítettékel akontinensnek mai vízszin-

tes tagoltságát, vagyis mai konturáját. A válto-

zások gyakorisága magyarázza meg azt a H.-t

igen jellemz tényt is, hogy benne a tengeri, félig

sósvizi és édesvízi képzdmények srn válta-

koznak. A H.-ban keletkeztek ós tornyosodtak fel

a Földnek legmagasabb hegységei : a Kárpátok, az
Alpok, a^ Apenninek, Pireneusok, az albán-görög

hegységek, a Kaukázus, a Himalája, a Tiansan,
aiz észak- és dél-amerikai Kordillerák stb. Ekkor
törtek el a fiatalabb eruptív kzetek óriási an-

dezit-, liparit- ós bazalttömegek alakjában.

A H. klímája jóval melegebb lehetett a mainál,

de már akkor indult meg a mai éghajlati övek-
nek a kifejldése, csakhogy még nem a mai mér-
tékben, amennyiben pl. Közép-Európában a bükk-
fákkal, nyárfákkal, diófákkal együtt tenyésztek

pálmák, fügefák, babérfák, mirtuszok, kámfor-
fák és még számos olyan növényfaj, amelyek je-

lenleg csak melegebb éghajlat alatt élnek. A' H.-i

mocsarak vízinövényeinek felhalmozódásából ke-

letkeztek a barnaszéntelepek. A H. kezdetén Kö-
zép-Európában még tropikus és szubtropikus

volt a flóra, további folyamában a korszak-

nak csak szubtropikus, a végén pedig már a
mérsékelt éghíylat flórája jelentkezett. A H.

kezdetével számos olyan állat- ós növényalak halt

ki, melyek régebbi korszakokban igen fontos

szerepet játszottak. Teljesen letnnek a jura- ós

kréta-szisztémában ersen uralkodó ínoceramu-
sok és exogirák, a rudísták, a neríneák, az am-
monitesek és belemnitesek, a turrilitesek, scaphi-

tesek, baculitesek és egyéb ammonites alakok, a
mezozoikus dinosauriusok, tengeri sauriusok, pte-

rodactilusok ós mosasauriusok. Más állat- és növény-
alakoknak, melyek ma a Földön igen alárendeltek,

háttérbe szorulása épp a H.-ban indul meg. Ilye-

nek a cikadeák, a tropikus tobznsak, a crinoidcák.
számos raolluszkum- nem (nevezetesen trigonia)

ós a ganoid-halak. Viszont ers fejlettsége kezddik
számos oly növény- és állutalaknak, melyek a
Földön ma uralkodók, ugy hogy sok ma él nö-
vény- és állat-faj már a H. növény- és állatvilága
között szerepel. Az angiospennák, melyeknek els

nyomai a ki'étában mutatkoznak, a H.-ban igen
ersen fejldtek ki, úgyszintén apálmák is ; az állat-

világban a gerincesek közül szeropelnek a cápák és
a csontos halak, különösen pedig itt indulnak már
az emlsök erteljes fejldésnek. Az emlsök leg-

régibb képviselje (erszényes) a triászban mutat-
kozik, a jurában egyesek szintén jelentkeznek, de
csakis a régibb H.-ban jelennek meg fejlettebben

és tömegesebben. Különösen nevezetesek a régibb

H.-ból a palaeotherium (páratlan patájú tapir-

forma állat, lovunk se), az anthracotherium (a

disznóval áll rokonságban), az anoplotlurium,
a coryphodon (medvéhez hasonló patás állat), a
dinoceras és loxolophodan (É.-Amerika régibb

H.-ából), hatalmas, elefántszer patás emlsök,
hatalmas szemfogakkal a fels állkapcsukban,

továbbá .3 pár csontdudorral a koponya tetején,

melyekon valószínleg szarvakat hordottak. Mind-
ezekkel a patás emlsökkel együtt éltek kezdetle-

ges, még fejletlen alakjai a ragadozóknak, a
félmajmoknak (lemuridáknak), a rágcsálóknak
és rovarev emlsöknek. Sokkal gazdagabb az
emls-fauna a H. fiatalabb szakában, amikor a
mastodon, a dinotherium (orrmányosok), számos
ragadozó (hiéna, machaerodus, macska- ós kutja-
fajok, medvék), rhinoceros, anchitherium és hip-

parion (mindkett lovimk se), a patások közül

a víziló, procAmelus, szarvasok és antilópok, to-

vábbá különféle majmok éltek. Különösen neveze-
tes, hogy a H.-ban sok, a mai molluszkumok-
hoz vagy igen közelálló, vagy velük azonos faj

jelenik meg.
A H.-ban lerakódott és az akkori állati és nö-

vényvilágot magukba zárt rétegeknek sziszté-

mákba, ezeknek meg emeletekbe való csopor-

tosítása, a különböz vidékeken uralkodott más-
más viszonyok foljián elállt flóra- és fauna-

különbségek miatt, nemkülönben a tengeri, félig

sósvízi és édesvízi képzdmények süríl váltako-

zása és egyéb okok miatt, felette nehéz. Régebben
a kiindulás o csoportosításban, a felosztásban az

volt, hogy megállapították az egyes rétegekben

azt, vájjon min viszony van a bennük található

molluszka-maradványok és a ma él molluszkák

közt, vagyis sok-e az illet rétegben a kihalt faj,

avagy a még ma is él. Aszerint, amint kevesebb

V. több volt a még ma él, illetleg a már kihalt faj:

régibb, közép és fiatalabb H.-t különböztettek meg,
amit Lydl így fejezett ki : eocén (régibb), miotén
(közép) ós/jiio<m (fiatalabb H.). Azt hitték ugyanis,

hogy a régibb H.-ban csak >3"/o,
a középben 197o €"«

a fiatalabban 52''/o "i^g él molluszka-faj van.

Ujabb vizsgálatok azonban megállapították, hogy
a régibb H.-ban még nem éltek a maival meg-
egyez fajok, a középben 10—40"/o, a fiatalabban

40—907o- Ezt a kiindulást nagyjában a mai álta-

lánosabban használt csoportosítás ós felosztás is

megtartotta és a mai szerves világhoz való több-

kevesebb hasonlatosság szerint a H.-t fel szokás

osztani régi Jí-ra vagy paleogén-re s fiatal H.-t(í

vagy neogén-TO. Mind a kettt 2—2 szisztémára

különítik: Paleogén: eocén és oligocén. Neogén:
miocén és pliocén. Ezek közül ea eocén a legrégibb,

a pliocén a legfiatalabb szisztémája a H.-nak. Ha-

zánkban a H.-nak minden szisztémája igen ersen
van kifejldve, majdnem mindegyik alább felsoro-



HARMADKOR I.

1. jNnmmalites nummularia.
.. aj faluiról, b) oldalról.

(Poruninifera.)

2. Nuiiimuuiuá iiummalaria.

A héj vízszintes metszete
(Koramlníferaj.

4. Bcnteüa striats, 3. Tarbinoli..

n ) oldalról, ft^harintmetszet, salcata (Korall

r) alulról (Tftskésbóra).

5. Plaoorbis eaomphalus.
^^ oldalról, bj elUlröl (csiga)

7. Melanopsis
Heldreíchii

(Csiga).

6. Bydrobia Tentrosa.
aj a köMten. h) nagyítxa 8. Melanopsis Marti-

(Csiga). niana (Csiga).

15. Léda Duibayesiana.
a) kUsö. h) bels oldal

U. Crassatelia ponderosa. o) kfilsó oldala, b) b«lsó oldata (Kagyló). (Kagyló). jg cerithium pli-

catum (Csiga).

17. Congeria 6ubgiutx>c« uidairui
(Kagyló).

19. CongerU snbgloboea einlról

(Kagyló).

f Hatmadkort eikl:hez lévu NACV LEXKOMA.





HARMADKOR II.





HARMADKOR III.





Harmadkor 625 — Harmadkor

landó emelettel együtt, aminthoerj- nálunk minden
gulógiai korszak közül a H. van leghatalmasab-

ban képviselve.

1. Eocén- Nevezetéé, hogy az eocénnek más a

jellege délen, mint északon. A déli eocént, mely-

hez hazánknak eocén rétegei is tartoznak, leg-

jobban jellemzik a nummulitok, korongalakú

kisebb-nagyi)bb foraminiforák, melyek rengeteg

mennyiségben éltek a H. e legrésribb szisztémá-

jában és megmaradt vázuk roppant terjedelm

nummulii-rétegeket alkot a Kárpátoktól kezdve

az Alpokban, a Pireneusokban, az Apenninek-

NammaUt-mtekO.

ben. Görögországban, Törökországban, Észak-

AfrUcában, Egyiptomban, Kis-Ázsiában, Perzsiá-

ban, a Himalájában, Kelet-Indiában, Kinában,

Szumatrában, a Filippini-szigeteken, de arány-

lag csak nagyon g>'éren van meg Észak-Európa,

egészen hiányzik Észak-Amerika eocénjében.

Egyéb vezérkövületei. melyek úgy É.-on, mint
D.-en az eocénben elég közönségesek : Turbinella

sulcata, Crassatella ponderosa, Cerithium hexa-
gonura. Carcharodon betérdön stb. Feliíszlják

alsó, középs és fels emeletre. .\z alsó vagy
londoni emelet, melybél való a Myliobatus puncta-

tus (öshal) rágólemeze (1. a II. képmellékleten),
nálunk nincs meg ; legjobban van Éfejlödve a lon-

doni medencében, de megvan a párisi medencében
is. A londoni medencében az alsó emeletet pcUeo-

cérmek is mondják. A középs vagy párisi emdet,
nálunk a Bakonyban, Vértesben, a budai hegyek-
ben, az erdélyi medencében, az északnyugati Kár-
pátokban van kifejldve, az Esztergom vidékén.

Tatabánya és Pilisvörösvár vidékén lév bama-
széntelepek ebben az idszakban képzdtek. Leg-
ersebben van kifejldve a párisi medencében, ahol
a fanyag a durva mészk (párisi dur\'a mész).

Fels- vagy barton-emelet, nálunk a Bakonyban,
Vértesben s az erdélyi medencében, Budapest vi-

dékén van ersen kifejldve. Az eocénben kép-
zdtek a flysch-rétegek (l. Iflis) az ÉNy.-i és BK.-i
KárpátokbuL

2. OUgocén. Vidékek szerintmás-másképen lévén
kifejldve, a felosztási alap is más és az elnevezé-
sekben is lényeges az eltérés. Svájcban pl. cUsó
molasse-formació a neve, Németország mainzi
medencéjében babéro-formánó, É.-Németország-
ban barnaszén-formáció. Három emeletet szokás
megkülönböztetni : alsót, középst és féíaöt.Az aisó
ollgocén jól ki van fejldve Budapest vidékén ; ide

t»tozik a kisczeüi agyaa, a budai márga és a
hárshegyi homokk. Jellemz kövülete Buda vi-

dékén a Glavtdina-Szabói foraminifera. a Pecfen
Bronni, P. Matjeri, Lima-Szabói. Elfordul még
Esztergom környékén, a Bakonyban, Nógrádban
s a borsodi Bükk-hegys^DK.-i oldalán, végül az

erdélyi medencében. A nevezetesebb külföldi alsó

oligocénbeli képzdmények közül kiemeljük a
Saraland (Königsberg vidékén) borostyánk-tar-

talmú rétegeit. A középs oligocén nálunk nincs

kifejldve, Németországban különösen a szeptá-

rla agyag és különféle homokok által van kép-

viselve. Annál ersebb kifejldésú azonban nálunk

a fds V. aqmtáni emelet, melyhez egyebek közijtt

a fváros környékén a promontori fensik északi

lejtjén végighúzódó Pomáz, Szentendre és Esz-

tergom környékén elforduló Pectunculus ohova-

tus tartalmú ós Cyrena semistriata tartalmú ré-

tegek (elbbiek tengeriek, utóbbiak olegj-esvizüek,

széntelepokkel) tartoznak, messzebb pedig a zsil-

völgjl nevezetes bamaszón-telep. Vezérkövületei

:

Pectunculus obovatus, Cerithium margaritaceum
és G. plicatum (1- az I- képmellékleten), Mela-
nopsis Hantkeni, Cyrena semistriata stb.

3. Mioi'én. Hazánkban különösen hatalmasan
vannak kifejldve a H. fiatalabb vagyis neogén
képzdményei, holott vannak É.-Európában terü-

letek, ahol a H. a paleogén képzdményekkel be-

fejezdött. Általában a neogén képzdmények in-

kább kontinensünk déli területeire szorítkoznak.

Félig sósvizi és mocsári képzdmények igen gya-

koriak, mivelhogy a neogén tenger számos öble

és csatornája nyúlt be az akkori kontinensbe. A
fiatalabb H.-ban, vagyis a neogénben és pedig an-

nak miocén szisztémájában képzdtek hazánkban
az összes ksótelepek. A miocént három emeletre

szokás osztani: alsóra, középsre és felsre. Az alsó

vagy els mediterrán emelet egyebek közt Buda-
pest és Vácz vidékén, mint anomiás pecten prae-

scabriusculufi-os homok van meg, kiválóan van
képviselve Nógrád, Gömör és Borsod vmegyék-
ben, ahol a barnaszén ez emeletbl való. Így pl.

Salgótarján vidékén, a Mátra északi oldalági.

Egercsehi körül, a Sajó völgyében. Az alsó me-
diterrán emelet jelentékeny tótorjedés az erdélyi

medencében, ahol több híres kövületlelhely mel-

lett felemlítend a hires Korod. A részben alsó,

részben fels mediterrán emeletbeli, ú. n. schlier-

rétegek tartalmazzák az erdélyi medencében az

újabban oly fontossá vált földi gázt.

Az alsó moditörrán emelet külíöldi elfordulá-

sai közül feleralítendk Horn és Eggenburg.
amelyeknek állatvilágát az e korbeli rétegek kö-

zül els ízben tanulmányozták s az elnevezés is

eredetileg ezekre az elfordulásokra vonatkozott.

A fels V. második mediterrán emelel legjellem-

zbb kzete a laitamész; tgy nevezik azért, mert
a Lajta-hegysé^n tanulmányozták legelször.

Egyebek közt Budapest vidékén Rákoson, Pnv
mentoron, Fóth vidékén, Nógrád vármegyében, a
Bakonyban, a Mecsekben, a krassószörényi és hu-

nyadi hegyek szegélyén, a Bihar hegység öblei-

ben, az erdélyi medencében fordulnak el réte-

gei. Lapugy, Kostéj, Bujtur környékérl igen

gazdag fauna Ismeretes. .K badeni agyag is ebbl
az emeletbl való. A szarmata emelel egyebek kö-

zött hatalmasan van Budapest környékén kifej-

ldve. Ekkor képzdött az a nagyrastags&gú.
durván padozott, sokszor oolitos szövet mészlcö,

melyet Promontoron. Kistétényen, Sóskúton és

Kbányán fejtenek és mely a fváros építkezésé-

ben oly fontos szerepet játszik. Ny.-ra a magyar-
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országi H.-i medencétl még csak a bécsi meden-
cében van meg. Keletre ellenben az erdélyi me-
dencében, a romániai alföldön és a déloroszor-

szági síkon egészen az Aral-tóig nagy területen

ismeretesek az üledékei. Az a tenger, amelybl a

szarmata üledékek lerakódtak, íélig sósvizü volt

(brakkvizü). Erre utal az állatvilága, A rétegek

közül felemiitendk : a Gerithium riibiginosum,

Potamides müralis (ezek után régebben ceri-

thiumos rétegeknek is nevezték), Taj)es gregaria,

Mádra Fabreana, Modiola volhynica.

Pannóniai {v.pontmi) emelet. A miocén végén
egyes elkülönült medencék vize egészen kiédese-

dett; így pl. a Kárpátok gyrjén belül lév
Nagy és Kis magyar medence, a romániai alföld

medencéje s a délorosz medence, a Rhone me-
dence s Németországban az eppelsheimi stb. me-
dence. A tenger általában visszavonult Európa
területérl, csak csekély része maradt tengervíz

alatt. Ebben a korszakban jelentékeny vastag-

ságú agyag-, homok- és kavicslerakodások kép-

zdtek, amelyek nagy mennyiségben temették
magukba az ebben a korban élt állatvilág ma-
radványait, így különösen a puhatesteket, pl.

a Gongeriákat (régebben ezekrl congeria-emeletn

nek is nevezték), Melanopsisokat, Viviparákat,

LimnocardiumoJcat. A nagy gerincesek közül a
Ma.stodon longirostris,aDinot}i£riumgiganteum,
Machairodus, Hyaena, Hipparion nagyszámban
éltek hazánk füves síkjain és erdeiben. Fképen
a budapestkörnyóki téglagyárakban, Polgárdi-

ban és Baltaváron fordulnak ez utóbbiak el. A
puhatestek híres lelhelyei : Budapest környéke,
Tinnye, a Balaton vidéke, Szilágy vármegye,
Krassószörény vármegye, Baranya és Szerem
vármegyék. A pannóniai emelethez tartozó réte-

gek egy részét régebben tráciai emelet néven kü-

lön választották, ez az elválasztás azonban nem
volt indokolt. A pannóniai emeletet azeltt a le-

vantei emelettel együtt a pliocónbe sorolták, de

iijabban az elbbit még a miocénbe s csak az

utóbbit sorolják a pliocénbe. Svájcban és Dél-

Bajorországban a miocént molasse-nak nevezik
s több emeletre osztják. Ebbl való az Andrias
Scheuchzeri nev óriás szalamandra is, melyet a
híres Scheuchzer után neveztek el, ki azt az em-
ber kövült maradványamak tartotta és Homo
diluvii testis néven írta le.

4. Pliocén. Európa kis része volt ekkor délen

tenger alatt, legnagyobb része szárazon állott. Az
e korbeli tengerek állatvilága már igen közel állt

a maihoz. Számos helyen az elbbi emeletbeli

beltavak helyén újból tavak keletkeztek, ame-
lyeknek állatvilága már más, mint az elz
pannóniai emeleté. így a Nagyalföld meden-
céjében ós Szlavóniában volt ekkor egy-egy na-

gyobb tó, továbbá a Balkánfólszigeteu s a mai
görög szigetek területén volt számos kisebb-na-

gyobb édesviz tó. A puhatest állatvilágban f-
leg a viviparák, a melanopsisok, az uniók és

droissensiák uralkodtak. Leghíresebb lelhelyeik
Szlavónia és Románia. Sok gerinces állatmarad-
vány i8 van ebbl a korszakból. így a Mastodon
arvemensis ós Borsoni, Tapirus hunaaricus,
Gastor Eleczkui stb. Nevezetes lelhelyek: a
budapestkOmyéKi hatalmas kavioslerakodások,

Ajnácsk, Barótköpecz, a romániai alföld, Firenze
közelében az Amóvölgy, Montpellier. A levantei

emeletben több helyütt lignit képzdött, amely ma
bányászat tárgya. így Köpeczen 8 m. fteleppel,

Szlavóniában, Schönsteinon, Stájerországban.

A H.-ban hazánk egyik legkiválóbb színhelye

volt a vulkánok feltörésének, összes liparitjaink,

andezitjeink s azok tufái ekkor törtek fel, úgy-
szintén bazaltjaink. Az alsó oligocénbe, illetleg

már a fels eocénbe esik az els megjelenése a
vulkáni kitörések nyomainak, folytatódik a fels
oligocénben, igen erssé válik a mediten'án eme-
letekben, innentl mindinkább gyengül és szór-

ványos a pannóniai és levantei emeletben, ami-
kor a bazaltok erupciója indul meg.
Harmadmag (növ.), 1. Hierochloe.
Harmadnapos per (lat. processus tridualis),

a régi magyar jogban (HK. III. R., 33. cím)
kártérítési és az erdélyi jogban birtokháborítási ese-

tekben használt per, mely a legrövidebb perekhez
tartozott s minden jogkérdés mellzésével csak
a birtok, ill. a háborítás ténykérdésével foglalko-

zott. H.-rel birtokháborítás miatt az élhetett, aki

egy év óta békés birtokban volt. Erdélyben a H.-t

a XVIII. sz. vége felé eltörölték, de az 1791.

ideiglenes t.-c.-ek 95. §-a visszaállította.

Harmados gazdálkodás, a részes gazdálkodás
egyik módja, mikor is a föld megmunkálója a
termés egyharmadát kapja, nálunk is sok vidé-

ken szokásos a rétek lotakarításánál, tengeii,

burgonya stb. mívelésónól.

Harmadrendek, 1. Terciáriusok.
Harmadváltó. A váltónak több példányban tör-

tént kiáUítása esetében a harmadik példány. L.

Váltó-inásodlatok.

Harmakhisz, különös formája az egjiptorai

Hórusz napistennek; a horizonton felkel

Nap, tehát az újonnan felébred Nap. A legna-

gyobb ábrázolása e Heliopoliszban tisztelt is-

tennek a kolosszális szfinx a gizei temetben, Kha-
ft'a piramisa eltt.

Harmala v. Harmel (aöv.), a Peganum kar-

tnala (török pirosító) arab neve, mely név alatt

az egész növény, de kivált magvai az arabok

gyógyászatában szerepelnek, amennyiben ezeket

épp úgy használják bódító ós részegít szer gya-

nánt, miként a hasist. V. ö. Term. Közlöny, 1912.

562. old.

Harmalin, C,jH,^N,0, alkaloid, amely a

CjaHijNgO összetétel fuirmin és a C,,Hj,N,0

összetétt^lü hannalol alkaloidák társaságában, a

Peganum harmala növény raagvainak héjában

fordul el. A H. színtelen, keser, vízben alig old-

ható kristályok. Sói sárgás színek. Sósavval he-

vítve, harmalollá alakul, amely zöldesfény

barna kristályokat alkot ; ennek oldatait Keleten

vörös festanyagul (harmalovörös) használják.

Harmalol, 1. Harmalin.
Hármas. 1. Trió.

Hármas algyi ármentesít és belvizszabá-

lyozó társulat. Alakult 1897. a csongrád-sövóny-

házai társulatból való kiválás révén. Árterülete

a Tisza jobb partján Csongrád vármegyében fek-

szik, É-ról a Donger-csatorna, K-röl a Tisza óe

D-rl a sövényházai keresztgát határolja. Árte-

rületének kiterjedése 29,858 kataszt. hold, melyet
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28.420 km. hosszú töltés véd a Tisza árvize el-

len. Belvizi ártere 3900 kataszt., hold. Belviz-

csatx)rnáiaak hossza 20,982 km. Armentesitésre

2.(U 4,375-42, belvízrendezésre 603,244-68 K-t,

üsszosen 3.267.620- 10 K-t fordított. A társulat

székhelye: Mindszent.

Hármas egység, i. Dráma.
Hármas entente, I. Hármas szövetség.

Hármasfalú lazclótt : Podgoria), kisk. Vas vm.
kszegi j.-ban, (1910) 324 horvát és német lak.

;

u. p. Bándol, u. t. Rohonez.
Hármashalom, 1. Árpád vára.

Hármashalom, három ívalakú emelkedés,

melyek küzépsóje a másik kett közül kiemelke-

dik. A heraldikúhan rendesen a tuI^jdonképeni

címeralak, pl. állatok, növények, kereszt (mint pl.

a magyar cimomél) stb. alapjául szolgál. EgjTnás
fölé helyezett hánnaíihalmokkal a heraldikai kép-

írás a hegysí'geket ábrázolja.

Hármas-hangzat, az összes zenei harmóniák
kiindulá.-jpontja. A mai gyakorlati zenében négy-
féle t'aja van használatban, ú. m. a kemény (dur),

a lágy (moll), a szkített (ném. vermindert, franc,

dimiüiaé) s a bvített H. (ném. übermássig, franc,

aogmenté). Az elaö egy nagy és egy kis tercbl
áll (pl. c e g). a második ^y kis és egy nagy terc-

bl {c es g), a harmadik két kis tercbl (c esges),

a negyedik két nagy tercbl (c e gis).

Hármashatár,'nrenc8énmakóhoz tartozó puszta

Ti-encsén vm. nagybiccsei j.-ban, (1910) 363 tót

'nk. ; u. p. Trencícnmakó, u. t. Turzófalva.

Hármas-határhegy, a Budai hegység másod-
'"i-;ságú orma (496 m.), Ó-Buda és Hidegkút

Buílai hegység).

Ilormas hengermft, 1. Hengerm.
Hármas História v. Istória, 1. Haller, 10.

Hármas karély, a csúcsíves építészet ablakait

és falfelületeit élénkít geometrikus dlszítmények-

nek egyik igen gyakran alkal-

mazott formája. A lóhorediszit-

ményti (1. o.) abban tér el, hogy
a három ív (gyakran csúcsív)

nem körbe, hanem háromszOgbe
V. Ivesháromszögbe van bele-

szerkesztve.

Hármas kistükör, L Losonczy.
Hármas korona, a pápai ko-

rona (tiara) neve, 1. Korona.
Hármaskönyv, e név alatt ismeretes Wer-

bczy Istvánnak müve 1514-bl, melynek ere-
deti latin elme : Opus TripartitTmi Juris Consue-
tudinarii Inclyti Begni Hungáriáé. Az érvényes
jognak bizonytalansága az idk folytán szomorú
állapotokat idézett el, melyeket a H. királyi
jóváhagyásában lefestve találunk. Nemcsak a fe-

lek, hanem magok a hlrék s a legtapasztaltabb és
legt^nultabb jogtudók is különféleképen magya-
rázták az ország szokásait, a törvényeket s ren-
deleteket. Ez az állapot az érvényesjognak közhi-
tel írásba foglalását tette szükségessé. II. Ulászló
király ennek folytán Werbczy István országbírói
ítélmestert bízta meg aaz ország minden jogai-
nak, törvényeinek, bevett és jóváhagyott szok4-
ainak s rendeleteinek egybeszedésével, címekre

t-s fejezetekre osztásával*. Werbczy (szül. 1458
körül, megh. 1541.) korának kiválójogtudósa volt.

Hármu karély.

ki a feladatnak oly munka készítésével felelt meg,
mely a hazai igazságszolgáltatásban a legújabb
idkig irányadó maradt s részben ma is az. A
munkát az 1514. évi országgylés bizottság által

átvizsgáltatta s minthogy a bizottság ítélete sze-

rint a munkában a törvények és szokások helyes
rendben és kell módon írattak össze, a munkát
az 1514. LXni. törvénycikkben helyeselte s a kl-

rály,is megersítette. Azonban a kir. jóváhagyást
tartalmazó okmány meg nem pecsételtetett és
nem is küldetett szót a megyéknek. A szentesítés

folyamata tehát megakadt ; a H.-bl nem lett tör-

vény. A H. a Magyar Törvénytár (Corpus Juris
Hungarici) 1628-iki kiadásába felvétetvén, azóta
itt elsó helyet foglal el. .\ H. kötelez erejének
alapja a szokásjog. A H.-et, mint egészet hasz-

nálták és mint egészet ersíti meg a szokásjog

úgy, hogy a törvéimyel egyenl erej jogforrássá

lett. Werbczy a munkát 1517. Bécsben kinyo-

matta. Erdélyben a H.-nek ^akilag is törvény-
ereje van, mert a Lipót-féle Diploma (Leopoldi-

num Diploma) 3. pontja Erdély törvényei közé so-

rozta. Alakjára nézve a H. ú. n. jogkönyv. Tar-
talmát tekintve, a munka túlnyonaó részben a
nemesi, országos magánjog és perjog; a köz-
jognak csak némely alapvet nagy tételei (pl.

a szent korona tana) vannak lefektetve ; a bün-
tetjognak egyes kérdéseit tárgyalja. A munka
áll : Elszóból (Prológus) és három Részbl (Par-

tos), amelyek ismét címekre (tituli) oszlanak. Áz
elbeszéd 16, az I. Rész 134, a II. Rész 86, á
ni. Rósz 36 címbl áll. Az els Részben van a hí-

res : Partis primae titulus nonus, a nemeseknek
négy kiváltságos és f szabadságáról, mely a ma-
gyar nemesség sarkalatos szabadságainak a
legt^abb idkig alaptörvénye volt. A munkát
Ulászló királyhoz intézett ajánlás elzi meg, be-

fejezés és külön végszó az olvasóhoz végezi be.

A címek most kezdetre (princípium) és szaka-
szokra (paragraphi) oszlanak, mely felosztás Sze-
gedi Jánostól, aH. magyarázójától való a XVIII.
sz.-ból. A munka els kiadását 1517. Bécsben
Singreiner híres nyomdász adta ki. ElsO magyar
fordítása Weres Balázstól 1565. való. Némelyek
szerint 42, mások szerint 56 kiadásban jelent

meg : az Összes magyar könyvek közül napjainkig
a legtöbbkiadást érte el. Els német kiadat Bécs-
ben 1599., a horvát nyelv pedig 1574. Nedeli-

schen jelent meg.
Irodalowk. A M. TiuL Ákadémift 1844. forditUtU le elössör,

mely forditáa 1864. máaodlk Uadáat ért. Le^abbac pedi^

ÚJ forditisit enktteOlte 1894. ée 1897. (% mlHeuária Corpos
JoriatMui). Németre lefordította Wagner AgoeUM 1609, hor-
vátra Pergonich Iván 1574. Magyarátttokat írtak Saegedi
Jáoos, Tripartltom Jaris Ungarlci TyrocdniniB éaWerMaiina
Ulastratvs stb. cím alatt. Irodalmi feldolgoaásai ktaött emlí-
tendk : Ok(riyoinai OkoUcaányi János, Tripartiti Operis ctb.

oompendinm rhytmis TBlgaribns, Bártttn 16S8 éa LAoaéa
1648; SwntgáU N. Peraae, W. I. TOnrénykOnyTéaek Ooa-
pendioaa kSaOnaécM macrar reraekbe (bglalTa, KotoHvir
1701 éa 1796; Gr.Láaár Jinoa, Vemu masBoalatstiii Kacy-
nebsa 17U éi 1769; Bxtraotoa Stephaai WtiMmr, Paat
1798, Peat éa Poisony 1800, Peat ISSS.; Cia7Kátaia«
forditáaa éa kritikai ai0Tegidá4áM^ 1864; BcfeiUer Bódof,*
A H. egTtk áUítólacoa tSforriaAról, 1906; KokMarári 8áa-
dor éa Orári Kebnaa Ibnlítán a Mirku OoaO oer-
keastette Corpoa Jviitea, 1897; Dléa Jótaef, Bereaetéa a
aacTV Jog tOrtéaetébe, Bvdi^Mt 1910.

Hármas kövek, drágakutánzatok és hamisít-
ványok ; az utánzat tulajdonképen üveg, amely
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az illet ékknek két igen finom lemeze közé van
foglalva s így felületes megtekintésnél könnyen
összetéveszthet az illet drágakövei.

Hármas kristály, olyan ikerkristály, amely
három egyénbl épül fel.

Hármaspatak, kisk. Szilágy vm. szilágysom-

lyói j.-ban, (1910) 968 tót lak. ; u. p. és u. t. Halmosd.
Hármasszabály (regula de tri), a közönséges

számtanban alkalmazott eljárás, mellyel 3 ismere-

tes mennyiségbl a negyediket (egyszeri! H.), vagy
5 adott mennyiségbl a hatodikat, 7-bl a nyolca-

dikat stb. számítjuk ki (összetett H.). így pl. ha a
következ egyszer feladatot kell megoldani: 4 kg.

cukor 7 koronába kerül, 5 kg. mennyibe (x) kerül?
akkor így következtetünk : ahányszorta több .5 kg.,

mint 4 kg., annyiszorta többe is kerül, vagyis
annyiszorta több x, mint 7 korona. Ez az egyszer
következtetés proporcióban felírva

:

mibl:
5:4= x:7

5X7
8| korona.

Ebben az esetben adva volt e 3 mennyiség : 4 kg.,

7 korona, 5 kg. és kerestük a negyediket, x-et.

A számtanban e mondat : 4 kg. 7 koronába ke-

rül : a feltétel, 5 kg. x koronába kerül : a kérdés.

4: kg. a feltétel els mennyisége, 7 korona a

feltétel második mennyisége, 5 kg. a kérdés els
mennyisége, x a kérdés második (ismeretlen)

mennyisége. Itt a kétféle mennyiség (a kg.-ok
száma és azok ára) között egyenes arányosság volt

(1. Egyenes arány) és ez esetben, mint a meg-
oldásból látjuk, a foltétel második mennyiségét

X7 korona) meg kellett szoroznunk a kérdés els
mennyiségével (5) és el kellett osztanunk a felté-

tel els mennyiségével (4). Ez a H. egyenes ará-

nyosság esetében. Nem így kell eljárnunk a for-

dított arányosság esetében. Ha pl. e feladat volna
megoldandó

:

5 munkás elkészUl valamely mank&val IS nap alatt

6 mnnkás elkészUl valamely munkával x nap alatt,

aickor így következtetünk: ahányszorta több a
6 munkás, mint az 5 mimkás, annyiszorta hive-

sebb az x nap, mint a 12 nap, vagyis annyiszorta

több a 12 nap, mint az x nap. Aránylatban felírva

:

és ebbl

:

6:5= 12:x

12XÖ
6

10 nap.

Itt a munkások számáról és amunkaidrl volt szó,

molyok közt fordított arányosság van és miként
a megoldásnál látjuk, a feltétel második mennyi-
fiégét (12 nap) meg kellett szoroznunk a feltétel

els monnyist'gével (5) és el kellett osztanunk a
kérdés els mennyiségével (6). Ez a H. fordított

arányosság esetébon.

Összetett H.-nál a feladatot az egyszer H. is-

mételt alkalmazásával oldjuk meg.
Hármas szövet, három rétegbl álló szövet,

amelyek holyenkint össze vannak kötve. A réte-
gezés célja lehet a vastagság vagy a szilárdsáig
növelése, de lehet a szlnhatás fokozása is.

Hármas-szövetség (ném. Dreibund), Ausztria-
Magyarország, a Nómetbirodalom ós Olaszország

szövetsége. A H. eredete a Németbirodalom és

Ausztria-Magyarország közt 1879 okt. 7-én kö-

tött szövetség, melyhez Olaszország 1883. hozzá-
járult. 1887 márc. 13. a H. határozottabb alakot
öltött. Eszerint a Németbirodalom és Ausztria-
Magyarország egy Oroszország részérl jöv tá-

madás ellen egymást kölcsönösen védik, míg
Olaszország jóakaró semlegességre kötelezi ma-
gát. A Németbirodalom és Olaszország pedig egy
Franciaország részérl jöv támadás ellen tar-

toznak egymást védeni. A H. els sorban Orosz-

ország balkáni befolyásának és Franciaország
revanche-politikájának ellensúlyoz^ára alakult

és évtizedeken át az európai béke hathatós táma-
szának bizonyult. A H. ellensúlya Franciaország
és Oroszország formális szövetsége ós Nagy-Bri-
tannia barátságos közeledése, az ú. n. hármas en-

tente. A H.-et eleinte 5 évre (1887—1891), azután

12 évre kötötték meg a szerzd hatalmak, utol-

jára 1902. újíttatott meg s a balkáni háború
okozta veszedelem hatása alatt már 1912 dec. a
következ 6 évre is megújították.
Hármas tornyok (ném. Tripelturm), a legújabb

osztrák-magyar, olasz, orosz és északamerikai
csatahajókon, némelyeken vegyest a ketts vagy
ikertornyokkal, a nehéz lövegek felállítására

szolgálnak akkép, hogy 1—1 ilyen ersen vérte-

zett (1. Hajóvért) toronyban 3—3 ágyú van el-

helyezve. Ha pl. 12 darab 305 cm.-es ágyút 4
ilyen hármas toronyban állítunk fel 6 ketts to-

rony helyett, kb. 610 tonna súlyt takarítunk m^.
így ugyanolyan nagj'ságú (\izkiszorítású) hajón
több ágyút V. ugj'anolyan számú, de nagyobb ka-

liber ágyút lehet felállítani, ami a hajó harci ér-

tékét növeli. Ezen elnyökkel szemben azonban a

következ hátrányok mutatkoznak: ha a to-

rony súlyosan megsérül vagy széjjelromboltatik,

mindjárt 3 nehéz ágyú váÜk harcképtelenné 2
helyett ; ily H.-ban a küls lövegek messzebb fe-

küsznek a torony forgási középpontjától, minél-

fogva a tornyot forgató gépezet a lövés alkalmá-

val, ha csak egy löveget sütnek el, fokozott mérv-
ben vétetik igénybe; a lövegek kezelése a vi-

szonylag szkebb helyiségben nehezebb. Ezért a

többi hatalmak egyelre még a ketts tornyok

mellett maradtak meg. L. még Hajólöi-egek.

Harmat. Ha a föld felszíne annyira lehíil, hogy
a fölötte elterül leveg hmérséklete a harmat-
pont alá száll, akkor a benne foglalt párák a lehlt
tárgyakra vízcseppek alakjában rakódnak le (az

utóbbiak megharmatosodnak). A H.-képzdés leg-

gyakoribb csendes idben, csillagos éjjel, mert
akkor a talaj hsugárzás okozta lehlése jelen-

tékeny és a különböz hméi-sékletü légrétegek

keveredése CvSekély. Növényekkel borított talajon

a H.-képzdés ersobb, valamint általában oly tár-

gyakon, melyeknek hsugárzása nagj'obb. Hogy
a H.-osodás a legalsóbb rétegekben megj- végbe,

azt gyakran tapasztalhatjuk, mert a pí^sitos föl-

det már ellepi néha a H., midn az 1—2 méterrel

magasabban lev hmér még a harmatiwnt fölött

van. Ilyen esetben ugyanis csak a földdel közve-

tetlenül érintkez légrétegbl keletkezik a H. Szint-

úgy dórt találni gj'akran a mezn, noha ahmér
valamivel 0" fölött van. Természetesen a H. annál

dúsabb, minél nagyobb a leveg páratartalma;
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Így a trópusokban — hol a lovegö sok párát fog-

lal magában — a H. igen totoraes. Sok esötlen

vi i. k>'n a H. a növényzet ft-ntartására felette

1 "III -. Cjabb kisérlott'k azt igazoljAk, hog>' a H.

••si N ri'szp inaírának a tulajnak a páráiból csapódik

le. Szabadon kit»'tt osrszt'kiu''! u!í>'a»if' alul volt a
'""'"> H., míj; az alája tt>tt földdarab súlyvesz-

mutatott. A H. mérésére szolgáló mszer
.. , Di-tn: li. még Dér.

Ilunnat-áztatás, I. Aztatás.
Harmatcsenkesz, harmatkása (növ.), 1. Gly-
iii.

Harmatíü (n5v.), I. Drosera ; H.-félék, 1. Dro-

Harmatgomba, 1. Szegfgomba.
Harmatgyökér (növ.), 1. Járulékos rügyek.
Harmath. ! Hedvig, színészn, szül. 1885.,

ri 1911 máj. 29. A szini akadé-

i;K)3. tagja lett a buda{)esti Vlg-

t/ l'JOJ. férjhez ment Mátion Miksa
ti

• rövid idöro visszavonult a színpad-

tól, (!•' i;'<i/. újra visszaszorzMött a Vígszínház-

hoz, i^óképen naiva s/.eropokbon tnt ki ; üdesége,

élénk és termé.^zetes játéka a legjobb reményekre
jogosított, melyeknek kora halála véget vetett.

Kiválóbb szerepei voltak: Katica (Diákélet);

Josette kisasszonj', Micheliné (Buridan szamara)
<th.

2. H. Lujza, írón, szül. Tordán 18i6 máj. 21.,

i"gh. Marosvásárhelyen 1910 okt. 31. A 60-as

evek vége felé Ibolyka névvel kezdett hírre ver-

gdni ; azutáu a 70-es években saját nevén több
•>árosi napi és szépirodalmi lapnak munka-
:

:". lett; sok novellát irt, székely tárgyi'i el-

-i>ivel nagj' olvasóközönségre tett szert,

1 Sylva mködését több alkalommal ismer-
:•

'. Munkái : Féng és árng (elbeszélések, Kolozs-
if 1855); Rajzok (Carmen Sylva után. Buda-

p«'.st 1885); Egy kis fia rab a nagyviláífhól (elbe-

szélések, Kolozs\-ár 1886) ; Magyar irónökalbuma
(Budapest 1890) ; Az én kis viíagomból {elbeszélés,

Kolozsvár 1894); Az attya átka (reg., év nélkül)

;

If:"- < 'regény, Budapest i'dOO); Szentek és

h -róny, u. o. 1902) ; Góbé Palkó meséi
'

.
. rv, u. 0. 1905); Az álom folytatása

. u. o. 1907).

I,^_^ii.i.rniatká8a (növ.), 1. Glyceria.
^fcHarmatmér (drosomeier), a harmat raennyi-

^H(r<>t mér nni.szor, mely legegyszerbb alakjában
fém- V. üveghenger. Ennek csupasz, v. szövettel,

levéllel betakart felületére lerakiSdik a harmat,
molj-nek mennyiségét a súly növekedésébl hatá-
rozzák meg. A harmat mennyisége az anyag mi-
nségétl függ, azért a mszer csak relatív érté-

ket ad.

Harmatos (azeltt: Roszina), kisk. Trencsén
vm. zsolnai j.-ban, (1910) 1072 tót lak.

; postahiva-
tal, u. t. Bicscsefalu.

Harmatpizsit (nör.) a. m. Agrostis álba, 1.

Agro.stis.

Harmatpont, azon hmérséklet, melynél a le-

vegben foglalt párák a telítettség fokát elérik.

L. Higrométer.
Harmattan, a nyugatafrikai partvidék sajátos

szele, moly szárazságával és portartalmával t-
nik ki. Keletrl fúj a nov. és márc.-i idszakban.

Rémi Nan LexSitma. IX. köf.

Nagy szárazsága a párolgást rendkívül fokozza
és emiatt hvösnek érzik. Hatása emberre, állatra

egyaránt gyötr, a növényzetet elhervasztja. A
négerek testüket zsírral kenik és így védekeznek
ellene. Ujabb részletes ismertetése Danckelmann-
tól ered.

Harmattartó fti (növ.) a. m. Agrostis álba, 1.

Agrostis.
Hármaztatás (trigeminatio), 1. Három.
Harmel, 1. Hannala.
Harmenopolos, KonstarUinos, görög jogtudós

(1320—1380), Kantakuzenos és Palaeologus János
császárok tanácsosa, majd biró. Legnevezetesebb
müve aHexabiblosnév alatt ismeretes kézíköuy\'e

(134'5), mely a justiuianusi jogforrások kritikája

szempontjából bir jelentséggel ; emellett Görög-
országban ma is mint él jogforrást tisztelik.

Harmin, 1. Hannalin.
Harmincad. A régi törvények az ország hatá-

rán szedett be- és kiviteli vámot H.-nak, az er-

délyi hatái- mentén szedett ilyen vámot pedig hu-
szailnak nevezik. A behozott v. kivitt árújövodék
értékének H.-, illetve huszadrészét szedték királyi

vám fejében. A H. még a magyar királyság els
éveibl ered s egjike volt a legfontosabb királyi

jövedelmeknek. Igen sokan, fleg városi polgárok,
az idók folyamán vámmentességet kaptak. A be-

vételt a határ közelében a f forgalmi utak men-
tén vagy nagyobb kereskedelmi helyeken elhelye-

zett H.-hivatalok kezelték, A tarifa maga az idk
folyamán többször változott s a vám, noha állan-

dóan H.-nak nevezték, csak bizonyos árúkra ma-
radt értékvám, a forgalomban srbben szerepl
árúkra ellenben íix tételekbon állapíttatott meg.
L. még Vám-
Harmincadhivatal, 1. Harmincad.
Harmincadhivatali utaaitás, 1. Harmincad-

reiultaitú.s.

Harmincadrendtartás. Megfelel törvén^' hiá-

nyában a magyar jövedéki büntetjognak fon-ása

gyanánt az 1788-ik évbl származó általános H.

szerepel, melynek rendelkezéseit az 1842-ik évben
kelt harmincadhivatali utasítás egészítette ki.

Harmincas, nálunk és Ausztriában forgalom-
ban volt harminckrajcáros (fél váltó forint) nagy
rézpénz, mely a Ferenc császár alatt beállott de-

valváció folytán 6 kríycárra sülyedt. A peng
(konveneiós) forint rendszer szorította ki a for-

galomból. — Bajorországban H. alatt gabona-
mértéket értettek 1 16 I. értékben.

Harmincegyes, kedvelt társasjáték magyar
kártyákkal, tznek is nevezik. Résztvehet benne
3—9 játékos. Keverés, emelés atán az osztó min-
den játékosnak ad 3—3 lapot, s végül hármat
felborítva az asztal közepére tesz. A játékos fel-

adata, hogy egy színbl mielbb 31-et hozzon
össze, ezt pedig úgy érheti el, ha a felütött három
kártyából azt cseréli ki (rendesen csak egy lapot

cserélhet, de kicserélheti mind a hármat is), mely-
lyel legtöbb pontja lesz egy színbl. A kártyák
értéke: disznó 11, király, fels és alsó 10-10, a
többi annyi pontot ér, amilyen számot visel. .Sí-

nél kevesebb, de 30-nál több az ú. n. Kun.ststück,

vagyis három hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó,

felsó, király vag>- disznó. A Kunststück értéke
vi.szünt egymással szemben az itt leírt módon
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emelkedik. Kinek elbb van 31-o, húzza a kasszát,

melyet a játékosok egyenl téttel adtak össze. Ha
egyik játékos már nem cserél, passzol, akkor
mindenki felveti a kártyáját, ha nincs senkinek

3 l-e, az viszi a kasszát, Idnek legtöbbje van.

Harmincéves háború (1618—1648), az a kez-

detben vallási, késbb egészen politikai jelleg

háború, melynek színhelye Németország volt, ós

Hollandia, Erdély, Dánia, Svédország, Franciaor-

szágósSpanyolországbeavatkozása következtében

egyetemeseurópai háborúvá fejldött ki. A H. azon

vallási ellentétekbl indult ki, mely az ellenrefor-

máció mködése következtében Németországot
két ellenséges táborra osztotta. 1608 máj. 14-én a
német protestáns fejedelmek az Unió szövetségé-

ben egyesültek, mire 1609 júl. 10-én a katoliku-

sok a Liga szövetségét alkották meg. Az Unió
feje IV. Frigyes, pfalzi vál. fejedelem volt, a
Liga élén pedig Miksa, bajor herceg állott. Az
Unió IV. Henrik francia királlyal lépett szövet-

ségre s a vallási háború már 1610. kitört volna,

ha IV. Henrik nem esik orgyilkosság áldozatául.

A feszültség a két szövetség közt egyre nagyobb
lett, míg végre a protestáns csehek 1618-iki for-

radalmi föllépése a H. kitörését elidézte.

A cseh felkelés és a pfalzi háború (1618—2.3).

A cseh protestánsok az 1609-iki felséglevélben

biztosított szabadságaik megsértése miatt több

Ízben panaszt emeltek Mátyás császár és király

eltt. De mivel sérelmeikre nem nyertek orvos-

lást, 1618 máj. 23. Thurn Mátyás gr. vezetése

alatt a prágai Hradzsinba vonultak fel, hogy Má-
tyás helytartóit kérdre vonják. Heves szóváltás

után az elégedetlenek Martinltz ós Slawata hely-

tartókat és í'abrieius titkárt az ablakon át kidob-

ták. E forradalmi lépés után ideiglenes kormányt
alakítottak, s mikor közben Mátyás meghalt, nem
ismerték el utódjának 11. Ferdinándot, az ellen-

reformáció legbuzgóbb vezérét, hanem V. Fri-
gyes pfalzi vál. fejedelmet, az Unió fejét válasz-

tották királyuknak. M új király Bethlen Gábor
erdélyi fejedelemmel szövetkezett. II. Ferdinánd
segítségére Bajor Miksa a Liga seregét küldte
Tilly vezetése alatt. A csehek a Fehér-hegynél
1620 nov. 8. dönt vereséget szenvedtek. Frigyes
(a téli király) földönfutó lett, Csehország elvesz-

tette alkotmányát, a protestánsoknak pedig ki

kellett vándorolniok az országból. A szerencsét-

len Frigyes ezután si országát, Pfalzot is elvesz-

tette, melyet Tilly hadai és a spanyolok szállot-

tak meg. Az Unió felbomlott, csak néhány kisebb
prot. fejedelom (Mansfeld Ern, Braunschweigi
Keresztéig) folytatta változó szerencsével a har-
cot Tilly ellen. II. Ferdinánd császár 1623. a Fri-

gyestl elvett vál. fejedelmi méltóságot Bfyor
Miksára ruházta.-

A dán hál)orú (1624—29). Ezen sikerek után a
császárNémetország északi részében is megkezdte
az ellenreformáeió munkáját és elszedte a prot.

fejedelmek kezére került egyházi birtokokat. Egy-
úttal, hogy a Liga segítségétl függetlenítse ma-
gát, külön császári sereget szervezett Wallenstein
vezetése alatt. E veszedelmes helyzetben IV. Ke-
resztéig dán kii-ály jött a német prot. fejedelmek
segítségére. Ugyanekkor Mansfeld is új sereget
szervezett s a szövetségbe Bethlen Gábor is be-

állott. De Mansfeld a dessaui hídfnél oly vere-

séget szenvedett Wallensteintl (1626 ápr. 25),

hogy seregének csak romjait vezethette a Vág
völgyén át Bethlenhez, ki, elkerülve a dönt mér-
kzést, Pozsonyban békét kötött a császán'al. A
dán sereget pedig Tilly gyzte le Liitler am Ba-
renbsrg mellett (1626 aug. 27). A császár és a
Liga seregei ezután a Keleti-tengerig nyomultak
elre s csak Stralsund városa állott ellen hsie-
sen Wallenstein hadainak (1628). A legyzött dán
király Lübeckben békült ki a császárral (1629)
s a német protestánsokat sorsukra hagyta. II. Fer-
dinánd ekkor állott hatalmának tetpontján s

kiadta a visszatérítési rendeletet (edictum resti-

tutionis), mely szerint az 1555 óta elfoglalt egy-
házi javakat visszakövetelte a prot. fejedelmek-

tl. E rendeletének végrehajtásával Wallensteint

bízta meg, kinek seregei oly erszakoskodásokat
követtek el, hogy az 1630-iki regetisburgi gj'

lésen a Liga fejedelmei kívánták Wallenstein <

bocsátását. II. Ferdinánd kénytelen volt engedni

s éppen akkor bocsátotta el leghívebb vezérét i's

seregét, amikor Németország É.-i partján új és

veszélyes ellensége jelent meg Gusztáv Adolf
svéd kii'ály személyében.

Gusztáv Adolf hadjárata (1630— 32). Aavé]
királyt vallási és politikai okok késztették arra,

hogy a császár ellen fellépjen. A vonakodó bran-

denburgi és száiíz választó fejedelmeket szövet-

ségébe vonva, délfelé nyomult. Ezalatt Tilly a csá-

szárral dacoló Magdeburg városát hosszú ostrom
után elfoglalta és teljesen elpusztította (1631
máj. 20). A dönt csata Breitenfeld mellett (Lipcse

közelében) folyt le 1631 szept. 17. és Tilly teljes

vereségével végzdött. Gusztáv Adolf ezután el-

foglalta a Majna- és Rajna-vidéki gazdag püspök-
ségeket és városokat, majd Bajorország ellen for-

dult. A Lech mellett {Bain falunál) újabb gyzel-
met vívott ki Tilly felett, ki e csatában halálos

sebet kapott (1632 ápr. 15.). A svéd király ezután

bevonult Münchenbe s már Bécset fenyegette. II.

Ferdinánd szorult helyzetében i\jból Wallenstein-

hez folyamodott, st korlátlan hatalmú fvezéió-

nek nevezte ki. Wallenstein csakhamar ly sere-

get teremtett, Csehországból kiverte a szjiszokat

s Nürnberg mellett Gusztáv Adolffal szemben
foglalt állást. Innen, miután (szept. 3.) a svédek
támadását visszaverte, Szászországba vonult. D^^

Gusztáv Adolf utána sietett s Lützen mellett u

között össze a H. két legnagyobb hadvezére. A
svéd király mindjárt az ütközet elején elesett, de
hadai elkeseredett küzdelem után véres gyzel-
met vívtak ki a császáriak felelt (1632 nov. 16.).

Gusztáv Adolf halála azonban nagy veszteség

volt a német protestánsok ügj'óre, bár Wallen-
stein nem használta fel a kedvez helyzetet, söt

oly gyanúsan viselkedett, hogy a császári párt

árulással vádolta és 1634 febr. Egerbon meggyü-
koltatta. Gusztáv Adolf halála után O.venAieru

Axel, svéd kancoUár, a dél-német protestáns :i

lamokkal Heilbronnban szövetséget kötött s ;i

harcot tovább folytatta. De az új császári vezér.

Gallas, Nördlingen mellett fényes gyózehnet ví-

vott ki a Horn és Weimari Bernát vezérlete alatt

álló svéd-német sereg felett (1634 szept. 6). E
vereségután a heilbronni szövetség felbomlott.

i
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a Kzá.<^ választó pedig Prágában külön békét kö-

! zárral (1685). A svédek mellett csak
; -német fejedelem tartott ki, 8 úgy lát-

/.utt, hugy a háború a végéhez küzeledik.

A svéd-francia háború (1635—48). A hátráló

svédek segitst^gere ekkor Franciaország jött.

Richelieu biboros, a francia politika vezetje, már
eddig is élénk réezt vett diplomáciai téren a Habs-

barKok oUeni harcokban. Ö biztatta Gasztáv
A '

'•' " nak idején a császár megtámadására s

•testánsokat is állandóan segélyezte.

M • ii fegyveresen lépett közbe s ezzel a H,
t' j— II .'ive«rtette vallási jellegét, mert a kat.

Fr;i!)< ii'iszág is beállott a üabeburg-báz ellen

al.kk'ut iiiiry szövetségbe. Viszont a prot. szász
>> tuafu!t'[ii)iuvi választók a császár mellett bar-

loitíik. A sv.-.l.'k Wiüsiock mellett (1636 okt. 4.)

li':.'V'>zt»'k a császáriakat, a franciák pedig Wei-
tiKiii B.>riiát halála után 1639. Elszászt kerítették

liitaiinukba. Közben meghalt II. Ferdinánd csá-

s;.;u ( lt;:;7i s utóda ///. Ferdinánd változó sze-
!• '!'•<. 'v.'i harcolt a szövetséges svédek és fran-

A eveílek Torstt^ison vezetése alatt

7 mellett njfthb fényes gyzelmet arat-

'küstartomán^okat és

t'k. Ekkor a dánok tá-

ivonulásra birta, de a
sten.'íon újból Csehor-

«/.'</ mellett teljesen meg-
-rot (I61- márc. 6.). Ugyan

-

, . iK.A/' -i "r'rgy is mesítámadta III. Fer-
iot 8 a svédekkel Piryosülni törekedett. Bécs
t nagy veszélyben forgott, de ekkor a török

.:i viss/areudelto az erdélyi fejedelmet, ki a
ural 164 deo. lAnzben elnyös békét kö-

tött. A háború ezután meg három évig folyt s a
fi\iniiák és svédek borzasztó kegyetlenséggel dúl-

ták Németország D.-i részelt. Közben Münsíer-
hen és Osnabrückben megindultak az alkudozá-

' >k a hadakozó felek közt s a hosszú tanácskozá-
>k eredménye a vft?z</a//at feéfe lett. A H. utolsó

t^teB eseménye az volt, hogy a svédek £6-
uirk vezérlete alatt elfoglalták Prága egyik

a varosát, a Kleinseitet. így hát a H. ott végz-
i'tt, ahonnan kiindult. '

.:.-;

A vesztfáliai be'ke (1648 okt. 24.). Miinsterben a
császár a protestánsokkal, Osnabrückben a své-
fi'^kkel és franciákkal alkudozott. Megbízottja
Irantmanusdorf gróf volt, a franciák és svédek
széröl D'Aoaux és Oxenstiema voltak azalku-
>zások vezeti. A béke nevezetesebb pontjai

:

1
1 Vallá'ii tekintetben a reformátusokra is kiter-

jesztették a vallás szabad g>-akorlásáaalc jogát,
fentartott^ a fejedelmek reformáló jogát (ius

reformandi) s az egyházi birtokok közül az 162i-ig
elfoglaltakat megtarthatták a prot. fejedelmek. A
vallási kérdésekben ezentúl külön határoznak a
birodalom kat és evang. renijjei. b) Politikai te-

kintetlien Németország összes feje<ieliuei felség-
jogokat kaptak s a ktUföldi államokkal is szövet-
kezhettek. A szász választó megkapta Lausitzot,
.1 brandenburgi Háts-Pomerái^t. Magdeborgot
s még néhány püspökséget. A bajor válastó
"Is-Pfalzot. a «téU király» íia pedig visszakapta

i't'alzot és 8-ik választófejedelem lett. Svédország
megkapta Elö-Pomerániát, Wismar várost, Bre-

men és Verdén hercegségeket. A franciák meg-
tartották Elszászt s az 1551. elfoglalt lotharingíaí

püspökségeket (Metz, Tool, Verdun).

A H.-nak rendkívül fontos következményei vol-

tak. A hosszú háború alatt Németország retteno-

te.sen elpusztult, lakosainak száma egy negyedére
olvadt le s anyagilag úgy tönkrement, hogy év-

tizedek fáradságával hozhatta csak helyre a szen-

vedett károkat. Ezzel kapcsolatban teljesen meg-
sztlnt nagyhatalmi állása, egysége és tekintélye.

A császári méltóság üres címmé vált s a kisebb

német fejedelmek idegen hatalmak és érdekek
szolgálatába szegdtél^ Ezzel szemben Francia-

ország és Svédország jutottak vezérszerephez az
európai politikában.

A H. forrásmunkái : a Theatrum Europaeum
(1617— 1718); Khevenhiller, Annales Perdinandi

II. (1578-1637, 12 köt.) ; Gualto Priorato, His-

tória della guerra di Ferdinándé II. e III. (1640)

;

Chemnüz, BoUum Suecicum (1648, 4 köt.) ; I)ifen-

dor/, Commentarii de rebus Suecicis (1686). Újabb
feldolgozások: Schiller, Geschichte des 30-jühri-

gen Krieges (1790); A. Gindely, Geschichte des
30-jáhr. Krieges (4 köt., csak 162 í-ig) ; Droy.^en,
Geschichte des .30-jáhr. Krieges (Oncken válla-

latában 1888) ; Klopp Onno, Gesch. des 30-jáhr.

Krieges (kat. szempontból) ; Bethlen Gábor és I,

Rákóczi György részvételét a H.-ban Szilágifi

Sándor több értekezése tárgyalja.

Harminckilene cikkely, L Anglikán egyház.
Harminc zsarnok, volt a neve annak az oli-

garchikus konnánjTiak, melyet a spártaiak Atht-n-

bcn szerveztek a város elfoglalása után (Kr. e.404.,

1. Görögország története). Ugyanezen a néven
hívták a történetírók azokat a trónkövetelket,

kik Gallienus római császár ellen Kr. u. 266. fel-

léptek, bár pontos számítás szerint csak 19-on
voltak.

Harmodios (^a Aristogeiton, Athén kénynrá-
nak, Peisistratida Hipparchosnak a g>'ilkosai. Ez
ugyanis nagyon megsértette H.-t, mire Aristogei-

ton vele szövetkezve összeesküvést sztt a kényúr
családja ellen s Hipparchost a panathenaía-ttnnep

alkalmával leszúrták, de testvére Hippias meg-
menekult(Kr. e. 514) s csak 4 év múlva vesztette el

Spárta beavatkozására trónját. A zsamokölket
a merénylet után rögtön leszúrták a kényúr test-

rei, de késbb a szabadság els vértanul gya-
nánt tiszteletben részesültek ; seiket a héroszok

közé sorozták, utódaiknak nagy kiváltságokat

adtak ; az akropoliszon felállított szobraiknak
másolata ma a nápolyi múzeumban látható. Szint-

úgy ünnep<>Iték emléküket dalokban (skoüon) is,

melyeknek töredékeit Arany János fordította le

magyarra.
Harmónia (gör., a. m. összhang), a görög mi-

tológiában Aree és Aphrodité l^nya, Kadmos
felesége, Ino, Semele, Agane anyja. Kultusza
Boeotiából indult ki, hol Aphrodité istemasszony

bájos köréhez tartozott s a Chariaokkal és Hwák-
kal ogytltt minden szépségnek, vidám örömnek
védje volt. .Athénbe a Kr. e. V. Bz.-ban jutott a
H.-knltnsz s itt H. a mvészet nemes összhang-
jának s általában a magasabbrwid szellemi élet

eszményi rendjének védasszonyaként szeropelt

A filozófusok is sokat foglalkoztak H. alakjával s

M*
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különösen az úi-platonikus iskola benne látta az

anyagi és szellemi világrend megszemélyesítjét.

A görög irodalom H. és Kadmos lakodalmát kü-

lönös szeretettel rajzolta s különféle epizódokkal

tarkázta. A képzmvészetnek is kedves motí-

vuma volt e lakodalom, melyen valamennyi isten

résztvett. H. nem halt meg, hanem boldog házas-

élet után férjével, Kadmos-szal együtt az Elysium-

ban (1. 0.) örökös boldog njoigalom fogadta öt.

Harmónia (összhang), 1. a mai zenei termino-

lógiában azonos az akkord (1. o.) fogalmával. —
2. A régi görögöknél a. m. hangsor. — 3. Bizonyos

akkordban természetszerleg bennfoglalt hango-

kat nevezzük harmonikus hangoknak, szemben
olyan hangokkal, amelyek oda jóformán csak beté-

vednek. — 4. A német Harmonie-Musik a. m. fuvó-

hangszerek zenéje. — 5. A viellehangszev (organi-

strura, Ura tedeseo, Drohleier, parasztltra stb.)

egyik XII—XV. sz.-beli neve. — 6. Harmonikus
hangok (sons harmoniques) a. m. felhangok, rész-

hangok. — 7. Funkcionális H., Roux szerint a test

részei között a szerveknek az a tulajdonsága,

amellyel az egész fontartásában közösen mköd-
nek közre, tehát szerkezetük és alakjuk is ennek
megfelel. Ehhez szükséges: 1. hogy minden
szerv azzal a szerkezettel, illetleg alakkal bírjon,

amellyel valamely az egész megtartására lehet-
leg szolgáló funkciót végezni képes ; 2. hogy lehe-

tleg minden szerv birjon azzal a nagysággal,

amely a funkciónak az egész megtartására szük-

séges nagyságát teszi lehetvé. A funkcionális H.

lehet tipikus vagyis öröklött, v. pedig a funkcio-

nális alkalmazkodás hozza létre.

Harmónia uyaralótelep, Modorhoz tartozó

szép fekvés villatelop Pozsony vm.-ben. Nyáron
postahivatallal és távbeszélvel van ellátva, télen

u. p. ésu. t. Modor.
Harinwnia acAherea, 1. Orgona.
Ilarinonia evangfelica (lat., evangéliumi

harmónia) a. m. az evangéliumok egyeztetése.

Az uj-testamentum els felét képez négy evan-
gélium, de különösen a három els, az úgyne-
vezett szinoptikusok igen gyakran szórói-szóra

egyeznek egymással, az események elbeszélé-

sében ugyanazt a sorrendet követik ; de másrészt
meg egymástól nem ritkán eltérnek, egyes tör-

téneteket kihagynak vagy hozzátoldanak. Ezen
körülmény már igen korán arra indított némelye-
ket, hogy a négy evangéliumot egy evangé-
liummá szerkesszék, v. legalább, hogy egy egysé-
ges terv alapján állítsák össze a négy evangélium
egyes részeit. A reformáció eltt a második szá-

zadban Tatian, a harmadikban Aramonius, a ha-
todikban egy ismeretlen, a kilencedikben Otfried

szerzetes tettek erre nézve kísérletet. A reformá-
ció korában különösen Kálvin és Chemnitz fára-

doztak azon, hogy az egyes evangéliumi esemé-
nyeket egy egésszé fzzék össze ; késbb Osian-
der és Bengel készítettek H.-t, de minthogy ezek
mindegyik evangélista idszámítását csalhatat-
lannak vették s Így, ha egynigyanazon esemény
színhelyéül a három evangélista három különböz
helyet tüntet fel. akkor azt három küUin-külön
megtörtént eseménynek tekintették, azért ez id-
tl fogva a Harmonisztika tokintólye tudományos
szempontból felettébb alászállott s helyébe a jelen

században az evangéliumok keletkezésének s egy-
máshoz való viszonyuknak történelembirálati ku-
tatása lépett. Némileg H.-nak tekinthet s úgy
iskolai használatra, mint a laikus közönség szá-

mára becsesm Sevinnek Die drei altesten Evan-
gelion in Eins gearbeitet (1867) c mve. V. ö.

Hjelt, Die altsyrische Evangelienübersetzungund
Tatiacs Diatesseron (Leipzig 1903).

Harmónia praestabilita (lat.), Leibniz

filozófiájának múkifejezése, melynek adta meg
sajátos érteLmót. Leibniz fölfogása szerint azok az

egyszeríí valók, melyekbl a világ áll, a monászok,
nem hatnak egymásra; mindegyik úgyszólván
külön kis világ, mely a maga törvényei szerint
— belsleg — fejldik ; mindegyik tükre a min-
denségnek, a maga helyzete szerint tükrözi a
világot. De hogy a monászok rendje mégis vilá-

got alkot, hogy mindegyik a maga helyén van
8 a többiekkel együtt összefügg világot alkot,

azon alapszik, hogy Isten elejétl fogva harmó-
niát állapított meg köztük : ez a H. (harmonie
próétablie, elre megállapított összhang).

Ilarmoniflnte, 1. Orgona.
Harmonika. Sok hangszert ismerünk e néven.

A szúj-H. ismert gyermekjáték, melynél a sorjá-

ban elhelyezett sípok megszólaltatásának alap-

ötlete valószínen a pánsipra vezethet vissza. Az
üveg-H.-t Franklin Benjann találta fel. Ki-oma-

tikus sorban hangolt üvegharangokat niganyos
anyagból készült, gépezettel hajtott érintkkel
szólaltatta meg. Másik faja az üveg-H.-nak az a

ki'omatikus rendben elhelyezett üvegcs-sor, mely-
nél a kissé megnedvesített csövek széleit ujjaink-

kal dörzsöljük. A húzós íf.-ról 1. Akkordion.
Harmonikord, polifon húros hangszer, kül-

alakja a piauinóhoz hasonlít. Húrjait brrel be-

vont és ersen gyantázott forgó henger szólal-

tatja meg. Feltalálója Kaufiinann (1. o.) drezdai

mechanikus, ki a XVIII. sz. végén számtalan
óraszerkezetfl harangjátékot, zenélórát stb.

gyártott.

Harmonikus, 1. Osszhangz.
Harmonikus analízis, számtani mvelet, mely-

lyel valamely periódusos jelenséget részletjelen-

sógekre bontunk, hogy aztán azokból az elidéz
okokra következtethessünk. Az eljárás azon alap-

szik, hogy a jelenség kifejezésére trigonometri-

kus sorokat (sinus- v. cosinus-sorokat) haszná-

lunk, melyeknek minden tagja tkp. hullámvonalat

helyettesít és a hullámvonalak összetevödésébl
lesz meg a teljes jelenség. Thomson (Lord Kelvin)

a H.-t nagy sikerrel alkalmazta a tenger árapályá-

nak meghatározására. A meteorológiában srn
használják ezen számmveletot a meteorológiai

elemek napi és évi periódusának kifejezésére. Szel-

lemesen szerkesztett számolási gépek (ang. har-

monie nnalyser) nagyon megkönnyítik a H. gya-

korlati alkalmazását.

Harmonikus elemek. Ha az A, B, C és D
pont(ík (1. ábra) úgy vannak egy egyenesen el-

helyezve, hogy
AC : CB = AD : BD,

akkor e négj' pontot (ebben a rendben) harmoni-
kus pontoknak hiwink. Másként ezt még úgy is

mondha^uk, hogy az A, B éaa C, D pontpárok
haiinorúkusan vannak egymástöi elválasztva.
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Ebben az esetben AB vonaldarab az ^C és AD
vonaidarabok harmonikus közepe, azaz

AB 2 VÁCIAD
Ha egylíponton átinenö négy egyenest (sugár)

MA, MB, MC és MD valamely ötödik átmetsz

A
-o- -o—

i. ábra. Hannonilrni elemek.

1. ábra. Harmonilnu elemek.

négy harmonikus pontban metszi, akkor e négy
egyenesnek bánnelymásátmetszóvel való metsz-
pontjai megint harmonikus pontok lesznek, s a
négj- egyenest harmonikus sugaraknak monyuk.
A H. a geometriában igen gyakoriak. Ha pl. egy

kör (2. ábra) AB át-

mérjének folytatá-

sán felveszünk egj'D
pontot, ebbl meghúz-
zuk a DT, DÍ7 érin-

tket s fölkeressük a
rés í/érintési ponto-

katösszeköt rZJhúr-
nak az ABátmérvel való C metszópontját, úgy A,
B, C ésD harmonikus pontok lesznek. A három-
szögben két oldal harmonikusan van elválasztva

az általuk bozárt belszöget s a hozzátartozó kül-

\ enesektl. Továbbá H. lépnek fel

'/afe (I. 0.) diagonálisain.

Harmonikus kéz a. m. Guido-kéz (1. o.).

Harmonikus optimum, 1. Oekolaiaioptimum.
Harmonikus pontok, harmonikus sugarak,

1. Harmonikus elemek.
Harmonikos sor, a következ végtelen sor

:

Ennek összege végtelen nagy ; mert ha ezt a kö-

vetkez alakban írjuk :

n-i+(í+i)+a-fi+i+i)+----
akkor a zárjclhen lév tagok összege > ^ és így
magának a végtelen sornak az összege a vég-
telen nagy számú f-ek összegénél, vagyis
végtelen nagynál is nagyobb. Ez a legegy-
szerbb példa a széttartó (divergens) sorokra
nézve, noha tagjai folyton kisebbednek s igy
üénishoz közelednek.

HUonben az

l-i+i-i+...+(-l)'~'.^ + ...

váttakosó djelü H.-nak összege a 2 termé-
szetes logaritmusával egyenl.
Hamonikas sorozat. A spektrum min-

(ion Vdiialíi hizonyos számú rezgéseknek felel

incír, melyeket a világító gáz vagy gz mole-
kulái keltenek az ket körülvev éterben. A
v<in:ilaknagy száma (a vas spektrumában pl.

.'(H) ) arra a gondolatra vezetett, hogy a külön-
tx izi 1 molekulák szerkezete nem ^yfoima és hogy
minden molekula a rez^^ések egész sorozatát képes
kelteni, mint ahogyan pl. valamely hangzó test

ált^ilában (•s.<z<'tett hangot ad.

Mindenokelútt arra törekedtek tehát, hogy a
spektrálvonalakból egyes sorozatokat keressenek
ki, melyek valamely frezgés harmonikus mel-

lékrozgéseinek felelnének meg ; az ilyeneket ne-
vezték el H.-nak. Schuster azonban kimutatta,
hogy ezen törekvéseknek semmi jogosultságuk
nincs. Kétségtelen azonban, hogy vaimak a spek-
trálvonalaknak olyan sorozatai, melyek egymás-
sal bizonyos összefüggésben vaimak. Így pl. a ká-
lium és nátrium spektrumában ketts vonalak, a
magnézium, kalcium, cink spektrumában hármas
vonalak fordulnak el, melyek annál közelebb es-

nek egymáshoz, mennél közelebb állanak a spek-
trum ibolyaszín végéhez. A sorozatot alkotó vo-
nalak bullámhosszának kiszámítására különböz
képletekot állítottak fel. Kayser és Runge szerint

a vonalsorozatokra legjobb a következ képlet

:

*m "^ m* m*

hol m egész szám, melynek értéke változtatható,

A, B, C állandók, /.m a vonalnak megfelel hul-

lámhossz (m lehet 3, 4, 5 . . . 15). Kayser és Runge
szerint minden elemnek két sorozat felel meg
ketts vonalakból ; ezeket els és második mel-
léksorozatnak nevezték el. A lithiumra nézve a
sorozat egyszer vonalakból áll. Az alkálifémek-
nek még egy, kettós vonalakból álló sorozatuk van,
melyet fsorozatnak neveznek.V. ö. Baly- Wachs-
muth, Spektroskopie (Berlin, Springer 1908).
Harmonikus sugarak, 1. Harmonikus elemek.
Harmonikus telegrái. A harmonikus, vagy

miként másképen is nevezik, akusztikus telegráfot

Gray Elisha találta föl a Reis-féle telefon tökéle-

tesítését célzó kísérletei közben. A telefonjavítása
után egész sora keletkezett a találmányoknak,
amelyek a magas frekvenciájú áramokkal való
telegrafálásra vonatkoztak. A legújabb idkig a
gyakorlatban csak a hadsereg alkalmazta az
akusztikus, vagy mint a honvédség nevezi : a fo-

nikus tolegráfot. A magas frekvenciájú áramot
galvanikus telepek áramának megszaggatásával
idézik el; a jelek felvételét telofonhallgató segé-
lyével eszközlik. Természetesen ideges, izgatott

(pl. csata eltti állapotban) a szubjektív hallAs után

ábra. HvraooUnu telepráf MTevA ktatOáke.

való pontos jelvétel nag>' nehézségekbe ütközik.

Mint a lefolyt balkáni háború eredményei mutat-
ják, a hallás után való vétel sok esetben sikertelen

volt. A fenti okból kifolyólag már a 70-es évek vé-

gén törekedtek arra, hogy a telefonáramok frek-

veDciájával egyez frekvenciájú váltóáramot a
mérkzéskor egyenárammá alakítsák s vele az
egyenáramra múkdö kékiró v. betnyomó tele-
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gráfgópeket üzemben tarthassák. Az 1. ábra tün-
i

töltjük a kábelt, a kisülés a kábel hosszához kö-

tet föl ilyen szerkezetet.
j

pest a kábel saját frekvenciájával történik s így
A bejöv váltakozóáram rezgésbe hozza a ! esetleg 0'3 másodpercig is eltarthat. Ha közben új

kifeszített acélszalagot. Az acélszalagra kétkarú jelet adunk, a megérkezéskor a jelekösszefolynak.

emelrúd egyik vége ér, míg az emelkar másik
vége elektromos kontaktot ad a fenn látható állít-

ható csavarral. A kontaktuson át az írógépet m-
ködtet egyenáram záródik. Amidn a H. adó-

készülékében jelet adunk, a váltakozó áram kifut

a vonalra, megérkezik a felvev készülékbe, moz-
gásba hozza a szalagot s így az emelkar is rez-

gésbe jön s ennélfogva vagy teljesen megszakad

2. ábra. A Gáti-féle magas frekvenciájú telegráf áram-
átalakító csoportja.

a kontaktus vagy igen nagy ellenállást vesz föl

a kontakt ; az írógép helyi árama megszakad v.

ersen legyengül s így az erre beállított kékíró
závárzata felcsattan s a kékíró jelet ír. A gyalcor-

latban nem váltak be ezek a rendszerek. Egyrészt
az adóállomás áramát nem tudták állandó frek-

venciával mködtetni (a 70-es években még nem
voltak magas frekvenciájú dinamogépek) ; mint
az ábrán látjuk, a szalag feszíthet v. megereszt-
het s így mechanikai rezgése rezonanciába hoz-

iSOO-^ 1'iecob

jy^Af^WiAT^ifií] SS
ISQQ^ i'sool

8. ábra. A Qáti-rendsaerrel percenkint 1600, illetOleg 600 gyorsasággal
adott / bet alakjít.

ható a megérkez áram frekvenciájával. Zavaró
áramokra a szalag kilendül, az emelkar a leve-

gbon huzamosabD ideig marad s a zavar hatá-
sára a kókíró hosszú vonást ír, amidn az adó-
állomás talán pontokat ad.

Ujabb idben a francia távirdaigazgatás hasz-
nálja a Picard ós Petit-féle rendszert, amellyel
különösen a Marseille-Algir közti kábelen értek
el kitn eredményeket. Ugyanis magas frekven-
ciájú áramok segélyével a kábeltáviratozás gyor-
sasága jelentékenyen megnövelhet. Az egyen-
áramú táviratozásnál, ha pl. Ol másodpercig tart-
juk lenyomva a billentyt s így O'l másodpercig

Másodpercenkint 1000 frekvenciás áramot hasz-
nálva, az O'l másodperces jel tartama alatt 100-

szor megtöltöttük s 100-szor ki is sütöttük a kábu!
töltését s ennek folytán ajelek nem folynak egybe,
sokkal nagyobb gyorsasággal dolgozhatunk.

A szárazföldi vezetékeken a Mercadier-Magunna-
rendszert próbálták ki Franciaországban. Az ú. n.

monotelefont használják, amely telefon csak ép-

pen a saját alaphangjára mködteti membránját
s így a 400 rezgésre beállított membrán az 500
rezgésre már nem jön rezgésbe s nem mködteti
a vele összeköttetésben lev s az 1. ábrában fel-

tüntetett kontaktuskart s nem is vált ki egyen-
áramú jelet a kontaktushoz kapcsolt teleptJöl. A
Mercadier-Magunna-rendszer 24 különféle hangra
is teljesen függetlenül mködtethet ugyanazon
az egy távírdavezetéken és segélyével Baudot v.

Hughes hetnyomógépok is hajthatók. Hátránya,
hogy a monotelefon mködtetésére ers áram
szükséges, ami azután a szomszédos tolegráf- és

telefonvezetékekben áthallást okoz.

A bajon Gáti Béla mszaki tanácsos rend-

szere segít. Gáti a megérkez s a telefonbeszó-

dek áramánál (01 milliamper) nem ersebb ma-
gas frekvenciájú áramot elbb a telefonrelais se-

gélyével megersíti s csak azután változtatja

át a megersített már 1—2 milliamper ers
magas frekvenciájú áramot 10—20 milliampei'

ers egyenárammá, amellyel a kékírók és bet-
nyomók már hajthatók. A 3. ábra tünteti föl

a készülékcsoportozatot, a 3. ábra pedig a ma-
gas frekvenciájú áramból nyert egyenáramú
jelek alakját mutatja.

Harmonista v, Hamionita, észak-

amerikai vallásfolokezet, melyet a
magát Istentl ihletettnek hitt würí-

tembergi pór, Rapp György (szül.

Württembergben 1757., megh. 1847
augusztus 7.) alapított, kegyesked
és szeparatista hajlamú hontitiirsai-

1803. Íiszak-Amorikába

és ott vagj'onközössógi

alapon Pittsburg mellett az ú. n. Har-
mony-gyarmatot alapította, melyet ó

kormányzott oly nagy patriárchai, f-
papi és birói hatalommal, hogy még
a házasságkötések is az beleegye-

zésétl függöttok. Ezen telepet egész-

ségtelen fekvése miatt Rapp 1811. el-

adta és 700 hívével Indiana államban alapított

újabb gyarmatot Economy névvel, amelyen min-
den családnak volt háza és kertje, s minden folntt-

n<'k nyáron 12, télen 11 órát a mezn, 111. a gyár-

ban kellett dolgoznia, úgy, hogy a telep tkp. ipari

és földralvelési célokat szolgáló egylet volt. Jólét s

béke uralkodott a gyülekezetben, mígnem ezt

1831. egy Müller Bernát nev, de Amerikában
Proli v. Gróf León nevet visel kalandor feldúlta.

Ez a hívek egy részét magához csábította, a kö-

zös vagyonból ezekre es jelentékeny összeget

kezéhez kaparította s azt elfecsérelte, híveit a

-H-

legnagyobb nyomorban hagyva ; késbb a Missouri

I
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hullámaiban lelte sírját. A felekezet másik része

análltitt Rappnak 18+7. bokövotkezott haláláig.

\ naeyon leolvadt gyülekezet, eladván birto-

kát, 1903. me<rszünt. V. ö. Wíu/ner, Geachichte

iler Harnioniefrest'llsehaft (Bailiingen 1833); V,

I^ninihorst, íJor Abenteurer Proli (Frankfurt

|s;iii; Kordhoff, Comraunistic societies of tho

liiitctl St!»t.-s( London 1875); A'«or/j. Dio chiist-

liiii-kumimuiistische Kolonie der Rappisten (Lielp-

zii; lHit2).

Wlvírniíonintie»(iaX.)XHarmoniaevangelica,
Harmoniták, 1. Hat-rtwnifda.

Harmóniám, poüfón (billentyüsorral folsze-
j...'-, *^ - i'nmrszer, melyl)on a sípokat szabadon

i ipó) nyelvek helyettesítik. A fújtatót

I
, ., .K ...'/.gatják. Az orosz Kirsnik (1780) kísér-

li' zi'tt elször oly orgonával, melyen csak át-

c>apu nyelvek voltak, de Qrenié (1810) készítette

a legels hangszert, az Orgxie expres.fif-et, mely
már a mai H. berendezését mutatta. Utána sokan
i]iMÍ(K>iitották lx»Isó szerkezetét, különféle névvel

j •! ilvén találmányaikat. Ilyen hangszerek az

")/'//<', az áei-of'on, áeolodikon, a klavaeolin, &
)>:> l-"f'm és a fiszhannonika. Debaln adta elször
II H. nevet Parisban 1840. szabadalmazott hang-

szereinek. Azóta sok szerkezeti módosításon ment
át. Az orgonákon találhatókhoz hasonló regiszte-

rekkel látták el
; percus9ió-íat, kis kalai)ácsokat

íiikiil máztak a megszólalás pontosságának foko-

/:i-;ii;i, majd prolmigement-T\a\ is kiegészítették

11 itiri--* • '" irát, hogj' a lenyomott billenty
;í kkm . ha a játszó kénytelen elengedni.

A i'Ci i; . ..v, ,t'te8ÍtéseafíoM/>te<OMt7/€-rendszer

li . ni'lMi'l a billentyk kétszeresen mélyithe-

i iuelyebbt»n leszorított billenty orósebb
' ad, mint a félig lenyomott. Az amerikaiak
•.<'<rn ivf,,i inalták a H.-ot azzal, hog>' a

;<el rezeírtetik meg. Ezt
oiiban kezdték 1860 ko-

mi i^yúrtani. A H. hangjaiban sok az élesen ki-

haiiiTZÓ felshang, ezért a legkisebb disszonanciák

is nyersen hangzanak rajta. A hanglebegés ta-

nulmányozására azonban kitn akusztikai esz-

k<z. Regisztereinek beosztása rendszerint a kö-

v.tkezó

:

a) Kisebb típusú hangszereken

:

®(5)(2)(í) ®@®®
1 = AogolkUrt, 8'

2 = Boordon, 16'

5 = Cl«iron, 4'

•4 = P««6t. 8'

1 = KnvoU, 8'

8 = Klarinét, 16'

S = Fltn, i'

4 = Oboa, 8'

Valamennyi regiszter a nevét visel hangszer
i nézetét utánozza; a 8'-as regiszterek ugyan-
on rnn.THsságban szólalnak meg, a IG'-asok egy

mélyebben, a é'aaok egy nyolcaddal

iU.

Nagyobb tipnsa hangszereken

:

A sourdine a fagótregisztert (hasson), a ./eji ce-

loste az óboa-regisztert (Hautbois) tompítja. A
pervussion a nehezen megszólaló fuvola- (flate)

és angolkart- (cor anglais) regisztereket javítja,

úgj', hogy intonációjuk pontosan történik. A
grand-jeu-yreX &z összes regiszterek hangzanak.
Az expression a dinaraikai árnyalatokat fokozza.

Harmonográf , Tísleytl szerkesztett készülék,

két inga lengéseinek összetételére és a Lissajous-

féle ábrák (1. o.) elállítására

Harmoszták (gör.), eleinte azon tisztviselk

neve, kiket a spártaiak az egyes kerületek élére

állítottak, késbb a spártai helytartók neve, akik

a Spárta hegemóniája alá került városok helyr-
ségének ólén állottak és a Spártához szító oli-

garcha pártokat támogatták.

Harmotom v. hanlkeresztkö, morvenit (isv.),

egyhajlású, izomorf alak- és ikeralkotás tekinteté-

ben a íilipszittel. A kristályok mindig ikrek és

küls habitusuk rombos (v. tetragonalis) szimmet-
riát mutat. Gyakoriak a kereszt módjára átntt
négyes ikrek ; innen a keresztkö elnevezés ; szín-

telen sárgás, szüikés, vereses ; üvegfényíl, gyen-
gén átlátszó. A zeolit-családnak egyik gyakran
elforduló tagja. Kémiai összetétele hasonló a
flilipszitéhez, de Ca helyett Ba-t tartalmaz, vagyis
egy barium-kálium-alumo-hidroszilikát, képlete

:

H,(Ba,K,)Al,(Si03)j+4H,0. Elfordul a mandola-
kövekben : Oberstein (Németország), a bazaltok-

ban, érctelérekben : Andreasberg a Hai"zhegység-

ben (ú. n. Andreasbergolit vagy Andreolit), Kongs-
berg.

Harms. 1. Bemhnrd, német nemzetgazdász,

szül. Detembon 1876 márc. .30. 1903-ban Tübin-

genben magántanár, 1906 Jenában rendkívüli,

Í908 Kiéiben rendes tanár lett, ahol 1911. ten-

geri forgalmi és világgazdasági intézetet alapított.

Fbb müvei : Deutsche Arbeitskammem (190i)

;

Der Maximalarbeitstag(1907); Ferdinánd Lassalle

(1909); Weltwirtschaftlicho Aufgaben der dent-

schen Verwaltungspolitik (1911); Volkswirtschaft

und Weltwirtschaft(1912). 1910 óta kiadja a Prob-

leme der Weltwirtschaft c. gyjteményt.
2. H., Friedrich, német filozófiai író, szül.

Kiéiben 1819 okt. 24, megh. Berlinben 1880 ápr.

5-én. Kiéiben Ritter hatása alá került, moly dönt
volt fejldésére. 1842. a kiéli egyetemen magán-
tanár lett, 184«. rendkívüli tanár, 1858. rendes.

1867. a berlini egj'etemre kapott meghívást, ahol

élte végéig tanított. Fbb mvei : Der .\nthropo-

logismus in der Entwickelung der Philosophie seit

Kant (1845) ; Prolegomena zur Philosophie (1852),

melyben a fllozótlának önálló alapvetésére törek-

szik ; írt több történeti mvet Fichtéröl, Schopen-

hauerrl, Jacobiról, egy összefügg történeti m-
vet: Die Philosophie seit Kant (1877) ; Geschichte

der Psychologie (1878); Geschichte der Logik

2
o
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(1880). Hagj'atékából még egész sor filoz. mun-
káját adták ki,

3. H., Rlaus, némot lutheránus teológus, szül.

Fahrstodtben, Németországban 1778 május 25.,

megh. Kiolben 1855 fobr. 1. 1806-ban lundeni

dékán, 1816. kiéli födékán s a Miklós-templom

hitszónoka, 1835. prépost és teológiai tanár lett.

A németországi reformáció háromszázados ünnep-

lése alkalmával (1817) a protestáns orthodoxia

védelmére, Luthert utánozva, 95 orthodox tétolt

bocsátott ki, amely mve nagy hatást tett Német-
országban. Míivei : WinterpostUlen és Sommer-
postillen 1808 és 1815, melyekhez a késbbi évek-

ben új beszédsorozatokat csatolt (1826—1827)

;

Pastoraltheologie (Kiöl 1830—31). A harmadik,

ú. n. jubileumi kiadás, születése százados évfor-

dulóján, 1878., önéletlelrása pedig 1851. és 1888.

jelent meg. V. ö. Lüdemann, Erinnerung an K. H.

und seine Zeit (Kiél 1878).

4:.H.,Ludvig, német evang. teológus, szül.Wals-

rodeban 1808 máj. 5., megh. Hermannsburgban
1865 nov. 14. Mint hermannsburgi lelkész 1849.

szigorúan felekezeti irányú hittérít intézetet

alapított, s külön missziói hajó közvetítette (1853
óta) az intézet és a délafrikai állomások között a

közlekedést. Egyházi beszódgyüjtoményei között

legnevezetesebbek : Bvangelienprodigten(13. kiad.

1896) ; Epistelpredigten (5. kiad. 1895) ; Katechis-

muspredigten (4. kiad., 190.3). Halála után (1865)

testvére H. TJieodor vette át az intézet veze-

tését, minthogy azonban ez a polgári házasságot
nem ismerte el érvényes házasságnak, lelkészi

hivatalából kitétetett (1877) és a hannoveri külön-

vált lutheránus egyházat alapította, mely idtl
fogva az egyháztanács a hormamisburgi intézetre

való sogélygyüjtést megtiltotta.

Harnack, 1. Adolf, némot lutheránus teológiai

tanár, H. 5. íla, szül. Dorpatban 1851 május 7.

1876-ban Lipcsében az ogyháztörténelemnek rend-

kívüli, 1879. Giessenben, 1886. Marbm-gban, 1889.

Berlinben rendes tanára lett, 1905 óta a berlini ki-

rályikönyvtárnak igazgatója. 1881 óta egyik szer-

kesztje a Lipcsében megjelen Theologische Li-

teraturzeitung c. szakközlönynek. Fbb mvei:
Zur Quellenkritik des Gnosticismus (1873) ; Pat-
rum Apostolicorum Opera (1875—78, 3 köt.) ; Text
und Untersuchungon zur altchristlichenL itteratur-

gesch. (1882, 5 köt.) ; Das Mönchthum, seino Ideale

u. seine Gteschichte (3. kiad. 1886 ; magyan-a for-

dította Bencze János, A szerzetesség, ideáljai ós

története, Budapest 1911); Mart. Luther (2. kiad.

1886) ; Augustins Koníessionen (1888) ; Lehrbuch
der Dogmatik (3 köt., 2. kiad.) ; Neander (1889)

;

Das Neue Testamont um das J. 200. (1889) ; Die
öltosten christlichen Datierungen und die Anfángo
einer bischöflichen Chronographie in Rom (rend-

kívüli feltnést keltett, 1892, 617 1.) ; Bruchstücke
des Evangeüums imd der Apocalyse des Petrus
(u. 0. 895—903. 1. és külön lenyomatban 1—2.
kiad.,Leipz. 1893-94). Das apostolische Glaubons-
bekenntnis cím müvével (u. o. 1892), heves iro-

dalmi vitára szolgáltatott okot (Der Kampf um
das Ai)ostolicum). A katolikus táborból különösen
Cromer röpirata említend : Zum Kampf um das
Apostolicum (1892). melyre H. külön válaszolt

:

Antwort auf die Stroitschrift Cremers (1892).

Geschichte der altchristl. Litter. bis auf Eusebios
(L köt. 1893, IL köt. 1897) ; Das Wesen des Chris-

tenstums (16 felolvasás, 5. kiad. 1901) c. miivét
lefordították dán, angol, francia, japán és olasz

nyelvekre is ; magyarra A keresztyénség lényege a

c. alatt Rácz Lajos fordította le (Sárospatak 1

1906) ; Militia etc. (1905) ; Beitrage zur Einleitung 1

in das Neue Testament (eddig 4 rész, Leipzig \

1906—11) ; Kirchenverf. und Kirchenrecht in den
zwei ersten Jahrh. (u. o. 1910) ; Aus Wissenschaft
imd Lében, Reden und Aufsátze (Giessen 1911).

2. H., Axel, német matematikus, H. 1. iker-

testvére, szül. Dorpatban 1851 máj. 7., megh.
Drezdában 1888 ápr. 3. Egyetemi tanulmányait
szülvárosában végezte. 1875-ben Lipcsében egye-
temi magántanárrá, 1876. a darmstadti megye-
tem tanárává lett, 1877. pedig ugyané minség-
ben Drezdába költözött át. Terjedelmesebb önálló

mvei : Elemente der Differential- und Integral-

rechnung (Leipzig 1881) ; Grundlagen der Theorio
des logarithmischen Potenzials und der Potenzial-

funktion in der Ebene (u. o. 1877). Kiadta Hankel
projektív geometriáját s németre átdolgozta Serret
tankönyvét a differenciál- és integrálszámításról.

3. H., Erich, német orvos, H. 3. fia, szül. íJor-

patban 1852 október 10. Dorpatban tanult, 1S73.
tanársegéd a strassburgi egyetemi gyógyszertani
intézetben, 1877. magántanár, 1880. rendkívüli, J

1889. rendes tanára a gyógyszertannak a hallei I

egyetemen. Számos gyógyszertani méregtani dol-

gozatot készített és tankönyveket írt.

4. H. Ottó, német ii'odalomtörtónetíró és tör-

ténettudós, H. 5. fia, szül. Erlangenben 1857 nov.

23. Dorpatban és Göttingenben tanult.l889-91-ig
a Preussische Jahrbücher szerkesztje Berlinben.
1891—96-ig Rómában élt, aztán a történet és iro-

dalom tanára lett a darmstadti, majd a stutt-

garti megyetemen. Munkái : Das karolingiselie

und das bizantinische Reich (1880); Das Kur-
fílrstcnkoUegium bis zur Mitte des 14. Jahrhun-
derts (1883) ; Goethe in der Epoclie seiner Vollen-

dung (1887) ; Die klassische Aesthetik der Deut-
schen (1892); Deutsches Kunstleben in Rom im
Zeitalter der Klassik (1898) ; Essays und Studien
zur Literaturgest'hichte (1899); Der deutsche
Klassizismus ira Zeitalter Goethes (1906) ; Vor-
tráge u. Aufsátze (1912).

5. H., Theodosius, némot lutheránus teológus,

szül. Szent-Pétervárott 1817 jan. 3., megh. u. o.

1889 szept. 23. Dorpatban 1843. a gyakorlati teo-

lógia privát-docense, majd 1845. rendkívüli. 18^S.
rendes tanára lett; 1853. Erlangenbe hivatott

meg tanárul, de 1866. visszatért Dorpatba. Nagy-
számú irodalmi mveivel fként a gyakorlati és

a dogmatikai teológia mezejét gazdagította.

Hamad, a középkori Magyaix)r8z&g vízrajzá-

ban a. m. Hermd.
Haxnis (Hnnis), kis vuIkánisziget<soporta Vö-

rös-tenger déli részében. 3nagj'obb(Dzsebel-Zugur,

Kis- és Nagy-Harnis) és több kisebb szigetbl áll,

melyek a Tirmeh-foktól a Danakil-partig nyúl-

nak; lakatlanok és a hajósokra veszedelmesek.

Hams, város, 1. Harlingen.
Haro, {.tengerszoros Vancouver és a San Juan-

szigetek közt. 1872 óta határul szolgál az Észak-

Amerikai Egj'esült-Államok és Kanada között. —
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2. JL, székhdy Logrono spanyol tartományban, az

Ebro és, Tiron összefolyásánál, vasát mellett, két

dombon amtlteátromszerUleg épült, 79U lak.,

kalap- és börgyáiiással. jelentékeny szöUöterme-

léseel és gyümölcskonzerv-gyártással.

Haró. kisk. Hunyad vra. dévai j.-ban. (ioio)873

oláh és magyar lak. ; a. p. ée u. t. Marossolymos.

Három, az i^ység után a legkisebb páratlan

szám, melyot már ósid6b(«n különüsou sztnt szám-
nak tartottak. .\ népmesék szerkezetének lényeges

és miOdnem általánosnak mondható vonása a trige-

minatio. v. az úírynovezett hármaztatás, amely

úgy a szerepl fbb .-személyek, mÍBt az események
fi.Mi.Mi^ -vírhuzamokba való csoportosításában áll.

-tvér, három fpróba, három ellenfél, há-
! . sth I A H. különben is jelentékeny sze-

: tologiájában és a f&bb vallás-

! mtaöserodeti származásának
<ztikus értékérl sokat tünód-

i vtóA-(l.o.).H.azenében,1.2V?o.

Háromágú ideg ( netvus trigeminus) v. három-
oszUitú ideíj (Mihalkovics), az 5- pár agyvelói ideg,

amely túlnyomóan érzó, kis részben mozgató ros-

tiakból áll s ágaival a fejet, fóleg az arcot s a rágó
izmokat látja el. L. Agyvelöidegek.

Háromágú szigony (lat. tndeiis), három ág-

ban végzódó pálca, mely Poseidonnak (Neptunus),

mint a tenger urának, jelképes velejárója.

HáromaLÍakTiság (növ.), 1. IVimorfizmus.
Háromalmás (azelótt : AltnásJ, kisk. Arad vm.

'• '•"-i j.-ban, 11910) 2035 oláh lak., vasúti ál-

; áviróhivatallal, telefonállomással ; u. p.

....... .i.itárában rézbánya van.

Háromárbocos (uém. JDreimaster ; ol. treal-

beri : franc, trois-máts : ang. three-masted-ship),
rövidített neve a H. hajónak.

Háromárbocos sóner (ném. Dreimastschoner;
ol. scuner a tre aU)€ri ; franc, trois-máts-goelette

;

ang. three-ma.'itedschooner), háromárbocos hajó,

melynek, ha a tiszta .'^óner-tipushoz tartozik, mind
a 3 árbocán csak ágviturlák vannak, míg az ú. n.

sónerbarkon v. hiirksóneren az elárboc teljes

vitorlázattal bir, azaz keresztvitorlákat hordoz és

csak a hátsó 2 árboc sónerárboc, vagyis csak
ágvitorlákkal felszerelt árboc 0- Vkorlas hajók).

Három a tánc, 1. Magyar táncok.
Hárombölzee, község, most Bölzse (1. c).

Három császár csatája, az 1805 dec. 2-án Aus-
terlitz mellett vívott csata, melyben Napóleon csá-

szár fényes gyzelmet vívott ki I. Ferenc osztrák
csá-szár és I. Sándor orosz cár egyesült hadain.
Három császár szövetsége, 1. Vilmos német

c.<.á.ízár, I. Ferenc József osztrák császár ós ma-
g>-ar király és II. Sándor orosz cár szövetsége,
melyet berlini találkozá-suk alkalmával lS72szept.
5—12. kötöttek Európa új rondjénok fontartá-

sára. A H. az 1877—78-iki orosz-török háború ós
a berlini kongresszus után bomlott fel.

Háromcsúcsú billenty (1 '. három-
vitorlás), a szív jobb pitvara < arája kö-

zött lev zán)készulék, melynek teladata az, hogy
a vérnek a kamrából a pitvarba való visszaömíó-

sét moíakailályozza. Bvebben 1. Sziv.

Háromegy királyság, így nevezik néha Hor-
vát-, Szlavón- és Dalmátországot, valamint ír-,

Skót- és Angolországot is.

Háromérzéküek néven a vak süketnémákat
nevezik, mert csak három érzékszervük (tapin-

tás. Ízlés, szaglás) mködik. Neveltetésük és ok-

tatásuk igen sok nehézséggel jár. Leghíresebb a
H. közül az amerikai Bridgman Laura, kirl egész
irodalom szól.

Háromévi önkéntes, azon önkéntesen szolgá-

latra belép katonák, kik egyévi önkéntességre
jogosítva nincsenek és szolgálati kötolezettségük-

nok 21 éves koruk eltt óhajtanak eleget tenni.

Háromia (azeltt: Háromfa-Agarév), kisk.

Somoiry vm. nagyatádi j.-ban, (i9io) 1957 mag>'ar
lak., postahivatal, u. t. Babócsa.

Háxomiedélzetü (ném. Dreidecker ; ol. tre-

poníi : franc, trois-ponts ; ang. three-decker), így
hívták azeltt azon sorhajókat, melyek ^mé»
fölött három, az ágyúk elhelyezésére szolgáló üteg-

fedélzettel bírtak a fels fedélzet alatt. Természe-
te.son vannak H. kereskedelmi hajók is.

Három fejezet körül való vita,az az egyházi vi-

szálykodás, amely Justinianus császár által 5 ti. ki-

adott 3 pontból álló, vagyis mopsuestiai Teodor sze-

mélyét s iratait, Theodorotnek Nestorius mellett

való iratait, Ibas püspöknek a perzsa Marishoz írott

levelét s függelékül még a kalcedoni IV. egyete-

mes zsinat elleneseit kárhoztató rendelete miatt

ütött ki. A monoflziták ugyanis csak e rendelet

alapján voltak hajlandók az egyházba vissza-

térni, mert a nevezettek szerintök a nestoriánus

tévelynek voltak a hívei. A vitába belevonták

Virgilius és Pelagius pápákat, javarészt emiatt

tartották a konstantinápolyi V. egyetemes zsma-
tot, véget pedig csak Sergius pápa alatt ért 699.

Három férfi a tüzes kemencében, Dánielnek a
Dániel könjvében említett három társa, névsze-

rint : Chananja, Misáéi és Azarja. A könyv elbe-

szélése szerint Nebukadnezár király tüzes kemen-
cébe dobatta ket, mert ellene .szegültek paran-

csának, hogy egy arany bálványkép eltt lebo-

ruljanak, de csoidás módon sértetlenül maradtak.
Az alexandriai görög fordításban az elbeszéléshez

toldalék is van fzve, mely Azarja imáját és

a tüzes kemencében lev három férü énekét tar-

talmazza.

Háromhajlású kristályrendszer, v. trüdin,

aszimmetrikus, anortolip, anortikus, triklonoéder

kristályrendszer. E rendszert az jellemzi, hogy
egyetlen szimmetriasikja sincsen. A kristályalako-

kat olyan koordináta-rendszerre vonatkoztatjuk,

araoJjTiek három tengelye egymással ferde szöget

zár 1)0 és a három tengelynek alapegysége külön-

böz hosszú. A kristályt úgy állítjuk fel, ho<ry az

egyik tengely függélyes legyen, a másik a n('z6

felé (brachidiagonális), a harmadik (makrotUago-

nális) a néznek jobb keze felé hajoljon. A bárom
tengelyt a, b és f-vel, a tólük bezárt szöget a, p.f-

val szokás jelölni ; egy triklin-kristály moirhatá-

rozására öt adat kell, ú. m. : ?- és ~. továbbá a, p

és T- A H.-en belül két osztályt ktUönböztetUnk

meg: 1. a pedionos, 2. a pinakoidumos v. végla-

pos osztályt. A pedionos osztál^-t az jellemzi, hogy
semmiféle szinmietriát nem mutat, minden kris-

tályforma csak egy lap, az ú. n. pedion. .\ pinakoi-

dumos osztály annyiban mutat szimmetriát, hogy
minden lapnak van parallel párja, vi^^ minden
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forma egy lappár, ú. n. vóglap v. pinakoid, A pe-

dionok, ill. pinakoidok háromfélék : a) mindhárom
tengelyt véges távolságban metszik (a régi elne-

vezés szerint tetartopiramisok) ; b) két tengelyt

véges távolságban metszenek, a harmadikkal
párhuzamosak (régi elnevezés hemiprizma, ill.

hemidoma) ; c) egy tengelyt véges távolságban

metszenek, kettvel párhuzamosak (a régi elne-

vezés szerint csakis ezek voltak a véglapok). A
régi elnevezések: hemiprizma,tetartopiramis, ame-
lyekmind pinakoidokat j elölnek, ma már elavultak.

A H.-ben kristályosodik igen sok ásvány, ú. m. a
plagioklászok, az axinit, a disztén, a háromhaj-
lású piroxének és amflbolok, rézgálie stb.

Háromház, kisk. Vas vm. szentgotthárdi járá-

sában, (1910) 177 magyar lak., u. p. és u. t. Szent-

gotthárd.

Háromhuta (azeltt : RegéGzi-Háromhuta),
kisk. Zemplén vm.tokajij.-bah, (i9io)854; magyar
lak. ; u. p. Erdhorváti, u. t. Tolcsva.

Háromirányú csap, az ömlös testek vezetésé-

hez használt szelepcsapoknak az a fajtája, moly-

lyol valamely ömlös testet egy bizonyos irány-

ból más két irányba lehet ereszteni. Szerke-

zete három irányba elágazó csapházból, ebbe kú-

posán beillesztett csapnyelvböl és a csapnyelvet

fordító emeltybl áll.

Háromkarajos rákok, 1. Trüóbüa.
Háromkarú emel, az emelkaroknak az a

fajtája, melynek forgópontjából három kar ága-
zik ki.

Háromkaszás, az a rét, melyet évenként rend-
szerint háromszor lehet kaszálni.

Három király. E néven tisztelik a keresztény
egyházak azokat a férfiakat, kik Máté 2, 1—12.
szerint egy csillag által vezéreltetve keletrl

Júdeába jöttek, hogy a zsidók újszülött királyá-

nak hódolatukat bemutassák. Elször Jeruzsá-

lemben tudakozódtak utána, ahonnét Heródes
király Bethlehembe utasította ket. Itt meglelvén
a gyermeket, aranyat, tömjént ós mirhát ajándé-
koztak neki. Neveiket az evangélium nem je-

gyezte fel ; azt sem, hogy hányan voltak, ós hon-
nét jöttek. Általános szóval mágusoknak nevezi

ket, ami oly tudósokat jelent, kik különösen a

természet titkainak kutatásával ós csillagászat-

tal foglalkoztak (ezért napkeleti bölcsek-nk is

mondják ket). Régi hagyomány szerint hárman
voltak s Beda (Venerabiíis) VIII. sz.-beli író ne-
veiket is említi : Caspar, Melchior, Balthasar (Gás-
pár, Menyhért, Boldizsár). A szír forrásokban az
egyik közülök Gudophorhemnek neveztetik s ezt

a nevet sokan azonosítják Goudophares-sel, a
pártusok hatalmas királyával, akit a legenda
szerint Szt. Tamás apostol keresztelt volna meg.
A tai-tományra nézve, ahonnan jöttek, nem egyez-
nek meg a tudósok. Általában az Bufrat közelébe
es tájakat, Arábiát, Perzsiát gondolják. Emló-
köket jan. 6. ünnepli az egyház. (L. Epifánia és

Vízkereszt). —AH. hálás tárgyul kínálkozott f-
képp a fostmüvószetnek, amely leginkább a
tárgyban rejl exotikumot aknázta ki s raeggaz-
dagította a keresztény ikonográfiát keleti típu-
sokkal. A H. exotikus pompája, az ajándéktár-
gyak, amelyekkel a kisdednek kedveskednek, f-
kéin a naturalista festk képein a legváltozato-

sabb forma- és színalakítást engedte meg. Ebbl
a szempontból tipikus Dürer H.-a. Más mvészek,
pl. a magyar Ferenczy Károly, inkább a legenda
haneulatosságát aknázták ki.

Három király csillaga, e néven ismeretes az
a csillag, mely Máté 2, 1—12. elbeszélése szerint

a napkeleti bölcseket (mágusokat) Bethlehembe
vezérelte. V. ö. Bviping, Erklárung des Evange-
liums nach Matthaus (Münster 1867) ; Krüzinger
Sternder Weisen(1911).
Három király szövetsége (ném. Dreikönigs-

bündniss), a porosz, hannoveri ós szász királyok

szövetsége, melyet 18i9máj. 26. kötöttek N'émet-

ország bels rendjének helyreállítására. A H.

azonban már félév múlva felbomlott, mert a
hannoveri és szász királyok a dél-német államok
idegenkedése miatt abból kiléptek.

Háromláb (tripus, tripos), nevezetes istentisz-

teleti eszköz a régi görögöknél, mely különösen
a delíibeli jóslatoknál játszott nevezetes szere-

pet. H.-at használtak a magánéletben is állvá-

nyul fz- és borosedények, füstölk, asztalkák

alá; templomormok sarkain; H.-akat állítottak

föl a gyztes chorogusok Dionysosnak (1. hysi-
kraies) ; az utcát, melyet ezek az emlékek sze-

gélyeztek, H.-ak utcájának (Aripos-utcának) ne-

vezték Athénben. H.-ra ült a jósn, midn a jö-

vbepillantás fontos feladatára vállalkozott. A H.
eredetileg egyszerbb anyagból készült, de ké-

sbb mindig nagyobb és nagyobb pompával állí-

tották el. A plateai csata után a hellének a delíibeli

jóslóhely részére egy különösen díszes H.-at készít-

tettek, melynek alapját és középtámaszát három
egymásba csavarodó ércbl öntött kígyó alkotta,

de maga a Pythia székéül szolgáló H. aranyból volt

(Herod. IX, 81). Nagy Konstantin koráig ez a H.

aljával együtt Dolflben volt, de az említett csá-

szár azt más emlékekkel együtt Bizáncba vitette

és ott a hippodromban állíttatta fel, ahol marad-
ványa mai napig látható. Jelenleg 5'/i méter
magas oszlop, 29 csavarodást mutat a három
kígyótest, melyek körül rá van vésve mindazon
31 görög néptörzs neve, amelyek Plateánál ós

Salamisnál a perzsák ellen küzdöttek. Fontos le-

let az az ezüst H. is, melyet Magyarországon ta-

láltak és a Nemzeti Múzeumban riznek. Ezt
Polgárdiban találták F'ejérvmegyében az ú. n.

Szárazhegyen, nemcsak jelentékeny ezüstértéké-

nél, de kivált szép kivitelénél és figurális díszí-

tésénél fogva nagyórdek. V. ö. Pulszky i^'erenc

és Hampel erre vonatkozó cikkeit (Tud. Akad.
Arch. Közi. XIII.. ahol a becses lelet képe is lát-

ható).

Háromlábú árboc (ném. Dreifussmast), újabb

formája a katonai árbocnak (1. Árboc), melyet
modern angol csatahajókon (pl. az 1909— 10-ben

épült «Hercules», *Colossus», «Neptun» Dread-
noughtokon) alkalmaznak. Az árboc lába 3 vas-

csbl van, melyek közül a középs függélyesen

áll, a 2 oldalsó mint oldaltámasz múködik. A 3 láb

egyesülése felett van a tulajdonkópeni árboc, ár-

bockosárral, jelzrudakkal és a katonai árbocok

egyéb felszerelésével. Feltételezhet, hogy az

egyik csöláb átlövése esetén a többi 2 még fenn-

tartja az árbocot.

Háromlevel ifi (nSv.), I. Menyanthes.
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Hiromnegyed pálc«.

Gabowigaz-

Hárommalatin, kisk. Liptó vm. németlipcsei

j.-ban, (1910) 337 tót lak. ; u. p, és n. t. Német-
lipcse.

Háromnegyed pilca. egy hosszában elmot-

szott honíronvs pálcármk •/« része, amelyet fából

az asztalosok, fémbl a fém-
kovácsok, vakolatból és kö-

böl az építészet alkalmaz
párkáiiyszerú v. keretezés!

díszítés gyanánt. Átvitt ér-

telomben H. minden olyan

párkánj'tagozat is, amelynek szelvénye (metszete)

uom teljes körív, csak ahhoz hasonló görbe vo-

nal. L. az ábrát.

Háromnyomásos gazdaság, 1

damg.
Háromnyustös vászon,vagy háromfonalas sá-

voly, 1. AUipkötés.

Háromosztályú választórendszer,!. Választó-

ÍO(J.

Háromosztatú ideg, 1. Háromágú ideg.

Háromrend evezs, 1. Triremis.
Háromrevncza (Alsó; Fdsö- és Közép-

vcvucza), három egjTnástól távolesö telepbl álló

nagyk. Liptó vm. rózsahegji j.-ban, a Revucza völ-

gjében, (laio) 2072 tót lakossal, kik fóleg juh-

tenyésztéssel foglalkoznak a kmcstártól bérelt

havasi legelkön.
Háromság. I. Szentháromság.
Háromsátor, kisk. Vas vm. kszegi j.-ban,

(1910) -'(M) nemet lak. ; u. p. és n. t. Borostyánk.
Háromszárú körz, 1. Körz.
Háromszék, vármegye hazánk Királyhágón

túli ré.sizének DK.-i sarkában ; határai B.-on Udvar-
hely ós Csík, Ny.-on Nagy-Küküll és Brassó vár-

megj'ék, D.-en és K.-en Románia. Területe 3889
km». H. vm. kö-

zepét tágas, szép

lapály foglalja

el, melyet körös-
körül jelenté-

keny hegjségek
öveznek. DNy.-i
részében, az Olt

folyó nagy ka-

nyarulata által

körülfogva, a
Hermányi- vagy
Baróti-hegység

emelkedik,
mel.vnek enyhén
emelked hátai

a Sepsiszont-

sO'örgy fölött! Görgben (1020 méter) kulminál-
nak. Az Olt folyó balpartján Kelet felé. vele

p.irhuzaraosan, a maga.sabb és zordabb Bodoki-
hoeysóg (Bodoki-havas 1195 méter, Büdöshegy
1 1 7Í m.) emelkedik, melynek nevezetessége {hsr

V inyos forrásain kívül) a torjai Büdös-barlang (1.

Biülöft). A Bodoki-hegysógt! K.-re a Csíki-hegy-

csoport végs ágai nyúlnak a vármegyébe, mely-
nek Na^ Sándor (1640 m.) és Nemere (1628 m.)

nev csúcsa a vmeg>e ÉK.-i határán emelkedik.

E csoportot c«ak a keskeny ojtoz! szoros választja

el a vmegje legn(^ryobb kiteijedésú s legmaga-
sabb, egyúttal legtömegesebb hegycsopor^ától, a

Hároniasék TármegTe címere.

Bereczki hegységtl (1. o.), mely az ojtozl szorostól

a bodzái szorosig szakadatlan, magas tömegben
É.-ról D.-nek csap (Lakócza 177ö m., Feketehalom
1632 m., Csilyános 1605 m., Zernye 1605 m.,

N.-Bonyó 1540 m.) s DNy. felé is jelentékeny ol-

dalágakat (Papolcza-köz 1821 m.) bocsát. A bodza!

szoroson túl feltornyosuló Bodza! v. Csukás-hegy-
ség (1. Csukás) csakE.-i végágaival (Csíklom teteje

1190 m.. Pil!sk6-t«t 1123 m.) hálózza be H. vm.
fóhljének egy részét, amelyek a H. vm.-i lapályt

DNy. felöl bezárják. E magas fekvés (É.-on 600
m., D.-en 5.30—550 m.) lapályt a Csíki-hegycso-

portban ered Fekoteügy és sugárszerüleg belé-

ömló mellékvizoine* térsége alkotja, mely a vm.
leírtermókonyfibb és srn néposít+'ttrásze; kiter-

jedése É.-rólD. felé.35km.,KXy.-i irányban 15—20
km. Egerpatak és Maksa közt a lapály összesz-
kül, de odébb Ny. felé ismét kitágul s a Fekete-

ügy és Olt közti folyamközi része a termékeny
Szépmoz, mely Illyefalván alul Brassó vm. teiii-

letéro húzódik át. E flapályokhoz az Olt, Kászon,
Osdola, Kovászna, Nagypatak, Dobolló és Nyirpa-

tak mentén keskeny völgyiapályok sorakoznak,

melyek a községek legnagyobb részét magukba
foglalják. Az ekként hegyek által knrülzárt és

csak DNy. felé szabadon nyíló fensikról minden
irányban lehetséges a közlekedés azon számos
folyó völgyein, melyek részint a szomszédos vár-

megyékbl H. vm. fól<^ére nyílnak, részint innen

kifelé vezetnek. B. felé az Olt tág völgye szabad

utat nyit a közlekedésnek egyfell Nagy-Küküll
és Brassó, másfell (a tusnádi szorossal) Csík vm.
földjére ; ugyaninnen húzódik le a Kászon jól jár-

ható völgye, míg az ojtozi és bodza! szoros Ro-
mániába teszi lehetvé az átjárást.

E könny közlekedés e.szerint a folyóvizek ked-

vezen alakult rendszerének következménye.
Legnagjobb folyóvize, az Olt, a Ny.-i részen ha-

lad át H. vm. földjén, tojásalakban körülfolyván a
Hermányi-hegyséiget; a Feketoügy,avm.ÉK.-i sar-

kában eredvén, DNy.-i irányban végigkanyarog H.

vm. szivén és számos mellékvizével együtt a ter-

mékeny H.-i lapályt s a Szépraezó ÉK.-i részét ön-

tözi, míg Kökösön alul az Oltba ömlik. E jelenté-

keny (80 km. hosszú) folyónak s mellékvizeinek

és az Oltnak völgyiapályán csoportosul a legtöbb

község ; nagyobb mellékvizei jobbfelöl a Torjával

egyesül Kátózon, balfelöl a Kovászna és Tatrang.

Az Olt egyéb mellékvizei közül az Ajta, Bárót,

Bölön és Vargyas vizét magába fogadó Kormos
említhet. A Bereczki és Bodza! hegységben ered
vizek közül az Ojtoz, Putra, Nagy- és Kisbaszka

(Bisca) és a Bodra Romániába lépnek át s a Sze-

rethbe ömlenek. Nevezetesebb állóvizek a vm.
teiiiletén nincsenek. Ásványos vize! közül az él-
patak!, máluási, bodoki és árkosi égvényes vasas

savanyúvizek, a kovásznál égvényes konyhasós
savanj'úviz, a v^nafalva! vasas savanyúvíz s a'

sepsiszentgyörgyi savanyúforrás (Bugás) váltak

ismeretesekké. Élpatak, Kovászna s Málnás je-

lentékeny fürdhelyekké fejldtek.

Éghajlata a rónaságon általában kellemes, sze-

líd, gyakran meieg nyarakkal, a hegyvidéken h-
vösebb, st a legmagasabb liegyek közt zord és

hideg; az évi közepes hmérséklet a lapályon

9—10° C, a hegyek közt 4—ö fokra leszáll ; az
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évi csapadék mennyisége a lapályon 7—800, a

hegységekben 900—1000 mm. A vmegye rette-

gett szele a hasonnev hegyrl ered Nemere,
mely néha hetekig tart.

Földje a térségeken igen termékeny, a hegy-

ségekben azonban csak erdk tenyésznek. Ásvány-
kincsekbm nem igen gazdag, elfordulnak ugyan
barnaszén, gipsz, kén, timsó, valamint vasércek

a Bereczki hegységbon, petróleum (Sósmez), de

eddig csak a szenet aknázzák ki (Köpecz és Bárót

vidékén).

A növényország termékei bvebben fordulnak

el. H. területe az egyes mvelési ágak szerint

következleg oszlik el : szántéföld 89,502 ha., kert

4351, rét .38,-371, legel 13,822, nádas 37, erd
230,672,nemterm teriilet 10,557 ha. A földmívelés

fbb termékei : a búza, rozs, árpa, zab, kukorica,

burgonya, továbbá kétszeres, tatárka, Mtün ken-

der és len, cukor- és takarmányrépa, hüvelyesek,

magbükköny, magvas lóhere stb. Szll a vmegyó-
ben nem terem, a gyümölcs azonban a síkságon

szépen díszlik. Kiterjedt erdségei legnagyobb-

részt bükkösök, kevesebb a fenyves és tölgyes.

A legmagasabb hegyek tetejét havasi legelk bo-

rítják. Az állattenyésztés meglehets jelentékeny

;

az állatlétszám volt az 1911. évi összeírás szerint

58,685 drb túlnyomóan magyar fajtájú szarvas-

marha, 14,509 ló, 72 szamár, 10 öszvér, 51,116
sertés, 87,340 juh és birka és 3455 kecske. A
szarvasmarha tenyésztésében az erdélyi magyar
fajta az ii'ányadó, a pirostarka hegyi fajta tenyész-

tése csak újabban terjed el ; nevezetesebb állat-

tenyészetek vannak Sepsiszentgyörgyön ós Ba-
róton. A lótenyésztés ftényezje a sepsiszent-

györgyi állami ménteleposztály, melyben (1911)

123 mén van elhelyezve. Juhot és birkát leg-

inkább a hegyes vidéken tenyésztenek. A hegy-
ségekbon vad, a folyóvizekben hal bven fordul el.

Lakóinak száma 1880-ban 125,277 volt és

1900-ban 1-37,261, jelenleg (i9io) 148,080 ; a tízévi

szaporulat 10,819 lélek, vagyis 7-97o- Egy km«-re
38'1 lélek jut s így H. vm. a legritkábban lakott

vmegyék közé tartozik. Nemzetiség szerint van
a vmegyében 123,518 székely-magyar (83-47o).
22,963 oláh (15-57o), 617 német s 202 tót ; a ma-
gyarság tíz évi szaponilata 6763 lélek (5'87) ; ^^
oláhság leginkább a sepsi és orbai járásban s a
hegyesebb részeken él, míg a lapály majdnem
tiszta székely. Hittelekezet szerint van 49,654
róm. kat., 3052 gör, kat., 28,077 gör. kel., 765
ág. evang., 60,030 helv., 5228 unit. és 1222 izr.

Foglalkozásra nézve ekként oszlik meg a lakos-

ság: (1900) stermelés 73-6, ipar 11-8, kereskede-
lem és hitel 1-3, közlekedés IQ, közszolgálat és

szabad foglalkozások 2*9, napszámos 3*6, házi
cseléd 2-3o/o- A tényleg keresk száma volt 71,072,
köztük stermeléssel 53,131, iparral 7435, keres-

kedéssel és hitellel 768, közlekedéssel 683 foglal-

kozott, a szabad foglalkozásokhoz 1455 egyén
tartozott, napszámos volt 2615, házi cseléd 3005.
A mezgazdaság a vármegye lapályos részeire
szorítkozik, a hegyes vidékeken inkább az erdk
keresetébl él a nép. Ipar és kereskedelem nem
jelentékeny; az ipar ágai közül a faipar fojlöd('>-

sét a nagy famennyiség idézte el, melynek fel-

dolgozására az I. erdélyi faipartársulat nagy fü-

résztelepein kívül mintegy 80 kisebb fürészma-

lom szolgál ; a kipar Málnáson és Mikóújfaluban

képezi a lakosság foglalkozását, agyagiparral házi-

iparszerüleg Káinokon, Bodokon és kisebb mérv-
ben Kézdivásárhelyt foglalkoznak. A havasokon
túrót, sajtot s hamuzsírt készít a lakosság. A házi-

ipar egyéb ágai, mint vászon- és darócszövés.

szalma- és vesszfonás kevésbbé vannak elter-

jedve. Nagyobb ipartelepek : a gelenczei gözfü-

résztelep és gyufaszálkagyár, az erdöipari r.-t.

papolczi frészei, a sepsiszentgyörgyi szövgyár,
posztógyár és dohánygyár és a kézdivásárhelyi

masztalosgyár. A vmegye kereskedelme jelenték-

telen ; f cikkei a fa, barnaszón, építanyagok s

állatok. Az üzleti élet élénkítésére szolgál 12 bank,

5 takarékpénztár és 41 szövetkezet.

Közlekedése abrassó-bereczki és sepsiszont-

györgy-martéfalvai vasúton (összesen 117 km.) kí-

vül jó karban lev országútjain folyik, melyek
közt van 168 km. állami és 253 km. törvényható-

sági út (ebbl 17 km. kiépítetlen). Közlekedése

élénk Eománia felé (a bodzái és ojtozi szoroson

át), de az oláh vámháború óta az odairányuló for-

galom tetemesen csökkent.

Közmveldése és közoktatásügye újab-

ban szépen halad ; a 6 éven felüli népességbl

(1910) 66-97o tud írni-olvasni s csak 2-347 tankö-

teles gyermek nem látogat iskolát. A vmegyében
van 38 kisdedóvó (2315 növendékkel), 147 min-

dennapi elemi, 41 általános ismétl és 75 gazda-

sági népiskola, 4 iparos- és két keresk. tanonc-

iskola 8 hat polgári iskola összesen 20,674 tanuló-

val (ebbl 15,289 az elemi és 798 a polgári isko-

lában) ; 1 tanítónképz intézet 112 tanulóval, 2

gimnázium (Sepsiszontgj'örgy ós Kézdivásárhely)

575 tanulóval, 2 ipari és kereskedelmi iskola 106
tanulóval és 2 emberbaráti intézet 93 tanulóval,

összesen 320 iskola 23,875 tanulóval. A szellemi

élet Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárholyon

központosul.

Közigazgatás. H. vármegye 4 szolgabírói já-

rásból és 2 rendezett tanácsú városból áll, u. m.

:

Járás és város
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Törvénykezési szempontból a marosvásár-

helyi kir. ítéltábla területéhez tartozó sopsi-

6ze'nt}íyörgyi kir. törvényszék alá tartozik, kir.

járásbiróság u. o., Kovásznán, Nagyajtán és

Kózdivásárhelyen van. utóbbi liárom telekkönyvi

ur. tkbon birói hatáskörrel van felruházva; ille-

t. - kirilyi fügyészsége ós siytóbiróságaMaros-
\ t bányablrósága Gyulafehérvárt, pénz-

ága Nagyszebenben székel; királyi

a két városban van, egyébként a bras-

ii kamara területéhez van beosztva.
* ':intetben a 2. az. brassói hadkiegé-

sághoz, a 2i. sz. honvédgj-alog-

/ tartozik. Állandó vegyes feliU-

, _'a s csondörségi szakaszparancs-

.. ,v.->._i. ..[..-..-zontgjörgyön és Kézdivásárhe-

lyen székel.

PénzUfiryigrazgatósAara Sepsiszentgj'örgyön,

adóhivatala s pénzügyrsége u. o., Kézdivásár-

ho!yt f's Kovi'tóznán van; Sósmezn és Magyar-
In m!z in iii.'llókvámhivatal, elbbi helyen m. kir.

bi'i"lM>íilii inás is van. Ipari és kereskedelmi ügyek
ben a marosvásárhelyi kamara területéhez van
c?:atoIva ; államépltészeti hivatala Sepsiszent-

> ön van. illetékes közúti kerületi felügye-

. lenben Nagyszebenben, po.sta- és táviró-

i_M,:_^itósága Kolozsvárt székel. Kultúrmérnöki
ui:\i'kben a brassói kultúrmérnöki hivatal intéz-

kedik. A vármegyében van 8 g>'ógyszertár, 23
'Tvos, 135 szülészn és 3 kórház 199 ággyal.

Története. H. területe a harcos dákok ha-

talmai Danájának jelentékeny alkatiésze volt.

.-^ dákok után a rómaiak uralkodtak H. mostani
luliijón. Erre mutatnak a Kózdivásárhelynél 1852.

kiásott római maradványok ; a boreczki castrum,

a homollói vár s környékén talált vízvezetéki

csövek és egj-ebütt is elforduló római tárgjak és

végül 1888. a bodza-krásznai szorosban talált s

a rómaiak sirmiomi (Mitrovica) pénzverjébl
kik rült 12 mdacskából álló igen értékes arany-
ló ! t A megye területének késbbi történetérl

m tudunk; a kétségtelenül hamis csiki

'/ krónika adatai nem vehetk figyelembe.

II. Endre király 1211. a Barczaságot a német lo-

vajoknak adományozván, tuíljuk, hogy e rend
iiu'v elhatalmasodott, hogy a hazára is veszélyes

k' /ilt'tt lenni, minek 1225. kizetésük vetettvéget,

ii^ok birtoka H. földjével érintkezvén, két-

•n, hogy ennek lakóival szemben is hatal-

iiM-Kinltak. Erre mutatnak aCzófalva ésBarátos
H.-i községek közötti téren 18-10. kiásott arany
loszt'i-számok. 9 arany csákány, melyek némelyi-
kén pontozott metszésbon kereszt is lévén látható,

a Tit'mt't lovagoktól származhattak, kik a lelet

li'l>'ii csatát veszthottek. IV. Béla idejében a
i I' ::i:irás vad hordáinak egj'ik hadoszlopa Bo-

V. Szubutoj Boghodor vezérlete alatt állí-

;iz ojtozi szoroson tört be. Hogy a szomorú
tatánlúlás alatt a H.-iek hsiesen viselték magu-
kat, bizonyítja az is, hog>' IV. Béla a Székelyföld
• s Barczaság között feküdt Zék- v. Székfóldjét

1 252. azon Akadás Vinc<!'nek adományozza, ki a
Xomes grófi család alapító se volt. V. István alatt

a kezdi székelyek szereztek érdemeket, s fleg a
cseh Ottokár elleni harcokban teljesített kitn
hadi szolgálataik jutalmául az eddig Torda várá-

hoz tartozott Aranyosszéket kapják adományba,
mit késbb 1289. László is megersített.

Az Anjou-ház férfi- ós leányágának nralma
alatt H. fökyén történtekrl gyér följegyzésekkel

találkozunk. A Humjculmk kora nemcsak az egész

országra, hanem H.-re is áldásos volt ; 1437. Ká-
polnán Erdély 3 nemzete köti meg a testvéri uniót

;

1451. Maros-Vásárhelyt tartottak székely gyíilést

a nevezetes székely örökösödési törvényekkel ; két-

ségen felül H. mindkettnél közremködik, de ne-

vek nem állanak rondelkezósro ; 1459 nov. végén
Segesváréit van trjülés, melyen a testvéri unió

megújítása mellett Mikiófwárszék küldöttei által

Sepsiszék bekebelezési törekvései miatt emelt pa-

nasz alapján Lábatlan János enlólyi vajda okiratot

ad ki, melyb*«n Miklósvái*szék önállóságát meger-
síti s biztosítja; 1466. szentgyörgyi gróf Jánoí
erdélyi vajda Zabolán tart gylést, hol minden
szék a nép által évenkint választható 12 ülnököt

kap 8 a jurisdictio másként is javíttatik. Sajnos,

ezen örvendetes jelenségekhez e korban az 1467.

összeesküvés s annak véres következményei és

az 1474. H.-ben is nagy károkat okozott roppant

földrengés csatlakoztak. 1506. karácsony eltt.

Udvarhely Agyagfalván, a Küküll partján tartott

székely gylésen H.-et is látjuk a béke müvén fá-

radni. Az itten kelt hségi és a király s emberei
ellen a fegyveres fölkelést tiltó okmányt Kézdi-

szék részérl Czirják Bornád, Kun Antal, Sepsi-

szék részérl Kalnoki Bálint, Czirják Balázs,

Daczó Péter sMikó Mihály, mint/TnmoroA; írják

alá, mivel a két rend székely nemzet a priraori

rend keletkezésével idközben (1409 körül) 3 ren-

dvé vált. E korban a mai H.-et alkotó 4 széket

még mindig önállóan látjuk szerepelni, a nemzeti
gyléseken U. Ulászlóig fejenkint, azután legin-

kább küldöttek által megjeleimi.

A mohácsi vésztl egészen az 1562. évi végzetes

székely fölkelésig a Zápolyákhoz húzó H.-en is

többször vonulnak át hadcsapatok. 1562 végzetea

és véres fölkelést hoz a székelyekre, melynek a
nemzet si jogai, kiváltságai és szabadsága leg-

nagyobbrészt áldozatul esnek s hogy féken tartat-

hassanak, H.-ben Várhegyen a gúnyból «Székely

bánja» nevezet vár építésére kényszeríttetnek,

a közrend jobbágyságra, szolgaságra vettetett.

Mihály vajda, hogy a székelység erejét részére

nyelje, az 1599. gyulafehérvári s az 1600. ország-

^rüléseken a székelység régi szabadságait, jogait

és kiváltságait visszaadta, mi a H.-ieket is tábo-

rába csábította, akik Székely bánja várát lerom-

bolván, a primrökön is kegyetlenkedtek ; de e

despota leveretése után H.-ben Léczfahán tartott

országgylésen a székelyek si szabadságai, jogai

és kiváltságai újra elvétettek, adó alá és jobbágy-

ságba vettettek s a lerontott várhegyi Székely

bánja várának i\jra fölépítésére kényszeríttettek.

E szigorú jogfosztogatások csakis Báthory Gá-
bornak 1608 márc. 7. fejedelemmé történt válasz-

tásakor enyhültek némileg.

1601-ben Básta György H.-et is dúlja. Mihály
vajda garázdálkodásai után Erdélyt független-

ségében s szabadságában is 1603. heI>Teál]ítani

akaró Székely Mózes hadai is dúlták H.-et s mi-

dn Rádoly havasalföldi v^da ellene Merzát (Deli

Markét) és Rácz Györgyöt fegyveres ervel kül-



Háromszék - 542 Háromszínnyomás

dötte, a H.-iek ezeknek barczasági táborába vonul-

tak s Székely Mózes hadai ellen harcoltak, ki 1603
júl. 17. a csatát, életét s egész táborát, melyben
az erdélyi furak — s a nemesség szine-java jelen

volt — elvesztette, mire az oláh hordák egész

H.-en végigszáguldva, dúlták azt. Sokat szenve-

dett H. várm. az 1658 augusztus közepén történt

törökdúlás idején is. A Rákóeziakhoz folyton h
H.-et II. Rákóczi György alatt még egy második
csapás is érte, tudniillik midn 1660. érdekében

Barcsai Ákossal szemben fölkeltek s szopt. 18.

Maksán tartott gylésükbl Kemény János felé

fordultak, Barcsai Gáspár ellenük ment s ket a
Baróth melletti Csenie rétjén leverve, akasztás-,

csonkítás- és kínzással embertelenül kegyetlenke-

dett rajtuk.

Ennél sokkal nagyobb veszély tornyosult H.

fölé, midn 1661-ben Ali szordár pasa az általa

fejedelemmé választatott Apaü Mihály érdekébon

a székelyeket hódolásra erecünénytelenül szólította

fel, emiatti bosszúságában árulás segélyével Csíkba
rontott s ezt vér- ós lángtengerbo borította, az et-

tl megi'ettent s különben a pestis által is sanyar-

gatott H. önként meghódolt és a fenyeget nagy
veszélyt ez egyszer kikerülte. Nem volt ily sze-

rencsés ThököljTiek 1690. beütése és II. Rákóczi
Ferenc szabadságharcai alatt. Elbbinek aug. 21.

nyert zerayesti diadala után a H.-iek is hozzáál-

lottak s minthogy kivonulása az országból a bod-

zái szoroson, H.-en át történt, török, tatár és oláh

hadai s az üldöz németek végigpusztították s

különösen az elbbiek nagy zsákmányt raboltak

össze. Thököly elvonulása után H.-ben osztrák

hadak csaknem állandóan tartózkodtak. De ez

nem gátolta a H.-ieket, hogy U. Rákóczi szabadság-
harcaiban jelents részt ne vegyenek s kltai^tó

lelkes hívei ne legyenek.

Az erdélyi katonai határrség szervezésekori

fegyveifeladás és a madéfalvi székelymészárlás
som kimélteH. lakóit, kik közül mintegy 500-an je-

lentek meg Csíkban s lettek 176-i jan. 7. a inadé-

^alvi gyászos események áldozataivá. 1848 nov. 12-

példátlan lelkesedéssel mondta ki H. székgyülése
az önvédelmi harcot. Nem egészen két hét alatt

hadsereget teremtett s azt fegyverrel, ágyúkkal
és más szükséges készlettel látta el s már novem-
ber 29-én Hicívég s Árapatak községek között
Heydte 4000 rendes katonából s töméntelen szász
és oláh nemzetrbl álló hadaival szemben oly di-

csségesen állotta ki a vér- és tzkeresztséget,
hogy az ellenség meghátrált s Földvár is a gyz-
tesek kezébe esett. E naptól kezdve 1849 július

2.3-ig folytonos harcban állott a hsök e kis se-

rege s nincs H.-nek egyetlen alkahnas ponlja, ahol
többnyire gyzedelmes csatát no vívott volna. S
csak 8 hónap lefolyása után volt képes Európának
a muszka kolosszussal szövetkezett egjik nagyha-
talma H.-et kezére keríteni. E maroknyi hs se-

regnek Szemeria és Sepsiszentgvörgy között 1849
júl. 2.S. vívott 8 az éjféli órákban eldlt utolsó
csatája is diadalmas volt.

/roAitew. JAkó J^noa dr., Háromszék vm. (NaaryWtlndM
Vimniainm Erte«itöje, 1882-88) ; OrbAn Baliu, A BtókelyföM
le(r«n, 6 köt., Pert 1868-78 ; Koima Ferenc, A Biékelyflild,
BndMMt 1876; OtrobAn NAndor éa Nagy QasBtáT, Klflpntak
«• vidéke, Bniné 1876 ; A marosvásárhelyi kereskedelmi éa
iparkamara Jeleatéael 1891 óta; A osikt ssékely krónika,

1818; Trausch JózEef, Croníkon, 1847; Vass József, Erdély a
rómaiak alatt, 1863 ; Kállay, A nemes székely nemzet eredete,
1829; Ackner, Die römischen AlterthUmer stb., 1857; Kvári
L., Erdély történelme, 1859 : Szilágyi 8., Erdélyország törté-

nete, 1866.

Háromszéki hegység. 1. Bodoki hegység.
Háromszéki nyelvjárás. Jellemz sajátságai

:

1. Az e hangot pontosan megkülönbözteti a nyílt

e-tl: embereknek stb. St bizonyos szókban a
köznyelvi ö helyett is az eredetibb é hangot ejti

s a köznyelvi ü helyett i-t : essze, szemy, ecsém,

zergétt ; fii, hives, innep. 2. Az í a szó végén nem
marad el, sem a szók belsejében, sem a szót vé-

gén, p. sétáltam, húnulsz, pipálnak (amiket sok
más nyelvjárás igy ejt : sétátam, busúsz,pipának).
3. A többes 3. személyü birtokos személyrag -ik,

pl. apj^k, annyik, kezik, magik, közöttik.'í. A hang-
rövidít fneveket minden alal^ukban röviden
ejti, tehát nemcsak tehenet, szekerek, kenyeretn,

hanem tehén, szekérre, kenyérbl stb. A három-
széki nyelvjárás többi sajátsága jobbára meg-
egyezik egyéb székely nyelvjárásokéval, l. Szé-

kely nyelvjárások. V. ö. Erdélyi Lajos tanulmá-
nyát (Nyelvtud. Közi. 36 köt.) és Horger Antalét
(Magyar Nyelv. I. évf.).

Háromszínnyomás (1. a színes képmdléJdetet),
az a grafikai eljárás, moly szerint a sárga, vörös
és kék normálszineknek egymásra nyomtatása
által minden színárnyalatot el lehet állítani. Ez
úgy történik, hogy valamely tárgy v. festmény
színeit fényképészet útján fényszürk segítségé-

vel három színre bontják. Az els felvételnél a
lemez elé ibolyakék üvogfényszrót tesznek, mely
csupán a kép sárga színeit engedi a lemezre, a
többi színeket elnyeli. A második felvételhez zöld

szrt használnak, mely csak a vörös színeket

engedi át a lemezre. Haimadszor a narancsvörös
szrt alkalmazzák, mely a kék színeket engedi
a lemezre. Használnak mind a három felvételhez

egyenl pankromát lemezeket is, melyek a spek-

trum valamennyi színe iránt meglehetsen érzéke-

nyek. A három felvételrl azután a kemigráfus
nyomtatásra alkalmas lemezeket készít. Az ols
lesz a sárga színnel nyomandó lemez, a második a
vörös, a harmadik a kék, melyeket azután a legna-

gyobb pontossággal egymásra nyomtatnak. A pon-

tos nyomásra nagy gondot kell fordítani, mert a
legkisebb eltérés is tönkre teszi a kívánt hattist

és az egész kéi)et eltorzítja. Ez eljárás szerint a
lefényképezett és színekre bontott kép tökéletes

hasonmása áll el. E lexikon színes mellékletei

is H.-sal készültek. A könyvnyomtató sajtók

számára autotipiai lemezeket készítenek, de le-

het litográfiái (1. Aidogravür) és fónynyomó saj-

tókhoz való lemezekét is elállítani. A H.-nak
különösen festményeknek és tárgyaknak eredeti

színeiben való reproiiukálása alkalmával van
nagy jelentsége. A legels kísérleteket ezen a
téren Le Blon rézmetsz tette (szül. Majna-
Frankfurtban 1667). A XIX. sz.-ban föllendült

litográfia is sokat foglalkozott a H.-sal. VVeishaupt

már 1835. nyomtatott háromszín litográfiát. A
magjarok közül Veres Ferenc kisérletezott. Ran-

connet Bécsben kiegészítésül egy negyedik színt,

a szürkét is használta. Vogel vezette be a szín-

érzékeny lemezeket 1873., úgy hogy Ducos do

Hauron már szép eredményeket ért el velük.V. ö.
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HüH, DJe Droifarbenphotographie (2. kiad. HaJIo

liKi:^ ' '«», PnaisderParbenphotoí^raphio
iWj. 'KX)). Magj'ar nyelven rószíetosen

1 tárjo'alja a H.-t Fuchs Zs., Gép-
^t 1910) c. könyve.

Háromszín ibolya. 1. Jrváfska.
Háromszlécs (ALsó-, Fels- ós hözép-Szlécs),

három kül<»n tolopból álló klsk. Liptó vra. német-
lijKsef j.-ban. (1910) 19 13 tót lak. ; u. p. Nag>sel-
mwz, u. t. Na}r}selm*'cz és Németlipcse.

Háromszög. 1. A geometria elemeiben H. v.

síkháromszijg a három egjenes vonaldarab által

k(-rülf()i?ott síkrész. A 3 egyenes vonaldarab a
H. 3 oldala. Kót oldal metszópontját szögponinak
nevez/ük s a két oldal által bezárt szöget bels
sztMfnek. Egy oldal s egj' másiknak a metszópon-
ton túl levó meghosszabbítása küls szöget zár be.

Ha röviden a H. szögeirl szólunk, ^kor mindig
a bds szögek értendók. Igen gyakran a H. egyik
oldalát — mindegy, hogy melyiket — alapnak s

a vele szemben levó szögpontot csúcsnak, a csúcs-

nak az alaptól (v. annak meghosszabbításától)
való merleges távolságát pedig magasságnak hiv-

juk. Az alapnak és a magasság fejének szorzata

megadja a U. területét. A H.-nek 3 oldalára és 3
szögére vonatkozó tételek közül a legegyszerb-
bek ezek : 1. Két oldal összege mindig nagyobb a
harmadiknál. 2. Ha két oldal egyenló, akkor a
velk szemben levó szögek is egyenlk, ha pedig
két oldal nem egyenló, ngy a nagyobbikkal szem-
ben nagyobb szög van, mint a kisebbik oldal át-

ellenében. 3. A szögek összege 180°. 4. Bármelyik
küls ssfög egyenló a szemben lev két bels szög
összegével.

A H.-eket oldalaik vagy szögeik szerint osz-

tályozzak. A szerint, hogy mind a 3 oldal egyenl,
vagy csak 2 egyenl, v. végre valamennyi oldal

más-más hosszúságú, m^kttiönböztetünk egyenl
oldalit (vagy szabályos) egyenl szárú és* végre

1. ábn.

különböz oldalú H.-eket (1. ábra). Az egyenl-
szárú H.-nek két egyenl oldalát száraknak hív-

jak s a H.-nek alapjául rendesen a tlük külön
böz harmadik oldalt válasznak. Ha a szögek
egyike 90*-a, akkor a H.-etderHazög hán
nek{\. o.) hívjuk, ellenkez esetben /er(

~

S. ibra.

még pedig hegyesszögnek vagy tompaszögUndt,
a szerint, hogy mind a 3 szög hegyes v. pedig as
egyik tompa sz^ (íi. ábra).

Két H. egybevágó, ha úgy fektethetk egymásra,
hogy egymást kölcsönösen toíjcsen fedik. Ez min-
dig lehetséges, mihelyt a kót H.-ben nagyságra
nézve megegjezik 1. két oldal s a közbezi^ szög,
V. 2. a három oldal, v. .3. egy oldal s a nyta lev két

szög vagy végre 4. két oldal s a nagyobbikkal át-

ellenes szög. Két H. hasonló, ha az egyiknek
bármelyik két oldala úgy aránylik egymáshoz,
mint a máák H. megfelel oldalai. Ez esetben
két-két megfelel oldal ugyanakkora szöget zár
be. Fordítva, ha egy H. szögei rendre egyenlk
egy másik H. szögeivel, akkor a két idom hasonló.

Megrfelel oldalak azok, melyek egyenl szögek-
kel vannak szemben.
A projektív geometriában H. vagy háromoldal

alatt 3 pontot s a kettón-kettn átfektetett 3 vég-
telen egyenest ér^ük. Valamely görbe felületen

lev H. alatt e felületnek három vonal, még pe-

dig rendszerint három geodetikus vonal által ha-
tárolt részét értjük, ií\. gömbháromszög (1. 0.) alatt

a gömb felületének három legnagyobb kör által

határolt részét. L. még Triaonometria.
H.-nek szokás nevezni a kemény fiiból, fémbl,

tivegból.celluioidból stb. készített (többnyire derék-
szög H.-alakú) eszközöket is, amelyeket a geo-
metriai rajzok készítésénél alkalmaznak.

2. H. (csillagászat), a) északi (Triangulum bo-

reale), csillagkép az ég északi felén, 37 szabad
szemmel látható csillaggal ; b) déli H. (Triangu-
lum australe), Bayertl 1» 03. bevezetett csillag-

kép az ég déli felén, 31 szabad szemmel látható
csillaggal.

3 H. (triangulum), acélrúdból készített hatá-
rozatlan hangmagassággal biró üthangszer, me-
lyen mindenfajta ritmikai kombináció játszható.

Alakja egj enoldalú H., melyet kis acélrúddal csen-
dítenek meg. Minthogy nincs abszolút hangja,
ritmusait csak egy vonalra ú-ják.

Háromszögelés (lat. triangulatio), minden na-
gyobb torülí'tre kitorjedó mérnöki munkának els
és legfontosabb mozzanata. Egyes pontok egy-
máshoz viszonjított helyzeténekmeghatározására
a legtökéletesebb módszert a H. adja. Azért ne-
veztük így, mert három pontnak egymáshoz vi-

szonyított helyzetét azonnal ismerjük, mihelyt
tudjuk, hogy mekkorák a szögei és oldalai annak
a háromszögnek, amit a három pont meghatá-
roz. Az egész H. nem is áll egjébbl, mint ilyen

háromszögek oldalhosszának ^ szögeinek meg-
határozásából. Akárhány pontot kell is felvenni,

azokat, ha osak nem feküsznok egy egyenesben,
mindig Ossie lehet kötni háromszögek bizonyom
rendsrorével s ha a háromszögek lükotó részeit

mind Ismerjük, akkor a pontoknak egymáshoz.
viszonyított helyzete is mind Lemers leez. össze-
függ háromszc^sekben minden old^ hosszát is-

merni fogjak, amint a raögeket és egy hosszat
ismerflnk. Beóerint tehát az oldalak meghatáro-
zása egyetlenegy hossznak direkt megmérésére
vezetdik visszases az dsö lépés: az ú. n. bázis- v.

alapvonalmérés. Erre az egy hosszra azatán,
mint alapra, bázisra támaszkodik a többi oldal

hosszának megtiatárosása. A második lépés a«ziö^
mérés. Mintán szögeket sokkal kisebb hibával tn-

dank mérni, mint hosszakat, annálfogva igyeke-
zttnk mindent lehetleg siögméréssel meghatá-
rozni s ezt éppen a H. ú^áa öíjflk <d a Miet I^-
jobban.

A bázis hosszabb v. rövidebb, aszerint, amilyen
nagy teijedehnü a H. Országok felvételéhez 3—6,
st 10 és több km. hosszút is használtak és az.
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ilyen hosszaknak pontos megmérése nem kis ne-

hézségekbe ütközik. Kisebb H.-ekhez, ahol a bázis

csak néhány száz méter hosszú, ott az egyszer,

fából készült bázisméró rudakat használják, ame-
lyeket egymás után, egymáshoz tompán illesztve

lefektetnek a bázis két végpontja közt kifeszített

kötél mellett. Nagyobb felvételekhez azonban, ahol

a háromszöghálózat igen nagy, mint pl. fokméré-

sekhez, országos H.-ekhez, az egyszer rudak

közelrl sem nyújtanak elegend pontosságot. Ide

egészen különös bázismérö apparátusok szüksé-

gesek, melyeknek lényege azonban tkp. szintén

csak hosszmér rúd. A rudak hosszát bizonyos

hmérséklet mellett komparatorokkal (1. o.) mér-

jülc meg. Már ezt sem lehet abszolút pontosság-

gal végezni és ez az els hibaforrás. A második
onnan származik, hogy, mint tudjuk, a rudak

a höváltozás folytán hosszukban is megváltoz-

nak, növeked hmérsékleten kiterjednek, csök-

ken hmérsékleten összehúzódnak. Eszerint meg
kell mérnünk a lehet legpontosabban a rudak
hfokát minden egyes lefektetésen s azonkívül

ismernünk kell a rudak hokozta kiterjedését.

Ujabban mórrudak helyett ú. n. Invar ötvözet-

bl készült 24 méter hosszú drótokat használnak
a bázisméréshez, mert ez az ötvözet a hmér-
séklet változására alig változtatja hosszát. A
harmadik hibaforrás onnan származik, hogy két

egymás után lefektetett rudat fizikai lehetetlen-

ség úgy egymáshoz érinteni, hogy eltolást ne
szenvedjenek, hanem ehelyett kis közt hagj'unk
közöttük s ezt akár izolált mikroszkópiumma],
akár úgynevezett ékkel megmérjük. A bázis-

mérés a következképen történik : A bázis egyik
végpontjától elkezdve, tovább szállítható sátor

alatt, szilárd bakokon lefektetnek egymás után
4—5 darab, körülbelül 4 méter hosszú rudat,

mindegyiket toodoUttal pontosan beh-ányozva a

bázisvonalba. Ezután megmérik a rudak hmér-
sékletét s a végeik közti távolságot. Miután a
rudak egyik vége függélyes, a másik vízszintes

él, egymással szemben mindig keresztben álló

élek találkoznak. E közé a két él közé dugják
be az üvegbl finoman csiszolt éket az egyik éllel

párhuzamosan, úgy hogy az üvegre karcolt beosz-

tásról a két él egymástól való távolsága nagy pon-
tossággal leolvasható. így megy ez aztán tovább

;

ha két-három rúddal végeztek, az elst elre viszik

az utolsó elé stb. Az ék helyett Spanyolországban
Ibafíoz, majd a geodéziai intézet is izolált mikro-
Bzkópiumokat használt. Ibanez még annyiban is

egyszersítette a dolgot, hogy csak egy hosszmér
rudat használt. Miután az ilyen bázismérés 2—3
hétig is eltart, a munkát többször meg kell sza-
kítani, amikor az utolsó rúd helyzetét pontosan
flxirozzák. Terraészoteson sohasem elég egyszer
végigmérni a bázist, hanom legalább kétszer,
hogy a két mérés eredményébl a pontosságra kö-
vetkeztethessünk. Végre még, miután a bázis-
mérés csak a legkivételesebb esetekben történhe-
tik egészen sík területen, az egész bázis vonalát
végig kell nivellálni, hogy minden pontjának ma-
gasságát ismerjük és így az egyenetlen folüloten
mért vonal vízszintes vetületét kiszámíthassuk.
A bázis mindig sokkal rövidebb, mint a háromszög-
hálózat többi oldala ós ezért mindig külön, rend-

Háromszögelés.

kívüli pontossággal végrehajtott H.-sel mennek
át a rövid bázisból hosszabb vonal meghatározá-
sára. Ez a bázishálózat, amelynek plédáját mutatja
az ábra (Meppen melletti bázis 188-3). AB a való-

ságos bázis, CAB, BAD és DBA, CBA szö-

gek megmérésével kiszámíthat-

juk CD vonal hosszát, ebbl
hasonló úton EF-et. EF vonal

már csatlakozik a H.-hez.

A háromszöghálózat fixpont-

jai lehetleg úgy legyenek meg-
választva, hogy egyenl oldalú

háromszögekképzdjenek, mert
igen hegyes szögekkel nem le-

het pontosan dolgozni. Azon-
kívül minden pontból lehetleg
sokat lehessen látni, hogy sok
szöget mérhessünk meg. A pon-

tok egymástól 30—60 Icm.-nyire

feküdhetnek. A fixpontok kikeresését rekognosz-
kálásnak nevezzük. A megállapított és felveend
fixpontokat jól alapozott köépítményekkel jelölik

meg s föléje állványt állítanak, ameljre a mszert
lehet helyezni. Erdben vagy dombos vidéken pl.

igen magas szilárd faállványokat kell készíteni,

amelyeken a mszer egészen külön áll az észlel-

tl, ugy hogy annak járás-kelése nem háborgatja
az észlelést. Az állvány maga egyszersmind távol-

ról láthatóvá teszi a pontot, de a mszerrel nem
ezt fogják beirányozni, hanem az ú. n. heliotrópot

(1. 0.), amellyel a nap fényét vetítik egyik állomás-

ról a másikra. Míg a heliotróp nem volt feltalálva,

éjjel csinálták a legpontosabb méréseket, ma ismét
kezdenek áttérni az éjjoU méréseki'e egyrészt

azért, mert heliotróppal csak akkor lehet dolgozni,

ha süt a Nap, másrészt pedig éjjel a leveg rende-

sen sokkal nyugodtabb, mint nappal, végül az elek-

tromos lámpák ers fénye messzebb ellátszik sötét

éjjel, mmt a heliotróp csillogása nappal. Az els-
rend H.-hez a legfinomabb, nagy teodolitokat le-

het csak használni. Minden szöget sokszor (20

—

2i-szer) megmérünk, még pedig a teodolit elkerül-

hetetlen kis hibáinak kiküszöbölése végett mind-
azokkal a fogásokkal, amelyekkel a teodolit keze-

lése jár. Ha vagy a teodolitot, vagy a heliotrópot

nem lehet pontosan a kijelölt pont fölé állítani,

akkor az excentricitást pontosan megmérik s

utóbb a számításkor tekintetbe veszik.

Az elsrend v. f H.-hez csatlakozik a másod-
rend H., jóval kisebb oldalakkal (10—20 km.).

Itt már sokkal egyszerbb az eljárás, kisebb

mszert használhatnak, nem kell minden szöget

annyiszor megmérni, 10—15 méréssel meg lehet

elégedni. A másodrend fixpontokon fe'állített jel-

zések is kisebbszerüek. Végül az I. és 11. rend
H.-hez csatlakozik a részlet- v. detail-H., ahol az

oldalhosszakkal 2—3 km.-re is lemehetünk. Ter-

mészetesen ez a munka még egyszerbb lesz

8 befejezése után következik a H. kiszámí-

tása. Miután ugyanaz a szög többször van
mogmórvo és két mérés az elkerülhetetlen kis

hibák miatt sohasem teljesen egj'onl. a hibákat

el kell oszlatni s ki kell keresni a .><zögeknek és

oldalaknak legvalószínbb értékét. Minden három-
szögben meg van mérve mind a három szög. A
geometria törvényei szerint ezek összege 180°
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üuioiik lenni, hozzáadva az ú. n. szférikns ex-

ceessDSt, ami onnan származik, hotry a három-
ssOgek nem sikon vannak, hanem a Föld közelí-

tleg gömbnek vehet felületien, vagyis minden
háromszög tulajdonképen gömbháromszög. Ci^ak-

hogy as elkerttlhetetlen kis hibák miatt a mérés
eredménye sohasem fog enn>it adni, hanem min-
dig, tarméaetciBen igen kevéssel, többet v. keve>
seMtel Esetet a hibákat is eloszlatják. Az ng>-an-

azon állomáson mért szögek hibáinak eloszlatását

az áüomás kiegyenlítésének nevezik, amely után
következik az egész H. kiegj'enlítése. Az els
H.t Snellius használta 1617 körül fokmérésre
8 ö írta le elsnek Eratosthenes Batavns (Leiden

1617) c. munkájában. Ettl kezdve minden fok-

mérés H.-re támasikodik és pedig fbb vonásai-
ban Snellius elrendeaése szerint.

A H.-t használják magasságmérésbe is, ahol

a szintezés kivihetetloi v. nagyon borzadalmas.
Egy pontnak a másik felett való magasságát ki-

számítani igen egyszer, ha ismerjük a két pont
vízszintes távolságát és azt a szöget, amit a két

pont öfisaekötö vonala a vízszintessel bezár. Ma-
gassági szögek mérésekor mindig tekintetbe kell

venni a leveg vízszintes rétegeinek különböz
srsége miatt keletkez sugártörést. Távol fekv
pontok magasságának kiszámításakor azonkívül
raég a Föld görbületét is számításba vesszük.
^•éakmk. Kiwpér, POIdmértan, n. Iciadis Budapest 1885;

JordM, VanMMn«rinuide. m. IdadiaStnttgartlSSO; Gauss,
CBtamehnageB Ober GegewUods dar hfitteren Geodlsie,
0«ttiag«a 184S—47 ; Beimért, Dia luitteButisdiea und phy-
•ikallRliea TheorieB der hgheraa GeodJtato, Le(pri« 1880—S4

;

CUrke. Oeodesj, Oxford 1880; BOnoh, Oeo41ttoelw Llttera-
tnr, BerlU ) 889 ; Jordán, Handbwk 4er VaraeHUgakiinde,
5. kiad., Stntt^rt 1904-1907; PaacUng, POldmérésUn,
Bndapest 1919.

Háromszöglet porcogó (cartilago triangu-
lari-s), az orr házának nagy részét alkotó, ttreg-

porcogóból álló lemez. L. Orr.
Háromszögtan, 1. Trigonometria.
Háromszög csont (os triqueirum), a kézt-

c.<!í)ntok fels sorának széls tagja a kisujj felé

es oldalon. Rfgta n^Tigszik a borsöcsont (os plsi-

forme).

Háromtagú (trinom), három szám összege.
Ilyen pl. a zérusra redukált másodfokú egyenlet
baloldala : ax* -\-hx-{-r.
Háromtengelyes szivacsok (Triaxonia, áiiat),

a Szivacsok (1. o.) egyik rendje. Vázuk három-
sogaras, háromtengely kovátokból áll v. pedig
túkWH és azaruvázból, utóbbi esetben a tk elsat-
nyultak, st egyesekben egészen hiányzik a váz.
Két alrendbe osz^uk : 1. Szaru- és kovavázas szi-

vacsok (HexttceraÜna) és 2. Hatsugaras v. tlveg-
szivaosok (HexaftiiwÚ'uine).
Három test problémája, kutatja három égi

tp>t ípl. a Nap és két bolygó) mozgását a Newton-
tv :•• tur\ény alapján. E tisztán matematikai fel-

adat fogalmazásánál az égi testeket homogén, v.

homogén gömb-rétegekbl álló gömböknek tekint-
jük, mely esetben a Newton-féle eró úgy hat,
mintha a gömbök tömege középpontjukban lenne
kt)ncentrálva, vagyis mintlia az égi testek csupán
tömogpontok lennének. Még ezen egyanr fogal-

mazásban is leküzdhetetlen akadályok tom^osul-
naka híres probléma szigorú megoldása elé, mely-
lyel Newton óta a legkiválóbb matematünisok

foglalkoztak. A Newton-féle mechanika alapján
a három test mozgását kilenc má.sodrendú diíTe-

renciálegj'enletbl álló rendszer integrációja adná
meg s ez az a feladat, amelyet tulajdonképen a
H. alatt értünk. Az egyenlet-rendszer teljes meg-
oldása 18 egymástól független integrálnak isme<
rétét követeli, amelyek közül azonban csak 10-et

sikerült megtalálni. Eg>-e6 speciális esetekben a
probléma megoldható. Ilyen megoldás a La-
grango-féle, mikor a három égitest mozgás köz-

ben folyton egy egyenes vonalon, vagj' pedig egy
szabályos háromszög csúcsain marad. Minden niás

esetben közelít módszerekre vagyunk utalva,

melyek a gyakorlati használatra szánt perturbá-

ciók elméletéhez vezetnek. A H.-nak igen egj*-

szerúsitett esete áll el akkor, ha feltesszük, hogy
az egyik bolygó tömege oly kicsiny, hogy nem
befolyásolja a másik nag>'obb bolygó mozgását,
mely utóbbit köralakúnak tételezzük fel. A kis

bolygók mozgásának tanulmányozása vezetett

erre az ú. n. wprobléme restreint » re. A H.-nak
nevezetes speciális megoldásai az ú. n. perio-

dikus megoldások, melyeket Hill vezetett be az

égi mechanikába az nevezetes Hold-elméleté-

ben s melyeket Poincaré tett alapvet vizsgálatok

tárgyává Les Méthodes nouvelles de la méca-
nique céleste cím mvében. Elméleti szempont-

ból érdekes és fontos Bruns tótele, mely szerint

a H.-nak ismert 10 klasszikus integrálján kí-

vül más független algebrai integrál nincs. Az
1750-tl 190Í-ig megjelent, a H.-ra vonatkozóm-
vek száma meghaladja a 800-at. V. ö. E. T.

Whittaker, Report on the progress of the solution

of the Problem of Tliree Bodies (British Associa-

tion Report 1899).

Háromadvar (azeltt : Turó-lVidvori), kisk.

Trencsén vm. zsolnai j.-ban, (1910) 1312 tót lak.

;

vasúti állomás, posta- és távirdahivatal.

HáromnjjaharkályfJVcoúJes a^piTtu^Brehm.),
1. Harkáhff'élék.
Harpa L. áiiai), 1. Hárfacsigo.
Ilarpactes (illat), 1. Kuma.
Ilarpaotidae (illat), 1. Evezölábuak.
Harpago (gör.), majdnem teljesen megfelelt a

csáklya mai alakjának ; tengeri csatáknál fegj-

vérként használták. Piautus átvitt értelemben a
rabló, kapzsi emberre használta. Híressé tette a
Harpagon nevet Moliére Avaré c. vígjátékának
hse, kirl a H. a fösvény értelmét kapta.

Harpagos, Astyages méd királynak kedvelt

embere, ki a Herodotostól közölt monda saerínt

azt a parancsot kapta urától, hogy a csecsem
Kyrost ölje meg, s mivel ez életben maradt,

bosszúból fiának húsából kellett a király aartalá-

nál ennie. Ezért azután a felntt Kyrossal 8S5*

vetkezve, Astyagest megfosztotta tróAJától. Tör-

ténetileg csak az a hiteles hagyomány, hogy H.,

mint KjTos hadvezére, Kroisos bukása után (646)

a ki-^^siai görög városok ellen tiaroolt és az ál-

tala elfoglalt Lykiában utódai voltak a szatetipák.

Harpalos, Nagy Sándor kedvelt embere, mi-
vel anyja Olympias mellett híven kitartott ; 3.30.

Ekbatana tárnokmestere lett, de Sándor indiai

hadjárata alatt óriási pénzösszeget sikkasztott el

s a számadástól félve, Athénbe menekült. Midn
a makedónok kiadatását követelték. Krétába szö-

Rémtífkft JX Ml
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kött, hol a lakedaimoni Thirabron megölte. Pén-

zét az athéniek, amennyi a vesztegetésekbl és

lakmározásaiból megmaradt, nyilvános letétként

rizték, késbb visszaadták a makedónoknak. A
hiányzó összeg miatt nagy pör keletkezett, mely-

bon sok elkel athéni polgárt, így magát De-
mosthenest is elitélték htlen kezelés miatt.

Harpen, porosz falu az arnsbergi közigazga-

tási kerületben, (1910) 5049 lak. Köszénbányászat.

Harpenden, város Hertfordshire angol county-

ban, (1911) 617.3 lak. Sörgyártás, tégla- és cserép-

égetés.

Harper, amerikai könyvnyomtató- ós kiadó-

család, melynek els tagja : H. James (szül. New-
tonban 1795 ápr. 1.3., megh. New Yorkban 1869
márc. 27.), aki öccsével, John-ndX (szül. Newton-
ban 1797 jan. 22., megh. New Yorkban 1875 ápr.

22.) megtanulta a könyvnyomtatás mesterségét.

Aztán öccseikkel : H. Wesley-'^fA (mh. 1896) és H.
íletcher-re\ (megh. 1877.) 1817. könyvnyomdát és

könyvkiadóüzletet alapítottak Harper Brothers
cég alatt, mely a H's Monthly, H's Weekly, H's

Bazár, H's Young People, H's Franklm Square lib-

rary stb. világszerte ismert folyóiratokat adja ki.

Harper's Ferry, városka Nyugat-Virgina Jef-

forson countyjában, a Potomac és Shenandoah
összefolyásánál, elszigetelt dombon, vasút és csa-

torna mellett, festi vidéken, 896 lak. 1859 okt.

havában John Brown itt ragadott fegyvert el-
ször a rabszolgák felszabadítása érdekében.

Hárpia (har-pyia, harpis, Jwngfrauenadler),
képzeleti heraldikai alak : sas, melynek feje és

nyaka helyén ni fej és kebel van. Ábrázolják
koronával fején vagy anélkül is.

Hárpia (Thrasaetus harpyia L., iiut), a Sóly-

mok (Falconiformes) rendjébe és a Sólyomfélék
(Falconidae) családjába tartozó madárfaj. Dél-

Amerikának legersebb ragadozó madara. Feje
és nyaka szth-ko, háta, szárnyai, farka és begye
feketék, melle és farcsíkja fehér, hasa fehér ala-

pon feketével hintett, combjai fehérrel és feketé-

vel csíkoltak. Hosszúsága 100, számyhossza 55,

farkhossza 34 cm. Dél-Ajnerika nedves erdeiben,

hegyes vidékeken a völgyekben gyakori. Különö-
sen az emlsökre, a majmokra és a laj bárokra
vadászik, de a madarakat, tyúkokat is pusztítja.

Az indiánok nagy becsben tartják tollait, azokkal
fejüket ós nyilaikat ékesítik. A H.-t kiszedik a
fészekbl, felnevelik és amint foglyuk megntt és
tollai kiszinozdtek, óvenkint kétszer kitépik fark-

és szárnyttillait.

Hárpiák, 1. Harpyiák.
Ilarpidae (Állat), 1. Hárfac^iga.
Harpignies (ejtsd: arpinyi), Heriri, francia fest,

szül.Valonciennesbon 1819 júl. 28. Achard tájfest
tanítványa volt. Tanulmányai befej(^ztóvel be-

utazta Olaszországot és 1853. mutatkozott be Pa-
risban Mély út 0. képével. Egyike a legjelesebb
és legnépszerbb francia tájf(>stöknek, kinek mü-
vei (Franciaország ós Olaszország különböz vi-

dékeit ábrázoló oljyfesthiényok és akvarollek)
úgyszólván minden francia képtárban láthatók.
Képei többnyire nem oly élénkek és színesek,
mint az impresszioni.sta festkél, de mindig fino-
mak és poetikusák. Különösen vizfestraényei si-

kerültek. Jelesebb müvei : Erd az Allier part-

tá

ján ; Est a római Campagnában ; Vihar a Var fö-

lött ; Fölkel hold ; A Loire partján ; A tengeri

Alpok ; A Sarthe partja Alen<?on mellett ; Farkas-
verem; A Louvre Flora-pavillonja; Visszatérés
a vadászatról ; A tél áldozata ; Egeria völgye stb.

A Szépmvészeti Múzeum modem képtárában
újabban egy igen szép akvarell tájképe lát-

ható, mely a mvész legérettebb korszakát kép-
viseli. H. a rézkarcolással is foglalkozott.

Harpiiák, 1. Harpyiák.
Harpokratesz, az egyiptomi Hor-pa-khrud a.m.

Hórusz, a gyermek ; mint Ozirisz és Izisz fia je-

lenik meg, mint gyermeket vagy serdül ifjút áb-

rázolták, az ifjúság göndör haj fürtjével a jobb
halántékon, mutatóujjával szájához közeledve.

ó a reggeli, ragyogó napisten.

Harpokration, Valerius, alexandriai görög
grammatikus a Kr. u. II. sz. táján. A tíz attikai

szónokhoz irt Lexikona igen becses adalékokat
nyújt az attikai államszervezet és törvénykezés
ismeretére. Kiadta: Bekker (18.33), Dindorf
(185.3). V. ö. Boysen, De H. lexici fontibus (Kiél

1876).

Harpsichord, a clavicembalo angol neve.
L. Zongora.
Harpuna, nyílformájú, szigonyszerü, a cetha-

lászatnál alkalmazott szerszám. A szigony ágai
alant szakával bírnak, fönt pedig gyrvel, hogy
erre több száz méter hosszú ers kötelet ersítse-
nek. Azeltt kizárólag kézzel hajították az állatra,

míg ma az e célra szerkesztett ágyúból lövik

feléje, természetesen nem nagy távolságróK Söt
legújabban még robbanó löveggel is felszerelik,

mely, ha elevent ér, fókobban s az állatot vagy
megöli, vagy legalább úgy megsebzi, hogy tehe-

tetlenné válik.

Harpyia, 1.H Iliig (állat), a Denevérek rend-

jébe, a gyümölcsev Pteropidák családjába tartozó

emlsnem, melynek feje gömböly, széles arcorral

és csalakú orrnyílásokkal. Egyik faja, a C-epha-

lotes (H) ceplmlotes (Pali.), Celebes szigetén él.

8 cm. nagy, bamásszürke.
2. H. 0. (állat), a Szövlepkék Notodonti-

íía«családjánakneme, melyet az újabb rendszertan

a Gerura Schrk. és Dicranura B. nemekbe osz-

tott szét. A szárnyak épszélüek, rövid rojttal, a
féss csápok kétsorban fogasok ; a hernyók ló-

lábnak, a fej mögött púppal és a farukon villa-

alakú nyujtvánnyal, ezért villásfarkuakuak is

nevezik ket. Legismertebb faj a nagy villdsfarku

lepke (Dicranura vinnla L.), szürke szárnj-ak-

kal, a mellskön fekete zeg-zúgos vonalakkal, a

toron fekete pontokkal és a potroh minden gyr-
jén ogy-ogy feketés övvel. Számjierj. 65—70
mm. Országszerte gyakori márc—ápr.-ig ésjúl.—

aug.-ig. Hernyója a nyár- és ízféléken ól. Zöld-

szín, feje pirosan szegélyezett, hátán széles, lilá.^j-

szürke, fehórszegély, mélyen nyergelt sávval, a

farán vékonyágú, összekunkorodott, pirosszín íi

farvillával ; megérintve maró nedvet lövell ki

száján. A fakéreg lerágott morzsáiból szUárdnii

összeragasztott gubóban. melyet a fatörzsre er-
sít, alakul át barna bábbá.

Harpyiák, Hárpiák, az antik görög nép-

képzeletben a nyaranta fellép forgószelek ra-

gadó erejének (áv-á^^m a. ra. elragadok) meg-
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személyesítól, vad, ijeszt külsej, szárnyas nól

lények* kikrl azt regélt^'k, ho^y az egész Körög
viliig tblött végjgszáguldva, a thrák part fié tar-

tóinak a forgószél szárnyain s ott fenn északon

egy vak jósnak, Phineusnak életét gyötrik,

amennyiben asztaláról folytonosan elragadják az

ételt. Az északi szélnek, Boroasnak ílai végre le-

gjózik — a régebbi monda szerint megölik — a
H.-at. A H. száma határozatlan, neveik közül a
l(>L'i<inertt»bbek : Pödarge, Aello, Okypete (vala-

iiiiiinyi név annyit jelent, hogy gyors). A H. szó

utóbb köznévvé lett : ma gonosz, házsártos asz-

szonyt neveznek hárpiának.

Harr., állatnevek mellett Harris Moses angol

entomológus v. Harris Thaddeiis William észak-

amerikai entomológus(megh. 1856.) nevének rövi-

(líté.se.

Harra, Sziria és Arábia homoksivatagjainak
arab neve, rendkívül ismeretlen területek a víz-

hiány és az éghajlat miatt; aránylag még leg-

j'ii'iii az Eufrátesz mellett lovö H.-t ismerjük.

euih k egyetlen nagyobb oázisa az El-Ruhbe.

Harrach József', zenei pedagógus és zenei író,

szül. 184^. Szászrégenben, megh. 1899 szept. 15.

Budapesten. 1888. az Országos Zeneakadémián a
poétika, zenepedagógia, zenetörténet és zeneesz-

tétika tanárának és az intézet titkárának nevez-

ték ki. Ó vetette fel Magyarországon a zenei ta-

nítás államosításának, a Zeneakadémia mellett

állami zenei középiskolák felállításának az esz-

P' itt. Müvei: Schopenhauer és Wagner R.,zeno-
- • tikai tanulmány; magyarra fordította Taine

/!!! !iy a mvészetben c. müvét. Legjelentö-

> a kétkötetes Magyar Árion (1897) o.

v (
•
:.' N t ••>k !»i-gyüjteménye.

Harrach, osztrák fnemesi esalád, mely 1616.

giófl címet kapott. Birtokai Fels-Ausztriában,

Csehországban és újabban Magyarországon van-

nak. Nevezetesebb tagjai: Karl(szn\. 1570., megh.
lti2S.i, 11. Ft-niinánd császár befolyásos tanács-

adója és '\í^-(}> diplomatája volt. Egyik leánya,

/./ >l>et, Wallenstein felesége lett. Ferdinánd
r>'nuiveniura (szül. 1637., megh. 1706.), I. Lipót

sászár kedvelt embere volt, nevezetes emlékira-

;<>t irt (Mémoires et négociations secrétes, Haag
1 720). Ferdinánd Bonaventura(sz^\. 1708.. megh.
1778.) 1747—50 Lombardia helytartója volt, az-

után az udvari tanács elnöke lett. Johann Nepo-
muk, osztrák politikus, szül. Bécsben 1828 nov.
2., megh. u. o. 1909 dec. 18. P^leinte katonáskodott,
1878. az osztrák képviselházba választották s

az ó-csehek közé tartozott. 188-t. az urakházába
jutott s 1886. mair>8rországi birtokai alapján a
magyar frendiház tagja lett.

H.. Ferdinánd, gróf. német fest, szül. Ros-
n'X'hauban (Szilézia) 18-32 febr. 27. \ weimari
ii; ! . szeti iskolában Kalckreuthnek. Rambergnek
v> i'üuwelsnek volt tanítványa. Tájkéi)ein kí-

vül eisó nevezetes müve: Luthert megtámadják,
amikor Wonnsból visszatér (boroszlói múzeum).
RésztN-ett az 1866-iki és az 1870—71-ikl hadjára-

tokban. Legkitnbb mvei : A wörthi szllhe-
gyek : Elrsök a Valérien-hegj'en : Reille tábor-

nok a sedani csata estéjén átadja a porosz király-

nak III. Napóleon levelét ; MoUke tábornok és had-

segédei Párls falai eltt ; a romantikus tárgyú

Tengeri király halála; néhány vallásos t^g)'ú
festmény, mint: Az angyalok Jézus születet
hirdetik a pásztoroknak ; Ábrahám áldozata ; Péter
megtagadja Kiisztust ; Krisztus megkísértése ; A
Jó Pásztor ; Krisztus a keresztfán ; a tájképi jel-

leg Átmenet a lavinán és Lebukás (mindkett a
berlini nemzeti képtárban). Számos ni és férü

képmást is fi^tett.

Harraden, Beatrice, angol írón, szül. Hamp-
steadben 186-i. A londoni egyetemen fejezte be
klasszlkai és matematikai tanulmányait. 1898-ban
rendkívüli feltnést keltett Ships that Pass in

the Night 0. novellája (magyarul Hajók, ha éjjel

találkoznak, ford. Oi-ior, Budapest é. n.). Más ki-

válóbb mvei : In Varying Moods (1894) ; Hilda
Strafford (1897); The Fowler (1899). Magyarul
megjelent még : Katalin (regény, Egjetértés 1906.

évf.).

Harrar ("íforar v. ifurrar^, abesszíniai tarto-

mány, mely 1891-ig az egyiptomi Szudánhoz, 1891-

tl az olasz gj-armatokhoz tartozott s az 1896-iki

addisz-abebai bókével jutott Abessziniához. Ha-
sonlónev fvárosa falakkaljól megersítettjelen-
tékeny kereskedeüni hely, mintegy40,0001akossal,
gazdag kávé-, br- és marhapiaccal. A népesség,

mely a nagy szomál törzs egyik csoportja, bamlta
és arab vérrel kevert. V. ö. Paulitschke, Harar
(Leipzig 1888).

Harrer Ferenc, közigazgatási jogi író, szül.

Budapesten 1874 jún. 2. Egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte s az államtudományi és jog-

tudományi oklevél megszerzése után Budapest
székesfváros szolgálatába lépett (1896.), ahol

1911 óta tanácsnok. A budapesti tudományegye-
temen a magyar közig, jogból magántanáirá lia-

bilitálták. A szaklapokban megjelent számos cik-

kén kívül fbb müvei: A kisajátítási jog (egye-

temi pályadíjat nyert munka, Budapest 1896);
Közigazgatási jog és szociológia (u. o. 1902); A
parlamenti választói jog terjedelme a nagyobb
európai államokban (u. o. 1905) ; Ajs állami szer-

vezet alapjai (u. o, 1910) ; A német városi szer-

vezet kifmodése és mai alapja (u. o. 1910). A
Városi Szemle c. várostudományi lapot is szer-

keszti.

Harrien.vldék Esztonia orosz kormányzóság-
ban, fvárosa Reval.

Harrier (ang.), nyúl-eb. Zömök test. Izmos,

ers szügj'ü állat, többnyire fehér-sárga-tarka, a
kopóval rokonfajta. A vadat csaholva szimat után

a nyomon követi. Ijoginkább nyúlfalkavjidászato-

kon használják.

ÜBxriea.Heinrich, német költ, szül. Flensbni^-

ban 1762 .szept. 9., megh. mint brüggei lelkész

1802 szept. 28. Szerzje a Heil dir im Siegerkranz
kezdet porosz himnu.sznak.

Harriman, Edicard Henríj, amerikai vasút-

király, szül. Hempsteadben 18-t8 febr. 25., megh.
New Yorkban 1909 szept. 9. Húsz éves korában
mint vagyontalan könyvel kezdte pályáját a
nowyorki tzsdén. Szerencsés pénzügyi mvele-
tek révén tekintélyes vagyont szerzett és 1883.
az Illinois Central vasút igaagatóságába válasz-

tották. Az 1892—96. évekbe esik szédületes emelr
kodése. Újjászervezte az Union Pacific vasatal
1898-ban Vanderbilttel és Goulddal megszerezte

Sft*
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e vasntatés ezzel megindult a «Harriinan-systein».

Fokozatosan az Egyesült-Államok legfbb vasút-

társaságai az 6 ellenrzése alá kerültek. Hatalma
nttön ntt és bár sok küzködéssel, elérte célját

:

az Unió összes vasutainak egyesítését az kezei-

ben. H. utazásai közben mesés luxust fejtett ki.

Családjával különvonaton szokott utazni. Vonal-

ján volt iroda, könyvtárszoba, reggeliz, háló- és

fürdszoba. A vonat ott állt meg, ahol H.-nak

kedve volt idt tölteni.

Harrington (ejtsd: herringtn), James, angol po-

litikai Író, szül. Uptonban (Northamptonshire)

1611., megh. Londonban 1677 okt. 11. Beutazta

a kontinenst és visszatérte után I. Károly udva-
rában élt. Oc^ana (London 1656) c. politikai m-
vében egy mintaállam rajzát adja. H. Károly
alatt mint forradalmárt elfogták s hosszabb
idn át fogva tartották.

Harringtonit (ásv.), földes krétafehér tömeg,
amely kémiailag igen közel áll a mezolithoz ; való-

színleg több ásvány elegye. Antrim a lelhelye.

Harris (eiítsd: henis), 1. James, angol filológus és

kritikus, szül. 1709 júl. 20. Closeban, Salisbury

mellett, megh. 1780 dec. 22. Salisburyban. Korán
kezdett foglalkozni az ókori nyelvekkel ós irodal-

makkal, 1774. adta ki els mvét : Three treatises

concerning (I) art, (U) music, painting and poetry,

(III) happiness. Erre következett íilozóüai nyelv-

tana : Hermes, or a philosophical inquiry concer-

ning language and universal grammar (London
1751). Összegyjtött munkái Philological inqui-

ries c. (London 1781, 2 kötetben), összes mvei pe-

dig fiának. Lord Malmesburynak kiadásában 1801.
(London,2 köt.) jelentek meg.

2. H., James Bendel, angol kvéker teológus,

szül. Plymouthban 1852 január 27. 1882-tl a
baltimorei egyetemen az újszövetségi görög nyelv
tanára ; majd a haverfordi kollégiumban, a cam-
bridgei, a leideni egyetemeken, végül a wood-
brooki kvékerszemináriumban tanár s utóbbi he-
lyen egyszersmind igazgató. Számos müve közül,

melyek az ó- és újszövetség körébe vágó tár-

gyakkal foglalkoznak, az els : Fragments of Philo
Judaeus (Cambridge 1886), az utolsó : The Odes
of Soloraon (u. o. 1909).

3. H., Joel CJiandler, amerikai író, szül. 1848
dec. 8. Eatonban (Ghjorgia állam), megh. 1908
júl. 24. Atlantában (u. o.) Eleinte tanuló volt egy
vidéki napilap nyomdájában,e lapban jelentekmeg
els irodalmi kísérletei. Újságíró lett és 1890 -
1901 az Atlantában (Georgia állam) megjelen
Constitution o. napilap fszerkesztje volt.

4. H., William Torrey, amerikai pedagógus,
Bztll. South Killinglyben (Connecticut) 1835 szept.

10. 1868—80. tanfelügyel volt St. Louisban ós
nagyon figyelemre méltó jelentéseket tett közzé.
1866-ban megalapította a st.-louis-i filozófiai

társaságot és a következ évben Journal of spe-
oulativ philosophy címmel az els ószakamerikai
bölcsészeti folyóiratot. 1875-ben a National educa-
tional association elnöke volt, 1880. az Egye8ül^
Államokat képviselte a brüsszeli nemzetközi peda-
gógiai kongresszuson és 1884. a bostoni School-
mastors' Club elnöke lett. New Yorkban Inter-
national educational series címmel nagy pedagó-
giai gyjteményes munkát ad ki.

HarrÍ8burg(cdted:herriazb8rg),Pennsylvaniaészak

amerikai államnak és Dauphin countynak fvá-
rosa, az 1'6 km. széles Susquehanna balpartján, a
Conedogwinit beömlésénél, (i9io) 64,186 lak., vas-
mvekkel, vasöntéssel, ipartelepekkel, közelében
vas- és szónbányákkal. A város legjelentékenyebb

épülete volt a dombon álló kupolás kapitolium,

mely 1897. leégett. H.-öt 1785. John Hams ala-

pította, 1812. lett fvárossá.
Harrisit (ásv.), kémiailag azonos a kalkozinnal,

azonban a hexaéder szerint hasad ; tulajdonképen
pszeudomorfoza a galenit után és még a galenit

hasadását mutatja; gyakran a belseje még át

nem alakult galenit. Lelhelye Canton-Mine
Georgiában, Tennessee.
Harrison (ejtsd: herriza), város New Yersey

északamerikai állam Hudson countj'jában, a Pa-
saié mellett, Newark K.-i elvárosa, cérna- és

rednygyárakkal, acélmvekkel, (1910) 14,498 lak.

Harrison (ejt«d: herrizn), 1. Benjámin, amerikai
államférfiú, szül. North Bendben (Ohio) 1833 aug.

20., megh. Indianopolisban 1901 márc. 13. 1854
óta mint ügyvéd mködött Indianopolisban s 1860.

már a ftörvényszék elnöke lett. A polgárháború-
ban az északiak oldalán küzdött s annak befejezte-

kor tábornok volt. 1881—86. a szenátusban kép-
viselte Indiana államot. 1888 nov. mint a republi-

kánus párt jelöltjét 269 szóval 162 ellen az
Unió elnökévé választották. Hivatalát 1889 márc.
4. foglalta el s a logönzbb párturalmat léptette

életbe. Ezért aztán az 1892-i elnökválasztáson

Clevelanddel szemben elbukott. Visszalépése után
a san-franciscói egyetem tanára lett. Emlékiratai
1901. jelentek meg (Views of an Ex President,

Indianopolis).

2. H., Frederic, angol politikus és író, szül.

1831 okt. 18. Tanulmányait Londonban és Oxford-
ban végezte s 1859. ügyvéd lett. Számos törvénj'-

tervezet készítésónól mködött s 1877—1889.
egyetemi tanár volt ; 1870. egyik alapítója volt az
angol pozitivisták társaságának. Irodalmilag is

sokat foglalkozott a munkáskérdésscl, fbb m-
vei : The meaning of history (1862) ;

Questions
for a reformod pariiáment (1867) ; Order and
progross (1875); Martial law in Kabul (1880);
Pantheism and cosmic emotion (1881); Inter-

national polícy (2. kiad. 1884., mások közrem-
ködésével készült munka); The industrial republio

(1890) ; Morál and religions socialism (1891) ; An-
nals of an old manor home (1893) ; Early Victo-

rian littorature (1895) ; William the Silont (1897)

;

George Washington and other American adresses

(1901); John Ruskin (1902) ; angolra fordította:

Comte Politiquo positive c. mvének II. kötetét.

3. H., John, órás, szül. Foulbyban 1693., megh.
Londonban 1776. Ó találta fel a roatély-inga-kom-

penzációt 1726. Hordozható ós a tengeren is hasz-
nálható órák (timekeeper) készítéséért és a talál-

mányán alkalmazott számos javításért az angol
parlamenttl kitzött nagy díj egy részét kapta.

Mvei : Principles of time-keoper (London 1765)

;

Doscription concerning such raechanism as will

afford a nice or trae mensuratíon of time (London

1759).

4. H., Mary, angol írón ; írói álneve : Lucas
Malet (1. 0.).
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5. H., Thomas Alexandert óasakamerikai fest,

Fzül. Philadolphiábiin liS3 jan. 17. A philadel-

jihifti akadcinián és a san-franciscói mvészeti is-

kolában tanult, majd Parisban Gérómenál és Bas-

tien-Lepagenál. A tengorfestesben tnt ki. Paris-

ban mOködik, ahol a Salun állandó kiállítója. Ne-

vezetesebb képei : Szürkület (a st.-Iouisi nmzoum-
ban) ; Az éj titkai ; A mkedvelk stb. Mvei lát-

hatók a párisi, drezdai, chicagói, philadelphiai,

washingtoni stb. modem képtárakban.

6. H., WiUiam Henry, az Egyesült-Államok

9-ik elnöko, szül. Berkeleyben (Virginia) 1773 febr.

Vt., raegh. Wasliingtonban IS^tl ápr. 4. 1792-ben

belépett az amerikai hadseregbe s kitnt az in-

diánusok elleni harcokban.Wayne tábornok halála

ntán az északnyugati terület (Indiana) kormány-
zója lett s nagy érdemeket szerzett annak bené-

pesítése körtll. Az indiánusokkal folytatott ügyes
alkudozásaival 200,000 km*-nyi területtol gyara-

pította az Uniót. Az 1811-iki angol háborúban
hadvezéri tehetségének számos jelét adta. Kana-
dában több gyzelmet vívott ki, de engedetlen-

sége miatt visszahívták. 1828-ban Colombiába
küldték követnek, de Bolivár kívánságára vissza-

hívták. Ezután nagy nyomorba jutott s mint ír-

nok kereste kenyerét. 1840-t)en a Whig-párt a volt

elnökkel, Van Burennel szemben felléptette el-

nöknek s H. gyzött is 23Í- szóval 60 ellen, de

hivatalba lépése után egy hónapra meghalt.

Harrlsse (^^i arrisi), Heni-y, francia történet-

író, szül. l'árisban 1830., amerikai szülktól.megh.
u. o. 1910 máj. 13. Elbb New Yorkban, majd Pa-
risban volt üg>-véd. Egész történetírói munkássá-
gát Amerika fölfedezésének szentelte.Fbb müvei:
Cristophe Colomb, son orígine, sa vie, ses voya-

gee, sa famille et ses deecendants (1884—8d, 2
köt.) ; Jean Cabot, the dlscoverer of North-Ame-
rica, and Sebastian his son (1896). Azonkivtll ki-

adta az 1492—1551 közt az Uj-Világról meg-
jelent munkák jegyzékét Bibllotheca americana
vetusti.<isima c. müvében (New York 1866).

Harrogate (^tad: harrogét), város York angol
countjban, (i9ii) 33,706 lak., tágas és szép fürdk-
kel, vas- és kéntartalmú ásványvízforrásait éven-
ki'nt 10,000 omber is használja. Festikörnyékének
leglátogatottabb p<intjai a Harrow Carr völgye, az
In^'lt'borouir-hi'fry (787 m.) és a Harlow-domb.
Harrow on the Hill(^twi:h&rro-), város Middle-

sex angol countyban, (i9ii) 17,076 lakossal, 1590.
alapított híres coliego-zs(»l, amelyben a többi közt
Byron és Sir Róbert Peel is nevelkedtek.
Harrsch, Ferdinánd (Amaddus), német, ké-

sbb osztrák tábornok, szül. 1661 dec.5. Neubronn-Émogh. 1722 ápr. 5. Margarethen am Moosban
Ausztriában. 1683-ban Bécs ostromában vett

; 1687—88. veneziai, 1689—93-ig württem-
szolgálatban állott. 1698—1700. Hollandián,
yolországon, Perzsián é& Konstantinápolyon

* át Bécsbe került, ahol a katolikus vallásra áttérve,

ezredesi ranggal osztrák szolgálatba lépett s a
spanyol örökösödési háborúban sikerrel vett részt,

minek jutalmául grófi rangra emeltetett. 1715-ben
tábornaggyá lépett el s az udvari tanács (Hof-

kriegsrath) tagja lett. Mve : De architectura mi-
litari. V. ö. Ffister, Württembergische Neujahrs-
bláttor 12. Blatt (Stuttgart 1895).

Harrackem-c«a^ (eleinte Harrucker, utóbb
néhol Harukem ós Haruckem is). A család Ma-
gyarországon szerepl bárói ágának els ismert
se Harrucker Mátyás, schenkenfeldeni (Fels-
Ausztria) polgár. Neje Pührinaer Zsuzsanna,
fla Harrucker György, polgár éa takácsmester
(Nagy Iván szerint tévesen linzi pékmester),

szül. Schenkenfeldenben 1633 márc. 20., megh.
u. o. 1692 szept. 11. Tle származik le a csa-

lád, melynek legnevezetesebb tagja H János
Györay báró, György ifjabb íla, szül. Schen-
kenfeldenben 16ft4 márc. 25-én, megh. Bécsben
1742 ápr. 18. Szülei papnak szánták. A huma-
niorákat Stejrben, a fllozóflát Linzben végezte.

Minthogy azonban a fiúnak a papi pályára nem
volt hujlandúsága, nagybátyja, ki ennsi esperes-

plébános volt, 1689. az alsóausztriai udvari szám-
vevségnél számtiszti állást szerzett neki. 1692.
a gyzedelmes török háború alatt az udvari ka-

mara áthelyezte a hadi élelmezéshez császári biz-

tos gyanánt. 1697-ben biztosnak küldték ki az aradi
vár építéséhez, hol 1701-ig mködött. A spanyol
örökösödési háború alatt Jen szavójai herceg az
Olaszországban harcoló déli hadser^nél alezre-

desi ranggal az élelmezési hivatal igazgatójának
tette meg. 1708-ban a francia hadjáratok alatt

Olaszországba helyezték át, hol öt éven át élelme-
zési igazgató és a hadbiztosság igazgató-helyet-

tese volt. 1710-ben szolgálatainak elismeréséül a
császári udvari karaarai tanácsosságot kapta.

Amikor visszatért Németalföldrl, a török háború
alatt mint hadbiztossági igazgató-helyettes Jen
szavójai herceg támogatásával gyökeresen refor-

málta a császá^ sereg élelmezési igazgatását, az
addig dívott szerzd^es magánvállalkozók rend-

szere helyett behozva a házi kezelés rendszerét.

VI. Károly császár (UI. Károly király) 1718. öt

és mindkét ágon való utódait római birodalmi si
lovagi rangra emelte. A királytól 1720. királjri

adományban kapta a Békés, Csongrád és Zaránd
vármegyékben lev, a kincstárra visszaháram-
lott jószágokat (a többi közt Gyula városát, Do-
boz, Gerla, Csaba, Köröeladány, Békés, Gyarmat,
Öcsöd,Vészt, Szentes és Szeghalom községekkel).

1727. magyar honflusítást nyert. A király 1729
febr. 10. ueki és mindkét nembeli utódainak a
magyar bárói méltóságot adományozta (a rang-
emelési diplomában a család neve Harrucker-rl
Harruckem-re változott.), majd 1729 máj. 22.

a fispáni szék megUresedése esetére Békés vár-

megye fispánjává nevezte ki, 1732 ben pedig,

Löwenburg gróf fispán halála után, elrendelte a
fispáni székbe való beiktatását. 1737-ig megma-
radt a katonai szolgálatban is. Végrendelete sze-

rint holttestét 1742 ápr. a béosi Szt István-tem-

plom kriptájában temették el. Kétszer nsült ; üá-

ban. H. Ferenc Domonkos báróban, szül.Welsben
(Fels-Ausztria) 1696., megh. Bécsben 1775 nov.
14-én, a család férfiágáncuc magva szakadt.
A H.-család roppant nagy birtokait 1789. osz-

tották föl a család leszármazol közt. A 60 négy-
zetmérföldnyi birtoktestbl a gyulai részt Wenck-
beim József báró felesége, Graber Mária Terézia,

a békési részt Wenckheim József báró és testvé-

rei, a szarvasi részt Stockhammer József gróf
örökösei, a csabai réezt Siskovics József gróf Oz-
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vegye, H. Borbála bárón, a szentesi részt pedig

Károlyi Antal gróf özvegye kapták. V. í). Nagy
Iván, Magyarország csal^dai, 5. köt. ; Siebmacher,
Wappenbuch, 4. köt. ; Eble Gábor, AH. ós a Ká-
rolyi-család (Budapest 1895); ifaan Lajos, Békés
vármegye hajdana (Pest 1870).

Harry (ang.) a. m. Henrik.

Harry, Myriam, francia írón, Emil Perrault
szobrász felesége, szül. 1875. Jeruzsálemben an-

gol apától ós német anyától. 1906-ban Tuniszban

telepedett le. Eleinte németül írt, de azután átpár-

tolt a francia irodalomhoz s Huysmans hatása

alatt írogatta keleti tárgyú elbeszéléseit, melye-

ket Nouvelles extréme-orientales (1900) c. gyj-
tött kötetbe. Szélesebb körökben La conquéte de

Jérusalem (1904) c, a protestantizmust támadó
regényével vált ismertté; egyéb regényei : Petites

épouses(1902); L'ile de voluptó (1908) exotikus

tárgyúak.

Hars, a haris (1. o.) népies neve.

Hárs (növ.), 1. Hársfa. — JEf., mint növónyszö-
vet, 1. Háncs.
Hárs (azeltt : Lipócz), kisk. Ung vm. pere-

csenyi j.-ban, (i9io) 238 rutén lak. ; u. p. Nagy-
turjaszög, u. t. Turjaremete.

Hársad (azeltt : Littmanova), kisk. Szepes vm.
ólublói j.-ban, (1910) 869 rutén lak.; u. p. Berke-
nyéd, u. t. Ólubló.

Harság, kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban, (1910)

202 tót lak. ; u. p. Eperjes, u. t. Sóbánya.
Harsány, nagyk. Borsod vm. miskolczi j.-ban,

(1910) 1829 magyar lak,
;
posta és telefon,

Harsányi, 1. István (Móric), a gályarabságot

szenvedett ref.lolkészek egyik legkiválóbbika.szül.

Baianyában 1630. Mint rimaszombati lelkészt

1674 febr. 18, Pozsonyba maga elé idézte a dele-

gatum judicium, mely ápr. 4. fej- és jószágvesz-

tésre Ítélte. Életének azután megkegyelmeztek,
de Pozsonyban és Lipótvárott szenvedett fogsága,

valamint gályarabságra hmcoltatása s megklnoz-
tatása súlyosabb gyötrelmekot okoztak, mint oko-

zott volna vértanúhalála. A nápolyi gályákról ki-

szabadulva, Zürichben másfél évet töltött, majd
visszatért hazájába s ismét elfoglalta a rima-
szombati els lelkészi állást. Irodalmilag nem
igen mködött, mindössze egyetlen müve maradt
fenn, melynek címe : Disputatio theologica, qua
disquiritur, quaenam sünt opera legis, quae fldei

opponuntur (Groningon 1663). Arcképe is femna-
radt. — Fia, ki szintén papságra készülve, kül-

földrl való hazatérte után Losonczon lelkészke-

dett, elhagyta vallását s Nagyszombatban veres
barát lett,

2. H. Kálmán, költ, szül, Mezkövesden
1876 dec. 11,, az egyetem bölcsészeti karán ma-
gyar irodalmi és történelmi tanulmányokat hall-

gatott, de már 1896, belépett a m. kir. központi
állampénztár kötelékébe s rövid megszakítás után
ismét visszatért az állami szolgálatba. Els ver-
sei szétszórtan 1896—97, jelentek meg a szépiro-

dalmi lapokban. Els önálló gyjteménye : Köl-
temények (1902-ben jelent meg Boszterczebá-
nyán). Ugyanakkor külön kötetben a Tölgylevél
(verses elbeszélés, u. 0. 1902), Mindkét ' könyv
második kiadása Budapest 1903. Egyéb mun-
kái : Uj Versek (1906) ; Homo és Homunkulusz,

ülozóflai párbeszéd (1908); Páter Benedek, az
wApró drámákö els sorozata c. novelláskönyv

(1910) ós Napi témák, örök problémák, essay,

széljegyzet és aforizmagyjtemény (1911). Ellák
öröksége c, drámáját 1905. a budapesti Nemzeti
Színház fogadta el eladásra, de ezt a müvét H.
késbb visszavonta. Kiválóbb mfordításai: Dumas
Monté Christo-ja (1908 óta több Idadásban) ; Bal-

zac Szamárbr c. regénye (1911) ; Henri Lavedan
A Párbaj ; Maeterlinck Pelléas és Mélisande ; Jo-
aquin Dicenta Jüan Jósé c. drámája ; több novella,

vers és néprománc. A Petfi-Társaság 1909. tag-

jává választotta,

3, H Lajos, költ, szül, Nagyigmándon 1883.

1907-ben pappá szentelték. Gyri székesegyházi
hitszónok és a Dunántúli Hírlap felels szerkesz-

tje. Költeménykötetei: Uj vizeken (Budapest

1908) ; Az élet muzsikája (u, 0, 1909) ; A Nap-
király rokona (u. 0. 1911). Diadalmas halál c.

operaszövege 1910, jelent meg.
4. H. Zsolt, író, szül. Korompán 1877. A ko-

lozsvári egyetemen tanult, több vidéki városban
újságíró, majd a Kolozsvári Újság szerkesztje
volt. 1910-ben Budapesten megalapította a Szín-

házi Hét c. lapot, 1913. a Budapesti Hírlap mun-
katársa lett. Még mint gimnáziumi tanuló elnyerte

az Akadémia Kazinczy-díját. Több színpadi m-
fordítása jelent meg,kiváló a Varázsfuvola opera
szövegének új fordítása.

Hársas (azeltt: Lipnik), kisk, Nyitra vmegj-e
privigyei j.-ban, (i9io) 312 tót lak. ; vasúti meg-
állóhely ; u. p. Nagycsóta, u. t. Privigye,

Harsdörffer, Georg Phüixtp, német költ és
tudós, szül, Nürnbergben 1607 nov, 1., megh, u, 0,

1658 szept, 22. Elkel patrícius családnak volt a
sarja.Altdorfban és Strassburgban végezte jogi ta-

nuúnányait, mire beutazta Európa nagy részét.

Barátjával, Johann Clajusszal (Klaj) alapította

1644, Nürnbergben a pegnitzi pásztorok rendjét.

Rendkívül sokat írt, de tudományos mvei fel-

színesek, költi munkái inkább nyelv- ós rím-

játékok ;fmvei : Frauenzimmer-Gespráchspíele

(1641, 8 köt,, 2. kiad. 1642—49) ; Nathan, Jothan
imd Simson (1650— 1651, 2 köt.); de különösen:
Poetischer Trichter (1650—53, 3 köt,), mely 6
óra alatt akaga olvasóit a rímelés míívészetére

megtanítani. Eletét megírta Wülnmnn (1707).

V, ö, Tiümann Jul,, Die Nürnberger Dichter-

schule (1874); Hodermmn R., Bilder aus dem
deutschon Lében des XVII. Jahrhunderts (1890)

;

Kropp, Die asthetischen Tendenzen H.-s (Berlin

1904),

Harsendorfer Farkas, Nagy Lajos király jeles

vitéze, ki hségét halálával pecsételte meg, Po-
zsonyt ö szerezte vissza Károly királynak ; Kor-
látk várát Csák Máté ellen vitézül megvédel-
mezte. 1346 júl. 1. Záránál elesett.

Hársfa, szódokfa, száldokfa, zádokfa, szödökfa,

szádokfa (Tilia L., nüy.iképmellékletfel), a Tilia-

ceae család génusza; 10 faja Európában, Ázsia

mérsékelt vidékein és Észak-Amerikában tenyé-

szik. Sok fajvegyüléko ós fajtája jött létre kultúra

útján. Levele többnyire ferde szívalakú, füi'észes.

Bogernyszer fürtje 3, sokvirágú, kocsánya a
halavány sárgás murvalevéllel bizonyos hosszú-

ságig összen. Virága illatos, 2 ivarú, 5 tagú,
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Kislevelú bárs (Tilia oordata).

1. Virágos kg. — S. Virig. — S. Ho«saeUs«te. — 4. Termés. — 5. Mac teMONtantbei.
kel. — 7. Cain^rény. - 8, 9, 10. A Hgj kiboatakoián.
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«séezéje lehulló. A sok porzó szabad v. 5 falkába

van osoportositva, egyeseken a meddó porzók-
ból mAsodik sziromkör alakul. Termése göm-
böly V. körtealakrt. kevés v. 1 magvú makkocska.
A kisleveln H. (Tilia canlata Mill., T. parvifolia

Ehrh., T. ulmifoIiaScop.) 20 ra. magas fa. Levele
ferdén kerekded szívalakú, kétszer fürészes,

visszája kékes-zöld. a föér zugaiban rozsdavörös
.'Szakáll látható, különben kopasza levél. Boger-
ru Ilii' r.'If.'lé áll. 5—11 virágú, szirma fehéres, hal-

1. Makkocskája csak kevés.sé bordás,

1 _ összenyomható. Elterjedt egé.sz Euró-
pában az Uraiig és a Kaukiizusig.Németországnak
gyakori erdóalkotó fája,de legtömegesebben Orosz-

országban van elterjedve. Megél minden talajon,

ha elég mély. Nálunk a hegyvidéken tenyészik,

jelentékenyebb szerepe a sarjerdóben van. A nagy-
leitlü H. (T. platuphylla v. platyphyllos Soop.,

T. grandifolia Ehrh.) 30—35 m. magas, nagyon
hasonlít az elbbihez, levele vissz^a sápadt zöld,

az erek mentén szórösödö v. kopasz, érzugaiban
fehér v. fehéres szakállú. Bogemyöje csüng, 2—5
virágú, szirma sárga. Makkocskája fás, kemény,
könnyoi össze nem nyomható, 4—5 ers bordája
van. El van terjedve egész Középeurópában, min-
denütt ültetik. Nálunk kivált hazánk D.-i felének

hegyvidékein erdókot alkot. Valamivel elóbb (jún.)

virágzik, mint az elbbi faj, elóbb is hajt sarjakat.

A levél és a termés alakjában igen változó. Mind-
kettnek magva csak az elvetés utáni évben kel

ki. Hogy jó ers H.-csemeténk legyen, a vet^ágy
jól elkészített talajába 5 cm. mély barázdák-
ban a magvas termést stirtien vetjük, hogy
egymáson legyen, azután 1 centiméternyire be-

teme^ttk. A kétéves csemetét átültetjük. Taná-
csos az ágyát mintegy 5 esztends korában meg-
forgatni. Tizeílik esztendeje eltt a H.-t ritkán le-

het fasorba ültetni. Fiatal korától fogva szépen
n, eleinte majd mindig hengerded törzse van,
csekély magaságban elágazik. Koronája korán
boltozatos loBS, idvel mindUg srúbb és teijedel-

mesebb. Vén korában könnyen korhad, de vannak
400—500 esztends egészséges fák is ; erdei fáink

közül a H. a legtovább élk közé tartozik. Kérge
eleinte mpcrlehets simaés fényl, homályos vö-

rösbarna, késbb meglehets mély kóregtáblákra
repedezik, vén korában mély barázdásan hasado-
zott. Oroszországban kosarat.kocsikast készítenek
belle, házfodnek is használják. Háncsa kitn,
szívós kötanyag.Fája,különösen a kislevelü hársé
na<o'on puhaé8laza,fehér,g>'akran kissé pirosasba
játszik, egyoaletes szövet, tükre és évgytiriije

keskeny. Paragyánynak (szent szobrok, ezért ré-

gen szentfának is hittak), asztalosmunkának, bú-
tornak, eazdasági eszköznek ; szenét fogpomak, il-

latos fáklyának, rajzoló szénnek használják. Fája
tüzelül kevésértékú. Jószagú virágában (floresti-

liat>) a méh sok táplálékot talál, orvosságnak, vala-
mint izzasztó teának is használják, kz ezüst-

level, fehér, keleti v. magyar H. (Tilia tomen-
tosa Moench.. T. argentea Desf., T. álba W. et

Kit.) hazánkban (a D.-i felén hegyvidéken), a Bal-

kánon és Kis-Ázsiában terem, ültetve is gj'a-

kori. Levelének színe halavány, a vis.szája fehér
ezüstszín, csillagszröktl srn molyhos, az
ér szögleteiben szakálla nincs, fUrészfogai heg}'-

ben végzdnek. Virágában 10 szirom ós 50—70
porzó van, termése kemény, tömötten molyhos,
aprón bibircses. Korongja sürü, tojá.sdad vajfy
gömböly. Szép díszfa. A mjugaM H. (T. aWa
\\i.) északamerikai, levelének vissz^a gyengén
molyhos és szakállas. Termése ötmagú, ötbordás,

a magj-ar H.-é 1—2 magú, bordái gyengék. A fe-
kete H. (T. Americana L., T. nigia Borkh., T.
glabra Vént.) szintén északamerikai, kopaszle-
vel, álemyje sokvirágú, gjTimölcse gömböly.
Nálunk ültetik. A H. nagyon gyorsan n; mint
nagy fát is könnyen át lehet ültetni. Lehet met-
szeni ós csonkítani, ezután hamar újra kihajt. A
felsoroltakon kí\-ül keresztezdés foljián sítkféle

H. van még.
Irodalom. Bayer J„ Mono^rapbU TUUe ^aeris, Wien

1862: Spach, Rerisio gonerls TUiamm (ann. se. nat. 1834);
Ventenat, Monographie da génre Tilleul, PariB 1803; Cas-
pary, Die alte Linde in Neoenstadt am Kocher, WOrttemberg
1868; Slmonkal L., Hasiak hánfii stb., Budapest 1888;
CoortoU, Mémoires gur les TUleoIes d'Europe, Braxelles 1835

;

Borbás, Über Arten der Gattong Tilia mit sitsenden Bnoteen,
Wien 1889; n. a. Die Hybriden der pentapetalen Linden, Arn-
stadt 1889; n. a., Tilia Richterí and la der üeMbichte der
Silberlinde, Kassel 1889 ; Kngler, Monogr. d. Qatt Tilia, 1912.

Hárslaiélék (növ.), 1. Tiliacme.
Hársfaivá, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban,(i9io)

1485 rutén és német lak., vasúti állomással, posta-

és táviróhivatallal. Az itteni fürd a Vicsa-völgy
torkolatánál, lombos erdk tövében 230 m. magas-
ságban fekszik s 130 lakó.-zobát,24fürdszobát fog-

lal magában. Forrása (Stefánia-forrás) égvényes
savanyúvíz, melyet fürdésre használnak ; ezen-
kívül hidegvízgjógjintézet van s a tej- ós savó-
gyógjTuódot is alkalmazzák.

Há^sféreg, 1. Hársliernyó.
Hárshegyi homokk (geoi), a budai hegység-

ben elterjedt kzet, amely nevét a Nagy-Hárs-
hegjTÓl kapta, ahol elször tanulmányozták. Az
alsó oligocén-kori tenger üledéke s úgy látszik

régibb, mint a szintén alsó oligocén-korú budai
márgaés kisczelli agyag. A homoUc szemei kvarc-
ból állanak, kötanyaga agyagos v. kovás, ritkán

mészkarbonát. A2 egyes szemek néha aprók s

ilyenkor tinomszemü a homokkö,má8kor a szemek
durvábbak, sót mogyoró-, diónagj'ságuak is le-

hetnek. Ekkor már konglomerátumoknak nevez-

zük. Rendesen szürkeszínüek, de néha vasoxid-

dal sárgára v. vörösesre festdtek. Kövület igen

ritkán akad benne. Budapest környékén számos
kbányában fejtik. Fképen kerítések építésénél

nagy elszeretettel alkiUmazzák Budapesten a
dnrván kifaragott tetszets kzetet. Azonkívül
lépcsfokokat nagy mennyiségben faragnak belle.
Hárshemyó v. hársféreg, a Zágópillék íSr^in-

gidae) családjába tartozó hárspiUének íUilina
tiUae L.) hernyója, amely zöld, hátán sárgás v.

barnás szín, oldalt pedig 7 ferdén lefutó, sárga,

a fels résztlkOn veresbarnán szegélyezett sávok-

kal díszített ; kék v. zöld farszarva alatt feketés

V. vereses színfl piyzsocskája van. Jún.—szept.-ig
leginkább a hárs- éís s^fán található, de elfor-
dul az égeren, nyírfán, tölgyön, néha kris- és

diófán és a szelíd gesztenyén is. Átalakulása a
földben történik. A pillének mells szárnyai sár-

gásbarna alapszintiek, sötétzöld foltokkal díszí-

tettek, az els szárnyak barnásak. Számyteijed.

:

56—71 mm. Egész Közép-Európában gyakori
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május—szeptemberig, rendszerint két nemzedéke
van.

Hárskút, kisk. Gömör vm. rozsnyói j.-ban, (1910)

540 magyar lakossal ; u. p. Demö, u. t. Kraszna-

horkaváralja. Hajdani cisztercita apátsága Ilii.

alapíttatott, a törökök alatt elpusztult. A mohácsi

csata után az evangélikusok foglalták el a temp-

lomot, kik azt 1662-ig birták, amikor a katoliku-

sok visszafoglalták.

Hársliget (azeltt : Lippahócz), ^sk. Zalavm.
alsólendvai j.-ban, (1910) 760 vend lak. ; u. p. és

u. t. Belatincz.

Hársmadár, a haris (1. 0.) népies neve.

Harsona, 1. Puzón.
Harsona-ünnep, 1. Rós.
Hárspatak, kisk. Vas vm. németújvári j.-ban,

(1910) 705 német lak. ; u. p. Kukmér, u. t. Német-
újvár.

Harstigit (ásv.), rombos, ersen üvegfény, szín-

telen átlátszó kristályok. Savanyú kalcium-man-
gán-ortoszilikát, képlete megközelítleg

:

Hj(Ca, Mn),jAl3Si,oO,o.

Termhelye Harstig-bánya Pajsberg mellett Svéd-
országban.

Hart, rövidítése a Hazai automobü-részvény-

fársaság elnevezésnek, mely társaság 1 millió

korona alaptökével bír.

Hart, hegység, 1. Hardt.
Hart, 1. Heinrich, szül. Weselben 1855 dec. 30.,

megh. Tecklenburgban 1906 jún. 11. Jogot és filo-

zófiát végzett, majd hírlapíró lett és Berlinben

testvérével (1. H. 2.) együtt a Tágliche Rimdschau
kritikusa lett. Fmvei : Weltpfingsten, Gedichte

eines Idealisten (1878), Sedan (tragédia, 1883) és

Das Lied der Menschheit (1888, 3 köt.) cím
csonka epikai munkája, melyben az egész emberi-

ség történetét akarta 24verses elbeszélésben össze-

foglalni. Testvérével együtt szép mfordításokat
adott ki: Italienisches Novellenbuch (1882) és

Blütenlese aus spanischen Dichtem (1883). Össze-

gytytött munkái megjelentek Berlinben (1907, 4
köt.).

2. H., Július, német író, H. 1. testvéröccse,

szül. Münsterben 1859 ápr. 9. Jogot tanult, de

csakhamar hírlapíró lett, azóta kizárólag az iro-

dalomnak él. Költeményei: Sansara (1879) és

Homo sum (1889) fényes stílusban vannak írva, de

ki nem forrott tehetség termékei ; hasonlók szín-

müvei: Don Jüan Tenorio (1881), Der Racher
(1884) és Der Sumpf (1886), melyek költi részle-

tekben gazdag alkotások. Prózai mvei: P'ünf

Novellon (1888), Sehnsucht (1893) és Geschichte
der Weltlitoratur (1893, 2 köt.). Testvérével ki-

adta a Deutsche Monatsbláttert (1878), a Doutscher
Literaturkalondertll879-82)ésaKritischoWaflen-
gáugo-t (1882—86), mellyel a német irodalomban a
natuialisztikus iráúyt megindították. B vállalat

folytatása a Krítischos Jahrbuch (1889—90, tlz

füzet). Kiadja a Zukunftsland c. vallásos könyvek
gyjteményét, melybon megjelent : Der neue Gott
(Leipzig 1899) ; Die neue Gemeinschaft (u.o. 1901).

3. H.., Salomon Alexander, angol fest, szül.

Plymouthban 1806., megh. 1881 jún. 11. A lon-
doni mvészeti akadémián tanult, melynek 1854
óta tanára volt. Bibliai, történeti és genroképei
közül kiválnak: Yorki Izsák a Front-de-Boeuf

kastélyban ; Oroszlánszív Richárd és Szaladin

szultán ; A firenzei Ognissanti kolostor ; Milton

meglátogatja Galileit börtönében ; Columbus Kris-

tóf gyermekkorában, stb.

4. H., William, angol fest, szül. Paisleyben

(Skócia) 1822., megh. 1894 jún. 18. Miután hazá-

jának tájait festette, 1853. New Yorkban telepe-

dett le, a mv. akadémia tagja és 1870—73-ig az

akvarellfestk egyesületének elnöke volt. Észak-
Amerikában is sok tájképet festett, olajfestménye-

ket és akvarelleket.

Hart, angol hegedükészít család. Nevezete-

sebb tagjai : H. John Tfiomas, szül. 1805 dec. 17.,

megh. 1874 jan. 1. Londonban. Híres volt szak-

értelmérl, amelyet régi olasz hangszerek meg-
ítélésénél tanúsított. Fia és utóda: George, szül.

1839 márc. 23. Londonban, megh. u. 0. 1891 ápr.

25. Legnagyobb müve : The violin, it's Éamous
makers and their imitators (London 1875), alap-

vet m a hegedükészítés szakirodalmában. A
Hart-cég fnöke 1891. H. George lett, szül. 1860
jan. 4. A Hart-cég különösen a régi kremonai
hegedk utánzásával tett szert hírnévre.

Hart., természettudományi neveknél Hart-
mann J. D. W. st.-galleni természetbúvár és fest,

Hartmann Fr. göppingeni forvos, palaeontoló-

gus, v. Hartig Theodor (1. 0.) nevének rövidítése.

Harta (azeltt : Kisharta), nagyk. Pest-Pilís-

Solt-Kiskun vm. dunavecsei J.-ban, {1910) 4967 né-

met és magyar lakossal. H. a Duna közelében

fekszik, van gzhajó- és vasúti állomása, posta-

és távíróhívatala, telefonállomása, takarékpénz-

tára és hitelszövetkezete. A vidék legszebb és leg-

vagyonosabb községe, szorgalmas lakói fóldmí-

velést, állattenyésztést és ipart znek, különösen
sok kézmves, takács, esztergályos ós asztalos

van köztük. A^^Dunán kereskedést znek és sok
malmuk van. Állami javító iutézet is van itt. V. ö.

Pauer Gy., Adatok a Kis-H.-i kír. közvetít inté-

zet ismertetéséhez (Kalocsa, 1886).

Hartberg, a H.-i ker. kapitányság székhelye
Stíriában, a magyar határ közelében, (1910) 2557
lak., posztószövéssel, komlótermeléssel és lóte-

nyésztéssel. Búcsújáróholy, várromokkal, Paar-
kastéllyal, számos magyar család nyaralóhelye.

Harte (eijtsd: hárt), Fraru'is Brí!<, északamerikai
író, szül. Albanyban (New York állam) 1839 nov.

25., megh. Londonban 1902 máj. 5. 1854-ben Kali-

foraiába ment ós egymásután lett aranykores,
tanító, postás, majd betszed, a kaliforniai pénz-

verde titkára ós újságíró. 18tí3-ban alapította

meg az Overland Monthly c. folyóiratot, amely-
ben a bányászélot körébl vett mesteri novellái-

val (The liuck of Roaring Camp 1868, The Out-
casts of Pokerflat 1869, Tennessee's Partner 1871),

valamint Plain Itmguage of Inithful James (1871)

c. költenién^'ével országszerte nagy hírnévre tett

szert. 1870-bon a kaliforniai egyetemen az újabb

irodalomnak tanára lett és már híres író volt,

amidn mint amerikai fkonzul 1878. Németor-
szágba s 1880, Glasgowba ment, ahol 188ö-ig

mködött, amidn minden hivataltól visszavonult

és teljesen írói munkásságának szentelte egész

idejét. Könyvalakban legelször Condensed Novels

(1867) c. paródiagj'üjtöménye jelent meg, amelyet

1871. a Poems c. kötet követett. H. különösen a
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rövid elbeszélésnek, az ú. n. sbort 8tor>--nak volt

nagy mestere, beszélyeinek helyi színezete, tárgy-

válitöztásának érd^easége, a bányászélet szere-

tetteljes rajza, a flnom lélektani elemzés nagyon
a^pwerúekké tettt^k müveit, amelyek 19ül-ig

Bür sorban köveítók egymást. Magyarul megje-
lentek : Kaliforniai beszéiyei, íbrd. Belényesi Gá-
bor (Budapest 1875); Yerba Buena, regény (u. o.

1892) ; Manya, regény, törd. Fái J. Béla (u. o.

1885) ; A Rouch and Ready-i milliomoe (u. o. 1888);

Az aranyásó, regény az amerikai életbl (u. o.

1905). V. ö. Pemberton, Uíe of B. H. (London
1903) ; Boyiüon, Life of B. H. (New York 1903).

Hartebeest, a káma (Bubalis cauma F. Cuv.)

búr neve.

Hartel, 1. Aummt, német építész, szül. Köln-
ben 1844 febr. 26., megh. Strassburgban 1890
febr. 18. Fóleg templomépítéssel foglalkozott.

Fóbb müvei : a krefeldi ev. templom (1870), a lip-

csei Péter-templom (1885), a strassburgi dóm res-

taurálá.sa (1889). Irodalmi munkássága a közép-
kori tomplomépítészet anyagát öleli fel. Jelesebb

müvei: Die hervorragendston áltem Bauwerke
in Köln (1886); Architektoniscbe Details dos Mit-

telalters (1889— 91, 3, kiad. 1896); Aus unserer
Mappe (1888—89); Modemé Kirchenbauten (1888
-1889).

2. H., Wilhelm, lovag, osztrák klasszika-filoló-

gus és politikus, szül. Hofban (Morvaország) 1839
máj. 29., megh. Bécsben 1907 jan. 14 1872.
a kla.síizika-tllológia rendes tanára a bécsi egye-
temen. 1891-ben az udvari könyvtár igazgatója

tt, 1899-ben a bécsi akAdómia alelnöke és

lUSztriai vallás- és közoktatásügyi miniszter. Ez
lásátúl 1899. dec. megvált, de a Körber-kabi-

netben 1900 jan. ismét átvette a tárcát. Fóbb mun-
kái : Homerische Studien (Wien 1871—74, 3 rész-

ben) : Demosthenische Studien (u. o. 1877—78, 2
részben) ; Studien fiir attisches Staatsrecht und
Urkundenwesen (u. o. 1878) ; továbbá Eutropius

(1872). Cj-prian (1868—71, 3 köt.) és Eunodius
(1881) kiadásai. 1879-ben megalakította Bchenkl-

lel a \Viener Studien c. folyóiratot.

Hartenan ffróf, Battenberg Sándor bolgár fe-

jedelem neve, melyet a bolgár trónról való lemon-
dása után vett fel 1889. Életrajzát 1. Battenlxrg.
Harteneck János (Sachs de H.), politikus,

szül. Eperjesen 1664., lefejezték Nagyszebenben
1703 dec. 5. Atyja Zabanius Izsák tanító volt, ki

ev. hite miatt Eperjesrl elzetvén. Nagyszebenbe
költözött, hol lelkésszé vála-sztották. A Hú ott vé-

gezte az iskolát és azután Tübingenbe ment, hol
niagister philosophiae lett és egy ideig eladáso-
kat tartott. 1689-bon Nagyszebenbe visszatérve,

1690. nótárius provinciális és nagyszebeni városi
imok lett. Hivataloskodásáni^ kezdete azon idbe
esik, amikor Erdély a Habsborg-ház uralma alá ke-

rült. Az 1692-iki országgylés aLeopoldi diploma
életbeléptetésének sfi^tésére küldött.séget me-
nesztett Bécsbe. A szászok képviselje H. volt, ki

majd egy évig fáradozott Bécsben, hogy a vezet
köreiket az erdélyi bonyolódott viszonyokról fel-

világosítsa és a szászok érdekében jó indulatra

bírja. A császár aranyláncot lyándékozott neki.

Nagyszeben a volt Szebenszék birkává, azután
provinciális polgármesterré választotta ; 1697. ki-

rálybíró és a szászok gróQa lett. Lipót nemességet
adományozott neki de H. predikátummal. H.-et

1702. felségsértéssel vádolták s halálra ítélték.

Ugyanekkor a nagyszebeni tanács eltt is bevá-
dolták. A terjedelmes peraktákból csak az derült

ki, hogy H. felesége szeretjének, Rabutin segéd-
tisztének, Aktonnak életére tört, ennek inasát

megölette és hogy H. a gonosz tettrl tudott, s

hogy indulatos, gyakran érzéki ösztöneinek rabja
volt. A szebeni tanács is halálra ítélte és a nagy
téren ki is végeztette. Jósika Miklós A nagy-
szebeni királybíró c. regényében szerepelteti;

Roth Dániel Sachs v. H. címen írt regényt róla.

V. ö. Zieglauer, Harteneck und die Siebenbür-
gischen rarteikampfe seiner Zeit (Nagyszeben
1869).

Harteniels, 1. Torgau.
Hartenstein, Gvstav, német fllozóflai író, szül.

Plauenban (Szászország) 1808 márc. 18., megh.
Jenában, mint az egj'etemi könyvtár igazga-
tója, 1890 febr. 2. Herbart követje, kinek
rendszerét több mben élesen megvilágítja és
magyarázza : Die Probleme und Grundlehren der
alig. Metaphysik (1836) ; Die Grundbegriffe der
eth. Wissenschaften (1844) ; Über die neuesten
Darstellungen \má Beurtheilungen der Herbar-
tischen PMlosophie (1838); Darstellungen der
Rechtsphil. des H. Grotius (1850) ; Über den wís-

senschaftl. Werth der Arist. Ethik (1859) ; Cber
Lockes Lehre von der menschl. Erkenntniss
in Vergleichung mit Leibniz' Kritik derselben,

(1861); Historisch-phUos. Abhandlungen (1848).

Kitn kiadásait rendezte Kant és Herbart összes
müveinek.

Hartíell (Uart FeÜ a. m. Szarvashegy), 804
m. magas hegj- Skócia D-i részén (Dumfriesshire).

Hartford (oitwv hartförd), város az északame-
rikai Egyesült-Államokban, Connecticut állam f-
városa, a Ck)imecticut paraján, ahol a Park-River
torkollik belé, több vasúti vonal mellett, (i9io)

98,915 lak., nagy gép- és fegyvergyárakkal, papir-

malmokkal, szivar- és rövidárúkészítéss<»l és pa-
mutiparral. Az 1633. létesült hollandi ersség mel-
lett alapították a várost 1636. A kapitolium ku-
polája 76 m. magas ; Athenaeum kép- és szobor-

tárával, a történelmi társulat gyjteményeivel ée
könyvtárral ; az állami arzenállal. Kiválóbb tudo-

mányos és jótékony intézetei : a High School, a
teológiai intézet, a Trinity college, az árvaház,

az elmebetegek háza, a városi kórház. Több nagy
életbiztosító társulatnak székhelye (150 miiliö dol-

lár alaptkével).

Hartha, szász város a lipcsei közigazgatási

kerületben, (leio) 6253 lak. Cip-, bútor- és szi-

vargyártás ; szöv-fonó ipar.

Harthan, szász község a cfaenmitzi közigazga-
tási kerületben, (i9io) 6^ lak. Szöv-fonó ipar,

vasöntés, gépgyártás.

Hartig, 1. Franz, gróf. osztrák államférfiú,

szül. Drezdában 1789 június 5., megh. Bécsben
1865 jan. 17. 1825-ben stíriai helytartó s IB3Q.
Lombardia kormányzója lett, hol nagy népszer-
s^re tett szert. i840-ben tagja lett a miniszté-

riumnak 8 üdvös reformokat létesített a vasútügy
és nemzetgazdaság fejlesztése érdekében. Iratai

közül a Cíenesis der Revolution in Osterreich
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(Leipzig 1851, 3. kiad.)szabadelvü és szinte hang-

jánál fogva feltnést keltett.

2. H; Georg Lnidwig, német erdész, szül. Gla-

denbachban 1764 szept. 2., megh. Berlinben 1837
febr. 2. Giessenben tanult, 1806. Stuttgartban fö-

erdtanácsos ós 1811. Berlinben kir. porosz állam-

tanácsos és országos föerdömester lett. Amellett

erdészeti eladásokat is tartott a berlini egyete-

men ; Hungenben alapított s késbb Dillenburgba

és Stuttgartba áthelyezett erdészeti iskolája nagy
híi'ben állott. A porosz erdigazgatás körül Is

nagy érdemeket szerzett. Több helyütt (Darm-
stadt stb.) szobrot emeltek neki. Fbb müvei:
Anweisung zur Holzzucht für Förster (Marburg

1791, 8. kiad. 1818) ; Anweisung zur Taxation u.

Beschreibung der Porste (Giessen 1792, 4. kiad.

1819) ; Grundsatze der Forstdlrektion (Hadamar
1803, 2. kiad. 181-3) ; Lehrbuch für Förster (Stutt-

gart 1808, 11. kiad. H. Theodortól 1877,3 köt.);

Lehrbuch für Jager (Berlin 1810, 11. kiad. H. Ró-
berttól 1884) ; Versuch über die Dauer der Hölzer

(Stuttgart 1822) ; Erfahrungen über die Dauer der

Hölzer (Berlin 1836) ; Forstliches und forstnatur-

wissenschaftliches Konversationslexikon (u. o.

1834, H. Theodorral, 2. kiad. Stuttgart 1836);
Lexikon für Jager und Jagdfreunde (Berlin 1836,

2. kiad. 1859—61). Szerkesztett szaklapokat is.

3. H., Kari Emst, német technológus, szül.

Steinban (Rochlitz, Szászország) 1836 jan. 20.,

megh. Drezdában 1900 ápr. 23. 1865-ben a
drezdai politechnikumon a mechanikai techno-

lógia tanára lett. Fbb mvei : Untersuchungen
über die Heizkraft der Steinkohlen Sachsens (Leip-

zig 1860); Abhandlungen über den Kraftver-

brauch der Arbeitsmaschinen. A Zivilingeniem* c.

lap szerkesztje volt.

4. H., Róbert, német erdész és botanikus, H. 5.

fla, szül. Braunschweigban 1839 máj. 30., megh.
Münchenben 1901 okt. 9. Szülvárosában erdésze-

tet, Berlinben természettudományokat és jogot ta-

nult; 1865. braunschweigi államszolgálatba lépett,

1867. a neustadt-eberswaldei erdészeti akadémia,

1878. pedig Münchenben az erdészeti növénytan
tanára lett. Ó az erdészeti kultúrnövények pato-

lógiájának megalapítója. Mvei : Die durch Pilze

erzeugten Krankheiten (2. kiad. Stuttgart 1875)

;

Die Zersetzungserscheinungen des Holzes der

Nadelholzbaimie u. der Eiche (u. o. 1878) ; Lehr-
buch der Baumkrankhoiten (2. kiad. u. o. 1889)

;

Der Wurzelpilz des Weinstocks (Berlin 1883) ; Die
Zerstörungen des Bauholzes (u. o. 1885) ; Lehr-
buch der Pílanzenkrankheiten (u. o. 1900) ; Holz-
untorsuchungen (u. o. 1901); Der ochte Haus-
schwanmi (2. kiad. u. o. 1902) stb.

5. H., Theodor, német botanikus, szül. Dillon-

burgban 1805 febr. 21., megh. Braunschweigban
mint erdtanácsos és tanár 1880 márc. 26. Nevo-
zotosebb munkái : Vollstandigo Naturgoschichte d.

forstlichon Kulturpllauzon Deutschlands (Boriin

1851, 120 rézmetszotü táhl., új kiadás 1886) ; Ent-
wickolungsgoschichte dos Pflanzoukoims (Leipzig

1858, 4 tábl.) ; Über don Gorbstofif der Eiche (Stutt-

gart 1869); Anatomie u. Physiologio der Holz-
pflanzon (Berlin 1878, 6 tábl.).

Hartin (Asv.), fehér gyanta, amelyet az Ober-
hart-ról származó barnaszénbl választottak le.

Harting, Piefer, hollandi tennészetbúvár, szül.

1812 febr. 27. Rotterdamban, megh. 1885 dec.

elején Amersfoortban. Orvostudományokat tanult

és 1843—81-ig egyetemi tanár volt Utrecht-beu.

Mvei: Das Mikroskop(1840—54, 1858; németül
kiadta Thiele, 2. kiad. Braunschw. 1866, 3 köt.)

:

Recherches micrometriques sur le développement
des tissus et des organes du corps humain (1845)

;

De voorwereldlijke scheppingen (1857 ; németül
kiadta Martin, Leipzig 1859) ; Le Képhalographe
(1861) ; Leerboek van de grondbeginselen der dier-

kunde (1862—74, 3 köt.) ; De bouwkundeder dieren

(1862, 2. kiad. 1870) ; L'appareil épisternal des

oiseaux (1894) ; De magt van het kleine (2. kiad.

1866 ; németül Leipzig 1851) ; Recherches de mor-
phologie synthétique sur la production artiflcielle

dequelquesformationscaleairesorganiques(1872).

Hartington, marqids, 1. Devonshire.
Hartit (ásv.), paraffinszerü kristályos tömeg;

a barnaszén és bitumenes fa repedéseit tölti ki,

többnyire lemezes-héjas szerkezet ; kristályai

háromhaj lásuak, de rendkívül ritkák, egy irány-

ban kitnen hasadnak ; fehér vagy pedig bitu-

mentl szürke vagy barnára festett; zsírfényü.

nagyon emlékeztet a fehér mészre. A szénhidro-

géneknek egyik tagja, képlete CjHg vagy C^H,,,.

Termhelye Oberhart, Gloggnitz mellett Ausztriá-

ban, Oberdorf, Voitsberg mellett Stájerországban.

Hartl, Heinrich, osztrák geodéta, szül. Brünn-
ben 1840 jan. 23., megh. Bécsben 1903 ápr. 3.

1869-ben került a katonai földrajzi intézethez,

1873—76-ig Makedóniában, Ruméliában és Bul-

gáriában végzett háromszögeléseket, 1889—96-ig

pedig Görögországban. 1898-ban a katonaságtól

nyugdíjba vonult és 1899 febr. a bécsi egyetem
geodéziai tanszékét foglalta el. 1883—1896-ig a

Mitteilungen des Militargeographischen Instituts-ot

szerkesztette ; megjelent a Höhenmessungen elnes

Sappeurs cím könyve.
Hartl., Harüaub Gustav (l. o.) nevének rövi-

dítése.

Uartlajih, Gttstav, német ornitológus, szül. Bré-

mában 1814 nov. 8., megh. u. o. 1900 nov. 20.

Orvos volt szülvárosában. Különösen afrikai ma-
darakkal foglalkozott. Felemlítend munkái : Sys-

tem der Omithologie Westafrikas (Bromen 1857)

;

Die Vögel Ostafrikas (Pinsch-sel együtt, Leipzig

1870) ; Die Vögel Madagaskars und der bonachbar-

teu Inselgrnppen (Halle 1877) ; Emin pasa zoológiai

gyjteményével is sokat foglalkozott.

Hartleben. A., könyvkiadó-cég Bécsben ; ala-

pította 1803. Budapesten H. Konrád Adolf (szül.

Mainzban 1778 aug. 26., megh. 1863 ápr. 5.). A
német kiadóüzlet 184-t. Bécsbe került, a bizományi
üzlet 1863. ós a magyar kiadóüzlet Budapesten

1866. adatott el. Az üzlet tulajdonosa H. Adolf

lett (sziU. Új-Gradiskán 1835), aki 1870. Lipcsébe

költözött át s 1888. L Ferenc Józseftl sarkházai
elnévvel nemességet nyert. 1866 óta Maí^x
Eugon vezeti a céget, moly különösen sok nép-

szenl tudományos munka kiadásával szerzett ér-

demeket.
Hartleben, Ottó Erich, német író, szül. Claus-

thalban 1864 jun. 3., megh. Saloban a Garda-tó

mellett 1905 febr. 11. Jogi tanulmányokat végzett,

majd Berlinbe költözött és minden erejét az iro-
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-dalomnak szentclto. H. miut modern szellomA

lirikns, drámaíró és novellista tette ismertté ne-

vét. H. elóször üiraut Albert Pierrot Lunaire c.

«zimlx)lista rondeUeinek fordításával (Boriin 1893)

tnt ki ée csinos eredeti költemóuyoivel : Meine

Verse (Berlin 1895, folytatása : Von reifen Früch-

ten, München 1903) is megnyerte olvasóit. Regé-

nyei közül sikere volt a Zwei verschiedene Ge-

schichten címnek (1887), melynek hse egy ma-
gyar nó 8 második kiadása (Berlin 1891) óta Die

éei-ényl cimet viseli. Legjobb mveit a színpad

számára írta : Angele (Berlin 1891) komédia ; Der
Frosch, Faniilit'ndrama nach Henrik Ipse (u. o.

1891, Ibsen Nórájának parodisztikus folytatása);

Hanna Jagert (u. o. 1893) ; Die sittliohe Porderung
<u. 0. 1897); Kin wahrhaitguter Mensch (u. o.

1899) ; Die Befroiten (u. o. 1899, egyfelvonásos

£zinmúvek ciklusa) : Imgrünen Baum z. Nachtigall

<1905). Legnagyobb sikert Rosenmontag (Berlin

1900, 10. kiad. 1901) cím, katonatisztekrl szóló

tragédiájával aratott, melyet 1902. a Grillpar-

zer-díjjal jutalmaztak s Farsang utolja címmel
Beöthy László fordításában a Nemzeti Színházban

<1901) is elóadtak (Farsanghétf címmel 1912.

Katona Gábor is lefordította). Megjelent még ma-
gj'arul : Lóri. színm, ford. Bálint Lajos (Budti-

pest 1911). üoíntM/fcrF. F. kiadta leveleit: 0.

E. H., Briefe an Freunde (Berlin 1912).

Htftlepool (^tsd: tuirtip&i), kikötváros Durham
angol countyban, East-H. (i9ii) 20,618, West-H.
<i»ii

'"^ '*'•? ' ik., komlókercskedéssel, igen jelen-

ték' irakkal. 1832 óta dokkok és meden-
cék •

:
wtal kikötjét Anglia egyik legfonto-

sabb ki . ; i'vó alakították át. Hajóforgalma és

keroíki dílmo élénk. A bevitel fcikkei: gabona-
nemüek. liszt, ía és állatok, a kivitelé : szén és

pamutcikkek.
Hartley (^jtsd: h»rtU), 1. Charles Auaustus, sir,

angol vízépitéezeti mérnök, szül. Hewortliben
(Durham) 1S25. 1848-ban a plymouthi és devoni
kiköti építkezéseknél volt alkalmazva. 1855-ben

Törökország szolgálatába állott. 1857. az euró-

pai dunai bizottság fmérnöke lett. 1867-ben H. az
odesszai új kiköt tervezetinél megnyerte a ki-

tzött 8000 rubelnyi nagydíjat. 1874—79-ben a
Misszisszippi torkolatán folytatott munkálatokat
vezette, késbb pedig a Panama- ós Szuez-csatorna
építésében is részt vett. Müvei : The Delta of the
Danube ; Public works in the United States and
Canada ; Inland navigations in Európa.

2. H., Dávid, ans^ol ttlozófus, szül. lilingworth-

ban 1704 aug. 30., megh. Bashban 1757 aug. 28.

Elbb teológiát, majd orvostant és filozófiát tanult

8 mint gjakorló orvos végezte bo életét. Lélek-
tani munkájával : Observations on man, his frame,
his duty and his expectations (2 köt., London 1749)
megalapítója annak a s^átos angol lélektani

iránynak, melyet asszociációs lélektannak nevez-
nek. A lelki jelenségeket az angol empirizmus ér-

telmében primitív benyomásokból (idea) s e be-

nyomások kapcsolatából származta^a, egyszer-
smind filozótlai alapot is keres elmélete számára.
A benyomásoknak agyvelfr-lengések felelnek meg,
a benyomások társulásának lengéstársulások. H.
közel jár a materializmushoz, de nem vallja azt

;

ragaszkodik a spiritualizmushoz, istennek s a lélek

balbatatlaiLságának fogalmához. Lélektani elmé-

lete s fiziológiai föltevései sok tekintetben meg-
esryeznek a mai fölfogással, melynek eg>'engette

ú~^át.

HarUn^ 1. természetrajzi s különösen kon-
chiologiai nevek mellett Hartmann OeoTghoon-
hard német konchiologus nevének rövidítése;

meghalt 1828. Különösen a Puliatestok tanul-

mányozásával foglalkozott. — 2. Véglények tud.

neve után Hartmatm Max berlini protistológus

nevének rövidíti. — 3. Növénynevek mellett

Hartmann Kari Johann (1790-1849) svéd bota-

nikus nevének rövidítése. Fmve : Handbok i

Skandinaviens Flóra (Stockholm 1820, 12. kiad.

1889); Svensk och Norsk Excursions Flóra (4. kiad.

1866).

Hartmann, 1. Alfréd, svájci író, szül. Thun-
stetten várban (Bern kanton) 1814 jan. 1., megh.
Solothurnban 1897 dec. 9. Irt szellemes r^ónye-
ket, novellákat, diámákat, életrajzokat. Fmvei

:

Meister Putsch und seine Gesellen (1858, 2 köt.)

;

Gallerie borühmter Schweizer (1863—71, 2 köt.)

;

Junker und Büi'ger (tört. regény, 1865, 2 köt.)

;

Die Limmatscháfer (dráma, 1870, 2. kiad., 1898)

;

Fortunát (1879, 3 köt.) ; Auf Schweizererde (novel-

lák, 1883-1885, 3 köt.). V. ö. W. v. Arx, A. H.

(Solothum 1902).

2. H, Eduárd von, német filozófus, szül. Ber-

linben 1842 febr. 23., megh. 1906 jún. 5. Apja H.
Róbert, poro.sz generális volt, is katonai pályára

lépett, de már 1865. térdbaj miatt kénytelen volt

megválni e pályától. Ekkor elbb mint fest és

zeneszerz próbálkozott, drámákat is Irt (Kari

Róbert név alatt), de csakhamar a filozófiában

ismerte föl hivatását ; 1867 óta Berlinben mint
magántadós élt, rendkívül gazdag irodalmi tevé-

kenységet fejtve ki. Már 1869. jelent meg nagy,

rendszeres, alapvet mve : Philosophie des ünbe-
wussten, mely nagy feltnést keltett, páratlan

gyorsasággal terjedt, folyton új s bvített kiadá-

sokban (elbb egy, azután két, végre három kötet-

ben)jelent meg s egészben tizenegy kiadástért. H.e
munkájában a régibbnémet spekiativ irány híve-

ként lép föl, csakhogy spekulativ eredményeinek
induktív terméfízettudományi alapot vet. A speku-

láció kára nélkül iparkodik a kor természettudo-

mányi irányának eleget tenni, amivel nem nyerte

ugyan meg a természettudósokat, de annál inkább

azt a nagy német közönséget, mely a spekuláció-

hoz vonzódott, de nem mert hinni benne. De
nemcsak a könyv módszere volt megveszteget.
H. a két legszéls ellentétet a német filozófia törté-

netében, melyek mindegyikének megvolt a maga
nagy közönsége, Hegel és Schopenhauer rends^
rét iparkodott megegyeztetni. Hegel rendszerének

veleje a logiki eszme, Schopenhaueré az akarat,

mint a világ elve és veleje. H. a logikai eszme és

az akarat helyébe teszi a tudattalant (Das Unbe-
wusste, azért a munkának a címe Philosophie des

ünbewnssten), de ez a tudattalan, amely az ö
rendszerében az, ami Kantnál a magán való (Ding

an sicb), Fichténél az Én, Spinozánál a szobstanda,

amely egy s oszthatatlan, amely minden, az egy-

séges való, melyen kívül való nincsen : ez a tu-

dattalan két attribútummal rendelkezik, mint Spi-

noza szubstanciája ; ez a tudattalan: akarat is.
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képzet is. Hegel a világ alapjában csak a logikai

eszmét látta, Schopenhauer csak az irracionális

akaratot, holott a tudattalan mind a kettt egye-

síti magában : a logikait, mint képzetet s a logi-

kátlant, mint akaratot. A tudattalan e két oldalá-

nak egj'mással való küzdésébl származik a világ

folyása. A küzdelem végcélja : a logikátlannak a

logikai által való legyözetése. Ebben már benne
rejlik H. rendszere nagy hatásának harmadik
tényezje : sajátságos, optimizmusban végzd
pesszimizmusa. Elfogadja ugyanis Schopenhauer
pesszimizmusát, melynek stilisztikai mvészettel
rajzolja meg részleges képét, de mig Schopen-
hauernél a pesszimizmus következménye az, hogy
ne akarjunk (mert az akarástól a kín elválaszt-

hatatlan), azaz az erkölcsi quietizmus ; addig H.

azt követeli tlünk, hogy a világfolyamatban a
legtevékenyebben részt vegyünk, mert csak így
gyzhet le egyetemesen a tudattalannak logi-

kátlan tényezje : az akarat, s szabadítható föl

az egész világ egyszerre és egyetemesen az aka-
rat uralma alól, azaz szíinik meg létezni. H. f-
mvének megjelenése után hatalmas köteteket

írt rendszerének a részletekben való kivitelére.

Erkölcstanát és vallásfilozófláját részletesen a
következ mvekben fejtette ki : Phánomenologie
des sittlichen Bewusstseins (Berlin 1878, 2. ki-

adás 1886. e címmel : Das sittliche Bewusst-
sein) ; Das religiöse Bewusstsein der Menschheit
im Stufengang seiner Entwicklung (1882) ; Die
Religion des Geistes (1882). Ezekben a mvek-
ben metaílzikai alapelveibl indulva ki, a keresz-

tény és hindu dogmatikát (mely utóbbival tudva-
levleg Schopenhauer is rokonságot tartott) ipar-

kodott egyesíteni. Negyedik fmve egy nagy
kétkötetes esztétika, melynek els része törté-

neti : a német esztétika története Kantti kezdve
(Die deutsche Aesthetlk seit Kant, 1886), máso-
dik része rendszeres (Die Philosophie des Schö-
nen, 1887). A nagy, rendszeres mveken kívül
számos kisebbet is irt, majd magyarázva és
megvédelmezve tanításait, majd állást foglalva a
kor minden felszínre kerül kérdésével szemben.
Halála után megjelent nyolc kötetben : System
der Phil. ím Grundriss. Els felesége A. Taubert
név alatt védte férje rendszerét. Második fele-

sége, Alma Lorenz is írón: Zurück zum Realis-

mus (1902). Igen nagy irodalom támadt e rendszer
körül, melynek bibliográfiáját 1880-ig mogtahllni
FUimacJierm\éhen : DerKampfum's Unbowusste
(1880) ; L. Drews, Das Lebenswerk B. v. H. (1907).

3. H., Emii, dán zeneszerz, H. 9. fia, sztil.

1836 febr. 21. Kopenhágában, megh. u. o. 1898
júl. 18. 1861-ben orgonista lett Kopenhágában,
1891. a kopenhágai zeneegyesület karnagyi szé-
kében Gade utóda. Sok zenekari darabot írt.

4. fí"., Ernst, német színész, szül. Bernében,
1844 jan. 8., megh. Bécsben 1911 okt. 10. 1864 óta
a bécsi Burg-szinház tíigja volt, jeles Shakes-
peare-ábrázoló (Petrucchio, Benedek, V. Hemúk,
stb.) és jeilemszinész. Többször vendégszerepelt
Budapesten is. — Felesége, H. Helenc (született

Schneeberger), szintén színészn, szül. Mannheim-
ban IStószept. 14., megh. Bécsben 1898 márc. 12.
1865 óta ö is a Burg-szinház tagja volt s fképen
naiv-szerepekben ért el jelentékeny sikereket.

5. H., Félix, kölni érsek, szül. 1851 dec. 15.

Münsterben. A teológiát u. o. végezte, pappá szen-

telték 1874. Egy ideig Rómában felsbb tanulmá-
nyokat végzett. 1880-ban kánonjogtudor. Több
helyütt való segédlelkészkedés után 1890. a püs-

pöki aulába került. 1905-ben münsteri püspök,

1912. köüii érsek lett.

6. H; Georg, német afrikai utazó, szül. Drez-
dában 1865 aug. 4. 1893— 1901-ig a SW.-Africa
Company és az Otavi-társulat szolgálatában Né-
metország afrikai gyarmataiban utakat tett, be-

utazta a Namafóldet, a Cap Cross és Cap Frio

között a partvidéket, 1898. a Kalahári sivatagban

járt, 1899. harmadik kaokoföldi útja alkalmával
a Cap Frio és a Kunene torkolata között kutatott.

1901-ben az AmbofÖldön át Mossamedesig hatolt.

Munkái : Deutsch-Südwestafrika im Zusammen-
hang mit Südafrika (Berlin 1899) ; Die Zukunfk
Deutsch-Südwestafrikas (1904) és fmve : Karto
des Nördlichen Teiles von Deutsch-Südwestafrika
1 : 300,000 (Hamburg 1904).

7. H., Chistav, német romanista, szül. 1835
márc. 31. Vecheldében (Braunschweig), megh.
1894 nov. 16. TUbingenben. 1860-ban m.-tanárlett

Göttingenben, 1864. rendes tanár Baselben, 1872.

Preibm-gban, 1878. Göttingenben, 1885. Tübingon-
bon. Nevezetesebb mvei-: Übor den rechtlichen Be-

griff des Geldes und den Inhalt von Geldschulden
(Braunschweig 1868); Über Begriff und Natúr
der Vermáchtnisse im römischen Recht (u. o.

1872); Die Obligation (Erlangen 1875); Inter-

nationale Geldschulden (Freiburg i. Br. 1882).

8. H., Jákob, báró, bajor gyalogsági tábornok,

szül. Maikammerben 1795 febr. 4., megh. Würz-
burgban 1873 febr. 23. Francia katonai iskolákban

nevelkedett. Részt vett az 1814— 15-iki hadjára-

tokban a szövetségesek ellen. 1842-ben rnagy és

a bajor trónörökös hadsegéde, 1848. vezérrnagy
s a király szárnysegéde, 1861. tábornok lett. Mint
ilyen vezérelte 1866. a 4. gj'alogos hadosztálji:,

mellyel júl. 4. önállóan vívta meg a nussdorfl csa-

tát Wrangel porosz tábornok dandára ellen, de
szerencsétlen Icimonetellel. 1870—71-ig a 2. bajor

hadtestet vezérelte. Aug. 4. megrohanta Weissen-
burgot s másnap a wörthi csatát idézte el, mely-

nél elfoglalta Froschweilert és Niederbronnt. Aug.
14. Marsai várát megadásra kényszerítette; a
sedani ütközetben is kiváló része volt ; szept. 19.

elfoglalta a Ducrot tábornok által védett raoulin

de la touri (chátilloni) magaslatokat. A bajor ki-

rály 1871. bárói rangra emelte. A háború bevég-
zése után H. Wtirzburgban a 2. btyor hadtest

parancsnoka volt haláláig. 1884-ben az ingolstadti

II. erdöt az emlékére Fort HaHuiann-Tínk
nevezték el.

9. H., Johann Pder Emil, dán zeneszerz, a
skandináv romantika els zenei reprezentálója,

szül. 1805 máj. 14. Kopenhágában, megh. u. o.

1900 márc. 10.; régi német zenészcsalád sarja.Elsö

sikerét 1832. Ravnen c. operájával aratta, 1840.

a kopenhágai konzervatórium igazgatója lett,

1879. a kopenhágai egyetem ti8zteletl)eli Ixilcsész-

doktorrá avatta. H. Gade apósa volt. Mvei
operák : Liden Kirsten (szövege Andersentl); Cor-

sarerne; balettek : Valkyrien,Thrym8kviden ; n>i-

tányok, melodráma, férfikarok, gyászzene Thor-
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waldsen halálára, hegedüszonáta. zongoradara-
bok. V. ö. Thrane K., Dánische Koraponlsten

(1875) : Behrend W., J. P. B. H. (1895).

\0.H., Július von, porosz tábornok, szíU.Hanno-

verben 1817 márc. 2., megb. Baden-Badenben 1878
ápr. 90. Képaettsége földián hamar emelkedett

fi gyakran htwmAlák diplomáciai feladatokra is.

Mnt siakértö vett réezt a bi^jor hader szervezé-

sében 8 dicsteéggel szerepelt az 1870—71. fran-

cia-porosz háborúban. Mint hadosztályparancsnok
bevette Tourst. 1871. Strassburg kormányzója,
ma^á a lovasság tábornoka lett. 1875. nyugalomba
vonult. Kiadta apja emlékiratait : Der königlich

hannov. General Sir Július v. H. cimmel (Han-
nover 1858) ; eg>'éb munkái : Der deutsch-fran-

aösische Krieg, ein kritischer Versuch (kósóbb

Kritische Versuche. Berlin 1876—78) ; Die allge-

meine Wehrpflicht ; Lebenserinnerungen, Briefe

nnd An&atze des Qenerals der Kavallerie Július

von H. (2 köt., Berlin 1882).

11. H., Ludo Moritz, osztrák történetíró, szül.

Stuttgartban 1865 márc. 2. Fbb munkái : Ge-
fichichte Italiens im Mittelalter(Gotha 1897-1903,
1—2. köt.) ; Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im
Frühen Mittelalter (u.o. 1904); Theodor Momm-
sen, eioe biographische Skizze (u. o. 1908).

12. H., Moritz, német költ, szül. Dusnikban
(Csehország) 1821 okt. 15., megh. Bécsben 1872
m^j. 13. 1844-ben szabad eszmékkel eltelve el-

hagyta Ausztriát s 184. megjelent Kelch u.

Schwert c. politikai költeménykötete. 1847-ben
megjelentek újabb költeményei (Leipzig 1847) s

viaantárt Bécsbe. Itt pörbe fogták, melytl csak a
kösbeijött 1848.-1 forradalom mentette meg. Ek-
kor Prágában a német-párt élére állott s a leit-

meritzi kerület a német parlamentbe is beválasz-

totta. 1848 októberében Blummal és Pröbellel

Bécsbe ment, honnan azonban a katasztrófa be-

következése eltt elmenekült. Németországban,
Svájcban, Angliában tartózkodott s aztán Genf-
ben élt, mint a német irodalom tanára. 186.3-ban

Stuttgartba, 1868. Bécsbe költöz^itt. Költi tehet-

sége folytonos fejldést mutat és csak utolsó mun-
káiban van némi nyoma a hanyatlásnak. A költe-

ménjeken kívül elbeszéléseket és színdarabokat
irt. Müvei közül a már említetteken kívül neveze-
tesebbek : Adam u. Eva, idilli eposz (Leipzig 1851)

;

Schatten, költi beszélyek (Darmstadt 1851) ; Er-
zahlungen eines ünsteten (Berlin 1858, 2 köt.)

;

Von Frühling zu Frühling (Berlin 1860) ; Der Krieg
um den Wald (Frankfurt 1850). Lefordította

Szarvady-yal közösen Petfi költeményeit is. ösz-
szes munkái 1873—74. jelentek meg Stuttgartban
10 kötetben. Költeményeibl szemelvényeket for-

dított Kozma Andor (1906). V. ö. Zid, M. H. (Un-
sere Zeit 1872. évf.).

IS.H., Paul von An der Lan-Hockbrurm(Pater
H.),némeX egyházi zenész, orgonista,Feren<>-rendl

szerzetes, szOL 1863 deo. 21. Salumban (Bozen
mellett). 1893. a jeruzsálemi Megváltás-templom.
1895. a római Aracoeli kolostor orgonása és a
Scuola musicale cooperativa igazgatója lett. Mü-
vei : Petrus (1900); Franciscus (1902); Az utolsó

vacsora (1904); Az Ur halála (1905); Krisztus
hét szava (1908) cimú oratóriumok feltnést kel-

tettek.

14. H., Richárd, német iparos, szül. Bambán (El-

szász) 1809 nov. 8., megh. Chomnitzben 1878 dec,

16. Kovács volt és egy ideig Chemnitzben dolgo-
zott, 1837. mhelyt alapított és a gyapotszöv*
széken lényeges javításokat eszközölt 1870-ben
H. gyárát a Sách^ische Masdiinenfabrik zu Chem*
nitz c. részvénytársaság vette át.

15. H., Róbert, német zoológus, antropológus és

etnográfus, szül. Blankenburgban (Harz) 1832 okt.

8., megh. Neu-Babelsbergben 1893 ápr. 20. Orvos-

tant és természettudományokat tanult Berlin-

ben, 1860. utazott ÉK.-Afrikában (Bamim A.-val),

majd az állattant és az összehasonlító élettant ta-

nította Proskauban 1867. Berlinben az anatómia
tanára és az ottani embertani társulat ftitkára

lett. Müvei : Reise des Freiherm A. v. Bamim durch
Nordost-Afrika (Berlin 1863) ; Die Nigritier (u. o.

1876) ; Die Völker Afrikas (Leipzig 1880) ; Der Go-
rilla (u. 0. 1881) ; Die menschenáhnlichen AflTen

(u.o. 1883), magyarra ford. Thirriug Gusztáv:
Az emberszabású majmok és szervezetük (Buda-

pest 1888) ; Abessinlen, Die NiUánder (u. o. 1883)

;

Madagaskar (u. o. 1886) ; Handbuch der Anatomie
des Menschen (Strassburg 1881).Bastiannal egjütt

1869. a Zeitsohrift für Ethnologie-t alapította.

Hartmannit(ásv.),szinonimja abreithauptitnak.

Hartmannsdorí (H. heiBurgstödt), falu Lipcse

szászországi keraleti kapitányságban, (iwo) 5973
lak., szerpentin- és kbányákkal, keszty- és ha-
risnyakötgyárakkal.
Hartmann von Aue (Owe), középkori német

költ, sváb lovag, aki 1170 körül született és 1210
körül halt meg. Az 1190. v. 1197. keresztes had-

járatban valószínleg részt vett. Korában ritka

mveltséggel dicsekedhetett, tudott olvasni és írni,

bírta a latin ós francia nyelvet. Négy epikai mü-
vét ismerjük : Eroc, Chrestien de Troyes után

;

Gregorius, legenda, egy francia forrás alapján

;

Der arme Heinrich (magjarjegyzetekkel és szótár-
ral kiadta Heinrich Gusztáv 1882, magyarra ford.

Vendé Em 1892), a költ legszebb mve ; Iwein,

melyet 1203 eltt irt Chrestien de Troyesnak Che-
valíer au lyon c. mve alapján. Azonkívül marad-
tak lírai költeményei és e^ Büchlein c. reflektáló

költeménye a szerelemrl Összes mveit kiadta F.

Bech (3. kiad. 1870—91, 3 köt.). V. ö. Sarán, H.

V. A. als LjTiker (1889) ; A. Schönbach, Über H.

V. A. (1894) ; Ver Leó, A beteg Henrik a mondában
és költészetben (Budapest 1906).

Haztnack. Eimund, német mikroszkópkészítö,

szül. Templinben (Ukermark) 1826 ápr. 9.. megh.
Potsdamban 1891 febr. 9. X hetvenes évek körül

a legkedveltebb mikroszkópokat készítette. Beve-
zette a gyakorlatba az Amiéitl feltalált immendós
lencséket, a mikroszkópon alkalmazta a Niool-

féle prizmát és célszer világítókészülóket szer-

kesztett

Harttit (isT ), hatszöges mikroszkopikus kris-

tálykák V. vaskos halmazok: nem fémesfény,
húspiros, néha sárga v. fehér. A kalcium-, stron-

cium- éfi alumíniumnak víztartalmú foszfá^a ée

szulfátja ; képlete : (Sr,Ca)0.2Al,0,.SO,5H,0. Le-
gömbölyödött szemekben a brazíliai gyémánt-
homokban fordul el : népies neve ottan ofavas*.

Hartvik (Chartitirius), közOnséges vélemény
szerint magdeburgi prépost, mc^dregensburgi püs-
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pök (1106—1126), a Sponheim-Lavanti grófok csa-

ládjából ; Pauler Gyula szerint azonban (Századok

1883, 804. 1.) valószínleg öt kell érteni Harduin

(1. 0.) gyri püspök alatt, kit Kálmán király 1097.

Szicíliába küldött Buzilla hercegn megkérésére.

Kálmán királynak ajánlva írta meg Szt. István

legendáját. Legjobbnak a pesti kódexet tartották,

mely Frankfurtból 1814. került a Nemzeti Mú-
zeumba. Az újabb történetnyomozás kiderítette,

hogy ezt a legendát közbeszúráaokkal ügyetlenül

bvítették ki ; alapjában véve azonban csakugyan
H. müve, mely Kálmán király parancsára, a Le-

genda maior et minor felhasználásával készült.

Interpolált helyeit Pauler mutatta ki (A H.-legenda

és pesti codexe. Századok 1884, 7.39—749. 1.).

Hartwell-kastély, 1. Aylesbury.
Hartwich, Emil Hermann, német vasvíti mér-

nök, szül. Bensdorfban, Bromberg mellett 1801 júl.

13., megh. Berlinben 1879 márc. 17. A vasút-

építészet tanulmányozása céljából járt Belgium-
ban, Franciaországban, Angliában és aztán a star-

gard—poseni vasút építését igazgatta. 1849-ben
a porosz kereskedelemügyi minisztériumban el-
adó tanácsos lett; 1872—75-ig a német vasút-
társaság elnöke volt. Mve : Bemerkungen über
den bisherigen Gang der Entwickelung des Eisen-

bahnwesens (Berlin 1877).

Hartwig, Ernst, német csillagász, szül. Majna-
Frankfurtban 1851 jan. 14. 1886 óta a bambergi
csillagvizsgáló igazgatója. Különösen héliométer-

rel végzett megllgyeléseket. Mvei : Untersuchim-
gen über den Durchmesser der Planeten Venus
und Mars nach Heliometermessungen (Leipzig

1879) ; Beitrag zur Bestimraungen der physischen
Libration des Mondes (Karlsruhe 1880).

Hártyán, kisk. Nógrád vm. gácsi j.-ban, {1910)

236 tót lak., u. p. Alsósztregova, u. t. Gács.
Hártyapapir, tisztán pamutrongyokból elállí-

tott enyvezetlen papirosból készül, olyképen, hogy
e papirost tömény kénsavfürdön áthúzzák, azon-
nal leöblögetik és ammóniák-fürdbe helyezik.

Hártyás csiga, 1. Fül és Hallás.
Hártyásgombák (növ.), 1. Lemezesgombák.
Hártyás ivjárat, \..Fül ós Ivjáratok.
Hártyás labirintus, 1. Fiil.

Hártyásorrú denevérek (Phyüostomatidae,
állat), a Denevérek (I. 0.) rendjébe, a Kis denevé-
rek (Microchiroptera) alrendjébe tartozó denevér-
család. Az idetartozó fajokra jellemzk : az orr-

nyíláskörül lev hártyás függelékek, a nagy szem,
közepes nagyságú fül, jól fejlett fülfedö, a mells
végtag hárompercfi középs és egy percfi mutató-
ujja. A fogak száma 20 és 36 között váltakozik.
Egy részük vérszopó, más részük azonban csupán
rovarokkal ós gyümölccsel táplálkozik. Mexikó-
ban, Közép- ós Dél-Amerikában honosak. 38 faj

ismeretes, melyek közül legnevezetesebbek a
vamnirok (1. Vampir).
Hárty&sszámynak (Hymenoptera L. ; két kép-

m(il/'kldfel),n rovarok ogyik nagyon népes 1 endje,
parányi és óriási fajokkal. Jellemzi ket két pár,
kevés erezet szárnyuk, melyek közül az elüls
mindig hosszabb és szélesebb, továbbá rágó és
nyaló szájszervoik. A hatalmasan fejlett rágok
rendszerint fogazottak. Az alsó állka|icsok, az alsó
ajak és annak tapogatói különféle alakú nyaló

szervekké fejldtek. így pl. a méheknél a kard-
alakú alsó állkapcsok a virágméztartók fólmetszé-
sére, a hosszú nyelv pedig a méz kinyalására szol-

gál. A torgyúrk összenttek. A potroh szorosan
izül a torhoz, vagy hosszabb nyéllel függ azon. A
nstény potroha egyeseknél fulánkban végzdik,
másoknál tojócsben, A falánk a táplálékszerzés-

nél támadó fegyverként, egyébkéntvéd szervként
szerepel. A méheknél visszafelé álló fogakkal
van ellátva s a sebbe szakad. A gyilkos darazsaké
sima, többször használható s az ivadék táplálására

szánt zsákmány megölésére vagy megbénítására
való. A tojócs növények vagy állatok testének
megfúrására és a peték lerakására szolgál (Gu-
bacs- és Fürkészdarazsak). Teljes átalakulással

fejlödnek. Többnyire egynemzedéküek, de né-
mely levéldarázsnak évente 2 nemzedéke is van
(Lophyrus). Lárváik v. szabadon élnek s hemyó-
alakuak, v. zárt helyen szüliktl tápláltatnak,

lábatlanok, színtelenek és kukacszerüek. Bábjuk
szabad báb (p. libera). A H.-at magasfokú szellemi

tehetségeik az összes rovarok fölé emelik. Sokan
közülök társasán élnek nagyfokú munkamegosz-
tásban, így a hímeken és nstényeken kívül nem
nélküli egyedek is vannak, amelyek a lakásépí-

tés, eledeiszerzés, st ivadékgondozás munkáját
is ellátják. Egyes hangyafajoknál kizárólag vé-

delmet teljesít katonák is vannak. A H. saját

maguk és ivadékuk védelmére különféle anyag-
ból lakásokat építenek fák üregében, földben,

padlások zugaiban s hasonló helyeken. A termé-
szetben és az emberhez való viszonyukban egy-
aránt fontos a szerepük. így nagy részük van a
vh'ágok megtermékenyítésénél s bár egyesek
(levéldarazsak, hangyák) érzékeny károkat is

okozhatnak, mások viszont hasznot is hajtanak
(méz, gubacsok stb.) v. közvetve hozzájáruhiak,

hogy a természetben bizonyos egyensúlyi állapo-

tok a mi kárunkra fel ne billenjenek (fürkész-

darazsak rovarpusztítása). Az egész földön elter-

jedtek. Egyesek maradványai már a harmadkor-
ban találhatók. Körülbelül 16,(XX) fajuk ismeretes,

mintegy 4000 hazánkból. Fölosztatnak : I. Tojó-

csövesekre (Terebmia) ós II. Fulánkosokra (Ani-
leaia), mindegyik több családdal.

Hartzenbusch. Jüan Engenio, spanyol dráma-
író, szül. Madridban 1806 "szept. 6., megh. u. 0.

1880 aug. 2. Atyja schwadoiH (Köln mellett) szü-

letés német múasztalos volt, aki 1804. került

Madridba s ott spanyol nt vett feleségül. A San
Isidro-intézetben végezte el a latint és bölcsésze-

tet, majd megtanult franciául és olaszul s csak

azután kezdett szépirodalommal és masztalos-
sággal foglalkozni. Atj'ja halála után 1835. gyors-

írója lett a kormány lapjának. 1844. Madridban
kir. alkony vtáros, 18-Í7. az akadémia tagja, 1852.

a szinügyi bizottság fbirálója s 1862. a mad-
ridi nemzeti könyvtár igazgatója lett. Francia
és honi drámák átdolgozásaival lépett a szín-

padra, melyen Beaumarchais Szevillai borbé-

lyával is megpróbálkozott. Hírnevét azonban Los
amantes de Teruel (1836—18.38) c. drámájával
alapította meg, mely t kora legkiválóbb színm-
íróihoz emelte. Egyéb darabjai még a sok közül

:

Doiía Mencia (1838) ; Alfonso el Casto (1841) ; Hl

bachiller Mendarias (1842) ; Primero yo (1842)

;
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1. PfigvaeBeaítA íuímb {Blattofkofa groforum);
il, b) nOctéax, e) him, «l) bebábotódott hím. Brteen

B«nrítT». ,. xUn. gubiaduiu 3 Qy^ko, rtrké«zdaráz8 (Ifícro-
(Oyn^w •M/ettM^); a) iií«- -^^ lumor-m). Hím "',.

tóny Vi. *) rnbací fel-
'

hasitTft, kfizepÚD a lánával.

3a. A gyilkos fSrkészdarázs {ilicrogasler ntmo-
rum) \£rvál a feny t^yapjaspille hernyójából

elóbnjva. Term. nagyság.

A nyárfa levéldaraua ( CXmiex Mulae); aj him Vi, >) nstény d
>'„ «) lárva (term. nagyság), d) kokon.

R. A feny féss levéldarazsa (LopK^fnu 7. .\ fenyfiaSvlepke nyerges darana
pini); a] nstény */» h him, e) lárra. é) báb. (^iio«<>/on«<re«Mn;l«>««). Term. nagys.

Term. nagyság.

5. Közönséges f^

jMveneu$). Pet4>t:

Term. nagyság.

Báb. Term. nagyság.

gjgjjrrrrrrjjij

A kz. tadarázs ISirez

jtteeneui) lárvája. Term. nagys.

8. A repcedarázs {AtkaiU tfi
narum) </,. a) lárva.

». Kerekszájú ffirkészdarása (Bnw
pniptkrator) «/,.

10. A rózsa gnbacsdarassa.
I HJéodiies rotM). Nstény Vi-

11. Petedaráss ( TVtew >m«(Mm/>«) <•/, ;

a peték éa bel«ltk UbnJ darassak. 1

Term. nagyság.
-'/or. Term. nagyság.

Uúu uá petétrakó nstény.

•Hártfátmámtúmia sOUm. afvM MMv uamoHA.
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poszméh (8om*it<ifapfA»Wu«). 2. Kék dongó (Xv'o- itdtiU etntmtnüa-

> zkével Tern. nurrság. Ja««a),fé8ikáTel.Term. nagys. r>>„(d>zkt- vei úá szabdalt levelekkel.*/,.

*. A kúmive* néh (CSaiícoJoma muraria^, ícszkével. Tt'iui. üa^jysáj;. j. Kzuíégef fémdaráu (Cftry-

«{t ifttOa). Tenn. naf^Tsi;.

8. A francia darázs' i AriMw fMiHes)
Term. nanr*i«-

•Hértfántántfúak* eOMm.

9. A fali 4aráas(CMy)Mr«a ^HWimm) fénka é* nteténye.
Tara. nagyiAs-

MÉVM MAOV LtXltOW*
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II >ii' ríiif isij, Vígjátékai: La redoma encantada
l> i t

; La Ms naria(18iO);IiaoojayeleDoogido
: Jüan (lo las Vias (1844); La madre de

' (1846). Költeményei és prózai múvei : En-
i\i> poí'tioos y articnlos en prosa, literarios y
' oostumbrvs (Madrid lKt3); La arcliiduqaesita

; SM) ; Vida por honra (1854) ; Cuontos y fábolas

ladrid 1861, 2 küt.); Obras de encargo (Leipzig
>.;i I I ú.rfia escogidas (Paris 1851). Válogatott
I tétben jelentek meg (Leipzig 1865 és
I
-

. L' régi spanyol drámaíró múveit is ki-

Teatro escogido del Tirso de Molina (Mad-
! ; 1

>>.39—42. 12 küt. ; ^j kiad. 1848) ; Ck)medias
(!• Calderón (u. o. 1849-51, 4 köt.) ; Roiz de Alar-
oun (a. o. 1852) ; Comedias escogidas de Lope de
Vesa Carpio (u. o. 1853).

Hartzer. Ferdinánd, német szobrász, szül. Ol-
tK'n 18:^8 jún. 22., megh. 1906 okt. 27. Mün-
K'ubon Widnmann, Drezdában Hahnel voltak

mcsurei. Emlékmvek hosszú sorát készítette el

:

Marschnt-rét Hannoverben, Spohrét Kasselben,
Gau>s e.- Wobor ketts emlékét Göttingenben,
Bornward püspökét Hlldesheimben, stb. Nagy si-

ken-kot aratott tudósokat és államférfiakat ábrá-
zoló, mély jellemzósú mellszobraival. Ilyenek:
Ibering, Thöi. Waitz és Hansen mellszobrai a
göttingeni könyvtárban, Rankeé és Langenbecké
a berlini kir. könyvtárban. Miquelé a hannoveri
Kestoer-muzeumban, Mommsené a berlini egye-
tem régészeti intézetében, stb.

Haruckem-cía/orf, 1. Harruckem.
Harud, kb. 370 km. hosszú folyó Afganisztán

Ny.-i részében : ered a Hindukus egyik lejtjén, a
Sziah-Kohon több forrásfolyóból. a Hamun me-
dpucéjének É.-i részébe torkollik.

Harugari, német rend Észak-Amerikában, me-
lyet 1847. alapítottak New Yorkban és melynek
Jelenleg az Unióban több mint 250 páholya van.
A H. célja az amerikai németek kölcsönös támo-
. litása. A H. szó az ó-német harudxíl (szent berek)
származik és a papok óspogány elnevezése.
Haroka, sziget, 1. Oma,
Hárún, 1. a bibliai Áron név arabosított alakja.

2. H., hires abbászida kalifa Al Ras'ul (a. m. a
jó utnn járó, az igazságos) melléknévvel, Al-Mahdi
k:ilii:i fia, testvérét Al-Hádit 786. 21 éves korá-
ían követte az uralkodásban. Uralkodása alatt a
idomáoyok és mTéezetek bkez p^urtfogásá-
vi réoesflltok. A monda mint az igazságosság
- nag>ielkfl8ég példányképét dicsiti, ily alak-
in nrf)k!tik meg emlékét az «Ezer egy éj »elbe-

ns népmese; de a való történe-

ilább szállítja H. jeUemét, me-
rt a szolgáUában áUó Barmeki-

< tett kegyetlensége is elbomályo-
.1 alatt a birodalom nyugalma is

uegzavarva. Az északaírikai tar-
ui.uiyiK eg^ része az ö idejében ssakadt el a köz-
nti kallfátnstöl és az IdrissidáJc alatt fttggetlen

'tszággá alakult. Khoraszán is lázadások szUb-
lu'iyo volt, melyek mindinkább kelet felétojedtok.
Midón e lázadás leverésére személyesen indult a
nyugtalankodó tvtományok ellen, Tiiszban hirte-

len megbetegedett és 809 márc. 24. meghalt.
Hanmobu. 6'<trMAMl725?— 1770). japán fest

;i népies iskulából (Ukiyo-ye). Különösen színes

fametszeteirl híres, ó a sokszín fametszetek
feltalálója. Ezzel az tiltásával elször 1765. sze-

repelt.

Ham no m:ga, 1. JoshikUo.
II«raap«x (lat.) a. m. áldozatnéz, tágabb

értelemben jós, jelmag>'arázó, ki az áldozati álla-

tok beleibl, az áldozat füstjébl és egyéb körül-

ményekbl jövendölt. Etruriából való jövend-
mondók voltak, ahol a jóstudomány régóta virág-

zott s a rómaiak idrl-idre behítták ket, ha
szükség volt rajok ; de a H.-ek sohasem örvend-
tek Rómában akkora tekintélynek, mint a bel-

földi angurok. Claudius császár szervezte ket
kollégiummá, mely 60 tagból állott, élükön a ma-
gister publicus-szal. Tisztök volt: 1. a csodajelek

gondozása (procuratio prodigiorum), illetleg az
istenek haragénak megengesztelése; 2. a villám-

csapta helyek gondozása, vagyis kiengesztelése

(ars fulguratorla, az illet helyet elrekesztették

s juháldozatot mutattak be) ; 3. az állatok bels,
nemesebb részeinek (máj, tüd, sziv stb.) vizs-

gálata (extispicina).

Haraspicium (lat.) a. m. bélnézés, 1. Haru-
spex.

Harut-rud, mintegy 370 km. hosszú folyó Af-
ganisztán Ny.-i részében : a Hindu-Kus egy ágá-
ban, a Sziah-kohban, több forrásfolyóból ered és
a Hamun medence É.-i részébe torkollik. A Khus-
rud a legnagyobb mellékvize.

Harr., növénynevek után Harvey William
Henry nevének rövidítése. Szül. Limerickben
1811., megh. Torquayban 1866. Mint a botaniká-
nak tanára Dublinban, Sonderral együtt a Fok-
föld flóráját ismertette (Flóra Capensis, Dublin
1859-65, 3 köt.).

Harrard-egyetem (H. üniversity, H. GoU
lege), Észak-Amerika legrégibb egyeteme Cam-
brioge-ben (Massachnsetts). Harvard John (1607—
1638) lelkészrl nevezték el. aki végrendeletében
ez intézményt megalapította. V. ö. Ghaniberlain
és mások, Harvard üniversity, its history, in-

flnenoe (Boston 1901. 2 köt).

Hanreetehade, Hamburg egyik külvárosa, szá-

mos szép nyaralóval.

Harrey (íítwi: hirro, 1. George, sir, angol fest,
szül. Ninansban (Skótország) 1806., megh. 1876
jan. 22. Az edinburghi akadémián tanult. Hatásoa
génre- és tájképeinek tárgyait skót hazájából me-
rítette. Ilyenek : A falusi inkola ; A biblia olva^

sása a Szt. Pál-templom kriptájában; A cove^

nanter prédikációja ; A drumelogi csata ; Az edin«

bnrghi temetben játszó gyermekek, s^
2. H., William, angol orvos, a Tériffiringés

halhatatlan felfedeaöje aztlL Polkestouebaa 157S
ápr. 1., megh. Hampeateadban, Essex gröfeág^

ban 1657 jún. 3. Carabridgeben s Padovában ta-

nult, tmtán Londonban mint orvos t^epedett le.

1615-ben a boncolástan tanára, 1630. I. Károly
udvari orvosa, mi^d az orvosi kollégium elnöke.

Nevét viiágfaírttvé tette az a felfedezése, hogy a
vér az állati teeti)eanem nyugszik, hMianállaiidó
kerlngéeben van ; kimutatta a szív smkeaeté^
valamint szerepét a vérkeringés ümtartáBátaO}
továbbá ö bizonyította dtea&r tndományoe mód*
szerrel a ma már általánosan dfbgadott elvet

:

Omne animál ex ovo. Mflvei a kOvetikesSk : De
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motu cordis et sanguinis (Frankfart 1628); De
circulationo sanguinis ad Riolanum (Cambridge

1649, Paris 1650); De generatione animalium
(London 1651, Haag 1680). összes mveit kar-

társai 2 kötetben (London 1766) és Fower (1897)

adták ki. 1881-ben szülvárosában szobrot emel-

tek neki.

3. H., William Henry, angol botanikus, 1.

Harv.
Harvey-féle vért, 1. Hajóvért.
Harvey-torpedó, 1. Torpedó.
Harwich (ejted: harrics), kikötváros Essex angol

countyban, (i9ii) 13,623 lak., szomszédságában
a Dovercourt nev nag>'on látogatott tengeri

fürdvel ; cement- és hajógyártással és élénk ke-

reskedéssel. A kotrások által kimélyített kikötjé-
ben, amelyet a Landguard és egyéb erdítmények
védelmeznek, az évi árúforgalom mintegy .30

millió font sterlinget tesz ki. Antwerpennel, Vlis-

singennel és Rotterdammal rendes hajójáratok

által van összekötve, 1666. közelében a hollandok
az angol flottán gyzelmet vívtak ki.

Harwood, angol város, 1. Great-Harwood.
Háry Gijula, fest, szül. 1864 szept. 20. Zala-

egerszegen. A budapesti Mintarajziskolában ta-

nult s korán kezdett képeslapok számára illusz-

trációkat rajzolni. Hajszálig pontos, jellemz raj-

zai révén csakhamar legsrbben foglalkoztatott

illusztrátoraink egyikévé lett* kivált táj- és épí-

tészeti rajzai voltak keresettek. Építészek is

gyakran kérték fel tervrajzok távlati képeinek
készítésére. Emellett iparmvészeti terveléssel

is foglalkozott. 19(K)-ban Zaandam c. festményét
megvette a Szépmvészeti Múzeum s ugyanakkor
Részlet Tivoliból c. vizfostményére megkapta a
Mcsarnokban az Esterházy-dijat. A budai ódon
utcákról temérdek rajzot készített, amelyek a F-
városi Múzeum birtokába kerültek. Újabban tur-

bina-technikai újításai révén emlegették.

Harz (a középkorban Hart), a középnémet
hegyvidék legészakibb része, a variszkuszi srégi
hévség egyik lekopott platószer masszívum-da-
rabja, a Leine és Saale közt, Fels- és Alsó-Szász-
ország határán ; 92 km. hosszú, 15—33 km. szé-

les, 20^30 km» terület. Firánya KDK.—NyÉNy.
B. felé meredeken emelkedik ki, Sangerhausen
és Eisleben közt alacsony dombvidékbe megy át

(Vor-H.). A Lauterberg—Wemigerode közt von-
ható vonallal fels ós alsó részre oszthatjuk a
H.-ot. A feh'-H. háromszöghöz hasonló alakú,
közepén van a Claustali-plató 600 m. átlagos ma-
gassággal, É. felé kissé emelkedve, itt a Schalke
763, a Rammelsberg pedig 636 m., DK.-i részén
pedig a Bruchberg 920 m. magas ; É.-nak az'In-

norste ós Oker, DNy.-nak pedig a Sose csapolják
le vizelt. Legfelsbb része a 5rocA:en-hogység,
amely gránitból áll és így a letarolt hegységbl
magasan kiemelkedik, legmagasabb csúcsa a Bro-
cken 1H2 m., ez az Élbe és Woser vízválasztója;
magasabb csúcsai még a Heinrichshöhe(10i4m.),
Königsberg (1029) és a Ronneckonberg (929 m.).
Az alsó-H. szintén hatalmas nagy felvetdött
plató, amelynek egyhangúságát a Ramberg (Vlk-
torshöhe 575 m.) gránitja és az Auerberg (Josephs-
höhe 575 ra.) porfir kúpja zavarja meg. Hatalmas
platóját Elbingerode ós Harzgerode platókra oszt-

ják. A hegység legszebb része a Bode völgye
Treseburg mellett, ez az ú. n. Hexentanzplatz
és Rosstrappe. A hegység leginkább devon- és

karbonkori iiledékes kzetekbl áll, szélein fels
karbon-, perm-, triász-, jura-, kréta-üledékek
veszik körül a legrégibb bels magot s ezeket
középen srégi díabáz, gránit, kvarcporflr, gabbró
stb., szélein pedig újabb melaíirek és porílritek

törik át. Ércekben is gazdag : ezüst, ólom, réz és

vas van a devon és karbon rétegekben s ezeket
régóta bányásszák. — Éghajlata meglehetsen
zord és szeles ; mint ersen kiemelked hegység,
csapadékos, dús növényzettel, a gránit és kvarcit

talajon sok helyütt turfás mocsarakkal. A Bro-
ckent leggyakrabban felhk takarják, évi es-
monnyisége 1-30—150 cm., középhmérséklete
2-4 Co, közepes évi szélsségei : -j-23—21C°. —
Növényzete Észak-Németországéhoz hasonló, de
a magasabb részein norvégiai növények is je-

lennek meg (Betula nana, Salix bicolor, Erlo-

phorum alpinum stb.) ; a bükk határa 640 m., a
fenyé 1020 m., az elbbi az alsó-, az utóbbi pe-

dig a felsö-H.-ban van túlnyomólag. — Állat-

világa : róka, néhol vadmacska, vidra, z, mo-
nyét, görény, egyes helyeken hörcsög stb. Az
erdkön kívül nagy területet foglalnak el a me-
zk, rétek, legelk és szántóföldek. A fels-H.-ban
hesszeni, az alsóban türingiai németí>k laknak. A
bányászat, erdgazdaság, állattenyésztés, csipke-

készítés a meglehetsen gyér lakosság ffoglal-

kozásai ; énekl madarakat (kanári) is tenyészte-

nek. A hegység É.-i ós ÉK.-i lábánál nyaralók és

fürdötelepek : Harzburg, Tale, Alexisbad, Wer-
nigerode, Hahnenklee stb. vannak. A fels-H.
lakói nagyon szegények s a földjük is sovány,
innen sokan vándorolnak ki. V. ö. Brederloir.
Der H. (1851) ; Spieker, Der H., Soine Ruinen u.

Sagen (1856) ; öroddeck, Abriss der Geognosie
des H. (1883); Hampe, Flóra hercynlca (1875);

Hoppé, Die Bergwerke ím Ober u. Unter-H. (1883);

Lassen, öeogn. Überslchtskarte des H. (1 :100,000);

Leicher, Orometrie des H.-Gebirges (1886) ; lAi-

decke, Dle Minerale des H. (1896) ; Heinpel, Die
Wassorkrafto des H. (1902).

Harzburg, község Wolfenbüttel braunschweigi

j.-ban, (1910) 4728 lak., kbányákkal, sósfürdvol
(Jullus-hall), számos nyaralóval és szép hotelekkel

;

kedvelt klimatikus gyógyhely. Mesterséges für-

dit évenként 5000-nél többen keresik föl. Mint-

egy 2 km.-nyire vannak a Burgbergen (463 m.) a
régi H. romjai és a Bismarck-Steln vagy Canossa-
oszlop, 20 m. magas gránitr-t)szlop, Bismarck me-
daillonszeni kopóvei és az egyik beszédébl vett

e felírással : «Nem megyünk Canossába !» A H.-l

várat IV. Henrik építtette 1065—69-ig ; a szászok,

mivel abban szabadságaik megsemmisítésére irá-

nyuló ersséget láttak, 1074. lerombolták, de a
cMszár 1076. iijra fíilópíttette ; 1076—77. Innen

Indult Canossíiba. I. Frigyes azt helyreállíttatta

;

IV. Ottó császár Itt halt meg. A mühlbergl csata

után (1547) Braunschweighoz került. 1650. le-

rombolták. V. ö. Jakobs, Die H. imd Ihre Ge-
schlchte.

Harzburgit, olyan kristályos-szemcsés eruptív

kzet, amelynek elegyrészei ollvin és ensztatlt v.

bronzlt. Az ollvin gyakran szerpentinné, az en-
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sartatit pedig basztittá van eimálva. A H.a perldo
títek társaságában fordul elö Uj-Zeeland Ny.-i

parsán, Coloradöban, Montanában, Grönlandon

;

a H.-szerpentinek a Schwarzwaldban, Vogézek-
ben, Elba-ssigetén találhatók.

Harser, Ptiul Hermann, német csillagász, szfll.

Qrossenhainban 1H57 aug. 1. 1887-ben a gotbai,

ISííT. a kiöli csillagvizsgáló igazgatója. Müvei:
riit'i>u<'hun|?«*n üÍkt einon speziellen Fali des

i'nibk'uis diT drei Korper (St. Petersburg 1886);
Die siikaláren Vorándorungon der Bahnen der

grossenPlanoton (Leipzig 1895) ; Bestimmung und
VerbessenmgdorBahnender Himmelskörper nach
drei Beobachtungon (Kiél 1901); Geographische
Ortsbestimmung ohneastrononüschelnstnunente
(Qotha 1896-97).

H&rzgerode, város Anhalt hercegségben, (i9io)

4862 lak., vasöntéssel, egy régi kaslélybanelhelye-

zett ásványgj iijteménnyel. 1635—1709-ig az
Anhalt-Bornburg-H. nev hercegi családnak volt

székhelye.

Harzi marha (brachycephalus), kistestü, vörös-

barna német szarvasmarnafajta. melyet a harzi

hegység környékén tenyé.-íztonek.A tehenek súlya

400—500 kg., az évi tejhozam 1650—2000 1., a
hizékonyság igen jó, a vágósúly kedvez, az igáz-

hatóság gyenge.
H&ná axeleltet, aknákkal kapcsolatos táros,

csekély mélységre lehatoló bányáknak az injektor

elvén alapuló szellózó szerkezete, meljTiél felsó

harmadrészükben átlyuggatott csöveken át vizet

folyatnak a mélységbe. A vlz zuhanása közben
levegt ragad magával, amelyet az akna zsomp-
jába leértene ée ott szétfreccsenve ismét szaba-

don bocsát. A levegt lent a bányában, a víz szét-

freccsenésének helyén felfogják és csvezetéke-
ken át a közeli munkahelyekre vezetik. Igen pri-

luitiv szellózó módszer, amelyet csak ott lehet

használni, ahol az aknán át lebocsátott vizet táró-

kon át olcsón ismét ki lehet vezetni a bányából.

Has (venter, abdomen), a törzs elüls falának
alsó fele. Fent a bordalvek, lent a két lágyéksza-

air. (jidalt a hónaljvonal határolja. Közepe t^án
V :• ' ' '-J; (umbilicus), amelytl fel- és lefelé a
k y. a bórün barnásán festékezett vonal
!i -'ig : a linea álba. A linea álba (fehér
^ t onnan kapta, hogy a br alatt a fe-

i . .....™c.iuk e helyen különösen ers vonalban
iggnek tesze. A vunal jelzi azt a helyet, hol a
iI<Vlés közben a hasfal összentt. A has bre

>n többé-kevésbbé szrös, nkön rendesen
/. ; olyan nknél, akik már szültek, apró

: ányú vonalak, ú. n. terhestégi hegtk látha-

w aik a hasfal brének a terh^ég alkalmá-
val való ers kitagolása következtében keletkez-

tek. Az egyén táplált^^ egtezséges vagy beteg

iUapota szerint a has lehet domború, lapos vagy
lidiúzödott, feszes vagy lágyan lógó. A hasQ
mintegy predesztinált terület a felesleges zsír

lerakodására, ami sokszor óriás méret Do^roA-ot
V. pocakoX okoz. Anatómiailag a hasat naránt és
függélyes vonalakkal több tégékra eszünk és pe-
dií- " '-' hívek legmélyebb poncát egymással s

soiiti taréj legmagasabb poncát egy-

u :^ o^cköt haránt vonalak a fels, középs
te alsó hasitájékot határoUák(epigastrium, meso-

Bétai Non l^exHuma. IX. köt.

gastrium, hypogastrium). Az epigastriumban fon-

tos a meÚcsont vége alatt lev középs kis be<

mélyedés, az ú. n. szívgödör, amelynek megütóse
halálos shockot idézhet el. A mesogastriomban
kiemelend a középs höldöktájék (regio umbili-

oalis), a hypogastritmiban pedig a két oldalt fekv
lágyéldájék (regio inguJnalis), amelyben a lágy-ék-

csatorna halad át a hasfalon. Általánosan laikus

értelemben a hasüreget is hasnak nevezik.

Haaab (nOv.), 1. Acacia.
Hasáb vagy prizma, a geometriában oly test

(1. ábra), melj-nek lapjai közül kett két e^-
mással egjenközü egjbevágó sokszög (ABCDE
és FGHJK), míg a többiek parallelogrammák

(ABGF, BCHG stb.). A két sokszög a H. alapja
és fedlapja, a parallelogrammák pedig annak
oldalai vagy oldallapjai. Az alap és fedlap egy-

S. ábra. BgyeakOalap.

8. ábra. B^yenes bMib.

mástól való merleges távolsága (JL) a magas-
ság. Az alap területe szorozva a magassággal,
megadja a hasáb köbtartalmát. Ua az oldallapok
merlegesek azalapra, akkor aE.egyenes(:2.ábra),
ellenkez esetbe ferde (1.

ábra). Szabályos a H., ha
alapja szabályos sokszög.

Ha a H. alapja és fedlapja
szintén parallelogrammák,
akkor egyenközlapnak v.

paraüaepipedonnak (3.

ábra) hivjuk. A legismer-

tebb eg>'enközlap a kocka
Az optikában igen fontos

szerepetjátszik a háromoldalú hasáb. (L. PrizmaJ
£r.-nak hívják a könyvnyomdászok az lóságok-

ban és könyvekben hosszanti elválasztó Y(nuak
között lev szedést, továbbá azokat a hosszabb sse-
déedarabokat is, amelyekbl a lapot v. egyéb
munkát összeáUítíák.

HasábcBÚutatö (erdésMt), szálfákból vagy deei-

kákból készült osatomaszer m, melyen a hasáb-

fát a h^yoldalakröl a TiUgybe osossts^ák le.

Ezen csatorna fdsö szélessége rendeeeii 0*30—
0-40 m. ée mélysége 0-15-0-30 m. (^.Fcusúsztatók).

H. alatt asonlMn még olyan csúsrtatót is értünk,

mely hasábokbi készüld az ábrát as 562. old.).

Természetes, hogy hasáboldjl készfUt osúsztató-

kat árkok, gödr^ fölött nem lehet vezetnL Dy
esetíien szálfákból szerkesztett néhány szakasz
segélyével kdl az árkot áthidahii. A hasábokból
készfiit osáBstflM Igen olcsó.

HawáWhi, 15 cm. fels átmérj törzs- és ág-
tönkök hasítványai, melyek a húr irányában
15-20 cm. szélesek és mindig a bélsugár inüiyá-

ban vannak hasítva. A H. a magyar állami erdk-
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ben, do legnagyobbrészt a magánerdökben is 1 m.
hosszú ós mennyiségének megállapítása végett

rmértékekbe rakják. Rendszerint tzifa, de a vá-

logatott ú. n. m-H.-t bodnárok és cellulózgyárak

is keresik.

Hasábvonal, a hírlapokban, könyvekben stb.

lev hasábokat (I. Hasáb) egymástól elválasztó

vonal.

Hasadás, az ásványoknak az a tulajdonsága,

hogy ütésre vagy nyomásra sík lapokkal választ-

hatók szét. A H. oka abban rejlik, hogy H.-i lapra

merlegesen a kohézió a lehet legkisebb. A H.-i

lap iránya a kristály szimmetriájától függ ; a H.-i

lap mindig valamelyik létez v. lehetséges kris-

tálylappal párhuzamos. Ennek folytán egyirányú,

vagyis monoton hasadás lehetséges a triklin-

rendszerben, bármely irányban, a monoklinrend-

szerben az oldallappal párhuzamosan (gipsz) vagy
arra merlegesen (csillám), a rhombos-rondszerben

a három véglap va-

lamelyikével pár-

huzamosan (barit),

a négyzetes és hat-

szöges rendszerben
a ftengelyre mer-
legesen (berill). A
szabályos rendszer-

ben csakis legalább

három irányú H. le-

hetséges, tudnillika

kocka szerint, mint
a ksó- és galenit-

nél látjuk ; a fluorit

négy irányban, t. i.

az oktaéder lapjai-

val párhuzamosan
hasad, a szfalerit

pedig hat irányban,

t. i. a rhombdode-
kaéder szerint ha-

sad. Utóbbiaknál a

H. révén a kristály-

ból teljesen zárt for-

mát kapunk, az ú. n.

H.-i formát. A H.-i

forma mindig a kris-

tályon lehetséges legegyszerbb forma. A H. fokát

az árulja el legjobban, hogy mennyire sima a H.-i

lap vagyis mennyire veri vissza a fényt; így pl. ki-

tnen hasad a gipsz, a csillám, a ksó, a galenit,

tökéletesen hasad a kalcit, a barit, tökéletlenül a
gránát, vozuvián.Ugyanegyásvány többféle forma
szerint hasadhat egyszerre, így pl. a barit kit-
nen hasad a véglap szerint, tökéletesen hasad a
prizma szerint, az anhidrit a három egymásra me-
rleges véglap szerint hasad, do mindhárom H.
különféle éi*tékíí. "Miután a H. az ásványnak na-
gyon jellemz és állandó sajátsága, az ásvány
felismerésénél igen fontos adat. Számos esetben a
küls kristályalak Igon hiány(js, úgy hogy segít-

ségével az ásványt nem lehet felismerni ; a H.-i

forma pedig azonnal célra vezet.

Hasadat (azeltt: He.^^dát), kisk. Torda-Ara-
nyos vm. alsójárai j.-ban, (1910) 1317 lak. ; u. p.

és u. t. Tordaszontlászló. Nagy határa (1.3,163 ha.)

nagyrészt erds. H. lakói barom-, juh- és sertós-

HagibC8Ú8atató.

kereskedéssel, valamint fakereskedéssel és szén-

éget essél foglalkoznak.

Hasadék, az olyan üreg, mely valamely kzet-
nek kettéválásából keletkezett. A H. a kzet meg-
merevedésekor vagy ers kiszáradásakor kelet-

kezhetett vagy emelkedés, sülyedés, földindulás

és egyéb okok folytán is. A H.-okat sokszor telér-

ásványok töltik ki. L. Litoklázis.

Hasadékok (fissurae), az anatómiában szk,
áthatoló nyílások és speciálisan az agyveln a
mély barázdák jelölésére használt név. Pl. fissurae

petrotympanica a halántékcsonton, fissurae cal-

carina vagy fissurae Sylvii az agyvelön.

Hasadékonyság, a fának sajátlagos tulajdon-

sága, mely azon alapszik, hogy a fa anyaga több-

nyire egyenes, ritkán görbe, párvonalas rostszá-

lakból áll, melyek között — részben a bélsuga-

rak, részbon az évgyr tavaszi pasztájának
gyönge sejtjei folytán — az összefüggés annyira
csekély, hogy gyaki'an a legkisebb indító ok
is elégséges arra, hogy az anyag szomszédos
szálai egymástól elváljanak, vagjis hog>' a fa

hasadjon. A H. tulajdonkép a fánál mint a szilárd-

ságnak egy neme szerepel.

Hasadó gombák (növ., Schizomycetes), 1. Bak-
térium.
Hasadtcsrüek (áUat), 1. Fissiroslres.

Hasadt nyelv, 1. Nyelv.
Hasadtnyelvüek (áuat), 1. Fissüiiwues.
Hasadtujjü ragadozók (áiiat), 1. Fissipedia.
Hasarány, hordódongánál a legnagyobb bség,

vagyis annak szélessége a hordó hasánál.

Hasard (franc, ^tsd:azár) a. m. véletlen, vak-
eset ; au H., jó szerencsére ; H.-játék, szerencse-

játék.

Hasas, 1. Vemhes.
Hasasgombák (növ.), 1. Gasteromycetes.
Hasbach, WüJidm, német nemzetgazdász, szül.

Venauenben 1849 aug. 25. 188í-ben Greifswald-
ban magántanár, 1893—1907-ig Kiéiben rendes
tanár volt. Müveiben az elméleti közgazdaságtant
a filozófiával hozza kapcsolatba. Fbbek: Die
allgemeinen philosophischen Grundlagon der von
F. Quesnay und Adam Smith begründeten poli-

tisohen Ökonomie (1890) ; Die englischen Land-
arbeiter in den letzten 100 Jahren und die Ein-

hegungen (1894, angolul is megjelent 1908) ; Die
moderné Demoki-atie (1912).

Hasbagne, Hasbaing, HasJ^eiujau, 1. Heshaye.
Hasbeszélés. A «hasbeszél» (x-entriloquista)

hangadószerveinek sajátságos haaználatmódja
révén rendes hangját úgy meg tudja változtatni,

hogy a hallgatót a hang származását, távolsá-

gát ós irányát illetleg megtéveszteni képes. Ha
a ventriloquistA elbb rendes hangján beszél,

azután po<lig teljesen megváltoztatott hangszlne-

zettol ós hangmagassággal, akkor a hallgató

más személyt vél hallani ; a csaló<lást fokozza

az, hogy megváltoztatott beszéd közben az ajak-

és nyelvmozgásokat lehetleg leplezi s mozgó
bábokkal és megfelel viselkedéssel az illúziót

még teljesebbé teszi. A H. tehát egyáltalában

nem a hasból ered. Titokzatosságánál fogva a

H.-t gyakran tartották természetfölötti dolognak ;

az ó-szövetségi iratokból nagyon valószlnünelc

látszik, hogy a jóslásoknál a H. gyakran szere-
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pelt. Az egyiptoniiak beszéló szobrai, a losbosi

jóshely beoéló feje, a Bámánok siellemhangjai

hasonló megtéTeeztésekre Teaelradök valószinü-

leg vissza. A pajisporc rezgése, mely epyeb-
ként besaéd közben a tapintóajjal érezhetó, bas-

besséUitatól hiányzik; mert mély belégzés után

igen osektiy nyomású levegvel mozgatják hang-
szalagjukat. A gége ós lág>' sz^pad magasra
emelt, nyelvüket hátrahúzva, csak a nyelvhegjet

mosgá^iák kissé. A hangszalagok hátsó felét szo-

roMui ^ymáshoz nyomottaknak lá^ok gége-
tflkri Yisg^Uat alkalmával, ú?y, hogy csak elüls
felük resBg szabadon, miáltal a hang tompábbá
és magasabbá válik. Különös nebézsé^ket okoz-
nic az i^Akhangok, mert hiszen az lyaknak moz-
dalnia nem szabad. Ezeket egyrészrl korülik,

máf-részrl a nyelv s^tségével némileg pótol-

ják. Eg>'ébkéDt bi^u^t szakáll, a szájba vett ci-

garetta jól leplezheti a csekély mozgásokat. V. ö.

FUümn ós Gvünnannj Dio Bauchrednerknnst
t ^i>4) ; Barik, Physiologie der menschl.

. o. lyii).

Uasbia, I. Hasd)eia.
Hasbordák, bordaalakú csontok a bastájon.

melyek a gerincoszloppal nincsenek összefüggés-

ben. A H. a szegycsont foljtatását alkotó has-

szegycsonthoz (parastemum) csatlakoznak. Ilyen

H. találhatók pl. a krokodilu.sok, a Hidasg>'íkok

(Rht/nchocephalia) ée a kihalt Pleeiosaurusok
vázán.
Haschka, Zoren^ Leopold, osztrák költ, szül.

Bécsben 1749 szept. 1-én, megh. 1827 aug. 3. A
Thoresianum esztétika-tanára volt. a szerzje
a Gott erhalte c. osztrák néphimnusznak.

H«ia<>a%polás (particeniesis abdaminis), a has-

^^ytilemlett savó kiboosátása céljából

\ a savót gj'óg>-8zerek segítségével nem
civódásra bírni. Szúrócsappal (trokár)

L. még Hydrops ascÜes, Májheteg-
ségek, ViziMej-tég.

Hascaikaráa, 1. KóUka.
Hasden («itid: kawiev), Bogdán Petriceic, román

turtónotíró,szttl.Cristine^iben (Besszarábia) 1836.,

megh. Bukarestben 1896. Tanulmányait Oroszor-
?zá;rban végezte, egyetemi tanár volt Bukarestben
s késbb az országos levéltárnak igazgatója lett.

H. a kritikai román történetírásnak és nyelvtudo-
mánynak megalapítója. Gazdag nyelvismerete,
kiválta szláv nyelvek terén, sokoldalú képzett

> kritikája és kombináló ereje a kritika

;i terelte. Cuvinte den batriní c. nagy
.r,,„L o "H logels romanist^a,

- zót. Az n Et>-niologicum
;.., .y a román nyelv él és

tzyarázö szótára, a román
1 jelent meg Károly király

1886-98, 4 köt.) ; Sirat si

:igyar fordításban is Román
I tgyetemi tanártól a Budapesti

í I stb.

Ha.< : Ham 11kar Barkas veje, kivel á(-

k* !M is halála után a kartbagói aereg
! :\i az ország jó részét a punok részére

: Megalapította Carthago Novát (ma
' /orzdést kötött Rómával, hog>' az
i: : in birtokok É.-i határa. 221-l)en

merénylet áldozata lett. — 2. U., Hamilkar Bar-
kas tla, kiváló katona, kit Hannibál, mikor Itália

ellen indult, a hispániai sereg vezérévé tett meg.
Sikeresen htfoolt itt a rómaiak ellen, majd bátyja
segítségére átvezette soregét Itáliába, de a .Metau-

rus folyó mellett (207) a csatával együtt életét is

vesztette. — 3. H., Gisgo fia, vezérként küzdött
Hannibál testvéreivel, Hasdmballal és Magóval
együtt a II. pún háború alatt Hispániában, Scipio
Africanus ellen 208. .szenvedett veresége után
visszatí^-rt .\frikába, hol az átkel Scipióval szem-
ben a fövezérlettel bízatott meg. Azonban 203.
Syphax numidiaí királlyal egjütt két izben val-

lott kudarcot a gjztes római sereg ellenében.

Honfitársai halálos ítélete ell elmenekült, de ha-
zája engesztelhetetlen haragja miatt öngyilkos
lett. — 4. H., karthágói vezér, 151. síkeresen
küzdött Massinissa ellen, de azután kelepcébe
került 8 oly csúfos békefltételeket fogadott el,

hogy alig menekült a halálbüntetés ell. Mikor
Scipio Africanus Minor Karthágót ostromolta, ö
volt a város fvezére és néhányszor sikeresen
harcolt Manilius ellen, de a városba szorítva két-

ségbeesetten védte a pún tlgyet és kegyetlenül
bánt a római foglyokkal. Végre maga részére ke-

gyelmet kért Scipíótól és mint hadi fogoly Itáliá-

ban halt meg.
Hasé (Haase), az Ems 130 km. hosszú jobb-

oldali mellékfolyója, a Teutobnrgi erdben ered,

mellékfolyója a Weckla, Meppennél torkollik ; 58
km. hosszúságban hajózható.

Hasé, 1. Kari August von, német prot. hittu-

dós és egj-háztörténetíró, szül. Stembacbban 1800
aug. 25., megh. Jenában 1890 január 3. 1829-ben
Lipcsében tanári képesítést nyert és még ugyan-
azon évben a jenai egyetemhez meghívatott elbb
a bölcsészet s csakhamar azután a teológia taná-

rául. A XVllI. sz.-ból átnjúlt népies raciona-

lizmuson csaknem halálos döfést ejtett Hntte-
rus rodivivus oder Dogmatik der evangel.-luthe-

rischen Kirche (1827, H. kiad. 1868) c munkéga
és polemikus iratai által ; de másrészt nagy
befolyást gjakorolt a nemesebb értelemben vett

racionalizmusnak kifejlésére, általában a val-

lási tudatnak nemesebbé, mélyebbé, elevenebbé
tételére. Jenában szobor hirdeti neve emlékeze-
tét. Munkái : Lehrbuch der evangel. Dogmatik (6.

kia<l. 1870); Gnosis (1869); Theologischo Streit-

schriften (1834—37) ; Das Lében Jesn. mely az 5.

kiad. óta a Geschlchte Jeeu címet viseli, 1865.
jelent meg; Klrehengesdücbte (10. kiadás 1877);
Die beiden Erzbiseböfe (1839); Néne Profeten

(2. kiad. 1860); Pranz von Assisi (1856); Das
goistliche Schanspiel (1858) ; Sebastían Frank von
Word (1869); Haodbach d. proteetantischen Pole-
mlk gogoi die r6m.-kathoIÍ8die Kirche (5. kiad.

1891 ; magyarra ford. Hegeds János, Budapest
1874—82) ; Caterina von Siena (1864) ; Geechichte
Jesu(1875); Ideale und Irrthümer, Jugenderinne-
rungen (2. kiad. 1873, némilee örn^letrajznak te-

kinthet) ; Des Kulturkami • s79) ; Rosen-
voriesongen kirchengeschic halt8(1880).

Legnagyobb egyháztörténeti uiúvebl, Kirchen-
geschichte aof akademisdier Gmndlage, csak az
I. kötél megjelenését ^te meg (1888); a többi 3
kötetet kiadta Krüger (1890—93). Farkas József
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1865. megjelent Egyháztörténelem c. ramikáját

H. nyomán írta. V. ö. R. Bürkner, Kari von H.,

ein deutscher Professor (Leipzig 1900). — Legfiata-

labb fia, H. Oslcar (szül. 1846 szept. 15.), könyv-
kiadó, értékes monográfiát irt a könyvkereskedés

történetérl Dio Koberger cim alatt (2. kiad. Leip-

zig 1885).

2. H., Kari Alfréd von, német prot. lelkész és

író, az elbbinek fia, szül. Jenában 1842 júl. 12.

1889-ben Potsdamban helyrségi és udvari lel-

kész; 1893. azerlangeni egyetem tanárává nevez-

tetett ki. Müvei : Lutherbriefe (1867) ; Wormser
Lutherbuch (1868) ; Die Bedeutung des Geschicht-

lichen in der Religion (1874) ; Herzog Albrecht v.

Preussen u. sein Hofprediger (1879) ; Die Hausan-
dacht (1891); Unsere Hauschronik etc. (1898);

Die psychologische Begründung der religiösen

Weltanschauung im 19. Jahrhundert (1901) stb.

3. H., Kari Benedikt, német hellenista, szül.

Sulzában 1780 máj. 11., megh. Parisban 1864
márc. 21. 1801-ben Parisba ment, ott könyvtáros

lett, 1812. Napóleon Lajos és Lajos Napóleon ne-

velje, 1816. az újgörög nyelv és paleográfia ta-

nára a keleti nyelvek iskolájában, 1852. az össze-

hasonlító nyelvészet egyetemi tanára. A Dindorf-

testvérekkel együtt részt vett a Stephanus-féle The-

eaurus Graecae linguae kiadásában (Paris 1882—
1865, 9 köt.). Több írót kiadott (Leo Diakónust,

Valerius Maximust, Suetoniust stb.). V. ö. Gui-

fniaut, Notices sur la vie et les travaux de Ch.

\. H. (Paris 1867).

4. H., Konrád, 1. Dasypodius.
6. H., Konrád Wilhelm, német építész, szül. Ein-

beckben 1818 okt. 2., megh. u. o. 1902 márc. 29. Ala-

posan ismerte a román és gót stílust. Legfbb épít-

ményei Hannoverben a muzeimi s a gót Krisztus-

templom. Több mimkát is írt és szerkesztette a
Mittolalterliche Baudenkmale Niedersachsens c.

mvet.
Hasebroek (ejtsd: házebruk), Johanncs Petrus,Jié-

metalf()kli író, szül. Loidonbon 1812 íjov. 6., megh.
Amsterdamban 1896 márc. 29. Leidenben teoló-

giát tanult s 1836. Heilooban, 1843. Bredában,
1849. Middelburgban és 1851. Amsterdamban lett

lelkész. 1883-ban nyugalomba vonult. Nevezetes
és becses Waarheid en Droomen c. mve (Haar-
lem 1840, 8. kiad. 1891), melyet Jonatíian néven
adott ki. Igazi vallásos szellemtl áthatott költe-

ményei Windekelken (Amsterdam 1859) ; Sneeuw-
klokjes (u. 0. 1878) ; Vesper (u. o. 1887) és Hos-
periden (u. o. 1888) címek alatt jelentok meg.

Hasel, falu Lörrach badeni kerületben, kb.

700 lakossal, vasúttal. Közelében van a Scheffel

Sácklngeni trombitásában említett cseppköbar-
lang, a Haseler- v. Erdmannshöhle.

Haselbrunn, elbb önálló község, 1899 óta
Plauen szász város egyik kerülete.

Haseler, Gotflieb, gróf, porosz tábornok, szül.

Haraekopon 1836 jan. 19. 1858. mhit liadnagy
lépett be a Zieten-huszározredbo s végigharcolta
az 1864., 1866. és 1870-71-iki hadjáratot. 1879.
mint ezredes a porosz nagy vezérkar hadtöi-tó-
noimi osztályának fnöke lett; 18íK). a metzi 16.
hadtest parancsnokává, 1908. pedig tábornaggyá
lépett el. Mve : Zehn Jahre im Stabo des Prinzen
Priedrlch Kari, Brinnerungen (Berlin 1910, 8 köt.).

Hasemann, Wilhelm, német fest, szül. az Élbe
melletti Mülübergben 1850 szept. 16. Mvészeti
tanulmányait Berlinben és Weimarban végezte.

Els nagy képét, mely egy türingiai búcsút ábrá-

zol (jelenleg a düsseldorfi Kunsthalleban), 1877.

festette. 1879-ben a Cotta-féle kiadó cég meg-
bízta AuerbaehLorle-jenek illusztrálásával. Hogy
feladatának hiven megfelelhessen, beutazta a
Schwarzwaldot s ekkor annyira megkedvelte ezt a
vidéket, hogy Gutachban letelepedve, azóta csak
a sehwarzwaldi parasztok életébl vett tárgyakat
festett, de készített egy sereg újabb illusztrációt

is, így Kanoldt Storm Immensee-jéhez és Jensen
Schwarzwald-jához.
Haseiiauer,^arZ ww,osztrák építész, szül. Bécs-

ben 1833 júl. 20., megh. u. o. 1894 jan. 4. Eleinte

a braunschweigi Carolmumban tanult, majd a
bécsi akadémián,azutánjárt Fels-Olaszországban,
Franciaországban, Németalföldön, Nagy-Britan-

niában. Bécsbe visszatérve, fkép a magas renais-

sance stílusban épített számos nevezetes bécsi ma-
gánházat, villát és az udvari muzeumokat (1872—
1879), továbbá az 1888-ban megnyílt Burgszin-

házat.

Ha8enclever,l.t/oAann Péter, német fest, szül.

Remscheidtben 1810 máj. 18., megh. 1853 dec. 16.

Düsseldorfban tanult. Többnyire humoros képe-

ket festott, amelyek közül különösen a Kortüm-
féle Jobsiade egyes jeleneteit ábrázolók nagyon
kedveltek voltak és reprodukciókban széles kör-

ben elterjedtek.

2. H., Wilhelm, német szociáldemokrata agi-

tátor, szül. 1837 ápr. 19, Arnsbergben, Vesztfá-

liában, megh, 1889 júl. 3. Schönebergben. Ti^
kára és 1871 után elnöke volt a Lassalle által

alapított Allgemeiner deutscher Arbeitcrverein-

nek. 1874—87-ig tagja volt a birodalmi parla-

mentnek, 1874 óta elnöke a német birodalmi szo-

cialista pártnak. Liebknechttel együtt szerkesz-

tje volt a lipcsei Vorwarts-nek is. 1887-ben

elmebeteg lett.

Hasenfeld, 1. Artúr, orvos, szül. Szliácson

(Zólyom vmegye) 1870. Külföldi tanulmányútja
után 1906. a budapesti egyetemen a szívbetegsé-

gek kór- és gyógytanából magántanári képesítést

nyert. 1901-ben a székesfvárosi Erzsébet-sze-

gényházi kórház belbeteg-osztályán elbb ren-

del, utóbb forvos lett ; 1913. a Duna-balparti
belgyógyító-kórházak forvosává nevezték ki.

H. irodalmi dolgozatai a belgyógyászat körébe

vágnak és a szív megbetegedéseivel foglalkoznak.

Nagyobb mimkája : A szívbetegségek gi/ógi/(t4sa

(1910).

2. H. Manó, orvos, sztil. Balassagyarmaton
(Nógrád vm.) 1836., megh. Budapesten 1905. Or-
vosi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte.

1863. magántanári képesítést nyert a pesti egye-

temen, azonban a kancellária a megersítést inoir-

tagadta ; azutiin a béc^i egyetemen lett a fürdö-

gyógyászatból magántanár és 1867. a pesti egye-

temen is megersítettek. Évekig Szliácson, késbb
Pranzensbadban folytatott fürdöorvosi gj-akorln-

tot. H. sok, a balneológia körébe vágó tudományos
dolgozatot írt.

Hasenpot (Aiszm(tté),jéíT&sl székhely Kurland
orosz kormányzóságban, a Tebber mellett, kb.
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4000 lak. Mellette egy dombon a német lovagrend

egyik várának ronyai láthatók.

Hímt, Heinrich, német orvos, sztil. Rómában
1811 okt. 15., megh. Boroszlóban 1886 szept. 18.

Orvosi tanulmányait Jenában végeorta 1836-ban
magántanár lett Jenában, 1839-ben rendes tanár

Greifswaldban : majd 1862. Boroszlóba ment. Mú-
vei : Historisch-pathologische Untersuchungen,

als Beitrage zur Geschichte der Volk-skrankhei-

ten (2 köt., Dresdenés Leipzig 1839—1841); Die
menschlicbe Stimme (Berlin 1839); Bibliotbeoa

epidemio-graphica (Jena 1843 s 1862) ; Gkschichte

der Medicin u. der Volkskrankheiten (Jena, 3.

kiad. 187Ó) ; Uebersicht der Geschichte der Chi-

rurgie mid des chirurgischrn Standes (1864);
Grundriss der Geschichte der Medicin (Jena 1884).

1884-ben öO éves doktori jnbileomát ömiepelte.

Még jenai tartózkodás^ának utolsó évében gyer-

mekkórházat alapított.

Haaiájás. 1. Kólika.
Hasfalak, a hasüreget körtilfogó, részben lágy

részekbl, részben csontokból álló falak. Meg-
knlönbözti>tünk elüls, oldalsó és hátulsó hasfalat,

amelyek természetesen nem határolódnak el éle-

sen egymástól. Elól az egyenes hasizom s a szé-

les hasizmok, oldalt a széles hasizmok (küls
ferde, bels ferde, haránt hasizom), hátul a nég>'-

szögü ágyékizom s az ág>'éki csigolyák alkotják.

Hasfaireflex. Ha tompa tárggyal hirtelen végig-

simítjuk a hasfal elejét vagy oldalát, a hasizmok
összehúzódnak ug>'anazon oldalon.

Hasfalsérv, 1. Sérv.

Hasfalva, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (i»io)

221 német lak. ; u. p. Sopronnyék, n. t. Sopron-
ken\sztúr.

Háshágy, község, 1. Zalaháshágy.
Hashajtó, 1. Hashajtószerek.
Hashajtó csre. 1. Csre.
Hashajtó azereii (cathartíca, evactumtia, ecco-

protú-a, aUueniia, abstergeníia), rövid idn belül

székelést elidéz gy<^8zerek. Hatásukat a bél-

mozgások (peristaltiea) élénkítésével és a bélmiri-

gyek elválasztó mködésének fokozásával érik

el. Egy csoportjuk, az ú. n. sós hashajtók, nehezen
diíTandáló képességüknél fogva alig szívódnak

fel és a víz felszívódását a bélbl megakadályoz-
zák s így a béltartalom normális boerúsödése be
nem következhetik. A növényi hatóanyagok is

valamennyien rosszul diffundáló, nehezen felszí-

vódó anyagok. A hasmenést létrehozó tényezk
nem határolhatók el szigorúan, mert élénk bél-

mozgások esetén a béltartalomnak normális kö-

rülmények kösött »em lesz ideje beeilrsödni ; ha
pedig a béi tartalmát felhigítjnk akár úgy, hogy
a Ixlmirigyek elválasztását fokozzuk, akár ú^^,
hogy a víz felszívódását akadályozzak meg, a
rendesnél nagyobb tömeg bélsár a bélmozgáso-
kat is élénkíteni fogja.

A kisobb adagokbim is hatásos növényi eredet
hashaj tok f&leg a bélmozgások élénkítése ú^ján

hatnak, amit a bélfalzatot izgató hatásokkal ér-

nek el. p]z az izgalom bövérüséget és fokozott bél-

nedvelválasztást is indít meg. Ha ez a helybeli

izgalom gynladássá fokozódik, a hajszáledények
és a belet véd hám folyadékáteresztkké lesznek

és ilyenkor fehérjetartalmú serosus folyadék szi-

várog a vérbl a bélbe, az ürülések ismétlden
híg vizesek, nyálkahártya-cafatoktól rizslevee-

szerüek v. véresek (drasztikus v. mérgez hatás).

A vérbséges izgalom szomszédos szervekre is

átterjed : a méhre, hólyagra, s terheseknél elve-

télést, koraszttlést indít meg. Mivel a has tágalt

véredényeibe gylik majdnem minden vér, köny-
nyen áll be agyvérszegénység s ájulás, gyenge
szívmködéssel. Ezért a drasztíkumok tilo^ ter-

hességnél, alhasi vérbségnél, bélvérzésre való
hajlamnál és gyenge egyéneknél.
Az enyhén ható H.-et aperienÜáknak, aperüi-

vaknak, lenüwákiiak is nevezik. Ilyenek az ú. n.

középsók (kesersé, glaubersó, borksavas és cit-

romsavas sók) s az ilyeneket tartalmazó keve-
rékek (karlsbadi só, Seignette-só, Seidlitz-por, ol-

vasztó limonádé, keservizek) ; a ricinusolaj, a
manna, a tamarindus gyümölcs bele ; a cascara
sagrada, senna és rhebarbara enyhébb adagjai s a
phonolphthaleimiel készült purgo tabletták.

Az erélyes hashajtókat taxardiáknak v. pur-
gantiákiucneyezik .Ilyenek arAe6ar6araés senna
ers adagjai, a kalomel, az aloe, jalapa ós gyan-
tí^a, a frangvia kéreg, a sártök (colocynthls) és a
podophyüin kicsiny adagjai. Drasticumoknak a
laxantiák nagy adagjait, a croíon-olajat, gummi
guttit, scammoniionot, elateriumot tartjuk.

A H.-et az ártalmas (mérges, erjedt, fertz) v.

a székelés hiánya miatt felhalmozódott béltarta-

lom kiürítésére szoktuk használni, az eset és az

egyén szerint válogatva közülök. A krónikus szék-

rekedés eseteiben — ha már dietetíkus szabályok-

kal nem sikerült rendezni azt — fképen csak
a vastagbelekben a bélmozgásokat élénkít alot,
cascarát, jalapát rendelik. Vérelvonás céljából

(szem-, agyhártyagj-uladásoknál) a drasztikumo-
kat rendelik még néha ; vízibetegségnél pedig oly-

kor a középsókat koncentráltan, ha a vizelett^j-

tokkal nem értek célt. A belek túlizgatott, görcsös
állapota esetén (ólomkólika, bélcsavarod&s) has-

hiOtók csak ártanak ; ilyenkor ópium nagy adagai
javasoltak.

Hashártys (peritoneum), vékony, éln átlátszó

ílnom hártya, mely egyréteg U^ms hámból (en-

dothel) éa kevés ú. n. subsiBrosas kötszövetbl
áll. Kibéleli a hasüreget, pontosan bevonva ennek
minden falát s az itt fekv, ú. n. retroperitonealis

szerveket (I. Hasi szervek) ; a falakról áthajlik

az intraperitonealis szervekre (1. Hasi szervdc),

ezeket, mint az illet szervek *serosa»-\A bur-

kolja be s iámét visszamegy a fali lemezre. Ez
alapon az egészet faü (parietalis) és zsigeri (vis-

ceralis) H.-ra osztjuk. Az áthajlás rendesen Aseft-

zetíd történik, amely kettzeteket. szalagoknak
(ligiunentum) nevezzük, v. az illet szerv latin

neve elé tett meso szóval jelöljük.

Legfontosabb H.-szalagok akis ée nagy csép-

lesz (omentum minus et május), melyek a gyomor
kis, illetleg nagy görbületével függendc QmsB.

A kis cseplesz a gyomrot s a patkóba keadett lé-

szét köti össze a májjal, magamögé lárva a osep-

lesztömlt, a nagy cseplesz anbadon lóg le a
gyomorról s betakarja a bélkacsokat. TCbbfiUe je-

lents^ van, így zsirraktára a szervesetnek,

melegíti a belet s infekciók eUen is védi azáltal,

hogy a hasfalon ejtett sebekbe elsnek toliQ s a
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sebet elzárja. A esepleszeken kívül legnagryobb

H.-szalag a bélfodor (niesenterium), mely a vé-

konybél felfüggesztésére szolgál. Nevét sajátságos

elrendezdéséért kapta : ugyanis a gerincoszlop

elótt kis arasznyi vonalon a II. ágyókcsigolya bal

szélétl a jobb csipöárokig húzódó területen ered,

a béllel összefügg széle pedig kb. 6 m. hosszú,

s e miatt kell redkbe szedödnie.

Lemezei között haladnak a bél erein és idegein

kívül a tápnedvet szállító chyluserek s ezeknek
útjába iktatva nyirokcsomók láthatók. Mindezen
képzdmények több-kevesebb zsírba vannak be-

ágyazva (állatokban az ú. n. fodorháj).

Említésre méltók a bél egyes részeinek egy-

másba való átmeneteiénél lev vad tasakok(Tecos-

sus peritonei) s az ezeket határoló redk. E helyek
ugyanis, különösen a recessus duodono jejunalis

(a patkóbél és éhbél határán) alkalmasak sérvnek

keletkezésére (Treitz-féle sérv). A medence H.-ját

legcélszerbben a nemi szervekkel együtt írhat-

juk le.

Hashártyagyuladás (peritonitis), a hasfalak

bels felszínét, valamint a nasi zsigereket beborító

savós hártya, a hashártya (peritoneum) gyuladá-
sos megbetogedése,amelya hasüregben izzadmány
megjelenésével jár. A H.-t több szempontból osz-

tályozhatjuk : beszélhetünk általános (peritonitis

difTusa) és körülírt H.-ról. Az utóbbit aszerint a
szei"v szerint nevezzük el, amelynek hashártya-
borítéka gyuladásban van, így a máj hashártyá-
jának gyuladása a perihepatitis, a lépé a peri-

splenitis, a hólyagé pericystitis, stb. A hashártyá-
nak mennél nagyobb darabja betegszik meg, annál
nagyobb mennyiség az izzadmány, annál súlyo-

sabbak az általános tünetek s az életveszedelem
is annál nagyobb. A H. enyhébb alakjánál az iz-

zadmány tisztán savós, fehérjét tartalmaz, de
alakos elemet alig; súlyosabb alakolmál llbrint

tartalmaz s megolvadt ílbrincafatok úszkálnak
benne ; esetleg fehérvérsejtek vándorolnak belé

kisebb-nagyobb számban (genyes H.) ; a legsúlyo-

sabb esetekben pedig véres-bzös. A savós és a
genyes izzadmányok egy része maradék nélkül

felszívódhat, a súlyosabb genyes izzadmányok, va-
lamint a tibrinózusak, ha gyógyulás áll be, eltoko-

lódnak s lassanként kötszövetté alakulnak át. így
súlyos összenövések keletkezhetnek a hasüreg
egyes szervei között, amik késbb a szerencsésen
felgyógyult betegnek egész életén át a legkelle-

metlenebb tüneteket okozhatják.
A H. lehet ermflvi (traumás) eredet, amikor

a hasfalon erszakosan ejtett, a hasüregbe hatoló
sértések nyomán fertz csírák jutnak a hashár-
tyára; ide sorolhatók azok a H.ok is, amelyek a
különböz hasi operációk kapcsán, mint a leg-

rettog(»ttebb komplikációk léphetnek fel. Lehet
továbbá a H. abdominális eredet, amikor a has-
hártya fertzése az általa beburkolt szervekbl
indul ki ; itt elssorban a bélcsatorna átfúródása
révén létrejött gyuiadások kerülnek szóba (vér-
has, tifasz, fekély, vakbélgyuladás kapcsán), ame-
lyek egyszersmind a H.-ok legsúlyosabb alakjai.
De a bélcsatorna baktériumflórája akkor is fertz-
heti a hasliártyát, ha a fala ép ; ugyanis ha a
béltartalom továbbítása megakad, vagy a bélfal
vérkeringése aavart szenved, vagy a bélfal bak-

tériumok számára átjárhatóvá lesz. Igy jön létre

a bélcsavarodásoknál, bélbetüremkedóseknél, stb.

a H. A hashártyára a szomszédságból is terjed-

hetnek gyuiadások, így a mellhártya, szívbu-

rok stb. gyuladásai H.-ra is vezethetnek. Végül
a H.-ok egy részénél a kiindulás nem állapítható

meg ; ezelaiél feltesszük, hogy a fertz csírák

a vérkeringés révén jutottak oda (hematogén
infekció).

A H. lefolyását illeten lehet akut, vagy kró-

nikus, aszerint, hogy milyen baktériimiok s mi-
lyen mennyiségben jutnak a hashártyára. Rend-
szerint krónikus lefolyású a tuberkulózisos, sugár-

gombás H., ide szokták sorolni még a rákos és

szarkómás H.-okat is, amelyek azonban nem gyu-
ladásos megbetegedések.
A H. mindig komoly és igen sokszor élet-

veszélyes betegség. Rendszerint igen heves, a
megbetegedés kiinduló pontján fellép fájdalom-

mal kezddik, amely csakhamar az egész altestre

kiterjed. A betegek eleinte igen levertek, majd
magas láz lép föl. A has eleinte feszes, késbb
rendkívül felpuffad, egjTészt a felgyüleml izzad-

mány, másrészt a belekben felszaporodó bélgázok

miatt, úgy, hogy a rekeszizom megfeszítése foly-

tán a légzés is akadályozva van. A legkisebb érin-

tésre is óriási fájdalmak lépnek föl, úgy, hogj' né-

mely beteg még a takarót sem tri ilyenkor a
hasán. Makacs székrekedés, kínzó osuklás és há-
nyás jellemzik még a kórképet. A betegek majd-
nem végig öntudatnál vannak, csak az utolsó

órákban vesztik el eszméletüket s a megbete-
gedés 3—í-ik napján, gyakran az els hét végén
beáll a halál. Ha a betegség kiinduló pontját si-

kerül megtalálnunk s megszüntetnünk (perforá-

cióknál a nyílás bevarrása, csavarodások meg-
oldása, a beteg bélrész kimetszése, stb.), avagy
ha a megbetegedés már kezdettl fogva nem volt

nagyon rosszindulatú (pl. kisebb körülirt H.-ok,

gonorrhoeás, tuberkulózisos fertzések), úgy ked-

vez fordulatot vehet a dolog ; a láz, a fájdalmak,

a has puffadtsága lassanként alább hagynak, a
légzés szabadabb lesz. A betegek aránylag gyor-

san összeszedik magukat; de gyalcran egész éle-

tükön keresztül makacs székrekedés, koronkénti

kólikák, hányások maradnak vissza.

Az akut lefolyású H. gyakran krónikussá lesz,

anélkül, hogy a beteg állapotában valami lénye-

ges javulás állana be. A fájdalmak, valamint a

helyi tünetek meglehetsen elmúlnak, de a láz

nem sznik mog s a betegek í'—6 hét múlva
teljes kimerülésben pusztulnak el. Ha az ilyen

betegek meg is gyógyulnak, a beleik között oly

kiterjedt összenövések jönnek létre, hogy egész

életüket szenvedésben töltik el. Ha a H. lokális

maradt, úgy a tünetek sokkal enyhébbek s a vég-

leges gyógyulás hasonlíthatatlanul gyakoribb.

A H. kezelése a legtöbb esetben sebészi : ha
sebzések, a bélrendszer átfúródása okozzák, úgy
csakis a sebészeti kezeléstl remélheti (ha egyál-

talában lehetséges) eredmény ; bólcsavarodások-

nál, sérvkiszoruláHoknál is ez az egyetlen helyes

eljárás. Egyébként a tünetek enyhítésére kell

nagy gondot fordítanunk ; a fájdalmakat morttn-

nal enyhítjük, esetleg hideg vagy meleg boroga-

tásokat helyezünk a hasra ; a hányással, osuklás-
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sal saembmi gyomormosást alkalmazunk, vagy

Jeget adunk a beteg aiésjába. Küzdonüxik kell a
8^ olcrötlmedéeói^ eaemben (digallén, coflfein,

k !)ofeoakendósek stb.). A g>'óg>'Qló

Im ^ y«i eméeithetö. tápláló eledele-

ket adjunk, Ujet, tojást, búsleveseket, kevés jó

bort, stb.

Hasi csatomasejt, 1. Embriózsák-
Hasi forradás (qöt., sutura ventralis) v. var-

rat, a termnek vagy a termésnek az a része,

ahol az alkotó levelek két széle összeforrad. A H.

viselheti a mag\'akat, pl. a hüvelyben.

Hasi hagymás v. hastífusz (typhus abdomina-
üa), heveny fertzéses betegség, melyet az Ebertk-

Gaffky által felfedezett bacillus idéz e!ó. Ezen b«-

cillus a beteg béUmzamában szaporodik el, innen

azután az e^ai anrveaetet fertózi és mérgezi.

A bacillus nemcsak az flrülékben, hanem a beteg

minden váladékában benne lehet. Minden vála-

dék és a vele szennyezett anyag fertóz. A bacil-

lus életképessége nyirkos-sötét helyen (trágya-

dombban, kútíwn) hosszútartamá, száradásnak,

ntHpféiiynek kitéve hamar pusztul. 67<>-ra való

hevítés elegend az elölésébez. Némelyik g>'ó-

g>iilt egyénben hónapokig, st évekig megma-
rad élet^ és íertzképes állapotban a tifuszt»cil-

Ins (bacillusgazda). A beteg közvetlenül csak

egyes embereket fertz, ellenben a beteg ürüléké-

vel vagy váladékaival szennyezett ivóvíz (kút)

vagy tápszerek (különösen tej) tömegmegbetege-
déseket okoznak. Nagyobb járványok explózió-

Bzerúen, szennyezett viz útján szoktak keletkezni.

Ha a bébciUos egóssséges emberbe jut, ez még
nem jékent bete^éget ; a bacillus el is szaporod-

hat az egésraéges ember bélhuzamában, anélkül,

hogy beteggé tenné. A bél nyálkahártyájának
valamely elzetes, nem is jelentékeny bánilma-
WtBUtKágA szolgál alkalmi ok gyanánt a tifuszbe-

iBgség kifejldéséhez ; innen van, hogy néha csak
uapí, máskor hetek telnek el a fertAiödós és a
m^betegedés között.

A bet^aég lassan fejldik, fokozatosan leez a
beteg lázasabb és lázasabb, mintegy két hétig

tart, míg a magas láz állandósul. Bágyadtság,
majd levertség, gyengeség, ffájás képezik a be-

teg panaszait és sokszor hasmenés kíséri ezen je-

leoBégricet A magas láz idején, mely szintén 1—2
hét^ tart, az esimóletzavar gyakori, a beteg
nyugtalan vagy ahisiékony. A hmérsék fokoza-
tos csökkenése — ami mellett a napi hingadozá-
sok nag>'ok — zárja le a lázg^bét, ez a szintén

mintegy kéthetes szaka a betegségnek a folya-

mat gyógyulásával jár.

Az e^^ betegség tartama alatt szövdmények
.«nly(>s!)ithatják az állapotot és zavarhatják a ren-

des lefolyást. A halálozás 8— 10»/^
H.-ra jellegzetes: a höméra^ menete (a láz-

görbe), a has puffadtsága és énékeojrs^, a2-ik
h«H végétl a has brén, de ^yebtttt la elszórtan

föllelhet kölesnyi — lenoeényl, gyoigén kiemel-

ked piros foltok (roeeolák). yégttl a lép megna-
gyobbodása.
A kórisme felállítása óvatosságot igényel min-

dig, csak a lázmonet ismerete, tehát több napi ész-

lelés után tehet meg a diagnózis, ezt bakteríoló-

giás vizsgálat vérbl vagy ürülékbl megersít-

heti már a betegség elején. A bakteriológiás vizs-

gálat meglehetsen körülményes és csak erre be*

rendezett laboratóriumban v^^ezbet. A betegség
3-lk hetében vérvizsgálat döntheti el a kétes kór-

ismét; tifoszbetegnek a vérsavója él-élénken
mozgó, a folyadékban egyenletes elosztódásban

lev tifuszbacUlusokat bénítja és csomókba veri

össze (agglutinálja= Vídal-féle tifoszkémlés).

A betegség alatt a bélhu^amban jellegzetes el-

változások történnek : a bél nyiroktüszi, legin-

kább a vakbél billent>'újén és az ehhez vezet
vékonybélrészleten megduzzadnak, majd lágyul-

nak, kifokélye8ednek,pörkösödnek, azután öaijad-

zás útján behegednek. A fekélyes helyekrl vér-

zések történhetnek, a vérzés halálos is lehet. A
fekély átfuródáshoz vezethet. A bélfalnak ilyen

természet megbetegedése teszi szfikségessé a
bélhuzamnak kímélését a betegség egész tartama
alatt (diéta). Gyermekeknél, minél fiatalabbak,

annál kevésbbé történik fekélyesedés, ezért jobb
indulatú a betegség. A láz ellen legfképen hi-

degvizes begOngyölések vagy fürdk alkalmaz-
tatnak. Gyégysavó még megbizhatlan.

Tiszta^ggal az életmódban, gjanus helyrl
származó ivóvíznek mellzésével, ugyanitt min-
den tápszemek csak ftt, emberek tapintásától

és legyektl óvott állapotban való élvezésével a
tifnsz biztosan elkerülhet.

Védoltások, ezen célra preparált tifuszbacU-

lusokkal, jó eredményeket ígérnek.

Hasi lélegzés (abdominális lélegzés), férfiaknál

található, nknél a léle^sé« típusa mellkasi. L-

Lélegzés.

Hasi levél, 1. Ampkigastria.
Hasim (ibn Abd Jii»»iá/'>,Mohammedse ; állító-

lag egy kereskedelmi utazás alkalmával Gazzá-
ban halt meg. Azon családok, melyek a legitimitás

révén mint Mohammed ivadékai tartottak igényt a
khalifa-jogokra az omajjádok ellenében, Hásimi-
iáknak nevezték magukat.
Hasinditói (nSv ), 1. Euphorbia.
Hasi nyilasok a. m. ahdomináUs nyüátok

(1. o.).

Hasis V. tnolak, a kenderbl (Garmabis satíva)
készül részegít szer. Az Indiában term k^er,
melyet némelyek C indifa néven külön fegnak

tartanak, különösen ers H.-t szolgáltat. A H.-t oly

módon nyerik, hogy munkások meztelenül vagy
b^kTuhában a kenderfOldeken keresztül járnak s

szíjakból kézült ostorral jobbra-balra csapkod-
nak, miáltal a kender felületén lévó és a ható
anyagot tartalmazó mirigyek kinyílnak és a ben-
nük lév gyantás anyag az illet munkások b-
rére, mházatára és az ostor szkjaira ráti^iad,

ahonnan azt levakaiják és dinagyságú diun-

bókba összegyúlják. A H.-t pipában szívják el, v.

pedig mézzel, vajjal, ftanrakkel, liszttel tésztává

gyúrják és rágicsálva fogyaamák. Sokféle ható-
anyaga köziU gyantás v. uékcmy bódító anyagok

:

camutbin, ctumábmm, cttmm&m és egy gccs-
okozó, a UttmocoMtabm iamoratoaok. Azenh^
kendernek ilyen hat^ony gyaotá^ ntneaen. A
H.-élvezet a hinduk, perzsák, arabok között igen
elterjedt. Kellemes kábálom vezeti be a mérge-
zést, melyre jellemzó a téiröl, idöröl való foga-

lom elyesstóse, WSkéktOaek, a Tégtelen flrben
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lebegnek érzik magukat a mérgezettek, élve-

zetes hallucinációik vannak, végül izommerev-
eéges mély bódulatban (katalepszia) feküsznek

1—2 napig. A H. az idegrendszert megtámadja
és hamar tönkre teszi : csendes rültség, paraíi-

zis lesz a következménye. Számos ily H.-rült

bolyong Indiában, hol szenteknek tartják ket,
de ha egyet hirtelen elfog a gyilkolási mánia,

szabály, hogy le kell lni vagy szúrni a szeren-

csétlent. Kedveit élvezeti cikk a hhang v. gnaza
is, a kender virágzó, részben már magvadzó galy-

csácsai, mit pipából füstölnek. Hozzánk rendesen

ez kerül csomagokba préselve és belle kivonatot

és szeszes tinkturát készítenek, miket bódító gya-

nánt használ az orvosi tudomány. A bromidiának
is alkatrésze. Köhögési inger csillapítására 005—
010 g.-ot rendelnek a kivonatából.

Hasi szervek (organa abdominis), mindazon
szervek összessége, melyek a hasfalak által kö-

rülhatárolt hasüregben feküsznek. E szervek kü-
lönböz vonatkozásban állanak a hashártyához,
amely azokat tökéletesen v. tökéletlenül borítja,

s e szerint hashártyán belüli (intraperitonealis)

és hashártya mögötti (retroperitonealis) csoportra

oszthatók. Fent a szervek a rekeszizomig terjed-

nek (diafragma), mely a mellüregi szervektl vá-
lasztja el ket, lent egyesek átmennek a meden-
cébe. A hasüreg felnyitása után fent baloldalt

látjuk a gyomrot, melynek jórésze a bordák s a
máj áltaí van elfedve. Fent jobbra van a máj, a
gyomor bal vége, az ú. n. gyomorfundus mögött
a 9—11. borda területén fekszik a lép. A máj alsó

szélén az epehólyaa kis része emelkedik ki, a
többi szervet a hashártya egy nagy.gyakran zsír-

ral átsztt lemeze : a nagy cseplesz fedi, mely alól

csak oldalt s lent bukkannak el egyes bélrész-

letek. A cseplesz alatt van a kacsokba (ansae in-

testinales) rendezett vékonybél, melyet jobbról, fe-

lülrl és balról a vastagba vesz körül keret mód-
jára. A jobb csipárokban van a vakbél s ennek
függeléke, a féregnyujtvány. A bal csipárokban,
a vastagbélnek a medencébe való folytatásaképen
kezddik az S alakú sigmabél, mely a medencé-
ben a végbélbe megy át. A medence elüls falán,

tehát tkp. már nem a hasüregben, van a húgy-
hólyag, 8 a hólyag és végbél közötti területen n-
ben a bels nemi szervek, ú. m. a méh, a kürt, a
petefészek s a széles méhszalag. Az itt felsorolt

intraperitonealis szerveken kívül vannak a retro-

peritonealis szervek, melyek közül legfontosab-

bak : a paikóbél (duodonum), a hasnyálmirigy, a
12. háttcsigolyától a 2. ágyókcsigolyáig terjed
vese, ennek fels végén a mellékvese, a vesétl
lefelé haladó húgyvezetöcsö, a nagy erek s több
apró, kisebb jelentség szerv. Mindezen szervek-
kel bvebben az illet szerv címén foglalkozunk.

Hasitókba ojtás, 1. Ojtás.
Hasító, kizárólag halak felhasítására szolgáló

kés.

Hasitóék v. védöék, 1. Famunkáló gépek.
Hasitó lejsze, 1. Fejsze.
Hasító fürész, 1. Frész.
Hasitó gép, a faköszörül- és faoellulóz-gyá-

rakban használt himba mozgású, baltaalakú ha-
sító késekkel ellátott gép. Szerkezete egy vasáll-
ványra kell magasságú csapágyakba ágyazott

tengelyen ingó mozgást végz háromágú kereszt-

bl áll, melynek két vízszintes ága 30—35 cm.
magasan az öntöttvas felett egy-egy ékszer ha-

sW) baltát tart, míg alsó ága az asztal alá nyúlva,
hosszú keretben végzdik, mely keret egy csuszó-

sarut vezet egyenes vonalban. Ennek a csúszó-

samnak furatába illeszkedik az asztal alsó lábaira

ersített csapágyakban fekv tengelyre ékelt for-

gattyú csapja és forgása közben a himbát leng
mozgásban tartja. Forgását e forgattyú rendsze-

rint a tengelyére ékelt szíjkerék útján gz, gáz
vagy vízerejíi motortól nyeri. Az asztal felett

leng két balta alá helyezik az elaprózott fahasá-

bokat, úgy hogy az épen lefelé haladó baltaszer
ék belevágva ketté hasítja azokat.

Hasitó tanya, a hal feldolgozására, nevezete-

sen hasításra, sózásra és szárításra szolgáló ál-

landóbb jelleg halásztanya.

Hasított br. Fels bröknek készítése végett

a vastagabb, félig vagy egészen kicserzett brö-
ket, illetleg a préket hosszirányban ketté hasít-

ják s így egy brbl kettt nyernek. Ezt a mve-
letet gépekkel végzik, melyeknek f alkotórésze

egy szilárdan megersített vagy mozgó kés. A
legtökéletesebb hasítógépek a szalagkéshasító-

Hasitott faáru, az a mfa, melyet ékalakú szer-

számmal a fa rostszálai mentén való elválasztás,

hasítás útján készítenek. Ilyenek a különböz don-

gák, részben a kerékgyártófa, néha a hangfenék
és hangszorfa, evezölapátoknak való fa, zsinde-

lyek, fakéreg, fapálcikák, faszegek (cipészeknek),

skatulyaforgács, szita- és rostakávák stb.

Hasitottláb rákok (Schizopoda, áiiat), a ma-
gasabbrend páncélos rákok (Thoracostraca)
egyik rendje, melyre jellemz, hogy az idetartozó

rákok állkapcsi ós járólábain kifelé álló, hosszú,

tagolt függelék van, ezért végtagjaik ketté hasí-

tottaknak látszanak. 50 tengeri faj ismeretes. Né-
hány fajuk Észak-Európa és Észak-Amerika na-

gyobb tavaiban él. Ismertebb nemek : Mysis
Éuphasia, Thysanopoda.

Hasított pajzs, 1. Mesteralakok.
Hasított patájúak (Bisidca), 1. Kérdzk.
Hasizmok, a hasfalakat alkotó izmok, ahová

a következ izmok tartoznak : ell a középvonal
mellett halad végig az egyenes hasizom, mely az

oldalsó H. bnyéi áltaí alkotott hüvelybe van
zárva. Több inas beírat (insoriptio tendinea) van
benne a szelvényezettség jeleképen. Vele közös

hüvelyben van a loboralakú hasizom, mely az
erszényes emlsök erszényizmának felel meg.
Oldalt három izom van egymás fölé rétegezve : a

küls ferde husizom, a bels ferde hasizom s a

haránt hasizom ; a ferde izmok a mellkas borda-

közti izomzatának folytatásai. Hátul egy hasizom
van, a négyszög ágyékizom a 12. borda s a
csipötaréj között. A H., nevezetesen a bels ferde

hasizom származéka a hererázó izom (1. o.).

Hasi zsigerek a máj, lép, vesék, mellékvesék,

hasnyálmirigy, a gyomor, vékonybél, vastagbél.

A végbél már a medencezsigerok közé tartozik, a
nemi szervekkel együtt. A hasüregben való hely-

zetüket 1. Hasi szervek. L. még Testüregek,

Zsigerek, Hashártyn.
Haskonias MVialy, 1. Ascanius.
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Haskoro, a négy lábon járó állatoknál, föIeg a
p&tiks állatoknál, a térd t^ékátöl a has oldalsó

szélére húzódó bórkettózet, melyben ers bór-

izomrószlet fofílal helyet Ez a brfelület igen ér-

zékeny, érintésre (pl. légycsípésre) a benne lév
izom hirtelen eröeen tessehúzódik. A bórkettózet

lazább héxagatbs ft Bír aránylag könnyen és gyor-

san rakódik le és halmozódik fel, ezért hízó mar-
háknál a H.-ot is szokták tapogatni, átfogni a hí-

zás fokának megállapítására (ezenkívül fölcg a
farok tövétói lefelé és elre húzódó börkettózetet).

Haslátmak, 1. Csigák. — AH. legnagyobb ré-

sze vizi és pedig tengervizi lakó volt a geológiai

multakban; kevesebb számúak voltak az édes-

vizekben és a sasárazfóldön élk. Már a Kambrium-
ban fellépnek s ez idótól kezdve fokozatosan fej-

lödnek máig és ma érik el fejlettségük legmaga-
sabb f(íkát. Nag>'obb számban fképen a harmad-
korban szwepelnek, amikor a ma él génuszok
is kifejldnek. Igen fontos vezérl kövületeket

szolgáltatnak. Az slény-tanban felosztják ket

:

A) Prosobranchia. Ide tartoznak: 1. Cyclobran-
china ; 2. Aspidobranchia. Ennek fontosabb csa-

ládjai : Finurellidae, Bellerophontldae, Plenroto-

marildae, Turbinidae, Trochidae, Xenophoridae,
Neritidao;3. Ctenobranehina. Ennek fontosabb csa-

ládjai: Ptirpurinidae, Naticidae, Paludinidae, Tur-
ritellidae. Meloviidae. Corithidae, Stromlidae,

Colnmbellidae, Buecinidae, Muricidae, Fusidae,
Pleurotomidae. B) Heteropoda ; C) Opisthobran-
chia ; IJ) Pteropoda ; E) Pulmonata.

Haslágyitó fü (növ), I. Mályva.
H&sler, német zenész, 1. Hassler.
Hasli, az Aare iosrfolsó völgyszakasza a Ber-

ner-Oberiandban. a Brionzi-tó felett lév 40 km.
hosszú völgyrészlet. Természeti szépségekben fe-

lette gazdag, baloldalt a Wetterhom, Schreok-
hom és a Grimsel-hágó, jobboldalt a Galenstock
és Titlis környékezik, a völgy szépségeihez tar-

toznak a Handeck, Reichenbach vízesések, az Alp-
bach, Lauteraarbaoh, Finsteraar, Rosenlaui jég-
árak. A Bomer-Oberland a H.-völgy feletti Brü-
nig-hágón nyer összeköttetést a Vierwaldstátti-tó

vidékével. Fóbb mellékvölgyei a reichenbachi,

gadmeni, guttanneni és az urbachi. A völgy fels
részének (Ober-H.) területe 592km»,(i9io)67981ak.,
összesen 6községe van.lakosai havasi gazdálkodók
és fafaragók. Német származásnak, protestánsok,
kiváló turistavezetk és vadászok. Svájcnak leg-

szebb termetú és külsej emberei. A H.-völgy
lakói 1.334. szabad akaratukból Bemhez csatla-

koztak és ezért sok kiváltságot élveztek.
Hasli-Jungfrau, svéjiá hegy, 1. Wetterhorn.
Haslingden. város Lancaster angol county-

ban, (Dl II 18.723 lak., k- és szénb^ákkal.
Haslinger. Tobias, az osztrák H. zenemúkiadó-

oég megalapítója, szül. Zellben 1787 márc. 1.,

megh. u. o. 1842 ján. 18. Beethovennel élénk le-

velezésben állott, a mainzi Cácilia-ban Beethoven
humoros életrajzot is írt róla. Fia és atóda, H.
Kari (1811—1868), szorgalmas zenoBienö volt,

száznál több múvet halott hátra.

Hasli-Scheideck, 1. Scheiáeck.
Hasló, a kocsiderék alatt átmen fa v. lánc,

mely a kocsi szilárdítására, derekának behi^jlám
ellen való. H. a. m. hátsz^ is.

Hasmagzat, ez elnevezést alkalmazni lehet arra
a magzatra, amely méhen kivüli terhesség kö-
vetkeztében a szabad hasürbe jutott s ott fejl-

dött vagy ott halt meg. .\z ily magzat hasmet-
széesel vagy a hüvelyboltozat megnyitásával hoz-
ható a vilácra.

Hasmasszázs, a hasfalak s a hasüreg bizo-

nyos szerveinek masszirozása. Simítások, nyo-
mások rendszeres alkalmazása, melynek célja

volna a ha.sfal izomzatát erteljesebbé tenni, a
gyomor és belek mozgását — a masszás módja
szerint — megnyugtatni vagy élénkíteni, vagy
pedig a vérkeringésre gyakorolni befolyást. Hasz-
nálatos székszorulás, különböz g>'omor- és bél-

fájdalmak kezelésében, valamint kórosan emel-
kedett vérnyomás csökkentésére. A hasfal kövér-
sége ellen hatástalan. Avatatlan kezekben vesze-
delmes (bélátfúródás, elvetélés stb.).

Hasmenés (diarrhoea), gyakori (egy nap alatt

akár 10—20) híg pépes, esetleg vizes székelés,

ami többféle bajnak lehet közös tünete. Oka egj'-

részt a normálisnál gyorsabb bélmozgás, minek
következtében id sincs arra, hogy a béltartalom
megsrsödjön, másrészt bizonyos H.-eknél b-
vebb bélbeli folyadékelválasztás is hozzájárul. A
H. tehát csupán tünet, nem betegség, s az orvos
egyrészt a betegnek, másrészt az ürüléknek vizs-

gálatával határozhatja meg a H. okát s a teendk
is ennek megfelelen alakulnak. L. még Vékony-
bélhurut, Va.staghéihnrut, Végbélbetegségek, Vér-
has, Tífusz, Kolera. Tetxezmus. A H.-t okozó
gyors bélmozgás többféle módon származhatik

:

leggyakoribb bélhurut folytán és bizonyos mérge-
zések következtében, jellemz jelensége továM)á
több fertz betegségnek is (kolera, tifasz) és
végül a bél beidegzési izgalma által is létrejöhet

(ijedtség, lelki izgalmak).

Háziállatokban gyakori a H., ritkán folyo-

mánya túlságos vizdús takarmány (répalevél, ré-

paszelet, szeszmoslék) etetésének, hanem rend-

szerint jele valamely betegségnek. Nevezetesen
kísérje a hevenyes bélhumtnak és bélgyuladás-
nak, némely mérgezéseknek és s^átos fertz
betegségeknek (l^pfen^. szopomyica, keleti mar-
havész, sertéspestis, baromflkolera stb.), vala-

mint az általános vérfertzöttségnek, továbbá
eléggé gyakran a bélférgességnek. Tartós, makacs
H. kíséri az álgtimkóros bélgynladást, mely
szarvasmarhákban fordul el s hetek vagy hóna-
pok múlva a betegek kimerülésére vezet. Termé-
szete felismerhet a leprabaoillusokhoz hasonló

ragálynak a bélsárban vagy a végbél nyálkahár-
tyájáról lekapart anyagban való mikroszkópos ki-

mutatása, továbbá a madárgttmbadllusokból ké-
szített tuberkulin befecskendezésével kiváltott

lázas hemelkedés alapján. A valódi bélgttmkór
többnyire csak a lovaktonokoz tartós H.-t. A valódi

és az álgümkóroe H. gyógyíthatatlan, viszont a
vízdús takarmány okozta H.-t szárasabb takar-

mány adása vagy a répalevelekhes krttapor hoz-

zákeverése megszünteti. Nagyon gyakran halálos

továbbá az tUszfilöft állatok H.-e {\rvérhasl A bél-

férgek okozta H. megsznése csakis a bélférgek
elhigtása után remélhet. A bél boratos és gynla-
dásos betegségeihez társnlt H. orvodása m^-
egyes » báhnrat és a bélgynladás orvoslásával
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.08 a H. csillapítása csak akkor megokolt, midn
már soká tartott, vagy a beteget kimeríti. Erre a

célra alkalmasak : meleg borítások a hasra, nyál-

kás fzetek vagy levesek, ópium, a csersav és

annak különböz vegyületei, továbbá a biszmut-

készítmények. Madaraknak nagyon elnyösek
azonfelül 60—70" C meleg homokfürdk.
Hasmetszés (laparotomia), a hasüregnek a

hasfal brének, izomzatának és a hashártyának
átmetszésével történt megnyitása, hogy a benne

lev szerveket az operáció számára hozzáfér-

hetvé tegyük, vagy hogy a hasüregben folgj'^ül

folyadékot, kiizzadást kiboesáthassuk, onnan ki-

moshassuk, vagy hogy valamely betegség termé-

szetérl fölvilágosítást kapjunk (explorativ la-

parotomia). A H. csak azóta kezd a sebészetben

nagyobb tért hódítani, mióta a fertzés lényegé-

vel, módjaival tisztában vagyunk s amióta esz-

közeinket, kötszereinket megtanultuk biztosan

csíramentessé tenni. Míg azeltt inkább az oldal-

metszések voltak divatban, addig ma csaknem
kizárólag a középen, a fehérvonalban nyitják

meg a hasat (laparotomia mediana), és e metszés
szükség esetén ferde metszésekkel meghosszab-
bítható. Ha a hasüreg megnyitása nem a kö-

zépvonalban történik, ajánlatos az izomrostokat

lefutásuk irányában tompán szétválasztani, hogy
ezáltal a mozgatóidegok átmetszését biztosan el-

kerüljük (Kocher). Az aszepszis gondos betartása

mellett az egyszer H. nem súlyos mtét, azon-

ban a hasüregben szerveken végzett mtétekkel
kapcsolatban a legkomolyabbak közé tartozik.

Hasmoneosok, 1. Makkabeusok.
Hasner, l.Joseph, arthai lovag, osztrák szem-

orvos, szül. Prágában 1819 aug. 13., megh. u. o.

1892 febr. 22. Prágában tanult, 1848. magánta-
nár, 1852. rendkívüli, 1856. pedig a szemészet
rendes tanára lett a prágai egJetemen. Irodalmi

dolgozatai a szemészet körébe tartoznak. 1869-
töl szerkesztette a Zeitschi'ift für Heilkunde-t.

2. H., Leopold, arthai lovag, osztrák állam-

férfiú, szül. Prágában 1818 márc. 15., megh. Ischl-

ben 1891 jún. 5. 1848-ban a hivatalos Prager
Zeitxmg-ot szerkesztette. 1851-bon a prágai egye-
temen a közgazdaság tanára lett. 1861-ben bevá-
lasztották a cseh tartománygylésbe és az osztrák

képviselházba, melynek alelnöke, majd 1863. el-

nöke lett. 1865-ben a bécsi egyetemre helyezték
át. 1867 dec. Auersperg herceg minisztériumában
átvette a közoktatásügyi tárcát. H. népiskolai tör-

vénye az állami felügyelet létesítésével felszaba-

dította a népoktatást a vallásfelekezetek felügye-

lete alól (1869 máj.). Mikor 1869 végén a Taaffe-

minl.sztérium felbomlott, 1870 febr. H. állott az

új alkotmányos kabinet élére, de a fóderalisták-

nak a parlamentbl -való kivonulása után márc.
végén visszalépett. Ezután az urakházában sze-

repelt 8 különösen az egyházpolitikai kérdések-
ben emelte fel szavát. Emlékiratai (Denkwürdig-
keiten) 1892. jelentek meg Stuttgartban.
Hasnyál helyett jobb kifejezés a bélnyál, a fe-

hónniij (punkn'asz) váladéka. L. Fehérináj.
Hasnyálmirigy (helyesebben bélnyálmitigy)

a. m. pankrcdsz v. feliérmáj (1. o.).

Hasnyálmirigy-kivonat. A forgalomban lev
sok készítmény állatok (marha) hasnyálmirigyé-

nek beszárított vizes vagy folyékony glicerines

kivonata. Akkor jó, ha fehérjét, zsírt és keményí-
tt is tud bontani, mint a mköd mirigy. Csak a
belek lúgos közegében hat, a gyomornedv tönkre

teszi. Ezért a gyomorban nem oldódó keratin- v.

glutoid-kapszulába zárva kell lenyelni. Hiányos
emésztésnél 01—05 g.-os adagjait rendelik na-

ponta 3-szor étkezés után.

Hasogató, különleges hasítószerszáma a pin-

térnek, mellyel a fenyfát dongákra hasogatja.

Jellemzje, hogy tartónyele a szerszám síkjába

és az él hosszára merlegesen esik. A fába való

behajtása bunkóval történik.

Hasonalaknság, 1. Izomorfizmus.
Hasonlat, egy dolog valamely tulajdonságá-

nak, sajátosságának azáltal való kiemelése, ki-

domborítása, hogy valamely más, egyébként tle
különböz dologban ugyanazt a sajátosságot fel-

mutatjuk. Ezáltal figyelmünk élesebben fogja fel

a szóban forgó sajátosságot. A H. ezért fontos,

mint a magyarázat segédeszköze, fleg ha elvon-

tabb gondolatokat kell érthetvé tennünk, de

fontos a költi nyelvbon is, amidn a figyelmet

irányítván, szemléletessé t«szi azt, amin egyéb-
ként a gondolat csak elsiklanék. Az a sajá-

tosság, melyben a két összehasonlított dolog meg-
egyezik, a hasonlítás szempontjának (tertium

comparationis) nevezhet. Minthogy ritka eset az,

hogy a különbözkben azonosnak gondolt tulaj-

donság valóban minden tekintetben azonos legyen,

majdnem minden H.-ról mondhatni, hogy sántít

(omne simile claudicat). A H.-tól különbözik a

metafora, amidn két egyben hasonló dolgot nem
hasonlónak, hanem — tudva túlozván— azonos-

nak mondunk. Ha azt mondjuk : Az álom olyan,

mint a pillangó, ez H. ; ha pedig így mondjuk

:

Az álom pillangó, ez metafora. A különbség te-

hát csak kifejezésbeli.

Hasonlító rag, így nevezik némely magyar
nyelvtanok a -kép és -ként névragokat, minthogy
összehasonlítást fejeznek ki.

Hasonló háromszögek, 1. Háromszög.
Hasonlóság. Két geometriai alakzat hasonló,

ha az egyik két tetszleges pontjának egymástól

való távolsága s a másik megfelel pontjainakegy-

mástól való távolsága között az aránj' állandó. Ha
az egyik alakzat A, B, C... pontjainak a másik-

ban A'. B', C ... felel meg, úgy

:

AB : A'B' = AC : A'C = BC : iJ'C = . .

.

Az egyik alakzat oly pontjainak, melyek egy
egyenesen vannak, a másik alakzatban szintén

egy egyenesen lev pontok felelnek meg, to-

vábbá az egyik alakzat bármelyik két egye-

nesének hajlásszöge egyenl a másik alakzat

megfelel egyeneseinek hjylásszögével. Térbeli

alakzatoknál az egyik alakzat bármely síkjának

a míisik alakzatban megint sík felel meg, két sík-

nak pedig ugyanolyan hajlásszög két sík. A H.

jele oo (fekv fordított S a latin similisböl).

Két hasonló alakzat mindig úgy helyezhet el,

hogy a megfelel pontokat összekötó AA', BB,
CC. . . egyenesek egy S pontban — a H-i
pontban (centrum) — találkoznak (1. az ábrái).

Ha két hasonló alakzat így van elhelyezve, akkor

hasonlóknak és hasonló v. perspektiv helyzetek-

nek mondjuk, ritkábban egy szóval homotetücusok-
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nak. Ha ily alakzatokban két megfelel pont, A és

A', az iS-nek agyanazon oldalán van. akkor iS a két

alakzatnak (ábránkban I és Il-nok) küls HA

pontja: ha ellenben S ta A é» A' közé esik,

akkor S (ábránkban I és Ill-ra nézve) bdsö HA
pont.

Hasonlósági pont, 1. Hasonlóság.
Hasonmás, általában két vagy több tárgy, me-

lyek egymáshoz te^jeeen hasonlök. Különösen va-

lamely eredeti fesánteyntán készített kép; to-

vábbá kézirat, mely valamdy híres egyén íi^&sát

utánozva tünteti fel. Átvitt értelemben két vagy
több személy, kik ecrymáshoz hasonlók.

Hasonazenvi gyógymód, 1. Homeopátia.
Haaonszerüség. 1. Analógia.
Baaonszer szervek, a. m. homológ szervek.

L. Homolói/ia.
Hasonoiáa (asszimiláció), a nyelvtanban a

szomszéd hangoknak kölcsönhatása és teljes ki-

egyenlítödé8e.Részbeii hasonulás pl. lélegzik e he-

lyett lélekgik, oszián e helyett az(u)tan (az elsó

példában a kemény k a lágy z kedveért ^vé lá-

gyult, a másodikban a lágy z a kemény t miatt
íz-szé keménj-edett). Te^ee H., ha tegnap helyett

azt mondjuk tennap, vagy reavel helyett reggel;
itt tulajdonkép elvész az egyik mássihangzó s a
másikat pótlásul megketttete^ük, megnyitQuk

:

pótió nyújtás (v. ö. Simonyi, A mássalhangzók
hasonulása, Nyelvtud. Közlemények, 14. köt). A
magánhangzók H.-ai közül legfontosabb a magyar-
ban a hangrendi illeszkedés (1. o.) s a németben az

umlaut. Megkülönböztetünk élSrtkató (progresz-

sziV) és hátraható (regresszív) H.-t, a 8zerínt,amint

valamely hangelórehat a követkósö hangra vagy
pedi^ hátra a megelzre. Elörehatópl. txw-^
helyett ixis-ban, hátítüiató : nap-estig helyett nep-
estig. V. ö. &»&ó Sándor, A magyar magánhangzó-
üleszkedt«!. Budapest 1902.

Hasparák. 1. Hasúszók.
Hasparás halak (Pisces dbáonúnales, üut),

azokntik a halaknak gyjtneve, amelyeknek has-

úszója (redeti helyét a hason megtartja. A H.-kal

ellont(<tben azokat a halakat, amelyeknek has-
úszója a mellre, illetve a torok tí^ékára húzódott,

'iAQ\l\iiatita (Pisces thoracici), illetve Torokparás
halak (Pisces jugulares) néven szokás Oesze-

foelalni. A H.-hoz tartoznak : a ponty-, a harcsa-,

a lazac-, a csuka- és hering-félék.

Hasparások, 1. Hasparás halak.
Hasparren (^tad: aaqMmui), köz8^ Bassee-Pyré-

nées francia dép.-ban, Bayonne j.-ban, 5735 lak.,

bór-, kötél-, csokoládégyártáasal ée szandálkéezí-

tées^. A templomban látható felirat Augustus
római császár koráKil való. e szerint a Garonne
és a Pireneusok között lakó népek ktüönválva
maradtak Galliától.

Haspe, város Amsberg porosz kerületben.

(1910) 23,481 lak., nagy vaamfivekkel ée vaeolTBSi-
tókkal. kasza- és lakatkéeiítésBeL

HaspingerH/o^ann (szerzetesi nevén Joachim),
tiroli szabadsághs, szül. t^ankt-.Martinban (Pus-
terthal) 1776 okt. 28.. megh. Salzburgban 1858
jan. 12. Már mint diák harcolt a franciák ellen

(1796—97), 1802. a kapucinus rendbe lépett és

hazafias szónoklataival tUnt ki. Mikor Ti rol ba
jor uralom alá került, H. a hazafiak ligájának

tagja lett s nagy része volt az 1809-i felkelés szer-

vezésében és vezetésében. A bécsi béke után (1809
okt.) volt az, aki Uofer Andrást új felkelésre

biztattaDe a franciák csakhamarelnyomták amoz-
galmat, Hofer fogságba jutott, H. megmenekült
és egy évi bigdosás után 1810 okt. Bécsbe jutott.

1815-1836-ig az alsó-ausztriai Traunfeldben volt

plébános. Azután njmgalomba vonult, de 1848.
mint tábori pap elkísért eg>' tiroli vadá.>zcsapatot

az olasz harctérre. Holttestét Innsbruckban tt'met-

ték el Hofer tetemei mellett. 1908-ban Klausen-
ben szobrot emeltek emlékének. V. ö. Schallham-
mer, Biographie des Joachim H. (Salzburg 1856).

Hasporasok a. m. abdomináUs nyílások (1. o.).

Hasprés (prelum abdominale) alatt értjük a
hasizmoknak és a rekeszizomnak (diafragma)
egjüttes mködését. Mélyebb inspiráció (beléleg-

zés) után zárt hangrés mellett e két izomcsoport
nwry nyomást tud gjakorolni a hasüreg tartal-

mára. A H.-nek szerepe van székelósnél, szülés-

nél, \'izelésnél, sót hányásnál.
Haspnüadás, 1. Mdeorizmus.
Hasrágás, 1. Kólika.
Hasreílex a. m. hasfalreflex (1. o.).

Hasct^ természetiajzi nevek után Hassaü
Hill Arthur angol botanikus, vagy Hassdquist
Friedrich, dán tudós nevének rövidítés.

Hásság (azeltt: Haschagen), nagyk. Nagy-
Kükülló vm. medgyesi j.-ban, (i9io) 1087 oláh és
magjar lak., u. p. és u. t. Ladamos.

Hásságy, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (i»io)

579 német lak., u. p. Xagykozár, u. t. Üszög.
Hassal-féle testek, Hassal angol orvos (1817—

1894) által a osecsemómirigyben (thymus) fölfe-

dezett mikroezkópos nagyságú, siyátszera réteg-
zetes testek, amelyek egy-egy mírigysziget kö-
zepén fekszenek, s belsejükben kis festékcsomót
tartalmaznak. Jelffliteégük nincsen teljesen tisz-

tázva, li. TfMtMtS.

Haase, elbb önáUó falu, 1910 óta Kiél ponn
város eg>ik kerülete.

Hasae, 1. Emst. német politikus, szüL Leuliti-

ben 1846 febr. 14., megh. Lipcsében 1906jan. 12.

1866-ban a szász hadseregben harcolt, 1870. pe-

diga flnuicia hábm'úban vett részt, hol meg is se-

besfiit isiben kiltt a hadseregbl és Lipcse
város statisztikai hivatalának fnöke lett 1886
óta a lipcsei egyetemen a statisztikát és gyarmat-
poUtikát adta el. Bláik részt vett a német gyar-
mati és nenmti moigalmakjban s 1893. a nagy-
n-ét szövetség (AUdeurtadier Verbsnd) vezérl
ehiöke lett 1893—1903-ig tagja volt a birodahni

gytUésnek is. Nemwti bozf^ma azonban elfo-

gulttá telteés IgMBágtalMi timiidásotait intésett

hazánk tíkitk a magyarorsiági németség üdéké-
ben. Számos statisztikai, ktagaadasági és poUti-
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kai munkát írt. Tanalmányainak eredményeit

nagyszabású munkában (Deutscbe Politik) akarta

összefoglalni, melybl azonban csak az I. kötet

:

Heimatspolitik (München 1905—07, 4 füzet) és a

Il.-nak: Weltpolitik 1. füzete jelent meg (u. o.

1907).

2. H., Johann Adolf, a XVIU. sz. legtermé-

kenyebb és legünnepeltebb operakomponistáinak

og^e, szül. Bergendorfban (Hamburg mellett)

1699 márc. 25., megh. Velencében 1783 dec. 16.

Karrierjót mint tenorista kezdte Hamburgban
(1718). Braunschweigban került szinre els ope-

rája, az egyetlen, amely német szövegre készült

:

Antiochus (1721). Legnagyobb sikerét 1726. Ná-
polyban aratta Sesostrato c. dalmvével. Olaszor-

szágban kiváló népszerségre tett szert és az ü
Sassone (a szász) melléknevet nyerte. 1727-ben
Velencében lett karmester és megismerkedett
Bordoni Faustinával, a világhír énekesnövel,

akit 17-30. nül vett. Drezdában, Itáliában, Lon-
donban, Parisban és Bécsben rendkívüli sikereket

aratott a múvészpár. H. 70 operát, 14 oratóriu-

mot, 5 Tedeumot, számos misét, egy rekviemet
és sok zongoradarabot Irt. Müveinek egy része

1760. Drezda bombázásakor a lángok martaléka
lett. Életrajzát megírták: Candler (1820) és

Mmnwke (J. A. H., 1904), aki mveinek temati-

kus katalógusát is összeállította (1906). — H. fe-

lesége. Bordoni Faustina, régi nemesi család

sarja, szül. Velencében 1700., megh. u. o. 1786
nov. 4. Els nagy sikerét 1711. aratta Pollarolo

Ariodantejában, 1725. 15,000 forint fizetéssel

szerzdtették Bécsben, 1726. Handel 2000 font

sterling fizetéssel London számára kötötte le. Élet-

rajzát megírták : Niggli (1880), Urbani de Ghel-
tof (1890) és Elise P6lko (1895).

3. H., Kari Eivald, német orvos, szül. Drezdá-
ban 1810 jún. 23., megh. Hannoverban 1902.
szeptember végén. Hosszabb ideig tartó tanul-

mányútja után Lipcsében telepedett le, ahol 1836.
prosektor és magántanár, 1839. a kórboncolástan
rendkívüli tanára lett. 1844-ben Zürichbe ment,
mint a belgyógyászat tanára. 1852-ben Hoidel-
bergbe, 1856. pedig Göttingenbe hívták meg.1879-
ben nyugalomba ment, mint a német klinikusok
nesztora. H. fleg az agy- és idegkórtannal fog-

lalkozott és e téren igen kitnt. Mvei közül em-
lítendk : Anatonüsche Beschreibung der Krank-
heiten der Zirkulations- und Respirations-Organe
(Leipzig 1841, angol ford. 1846) ; Die Krankheiten
des Nervenapparates (Erlangen 1855, II. kiad.

1868) ; azonkívül kiadta : Erinnerungen aus mei-
nem Lében c. mvét (1902), amely két kiadást ért.

4. H"., Kari, német anatómus, sztll. Töningben
(Schleswig) 1841 okt. 17. Göttingenben és Kiéiben
tanult, 1864. prosektor Kiéiben, 1867. Würzburg-
ban és 1873. Boroszlóban lett egyetemi tanár.
Müvei : Anatomische Studien (Leipzig 1870—73)

;

Das natürliche System der Elasmobranchier
(Jena 1879—82); Morphologie und Heilkunde
(Leipzig 1880) ; Beitráge zur allgemeinen Stam-
mesgeschichte der Wirbelthiore (Jena 1883); die
Formend. menschlichen Körpers und die Form-
verándorungen bei d. Athmung (u. o. 1888—90);
Kunstetudien (mútörténeti tanulmányok, u. o.

1882-94); Die Venus von Mllo (1904).

5. H., Max, német zeneesztetikus, szül. 1860
nov. 24. Buttelstedtben, Weimar mellett. Sajtó

alá rendezte és szerkesztette Comelius Péter m-
veinek összegyjtött kiadását.

Hasselberg, Per, svéd szobrász, szül. Ronne-
bey közelében 1850 jan. 1., megh. Stockholmban
1894. Tanulmányait Stockholmban kezdte meg,
majd 1877-tl a párisi École des beaux-artsban F.

Jouffroy növendéke volt. 1891-ben Stockholmban
telepedett le. Mvei közül említendk : Hóvirág,
Béka, Tengervtrág stb.

Hasselquist, Friedrich, svéd természettudós,

szül. Tömevallában (Svédország) 1722 jan. 14.,

megh. Palesztinába utaztában, Szmima mellett

Bin Bagdában 1752 febr. 9. Munkája : Iter Pales-

tinum (kiadta Linné, Stockholm 1757).

Hasselriis, Louis, dán szobrász, szül. Hilleröd-

ben 1844 jan. 12., megh. Kopenhágában 1912 máj.
19. Kezdetben a kopenhágai akadémián, majd
H. W. Bissennél tanult; 1869. Rómába ment.
Nevezetesebb mvei : Dávid ; Diszkoszdobó ; An-
dersen, Bellmann, Sörén Kirkegaard bronzszob-

rai ; Heine Henrik tilöszobra, mely Erzsébet ki-

rályné megrendelésére készült s egyideig a korfui

Villa Achilleion eltt állott, majd 1910. Hamburg-
ban helyezték el ; HeLno-siremlék a párisi Mont-
martre-temetöben ; Danmark-emlék a kopenhágai
mvészeti múzeum eltt.

Hasselt, Limbourg belga tartomány és H. já-

rás székhelye, aDémer folyómellett, (i9io) 15.249
lakossal; cémafonással, vászonszövéssel, dohány-,

br-, olaj-, sörgyártással és mezgazdasággal,
szeszgyárral és marhahizlalókkal. Van érseki sze-

mináriuma, rajz- és építöiskolája, tanítóképezdéje.

1831 aug. 6-án az orániai herceg vezérelte hol-

landok itt gyzték le Daine belga vezér hadait.

Hasselt, André van, belga történetíró és költ,

írói álnevén Alfréd d'Aveline, szül. Maestrichtban

1806 jan. 5.,megh. Saint-Josse-Ten-Noodeban 1874
dec. 1. 1832-ben kinevezték a brüsszeli királyi

könyvtár révé, 1844. pedig népoktatási felügye-

lvé. Történeti mvei közül említendk : Histoire

de la poésiefranpaiseen Bolgique(Bruxellos 1838);
Histoire de P. P. Rubens (1840); Histoire des

Belges(1846, 2 köt.). Mint költ Primoveres(1854)

;

Nouvelles poésies (1857) s flog Los quatres incar-

nations du Christ (1868) c. köteteivel válik ki,

amelyek a fi*aneia romantikus iskola hatása alatt

állanak és sok lelki finomságról, de egyúttal fér-

fias errl is tanúskodnak. Összes mvel Oeuvres
c. jelentek meg (Bnixelles 1877—1878. 10 köt.).

V. ö. L. Elvin, A. van H., sa vie et ses travaux
(u. 0. 1879).

Hasseniratz, Jean Henri, firancia fizikus és

kémikus, szül. Parisban 1755 dec. 20., megh. u. o.

1827 febr. 26. Nagy érdemei voltak a bányászat kö-

rül, valamint a katonai iskolák és a politechnikum
szervezésében.Az utóbbin 1794. a fizika tanára lett.

Mvoi közül említésre méltók : Sidórotechnie, ou
l'art de traiter les minéreaux de fer.pour en obte-

nlr de la fonté, du fer et de l'acier (Paris 1812)

;

Dictionnaire physiquede l'Encyclopédie (1816-21)

;

Traitó de l'art de calciner la pierro calcaire (u. o.

1825); Coursdephysique céleste (1803 és 1810).

Sok értekezést is Irt a bányászat, kémia és fizika

körébl.
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HaBHenwtein, Bruno, német kartográfus, szül.

Ruhlában 1839 nov. 23., megh. Gothában 1902
auíj. 27. 1864-tól Petermann A. tanítványa volt.

akivel egytltt ki>8zltette Belsó-Afrika térképét

10 lapon. Petermaun halála ntán (1878) az ö
>íirr.Miimcren-jeiüek kartográfiai részét szerkeez-

oaetesebb munkái : Spmner, Handatlas
1 ; j 'jsohidite des .Mittelalters und der neuern
Zeit (1871-79) ; Atlaa von Japán (1 : 1.000,000,

1886) ; Ugyancsak ö bocsátotta közre Junker W.,
Bohndorff, Emin pasa, Meyer H., Mamo E., Rohlfs
G., Mengee J., Wolf L. és Baumann 0. utazók
észleletéit.

Hasserode, elbb önálló porosz falu és klima-
tikus gj'ógyhely, 1907 óta Wemigerode város
egyik kerülete.

Hassert, Kürt, német geográfus, sztU. Naum-
burgban 1868 márc. 15. 1891—92-ben beutazta
Montenegrót. 1897 jún.—aug. Baldacci olasz bota-

nilniHBiil Fels-Albánia hegyvidékét utazta be.

Müvei : Die Nordpolargrenze der bewohnten n.

bewohnbaren Erde (Leipzig 1881) ; Keise durch
Montenegró, nebst Bemerkungen tiber Land und
Leute (1893) ; Beitrage zur physlschen Geographie
V. Montenegró (Petermanns Mitteilungen 115.

kiég. fz., 1895); Die Polarforschung (1902); Die
Stadte (1907).

Haasénr, 1. Sérv.
Humria, Hessen latin neve.

Hasak., Hasskarl Jnstns Kari (1. o.) nevének
rövidítése.

Hasskarl, Justus Kari, német utazó, szül. Kas-
selban 1811 dec. 6., megh. u. o. 1894 jan. 5.

1836—46-ig Jáva szigetén a bnitenzorgi füvész-
kert igazgatója volt és a sziget növényzetérl több
munkát írt. miután hazájába visszatért. 1852—
1854-ig Peruban járt. honnan a németalföldi kor-
mány megbízásából kinafa-csemetéket és mag-
vakat csempészett ki. Ö honosította meg e neve-
zetes orvosi növénj-t Jávában. Fmve : Plantae
javanícae rariores (Berlin 1847) ; Horti malabaríci

(Dn>s(len 1867); Commelinaoeae (Wien 1870).

Hassler (Hasler), Hans Leo von, az els német
zeneszerz, aki olasz mestereknél tanult, szül.

lW Nümbergbon. mogh 1612 jón. 8. Frankfurt
a M.-ban. Andrea Gabrielí volt a mestereVelencé-
Iten. 1585-ben Fugger gr. orgonása lett Augsborg-
l)an. 1600-ban II. Rudolf császárndvarába ketíUt

l'rágába, ahol nemességet is kapott. Múvei korá-
ban nagyon kedveltek voltak. Miséket, motettá-
kat, korálfeldolgozásokat, madrigálokat, chanso-
ncttákat, táncdarabokat és szerelmi dalokat írt.

Nyomtatásban megjelent mveinek kronologikus
jeL'vzókét Eitner Róbert állította össze (Monats-
hcíte ftir Musikgeachichte 1874, melléklet).

Hassloch, bajw falu a pfaizl közigazgatási ke-
rülrthon, (i9to) 7716 lak.; gép-, szivar és sör-

L'\";u-tás.

Hassreiter, Joaef, osztrák baUettmester, sok
nópszprti hallott szorzje, szül. Bécsben 1845 dec.

30. Atyja ós Curray voltak mesterei, 1864. a
müncheni udvari .sziuházhoz, 1870. a bécsi Hof-
oporhez került mint szólótáncos, 1870. a Hofoper
hallotmestero lett Nevezetesebb koerográilái :

A babatündér (Bayer zenéje, Nap és Föld.

Táncmese, Vörös és fekete. Piros cip (zenéjét

Mader Raool szerezte) ; Der faole Hans (Nedbal
Bear zenéjére) ; Die Perle von Iberien (Hellmee-
berger írt hozzá zenét).

Haaazán ibn Thábit, medinai arab költ a
Khazrads-törzsbl ; Mohammednck Medinába való
kivándorlása után az iszlám hitre tért és köl-

teménjeiben a prófétát dicsítette, ellenségeit pe-
dig gáncsolta. 674-ben halt meg, állítólag 100-120
éves korában. Divánja tunisi és bombayi kiadások-
ban volt hozzáférhet ; újabban Hirschfeld Hart-
wigtl bírjuk teljesebb kiadását (Gibb-gytyt«mény
1910).

Hasszegycsont. 1. Hashordák.
HasBZTm Antal, örmény patriarcha és bibor-

nok, szül. Konstantinápolyban 1809 jún. 13.,

megh. Rómában 1884 febr. 28. Tanulmányait Ró-
mában elvégezve, Szmimában és Konstantiná-
polyban mködött, mint anarzabai clmz. érsek,

majd ált. helytartó. 1846-ban az egyesült örmé-
nyek valóságos érseke és prímása lett Konstanti-
nápolyban : 1866-ban ciliciai patriarcha. A patri-

archátus Konstantinápolyban való székhelyének
megállapítása alkalmával Róma a világiak vá-
lasztójogának megszorítását kívánta, ami 1870.
midn H. a vatikáni zsinaton volt, Kupelian ellen-

patriarchával az élén, szakadásra vezetett, ame-
lyet a porta és Franciaország támogatott. A sza-

kadás 1879-ig tartott, amely id alatt H. Rómában
tartózkodott. Követit, a hasszunitákat, üldözték.

Visszatérte után (1879) csakhamar bibomok lett

(1880 dec. 1.3.). V. ö. Bemier, Hist. du patr. arm.
cath. (1891) ; Hm-nack, Mission (1902).

Hasszoniták, 1. Hosszún.
Hasta (lat.), a rómaiaknál a nagy, nehéz

lándzsa, melyet korábban quirisnek neveztek,

amiért is az e fegyverrel harcoló gyalogosokat
quirüeseknek hívták. Eredetileg valamennyi lé-

gionárius a nagy H.-val volt feUegj-vérezve. Ké-
sbb csakis a triariik harcoltak H.-val. H. fetialis-

nak nevezték azt a lándzsát, melyet harchirdetés-

kor ellenséges területre hajítottak; a H. púra
vascsúcs nélküli lándzsa volt, melyet vitézség-

gel kiérdemelt kitüntetésül adtak a római kato-
nának : a U. cruenta vörös (véres) lándzsa volt,

melyet ellenséges város elfoglalásakor kitztek,
jeléül annak, hogy a katonák préda után járhat-

nak. A H. velüaris 1*20 m. hosszú, alig 2
cm. vastag higító^árda volt ; a H. anstúát pedig

szlj segítségével hígították. A H. coelibam-szal a
menyasszony haját fésülték, annak jeléül, hogy
az asszony a férj hatalmába kerül. Nyilvános cse-

lekvények helyén (adás-vevés, árverte, bérbeadás
stb. jeléül) is a régi rómaiak H.-t állítottak

fel (H. censoria, locationis, venditionis, publica

stb.). Sut H. eladiti a. m. elárverezni valamit. —
Hastatus vagy hastíformis a botanikában a. m.
dárdakép (\rDárdá8).
HaaiaU (lat), a hastával föUegyvoczett dár-

dások, római nehézfegyverzetfl gyalogos katonák,

akik a .Marius-oltti korban a l^ó osataren^jé-

ben az els sort képezték, a második sorban a
pristcipea, a harmadikban a Mriartí (hárompróbá-
sok) áUottak.

Ha«tatn» Oat) a. m. dárdaviv, fegyverhor-
dozó. Az elkel római nemesek rabszolgáikat

használták H. gyanánt.
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Hastedt, elóbb önálló község, 1902 óta Bréma
egyik városrésze.

Hastenbeck, falu Hannover porosz kerület-

ben, (1910)490 lak. Ismeretes azon gyzelemrl,
melyet a d'Estróes vezérlete alatt álló franciák

1757 júl. 31. Cumborland hercegnek angol hadain

kivívtak.

Hastífusz, 1. Hasi hagymáz.
Hastile (lat.), római fegyver, lényegében meg-

egyezett a kasta-ya\ (1. o.), azonban annál sokkal

könny(>bb és gyengébb volt.

Hastinghomokkö, 1. Deisterhomkkö.
Hastings (ejtsd.- hesztingsz), tengermelléki város

Sussex angol countyban, (i9io) 61,146 lak., halá-

szattal és hajógyártással. H. csak kis halászhely-

ség volt, midn fürdésre alkalmas partját és enyhe
klímáját fölismerték; azóta tetemesen megna-
gyobbodott. S. Leonard, amely 3 km.-nyire volt

tle, most tele van fényes hotelekkel és nyara-

lóklíal és egybeolvadt vele. Kereskedelme, bár

egykor jelentékeny lehetett, mivel a városnak
a pai"tok védelmére szükséges 57 hajóból 21-et

kellett kiállítani, most csalmem semmi. Azon
ersség, amely egykor nagy és hatalmas volt

és a városon uralkodott, most romokban hever.

H.-ról nevezik el azon csatát, amelyben 1066 okt.

14-ón Hódító Vilmos legyzte Harald angolszász

királyt és ennek következtében birtokba vette

Angliát.

Hastings (ejtsd: hesztingsz), 1. Fraiicis Bawdon,
marquis, angol hadvezér, szül. 1754 dec. 9., megh.
Nápoly közelében 1826 nov. 28. Részt vett az
északamerlkai háborúban, mint Comwallis lord

fhadsegéde. Azután végig küzdötte az összes

francia háborúkat. 1813— 23-ig Kelet-India fkor-
mányzója volt, ahol a brit hatalmat számos ben-

szülött törzsre kiterjesztette és sok footos reformot
létesített. A gyarmat bels és küls megersíté-
séért kapta a marquis címet. 1824-ben Málta kor-

mányzója lett. V. ö. Prínsep, History of India

during the administration of the marquis of H.
(London 1825).

2. H; Warren, angol államférílú és hadvezér,
szül. Oxford grófságban 1732 dec. 6., megh. Day-
lesfordban 1818 aug. 22. 1750-ben lépett a Kelet-

indiai Társaság szolgálatába s 1772. Bengália kor-
mányzója lett. 1773—8-ig egész Kelet-India f-
kormányzója volt s ez id alatt szerencsés hábo-
rúkkal gyarapította az angol uralom területét és

növelte a Társaság jövedelmét. 1787-beu az alsó-

ház vádat emelt ellene önkényuralma és zsaro-

lásai miatt. Hét évi por után a felsház felmen-
tette öt, de egész vagyonát elvesztette a perkölt-

ségekre. Ezért a Keletindiai Társaság 4000 font

járadékkal kárpótolta. 1814-ben a titkostanács
tagja lett. Indiai . mködésérl több könyvet
írt : Narrative of the laté transaction at Bonares
(Kalkutta 1782) ; Reviow of the state of Bengal
(u. 0. 1786); The presont state of the East-Indios
(u. 0. 1786). V. ö. Macaxday, Essays (a Hastings-
ról szóló essay magyarul is megjelent, Buda-
pest 1886) ; Trotier, TjyaU, Matheson és Law-
son H.-röl írt életrajzai ; Forrest, The administra-
tion of Warren H. (London 1892) ; WaileruJm-f,
Ein onglischer Konquistador des 18. Jahrhunderts
(Hamm 1900).

Hastingsit (ásv.), az amílbol ásvány-családnak
egyik legújabban felfedezett tagja. Képlete a grá-

nátokéhoz közeledik, amennyiben ortoszUikát

:

(R\,R">.R'"„Si,Ü„
R'^ K, Na ; R" == Ca, Mg Fe ; R'"= Al, Fo.

Sötétkék szemek alakjában találták a nefelinszie-

nitben: Dungannon (Hastings Co. Ontarióban).

Nálunk a gyergyó-ditrói nefelinszienitben fordul

el egy, a H.-hez közelálló amflbol.

Hasúszók (áuat, Pinnae ahdominales) v. kaspa-
rák a halak azon páros végtagfüggelékei,amelyek
a magasabb gerincesek hátulsó végtagjaival egy-
értéküek (homológok). Helyzetük igen változó s

majd a mellsktl nagyon távol, az alfél közelé-

ben emelkednek (Hasparás halak, Piscos abdomi-
nales), majd a mell tajáu, a mellsknek közelé-

ben V. ezekkel összeköttetésben (Mellparás halak,

PiscGS thoracici), v. végre a mellsk elébe húzód-

tak a garat tájára (Torokparás halak, Pisces jugu-

lares).

Hasürbeli terhesség, 1. Méhen Mvüli ter-

hesség.

Hsbsüreg (cavwm ahdominis), a hasfalak által

körülhatárolt, zárt üreg, melyet a hashártya bé-

lel 8 amelyben a bélcsatorna, a máj, hasnyál-
mirigy, lép, a vese, húgyvezet cs, számos nagy
ér és ideg foglal helyet. A közös nagy testüreg-

bl fejldik, mely magasabb rendíl gerinces álla-

tokon mollüregro ós hasüregre válik szét, míg
alacsonyabb rendüeken az üregek választófal nél-

kül egyben vannak.
Hasüregi szervek v. hasiiri szervek, 1. Hasi

szervek.

Hasvel (hasdmlánc), férgeken és rovarokon
a hasi oldalon található idegdúcláncolat.

Hasvízkórság, 1. Hydrops ascites.

Hasvonal, 1. Linea álba.

Haszagaj, 1. Aszagaj.
Haszan (arab) a. m. szép, gyakori arab tulaj-

donnév. Az iszlámban legismertebb H. Ali khalifa

és neje, Fatima fia, Mohammed próféta unokája,

Huszejn (l. o.) testvére. 661-ben atjja halála után
következett mint khalifa, de hat heti uralkodás

után vetélytársa, Mu'ávija. Szíria helytartója ja-

vára lemondott. Megh. Medinában 699.

Haszan íbn Szabáh, 1. Asszaszinok.
Haszbeia (Hasbia), város Közép-Szíriában, a

Dzsebel-esz-Seík (a régi Hormon) Ny.-i lejtjén,

olajfa- és szUIigetek közt, 5000,nagyobbára dríiz

lak. Közelél)en van az Aín Haszbani, amelyet a
Jordán forrásának tartanak.

Hasze, turáni hosszmérték = 1067 m.
Hászeki (török), régente palotaröket jelen-

tett, kik a szultán közvetlen közelségében állot-

tak. Késbben azokat a hárembeli nket is H.-

nok nevezték, akik uralkodójuk kegyét leginkább

megnyerték.
Hászköj,l.ií.('(7Ar^s^/cö^,C/irt5^/co^?o/azugyan-

ily nev keletruméliai kerületnek szókhelye, a
Marica völgyében, 14,928 lak., posztó- és szö-

nyegszövéssel. — 2. H, Konstantinápoly (1. o.)

egyik külvárosa, amelyben csaknem kizárólag

zsidók laknak.

Haszmoneusok, 1. Makkabeusok.
Használat (lat, nsus). A H. a személyes szolga-

lomnak egyik faja és abban áll, hogy a jogosalt



HasznAlatI érték — 676 - Haszonbérlet

a H. tárgyát állagának megsértéee nélkül a maga
8Xttk8égletére használja. A jogosított H.-i jogának
teijeddmét saját állásának, foglalkozásának, ház-

tartásának a U. létrc(íött«>kor fennálló szükséges

mértékB nal^a meg. Tár^rya k>het iniró. ingatlan

v.jo^. Kiteljed a gytin" i'--""i'sre,sót lehoteéges,

hog>' a H. éppen a ^' izásában áll. A H.

tárgya sem át nem .:...'.j, sémát nem ru-

házható. A H.-ra jogosalt köteleesóge a H. tárgyát

kizárólag saját használatára kiméietesai hasz-

nálni. A ü. tárgj'ának jókarban tartása, a rendes

és rendkívüli terhek fedezése a tnl^donos köte-

lessége. Ha a H. tárgya ingatlan, harmadik
jóhiszem tulajdonossal szemben csak telek-

könyvi bejeirj'zés esetében érvényesíthet. A
H. megsznik lemondással, a jogosalt halálával,

a H. tárgyának mesrsemqiisfll^vel.

Hassnálati érték, 1. Érték.
Haaanoa, ami valamely erdekemet kielégíti,

illetleg ez érdek kielégítéééro irányuló kívánsá-

gomnak eleget tesz. A H.-tól ennélfogva gyara-
podásomat remélem, a káros csökkentésemet
idézi eló. Véleményem arról, ami használ vagy
árt nekem, azonban téves is lehet. Az erkölcstan-

ban a H. fogaüna nagy szerepet visz. Némelyek
az erkoic-ij jót is a haszon szempontjából fogják

fúl. Jó az, ami igazi hasznára van az egyénnek,
vagy mások nérete szerint, ami hasznára van
másoknak, a közösségnek, a társadalomnak. Ismét

mások a közönséges gyakorlati hasznot tették

egyedüli erkölcsi (^llá (atilitarizmus).

HaaznoB, nagyk. Heves vm. hatvani j.-ban,(i9io)

2.3^ magyar és tót lak ; u. p. és n. t. Pásztó.

A kteség feletti kopasz hegyen régi várnak ma-
radványai látszanak, ez ósbirtoka volt a Rathold

nembl eredt s régen kihalt Hasznosy-családnak,

melj-nek egyik tagja, Domokos 1313—21. az or-

'A_ : , i .!t. \ H.-i várat cserteri várnak is

netét homály födi.

Hasznosítható ásványok alatt bán>'ászati te-

kintetben mmdazokat az ásványországból szár-

mazó nyers termékeket szokás érteni, amelyek
bányamívelés útján termelve, elkészítés útján

"Tt"k»^íthetövé vagy a kohósítás céljaira alkal-

; ikká tehetk. Á H. íöcsoportjai : a fémes ás-

. iii.yok V. ércok, az éghet ásványok, szenek és

aaénhidrogén-ve!.'yülotek, a sók és sösvizek és

végre az épités és mipar oétjaira alkalmas ás*

ványok és kzetek.
Hasznos jogok, azaz a szabadalmak ée szolgal-

mak, mint az egyéni vagyon alkotórészei, érték-

kel birnak és a keresked leltárában értékkel fel

is tüntethetk. A szabadalmak és szolgalmak ér-

tékét a tiszta jövedelem alapján állapitjuk meg,
ozt a jövedelmet járadéknak tekintjük ós a jára-

dék (li.-^zkontált tkeértékét állítjuk be a leltárba.

A melyet a számitásnál alkalmazásba veszünk,
a/ üz!> t jósága szerint 6 és 8*/« között váltako-
- X

. '^=:^,-)nytalanabb a jövedelem, annál
Ilyen H. (szolgalmak és ezekhez

li.io'iiK' <i Uiveö jogosítványok) elfordulnak az

állami háztartása is, ahol eaeken kivül még
bizonyos állami adósságok ellensúlyozására ezen

adósságok összege enyéig hasznosj<^kkéiit safr*

repelnek a vagyonleltáítaa az illet kölcsönpénzen

szerzett jogok, nevezetesen a városoktól, közsé-

gektl és magánosoktól megváltott italmérési jog
és az aldnnai Vaskapu szabályozására felvett köl-

csön ellensúlyaképen a Vaskapura nézve az ál-

lamot megillet hajódfjszedési jog.

Hasznos Mulatságok, Kulcsár István alapí-

totta, mint a Hazai és Külföldi Tudósítások mel-
léklapját 1817. 1828 márc. 30. bekövetkezett

haláláig szerkesztette, ez év áprilisától fogva

Kovács Tamás és mások vették át. 1842-ben
sznt meg.
Hasznossági elmélet szerint a büntetés mind-

azon esetekben jogos, amelyekben hasznos, azaz
amikor nag>'obb bajt hárit el a polgárok összessé-

géi'öi, mint amin az a szenvedés, amit a büntetés
a bnösnek okoz. L. Bentham, akinek tanait to-

vább fejlesztette Uieriug, némileg Liszt, nálunk
Pikler és Somló. L. Büntetjogi elméletek.

Haszon (lat. comniodum) aJatt értjük a ma-
gánjogban a dolognak és a jognak gyümölcsét
(1. Gyümölcs alatt) és általában minden elnyt,
amellyel a dolognak v. a jognak használása jár.

Vagj'oni H. az az értéktöbblet, amelyet a vagyon
értékének két különböz idpontban összehason-
lítása a késbbi idpont javára eredményez. Ha
értéktöbblet helyett értékcsökkenés mutatkozik,
vagyoni kárról szólunk. Nem ritka eset, hogy
rosszhiszem adós csalás miatt panaszt emel
a hitelez ellen, aki adósának megtévesztésé-
hez volt kénjielen folyamodni, hogy követelésé-

hez jusson. A vagj'oni H. és kár helyes fogalma
a csalást az ily esetekben elvileg kizárja. A hite-

lez nem H.-ra tesz szert, midn csak azt kapja
meg, ami neki jár, ami tehát már úgyis vagjoná-
nak részét képezi ; az adós nem panaszkodhatik
károsodásról, mert a szolgáltatás által aktív va-

gyona igaz hogy csökkent, deminthogy azzal adós-
ságát törlesztette, passzívba is ugyanannyival
kevesbedett, a vagyonmérieg tehát változást nem
szenvedett

Haszonállat, általában minden házi állat, me-
lyet azért tartanak, hogj- tulajdonosának bizonyos
szolgálatokat tegyen ; különi>sebben pedig az az
állat, amelynek valamely termékét, pl. tejét, zsír-

ját, g}'apját, húsát stb. értékesítjük. Amely áHa-
tobiak csak vonóereijét vesszük igénybe, azokat
igásáUatoknak nevezzük.
Haszonbér O^tinosan árenda), az az összeg,

amelyet a haszonbérl a haszonbérelt higatlan

használata fejében a haszonbérbeadónak fizet.

(L. Haszonbérlet.)

Haszonbérlet (lat. locatio conductio, ném.
Paiht vertrag). Abban az esetben, ha valaki (ha-

szonbérbeadó) gyümötesöaödcriog, vagy jog hasz-

nálatát ideiglenesen másnak (ahássonbérbevev6-
nek) rendszerint pénzbl v. másból álló dlensK)!-

gáltatás ellenében (haszonbér) átengedi. H. létesül.

A haszonbór flartése lényeges feltétele a H.-ii^ A
H.-i szenOdée érvtoye nines kfllöDös formásához
kötve, kivéve, ha a felek bizonyos formát kikötöt-

tek, továbbá a házastániak és a jegyesek közötti

H.-i 8zerzödé8t,amely^kie as 1886 : VII. t-c 22. fina

kö:^egyzöi kényszert szab. Jogtdc és kötelességek
tekintetében minden^elött a saenödés irányadé.

Általában szabályi : A baszonbérionény tái^yit,
vagy esek haszontiveaetét a haszonbéite adó a
m^iatározott idre a haszonbérlnek átengedni
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tartozik és minden olyan cselekménytl óvakodni

kell, mely a H. gyakorlását akadályozza. Szava-

tossággal tartozik a bórbeadó a haszonbérlvel

szemten, ha a bérlemény a haszonbérltl a H.-i

id tartama alatt egészben v. részben elvonatik.

Szavatol a haszonbérbeadó azért is, hogy a bérle-

mény tárgya használható, valamint fennáll az a
kötelezettség is.moly a jókarban tartásban és ilyen

karban való átadásban nyilvánul, továbbá a rejtett

hibákért is felel. A haszonbérbeadó viseli a bér-

leményt terhel adókat és közterheket egyéb
megállapodás hiányában. A haszonbérbe vev
köteles a bért a szerzdésnek megfelelen ponto-

san megfizetni. A bérfizetés egyéb megállapo-
dás hiányában utólagos ; ha a H. tárgyát jelzálo-

gos terhek terheUk, a bérnek csak egy negyed-
évre elre való megfizetése hatályos a jelzálogos

hitelezkkel v. az árverési vevvel szemben s

ha a bérl többet fizetett elre, azt újból megfi-

zetni tartozik. Ha a bérl a bérleményt a maga
hibájából nem használhatta, úgy bérleengedést

nem követelhet, de bérleenged&nek van helye

akkor, ha a haszonbérlt elemi csapás vagy rend-

kívüli baleset érte. A haszonbérl a bérlemény
tárgyát rendesen köteles használni és annak a
megállapodással ellenkez használatáért felels-

séggel tartozik, st a bérbeadónak ily megállapo-
dásellenes használat esetén joga van a H.-et meg-
szüntetni. Azok a javítások, melyek a rendes
használattal járnak, a haszonbérlt terhelik, míg
a rendkívüli kiadások és fenntartási költsógek
fedezése a haszonbérbeadó kötelessége. Ha ellen-

kez kikötve nincs, a H. tárgya al-H.-be adható.

A haszonbérl a bérleményi id lejártával a bér-

lemény tárgyát visszaadni köteles és pedig abban
az állapotban, amelyben azt átvette ; a rendes,

szerzdésszer használatból elálló romlásért, ko-
pásért a haszonbérl nem felels.

A H.-i szerzdós bizonyos idre vagy ha-
tározatlan idre köthet. A határozott idre kö-
tött szerzdés az id lejártával megsznik. Az ily

szerzdés a felek megegyezésével meghosszab-
bítható, mikor is határozatlan idejvé válik és
bármelyik fél felmondására megszüntethet. A
felmondás a szerzdésben megállapított fizetési

idk bármelyikére a legközelebbi fizetési idre
történhetik ; ingatlanra nézve a gazdasági év vé-
gére. Ha a bér elre van fizetve, a haszonbérl a
megfizetett idtartam lejárta eltt ki nem moz-
dítható. Megsznik a H., ha tárgya megsemmisül,
vagy a bérbeadási jog megsznik. A H. megsz-
nésének szabályát az esetben, ha az ingatlan gaz-
dát cserél, a végrehajtási töi-vény (1881. LX.
181. §-a) tartalmazza. Megszntetheti a H.-et a
bérbeadó különösen akkor, ha a haszonbérl a
bért nem, v. pontatjanul fizeti, kivéve, ha a kése-
delmes bórrészlototjogfonntartás nélkül elfogadta.
Felbonthatja a szerzdést a haszonbérl is az
esetbon, ha a haszonbérbeadó a szerzdésben vál-
lalt kötelezettségeket nem teljesítette. A felek
valamelyikének halála a szerzdés felbontását
nem eredményezi. A csódnyitás hatályáról a csd-
törvény, a végrehajtási árverés hatályáról a vég-
rehajtási törvény különös rendelkezéseket tartal-
maz. A haszonbérl beruházásaira nézve 1. Bet-u-
házás alatt.

Haszonbérleti szerzdés, 1. Bérleti szerz-
dés. Haszonbérlet.
Haszonbérl, 1. Haszonbérlet.
Haszonbérszerzdés, 1. Haszonbérlet.
Haszonélvezet (lat. ususfructus), idegen do-

lognak korlátlan használata állagának sérelme

nélkül. Tárgya lehet ingó vagy ingatlan dolog

V. jog és fjellemvonása az ingyenesség. A H. a
tárgyát tev dologra teljesen kiterjed, személy-
hez kötött és át nem ruházható. A haszonélvezt
korlátlan H. illetvén meg, kiterjed ez a rendes és

rendkívüli jövedelemre, minden gyümölcsre, az
ingatlan felszerelésének kihasználására stb. Joga
van a haszonélveznek a használat tárgyát át-

alakítani, javítani, szükséges beruházásokat tenni.

Felels az állag sértetlen fentartásáért. A H. tár-

gyára jó gazda gondosságával ügyelni tartozik.

Felel a gondatlanságból ered kárért, az átalakí-

tások, változások folytán beállott hátrányokért,

a rendes használatból ered kopásért azonban
nem. A haszonélvez jogait a tulajdonos kárára
nem gyakorolhatja és erre a tulajdonostól biztosí-

ték adásával szorítható is, azonban a tulajdonos

sem rendelkezhetik a H. tárgyával a haszonélvez
sérelmére. A haszonélvez beruházásaira nézve
1. Beruházás.
Haszon- és kárszámla, 1. Záróelszámolás.
Haszonfa (növ.), azok a fák és cserjék, amelyek-

nek fája több-kevesebb haszonnal használható és

értékesíthet, azért gyakrabban erdészeti gondo-
zásban részesülnek. A H.-hoz tartozik az épületfa,

a szerszám, bútor és házi eszközök fája, a tüzelfa,

a kerítésfa, a díszlombnak használt fa (borostyán),

a cserzfa, a gyantát szolgáltató fa, a szénégetésre

(bikk, éger, feny stb.) és seprnek való fa (nyírfa),

a festékfa, olajfa, gyümölcsfa és sokféle más fa,

L. Fa 2. alatt.

Haszonkilométer, a vasutak tííljesítmónyeinek

meghatározására szolgáló egyik tényez, mely azt

mondja meg, hogy az egyes (gyors-, személy-, te-

her-, vegyes-, munka- és anyagvonatok) és a inoz-

donyok, elfogatban, tolószolgálatban, üres, vagy
hideg menetben, tolatási szolgálatban és készen-

létben (gztartás) hány kilométert tettek meg. A
tolatási szolgálat és gztartás csak órákban ve-

het számba és ezt számítják át kilométerekre

úgy, hogy minden órát 10 km. teljesítménnyel

vesznek egyértókünek.

Haszonkölcsön (lat, commodatum), az a szer-

zdés, melynél fogva az egyik fél valamely ingó

vagy ingatlan dolgot olyan kötelezettséggel enged
át ingyenes használatra a másik félnek, hogy az
azt a megállapított idben ugyanolyan állapotban

szolgáltassa vissza, A H, tárgya az átadott el-

használhatatlan dolog. A H. ffoltételo az ingye-

nesség, mely a bérlett<)l különböztoti meg. A H.-

be vev a dolog átvételével birlalatába veszi a H.
tárgyát, melynek bii-toka és tulajdonjoga meg-
marad a H,-be adónál, A H, tárgj'át a H,-be vev
a szerzöilésben megállapított idn belül is vissza-

adhatja, hacsak az ellenkez a kölcsönbeadó ré-

szére kikötve nem volt, A H,-be vev jogosítva

van a dolog rendes használatára. Az ettl eltér
használat kártérítésre, valamint arrajogosít, hogy
a H,-8zerzdés azonnal felbontassók ; erre ad
jogot az is, ha a H.-be vett tárgyat másnak en-
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g«v1i át használatra. A H.-be adó terméstetesen
kötf>les a tárgyat a k(')Ics4>nvevnek átadni és an-

nak használatát elöniozditani. Azok a kiadások,

melyek a H. tárgyának használatával jámak, a
H.-bt> vevt, az állagfentartásra vonatkozó költ-

s.'ií«>k p<^dig a tulajdonost terhelik. A H. idótarta-

P!>infik lojártával a tárgy ugj'anabban az állapot-
^'

> viflBza, ami azután a H. megsznését
• A viSRRMdás idejét a felek állapítják

ii: ki 'u:! 1

" "in a kölcsönadó a tárgjat
hiiiniknr \ í-lni jogosult (precarium).

Haszonnövények, az emberiség különféle eél-

juni való anyairnkat szolgáltató növények : így
,..; .1 ;.,,,,; .. , • fr^sajj g f^^ kaucsuk, gutta-

•ita, festék, cserzó stb. növó-
.. .„. ...,.ii i..^.....,^ kV. élvezeti cikkek említen-

dók a cukor-, keményitó-, liszt-, fszer-, kávé-,

t^^iv-, kakaó-, dohányadó növények : mint orvos-

ságok a kinafák, az ópiumadó mák stb. szere-

p»lnek.

Haszonrészesedés, 1. Nyereségben részesedés.

Haezonteher, a szállítandó személyek, illetve

árú .'Súlya (1. Díjszabás). A ti-^zta tonnakilométe-
r»'k kimutatásakor az vétetik számításba (1. HoU-

Haszonvételek, a dolog v. jog gytlmölcse és

minden haszna, amelyet a dolog v. jog haszná-
lata nyújt. L. Haszon. L. továbbá Kir. kisebb

has::onvéteIek:a közbirtokossági és az úrbéri H.-re
nézve 1. Közbiriokosisáa, Úrbér, Birtokrendezés.
HaszonTonatkilometer, a vasutak telje.sítmé-

nyeinek, végzett munkájának megállapítására
'

'

-V.ó egyik tt'nyozó, mely azt mondja meg,
izok a vonatok (gyors-, szárny-, vegyes-,

. ... . . munka- és anyagvonatok), melyek után a
vasútnak bevétele volt, hány kilométert futot-

tak be.

Has-zsigerek, 1. Hasi zsigerek, Hasi szervek.

Hat. kettnek és háromnak szorzata, tehát a
>bb szám, mely két egymástól kiolönböz
/ámnak szorzata.

Hát (dorsum). elssorban a törzsöknek a hasi

: in'lal ellenkez felülete, mely az emberen hátra-

; nég>lábú állatokon felfelé tekint ; a fej

.han a tarkó, lent a fartájék határos vele,

i hónalj vonalakig terjed. Közepén húzódik
;i ?orincA'í7lop. ettól kétoldalt a bordák al-

it. A cíiontos alapon feküsznek
:o.sebb hátizmok. Ezenkívül

"1 jí'inijuk a végtagok azon oldalát,

•<'iizmok vannak.
" '? testen a törzsnek a martól az

azon része, mely a hasi résznek
;<i....liató. és amelynek szilárd vázát

>ák alkotják. Háta csak a kétoldali

.... _-s állatoknak van (amilyenek az összes

"sek, továbbá az izeit lábúak, a puhatestek
rsrek). A ló és a szarvasmarha háta akkor

j). iui ''^'.vnesésnem nagyon hosszú ; ezzel szem-
b n ;i h'ijlott hát gjenge; a felfelé domború ú. n.

/
' /hát vagy púpos kát aem kívánatos hát-

;í. iU;iiás.

Hatala Péter, teológus és orientalista, szül.

'ttnegyeren 1832 febr. 17. A filozóttát a {yesti

"inen hallgatta s az 1848-iki szabadságharc
a honvédek közé lépett. A világoei ka-

ii4imt Sáff L/eaSctma. IX. kUL

tasztrófa után fogságba került, honnan kiszaba-

dulva, a papi pályára lépett és ISöö. Esztergom
fegyházmegyei áldozópappá szenteltetett. Mint
káplán mködött Nyergesújfalun é.s Hédervárott,

1857. mint hittérít járt Palesztinában. Innen
vi.«fizatérvén, tanár lett az esztergomi papnevel-
intézetben, 1861. a pesti egyetem te^ógiai ka-

rán ; 1872. az egyetem rektora volt, majd 1873.

a bölcsészeti karhoz helyezték át, mint a sémi
nyelvek rendes tanárát. Idközben papi állását

elhagyta és áttért az unitárius vallásra. 1905-ben
nyugalomba vonult. Tagja a Petfl-társa.ságnak.

Szerkesztette az Egyházi Lapokat 1868-69., a
Szabad Egyházat, Szabad Sajtót stb. Müvei:
Vezérlaj)ok a szentföldre (Pest 1857); Az én

hitrallá.-iom (Budapest 1875); Arab nyelvtan (u. o.

1877) ; Mohammed élete és tana (u. o. 1878) ; A
felekezeinélküliség és a felekezeti kényszer (u. o.

1894 és 1898); ^2 erkölcs, vallás és a pol. ári
házasság (u. o. 1894 és 1898) ; A jogos szocializ-

mus {xn.o. 1898). V. ö. Zelliger Alajos, Esder-
gom vármegyei írók.

Hatalmaskodás, a magyar jog nagyobb H.-t

(actus majoris p4itentiae) és kisebb H.-t (actus mi-
noris potentiae) különböztet meg. Ez utóbbit er-
szakoskodásnak (violentia) is nevezik. Mindkett
a magánjogi bántalmakhoz (delictum privatum)
tartozik.

A nagyobb H. másnak személyében vagy va-

gyonában önhatalmú megsértése, melyet a tör-

vény annak nyilvánít. A törvény eredetileg a ne-

mesi szabadságnak oltalmát vette célba s ennek
felel meg a nagjobb H. régibb öt esete (quinque

casns). Ezekhez késbben több más eset járult az
országgylés s a közhivatalnokok meg\'édése,

részint némely hütlenségi esetek büntetésének a
kor szellemének megfelelen enyhítése érdekében.

-

A régibb öt eset a következ: 1. nemes ember
lakóházába erszakos berontás ; 2. nemesi javak-
nak vagy tartozékaiknak erffitakos elfoglalása

;

3. nemes személynek jogtalan és törvényes ok
nélktil letartóztatása ; 4. nemes személynek meg-
vetése vagy megsebesitése ; 5. nemes személjnek
megölése. Ma mindezek bnvádi eljárásra tartozó

bncselekmények. A büntetés eredetileg «föben-

járó Ítélet* volt. azaz fej- és jószágvesztés ; ki-

zárólag a sértettl függött, hogy az elitéltnek fejét

kívánta v. a fejváltsáj^gal me^égedett-e, az els
esettwn asonbi as eli^tndc javait nem igényel-

hette. Az elitéltnek életét a sértett akarata elle-

nére a királyi kegyelem sem menthette meg. Egy-
házi személyek, vérrokonok s nk által v. ellen

elkövetett H. esetében fej vesztést nem, csak fej-

váltságot lehetett követelni. A késbbi gyakorlat

a fejvesztést általában megszüntette s csak a
fejváltság maradt meg. mely az elmarasztalt

félnek vérd^jában állott (l. Vérdíj). A vagyon-
vesztés, melynél az osztatlan testvérek és gyer-

meke réoeinek s a hitves jo<rainak mindig ép
ségben kdlett maradniok, az idk folyamán szin-

tén enyfaéM) alakot nyert, akként t. i.. hogy az
elitélt csak ingó vagyonát vesztette el örökre,

az ingatlant ellenben a bíró által meghatározott
id alatt közbecsü áron visszaválthatta (1. Btctii

és Közbecsü). Visszaváltási joggal a r(^on<^ és

szomszédok is birtak. A sértettiét továbbá csak

S7
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a vérdíj illette egészen, a birságból csak Vs ^^

övé, ^/j-ad a biróé.

Kisebb H. másnak személyében, vagyonában,
jogaiban önhatalmú, erszakos minden oly meg-
sértése, mely nem nagyobb H. Büntetése az oko-

zott kárnak, elmaradt haszonnak és a költségek-

nek megtérítésén kívül a tetteseknek kisebb dija,

melynek '/a része a biróé.

Hatalom, 1. Birói hatalom. Állam.
Hatályon kivl helyezése a törvénynek, 1.

Ahrogáció, Derogáció.
Hatanga (Ghatanga), folyó Jenisszeiszk orosz-

szibériai kormányzóságban ; a sarkkör alatt há-

rom tóból ered, Hatanszkoje mellett balról beléje

ömlik a Heta, távolabb a Bolachna ós Novaja, jobb-

ról a Popigajt veszi föl. Hossza 740 km., az Északi

Jeges-tenger 260 km. hosszú H.-öblébe ömlik.

Határ, az a képzelt v. jelzett vonal, mely vala-

mely területet körülfog, vagy az a területsáv,

amely két állam közigazgatási területét elvá-

lasztja egymástól. Utóbbi esetben talán helyesebb

neutrális zónáról beszélni (1. a Spanyolország és

Marokkó közt 1897. Molillára vonatkozólag létre-

jött megállapodást). Átvitt értelemben a H. a
területet magát is jelenti, pl. egy helység H.-a.

A földrajz természetes és mesterséges H.-okat kü-

lönböztet meg. Amazokat a természet szabja

meg, emezeket az ember. Amazokhoz tartoznak

a tengerek, hegységekben a vízválasztó gerin-

cek, síkságokon a folyók, mocsarak és tavak. A
H.-ok természetének nagy hatása van a népek
történetére. Politikai tekintetben legkedvezbbek
a zártabb H.-ok, azaz olyanok, amelyek a terü-

lethez képest minél rövidebbek, minél inkább
megközelítik a körvonalat, továbbá a hegységi és

egj'éb természeti H.-ok, mert a H.-ok hosszával és

kömiyü átlépésével egyenes arányban van a más
népekkel való súrlódások, összekoccanások való-

színsége. Nagy országok politikailag biztosabbak

ebben a tekintetben is, mint a hasonló alakú ós

határú kis országok, mert nagyságukhoz képest
kisebb a H.-uk. A más népekkel való éiintkezés

szempontjából, a mveldés, kölcsönös érintkezés,

csiszolódás, kereskedelem szempontjából éppen
ellenkezleg a nyíltabb, hosszabb H.-ok, tehát a
kisebb toriiletek kedvezbbek. Magyarország H.-a

a lefolyt századokban többször ment át lényeges
átalakuláson. így Moldva- Oláfiorszag fell az
1739-iki belgrádi, valamint az 1791-iki sistoval

békookiratban a H.-ok nem eléggé szabatosan lé-

vén körülírva, számos határvillongás és foglalás

merült fel, melyek indokul szolgáltak arra, hogy
a H.-vonal pontos megjelölése végett országos
bizottság küldessék ki. Hosszú eredménytelen
tárgyalások után az újabban Bécsbe összehívott

nemzetközi vegyes bizottság 1887. állapította

meg a H.-vonalat, mely az 1888. XIV. t.-c.-be

foglaltatott. Ennek a H.-nak biztosítása végett
állítottak fel különféle H.-joleki>t, amelyekre az
1891. XLI. t.-c.-ben foglalt büntetjogi védelem
szinten kiterjed (I. Határjel-ham,isítás).Ausztria
felöl sokáig vitás volt Szepes vniogyo és Galícia
szólén az úgynevezett Halastó körüli H., amelyet
az 1897. U. t.-c. értelmében alakított választott
bíróság által 1902 szept. 13, Grácban hozott és
az 1903. IX. t.-cikkel becikkelyezett Ítélet rende-

zett. A Besztorcze-Naszód és Máramaros vár-

megyék, másrészt Bukovina s -élén elhúzódó or-

szágos H.-vonalat a kt kormány megegyezése
állapította meg, amelyet az 1897. XIV. t.-c. ikta-

tott az ország törvényei közé. Sok vita tárgya a
Horvátország felli H. is, amelynek megállapí-

tása végett már régóta tárgyalások folynak. An-
nak magyar hatóságokkal szemben való eldön-

tése, hogy valamely terület a magyar államhoz
tartozik-e, a magyar kormány, nevezetesen a bel-

ügyminiszter hatáskörébe tartozik, a belügymi-
niszter határozatáig pedig a magyar államhoz
tartozónak kell tekinteni az oly területet, ame-
lyen magyar hatóság joghatóságot gyakorol
(amely pl. magyar telekkönyvbe vagy kataszterbo

fel van véve stb.). — Ha magánjogban, 1. Határ-
jelek, Határjárás, Határper.
H továbbá tágabb értelemben vmely községhez

tartozó összes terület (falu, város H.-a), legtágabb

értelemben pedig azok a községhez tartozó hely-

ségek, puszták stb. is, melyekre a hatóság jogai

kiterjednek. Közgazdasági szempontból nem kívá-

natos, hogy az egyes községek H.-a igen kiterjedt

legyen, mint ez. pl. alföldi községeinknél igen

sok esetben elfordul, minthogy a H. túlságos

kiterjedése a földbiilök belterjesebb kihasználását

akadályozza. A nagy H.-u községekben az egyes
birtokosok kénytelenek a községtói távolesó tag-

jaikon tanyát építeni (tanyarendszer), hogy mun-
káikat a termelési idszakban id- és erveszte-
ség nélkiU végezhessék.

H (matem.), 1. Határérték.
Határ, kisk. Bihar vm. vaskóhi j.-ban, (igio)

866 oláh lak. ; u. p. Biharlonka, u. t. Vaskoh.
Határállomás, különböz vasúttársaságok vo-

nalainak találkozási, csatlakozási helye, amelyek,

ha az egyes országok határain vannak, luiiárvám-
állomások.
Határbocos sónier, 1. Söner.
Határérték. A matematikában a H. v. limes

fogalma a végtelen számsorozatok elméletében

és a függvénytanban mint a legfontosabb fogal-

mak egyike lép fel. Valamely
a,. a» a». • ••

végtelen számsorozat H.-e alatt azt az A szárant

ór^ük, melyre nézve bármely tetszés szerint vá-

lasztott pozitív S számhoz lehet egy (a -hoz tar-

tozó) V pozitív egész számot ugy meghatározni,

hogy a„

—

A abszolút értéke kisebb mint S, ha csak

n nagyobb mint v. Ily esetben azt is mondjuk,
hogy A az fl„ H.-e, ha w a pozitív egész számuk
során át minden határon túl növekedik. Képlet-

ben :

lim a, = A
(olv. limes a, egyenl A-val). Pl. azt, hogy

3 n-l
4,..., n ,...

számsorozat H.-o az egység, röviden így szoktuk
kifejezni

:

lim = 1.
n

Nem minden számsorozatnak van H.-e, azaz

nem minden számhoz található a mondott tu-

lajdonságú A szám, hanem csak a szabályos

számsorozatokhoz. Valamely végtelen számsoro-

% i, O,
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zatot akkor mondunk szab&lyoeoak, ha bármely
tetmée aserint választott poiitiv 8 számhoz lehet

egy V kfliöoséges egées Bzámot úgy meghatá-
rozni, hogy 0.-0. atezfdnt értéke kisebb, mint S,

h« onk M ée » nagyobb, mint v.— A nem szabá-

lyos számsorozatok közül H.-et egyedül az olyan

sorozatoknak tuleudonitunk, melyekre nézve a
rtxúprok értékekbl alkotott

1 1 1

a,, a„ . . . , a., . .

.

számsorozat szabályos és

Um - = 0.

De az ily nemasabályos száms(»ozatok H.-e nem
valamely véges számért^, han«n a végtden (<x).

Pl. az:
1, 4, 9 n*. . .

.

számsorozat H.-e ac, mert az

1.1 i A
4. 9 n«. . .

.

számsc>ruzat szabályos és

lim -\ = 0.
n*

Rokon, de komplikáltabb fogalom a fösvény-
tanban

lim fix)

vagyis az f(x) fítagvéMd határértéke az a helyen.
Ennek ^telmezéeénti jelentsen

(1) a,, a„ . . ., a,, . .

.

(.ly számsorozatot, hogy lim a. = a, de kü-
!<)nben e sorozat egészen tetszés szerint választ-

ható. Továbbá képezzfik rendre f (x) értékét az
a,, a,, . . ., a„ . . . helyeken. Ha az i^ nyert

(2) f(a,). f(a.), . . .. f(a.). . .

.

számsorozatnak van H.-e, s e H. mindig uqyanaz,
bárhogyan választjuk is a végtelenül sok Tehetsé-

ges mód közül az (1) alatti számsorozatot, akkor a
í2) alatti számsorozat H.-éról azt mondjuk, hogy az
^x>-nek H.-e az a helyen. A legfontosabb H.-ek

:

lim
(' + -D"

lim sin X = 1.

H. a nemaet^odaságban, 1. Értek.
Határfa. az Árpád- és Aigou-korbeli okiratok-

éi piiilitott hat^jelzftfák. Ossszegyi^tötte Bndr
ii.h, r István Die Oesetse des heiligen Stefan c
ih unkájában 139—tí. 1., továbbá Bómer Flórls a
Magyar Akadémiai Értesít II. köt., 1860—61.
18-54.1.
H. (TM«t). Határiakkal kell megjelölni a vasúti

vágányok között azon helyeket, amely helyeken
méí az egymáshoz közeled csatlakozó szomszé-
dos vágányok között nincsen annyi hely, hogy
ojryszerre mindkét vágányon állhaJsson járómú.
Nálunk a két vágány szomszédos sinszálai közé
k' '- -ztben fehéne meszelt fiigerendát vagy

abot szokás elhelyezni. Külföldön nébcd zo-

...juzott és feltnen színezett alacsony oszló-

ikat is használnak. A járömú-sorok horzsolódá-

únak elkerülésére tilos járómveket tolni olyan
vágányra, melynek hatáíi&in belül a másik vá-

gányon járómúvek állanak. A H.-t másktot biz-

tonsági határjelnek nevezik.

Határiabiztositás (wAt). A vasúti biztosító

berendezések keretében némely vasúttársaságnál,
mint hazánkban a cs. kir. szab. déli vaspálya-
társaságnál, a váltóelzárásnak az irodai blokk-

készüléken való idöelótti feloldásának (1. Központi
váltó- és jdzállílás) még a mozgó vonat alatt

a váltók ideltti átváltásának megakadályozá-
sára használnak mechanllcailag kezelt érint-
sineket, más néven tapintóslneket Ezek a biz-

tonsági határjel mellett szereltetnek fel s a köz-
ponti állitókésztllékröl csakis akkor mozgathatók,
ha a határjel felett nincs kerék, tehát a vonat a
határjelet túlhaladta ; viszont az érintsinek és a
váltók emelt>-üi között a központi állítóké.szülé-

ken oly kölcsönös függés van, hogy elóbb az érin-

tsinek emeltyjét kell átállítani, csak azután
lehet a váltókét is. E vágán^úti blokkal bíró

berendezésékük bizonyos mértékben már túlbiz-

tosítás trténlk,mert a biztosító berendezés sza-

bályszer kezelése mellett, jól iskolázott szraiély-

zetaél ilyen hibának elfordulnia nem szabad ; bár
tagadhatatlan, hogy az ilyen természet kisiklá-

sok elég gjakoriak. A bejárati váltók ilyetén biz-

tosítására újabban automatikus feloldó berendezé-
sek alkalmazásával is kísérleteznek, mint idzár-
szerkezetek, nyomósinek, szigetelt sinek; de a
tanulmányok még nem vezettek eredményre.

Határfalva, kisk. Vas vmegye muraszombati
j.-ban, (1910) 2ö8 német lak., il p. Szarvaslak, u.

t. Gyanafalva.
Határiogalom, 1. Határérték.
Határiorgalom a neve annak a korlátolt te-

rület forgalomnak, mely a vámhatár és a bels
vámvonal között folyik. A javak mozgásának ez
a neme ugjanis különbözik a forgalom egyA
formájától, mert a vámbatár körüli területeken

a máskülönben elszigetelt országok vámrendtar-
tása l3 bizonyos könnyebbségeket enged meg a
két különböz állam szomszédos kerületei között,

hogy lakosaik a saját szükségleteik megfelel
kielégítése által kölcsönös gazdasági elnyöket
n>nijthassanak eg} másnak] L. még Vám.
Határf. kisk. Vas vm. felsri j.-ban, (i»io)

247 német lak., m p. Hamvasd, a.t Felslöv.
Határgröíságok, Nagy K^ly irodalmában

a szomszéd népektói elfoglalt és várakkal, rállo-
másokkal különeen megersített határvidékek
(lat. marca, marchia, ném. Mark), melyeknek
gróQai (comes [néhol dux] UmiiÍ8,vaM^á marchioh
a közönséges comesnél nagyobb hatésági jogok*
kai, kivált hadi tekintetben kiteijedtebb hatás-
körrel voltak folmházva. Az avait^ elleoébai
szervezett ilyen Mark (marca orientaUs.08tmark)

a cslr^a Ausztriának. Késbb Frandaországluui
és olasz földön egyéb, nevezetesen batármenti
grófeágok s tartományok urai is faivették a
marchio (marquis, marehese) elkelbb címét;
hasonló jelenséggel a középkori Námrtországban
is találkosnnk noha a régi Markokból alaknlt r-
gröCságok (Markgrafschafl) az igaságszolgál-
tatáanak nagyobb fokú oentralLzádóJánál, a Mark-
gráf szesebbkörfl Mrói feoségjogánál fogva lé-

nyegesen kflVteböztek a többi grófi tarUHnányok-
tóL Magyarországim is fwdul el Kálmán király

idében a határsséli részek marchia elnevezése

;

st voltaJc nálnnk ama firank Markoknak némileg
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megfelel alakulatok is a XIII—XV. sz.-banra

hbéres országokból kiszakított végvidéki bán-

ságok.

Határhaszon (ném. Grenznutzen) elmélete

alatt értjük a Jevons és Menger kutatásaira visz-

szavozethotö ért;ék- és árelméletet, amely a

klasszikus értékelméletet alapjában megváltoz-

tatni törekszik. A H. elméletének lényege abban

van, hogy az érték- és áralakulásnál figyelemmel

kell lenni azon javak mennyiségére, amelyek a

szükséglet fedezésére rendelkezésre állanak s

hogy minden gazdaságban szem eltt kell tartani

azt a határt, ameddig a javak felhasználásában

elmenni szabad. Az a legkisebb haszon, amely
ilyen módon még igénybe vehet, a H. (flnal uti-

lity ; terminál, marginal utility). Ha ajavak kész-

lete emelkedik, nevezetesen, ha a különböz szük-

ségletek közül, amelyek egy és ugyanazon dolog-

fajtával kielégíthetk, sorozatosan több és több

szükséglet kielégíthet, a H.-nak csökkennie kell,

mert a határ odább tolódik s ha minden szük-

séglet kielégíthet, nevezetesen, ha fölösleg van
az illet dologfajtából, a H. eltnik. De ha az

illet szükségletsorozat kielégítésére használt

dologfajta csökken, úgy hogy a szükségleteket

rendeznünk kell s csak a fontosabbakat elégít-

hetjük ki, a H. emelkedni fog.

Határhegy (azeltt : Záhorh), kisk. Ung vm.
nagybereznai j.-ban, (1910) 588 rutén lak., vasúti

megállóhely ; u. p. és u. t. Fenyvesvölgy.
Határhely, kisk. Szepes vm. ólublói j.-ban,

(1910) 4;29 tót lak., u. p. Poprádremete, u. t, Olubló.

Határid (lat. terminus dilatio, ném. Frist),

a jogban az az id, amely alatt valamely cselek-

ménynek végbemenni kell (polgáriper), jogi ér-

telemben az az id, amely alatt a perbeli cselek-

ményt hatályosan teljesíteni lehet. A H. elmulasz-

tása azt eredményezi, hogy az elmulasztott cse-

lekmény többé hatályosan nem teljesíthet. A H.
lehet törvényes és bírói, aszerint, amint törvény
V. bíróság határozza meg ; záros v. nem záros,

amely utóbbinak elmulasztása csak igazolással

orvosolható ; meghosszabbítható v. meghosszab-
bíthatatlan. A törvényes H.-t a bíróság valószí-

nvé tettokból a fél kérelmére meghosszabbíthatja,
ha a törvény a meghosszabbítást kifejezetten

megengedi. A birói H.-t a bíróság mindig meg-
hosszabbíthatja s ilyenkor az i^j H.-t az olöbbinok
lejártától kell számítani. A meghosszabbítást
megenged határozat ellen nincs jogorvoslat. A
H. számításánál az a nap, amelyen a H. kezd-
dik, nem számítandó a H.-be, amely a határozat
kihirdetésével, illetleg kézbesítésével veszi kez-
detét. Az oly H.-k, amelyek hetekben v. hónapok-
ban vannak megállapítva, azzal a nappal járnak
le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva a
kezd napnak megfelel ; ha pedig ez a nap a le-

járat hónapjában hiányzik, a H. a hó utolsó nap-
jával végzdik. Az éveket és óvrószeket hóna-
pokra kell átszámítani. Ha a H. utolsó napja va-
sárnapra, Gergely-naptár szerinti közönséges
ünnepnapra v. nemzeti ünnepnapra esik. a H.
a legközelebbi köznapon jár le (a büntet perben
is) (1911 :I. t.-c. 3. cím, XVH. fej.). A büntet-
perben meghosszabbításnak csak külön megha-
tározott esetekben van helye. Nem számítható be

a H.-be az a nap, melyen a H. kezdetét megálla-
pító intézkedés, cselekmény v. esemény történt

(1896: XXXin. t.-c. 11. §). A közigazgatási eljá-

rásban a H. a kézbesítést v. kihirdetést követ
napon veszi kezdetét, s ha utolsó napja vasár-

napra, Gergely-naptár szerinti avagy nemzeti
ünnepre esik, a H. a legközelebbi köznapon jár

le. Posta útján való benyújtás esetében a feladás

idpontja határoz (1901. XX. t.-c. 6. §). A postára

adás Idpontjának a polgári és büntet ügyekben
rendszerint nincs az a hatálya, hogy a H.-ben

postára adott, de a H. letelte után a bírósághoz
érkezett beadvány kell Idben benyújtottnak te-

kintessék. A polgári magánjogban fontosak az

elblrtoklásl és elévülési H.-k. L. Elbirtoklás és

Elévülés.

H. a kereskedelemben általában az az idpont,
amikor a kötött ügyletet le kell bonyolítani. A H.
a szerzd felek közt szabad megállapodás tárgj'a

ugyan, de vannak egyrészt szokásos, másrészt
szabályozott H.-k Is. A szokás régebben a vásáro-

kat vette természetes H.-nek, míg ma Inkább a
hónap eleje (inlto, mindig l-e), közepe (medlo,

mindig 15-ike) és vége (ultlmo, mindig az utolsó

nap) szerepel H. gyanánt. A tzsdei H.-t az egyes
üzletnemeknél a tzsdei szokások, illetve az
évenklnt kiadott tzsdenaptár v. H.-naptár szab-

ják meg. így a tzsdén a medio és ult'mo nem
esik 15-ére, illetve a hó végére, hanem a medlo
13—17. közé, az ultlmo a következ hónap 2—5.

közé, aszerint, amint azt az egyes hónapoknál a

H.-naptár jelzi, A gabonanemüeknél a szokásos

H. pl. búzára tavasszal március-április, sszel szep-

tember-október. Szokásos még a H.-t fkép a szál-

lításra nézve a hajózás megnyitásától is függvé
tenni. L. Tzsdei határidüzlet.
Határidnaptár. A tzsdék a kötött ügyietek

célszer és gyors lebonyolítása céljából a kapcso-
latos leszámoló Irodák keretén belül nem számol-
hatják el nap nap után az ügyleteket, hanem kü-

lön napot jelölnek ki az ügyletek bejelentésére,

lebonyolítására és kifizetésére. E célból minden
év elején a leszámoló iroda közread egy H.-t

(tözsdenaptár, arrangement-kalendárlum), ahol a

napok felváltva (vasár- ós ünnepnapok kivé-

telével) jelentések és rímek és fizetés és benyúj-

tás jelzéssel vannak ellátva. Az ügyletek lebonyo-

lítása benyújtási napon kezddik, a következ
napra a leszámoló Iroda kiírja a címeket, & harma-
dik napon történik a szállítás és fizetés. A hónap
közepe táján van a medio benyújtás, a végén az

ultÍ7nó benyújtás. Ugj'ancsak a hónap végén van
az ú. n. dijügyletek nyilatkozati napja, amelyen
bejelentend, vájjon fontartja-e a fél a kötött

ügyletet v. oláll attól.

Határidöszámolás alatt értjük a közös közép-
határidnek kiszámítását több, különböz idben
esedékes, nem kamatozó tke számára. Hogj'ha

ti tke n^ nap múlva, t, tke n, nap múlva és

tj tke Uj nap múlva esedékes, akkor a közép-

határid, amikor a t, + 1, -f t, töke egyszerre

fizethet

:

_ t,n,+t,n,-f t,n.

Ez az eljárás helyes, mert ha a hitelez az egyes

tkéket az esedékesség napján gyümölcsözleg



HatAridUzlet — 681 HatArozatl párt

elhelyezi, az utolsó tókc esedékességének napján
ugj'anannyi pénze lesz a kamatokkal együtt, mint
amennyire akkor tarthat számot, ha az egész

összeget a középhatáridönek megfelolöleg kama-
toztatja. Ezen eljárás mellett természetesen az

adós som károsodik.

Hatiridüzlet, I. lözsdei határtdiUlet.
Határigazitás, alatt a nzkjban annak a vo-

nalnak megváltoztatását értjük, amely a földfel-

színén az ákllam fóhatalmának területi kiterjedé-

sét jelezte. Ily H. békés megegyezés következ-

ménye vag> háború folytán kötött békeszerzdés
pontozata lehet. A magánjogban a szomszéd in-

gatlan, különösen földbirtok vitás határának meg-
állapítására irányuló eljárás. L. Határjárás, Ha-
Uirjelek, HíUárper, MesgyeigazÜás.

Határjárás, a földbirtok vitás határának meg-
állapításit célzó eljárás. R.-i tartanak a bir-

tokr«'adezési munkálatok során az illet község
és a szomszédos községek képviselinek s az el-

járó birónak közbei^öttével. Szükségessé válik a
H. máskor is ott, ahol a határvonalak folyók v.

patakok elmosása által v. más okból megváltoz-
tak. H.-t tartanak a gazdák maguk között is, mi-
kor a már bevetett földeket egjüttesen feljárják

8 a látott helyes vagy hibás eljárásokat okítás
céljából különösen megbeszélik. L. még Határper.

Határjelek. Az eg^es községek határának vo-

nalait barázdákkal v. árkokkal, a vonalak törési

pontjait pedig maradandó jelekkel, pl. halmokkal,
£a- vag>- koszlopokkal jelölik meg. A magánbir-
tokok közül, amelyek határának megjelölését a
törvény (1894 :X11. t.-c.) rendeli, a nagjobbakat
árokkal és élsövényekkel vagj' sorfákkal veszik

körül, a kisebbeket pedig barázdákkal, mesgjék-
kel különítik el s sízok végpontjaira kisebb fa- v.

koszlopokat a tulíydonos nevének kezdbetivel
ellátva ásnak le. A birtokhatár megjelölése körüli

viták elssorban közigazgatási hatóság elé tar-

toznak (L. Határper). — H. az ország határán,
1. Határ.

Hatáxjel-hamiBitás, határknek, a határ meg-
jelölésére szolgáló jelznek vagy más tárgynak
kárositási szándékkal megsemmisítése, elvitele,

V. áttétele (Btkv 407. §). Ez a § a magánbirtok
határainak védelmére szolgál ; ha a kár 60 K-t
nem halad meg, a cselekmény mezrendri kihá-
p, ' ': XII. t.-c. 9.3. § b) és 97. §). Az ország,
t' : óságok s községek határainak büntetó-
j.-i -'I az 1891. XLI. t.-c. gondoskodik.
Mt'iík nd: 1. a határjeleknek szándékos
és jü^i..!.... .... iisommisítése, kidöntése, szétrom-
bolása, felismerhetetJenné tétele v. áthelyezése ; 2.

•gyszerii megrongálása, a feliratnak olvashatat-
bumá V. felismerhetetlenné tétele.

Határkelecsény, község, 1. Saskkelecsény.
Határkényszer, 1. Stjomásos gazdáJkodás.
Határkerülés, körmenetes bucsi^árás a város

V. £ala határa körül ; többnyire egyházi fénnyel,

a község vezetinek részvételével történik meg

;

Ideje május 1-je körül van megállapítva. Ezzel
szokták egjbekütni a buzaszentelést is. A H. célja

határkövek, árkok és jelvények megszemlélése,
hogy jókarban vannak-e, a szomszédok nem moz-
dltották-e ki helyükbl, stb. Egykor különféle oéh-

tréfák, gyermelgátékok vegyültek vele össze.

Határkfi (vMát). A vasatak a tul^donukban
lev területek hatánonalainak sarokpontjaira

H.-veket helyeznek el maradandó megjelölésül,

amely pontoknak a pálya tengelyétói való pontoB
távolsága fel van jegyezve. Heljiérdekü vasuta-

kon néhol kövek helyett fakarókat helyeznek el.

Határkteg, a szimpátiás idegrendszemek a
gerincoszlop két oldalán elhelyezett doláncola-
tát nevezik így. L. Szimpátiás idegrendszer.
Határköz (bány.), az adományozott bányatelkek

között fenmaradó és egy bányaméi-téknél kisebb
terület.

Határmérés, egész határok fölvétele közönsé-
ges méniöki módszerekkel. Nem egyes telkekbl
indulunk ki, hogy részekbl tegyük össze az egé-
szet, hanem elször tekintet nélkül a telekhatá-

rokra, háromszögháló^atot készítünk s ehhez csa-

toljuk a telekmérést. Különösen nálunk a tagosí-

tásoknál fordul el.
Határmesgye, 1. Mesgye.
Határnap, jogi értelemben az a nap, amelyen

a jogcseIekmén>-t teljesíteni kell. A magánjogban
a H. elmusztása csak az illet napnak elmultával
van befejezve, kivéve a váltójogban, ahol a jog-
cselekmény csak a H.-on d. e. 8—12 és d. u. 2—5
óra közt teljesíthet. A polgári perjogban a H. el

van mulasztva, ha a fél a H.-on az ügy kikiáltá-

sától kezdve a szóbeli tárgjalás bezárásáig meg
nem jelenik vagy a perbeli cselekményt nem tel-

jesíti. L. Idézés, Mulasztás.
Határoló eljárás, a matematikában valamely

X számnak bizonyos határok közé szorítás útján
való meghatározása.
Határos mélység (bány). A bányamlvelés végett

adományozott tolkek rendesen határtalan mélysé-
gig teljédnek, de megtörténik sokszor, hogy a
vállalkozó a telke alatt bizonyos mélységen túl

található erek mlvelésérl lemond v. azt a mély-
séget más vállalkozónak eladja. Az ö telkének
mélysége akkor szintes síkkal végzdik és azt

mondják, hog>- mélysége határos.

Határozat (lat. sententia, franc.Jugement, ném.
Entíicheiduny), a hatóság rendelkezése az eltte
folyamatban lev ügyben. L. Birói határozat,

Joqegység, Teljes ülés.

Határozati párt. az 1861-iki országgytllésnek

számra nézve legtekintélyesebb pártalakulása,

melyet az ú. n. felirati párttól (I. o.) nem fuinyira

elvi kérdések, mint inkább módszerbeli ellenté-

tek választottak el. A Teleki László gróf és Tisza

Kálmán vezetése alatt álló H. agyanJs szintén a
48-iki törvények visszaállítását követelte, de ezt

a posztulátumot nem az uralkudóhoz intézend
felirat alakjában akarta kinyilatkoztatni, hanem
Teleki László grót Tisza Kálmán, Podmaniczky
Frigyes báró, Nyáry Pál ée Madarász József által

a párt megbízásából szerkesztett határozattal. Ez
a határozat a Deák-féle felirati javaslatban fog-

lalt jogi és történeti érveknek radikálisabb hang-
nemben való deklarációja volt, amely különösen
a koronázás kérdésében ragaszkodott a jogfoly-

tonosság fenntartásához. A H.-ra, amely az ország-
gylés többségét tette, nagy cssqiás volt Teleki
László gróf tragikns halála ; ennek hatása, vala-
mint a H.-hoz tartozó néhány képviselnek a sza-

vazástól tartózkodása minimális többségre jut-
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tattá Deák els felirati javaslatát. A Deák-féle

második felirathoz már a H. is egyetemlegesen

hozzájárult. A H.-ból alakult ki a kiegyezés után

a Balközép (1. o.).

Határozatképesség. Testületek, társaságok,

társas hatóságok (pl. bh'ósági tanács) érvényes ha-

tározathozatalához rendszerint bizonyos számú
t»gnak jelenléte s részvétele szükséges. Más-
különben a testület, társaság v. hatóság érvényes

határozatot nem hozhat, vagyis nem határozat-

képes. A H.-hez szükséges tagoknak számát a

törvény, alapszabályok, házszabályok, ügyviteli

szabályok határozzák meg. L. Országgylés, Tár-
saság, Tanács.

Határozatlan analitika, 1. Analitika.
Határozatlan büntetések, 1. Határozott és

határozatlan büntetések.

Határozatlan egyenlet, mely több mint egy is-

meretlent tartalmaz, mert egynek kivételével az

ismeretlenek értékei szabadon választhatók. Ha-
sonló értelemben határozatlan vmelym egymástól
független egyenletbl álló egyenletrendszer, ha
több mint m ismeretlent tartalmaz. A szorosabb

értelemben vett H.-ek vagy diophantosi egyenle-

tek elmélete azonban az ily egyenleteloiek és

egyenletrendszereknek nem összes megoldásait

keresi, hanem csak azokat, melyek bizonyos meg-
szabott számtani tulajdonságokkal bimak ; rend-

szerint,melyeknél valamennyi ismeretlennek egész

számú értéke van. Azért a H.-ek elmélete csak
oly egyenletekre szorítkozik, melyekben az együtt-

hatók egész számok.
Az elsfokú H. megoldása, ha olyan létezik,

egészen elemi utón nyerhet
; pl. x és y mindazon

egész számú értékeit, melyekre nézve
13x - 29y = 5

következképen határozhatjuk meg. A kisebbik

együtthatóval bíró ismeretlen (tehát x) szerint

megoldván

:

6 + 29y

13
= 2y-f

5+_3y
Í3

Itt az osztás elvégzése után maradt törtkifejezés

értékének valamely z egész számmal kell egyen-
lnek lennie. E szerint

:

——=^ = z vagyis 3y — 13z = — 6.

Az eljárást ismételve

:

13z — 5 , , ,
z—

2

y = —^— = 4z - 1 + —

-

hol ismét
z—

2

= u, tehát z = 2 -(- 3u.

Itt a z együtthatója = 1, tehát az eljárást nem
kell tovább folytatni, hanem u értékének bármely
egész számot választhatunk. Ha még visszafelé

helyettesítünk

y = 4(2-f3u) — l-fu = 13u + 7
X = 2 (13 u -f 7) -f z = 29 u -f- 16.

az u bármely egész számú értékénél egyenletünk
egy-egy megoldását adja. Pl. ha

a = 0, 1, 2. 3, . .

.

X = 16, Ab, 7i, 103. . .

.

y = 7, 20, 33, 46, . .

.

Más módokat ugyanennek a feladatnak megoldá-
sára a lánctörtek és a kongruenciák elmélete
nyújt. A magasabb fokú határozatlan egyenletek
közül különösen nevezetes az x« — D y*= 1 alakú

Pell-féle egyenlet, melyben D oly pozitív egész
számot jelent, mely nem valamely egész szám-
nak négyzete, továbbá az x''-j-y'' = z'' alakú

Fermat-féle egyenlet, melyben p a kettesnél na-
gyobb egész szám. Ez utóbbi Fermat állítása sze-

rint nem oldható meg úgy, hogy x, y, és z három,
a zérustól különböz egész szám legyen.

A határozatlan egyenletek elméletével már
Diophantos alexandriai matematikus foglalko-

zott. Aritmetikai feladatok 13 könyve cím müve,
melybl az utolsó 7 könyv elveszett, számos oly

feladat megoldását tartalmazza, mely H.-ekre ve-

zet. Igen magas fokú ismereteik voltak o téren a
hinduknak. A legrégibb ismeretes szanszkrit mate-
matikai munkát Aryabhatta írta Kr. u. a IV. v. V.
sz.-ban s ezmármagában foglalja azels fokú H.-ek
megfejtését. Brdlimagupta a VII. sz.-ban és Basz-
kara a XII. sz.-ban pedig már a másodfokú H. meg-
oldását és visszavezetését a Pell-féle egyenlet
alakjára is ismerték. Nyugaton ellenben csak a
XVII. sz.-ban keltettek a H.-ek ismét érdekldést.
Ekkor írta jBacAeí, Diophantos els eredeti kiadásá-

nak sajtó alá rendezje, Problémes plaisants cm-
vét, melyben az elsfokú H. elemi megoldását nyúj-

totta, a fent közölt eljárást azonban még csak
Rolle találta, ki azt 1690. megjelent algebrájában
tette közzé. Közben 1657. a híres Fermat a most
Pell nevét visel feladatot megoldás végett több

kitn tudóssal közölte, kik közül lord Brouncker
azt meg is oldotta, ha nem is teljesen kielégít mó-
don. A lánctörtek összefüggését a H.-ek elméleté-

vel Euler mutatta ki. A Pell-féle egyenlet kielé-

gít megfejtése és annak kiterjesztése a másod-
fokú H. általános alakjára Laqrange érdeme.

Határozatlan elítélés, 1. Határozatlan idre
szóló elitélés.

Határozatlan idre szóló elitélés (indetetnni-

nate serúence). A szabadságvesztés-büntetés, az

életfogytig tartó fegyház kivételével, általában a
határozatlan tartamú büntetések közé tartozik. A
törvényben megállapított mindegyik büntetésnek

van maximuma és minimuma, amelynek körén
belül a bíróság a büntetést kiszabja. Ez határo-

zott büntetés. így pl. ha a törvénybon megállapí-

tott büntetés 6 hónaptól 5 évig terjedhet börtön

s a bíró konkrét esetbon 3 évi börtönt szab ki

:

az utóbbi határozott tartamú büntetés, amely leg-

feljebb megrövidíthet azáltal, hogy az elitéit a
büntetés »/^ részének kitöltése után feltételesen

szabadon bocsájtatik. Ennek ellentéte a H., mely
abban áll, hogy a bíróság csak a büntetés nemét
határozza meg (pl. fegyház v. börtön), azt azonban

a végrehajtó hatalomra bízza, hogy meddig tart-

son büntetés, így különösen, hogy akkor érjen

véget, mikor az elítélt megjavult. Újabban töb-

ben síkra szálltak ez intézmény mellett, kik közül

mint elharcos említend Kraepelin : Die Abschaf-

fung des Strafmasses c. mvével. Egyelre csak a
fiatalkorúaknál tettek kísérletet a H.-sel. A bün-

tet novella (Bn.) nálunk is meghonosította azt a

flatalkorualcnál alkalmazandójavító nevelés tekin-

tetében. L. Fiatalkorúak büntetési rendszere.
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A H. nnBKTe két alakban ismeretes: az
egyik ai indefmü-rendszer, melynól fofrva a bn-
tettes a bflntetés Kte^teyes maximumáig tart-

ható visBza, de a végrelu^tó-bizottsá? által indo-

kolt esetben elAbb is kiboosátliatö (Í88ö. Ohlo-
.4iiQmhon>. a másik sa inddermináU rendszer,
I biröság határozza meg a benntartás

iL.- át azzal, hog>' az e célra szervezett ha-

tóság M elittitet többnyire bix-süU>tszóra (parole)

elóbbiskibooBAthatja (az elmirai intézotbeni.Enró-

pában eddigelé a norvég Btk. honosította meg e

rendszert a visszaeskre.
Határozatlan ítélet (ang. good-time-laws), 1.

Határozatlan idre szóló elitélés.

Határozatlan mennyiség a matematikában
az olyan mennyiség, mely akármilyen tetszleges
értéket filvehí^t.

Határozatlan mód (a nyelvtanban), a fnévi
i- ' vagy iníinitivusnak elavult, többé nem
í agyar neve.

riaiarozatlan névmás, i. Névmás.
Határozatlan ragozás, I. Tárgyctí ragozás.
Határozatlan tartamú büntetések, 1. Hatá-

rozatlan illre sz'i'ó elitélés. Büntetési tételek.

Határozattár. a klr. it<!>lötáblák elvi és különö-

sen ajogegység megóvása szempontjából is fontos

kérdésben hozott határozatainak felvételére mind-
egyik ítéltáblán összeállított gyjtemény. L. Jog-
egifséa.

Határozó, az állítmány közelebbi meghatáro-
zására szolgáló mondatrész. A H.-knak három f-
osztályát szokás megkülönböztetni: 1. A hely-

határozók valamely személ>'nek v. dolognak he-

lyét jelölik meg ; Idfejezésük módja legvilágosabb

és leghatározottabb, mert minden hoIy\lszonyra
megannyi külön ragos v. névatós k^esésünk
van a nyelvben. Pl. Cl a király trámuábtm, arany
pálca a hegében ; mdlette ül a kíriUyné, gyémánt
csillog a hajában (Oy.). Nvahunhon a török hada
'^mrzor). ffirja fdett enyeleg az alkonyi szell

:;iludy K.). 2. Az idhatározó a cselekvésnek
Ili' j.-t határozza meg, tehát szintén gondolati dol-

sot és többnyire szintén (képes be^oéddel) hely-

határozó alakkal. Pl. Egyszer egy idben, szilágyi

erd<R)en ssonyogok verekedte£ Télen-nyáron
pasztán az én lakásom (Tompa). Amit ma meg-
t«>h>'tsz, ne halasid hoíttapra. 3. A körülméity-
h/1tározók a cselekvésnek különféle körülményit
határozzák meg : az állapotot, módot, okot, célt

stb. Pl. EUceseredésében mi telhetett tle ? (Petfi).

Ijossan járj, tovább érsz. Hanyatló az^ hazám,
miaitadyénem én (B^za). Minden rész az egészért
van alkotva (Kölcsey). Valamint a helyhatáro-
zók három csoportra osztiiatók jelentésük szerint

ihonyian. hol. hova), azonképen a körülmény-
itatározókat is h^m csoportba lehet összeállí-

t redet; az áíUxpot- és az «r«im^-hatá-
•rtjaiba. E csoportok nemcsak alaki,
"• tani szempontból Is megfelelnek a

iiegfeleló csoportjainak, k H.kér-
(.' - .. .Mo.^.ci nyelvtudomány legkidolgozottabb
fejezeteihez tartozik. V. ö. Simonyi Zsigmond, A
ma<rvar határozók (akadémiai pályamunka, 2 köt.,

Budapest 1888-1895).
Határozó szók, oly ragozott fnevek v. mellék-

nevek, melyekben v. a t-szó, v. a rag, v. egyik

sem érzik tisztán. így az egésant egy befejezett

önálló szónak tekintjük, melyet éppen azért (habár

ritkán) m6<z má.sodizben is tovább ragozunk (pl.

reggel, reggel-re^) ; vannak helyhatározó, állapot-

határozó, módhatározó és idhatározó szók. V. ö.

Simonyi Zs., A magyar határozók (Bpest 1888—
1895).

Határozott és határozatlan büntetések (poe-

nae determinatae és indeierminatae), a szerint,

amint minségüket és mennyis^üket a törvény
szorosan meghatározza vagy n«n. Teljesen hár

tározatlan a büntetés akkor, ha annak úgy min-
ségét, mint mennyiségét a törvény a bíró belátá-

sára bízza. Ezek az ú. n. önkényes, arbitrarios

büntetések. A Btkv.-ek életbelépte eltt hazánk-
ban a büntetések, csekély kivételektl eltekintve,

ilyenek voltak. Ezek fölött a tudomány régen, s
ma már minden modem törvényhozás pálcát tört.

Az arbitrarius büntetéseknek ellentéte az abszo-

lúte, tehát minségileg és mennyiségileg határo-
zott büntetések, pl. a halál ; életfogytiglani fegy-
ház; öt évi fegj'ház; sem több, sem keves€*b.
Minthogy ma a büntetéstl azt kiváryuk, hogy
a bnös által elkövetett cselekménynek minden
tekintetben megfeleljen, hogj' tehát a büntetég
kiszabásánál a súlyosító és enyhít körülmények
melyek a bntettek minden neménél végtelen, a'

tönényhozó által elre meg nem határozható vál-

tozatokban és fokozatokban elfordulhatnak és

elfordulnak, az abszolút büntetések feltétlenül

elvetendk. A mai törvényhozásokban (így a
német birod. Btk.-ben) legfölebb a halálbüntetés

fordul el mint abszolút büntetés. Mind a két bün-
tetési rendszerrel ellentétben áll a viszonylag (re-

latíve) határozott büntetésnek rendszere, mely
abban áll, hogy a törvény a büntetésnek legkisebb

és l^magasabb mértékét határozza meg, pl. 5
évig, 10 évig v. 5—10 évig teijedhet fegyház s

a büntetésnek a törvény által megállapított hatá-
rain belüli klRzahását a fennforgó súlyosító és eny-
hít körimnek számbavételével a bíróságra
bízza. A viszonylagos meghatározás kiteijedhet a
büntetés nemére is, ha pl. a törvény fegyházat v.

fogházat, fogházat vagy pénzbüntetést vagylago-
san állapit meg. így több esetben a német btkv.

L. még Büntetési tételek.

Határozott integráL Legyen f[x x^ . . . , x.)

az x„ x^ . . ,, X. valós változóknak oizon^'os ösz-

szefttgg és véges Ttartományában egyértékfl é«
véges föggvénye.
Ha n = í és T egyetlen ssiefBggö darabból

áll, akkor az integráció tortonánya UMnaégOB
számkftzrt lesz ; ha ez (ab), úgy az integrál je-

lölésére az i

Jf(x)dx
»

jelet használok. Ilyen integrált egysmú hatá-

rozott integrálnak nevezünk.

A H.-biui fogalt konvergens folyamat segítsé-

gévd számos esetien sOffirül a diíferendálás m-
veletének megfordítása. Ha ugyanis P(x) az (ab)

számközön belül végesésfolytonosíttggvéDyésF(^
difrerendálhányadosa, f(x) integráJkeM, akkor ái

P(x)=yí(x)dx-HP(a)
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képlet az f(x) differenciálhányadosból visszaszol-

gáltatja az eredeti függvénynek, F(a)-nak kifeje-

zését. Ha azonban az f(x) differenciálhányados nem
integrálható függvény, akkor ma még egyáltalá-

ban nem ismeretes oly konvergens mveletsor,
amely f(x) értékeibl visszaadná F(x) értékét. Ilyen

F(x) függvények nem integrálható differenciálhá-

nyadossal tényleg léteznek, mint azt egy Volterra-

tól származó igen tanulságos példa mutatja.

A H. fogalmára épp úgy, mint a differenciál-

hányados fogalmára a gyakorlati szükség veze-

tett. Nevezetesen a területszámítás és az ívhossz-

mérés tette S25ükségessé e fogalom megállapítá-

sát. Dyen értelemben csirájában már Archimedes-
nél találkozunk e fogalommal, de öntudatosan

csak sokkal késbben LeWhiz használta, aki

fundio summatoria-nak nevezte. Ugyan állapí-

totta meg a reá vonatkozó legfontosabb mveleti
szabályokat. Késbben BernouUi János a fsúlyt
arra helyezvén, hogy az integrálás, mint a diffe-

renciálás mveletének megfordítása, a differen-

ciálhányados értékébl visszaadja az eredeti függ-
vényt, az integer (a. m. eredeti) szó felhaszná-

lásával megalkotta a most kizárólagosan hasz-
nálatos integrál elnevezést. Ma tudjuk, hogy Leib-

niz álláspontja a jogosultabb, mert, mint fentebb

már említettük, a «functio summatoria» nem adja

meg minden esetben a differenciálhányadosból az
eredeti függvényt. Az integrálhatóság szükséges
ós elégséges feltételeit Riemann fejtette ki Ueber
die Darstellbarkeit einer Punction durch eine

trigonometrische Reihe cím értekezésében.

Irodalom. Dirichlet-Meyer, Vorleaungen Uber die Theorie
der bestimmten Integrálé ; Jordán, Cours d'analyse de l'école

polytechnique ; Kronecker-Netto, Vorlesung Uber die Theorie
der einfachen und mehrfachen Integrálé ; Ulisse Dini, Grund-
lagen der Theorie einer verSnderllohen reellen Grösse cím
mankák és Pasch, Über einlg:e Punkte der Functioueatheorie
címO értekezése, Math. Annalen 36. köt.

Határozott ragozás, 1. Tárgyas ragozás.
Határozottság (determinatio), mi nt logikaim-

szó a fogalomnak mind körét, mind tartalmát
tekintve, más fogalmaktól való elhatároltságát,

megkülönböztetését jelenti. A fogalom körét a be-
osztás tünteti föl, a fogalom tartalmát a deílnició.

A jól definiált s jól beosztott fogalom tehát telje-

sen meg van határozva, determinálva, minden
más fogalomtól megkülönböztetve, úgy hogy más-
sal nem cserélhet föl. Az akaratra alkalmazva, a
H. kizár minden habozást, minden a föltett szán-
dóktól való eltérést. Kevésbbé jelenti a magyar ki-

fejezés, amit a latin mszó szintén jelez : hogy az
akarat nem szabad, hogy a motívumoknak szük-
ségképen engedelmeskedik, 1. Determinizmus.

Határörs (azeltt: Határr), kLsk. Zala vm.
csáktornyai j.-ban, (1910) 259 horvát lak. ; u. p. és
u. t. Stridóvár.

Határrség (néni. Orenzjáger), a határ men-
tén vámollonrzés céljaira felállított fegyveres
örök, hasonlóan, mint nálunk a pénzügyrök.
Oroszországban célra katonailag kiképzett csa-
patot alkalmaznak, mely békében a pénzügy-
miniszter alatt áll, háborúban azonban, mint ka-
tonai órcsapat, a határ elzárására és megvédésére
van hivatva. Romániában hasonlót terveznek.

'üíi.táxÖTvidék,kaíonai végvidék (ném. Müitar-
grenze). A H. kezdetben katonai gyarmatok ké-

pét adja. I. Mátyás telepít meg elször szerb és

bosnyák menekültekot a törököktl elpusztított

Szerémségbe, vallásszabadságuk és tizedmentes-

ség biztosítása ellenében a terület megmunkálá-
sára és megvédésére kötelezvén ket. A XVI. sz.-

ban az ország széleinek a törökök elleni védel-

mére sajátszer katonai szervezettel látták el s a
legújabb idkig megmaradt azután is, hogy felál-

lításának célja, a törökök elleni védelem, gyakor-
latijelentségét elvesztette. A H. a magyar szent
korona joghatósága alá tartozó s attól jogosan
soha el nem szakítható területrészekbl alakít-

tatván, az anyaországhoz, illetleg a kapcsolt ré-

szekhez tartozni jogilag soha meg nem sznt. Az
ország sérelmeinek 184;8 eltt is egyik lényeges
pontja az volt, hogy a katonai kormány a H.
területén nemcsak a tisztán katonai ügyekben,
hanem a polgári igazgatás (közigazgatás s tör-

vénykezés) tekintetében is, és nem a törvényes
magyar rendszer, hanem az osztrák rendszer be-

hozatalával gyakorolt törvényhatóságot. A sére-

lem azonban orvosolatlan maradt. Az 1848 : V.
t.-cikk a H.-nek is országgylési szék- és szava-
zatjogot tulajdonított és számára még 15 köve-
tet állapított meg, még pedig a horvát H.-nek

8 ; a szerémi végvidéknek 3 ; a csajkások kerületé-

nek 1 ; a bánsági végvidéknek 3. Ez azonban a
papiroson maradt, 1850. pedig a H. külön korona-
országnak nyilváníttatott. Az alkotmány heljTe-

állítása után az 1868 : XXX. törvénycikk (magyar-
horvát kiegyezés) Horvát-, Sziavon- és Dalmát-
országhoz tartozóknak ismerte el : 1. a likkai, 2.

ottocsányi, 3. ogulini, 4. szluini, 5. els báni, 6.

második báni, 7. varasd-körösi, 8. varasd-szent-
györgyi, 9. gradiskai, 10. broodi, 11. pétorváradi
határrezredeket. Magyarországhoz tartozóknak
pedig : 1. a bánsági H.-et képez : a) román-bán-
sági, h) szerb bánsági, c) német-bánsági ezredeket
és 2. a titeli zászlóalj vagyis az ú. n. csajkások
kerületét. (Az 1848 : V. t.-c. a románbánsági ezre-

det oláh-bánsági, a szerb-bánságit illyr-bánsági

ezrednek nevezi).

A «H. polgárosításán, azonban csak késbben
s fokozatosan történt. Legelször polgárosította

Ó Felségének 1871 jún. 8-án kiadott legfelsbb
nyilatkozványa a horvát H.-hez tartozó varasd-
szentgyörgyi és varasd-körösi ezredeket, melyek
Horvát-Szlavonországgal Belovár vármegye név
alatt közigazgatásilag ogyosíttottek. Egyidejleg
a magyar-horvát tengerparton fekv Zengg sza-

bad királyi város (Segna) Fiume vármegyéhez,
a második báni határörezredben fekv katonai
Sziszek pedig Sziszek várossal egyesíttetvén,

Zágráb vármegyéhez csatoltatott. A Horvát-Szla-
vonországhoz tartozó többi ezredeknek polgáro-

sítása — miutiVn lakosságuk a védkötelezettség

tekintetében a magyar korona országainak többi

lakosaival 1873 aug. 8. kelt legfelsbb elhatározás-

sal egyenlvé tétetett — 1881 júl. 15. kelt legfel-

söbb elhatározással 1881 aug. 1. történt, amely
visszacsatolást az 1882 : XL. t.-c, törvénybe iktatta.

A magyar H. polgárosítása ó Felségének 1872
jún. 9. kelt nyilatkozványával történt. A vissza-

csatolást az 1873 : XXVII. t.-c. iktatta törvénybe.

Ennek értelmében : 1. a volt román-bánsági ezred

és a volt szerb-bánsági ezrednek 12. százada,
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vagyis a karánsebesi, (eregovai, bozoTiosi ós orsó-

val siolgabirói járások Karánsebes ntichellyel

«8iörény> vmegjre elnevezés alalkt egyesíttettek

;

2. • volt sserb-bánsági ezredbl a fehérk^mplomi

siolgabiröi járás Krttösó vármegyébe : 3. a volt

saerb-bánsági ezredbl és a volt német-bánsági ez-

redbl a károlyíalvi és a kubini szolgabírói já-

rások Temes vmegyébe ; 4. a szerb-bánsági ezred-

bl és a német-bánságiezredbl apancsovaí.íyfalvi,

u'

'

rintaUálvi ée a perlaszi szolgabírói járá-

^ ;U vmegyébe ; 5. a titeli zászlóay (csaj -

k liete), vagyis a titeli és zsablyai szolga-

I k Bács-Bc)dro<r vmegyébe bekebelez-

wuvn.. u. i'ancsova. Fehértemplom és Karánsebes
városid önálló törvényhatósági joggal ruháztat-

tak fel. A törvényhatóságok és a községek rendo-

téeéról siólö törvények bizonyos módosításokkal

a ma^varhatáríirvidékl részekre kiterjeszttettek.

i; e részeknek országgylési
zza s törvénykezési és egyéb

k«kmiutekben intézkedik. Az eredetileg Somogy*
vármegyéhez tartozott, á. n, Bépás kerületet

azonban — noha a Dráván innen fekszik — az

(cssággyúlés évszázados panasza ellenére, máig
sem kebelezték vissza az anyaországba.

A H.-nek legnevezetesebb jogi intézménye a

déli ószláv közületek si vagyoiyogí rendszeré-

bl átszármazott húzlaizösség volt A határörs^
törzscsaládokra volt osztva, melyeknek minde-
nike az összes hadképes tagokkal eg>- házközös-

ség volt. Minden házközösségnek közös ingatlan

t^'xsvagyona volt. Ez a törzsvagyon — mely-
lyel minden hadképes ficsaládtag katonai kötele-

zettsége volt egybekapcsolva, — el nem idegenít-

het ; adóssággal csak rendkívüli esetekben, bizo-

nyos kis értékig terhelhet ; ha a földbirtok há-

zasság. örököí5(5lés vagy végrendelet útján nem
határr tulajdonába ment át, ez köteles volt azt

Mzouyos határid alatt határrnek eladni ; a va-

L'yon felett végrendeletlleg csak a család utolsó

sarjn intézkedhetett és ez is csak akkor, ha oly

• m voltak már, kik a házközösségbe
- jogának feutartásával a házközösség-

t>i kik-ptek : a bázközösség feloszthatatlan, felosz-

tásnak csak kivételesen és csak úgy lehetett helye,

ha mindenik osztályos rész számára a házközösség
tontarthatását biztosító földbirtok maradt meg.
A H. polgárosítása folytán a házközösségnek
alapja megsiAnvén, annak a társadalmi változott

viszonyokkal össze nem egyeztethet volta mind-
inkább érezhetvé lett; ezért a törvényhozás
már az 1873. XXIX. t.-cikkel a házközösségek fel-

bonthatóságát fakuitative — ha a szava^si jog-
gal biró mindkét nembeli házközösségi tagok több-

sége kívánja — megengedte, a vagyonszerzési jo-

uot ilIetAIe? addig fennállott megszorításokat meg-
< úgy élk között, mint halál esetére

rendelkezési jogot biztosította. Mint-
hnL'\ a/, inban a lakosság a házközösség felbont-

haio^áiíának jogát igénybe nem vette, az 1885.
XXIV. t.-c. a polgárosított magyar határrvidéken
a bázközösség! intézményt megszüntette. A tör-

vény szerint a házközösség felbontása a törvény
hatályba léptétl számított 2 év alatt egyezség
utján foganatosítandó ; a két évi záros határid le-

járta után a bázközösség megszüntetése miatt

az eljárás hivatalból teend folyamatba. A meg-
szüntetési eljárás a törvény szerint nem bíróság,

hanem közigazgatási hatóság hatásköréhez tar-

tozik. Az eljárásra hivatottak els fokban a szolsa-

biró, másodfokban a megyei közigazgatási biisott-

ság által kiküldött két rendes és két póttagból álló

külön bizottság ; hannadfokban a belügyminisz-
tériumban az államtitkár vagy egy miniszteri ta-

nácsos elnöklete alatt, a belügyi és igazságügyi
miniszter által kijelölend két-két tagból álló ta-

nács. A volt házközösségi intézményt az 1898.

XII. t.-c. rendezte végleg, fenntartván a korábbi

törvénynek azt az elvét, hogy a család számára
az atja kezében kell összpontosított vagyont al-

kotni. Az 1898. XII. t.-cikket végrehajthatja az
1898. évi .30,184. sz. igazságügjmimszteri rend.

A XVIII. sz.-ban Erdélyben is H.-et áUítottak

fel ós pedig 1764. a székely, 1766. a román (oláh)

H.-et Ezeket a határrezredeket Buccow Adolf

(1. o.) tábornok szervezte, Mária Terézia rendele-

tébl. (L. még Siculiddium.) Az erdélyi H. azon-

ban már 1851. megsznt.
LrodaUm. VM£ek és Bchwicker I. H. KézikBayre ; Me^nert,

Kriegsweaeii der Ungvn; Jakab Elek, Erdély katonái védere-
jének alaknlása (Akad. 1874) : Bsentkliray, 100 ér Oél-Ma-
Sraroraii^ tOrtéMtéMi, 1879 ; Pesty Pri^es Kranó-SsS-
rlay, Temes és Toroatil yármeeyékröl irt moaognilái;
Iváayi J., A llsnvidéki H. tiSrténetéhei (Hasink 188i—
1885); Staasik, A volt H-i hásk&zGsségek, Magybecekerek
1900; Talányi, A ÍBldk&zfisség tOrténete Magyarországon,
1894 ; Utieseaovics Cg. M.. Dle Haascommanionen der SQd-
slaven : u. a. Die MilitSrgrenze, Wien 1861 ; Ivicí, Die
EiaagcominanioDen, Sémiin, 1874 : Vanicek, 8p««ialgegcbichte

d. Uilitárgrenae ; Scbwicker I. H., Oeech. d. ster. Militir-

grenze ; Bostinek J.. Die k. k. MilitXrgrenze, Wien 1861

;

Gábor, A somogyvmegyei RépáskerOlet, egy félben maradt
perflnk a katonai H.-keI, Századok 1911. évf. ; Teleky Do-
mokos gr., A székely határOrség tdrt, Budapest 1877.

Határper, a szomszédos ingatlanok, különösen
földbirtokok vitás határának megállapítására irá-

nyuló per. A vitás határt elssorban közigazga-

tási úton kell rendezni. Aki e hatóság határozatá-

val nincs megei(>gedve, 30 nap alatt bírói útra me-
het vagy tulajdonjogára alapított, u. n. rendes

H.-rel, vagy birtoka alapján sommás H.-rel, mely
atóbbi a tulajdonjog kérdését nem dönti el, csak
a megháborított határt állítja bolyra L. Mesgye-
igazüás és Sommás visszahelyezés.

Határrendelés, a földbirtokviszonyok rende-

zése a birtok jobb kihasználása oé^ábóL Keretébe

a szétszórt birtok összeeitéfle, a tagimtás 0- o.\ a
közös birtok eüaüömtése, arányosítása és a köz-

ségi ntak, esetleg a község határában elforduló

folyók, patakok és állóvizek szabályozáaa tarto-

zik. Minthogy rendezetlen birtokviSKniyok a föld-

birtok okszer használatát lehetetkoné teszik,

általános érdek az, hogy a birtokraideaés tör-

vén^'hozási úton és állami támogatással elmos-
dittassék, aminthogy eziránt már az 1906. VII.

és XXIX t.-cikkek intézkednek is. A H. közgaz-

dasági fontosságát legjobban igazolja az a t^,
hogy a H. folytán a birtok jövedeüne sok eeetíiéa

20—30«/o-kaI, annak telekértéke 80—100»/,-kal

emelkedett.V. ö. A tagosítás (a földm. min. kiadv.,

Budapest 1911); Sdfes»-Börcsök, MAgyatoTBtiíf^

birtokrendezés (u. o. 1909). L. Birtokrendezés.

Határreadnég, az 1903. VIÜ. t-c. alapján

létesített és a beltigyminiszter (a társországokban

a bán) fenhatósága alatt álló ádiami intézmény.

Feladatai: a határszéli személj-forgalom flgye-
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lemmel kisérése, külföldiek ellenrzése, kémke-
dés megakadályozása, határjelek védelme, gya-

nús egyének belépésének, bntettesek és hadkö-
telesok kiszökésének megakadályozása, tolonco-

lás ellátása, fegyverek és hadiszerek szállításá-

nak ellenrzése, ncsempészet meggátlása, vasúti

és hajóállomásokon az államrendöri és közbizton-

sági teendk ellátása, nyilvános helyek ellenr-

zése, útlevelek vizsgálata, kivándorlás ellenr-

zése, bnügyi nyomozások teljesítése, rendri btin-

tetö bíráskodás és a csempészet megakadályozásá-
ban való közremködés. Szervezete kapitánysá-

gokból és hatósági jogú kirendeltségekbl áll, me-
lyeknek számát és hatósági területét a belügy-
miniszter rendeletileg állapltja meg. A H.-nek je-

lenleg 16 kapitánysága és 30 kirendeltsége van,

melyeknek felügyeletét a Budapesten szervezett

fnökség gyakorolja. A H. hatósági területe álta-

lában a határszéli városokat és járásokat öleli fel.

Határsáncgátak (ném. Landwéhren), nagy te-

rületeket ellenséges betörések ellen véd gátvo-

nalak, melyek néha több száz kilométer hosszúak
voltak. Már az ókorban használták Ázsiában és a
rómaiak Európában, fleg Germániában építet-

tek ily határt jelöl és véd sáncgátakat, me-
lyekhez, vagy melyek mögé bizonyos távközökre
erdített rházakat építettek. A határsáncgátnak
az ellenség felli oldalán széles és mély árok, te-

tején mellvéd, befelé néz lábánál pedig az rsé-
geket egjinással összeköt út volt. H.-at a fels-

ausztriai rendek még a múlt században is építet-

tek a bajorok ellen.

Határszéli kedvezmények. A határszéleken,

a vámhatár által átszelt földbirtokok gazdasági
forgalmában nem esnek vám alá az e birtokokhoz
tartozó gazdasági állatok és gazdasági eszközök,
valamint a vetmag, végül az e birtokokon nyert
földmlvelési- és állattenyésztési termények.

Határ-szerzdés, 1. Barriére-szerzödés.
Határszög, a gyökereken jelenti azt a szöget,

amelyet a gyökórágak a fgyökérrel alkotnak és

amelyet a nehézséger iránya szab meg. Ez a
H. nem minden gyökérágra nézve egyenl és nem
mindig állandó; adott körülmények közt azon-
ban állandó és csak a nehézséger által határo-
zódik meg, amit a gyökérzet megfordításával iga-

zolnak, amidn a gyökérágak ellenkez irányban,
de ugyanazon szög alatt nnek tovább.
Határszög (azeltt : Verhovitm-Bisztra), kisk.

Ung vm. nagyl)oreznai j.-ban, (i9io) 792 rutén lak.

;

u. p. éa u. t. Hajasd.
Határújfalu (azeltt : Podviszoka), kisk. Tren-

csén vm. csaczai j.-ban, (1910) 616 tót lak. ; u. p.
Szániszlófalva, u. t. Turzófalva.
Határvágat (bány.). Két szomszédos bányaválla-

lat között szoktak néha, a perlekedések elkerülése
végett, a föld szinén kitzött határvonal függle-
ges síkjában vágatot hajtani, nehogy egyik v.

másik vállalat a határon túl terjeszkedjék.
Határvám, 1. Vám.
Határvámhivatalok, 1. Vámhivatalok.
Határvár, a hiitúr védelmére épített vár, mely

rendesen a fbb utak elzárására szolgált.
Határvetö rag. a magyar nyelvtanban az -ig

névrag neve, minthogy a határt fejezi ki, ameddig
a cselekvés terjed.

Határvillongások a szomszéd államok között,

ha békés úton kiegyenUtésök lehetséges, nemzet-
közi egyezményeknek a tárgyai. Ilyen az 188S.
XrV. t.-c.-kel becikkelyezett egyezményünk Ro-
mániával, mely a vitás határvonalakat megállapí-

totta, s a vonatkozó kérdéseket szabályozta. L.

Határ.
Határvonal (ném. Demarcationslinie), a gyar-

matügyi politikában valamely gyarmatbirtok ór-

dekkörletének határolását jelenti, mely állandóan
még nem szállatott meg ugyan, melynek késbbi
okkupációja azonban már tervbe van véve. L. még
Dema7káció.
Határzárszerzdés a. m. Barriére-szerzödés

(1. 0.).

Hatás (észt.), a küls benyomások, többi közt a
malkotások által az észrevevben létrehozott

érzelmi állapot, az esztétikai élvezet v. gyönyör
maga, mely elssorban szemlélet jeUegü. Álta-

lában valami szuggesztív befolyásnak, az érzések
átvitelének eredménye. A tiszta esztétika határain
túl is léphet. Fleg a költnél (épúgy, mint a
szónoknál rendesen történni szokott), valami cél,

társadalmi v. erkölcsi eszme szolgálatában állva

aktív jelleget nyerhet : tetteinket irányozóvá is

válhatik. H.-vadászat többnyire olcsó H. kiersza-
kolása pompa, látványosságok, meglepetések,
érdekfeszít, idegeinket felizgató, rémes, megrí-
kató cselekvény által.

Hatásfelület, a molekulát körülvev gömb-
alakú tér, amelyen belül a molekuláris erk ha-
t^isa még érvényesül. Ezen gömb sugara valószí-

nleg kisebb, mint a milliméter nyolcmiiliomod
része.

Hatásfok. Minden gépnél amköd erk által

produkált energia csak részben hasznosítható,

mert egy része mindenkor a gépben, annak m-
ködése alkalmával íolmei-ül ellentállások, melyek
a gép alkati-észeinek súrlódásából, azoknak saját

súlyából, összetartásából, a közeg ellentállásából,

hvesztósbl stb. erednek, leg>'zésére folhasznál-

tatik s így a gép tulajdonképeni céljára nézve az
energia ezen része elvö»zettnek tekintend. A
hasznosítható energia viszonyát a gépben fölme-

rül összes energiához nevezik a gép H.-ának,

matematikai kifejezése eg>' tört, melynek szám-
lálója a hasznosítható erély, — nevezje pedig az

összes energia értéke. Minél jobban közelíti meg
ezen tört értéke az egységet v. percentekben ki-

fejezve a 100-at, annál takarékosabb a gép m-
ködése. Az elektromos áramot szolgáltató szerke-

zeteknek hatásfoka ^— v — tört által fejez-
El ^- B

*'

hetö ki, melyben e a sarkfeszültséget, E az elek-

ti'omótoros ert ós i az áram erejét jelenti.

Hátas frész, az a rókafürész, melynek háta
reáhuzott vékony vashüvellyel elhajlás ellen me-
revítve van.

Hatáskör (ném. Wirkungskreis, sackliche Zu-
standigkcit), a terület, személyek és ügyek szerint

meghatározott az az ügykör, ameljTe a hatóság
eljárása, az eljárásra való jogosultsága és köte-

lessége kiterjed. Ily értelemben annyiféle H. van,

ahány hatóság ; nevezetesebbek : birói H. (1. 0.),

közigazgatási H. (1. Közigazgatási hatóság) stb.
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Ha'az a hatóság, amelynek H.-ébe az ügy tartozik,

ogyee tennivalók olvénését alsóbb hatóságára

bízza, átruházott H.-rÜ ssólnnk. A H. kérdését

törvény szabályosa s egyik hatóság a másiknak
a H.-é4>e nem avattcozhatik.

Hatásköri biróság (n^m. Kompetentgericht),
olyan hatásköri összeütközés (1. o.) eldöntésére

hivatott biróság, amely rondes biró»lig és a köz-

i»;azgatási biróság vagy a közigazgatási ható^
(kivéve bnügyben a katonai hatóságot) között,

továbbá a közigazgatási biróság és a közigazga-

tást hatóság közön merült fel. Elbb (az 1869. IV.

t.-<5,26.fr«, 1896. XXVI. t.-c. 159. §-a szerint) az Uy
iisszpütkösés elintézése a minisztertanács elé tar-

tozott, rainthogj' azonban ez. bár a miniszterta-

n •!"- >i"» irozatai mindig szigorúan objektív jogi

Icat érvén \ feltettek, nem volt az ily

: ..:^;c L^-yek meg^feU'ló elintézésének megnyug-
tató biztositéka (mert a miniszter, mint közigazga-

tási hatóság, fél és biró volt a maga ügyében),

már régebben, így különösen a közigazgatási bí-

róság felállításakor (v. ö. Wlassics Gyula terve-

zetét a H.-ról) tervben volt a H. létesíti, mígnem
azt az 1907. LXL. t-c. az ítélkezés függetlensé-

gének, pártatlanság'ának és teljes szabadságának
megóvásával, tisztán birói elemekbl, mint egyik
alkotraánybiztosítékot, fel Is állította. A H. szék-

helye Budapest; elnöke bárom évenkint válta-

kozva a kúria és a közigazgatási biróság elnöke,

tagjai az elnökön kívül a kúriának és a közigaz-

gatási bíróságnak 8—8 itélöbírája, akiket bíró-

ságuk három év tartamára titkos szavazás-
sal választ. Az elnökön kívül hat tagból alakult

tanácsban határoz, akik közül bárom tagnak a
kúria, három tagnak pedig a közigazgatási biró-

ság birájának kell lenni. Az a birói vagy köz-

igazgatási hatóság, amelynek tiatározata követ-

keztében hatásköri öaeowfltkOcée (1. o.) feünerült,

haladéktalanul köteles eQárását megállítani s az

ügyet a H.-hoz hivatalból felterjeszteni. A H. tár-

gyalást tart, amelyen a felek, továbbá az érdekelt

miniszternek (akinek tárcájához tartozó tigyben a
hatásköri összeütközés felmerült), birósággal fel-

merült összeütközés esetében az igazságügymi-
nLsztemek a képviselje (bünügylien a korona-
ügyész is) felszólalhatnak és amelynek alapján

a H. kimondja, hogy az tlgy elintézése melyik
hatóságnak a hatáskörébe tartozik, vagy. hogy
AZ eyárt hatóságok egyikének a hatáskörébe sem
tartozik, v. pedig, hogy hatásköri összeötközée
asete nem merült fel. Az érdekelt miniszter és a
felek a hatáskör kérdésében írásbeli nyilatkozatot
is adhatnak be a tárgyalási idköz els felében,

de a felek csak Ug>'védi kópviaelettd. A fél az
ügyében felmerült hatásköri ösanOtkOoés eeetét

a H.-nak közvetlenül is bejelontíietl, szintén csak
üiryvtVli képviselettel.

Hatásköri összeütközés (ném. Ebmpetenzkon-
flikt : franc, conflit de juridüions v. ^attribu-
tüms) akkor fordul el, ha ugyanabban az flgy-

ben a különböz nem hatóeágtA (pl. járád>iróeág
és törvényszék, vagy birói hatóság fe közigazga-
tási hatóság) közül egyik sem akar e^ámi, mert
az az álláspontjuk, hogy az eljárás a másiknak
hatáskörébe tartozik (ez az ú. n. negativ H.) ;

továbbá akkor, ha ugyanabban az ügyben több

különböznem hatóság jár el (ez az á. n. poziHv
H.). A H.-t meg kell szüntetni, mert különben ne-

gativ H. esetében az ügynek nem lenne hatósága
8 az elintézetlenül maradna, pozitív H. esetében

pedig ellentétes határozatok keletkezhetnének.

Ha a H. rendes bíróságok, pl. járásbíróság és tör-

vényszék között merül fel, elintézésére bnügyek-
bi (Bp. 28. §) és az új Pp. (51. §) szerint polgári

gyekbea a legközelebbi közös felsbíróság hiva-

tott (tehát : ha az összeütközésben lév bíjnságok
ugyanannak az ítéltáblának a kerületében van-
nak, az Ítéltábla, ha különböz ítéltáblák kerü-
letében, a Kúria); mai polgári eljánusunkban

(1881. LIX. t.-c. 7. §) mindig a Kúria. Több köz-

igazmtási hatóság közt felmerült H.-t a minisz-

ter, na több miniszter alá tartoznak, a miniszte-

rek egjTnás közt intéznek el, ha nem tudnak meg-
egyezni, a minisztertanács dönt. Horvát-Szlavon-
ország autonóm hatóságánál felmerült H. elin-

tézése a minisztertanácsban, ktllföldi hatósággal

felmerült H. elintézése pedig diplomáciai úton
történik. Ha a H. közigazgatási hatóság és biró-

ság V. közigazgatási biróság között merül fel, az

ennek elintézésére vonatkozó jogszabályok általá-

ban négy csoportra oszlanak. Némelyek az állam
legfbb szervére, az uralkodóra v. a törvényhozó
hatalomra ruházzák a H. elintézését, mint pl. ré-

gebben Franciaország és Olaszország, v. most né-

mely svájci kanton ; más szabályok szerint a H.
felett a rendes folyamodási fokokban rendes bíró-

ságok döntenek, úgy, hogy a kérdést tulajdon-

képen szuverén módon a biróság dönti el, így pl.

az 1877 ápr. 7-iki olasz tön-ény szerint a nimai
semmitszék; harmadik rendszer az államta-

nácsra (1. o.), a neg:>'edik rendszer pedig külön fó-

rumra, hatásköri bíróságra (l.o.) ruházza a döntést.

Ez a rendszer van a Németbirodalomban, Prancia-

országbim, Belgiumban, Ausztriában és 1908 óta
nálunk is érvényben.
Hatásközéppontjaia légkörnek. LLégnyomás.
Hátasló, nyergeíiíó v. paripaló az, melyet nye-

reg alatt használnak. A nyereg alatti használat
különféle s azért többféle H.-vat különböztet-

nek meg. ú. m. verseny-, vadász-, úri-, ni-, ka-

tona-, gyermek- és málhástovAat
HAtások ábrája a grafoeztatikában, valamely

tartóra vagy szerkezetre vonatkoztatott olyan
grafikus összeállítás, amely az illet tartó bizo-

nyos részében vagy pontjában keletkez bizonyos

ertani hatásnak (pl. egy rácsos tartó bizonyos
csomóponti függélyesében ketotkei nyomatékok-
nak, illetleg az ezzel arányos öyer<Hmek) válto-

zását ábrázolja valamely a tartón végighaladó
egyes mozgó ktllsö er helyváltozásáboz képest.

A H. segélyével lehet meghatározni azt, hogy
min tömeges mozgó terhdis teszi az illet tartó

részre nónve a veszélyes terhelést ; ezért a H. a
grafosztatikában fontos szerepet játszik s annak
ktllönbözö esetekre valómegSMckentésóvela gra-

fosztatikának ktUön t?jezete tof^UOuxák.
Hátas öntözés, 1. Öntözés.

Hátat fordítani a szélnek (ném. Unzen y. lens-

sen ; ol. correre con venio f'oriunale in jpoppa^

fuggire il tempó : franc, courir devont te vad;
ang. to sciuL, to run). így nevezik a tuigeirésnk
azt a vitorlamúveletet, midn a viharnak erto-



Hátbrönd - 588 Háthor

bödése folytán a hajó sem a kitzött cél irányában,

sem pedig a szelet élesen véve többé veszély nél-

kül nem vitorlázhat, hanem kényszerségbl min-
dig a szél eltt (ha annak iránya változnék is) su-

lim fogásolt derékvitorlákkal fut, azaz a szélnek

hátat fordít. Ha a szélnek ereje annyira fokozó-

dik, hogy a hajó többé még oly nagyon kisebbített

vitorlát sem tarthat kifeszítve, úgy minden vitorla

nélkül fut a szél eltt, mely állapotot a tengeré-

szek, az elbbitl való megkülönböztetés végett,

úgy neveznek, hogy : száraz hátat fordítani (ném.

vor Topp und Takel lenzen). Mindkét esetben a
hajónak biztonsága annak jó kormányképességé-
töl függ, miután ily alkalommal a hajó, ha a ma-
gas hullámzás folytán a kormánynak többé nem
engedelmeskedik, a szél és hullámmenet irányára

keresztbe fekszik és könnyen felborul. B veszély-

nek elkerülése és a kormánynak támogatása vé-

gett a hajók hosszú és vastag kötelet szoktak

maguk után a vízben vonni.

Hátbörönd a katonaságnál, 1. Borjú.
Hatch (ejtsd: hecs), Edwin, angol teológus, szül.

Derbyben 1835 szept. 4., megh. Oxfordban 1889
nov. 10. Oxfordban tanította 1884 óta az egyház-
történetet. Fmvei: The organisation of the

early christian church (1881, németül Hamack-
tól) ; The growth of church institutions (1887, né-

metül Hamacktól) ; Concordance to the Septua-
ginta (.3 köt., 1892—97, pótkötet 19(X)); The stu-

dents handbook to the imivorsity of Oxford (1883,

7. kiad.) ; Individualism and ecclesiasticism (1886)

;

Essays on biblical Greek (1889) ; The influenco of

Greek ideaa and usages upon the Christian Church
(6. kiadás, 1897, németül Preuschentl, Freiburg

1892). V. ö. a testvére által kiadott Memorials of

Edwin H. c. müvet (London 1890).

Hatchettin (ásv.), lágy, hajlítható, viasznemü,
sárgás-zöldes tömeg; gyenge gyöngyháafény,
zsíros tapintatu, szagtalan. Valószínleg azonos
az ozokerittal, ámennek egyik tisztább fajtáját

képviseli. Termhelye: Skócia, Rossitz Morva-
országban.

Hatchettolit (&sv.), gyantafényú sárgásbarna
átlátszó oktaéderek. Uranilkalcium-niobát-tanta-

lát, képlete : R(Nb,Ta)jO,+HjO, ahol R=UO„,Ca.
Némelyek urántartalmú mállott pU'oklornak te-

kintik. Termhelye : Michell Co., Észak-Karolinái
csillámbányák.

Hatchie (edtad: hecsi ; Big Hatchie), a Misszisz-

szippi baloldali mellékfolyója Tennossee észak-
amerikai államban. Momphistöl 75 km.-nyire tor-

kollik, 2-ÍO km. hosszúságban hajózható.

HátcsigolTa, 1, Csigolya.
Hátcsik (szaknéven : Grrotzen), a szörmebrök

hátgerino-mentén elvonuló sötét csíkok neve, me-
lyek különösen cobolynál, nyostprémnél, nörz,

skuns, medve, stb. prómeknól bírnak jelentség-
gel. Mivel a szép H. nagyban emeli a szrme
értékét, ezt sokszor mesterségesen utánozzák a
többó-kevésbbó értékes szrmékre is.

Hátedóny (vasdorsale), az Ízeltlábú állatoknál
(Arthropoda), különösen a rovaroknál, a vérke-
ringés központi szervo. A bélcs felett az állat
háti részén fokszik. Csalakú szerv, mely egymás-
után következ s egymástól billentyk által el-

választott kamrákból áll. A leghátulsó kamra va-

kon végzdik, a legelülsbb pedig az aortával áll

összefüggésben. A vér benne hátulról mellfelé

kering.

Hat-el-Esztiva, 1. Equatória.
Hatclets (v. attelets, franc, ejtsd: atié, a. m,

pecek, cövek), nagy sültek körítésére szolgáló

ezüst-nyársak, melyeket ízléses formában vágott

fekete szarvasgombával, csiperkével, rákkal, tyúk-

taréjjal, fzelékkel, répával raknak tele és ke-

nyérhéjjal V. rizsbl való burkolattal körülvéve
helyeznek el a tálon.

Hatfafürd, Szllskéhez tartozó kezdetleges

fürd, Zemplén vmegye sátoraljaújhelyi j.-ban.

Hátfájás, többféle betegség tünete, csak orvosi

vizsgálattal lelhet meg az oka.

Hátfalazat, így nevezzük a boltozat extrado-

sának a vállak felé es részén alkalmazott

8 az ú. n. töréspontig falazott vízszintes tégla-

rétegeket vagy betonozást. A H. a boltozat oldal-

nyomásának részben való ellensúlyozására szol-

gál, s minthogy a boltozat váll-fölötti részének

kimozdulását saját súlya által megnehezíti, ezzel

a boltozat állékonyságát mozdítja el.

Hatfield (ejtsd: hetfiid), város Hertford angol

countyban, (i9ii) 8592 lak., selyem- és papírgyár-

ral. Egyes részeiben 1480-ból való pompás palo-

tában IV. Eduárd és Erzsébet laktak, mieltt a
trónt elfoglalták volna.

Hátgerinc (spina dorsalis), tkp. csak a hátcsi-

golyák tövisnyujtványainak a hát közepén való

kiemelkedése. Átvitt értelemben az egész gerinc-

oszlopot, st a benne fekv gerincvelt is értik e
néven (hátgerincsorvadás).

Hátgerincbajok v. hátgerinchántalmok, tu-

lajdonkép laikus kifejezés, leginkább a gerinc-

velösorvadás (1. o.) a. m. tabes dorsalis megjelö-

lésére használják, úgy szokták pl. mondani : hát-

gerincsorvadása van stb. H. tulajdonkép g>'tljt-

szó a következ betegségek megjelölésére : 1. ge-

rincoszlop- vagyis csigolyacsont-megbetegedések,

amelyek a gerincoszlop különféle elferdülósére

vezetnek (1. Gerincoszlopéiferdülés), föokai az

angolbetegség (1. o.), tuberkulózis (1. o.) stb. ; 2. a

gerincvel és hártj'áinak megbetegedései, ide tar-

toznak a gerincvelögj'uladás (1. o.), gorincvelósor-

vadás (1. 0.) stb. öerincvelbajoknál fontos tüne-

tek a hólyag- és végbélzavarok, pl. bénulásnál

nagyfokú húgyhólyagtágulás (cystectasia) stb.

Hátgerincelferdülés, 1. Gerincoszlopelfer'

dülés.

Hátgerinchasadás. 1. Gerinchasadás.
Hátgerincsorvadás, a. m. gerincvelsorvadás

(1. 0.).

Hath, keletindiai hosszmérték, a bennszülöttek-

nél különböz értékben, az európaiaknál Covid

néven, V» yai'd nagyságban.
Háthegység, Bereg vmegyóben, a Borló-Qyil

hegység egyik láncolata, mely az Ilosva völgyétl

Ny.-ra toi-ül el, 1. Borló-Gyil hegység.

Háthor, az ég, a szerelem, az öröm, az érzé-

kiség 8 a fölösleg ókori egjiptomi istennje, aki-

nek áldásában az istenek és emberek élvezetet

találnak ; a felkel nap anyja, azért gyakran

mint tehenet ábrázolják, mely Hóruszt szoptatja,

V. pedig mint nt, tchénfojjel, melynek szarvai

közt a napkorong látható, egyik kezében a kor-
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mánypálcÁt, másik kozétKm az élet kulcsát tartva.

Sok^r pedig mint gazdagon diszitott szép

istemíiö jelenik meg, kányasapkávai a fején, me-
lyen a napkorong tehénszarvak közt nyugszik

;

jobbjában zöld virágszárat, bal-

jában pedig az élet kalcsát

tartva. Tiszteletének fhelye
volt Dendera ; a noki szentelt

állat a tohón, él mintaképe a
szülésnek és a táplálkozásnak.

Háthúr (i'horda dorsalis),

a gerincoszlop legelemibb

alakja, amely állandóan a leg-

alacst)nyabb rend gerinces ál-

latokon, pl. az Amphioxus ian-

oeolatoson (lándzsahal) marad
meg. A többi gerinces állatban

porcogós V, csontos gerincosz-

lop fejldik a helyén.

Háthúrosak vagy Gerínc-

húros állaiok(Chordata, «»»»),

1. Chordaria és Ghorda.
HathTani István, I. Hat-

vani.

Hatib, prédikáló lelkész-féle

a mohammedánoknál. Hatibnak nevezik azt az

egjházi férfiút, ki a hutbét mondja. A hibe alatt

pedig értend a pénteki isteni tiszteletek alkalmá-

val mondani szokott ünnepélyes nyilvános ima.

Háti csigolya (veriebra dorsalis), a gerinc-

oszlop háti rt'.szét alkotó 12 csont, melyek a bor-

dákkal izesülnek. Bvebben 1. Csigolya.

Hátüi Ahdaüah, Dzsámból származott perzsa

költ, a híres Abdurrahmán Dzsámi unokaöccse.

Mogh. 1521. Nizánii példájára regényes eposzo-

kat írt. A sokszor megénekelt érzékeny történe-

tet, Lejla és Medzsnun szerelmét tárgjaló eposza

legsikerültebb müve. írt még három más mü-
eposzt, ezek : Timumáme (Timur, azaz Tamerlán
könj-ve) ; Sirin és Khoszrev ; továbbá Heft menzer
(a hét pavillon), mely Nizáml Hét szépségének

(Heft pejker) felel meg.
Háti forradás v. varrat (»«.), aí ©gy term^

1. V. 11)01 alaknló term vagy termés azon vonala,

úin. !y a termlevél fóerének felel meg, szemben
a ha.-;i forradással (l. o.).

Hátim (Háíem Tajj), iszlám eltti arab hs és

k'ilt4j a délarab Tajj törzsbl. Nagjielküsége és

Nik'züsége az arab erények mintaképévé tették

;

t-T'sz mondakör fftzdik nevéhez. .Mohammed fel-

léjv'st't nem érte meg ; fia 'Adi az iszlámhoz sze-

fíOilutt és Ali ügjéért harcolt. H. diváiyát leg-

utóbb Schulthes Fr. adta ki.

Hátírat, másként : forgatmány, a váltó ée más
ú. n. forgatható papir hátlapjára vezetett nyilat-

kozat, vagy csak egyszer aláírás, amellyel a
váltó, kereekedelmi utalvány stb. birtokosa a
váltó v. papir tnliydoQát s ezzel magát a követe-

lést másra ruházza át. L. Forgatmány és Váltó.

Hátizmok, a törzsök háti oldalán lev ers.
igen sok rétegbl álló izomzat, amely részben a
végtagok, részben a gerincoszlop és a bordák moz-
gatására szolgál. Fent megssakitás n^kül fol>ia-

tJdik a tarkó izomzatába. Két fiMtegbl ált, á. m.
a felületes és a mély bátizmokból. PeltUetesek : a

auklyásizom (m. trapezius). mely a fejet hátra-

szegi vagy a vállat emeli ; a széle.s hátizom (m.
latissimus dorsi), a csülliánnok (m. rhomboideus
majoros minor), a /apoe/;a«me^izom (m.levator
scapulae), a hátulsó fel.^- és alsó füreszes izom
(m. serratiLS posterior, superior et inferior). A mé-
lyek a csipbordaizom (m. ileocostalis), a hosszá
hátizom (longis-ximus dorsi), a féltövisesizom (m.

semispíualis), a sokbahasadtízom (m. multifldus)

és a forgatóizmok, amelyek a gerincoszlop men-
tén hosszában haladnak s részben a csigolyákat

a bordákkal, részben a csigolyákat egymással kö-

tik össze. A tarkóizomzat a felületes szjjizmok s

az apró fejizmok kivételével ezek folytatása.

Hatkócz. kisk. Abauj-Torna vm. kassai j.-ban,

(1910) 216 magyar ós tót lak. ; u. p. és u. t. Semse.
Hátlap V. liátsólap (franc, revers), a pénznek

az a lapja, amelyen az ország címere van ; neve-
zik íráslapnak is. L. még Avers.
Hátmeg (Zahatya), kisk. Bereg vm. felvidéki

j.-ában, (isio) 1619 rutén és magyar lak., posta-

hivatallal, u. t. Ilosva. H. a Hosszúhát nev erdö-

s<>g K.-i oldalán fekszik, egykor a krajnai kivált-

ságolt vajdasághoz tartozott munkácsi uradalmi
orosz község volt, mely a XV. és XVI. sz.-ban Hogy-
elnek neveztetett. Schönbom-Buchheim Ervin
grófiiak itt vasércbányája és vasgyára van.

Hátmosás, a juhok testén lév gyapjú mosása.
Mogktilönböztotnek természetes és mesterséges H.-t.

Természetes az, midn a juhokat legalább 17° C.

meleg folyó- v. tóvízben mossák, ellenben mester-

séges, ha melegített vizet v. esetleg mosószert is

használnak a H.-hoz. A természetes H. többnyire

elnyösebb a mesterségesnél, mert csekélyebb be-

rendezést igényel, tehát olcsóbb és gyorsabban is

megy, de kell sikere csak akkor van, ha a gyapjú
kevés és könnyen oldódó zsírt tartalmaz. A H.-t,

mely máj. végén v. jón. elején kezddik, 12 órával

elbb a juhok beáztatása elzi meg, hogy a gyapjú-
ban lév pisz<ik és zsír meglágyuljon ; azután aiTÓl

gondoskodnak, hogy a juhok mosásig meg ne szá-

radjanak. A természetes H.-nak 2 nemét különböz-

tetik meg. á. m. az usdatást és a zuhanymosá,tt v.

fK.'ikendömosá.^.\]sz\aXé& az, midn a juhokat va-

lamely folyó-, tó- v.vizmedenoében 20-25 m. hosz-

szuságban k^elölt és ugrasztóval ellátott úsztatón

2—í-szer átúsztatják. Az usztatóban néha embe-
rek vannak felállítva, kik a feléjük úszó juhokat

megfogják és .S —5 percig kézzel mossák. .A zu-

hanymosásnál körülbelül 1*5 m. magasságból
4—5 lújnyi vastag vízsugarát folyatnak a juhra,

s utóbbit ugy forga^ák. hogy a vízsugár felváltva

minden eg>'es testrészét érje; befejezett mosás
után még megOBtatják a juhot, hogy a zu-

hany által öfiflnkoBS&lt gyapjú termésaetee hely-

zetét visszanyelje. A mesterséges H. kádakban
és pedig V. 23—25* C. meleg tiszta vízben, v.

mosószerrel ellátott vízben történik, befejezett

mosás után pedig itt is még megosztanák vagy
leöblítik a juhot. Legjobb mosószera szappangyö-
kér és a quillajahéj.A mesterséges H. ceaSüs electa-
tlnomságú merino-nyé^akban fizeti ki magát. A
H.-t a juhok szárítása s 2—3 nap múlva a nyírás

követi. A gy^ mosást l. Oyamwmoaógép.
Hatna (azeltt Hatine), kisk. Trencsén vm.

vágbeszterczeí j.-ban, (i»io) -(06 tót lak.; u. p.

Marikó, u. t. Vágbesztercze.
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Hátnyomat, a könyvnyomdászaiban így neve-

zik a már szépnyomattal ellátott ív másik felének

nyomtatását. L. Szépnyomat.
Ható (sp.) a. m. estancia (1. o.).

Hatod (sext), 1. Hangköz és Sextett.

Hatodfény, 1. Aszpefdák.
Hatodik érzék, a halak és a kétéltek brében

lev sajátságos érzék neve.A H.-nek szervei a tes-

ten szabálytalanul szétszórt érzékdombok, az oldal-

szervek, a fejen lev érzékdombok, érzékzacskók

és lombikszervek (Lorenzini-fóle csövek). Schulze
szerint a H. a tapintóérzék különös módosulata és

a víz tömegmozgásának megérzésére való. Az al-

sóbbrend vízi gerincesek ez érzékszervük segít-

ségével tájékozódnak mozgásuk módjáról és nagy-

ságáról, ezzel érzik meg a víz sodi'ának sebessé-

gét ós irányát, idegen testek közellétét, valamely
hal vagy más vízi állat közeledésének irányát és

gyorsaságát. Némelyek szerint az oldalszerv a
hanghullámok megérzését is közvetíti. A H. csakis

a vízi állatokra lehet fontos, mert azokon a két-

óltüeken, melyek állandóan a vízben tartózkod-

nak, egész életükön át megtalálhatók a H. jel-

lemz szervei, ellenben a kifejldött állapotban

szárazon élkön vagy kizárólag körlégbl léleg-

zkön a H. szervei is satnyulnak és végül teljesen

elenyésznek. V. ö. Entz G., A H.-rl (Természet-

tud. Közlöny 1898. évf.).

Hatóige (v. tehetige), a magyar nyelvtanban
a hat het képzs ige neve, pl. írhat, kérhet. Ezek
mindig tehetést, lehetséget fejeznek ki. Hajda-
nában így is mondták : «Bgy ^-töt sem hatsz fe-

jérré fertnea!»=tehetsz. Ebbl világos, hogy a hxt
liet képz a hat igébl keletkezett. V. ö. hatalom,
hathatós.

Hatoldal, 1. Hatszög.
Hatolyka, kisk. Háromszék vm. kezdi j.-ban,

11910) 470 magyar lak., u. p. Kézdimártonfalva,
u. t. Imecsfalva.

Hátonugrók, 1. Pattanóbogarak.
Hátonúszók (Notoneciida, íinat), a vízi polos-

kák (Hydrocorisae) egyik családja. A vízben ha-
nyattfokve úsznak.Hátuk ersen domborodott, has-

oldaluk egészen lapos s a lábuk két oldalt hosszú
pillaszrökkol fedett, ezért az úszásra igen alkal-

mas. Halastavakban a haliki'ában és a íiatal ha-
lakban gyakran nagy kárt okoznak. Legismore-
tesebb a hátonúszó vízi poloska (Notonecta glanca
Fabr.), mely álló vizekben ól ; barna, de feje, tora,

mells szárnyai ós lábai szürkéssárgák, a nyak-
pajzsa fekete, hossza 15 mm. Szúrása igen fájdal-

mas, de hamar múló.
Ható okok, 1. Gausae efficientes.

Hatos, régi G krajcáros ezüstpénz, a régi peng
forintnak 10-edrésze. Neve késbben az osztrák
érték 10 kros váltópénzre is átment.

Hatóság, az a közeg vagy szerv, amelyi'e bi-

zonyos meghatározott közügyek ellátása bízva
van. A közjogban gyökerez H.-okat intézmé-
nyekként jelöljük meg. Aszerint, hogy a H.-ok a
közügyek mily ágazatát szolgálják, vannak ál-

lami V. kormáuy-H.-ok, törvény-H.-i, városi, köz-
ségi, egyházi ós más H.-ok. Az állami H. egymás
mellé rendeltség sz(»mpontjából lehet fels, közép
és alsó H. Bels szervezetére nézve a H. lehet
olyan, hogy minden egyes tagja önállóan intézi a

rábízott ügyeket (pl. egyesbiróság) v. tanácsban
határoz (pl. árvaszék, felsbíróság) v. a döntés
joga a hivatalfnöknek van fentartva (pl. pénz-
ügyigazgatóság, kir. ügyészség.) A H. nem jogi
személy ; ettl abban különbözik, hogy sohasem
jár el saját nevében, hanem az államhatalom, az
államkincstár, a törvény-H. stb. által átruházott
hatalmi körben, ebbl folyólag nem vállalhat

kötelezettségeket harmadik személyekkel szem-
ben, nem perelhet saját nevében és nincs szerzd
képessége stb, A magyar btk. 16i. §-ában álla-

pítja meg, hogy büntetjogi szempontból (a ható-
ság elleni erszak elbirálhatása szempontjából)
melyek a H.-ok. Eszerint H. a közigazgatási,

bírói és katonai H., közigazgatási H. pedig a bíró-

ságok kivételével minden állami, törvényható-
sági és községi H. A bírói gyakorlat az egyházi
H.-ot is btjogi védelem alá helyezte. A H.-nak
nyújtott jogvédelmet a Btk. 165. és 166. §-a a H.-i

közegekre is kiterjeszti. Ilyenekül jelöli meg a
H. küldöttségét, bizottmányát és a H.-nak a H.-i

meghagyás végrehajtásával megbízott v. a H.
védelmére rendelt közegeit, továbbá a polgári és

katonai röket, a közlekedési eszközök felügyel
és kezelszemélyzetét és a rendrségi személy-
zetet (cssz, r, stb.). A H.-ot és a H.-i közeget
btjogi védelemben részesíti a Btk. V. fejezete (1.

Hatóság elleni erszak) és a kihágási btk. 4S.

§-a. Ezenfölül, hogyha a H. megsértése durva-
ság V. szenvedélyesség kifolyása csupán, akkor
a H. a kihágási eljárás mellzésével akár meg-
dorgálással, akár pénzbirsággal sújthatja a sértt,
mert a H.-nak fegyelmi és rendhatósága, amint
ezt a kir. Kúria 1882. évi 8. sz. döntvénye ki-

mon^'a, érintetlenül fennáll.

Hatóság elleni erszak. A hatóságok hivatá-

suk gyakorlatában a törvény által büntet véde-
lemben részesülnek, s feladatuknak közérdeket
képez teljesítése érdekében keU is, hogy része-

süljenek. A H.-ról a magyar btk. V. fejezete in-

tézkedik, s az esetek különfóloségóhez képest kü-
lönböz súlyosabb és enyhébb büntetési tétele-

ket állapit meg. A törvény rendelkezései általános

szempontból következkép osztályozhatók : 1. kü-

lönbséget tesz a törvény hatóság ellen, és ható-

sági közegek ellen elkövetett erszak között. Ha-
tóságon a közigazgatási, bírói ós katonai hatósá-

gok, közigazgatási hatóságon pedig a bírói ható-

ságok kivételével minden állami, törvényhatósági

ós községi hatóság értend. Az országgylésnek
vagy a közös ügyek tárgyalására kiküldött bi-

zottságnak tagja a büntet védelem szempont-
jából nem hatósági közeg, hanem a hatóság fo-

gabna alá esik. A hatósági közeg fogalma alá a
szoros és tulajdonkópeni értelemben vett hatósági

közegeken kívül tartoznak s az ezeket megillet
büntet védelemben részesülnek: a) a nyilvá-

nosan felállított katonai és polgári rök ; b) a
közforgalomban lev vaspályák ós állami távír-

dák felügyel ós kezel személyzete ; c) a rend-

rségi személyzet, ide számítva a törvény által

rendolt feltételek szerint alkalmazott csszöket,

erd-, folyam- és gátröket ; d) a hatóságok s ha-

tósági közegek védelmére rendelt v. megjelent

személyek; 2. a büntetés különböz aszerint,

amint a büntettet egy személy, v. több személy,
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V. oeoport követte ei, az esetek mindegyikében
kíili >n kiomeléeével annak, hogy az elkövetés fegy-

\ • I .<oa törttot; 3. elkövetési mód vagy erszak,
vag>' veszélyes fenyegetés, azaz bntett vagy
vétség elkövetésével való olyan fenyegetés, mely
:i
<•---, körülményeknél fogva alkalmas arra,

lyegetett személyben a veszély közvot-
:. ,1 .-. .X .t'tkezése iránt alapos félelmet gorjesz-

-zen ; t. a büntotó törvény a hatóságot s a ható-

-úgi közeget mint ilyonekct, tehát a reájok bizott

hivatalos eyárast veszi védelmébe, amibl követ-

kezik egyrészt az, hogy törvénytelen eljárás ellen

való ellenszegülés nem II. A határvonalak kell
megvonása körül azonban több tekintetben elté-

rk a nézetek ; másrészt az, hogy a H. közben a
hatósági tag v. közeg személye ellen elkövetett

bncselekmény, p. testi sértés, a H. mellett önálló

8 külön beszámítás alá es bncselekmény ; ö. a
büntetés a legenyhébb esetben három évig. egyéb
esetekben öt évig terjedhet börtön, a felbujtók

és vezetk ellen öt évig terjedhet fegyház, és

mellékbüntetésként hivatalvesztés; 6. a törvény

végül a II. elkövetésére irányzott szövetséget is

bünteti, és pedig három évig, illetve egy évig

teijedhet foghá^szal, a szerint, amint a szövet-

ségen kivül elkészületi cselekmény is történt, v.

nem.
H&tós&gi árszabás, 1. Árszabályok és Háború

esetére szóló kivételes rendelkezések.

Hatósági elbocsátás, 1. Állampolgárság.
Hatószer, általában hatást létesít ok v. er,

amilyen pl. a kémiai rokonság, melynek követ-

keztt'ben a különnem anyagok egymással ve-

gyülnek, vagy a kohézió, mely ugyanazon test

részeit összetartja s annak szilárdságát okozza.

A kémiában testeket v. anyagokat is neveznek
H.-eknek, amennyiben hatásokat képesek léte-

síteni.

Hátraesztergálás, 1. Maró.
Hátrafutó (csiii.) 1. Elrefutó.
Hátrahagyottak biztosítása. 1. Biztosítás

(clotbiztositás).

Hátrálás, valamely csapatnak, seregrésznek
v. ogész swegnek az ellenség közelébl való el-

távozása: vesztett csata nt^. v. csata vívása
,.!..»» ,.i-i..>^ jja kedveztlen viszonyok miatt nem

isnak az ellenséggel való megütközést.

~ata után a U. könnyen futássá fajul,

:ikkor, ha a vezér késn rendelte el a
1 zilését, — ha a harcra fejldve volt csa-

lutoknak menet08:dopba való s(nrakozá8ra szük-
-"'->-: id biztosítására nem áll eléggé ers utóvéd

i kezesre, — ha a harcosok nem lelkesülnek

a háború fcéljáért és végre fleg, ha
-' nem ragaszkodik szintén tisztjeihez,

e ez utóbbiak tapintatlansága idéz el.
Hátralökés. A lövfegyverekben (ágyúkban,

moz.sarakban és pus«kákban) az elsüti után fej-

ld gázok addig, mig a lövedék a csbl ki nem
lövetett, a cs fenekére is gyakorohiak nyomást,
amely a lövöfegyvert a gázfejldés hirtelen-

ségével hátrafelé hozza mozgásba, mely mozgást
H.-nok nevezik. Puskáknál a hátralökött fegyver

intyiiti a lövész vállát, ha attól bizonyos távol-

siigia süttetett el, míg ha a puska a vállhoz volt

-zorltva, akkor a lövész fels testét egyszeren

hátra tolja, ami nem okoz sérülést és fájdal-

mat. A régibb szerkezet ágyúknál a H. az
ágyútalpnak hátrafelé való szaladását idézte el.
A legújabb szerkezet csvisszafutó lövegeknél a
löveg önmagától kerül eredeti helyzetébe vissza.

A H. ereje a puskáknál ki.sebb, ha a puskatnsa
nem a cs meghosszabbításában fekszik, hanem
azzal szöget képez.

Hatria, 1. Adria.
Hatsepszat, ókori egyiptomi híres királyn

(kb. 1500 Kr. e.) ; uralkodásának 9. évében végbe-
ment a Puntország felé irányult nagykereskedelmi
vállalat, melyrl a H. építtette Der-elbahríteimp-
lom ábnízolásai és feliratai beszélnek.

Hátsó agy (metencepJialon), a fejld embrio-
nális agyvel azon része, melybl a kisagyvel és
a hid fejldik ki.

Hátsó-Ázsia elnevezés alatt a Hindu-Kustól
K.-re elterül vidékeket értették, melyeket mc«t
Közép-, Kelet- és Dél-Ázsiának nevezüjik.

Hátsó bástya, 1. Farbástya.
Hátsó fedélzet (ném. Achterdeck), valamely

fedélzetnek, különösen a fels fedélzetnek hátsó
vége.

Hátsó-India, 1. India.
Hátsóindiai hegyrendszer, a Himalája végén,

annak irányára merlegesen,Kelettibetbl íves be-

kanyarodásokkal kiinduló euráziai fiatal hegyrend-
szer, amely a Mekong-folyó mentén lev paciükus

fölvetdött shegységhez simul hozzá, D. felé át-

megy a hátsóindiai szigetvilági-a is, több ívben
szétágazódik és végein visszakanyarodva végz-
dik ott. Harcias népei és járhatatlan vidékei

miatt rendkívül ismeretlen vidék.ahol még a folyók

futása is alig ismert. A H. három láncra oszlik : 1.

Ny.-on a Himalája végénél kanyarodik le, egyik
ága visszahajol Ny. felé s a Himalájával párhuza-

mossá lesz, ez az Asszami- v. Patkol-lánc, a má-
sik lánc pedig az Arakan-hegység, amely a ten-

ger alatt az Andamani- és Nikobári-szigeteken,

majd a Szunda-szlgeteken folytatódik. A 2.-at az
els ágtól az Irravadi folyó választja el, ez átmegy
a Maiakká- v. Malájl-félszis^etre is, több párhu-
zamos lánoból áll, ezek közt folyik a Szalvin. A
Mekongon túl van a 3. lánc, amely a Lan-can-
kiang fels vidékén különül el és a tonkingi-öböl-

ben végzdik.
Hátsó kötegek, I. Hátsó szürke szarvak.
Hátsónéset, 1. Háiulnézet.

Hatsoros árpa, 1. Árpa.
Hátsó szürke szarvak a gerincvelben érz

területek. A két hátsó szarv közé esnek a hátsó

kötegek v. kötelek, az ú. n. Uoll- és Burdach-
kötegek, szintén érz pályák. L. Idegrendszer.

Hátsó vitorlák (ném. Achterquariier ; ol.

quartier di poppá ; franc, fard de Varriéré ; ang,

afUr saüs), egyttttee neve a f- ée keresztárboo

öesies YitOTláinak, melyek a ha^X a szélhes hiú^
ják. L. Vitorlázat.

Hatsugaras szivacsok vagy üviOÉzivacsok
(Hexaetimellidxu *ii»t), a Háromtenge^es sziva-

csok (Triaxonla) rendjének egyik alrendjét kép-

viselik. Vázak kovasavból áll s a kovakiválasz-

tás olyan bségéé, hogy lágyrészük tulajdonkéi>-

pen háttérbe szorul. A kovatk, amelyek a vázat

alkotják, akár szabadon állanak a szövetben, akár
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összeragadnak egymással, mindig hatszöglet

csillagra vezethetk vissza, három egymásra
merleges tengellyel. A tk gyengéd, többszörö-

sen át- meg átlikgatott vázat alkotnak, amely

olyan, mintha üvegszálakból készült volna. A H.

alakja nagyon változatos. Ismerünk ágas, töme-

ges fajokat, de vannak gomba, fészek tülök, vagy
buzogányformájuak is. A mély tengerekben élnek

és fajokban rendkívül gazdagok. Egyes nemeik,

mint pl. az Euplectella, a Hyalonema, ezenfelül

rendkívül el is vannak terjedve. Az üvegsziva-

csok íilrendjónek családjait két csoportba szokták

osztani ú. m. : 1. Lyssakina, 2. Diclyonina. A
Lyssakinák ti szabadon állanak vagy szabályta-

lan kovalemezekkel vannak összekötve. Nagy,
egyedül él állatok ezek, amelyek többnyire gyö-

kérszer nyúlványaikkal vannak a mélytengerek

iszapjába rögzítve. Ide tartoznak a Hyalonema
nembe sorolt szivacsok, melyek egyik képvisel-

jét, a H. Sieboldii Gray-t a Japáni-tengerbl, egy
másikat a H. lusitanicum Thoms.-ot a portugáliai

partok mentén a Setubol-öbölben halásszák. Ide

tartozik a gyönyör Euplectella aspergillum Ow.
is, amelyet a Pilippi-szigetek mellett halásznak és

Európában szobadíszül és sokféleképen felhasz-

nálnak. Az üvegszivacsok másik ágát a Dictyo-

niák alkotják. Ezek sokkal kisebb mélységekben
élnek. Testükben a szomszédos kovatük végei ösz-

szenönek, úgy hogy kovavázuk szkszem hálót

alkot. Ellentétben a többi üvegszivaccsal, hajla-

mosak a telepalkotásra, kerülik az iszapos talajt

és az alzatra ersen ránönek. Ilyen pl. a bokor-

alakú Sderothamnus Glausii Marsch.
Hatsugaras virágállatok, 1. Virágállaiok.

Hátszeg, rend. tanácsú város Huiiyad várme-
gyében, a szépségérl híres H.-i völgyben, (i9io) 591
házzal és .3124 lak., közte 1438 magyar, 136 német,

1514 oláh. H. a járási szolgabírói hivatal, refor-

mátus, gör. kel., gör. kat. és róm. kat. esperes-

sógek és gör. kat. püspöki külhelynök székhelye

;

an járásbírósága, telekkönyvi hatáskörrel, kir.

kö;geg>'zösóge, adóhivatala, takarékpénztára,
ipari ós keresk. bankja, hitelszövetkezete, villa-

mos telepe, Máv. osztálymórnökség, csendrsza-
kaszparancsnokság, többféle közhasznú egylete,

vasúti állomása, posta- és táviróhívatala, telefon-

állomása. Öt elemi, egy polgári leány- ós egy pol-

gári fiú-iskolája van, a leány-iskola internátus-

sal. Lakói fóldmíveléssel ós állattenyésztéssel fog-

lalkoznak, állat\^ásárai országos hírek. Sokan fa-

ziikas mesterséget znek. A H.-wdék a regék ós
mondákmogszonteltföldje,ahol az Al-Dunafell be-

tódult nópáramlatok az erdélyi felföld birtokosaival

annyiszor jöttek összeütközésbe. Trajanus légiói

itt döntötték meg Decebal uralmát, a török hadak
itt ostromolták Erdély kapuit s legutolsó betörésük
1778. nyarán szintén idáig terjedt. A Hunyadi
csatáiban kitnt hátszegvidóki nemesség nagyon
megapadva jött át konmkba. H. régi neve Haciok,
Hatzok, Haczokvár és Hatczokvár. A Himyad vm.-
ben fennállott kis várak egyike s a királyi castella-

nuslakóholye.1394. Frankerdélyi vajdaés szolnoki
fispán Kende fiaínak : Jánosnak éslveudénok ké-
résére Bebek László és Iniro vajdák adoniányleve-
lét megersítve kiköti, hogy Nuksora falu után a
királynak egy ökröt adózzanak.A kenózi szék 1418.

itt székel és bíráskodik a betelepített olachusok bir-

tokügyeiben. Ulászlónak 600 ezüst márkát és 200
juhot adóz a hátszegvidéki kenézség, de ez utóbbit

a török pusztításra való tekintettol 1494. elengedi.

A szlávtelepesekkel átplántálódott kenézi birtokvi-

szony olykor nemességgel párosul. 1443. Kende és

Kendre László meg Miklós, amannak fia, Szt. Pé-

ter és Reja oláh birtokokat (possessiones valachia-

les) oly feltétel alatt nyerik, amint e vidéken szo-

kás a hasonló kenézi jószágokat bírni. A kenézség a
magyar közjoggal nem férvén meg, a XVI. sz.-ra

átmenleg elenyészik, de a kenézi elnevezés ud-

varbíró jelentésében 1559. is elfordul, 1462. az

wOppidum nostrum Haczag» vámját Mátyás a
Kendefieknek adományozta. H. városi szerveze-

tét 1606-ig lehet okmányszerüieg visszavezetni.

Hátszín, a marhának kétoldalt a hátgerinctl

lefelé a bordák mentén fekv része, melynek fels
fele vastag H. (rumpsteak), az alsó vékony H.
néven ismeretes, elbbi pecsenye-, utóbbi leves-

húsnak alkalmas.

R&tBzög(hexagramm), közönségesen 6 egyenes
vonaldarab által határolt síkrész. Ujabban a geo-

metriában ígyneveznek minden hatba szegett(azaz

6 egyenes darabból álló)önmagába visszatér törött

vonalat, akkor is, ha nem zár körül síki'észt, hanem
úgyvan összefonva, hogy önmagát motszi,v. ha al-

kotórészei egyáltalában nincsenek is egy síkban.

Az utóbbi esetben a H.-et térbeli v. torz H.-nek
mondjuk. A törött vonal 6 egyenes darabja a H.-

nek 6 oldala, az a 6 pont pedig, melyekben a vo-

nal meg van törve, a 6 szögpont vagy csúcs. Ha
mindegyik oldalt úgy az egyik mint a másik ér-

telemben minden határon túl meghosszabbítjuk,
azt az alakzatot nyerjük, melyet a projektív geo-

metriában egyszer H.-nek nevezünk. A síkbeli

egyszer H.-et egyszer hatoldalnak is hívjuk. A
teljes sík-H. vmely sík 6 pontj ából s akettn-kottn
átfektethet összes egyenesekbl áll. Ezen alak-

6 5
zatnak tehát 6 szögponlja ós -^= 15 oldala van.

A teljes síkhatoldfil ellenbon 6 egyenesbl s ezek-

nek összes metszpontjaíból áll. A térben a tel-

jes hatszög 6 pontból, a kettn-kettn át fektetett

összes egyenesekbl s a hármon-hármon át fekte-

tett összes síkokból áll. Viszont a teljes hatlap

6 síkból s azoknak összes metszvonalaiból s met-
szpontjaíból áll. L. még Pascal-féle tétel és Brian-
chon-féle tétel.

Hatszöges kristályrendszer, jellemz vonása
a hatérték ftengely ; minden a H.-be tartozó

kristályformát az jellemez, hogy a ftengely kü-

riil 600-kal elforgatva a kristály önmagával fe-

désre kerül; teljes (vagyis 360»-nyi) körülfor-

gatásra a kristály hatszor kerül ömnagával fe-

désre. A H.-en belül a további szimmetriaviszo-

nyok szerint öt kristályosztálj't különböztetünk
meg : a) a holoéderest 7 szimmetriasíkkal, h) há-

rom hemiéderest, ú. m. az egyiket 6, a másikat 1, a
harmadikat szimmetriasíkkal, r) a tetartoéde-

rest szintén szimmetriasíkkal, k kristályformá-

kat olyan koordinátan>ndszerre vonatkoztatjuk,

amelynek 4 tengelye van : egy függleges, az ú. n

.

ftengely és 3 vízszintes mellóktengely, amelyek
egymással 60''-nyi szöget zárnak be. Az idetar-

rozó kristályformák a következk : 1. a véglap v.
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l»ázis. a fAtentrelyro morOlpgcs lappár; 2. a kü-

: ! lírain isok. ú. ra. proto-, <leuU»n»-

:>. a trapozoédor : i. a különféle

I. iii 1 : ; ;i!i, ú. lu. proto-, doutero-, trito-

(iK.ii.i A H -:i n számus ásváoy kristályosodik.

II. Ili Ui'iilL ai'Htit, nofelin.

Hátt (arab, hAyoimnKJutU) a.m. írás. L. HáUri-

'•tí/'.

Hattala Márton, cseh-tót nyelvész, szül. 182J
\ ; ii-ztciüiti lÁrvii \i:!.i. iiK'L'h. Práfrában

izánésíJááZ-
- , tnan és Becs-

o kiv. uiuvu: Zvukuslovi jazyka
•hn a slnvonskélio (Az ó- ós új-

liia. Prásra 18.'>4). A tót

.:\ a Krátka uiíuvnica

.- nw :.>K.i : uvi'lvtan. I. r. 18t>4 Buda-

l
-'

1 '. •Tczobánya). molynok elvei

I vényesek. Nyelvészeti
185<'>. a prágai egye-

! kí. Vakon hitt Hanka
.'iiihofl és a crüneberiíi

• •
' -tátott Jagic-

;^át vitatva.

,. .vw,.,,! , .,,,,;. .-i .

.

•'•'- a Brus
i>.»'ho (.A cseh nyelv » azaz
i-.í isT-i !'-i'«'rával i. ^ .. kiadta a

lrei<l staroéeskyeh (Az

, 11;. Legjobb ismertetése

i lajshaiisKti: 11. M. (a C5M»h Osvéta VJOí. é\ f.).

Ilatiar. sv/'íI. a. m. hiliii"!:, ívétl p.ilitikai

- iV) üífve/;

i kalap n

I.IV 1, ,1^-!.

Háttarai

v ik 11. uevet vették Jel, luert

é-5 férflas.<á;.? jelképe volt.

i s a franciákra táraasz-

italora birtokában. Ve-
az id. Fersen és

!ninek 111. Gusz-
;yj(' vet<'tt véget,

t Iában az állatok háttildalán

' -iiiia. majd f(tgazott bórkiemel-

1 p<'dig a halak és gyikfajok, két-

--^ig vonuló bórkiemelkedés.
:.' - stészetben az ábrázolt tér ama

, :..:. ... .1 lu'zótól a legtávolabb esik. vagy a
t"".tl:ik vairy a kép tuIajdonké{)eni tárgja mögött
i

'

í r;i. Iialni .- fehtt'' (>ltonil. Az art'képekuél a
i sötét folt, a tájképek-

or s a felette elterül
- íi.-í. Az oia'íz festészet már kez-

kran t.-^j részletekot juttatott az
< igy ösztönt adott a
sztésére.

Hatter;u> iui!;{(uk, i. ALbenMrle-souruJ.
Ilaiteria .iii«t), a Csúszómá.>zók (Reptüia)

' !«'má.<- V. Hidasíryikok (^/i/iy;,r/iO-

>*'' tartozó állatnom. Kü!sejél)en

mlékeztet, bels szervezot*'-

i> csúszómászó-csoport jel

;. K« -..i magában, sót »ok tekintet-

Lvii :; vol is mege2yezik.Törz,sfejltWési-

l'>l.' .< ; . iszomászók között a lecósibb alak.

Iv/y.'ii'ii fa 1 ismeretes: az (lusztráliai hUkta-

Uíiik (H. l^plí nodon] puitdattts Gray). Teste

nagy, kissé esetlen, kb. 1 m. hosszú. Feje négy-

szögletes ; törzse és (aiica oldalról lapított, három-
oldalú; hátának !v

* i>kék alkotta taraj vo-

nul végig ; végta k s öt, karmos es úszó-

liártyáv' — ' .ujii UJJ. il vannak ellátva. .Alap-

színe 1 fehér és sárga foltokkal. Csu-
pán l j ....... ...an hon.is: loldalatti lyukakban
él. Hazájában mérgesnek tartják, jólleliet t.'lje.son

ártalmatlan. ToJiWi>kkal szaporoJik, molyekból
18 hónap múiva fejlöituek ki az utódok.

Hátt-i-humájnn (arab) a. iii. es;'i.-.zári irat. E
rendeletet a /látt-i-scrif ki' • 1850. adta

ki a .szultán, amelyben a i<'lct hiányait

pótolja és újabb jogokat bizt<i?it alattvalóinak.

Hattija, É.-Afrikábau es Szaharában a kisebb
oázisok neve.

Hattin. falu Palesztinában, Tabarich közelé-

ben Itt semmisítette meg 1187. Szaladin szultán

a keresztesek seregét, ami után elfoglalta Jeru-
zsálemet.

Hattingen. város Amsborg porosz kerületben,

(1910) 12.71ÍÓ lak., posztószövéssel és vasiparral.

Hátt-i-serü (arab) a. m. magas írás, szultáni

rendelet, li történeti neveztos.ségá rendeletet

tudvalevleg A>xlul-Medzsid szultán adta ki 18:}9,

a Jeni-szerájnak egyik kioszkjában, Gül-hánéban
(Ritzsaház), amiért is e rendeletet gülháne-i Mtt-i-

stti/'-uek (rózsaházi magas rendelet) is nevezik. Kz
alkalommal az európai nagyhatalmak követeinek

és országa katonai és polgári hivatalnokainak

jelenlétében felolvastatta e rendeletet, jobban
mondva alkotmánytervezetet, melyben ué|)ének,

valhiái és nemzetiségi különbség nélkül, vallás- és
politikai szabadságot igér, hogy a Balkán-félsziget

forrongásait és lázathi-sait lecsillapítsa. Kz ok-

mánj-t a szultán nagy vezéro.Iiosid pasa olvasta föl.

Hatto, iiiaimi érsekek, 1. I. H. (891—913),
.Arnulf, Gyermek Lajos és 1, Konrád alatt nagy be-

folyást gyakorolt Németország kormányára. Mint-

h'ig>' Madarász Henrik ellensége volt. a szász ha-

gjomány mint gonosztevt emlegeti, ki kegj-otlen

halállal múlt ki. — 2. 11. H. (908-1)70). Nagy
Ottó híve \olt a hercegek elleni küzdelmeiben.

Mindkét H.-ra vonatkozik a bingeni E/értoroni/
mondáj i. B szerint egy éhínség alkalmával H.

egy pajtában sok embert elzáratott és eiégettetett.

Ezért az volt a büntetése, Ikm'-v (">-,.in!c v<>tték ül-

dözl)o s H. a Rajna sz ; mene-
kült. De az egerek itt :

- itákót.

Háttfiz. általában a csapatok háta ellen irá-

nyuló pu.ska- vag>" ágjútúz, mely igen kellemet-

lenül szokott hatni.

Hattyas (.-tzelótt Hift;/iás), kisk. Temes vm.
buziásfúnli j.-ban, (i9io) 170(3 oláh és magyar
lak., postaügynökség, u t. Kepr^d.

Hattyasy Lajos, fogorvos,szfll. Szegeden I8.i.

Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen vé-

gezte. Klbb a belgv "al foglalkozott s

Korányi Frigyes tan m mint gj'akor-

nok mködött. Boszuitt iiif»(s/.itiiásábAU mint or-

vos vett reszt. 1889. az ^egyetemen fogászati

intézet állíttatván fOl, a tanársegédi állásra ne-

vezték ki. 1898-ban a budapesti egyetem orvosi

karánál magántanárrá képesítették. lS99-ben a
budapesti kir. orvoeegyosfllet stomatológikns
szakoactálya clnOkéndí választotta. Több, a fo-

gásnt körébe vágó irodalmi dolgozatot irt.
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Hattyú (Wiat), 1. Hattyú-félék.
Hattyú, csillagkép, 1. Gygnus.
Hattyúdal, átvitt értelembcD valamely költ-

nek halála eltt megírt legutolsó költeménye.

Abból az alaptalan hiedelembl eredt, hogy a néma
hattyú halála eltt énekel. L. még Hattyufélék.

Hattyufélék (Gygnidae), a Lúdalakú madarak

(Anseriformes) egyik családja. A csr legalább

oly hosszú, mint a fej, tövében magasabb, mint

széles. A nyak nagyon hosszú ; a 2. eveztoU a

leghosszabb, a fark lépcszetes és 18—24 tollú. A
csüd rövidebb, mintaközépujj, azelreálló ujjak

teljes úszóhártyával vannak összekötve, a hátulsó

lelógó, brlebeny nélkül. Egyetlen neme hasonló

nev, melynek 10 faja az északi és déli földgömb

mérsékelt égövi vidékein, különösen tavak, folyók

s mocsarak vizén található. Vándor madarak, a

délvidékiek kóborolnak is. Édesvizekben szeretnek

fészkelni, költés ideje után egyesek kimennek a

tengerre is. Növényekkel, férgekkel, rovarolckal,

halakkal táplálkoznak. Hazánkból 3 faj ismeretes,

ú, m. : a néma v. közönséges hattyú (Cygniis olor

Gmel.), fehér, csre piros,' homlokán fekete dudor-

ral, lábai feketék. Fels káváján jól kivehet ha-

ránt lemezek vannak, a homloktollazat mellfelé he-

gyesszög. Hosszául 40, szárnyhossza 62, farkhosz-

sza22 cm. Hazája Észak-Európa és Ázsia, Magyar-
országon október—novemberben vonul át. Víz-

partok mentén fészkel, 6—8 zöldesfehér, kékes-

szürke tojást tojik. A fiatalok kétéves korukig

szürkés tolluak. Állítólag igen hosszú élet, 50,

st 100 évig is elél. Az az állítás, hogy néma lenne,

téves, mórt bizonyos hortyogó hangot tud adni.

Húsa fiatalkorban élvezhet, kz énekl hattyú (G.

Cygnvs L.), hasonlóan fehér tollazatú, de csre
vége fekete, orrlyukaitól a tövéig sárga, továbbá

fels káváján csak hátulsó felén találhatni ha-

ránt lemezeket, a homloktollazat mellfolé tompa
szöglet és ívalakú. A farkban 22—24 kormány-
toll van. Lábai feketék, fekete dudor a csrön nincs.

Zömökebb a teste ; rövidebb, vastagabb a nyaka.
Hossza 135, szárnyhossza 60, farkhossza 20 cm.
Hazája az óvilág északibb része. Télen délfelé vo-

nul,tavasszal visszatér hazájába és így télen ná-

lunk is megfordul. A magas északon s Görögor-
szágban fészkel és v. kis szigeteken álló, v. úszó
fészkeket épít. 5—7 sárgásfehér v. barnássárga
tojást tojik, melyeket a nstény egyedül költ ki.

Északon különösen húsa miatt nagyban vadásszák,
költ helyein bunkókkal verik agyon. Tollúkat Is

értékesítik, tollas brük pedig kicserezve drága
prémül szolgál. Távolból szépen hangzó hangjuk
van. A régi görögöknél Apolló szent ma<lara volt,

amelytl jóslótehetségót is nyerte. Továbbá azt

hitték, hogy a mitoszi Hosperiában, Eridanos mel-

lett a hattyúk halálukat szép panaszos énekkel
adták volna olovo tudtul ; innét mondják a költök

utolsó dalát hattyúdalnak. Hazánkból ismeretes
még a kis hattyú (G. BeiüU'ki Yarr.) ; hasonlít az
elbbihez, csak jóval kisebb, Európa és Ázsia leg-

északibb részének lakója, hazánkban Alibunár
környékén lttek egyet. Ezeken kívül az állatker-

tekbon gyakran láthatni a feketenyakú hattyút (G-
melanocoryphm Mol), melynek színe fehér, feje

és nyaka fekete, csre piros dudorú, lábai vörösek.
Hazája Dél-Amerika. A fekete hattyú (G. atraius

Lath.), színe fekete, szárnytollai feketék, csre
piros, fehér haránt szalaggal ; lábai feketék. Vala-

mivel nagyobb, mint az énekes hattyú, de nyakát
nem tartja oly szépen. Ausztráliai. Könnyen te-

nyészthet és szelídíthet.

Hattyuffy Dezs, író, szül. Ráczalmáson (Fejér

vmegye) 1851 okt. 28. Tanulmányai elvégzése

után 1872. Fejér vmegye szolgálatába lépett mint
tiszteletbeli aljegyz, 1895. a vmegye árvaszéki

elnökévé választották. 1911-ben nj-ugalomba vo-

nult. Számos történelmi, régészeti ós irodalom-

történeti cikket írt, belmunkatársa volt az Ar-

chaeologiai Értesítnek, szerkesztette a Székes-
fehérvár cím lapot. Irt jogi szaklapokba is. ön-
állóan megjelent mveibl emlitjiik: A hazai
vármegyék és városok címerei (Kolozsvár 1881)

;

A pecsétekrl (Székesfehérvár 1883); Fejér vár-

megye történeti vázlata (u. o. 1894) ; A gyámha-
tósági közigazgatás kézikönyve (Budapest 1900)

:

A magyar csa'ádjog kézikönyve (u. o. 1909);

Gyámügyi igazgatás (u. o. 1912).

Hattyu-fólyó, folyó Brit-Ausztrália D.-i részén,

l. Swan-river.
Hattyukomondor, a magyar komondor (Gaui^

familiáris domesticus pannonicus Hanák) tiszta

fehér, v. kissé szürkésbe v. halvány rozsdaszlnbe

hajló szennyes fehér példányainak neve.

Hattyulovag, egy középkori monda hse, kit

a költk késbb különböz történeti vagy egyéb
mondai alakokkal azonosítottak. E mondimak
legrégibb alakja si idkbe nyúlik vissza : ^y
szép Hja gyermek, nem tudni honnan, a tengerbl
vagy más vízbl partra száll és sévé lesz vala-

mely tartomány uralkodó családjának. Ily alakban
ismerték a mondát a frankok az alsó Rajna vidé-

kén, kiknél a XII. sz.-bau francia s német nyel-

ven költi alakban is föl volt már dolgozva. De
márk kapcsolták egy kimagasló történeti alak-

hoz, Bouilloni Gottfriedhez ; Németországban
Wolfram von Bscheubaeh Parzival fiával, Lohen-
grinnel azonosította a H.-ot és e felfogás lett leg-

inkább népszervé, míg WUrzburgi Konrád (Der
Schwanenritter, kiadta Roth F., 1861) Nagy Ká-
roly idejébe helyezi a moudát és Nimwegent teszi

a cselekvény színhelyévé. A XV. sz. második felé-

ben e költemények alapján prózai regénnyé dol-

gozták föl a mondát, mely ma is sok népkönyv-
nek tárgya. V. ö. Heinrich G., Egy. Philologiai

Közlöny (1912). L. Loliengrin.

Hattyúnyak, olyan í v (boltív, boltozat-öv), mely-

nek két vállpontja nem fekszik ugyanazon ma-
gasságban. Rendesen körívekbl szerkosztjük s

lépcskarok aláboltoztisáuál használjuk. A H. egy-

szersmind oraelkod boltívet ád anélkül, hogy a
tong(»lye is emelked volna.

Hattytmyakú tör, a ragadozó vad fogására

használt csapda, melynek hattyúnyak alakú acél-

rugója a hozzászerelt s a túlsó oldalon könyökben
egyesített félköralakú csapóvasakat oly ervo!
csapja össze, hogy a vadat fogva tartja. Ha a H.

rugójának rögzítjét a nyitott csapóvasak közé el-

helyezett csalétek zsinege szabadítja fel (1. az áb-

rát), a csalétek után nyúló állatnak nyaka kerül

a kelepcébe s onnan többé ki nem menekülhet. A
H.-ök ezen szerkezete sokkal jobbnak bizonyult^

mint a tányéros H.-öké, melyeknél a rúgó rögzí-
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BMUynnjÁká (Ar.

töj(^t a nyitott psapóvasak közé elhelyezett tó-

! "ü^ra gyakorolt nyomás szabadítja

;. V fóniféros H.-ök név alatt isme-

retesek. A ragadozó
'X vadnak rendszeresen

if \ használt ujában (vál-

n \ tójátiaii) eb:«jtett tá-

^I^^^JI^^,-'' I iiift-ro'i H.-bo lépó

^^^Bj^***""^ *» vadnak rendszerint^^^^^^
csak egyik lába szo-

kott annak csapóva-

sai közé szorulni, úgy
hogy azt onnan igon

gyakran kihúzza, st
néha lerágja s így,

habár bénán, meg-
csonkítva, megszabar
dal.

Hattynpatak (az-

eltt Schweinsbach),
klsk. Pozsony várm.
szenczí j.-ban, (1910)

1174 tót lak., u. p. és

u. t. Baziu.

Hattynrend. Alapította II. Frigyes választó-

i"j(doloni 1440 szept. 29. Brandenburgban «Mi-

asszonyunk társaságán (Gesellschaft Unserer
Lieben Frauen) név alatt. Alapszabályait 1443
aug. 15. kapta, melyeket Albert Achilles választó-

fojodelem 148^t. részben megváltoztatott, IV. Fri-

<ryt's Vilmos király pedig 1843 dec. 23. megújí-

tott. E szerint a rend minden rangú és vallású
;. liiLMit .^s nket egjcsített volna magában, hogy

rvel fizikai és morális szenvedések
1 munkálkodjanak. V. ö. Stillfried-Bat-

t. Der Schwanenorden, sein Ursprung
ic (Hallül84€); Híinle, ürkundon und

N;ichwuiso zur Geschichte dor Schwanenorden
(Ansbach 1874); Stülfrietl und Hánle, Das Buch
viHU Sohwant'Horden (Berlin 1881).

Hattyuszüzek, a skandináv mitológiában a val-

kyrják) egy neme. Hattyumezükot, fíh

.ioT, le is vetik. Valószinülog a fényes

fri.'jr íelhOk megszemélyesíti. Hattyualakban je-

lennek meg alkalmilag a nornák (1. o.) is, továbbá
— a német mondában és mesében — a tengerben

lakó, jóstehetségö hableányok (Meerweiber) is. A
}!. egyáltalában kedvelt alakjai a mondának és

11; mesének ; ismeretes alakjai a mi Árgirusunk-
nak is.

Hatujjaság. a polydactylia speciális alakja, 1.

l'ohidactylii.

Hátnljáró, így nevezik a lovakkal vontatott

luijócsapatban az utolsó hajót. Ezenkívül a cö-

lömppel egyértelemben is használják.

Hátolkopoltytii-ak, 1. Csigák.
Hátalnései, kátsánétet, az építészetben vala-

mely szabadon álló épttlet va^ más objektum
hátulsó homlokzatának ge^^metrikus rajza.

Uátolsó kisebb egyenes fejizom (musadus
r&tus capitis posterior miuorJ,a, tarkó egyik

mély kis izma :vz I. nyakcsigolya s a koponya kö-

zölt. A fej hátratekintésénél segédkezik

Hátalsó nagyobb egyenes fejixom (musailus
rertu^ capitLs- posterior nuijor), a tarkó egyik

mély kis izma, mely a II. nyakcsigolya s a ko-

ponya közt feszül ki, a tarkó-háromszög középfe-

löli határa ; a fejet hátrabillenti.

Hátulsó testiéi (ném. Hinterhaiidyagy Nack-
hand), a házi állatoknak hátulsó testrésze, moly
magában foglalja a kereszttájat, a fart, a farkot

és a hátulsó végtagokat.

Hátaltöltés az, amellyel a töltényt nem a
cs torkolatánál, hanem a cs hátsó végén dag-

ják a töltényrbe. Az ily fegyvert hátultöltnek
nevezik. A H. jóval elnyösebb az el ül töltésnél,

jelenleg már nem is gyártanak többé elöltölt

fegvverekí't.

Hátultöltk, 1. HátultöUes:
Hatvágásos tánc, a verbunkos (1. o.) eg^ik

cifrázata. Ezt is huszárok járták az újoncok kato-

nakedvének élesztsére.

Hatvan, nagyk. Heves vm. H.-i j.-ban, (1910)

1656 házzal és 12,097 magyar (túlnyomóan róm.
kat.) lakossal, kik fóldm ívelést, lótenyésztést és

dinnyetermelést znek. Van szolgabírói hivatala,

járásbírósága, telekkönyve, közjegj'zóje és adóhi-

vatala, 2 takarékpénztára, népbankja és gazd.

bankja; polgári fiú- és leányiskolája, villamos

mve. Jelentékeny vasúti csomópont, ahol a m.
kir. államvasutak budapost-ruttkai vonalából a
kassai és a szolnoki vonal kiágazik ; van posta-

és távíró-állomása és telefonállomása. Jelenté-

keny az 1889. alapított cukorgyára, mely 1111
munkást foglalkoztat, évenként (1911) 2*/, millió q.

répát dolgoz fel s 326,000 q. cukrot termel, A hg.

Grassalkovich által építtetett kastély ma is fenn-

áll. H. hajdan jelentékeny vár volt, sáncokkal

körülvéve ; híres premontrei prépostsága is volt,

melyet áUítólag Vancsa esztergomi érsek 1242.

alapított. Idáig nyomult 1471. Kázmér lengyel ki-

rály soregével, de Mátyás közeledtére Nyitra felé

vette útját. 1525-ben itt zajos országgylés volt,

melyen a rendek Báthory Istvánt a nádori mél-

tósájgról letették s helyébe Werbczy Istvánt vá-

lasztották meg. 1544-ben Dancsy Ambrus és Pál,

kik akkor H.-tbirták, a törökök közeledtére a várat

felgyújtva odahagyták, melyet Méhemet újra fel-

építtetett s 52 évig háborítatlanul bírt. 1596-ban

Tiefenbach és Miksa fherceg ismételt ostroma
után ismét magyar kézre került, de a védelmére

ott hagyott Serényi Mihály a török császár kö-

zeledtére megszökött, mire a törökök a feldúlt

várat újra elfoglalták. 1603-ban a császáriak el-

foglalták, de egy évvel rá az rség harmadiaben

is felgyigtván a várat, elhagyta, mire Hasszán
pasa elfoglalta, megint felépíttette s 1678-ig török

kézen maradt. Gldkor Merz és Háassler vissza-

foglalta 8 egyúttal földig lerombolta. A törökök

kizeti után I. Lipót a H.-i urad<Umat Salmis

grófnak adományozta; 1723. gróf Stahremberg
Oundaker Tamásra szállott, ki arra 1729. klr.

adománylevelet is nyert. 1849 ápr. 2. Schlick

császári tábi>mok itt vereséget szenvedett a ma-
gyaroktól. V. ö. Albert Ferenc, Heves- és Kttlsö-

S^lnok vármegyék leírása (Eger 1868). L. még
Erhatvan, PüspöfJieUvan, Somogyhatvan.
Hatvanas beosztás v. sexagesimálvf beosztás,

beosztás 60 egyenl részre, ilyen az óra beosz-

tási 60 percre és a percé 60 másodpercre, a kör

360 fokának beosztása 60 Ivpercre és ennek be-

osztása 60 ivmásodperere. Bgészen a közékor

S8*
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kezdetéig a csillagászok Ptolomaus eljárása sze-

rint oly törteket használtak, melyeknek nevezje

60, 60«= 3600, 60»= 216,000, stb. volt, melyo-

kot azután a tizedes törtek váltottak fel.

Hatvanhatos (ném. SechsundsecJízig), a taríli-

hoz hasonló német kártyajáték. 20 vagy 24 lap-

pal ketten játsszák. A hetesokot és nyolcasokat,

esetleg a kilenceseket is kiszedik a kártyacso-

magból. Az nyeri a játékot, kinek olöbb van 6*5

pontja (disznó 11, király 4, fels .3, alsó 2 pontot

számit ; az utolsó ütés 10-et ér). Ha az oUenfél-

nok .33 pontnál kevesebbje van, duplán flzet ; ha
egy ütése sincs, háromszorosan fizeti a tétet.

Hatvani, 1. Imre, egy szabadcsapat vezére

1849. az oláhok elleni hadjáratban. Abrudbánya
mellett május hóban megtámadta a békoalkudo-

zások idojo alatt Janku csapatát, mire az oláhok

Abrudbányát és Verospatakot rohanták meg. H.

a túlnyomó ervel rendelkez oláhokat feltartóz-

tatni nem tudta, visszavonult, mire azok borzasztó

kegyetlenséggel ölt<';k le a magyarokat. A szabad-

ságharc után egyidoig Észak-Amerikában élt, de

1850. azon megbízással jött haza, hogy szítsa az

elégületlenséget s készítse el a felkelést. Nógi'ád-

ban azonban az osztrákok kezébe került. Hogy
kínokkal teljes vallatása alatt senkit el no árul-

jon, annyira kiéheztette magát, hogy belehalt.

2. H. István, tudós, szül. Rimaszombatban
1718 nov. 21., mogh. Debreczeuben 1786 nov. 16.

A debreczeni kollégiumnak volt 1741—45-ig ta-

nítványa, a következ évben meg praecoptora.

1746-ban az egyház támogatásával a baseli cgyo-
temre ment, ahol 1747. a teológia doktorává avat-

ták és lelkésszé szentelték. De fleg orvosi és ter-

mészettudományi tanulmányokkal foglalkozott,

mire 1748. De aestiraationo morborum ex facie

(A betegségek megállapítása az arcvonásokból)

c. tanulmánya alapján orvosdoktor is lett. Pro-
fesszorának hívta ekkor a marburgi egyetem, de
H., aki a «földre tiport magyar protestáns egy-
háznak)) akart használni, a debreczeni fiskola
ajánlatát fogadta el, amellyel t matematikai ós

filozófiai tanszékére hívta. Hazatérte eltt meg-
járta még Hollandiát is, ahol meg a leidoni egye-
tem kívánta marasztalni, de H. 1749 febr. meg-
tartotta debreczeni beköszöntjét Do niathesoos
utilitato in theologia címmel. 37 éven át volt a
kollégium tanára. Elfogulatlan és mégis vallásos,

szorgalmas és sokoldalú tudós volt, aki 1757. csil-

lagászati úton határozta meg Debreczen földrajzi

helyzetét, 1760. pedig^ í?ri szent r^cu'soráramey-
tanító k'myvecskét ndott ki. Bölcsészeti tanköny-
vet írt Introductio ad principia philosophiae soli-

dioris (Debreczen 1757) címmel és közzétette a
váradi forrás orvosi ós fizikai megvizsgálásának
eredményeit (Thermae Varadienses, Bécs 1777).

Asztronómiai megfigyelései külföldi folyóiratok-

ban jelentek meg, nagyhír orvos is volt. lí meg-
figyel és kísérleti tevékenysége révén boszor-
kánymester hírébe jutott és «magyar Faust»-nak
nevezték. Az ördöngös mondák költésébon, me-
lyekkel emlékét halála után körülvették, nagy
része volt Kazinczy Sámuel hajdukerületi f-
orvosnak, egykori tanítványának,' ki ezeket kedv-
vel koholta ós terjesztette. H. mindezekben mint
•tudákoso, mint a bbájosság mestere ós az ördög

(jímborája szerepel és mindenféle csodálatos dol-

gokat mivel. Irodalmunkban ketten is feldolgoz-

ták H. e mondai alakját: Jókai Mór nagyobb
novellájában és Makai Emil: Tudós professzor

Hatvani c. színmvében. A H.-hoz kapcsolt mon-
dákat elször Kazíwzi/ Sámuel (1802—55) f-
orvos gyjtötte össze. V. ö. Tóth B., Magyar rit-

kaságok ; HeimHch Gusztáv, Der ungarische

Faust (Ung. Revue, 1886. évf.): Révész Imre,

H. 1. (Vasárn. üjs. 1871. évf. 6. sz.) ; H. önélet-

rajzát Milesz Béla adta ki (Vas. Ujs. 1872. évf.

19-20. sz.).

3. H. Mihály, Horváth Mihály püspök írói ál-

neve volt, melyet számzetésében kiadott mvei
címlapján használt.

Hatvani prépostság (premontrei), Szent Mar-
git tiszteletére, ismeretlen idben keletkezett.

Apátja 1273. már ersen porolt az egri püspökkel,

ki lefoglalta a prépostság plébániai egyháizát s a

rend tagjait tizcMlfizetésro akarta szorítani, mi el-

len ezí^k IV. Kelemen pápától nyert mentességöki-e

hivatkoztak. A XV. sz.-ban a Nagy-Hatvaniak
voltak kegyurai. A törökök kizetése után gr.

Stahremberg Gundaker, mint földesúr, csak 1723.

rendezte a prépostság anyagi viszonyait s azóta

állandóan a hatvani plébánosok viselik a most már
Szt. Mihályról nevezett prépostság címét(közöttük

Horváth Mihály, a történetíró, ki számzetése évei-

ben Hatvani álnéven írt is). A Szt. Adalbertrl ne-

vezett régi plébánia-tomplomot 1757., mint kegyúr,

gr. Grassalkovich Antal újíttatta meg.
Hatvány (geom.). A síkban legyen adva vala-

mely kör és egy pont P. Ha a P-n keresztül két

tetszleges egyenest fektetünk, mely a kört az

A és B, illetleg A' és B' pontokban metszi, ak-

kor — a P^, PB, PA' PB' közök mérszámait
a, h, a', illetleg Z/'-vel jelölve — mindig

a .1) = a', h' = p,

ahol ü állandó számérték, amely csakis a körnek
és a P pontnak viszonylagos helyzetétl függ. Ez
a számérték a P pontnak a körre mnaikozó hat-

ványa.
Ha P a kör kerületén kívül fekszik, akkor a

P-bl érintt vonhatunk a körhöz, melynek érin-

tési pontja legyen T. A PTköz mérszámát í-vol

jelölve, a P hatványa p = P és felvehet minden
pozitív értéket zérustól (ha Pa körnek pontja)

végtelenig (amikor P a végtelenben fekszik).

Ha P a kör kerületén belül fekszik, akkor a
kör P ponton keresztül fektethet legrövidebb

húrjának mérszámát 2«-sel jelölve, P hatványa

p = — s«

és felvehet minden neyaiiv értéket zérustól (ha P
a körnek i)ontja) — r*-ig (ha Pa kör középpontja).

Számtani értelemben 1. Hitványozás.
Hatvany-Deutsch (hatvani), 1. József h&TÓ,

szül. Budapesten 1858 márc. 30., megh. Bad-
Nauheimben 1913 jún. 30. H. Sándornak sógora és

unokaöccse, és Ha hatvani Deutseh Bernátnak. A
bécsi Hochschule für Bodenkultui- elvégzése után

1880. a Deutseh lg. és fia cVigbe lépett. A hatvani

cukorgyár, melyet a cég 1888. alapított, állan-

dóan az vezeté.-»e alatt állott és az ipartelep

éppen az ö szaktudásának köszönliette nagy ered-

ményét. A brüsszeli eukoregyezményt megelz
nemzetközi konferenciákon 1898 óta a magyar



Hatvany-Deutsch 597 - HatványozAs

kormány ssakközoge volt, 1902 óta pedig, midn
as egjreanény létrejött tagja v<»It a brüsszt'ii

pannaneBB ddrorbizottüágnak. A hnzai ciücuradú-

nndBwr gyökeres átalalculása idjén alapos ta-

BBlmáayt irt a répacukor-adóról (Budapest 1887).

Bite ooeiAlis érxéee következtében ré»ztvott az

omágos monkásbiztositó-pénztár megalakulá.si

munkálataiban, amelyndc els elnöke volt. Az
lii08-i kiegyezés ntán a magyar és osztrák ki-
p.«-«r,Á^KA| származó vitás kérdések elintézésére

álasztott bíróság tápjává nevezték ki.

1. a nmirjar bárói méltóságot kapta ; 1910.

a frendiház kinevezett tagja lett

2. H. IWeiK- báró. fest, H. 4. fla, szül. 1881
okt. 29. Budapesten. Néhány éven át Bihari
Sándornak volt tanítványa, aztán egy ideig

Nagybányán és Parisban tanuU, ahol külunösen
Cézanne stílusa hatott rá. lB12-ben gyjtemé-
nyes kiállítása volt Berlinben és Parisban.

S. H. Lajos báró, író, H. 4. fla, sziü. Buda-
pesten 1880 október 28. A budapesti eg>otem
bölcsészeti fakultát<án tanult s ktilünösen Gyulai
Pálnak esztétikai és inHlalomtörténeti eladásait

hallatta. 1905-ben Plinius, a levélíró-ról szóló

értekezésével doktorrá avatták. Ezután tilológiá-

val foglalkozott s e tanulmányai eredményekép
DieW issenschaft des Nicht-W issenswerten ( 1908,

2. kiad. Berlin 1912) c. nagy feltnést kelt kri-

tikai müvével erós támadást intézett a íllológia

aprólékosságokba meiül, leginkább német el-

fajulásai elk'H. Ez idótájt lett egyik vezére annak
az iránynak, anieiy a Nyugat hasábjain Ady
Eiiuif rs a körüle alakult újabb költi csoport

. nagy irodalmi agitációt és esztétikai

I folytatott. Miután számos tanulmánya
jeleut mi-g a berlini Neue Rundscbau-ban, a Zu-
kunft-ban, a Márz-ben és a részben általa szer-

kesztett Jung-Ungamban, kritikai hitvallását Ich

und dl<> Büíhí^r (Berlin 1911) c. figyelemreméltó
kun> i közre. Els színpadi kísérlete, a
l-oii- lérttel írt A szz c. komédiája a
Magyar .-ziniiazban, 1913. pedig Die Berühmten c.

szinmúvo a müncheni Künstlertheaterben került

színre.

4. H. Sándor báró, szül. Aradon 1852 nov. 17.,

megh.Nagjsurányban 1913 febr. 18. Tanulmányai
végeztével 1873. tagja lett a nagyatyja által

Aradon 1822. alapított és késbb Budapestre tele-

pített l)(ut>th lg. és fia cégnek, mely az közre-
iiuik '(! .' iiicll.^tt lett elsrangti kereskedelmi és

iiiá. Kezdeményezéséro ugyanis aha-
>: akkortájban súlyos viszonyainak el-

~iSl. több más céggel szövetkezve,
tési zavarokkal l^lizd nagysurányi

lük ity.iiiU es innen kezdve tevékenységét els-
st abati u oukoripainak szentelte, amelyben kiváló
eredményeket ért eL Új répaterületek nyitása, a
répatermelés mennyiségének és minségének fo-

kozása legfbb gondjai közé tartoztak és ezt a
törekvését késbb a hatvani, sárvári, oroszkai és
sarkadi cukorgyár alapítása szolgálták. Sokoldalú
koreskedi tehetsége a hazai cukoripar újabbkori
fej {(kiesében maradandó emléket biztosított ne-
vének. Kiváló érdemeket azenett a hazai cukor-

kivitel fejlesztése és szervesése kiktU is, különö-

sen az angol, keletindiai és portugáliai piacok

megszerzésében és biztosításában. Elselnöke volt

az 1>< ir Cnkorgyárosc^ Orsz.
Egyi ..> a magyar és osztrák
cukoriijar iiii ogj'esületének. A hazai
közgazda-

;

' i tjábúl i ticn számottev tevé-

kenységet i<'j[.i[ KI a bríLsszeii cukoregyezményoji
alapuló cukor-surtaxe megvalósítása körül, ain-íly

csak ötéves küzdolera után, az iy08-iki kiegye-

zés alapján volt valósáirgal életbeléptethetö. El-v ik

alapitója és els alelnöko volt a Magyar Gyáripa-
rosok Orsz. Szövetsí'gének. Énlemei elismeréséül

1903. a frendiház tagjává neveztetett ki, 15K)8

októt)er havában pedig családjával együtt el-

nyerte a magyar bárói méltóságot.

Hatványmaradék. A p törzsszám n-edfoku
H.-ai oly D számok, amelyekre nézvo az

X" ^ D (mod. p)

kongruencia kielégíthet. A p n-edfoku hatvány-

maradékainak száma —^^
, ahol o « és p—l leg-

nagyobb közös osztóját jelenti. Ha n = 2, 3, 4,

a qimdratíkus, kubikus, biquadratikus maradé-
kokat nyerjük. E maradékok mindegyik nemé-
nek különös elmélete van. Különösen fontos a
quadratikus maradékok elmélete.

Hatványozás. A szorosabb értelemben vett H.
nem más, mint egyenl tényezk ismételt szor-

zása. Ugyanis valamely a számot az n-dik hat-

vánjTa emelni, vagy a-nak n-dik hatványát ké-
pezni annyi, mint olyan n tényezbl álló szor-

zatot alkotni, melyben minden egyes tényez
az a alapszám. Pl. ^-nek harmadUc hatványa
2X2X2= 8. Az n szám, mely megmnta^a,
hogy a hányszor veend tényezül, a kitev, a
H. eredménye a hatvány. Az a alapszám n-dik
hatványának jele : a" (olv. a az n-re). A második
és harmadik hatványt néyf/ívím'Aíquadratum), ille-

tleg köbnek (cubus) is mondjuk.
Valamely szám els hatványa maga az alap-

szám, zérusadik hatványa pedig mindig = 1.

A H.-ra vonatkozó legfontosabb és legegysze-
rbb tételek a következk: 1. Egyeoil alap-

számig hatványokat úgy szorozhatunk, hogy a kö-
zös alapszámot felemeljük a kitevk összegére.

2. Hat\'ányt úgy hatványozunk, hogy alapszámát
felemeljük a kitevk szorzatára. Képletben

a", a* = a" + , (a")" = a~".

A H. fogalma negatív egész, valamint tört, st
irracionális kitev esetére is általánosítható,

még pedig úgy, hogy az elbbi két képlet az álta-

lánosabb értelemben vett H. esetérc is érvényes
marad. Ha a kitev negatív egész szám (= — n),

akkor a-nak — n kitevj hatványán a' red-
prok értékét ér^'Ok. Biás mint egész számú kite-

vkre csak pozitív alapszámot azoktonk emeInL

Valamely pozitív a alapszám *? Idtevjtt hatvá-
n

nyán azt a pozitív x számot ér^ük, melynek n-dik

hatványa = a". Pl.

8* = 4, mert 4» = 8* = 64.

Ha a kitev irracionális szám, azaz nem fejezhet
ki mint két egész szám hányadosa, akkor elbb
racionális számokból álló oly t,> ^> • • •> t., . .

.
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számsorozatotképezünk.melynek határértéke= i.

Ha azután a pozitív a alapszámot rendre felemel-

jük a íp ti,,., racionális kitevkre, úgy a nyert

ati , ata , . .
.

, atn , , . .

számsorozatnak határértéke megadja a koresett

a' hatványt.

A leggyakrabban elforduló H.-ok a négyzetre
és a kötne emelés. Ezekre vonatkozólag a követ-

kez képletek érvényesek

:

(a + bf = a^ 4- 2ab -f b''

(a + b)' = a' -j- .3a*b + 3 ab* + b'.

Ezeken alapszanak a következ számítási eljárá-

sok : Ha valamely egész számot kell négyzetre
emelni, akkor egymásután a következ értékeket
képezzük : balról az els számjegy négyzetét, az
els és a második számjegy kétszeres szorzatát,

a második számjegy négyzetét, azután egy szám-
nak véve az els két számjegyet, e számnak a
3. jeggyel való kétszeres szorzatát, a 3. számjegy
négyzetét, azután ismét egy számnak véve az els
három számjegyet, e szárának a 4. jeggyel való
kétszeres szorzatát, a 4. számjegy négyzetét és

így tovább. Az így nyert számokat azonban min-
dig egy hellyel tovább írjuk jobb felé. Az így kelet-

kezett összeadandók összege adja a keresett négy-
zetet. PL

3''= 9
2.3.6 = 36
&= 36

2.36.1 = 72
r= 1

2.361.Ö = 3610
5'= 25

3615^= 13068225.

Egész szám köbre emelésénél mindenekeltt meg-
határozzuk balról az els számjegy köbét. Min-
den késbbi jegy 3 részt nyújt a köbben : 1. az
illetjegyneksaz t megelz szám háromszoros
négyzetének szorzatát; 2. a megelz szám három-
szorosának s az illet jegy négyzetének szorza-

tát ; 3. a jegy köbét. A nyert számokat azonban
mindig egy hellyel tovább írjuk jobbfelé. Az így
keletkezett összeadandók összege adja a keresett
köböt. Pl.

2'= 8
3. 2'. 3 = 36
3.2.3*= 54

3»= 27
3.23».2 = .3174

3.23.2*= 276

2^= 8_
232*= 12487168

Egészen hasonló módon történik a négyzetre és
a köbre emelés, ha^ az alapszámnak tizedes tört
része is van, csakhogy a talált értékben a négy-
zetre emelésnél kétszer, a köbre emelésnél három-
szor annyi tizedes helyet kell elvágni, mint
amennyi az alapszámban volt. L. még Binam ós
Kitetm függvény.
Hatványsor. Ezzel az elnevezéssel a

P(x
I

a) = £ c. (x-a)"

alakú sorokat jelöljük. liTsrokban x változót je-
lent. Azon értékek, amelyekre nézve a H. feltét-

lenül összetartó, a H. összetartási tartományát
alkotják. Ez az összetartási tartomány háromtöle
lühot: 1. Csakis egyetlen helyet tartalmaz; ez a
hely akkor x = a ; ebben az esetben a H. függ-
vény értelmezésére alkalmatlan. 2. Véges, ok-
kor egy bizonyos i2 pozitív szám meghatározható
úgy, hogy az

|x-a|<R (K.)

egyenltlenségbl folyó x értékek az összetartási
tartományt teljesen kimerítik; ebben az esetban
az összetartási tartományt oly kör kerületén belül

fekv pontok összességével ábrázolhatjuk, mely-
nek középpontja az a számnak megfelel pont, su-
gara R. Ezt a kört a H. összetartási körének ne-
vezzük és K„-val jelöljük. 3. Végtelen, akkor felöleli

a komplex számok összességét, tehát oly körnek
tekinthet, melyre nézve R — oo. A H. összetar-

tási körén belül x-nek folytonos és differenciál-

ható függvényét definiálja. A P(x
i

a) differenciál-

hányadosa ismét H., amely az eredeti H. tagon-
kénti difíerencíálása útján keletkezik. Ebbl tüs-

tént következik, hogy P(x
| a)-nak összes diflb-

renciálhányadosai H. alakjában állíthatók el,
melyeknek összetartási körei a P(x

|
a) összetar-

tási körével, K.-val összeesnek. Ha 6 a K,-n belül

fekv hely, akkor a P(x
|
a) H.-ból a P(x | a , b)

H. vezethet le. Ha ennek összetartási köre Kb,
akkor K, és K^ összes közös helyein

P(x
I
a , b) = P(x

I

a).

Ha tehát K^ teljesen K,-n belül esik, amikor K^ a
K.-t érinteni fogja, akkor a levezetett P(x

|
a , b)

H. nem vesz fel oly értékeket, amelyeket az eredeti

P(x
I
a) még fel nem vett volna. Új értékekhoz

tehát csakis akkor jutimk, midn K^ a K, kerüle-

tét két pontban metszi és így a Kb kör a K.-ból

mintegy kinyuUk ; ekkor K. és Kb közös részei-

ben ismét

P(x
I

a,b) = P(x
I
a)

és a nem közös részekben P(x
|
a , b) a P(x | a)-

val definiált függvény értelmezésének kibvitó-
sére használható. Ebben az esetben P(x

| a,b)-t a
P(x

I

a) fol^iatásának hívjuk. A P(x
|
a,b)-nek

ismét lehetnek folytatásai, úgy hogy végtelen sok
üyMytSLt&shiVi^iuthatnnk.E folytaMsokössze.'^sége
analitikai függvényt konstituál. Ha a P(x

| a)-ból

levezetett összes P(x
|
a,b) sorok összetartási

körei K,-ba esnek, akkor a függvény K,-n túl nem
folytatható, azért K,-t természetes határának ne-

vezzük. Egy ós ugyanazon x„ hely környezetéhez
végtelen sok folytatás szerkeszthet; ha ezek
mindannyian azonosak, akkor az analitikai függ-

vény egi/értékü, különben többértekü.

Hátvéd, 1. Utóvéd.

Hatvonalas hal, 1. GIdrm.
Hats (néni.), a vadászatnak az a neme, amikor

speciálisan a vaddisznót vagy medvét kutyákkal
üldözik. A nyúl-, róka- v. borzvadászat neve, ha
kutyákkal zik, nem H., hanem Hetze.

Hatzfeldt. hesseni származású lovagi család,

moly l();3. grófi, 1748. pedig hercegi rangra emel-

kedett. A H. család késbb Thüringiában és Szilé-

ziában Is szorzott javakat ; jelenleg két ága virág-

zik : a H.-Trachenberg hercegi család, feje : Her-
nmnn herceg (szül. 1848.) ósa H.- Wiidenburg-csa-

Iád, feje : Hermarm herceg (szül. 1867.).
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1. H., Franz Ludtcig, herceg, szül. Bécsben

1756 nov. 22.. megh. u. o. 1827 fobr. .3. 1795-ben

l>on>sz szolgálatba lépett s 1806 okt. a porosz se-

:• L'ok kivonulása ut&n Berlin parancsnoka lett.

N.poleon öt elfogatta, de neje közbeigárására

visszakapta szabadságát Késbb diplomáciai

pályán mködött. — Második fia, Maximilián
írróf (szül. 1813., megh. 1859.), Poroszország má-
.s<Klik képviselje volt az 1856-ikl párisi békekon-

gri'sszuson.

2. H., Melkior, gróf, császári hadvezér, szül.

KiMrt..ii"i.in iH<>6sen) 1593., megh. Povitzkoban
jan. 9. 1635 óta a császári seregbon

.. ^: : () kisebb csatában szerencsésen har-

colt a svédek és franciák ellen. 1843 nov. nagy
része volt a tuttlingeni gyzelem kivívásában,

(iallas letétele utáa ö lett a császári sereg fve-
zére, de Jankau mellett 1645 márc. 6. nagy vere-

séget szenvedett Torstensson svéd vezértl. 1657.
vezette a császári segédhadat János Kázmér

lengyel király segítségére a svédek ellen és be-

vette Kriikót.

3. H., l^iU MdcJiior Hubert Gvstav, gróf, né-

met diplomata, szili. 1831 okt. 8., megh. London-
ban 1901 nov. 22. A diplomata pályára lépve 1874.

madridi, 1878. konstantinápolyi követ lett s mint
ilyen eszközölte ki a porta eugedélyét a pergaraoni

iisatásokra. 1881-ben külügyi államtitka lett,

1885. pedig Londonba nevezték ki nagykövetnek,
hol majdnem haláláig mködött.

4. H.. Sophie, grófn, szül. 1805 aug. 10., megh.
Wicsbadonben 1881 jan. 25. Férje H.-Wilden-
hnnj j;/mM«d gróf volt, kitl 1851. elvált.. A váló-

}!tn- alatt a grófn védi egy levelekkel telt

<l'ibozt loptak el volt férjétl védenctik érdekében.

PIbbl nasíy bnpör keletkezett, melyben Lassalle

Ferdinánd, a nagj-híni szocialista vezér is H.

grófii pártjára állott. H. grófn ezért mindvégig
támogatta a szocialista mozgalmakat, még Las-
.<\\V' halála után is.

Hatzidákisz, Georgiosz, görög fllológtis, szül.

Myrthionban (Kréta) 1848 nov. 12. Athénben,
]ii;ij(l Németország egyetemein tanult, 1885. rend-

kívüli, 1890. romles tanára lett a nyelvtudomány-
nak az athéni egyelmön.Kutatásai helyes irányba
*•'*': • T'pröff nyelv alakulásáról való néze-

eikken kívül (az Atheaa c. folyó-

..,.v.,4m. .. ..,>/:antinischoZoitschrift-ben) alapvet
mve: Einloítung in dio nougTÍeí'hi.sche Gram-
inatik (Leipzig 1892). Érdemes a Whitney-Jolly-
t< !•> nyelvtudományi felolvasások görög átdolgo-
z.isa is. 1900-ban a budapesti és a berlini aka-
(iómia kültaiíjává választotta.

Hauberrisser, Georg, osztrák építész, szül.

Grácban lail márc. 19. Ó építette Münchenben
az új tanácsházat (profán gót stílusban), a Jézus-
Szive-templomot Grácban, a Náher- kastélyt Lin-

dán mellett. A müncheni akadémia tiszteletbeli

tagjává választotta.

Hanbic (nm.) a. m. tarack (1- o. és Gránát).
RciTfbbon magyarul vetágjúnak is nevezték.
llaubitK«ld (nm.). I. Aestimatio capüis.
Haubner Máté. ov. szuporintendons, szüf.Veszp-

rorabon ITíti szopt. 19., mogh. Sopronban 1880
szept. 12. Iskolái végeztével ajonai egyetemre
ment s bölcsészetet és hittudományt hallgatott.

Visszajve nevel, szalonaki, majd gyri lelkész

lett, honnan a dunántúli korülot fjegyzvé, 1846,
pedig szuperintendenssé vála.sztotta. 1848 dec. 3.

kertllete leikészoihoz kibocsátott püspöki levelét

az igaz hazafiul lelkesültség sugaita. mely leve-

léért a forradalom elnyomása után 6 övi várfog-

ságra ítéltetett, melybl közöl 2 évet Kufstoínban
ki is töltött. Magas kllksú pártfogói, közöttük Do-
rottya fóhorcegasszony, két év múlva kogjelmet
eszközöltek ki száraára ; 1856. megengedte a kor-
mány, hogy a reá 3 évig várakozott geresdi egy-

háznak lelkésze lehessen. A vallásügyi nyiltpa-

rancs visszavonása után (1860 máj. 31.) a kszegi
egjházkerületi közgylés kijelentette, hogy H.-t

ismeri törvényes püspökének ; 1861 tavaszán a
gjri egyház ismét megválasztotta lelkészéül.

1866-ban mindkét hivataláról lemondott és Sop-
ronban visszavonulva töltötte hátralev éveit. A
protestáns Kgyházi és iskolai Lapban 1848 eltt
több cikke jelent meg, melyekben a két protes-

táns egyház egjesítése mellett küzdött.

Haubner, Kari Gottlid), német állatorvos,

szül. Hattfitedtben 1806 szept. 18., megh. Drez-
dában 1882 ápr. 17. Berlinben állatorvosi okle-

velet szerzett. 1836-ban az eldenai gazdasági aka-
démián, 1853. a drezdai állatorvosi iskolán ta-

nárrá, majd igazgatóvá nevezték ki. Sok érdemet
szorzott a szász állategószségügjá szolgálat re-

organizálásával. Munkái közül egyesek még ma
is közkézen forognak. Legfontosabb mvei : Land-
wirtschaftlioho Tierheilkunde (1839, 13. kiadi^

Siedíimgrotzhf-tó\ {1902); Die Gesundheitspflege
d. Landwirtschaft. Haussaugotiere (1845, 4. kiad.

1881); Handbuch dor Veteriniirpolizei (1869).

Hanbold. Christian Gottlid, német jogtudós,

szül. Drezdában 1766 nov. 4., megh. Lipcsében

1824 márc. 14. A lipcsei egyetemen 1789. rendkí-

vüli tanár lett, 1816. pedig udvari ftörvényszéki
biró. Mvei: Lehrbuch des sachsischen Privat-

rechts (lioipzig 1820, 3. kiad. 1847—48, 2 rész)

:

Opuscula aoademica (u.o. 1826—1829, 2 köt.).

Haaboordin (^tad : obnrdeS), község Nord francia

dép. L 11 le járásában, a csatomázott Deüle és az
E.-i vasút mellett, 7936 lak., olaj- és cukorgyánal,
cikóriagyártással és lenszövéssel ; a XVI. sz.-bóí

való szép kastéllyal, erdítménnyel.
Hanch, Joliannes Carsten, dán költ, szül. Fre-

derikshaldban (Norvégia) 1790 máj. 12., megh.
Rómában 1872 márc. 4. Filozóttát és természettu-

dományokat tanult, de már kora ifjúságában a
romantikus költé-szetet is mvelte. Egy olaszor-

szági utazása alatt szerencsétlenül járt és egyik
lábát vesztette. Hazatérve elször a soröi lovagi

iskolában mint a természettudományok lektora

mködött, 1846. a skandináv irodalmak tanára
lett Kiéiben, ahonnan azonban az 1848-iki forra-

dalom elzte. 18öl-ben Oehlenschláger utóda lett

a kopenhágai egyetem esztétika tanszékén. H.
legnagyobb a Ura terén, a német romantika és

Oehlenschláger hatása alatt azonban drámákat és
regényeket is írt. Fbb drámái: Tiberius (1828);
Karls V. Död (V. Károly halála, 1831) ; Söstrene
paa Kinnekullen (a kinekullei nvérek 1809);
Svend Grathe (1841); Tycho Brahe's Ungdom
(Tycho Brahe ifjúsága, 1852). Élénk elbeszélnek
mutatkozik H. számos regényében : Vilhelm Za-
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bem (1834) ; Gvildma^ern (Az aranycsináló, 1836);

En polsk Familio (Kgy longyol család, 1839);

Slottetved Rhinen (A rajnamenti kastély, 184ö):

Saga om Thorvvald Vidíorle (V. T. mondája, 18-ii));

Róbert Kulton(1853) stb. Lirai költeményei, ame-
lyeket lelkesed, mély érzés és a misztikus és

sejtelemszerü iránti vonzalom jellemeznek, több

gyüjtoményben jelentek meg: Lyriske Digte

(Lírai költemények, 18-'f2, 2. köt. 1854) ; Lyriske

Digte og Romanc-er (Lírai kötemények és román-
cok, 1862) : Nye Digtningor (Újabb költemények,

1869). H. számos költeménye a dán irodalom leg-

javához tartozik.

Hauchecorne (ejtsd: óskorn), Willielm, német
geológus, szül. Aachenben 1828 aug. 13., megh.
Berlinben 1900 jan. 16. 1847-ben a saarbrür-keni

bányáknál szolgált. 1866. a berlini bányászaka-
démiához korült igazgatónak s 1875. egyúttal a

porosz geológiai intézet igazgatójává nevezték ki.

Az európai geológiai térkép kiadására alakult bi-

zottságnak els elnöke s 1890. a Berlinben tar-

tott nemzetközi munkásvédelmi konirresszusnak

fszervezje volt. H. nevéhez fzdik a berlini

bányászakadémia s a porosz gwlógiai intézet tüne-

ményes kifejlesztése s az érdeme az 1 : 25,000

mérték geológiai térképek pontos elkészítése.

Nevezetes munkája : Die gegenwártigo Lage der

Edelmetallfiowinnung der Erde cím emlékirata,

amelyet az 1894. Berlinben székel ezüst-bizott-

ság ülésén ad(^tt el.
Hauchecornit (ásv.), négyzetes táblák v. rövid

prizmák fémes fény, világos bronzsárga. Alko-

tórészei : nikkel, kobalt, antimon, bizmut és kén,

képlete (Xi,Co),(S,Sb,Bi)8. Termhelye Hamm an
der Siog Poroszországban.
Hanck, AWert, némei evang. teológus, szül.

Wa-siserti-üdingenben (Közép-Frankonia) 1845 dec.

9. 1878-ban az erlangeni egyett^mre rendkívüli,

1891. a lipcsei egyetemre rendes tanárnak hívták

meg. líis nasryobb munkája, Tertullians Lében u.

Scliriften (1877), kiváló ílgyelemben részesült; a
Herzog és Plitt szerkesztése alatt megindult Real-
Encyclopadie für protestautische Theologie und
Kirclie c. nagyDecsü müvet szerkesztette ós vé-

gezte be 1S88. Kiadta Schmid Dogmenge.schichte
c. mvét 4. kiadásban (1887); legújabb mve:
Klrehengeschichte Deutschlands (Leipzig 1887—
1911, 1- 5. rész).

Hatienschild, R'uhard Georg Sjnller von, né-

met Uitltó, 1. IValfhui.

Hauenstein. i . két hágó a svájci Jura-liegység-
ben, Basel és Solothuni svájci kantonokban. A
fels H.-hágó (73t m.) Waldeuburg és Balsthal,

az alsó H.-hágó (635 m.) Laul^oltlngon ós Olteu
között közvetítették a régente nagy forgalmat. A
vasút (épült 18.J5— 1857) 2'/* km. hosszú alaj^út-

jának építésénél, az egyik tárna beomlásakor
(1857 máj. 28.) 70 munkás meirhalt. A vasút leg-

nagyobb emelkedése 2{í'^Iq. A basel-oltoni vasút
megnyitása óta jeleulségüket elvesztették.

2. H.. a uemet birodalom legkisebb városa,
Waldshut badeni korUleti)en, iioio) .^21 lak., vasút-
tal. Azebítt a lí.-i gröffiíhimik volt fvárosa. Itt

kötöttek meg 1433. a H.-i egyezséget, a 8vál)8a
svájci városok szövetséget Ausztria ellou. A St.-

Blasiennel való üsszotitközósek a XVIU. sz. elején

fölkeléseket támasztottak, melyeket els vezérfik,

All)iez FridoUn salótromfözö után salétromos
luil)orukuak neveztek el. H. 1805. Badenó lett.

Hauer, Franz, lovag, osztrák geológus, szül.

1822 jan. 30. Bécsben, megh. u. o. 1899 márc. 20.

R. Josef lovag paleontológus fia. 1839 — 1843 kö-

zött a solmeczbányai akadémiát végezte. 1844-ben

a bécsi bányászati múzeum tanára, 1849. a geoló-

giai intézet els geológusa, majd 1866. ennek
igazgatója lett. 1885-ben a cs. k. természetrajzi

udvari múzeum intendánsi állására hívták meg.
H. munkálkodása nemcsak Ausztriára, hanpm
hazánkra is kiterjedt, 1858. Magyarorszj'ig É.-i

hegyvidékét, 1859. Erdély nagy részét térképezte

Ricidhofen Ferdinánd báró és Hingeiuiu Ottó

báró geológusokkal együtt, 1860. az Erdélyi Ércz-

hegységet, 1861. a Bakony- s Vértes-hegységet,

1865. Selmoczbánya vidékét vette föl számos
osztrák geológus segédkezésével ; 1866. Bvkh
Jánossal együtt a miskolczvidóki Bükk-hogységot
térképezte. Mint abécsi fi^ldtani intézetnek 18 éven
át igazgatója, elévülhetetlen érdemeket szerzeit

a monarchia geológiai leírása körül s ezért a lon-

doni Geológiai Társulat 1882. a WoHasion-arauy-
étemmel Hintette Jd. A Magyar Tudománj^os Aka-
démia 1865. küls tagnak s a Magyarhoni Föld-

tani Társulat 1867. tiszteleti tagnak választ'>tta.

Munkáinak száma 50-eu felül van s hazánkra
vonatkozó leírásai és geológiai térképei örök ne-

vet biztosítanak neki a magyar földtani irodalom-

ban is. V. ö. Böckh János, H. F. emlékezete (M.

Tud. Akad. Emlékbesz. 1901).

Hauerit (ásv.), szabályos kristályok ; izomorf a
pirittel, leg;íyakoriabbak az oktaéderek : kitnen
hasad a kocka szerint ; sötét vörösbarna v. barnás-

fekete, fémes gyémántfény, igen vékony lemoz-

kéi kissé áttetszök-Kémiai összetételére nézve raan-

gánbiszultid, képlete MnSj. Agyagba és gipszbe

beágyazva Kálnos közelében (Végles mellett) for-

dul el és a vulkáni gzök kölcsönhatásának kö-

szöni létrejöttét; másik lelhelye Raddusa.Catania
mellett.

Hauíí, WUhelm, német iró, szül. Stuttgartban

1>^02 nov. 29.. megh. u. o. 1827 nov. 18. 'i'übin-

genben teológiát tanult, azután nevel volt. majd
beutazta Holiandiát, Francia- es Észak németorszá-

got s 1827 jan. átvette a Morgonblatt szerkeszté-

sét. H. egyike a német irodalom legkiválóbb és

legtermékenyebb elbeszélinek. Gazdag fantáziá-

val, könny humorral, néhol finom szatírával és

mindig tökéletes mesél készséggel írta meir m-
veit. Els munkája a Miirchenaímanach auf das

Jahr 1826 (Stuttgart 1825), melyet még két kötet

rege követett. Ezek a mesterien megirt regék

azóta is a legolvasottabb ifjúsági mvek közé tar-

toznak. Befejezetlen maradt fantasztikus mve:
Mitteilungen ans den Memoireii des Satans (2 köt.,

Stuttgart 1826). Der Mann im .Monde (u. o. 1826) c.

regényében Clauren szentimentális irányát gú-

nyolta, de a közönség a paroilíát, amely Clauren

neve alatt jelent meg. félreértette ós Clauren saját

mvének tartotta. H.-nak aztán a Kontrover.^pre-

digt über H. Clauren und den Mann im .Monde

(u. 0. 1827) c. szarkasztikus müvével sikerült Clau-

rent és irányát nevetségessé tennie. Legsikerül-

tebb a Fhantasion im Bremer Ratskeller (1827) c.
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pajkas haníTfi. ktilönös novclli^a. Irt még egy tört.

regényt: I (3 köt.. StuUgart 1 S26) ; szá-

mos lirai k ; és dalt, amelyek egjrészet

a nép c?;ikli;i.i;.ii- ajkúra vetto.és t«'l)h kitUnö novel-

lát (6>8z«><jyiijtv»> : Nr>vellon.3 ki-t.. Stiittfíart 1828).

Mnk i' rtek. 0:?szpíryüjtött m-
veit ; Stutt;rait ls;5ü, 18. kiad.

1882, .) ívnt.i; Ali. r>[tni (Berlin 1878. 4 kot. és

Leipzig 1899. 6köt.i; válogatott müveit kiadta

A/e/,."
•'

' • ' = - 1891, a 4. köt. It03).

Reg- ost 1868) és GyöryLo-
rámi

(
I. . . 1 .*./, .. L . .1 . ; iák magyarra. V. ö. Hans

Hnlma.in, Wilhelm H. (Fmnkfurt a. M. 1902).

Haufie. 1. tViederike. I. Ih-eiorst.

2. H„ Leopold. lovag, osztrák mérnök, ?zl
ISk').. iiKirh. Bécsben 1912. Bécsben végezte ta-

: it és ugyanott a múegjetemen a gépé-
;i lett. Számos be< ses szakmunkát írt s

a gL-i'fi>zeti tanszék mellett fennálló gj'akorló-

müiioly felvirágzása körül nagy érdemeket szer-

zett. lM>i)szept. kinevezték az urakháza tagjává.

Háafler József Vince, topográfus, szül. Bécs-

U^n 1810., mogh. 1852. Azudvari haditanács tagja

vnlt. 1840-t6l lK47-ig József fherceg s Mária
T' Ml) nevelje, majd az állami

li hivatal tagja volt. Czömig
br. tiiiouiana! muvenek magyarországi részét

fókép ó készítette eló. Önálló müvei : Historisch-
•-' 1-. «i.

,• Tableau des östeiT. Kaiserstaates

prachenkarte der österreichischen

:... ,. ..t ISÍ6, 2. kiad. 1849); Buda-Pesth,
lii>t<>risoh-topogi-aphisohe Skizzo von Ofen und
Pcsth i<nd derén Umgebung íu. o. 184) : Kleine

hi>tnrisch«' Bildergallerie aus Ungrams denkwür-
digster Vor/< it (u. o. 1847); Album von Visegrád

(u. o. 18-t7) : Magyar hajdan és jelen (u. o. 1847,

Szen>lmeyvel, ti iuzet); Ausflüge in das südöstliche

Gronzgcbirge an den Neusie<llersre (Wien 1848).

Haug, 1. Joiiann Chrintoph Friedrich, német
knitö. szül. Niederstotzingen sváb faluban 1761
niárc. 9.. megh. 1829 jan. 30. Suttgartban. Schil-

leiiH'k 1775. a Karlsschuién iskolatársa V(ilt. Ki-
váló i>pifframmköltó.Válogat<itt költeményei 1827.
1 'lontek meg. A folvilúgosodás te szabad-

nék e^yik elharcosa volt Württem-
!)• rL.'«ii. V. ö. Fiseher, Beitrage zur Literatur-

trrsohichte Schwalx'ns (1891).

2. H.. Martin, orientalista, szül. 1827 jan. 30.

Ostdorfban (Württemlx-i-g), megh. 1876 jún. 3.

lS.ó9-ben meghívták Indiába a pnnai egyetem
szanszkrit tanárának. Nagy ismeretei kiterjedtek

a hinduk és a perzsák irodalmára. Mindkét val-

i.i< papjaival bizalmasan és sokat érintkezett.

l>tin-han visszatért ésssannkrit tanár lett Mün-
chenlM'n. Fontos adatokkal járult a Zendavesta
ismeretéhez: Die funfGáshás (I>eipzig 1858— 62,

2 ki't.); Kssays on the sacred language writings
and reliirioiis <pf the Parsce.s(B«imbay 1862. máso-
dik jav. kiadí'isát oszkiizolto West I.ond. 1S78).

Fómüvo: az Aittan-ya Bráhmana of the Rigveda
(Bombay 1S»>;>, 2 kot.).

3. H., Roheit. német festó, szül. Stuttgartban

1857 máj. 27. Az ottani mvészeti iskolában

Neher és Háberlin tanítványa volt, azután a mün
cheui akadémián tanult. Képeinek tárgyát leg-

szívesebben a katonai életbl meríti. Nevezetesebb

müvei : A poroszok Möckemnél (a stuttgarti klr.

múzeumban) ; Önkéntes vadászok (a berlini nem-
zeti képtárban): Búcsúzás (a müncheni Pinakothe-

kában); Útközben; Kihallgatás: A Rajnánál;

Ut( ai harc Lipcsében 1813 okt. 19. (a lipcsei mu-
zonmbau). 1894-bcn a stuttgarti mvészeti iskola

tanára lett.

Hangé. Hans Nilsen, prot. vallásfelekezet-ala-

pító Norvégiában, szül. Haugeben 1771 ápr. 3.,

megh. Ki isztiániamelletti jószágán 1824 máre. 29.

171'5 kör! mint Istentl hivatott és megvilágosí-

tott prótéta kpitt föl az észelviség ellen pietista

irányban. A szentírást tekintette minden téren

szabályozónak ; számos hívét házi istentisztelet

tartása végett kisebb egyesületekbe csoportosí-

totta, azokban, az apostoli egjházat utánozva,

vagyonközösséget léptetett életbe s az így ö.ssze-

gylt vagyont közhasznú vállalatokba fektette. Az
általa alapított felekezet, melynek tagjai hauffiá-

nusoJcnak \. olvasóknak is neveztettek, nagy hó-

dítást telt egész Norvégiában, st Dániában is,

kivált az alsóbb néposztály körében, különösen a
keresztény felekezeteknek szabad vallásg>'akorla-

tot biztosító törvény meghozatala (1845) óta : Dél-

Norvégiában ma is vannak H.-nak hívei. V. ö.

Bang, Hans N. H. (2 kiad. Christiania 1875);

ü. l\od, Nogle Bemaerkninger am H. N. H. etc.

(Dronth. 1883).

Hangesnnd, város Kristiansand norvégiai ke-

rületbn, (i9io)91i4 lak., élénk halászattal és parti

hajózással. 1872-ben a norvég állam ezeréves

fennállásának emlékére H. közelében, azon helyen,

ahol a hagjomány szerint Harald Harfagar el van
temetve, emlékszobrot állítottak fel.

Haughtonit (ásv.), a biotitboz igen hasonló fe-

kete V. barna csillám, amely a biotittól fókép ab-

ban különbözik, hogy a magnézium nagyrészt

vassal van helyettesítve. Elfordul a skót- és

Írországi gránitokban és egy pegmatitban Schüt-

tenhoien mellett Csehországban.

Hangwitz, Christian Atujttst Heinrieh Kürt,
gróf, porosz államférfiú, szül. Peuckeben (Szilézia)

1752 jún. 11., megh. Velencében 1831. Sok évet

töltött Itáliában, majd sziléziai birtokán gazdál-

kodott. II. Frigyes Vilmos király többszöri unszo-

lására végie 1792. belépett a porosz miniszté-

riumba. Nagy része volt 1795 ápr. a baseli béke

megkötésében, amiért 200,000 tallér érték aján-

dékot kapott. 1802-ben porosz külügyminiszter

lett s mint ilyen, ingadozó magatartást tanúsított

Napóleonnal szén. ben. 1805-ben n:ár azon a pon

ton volt, hogy Napóleonnak hadat üzen, de az-

austerlitzi csata után mégis aláirta a schönbrunui
szerzdést (1805 dec. 15.), melyben Poroszország

Hannovert kapta az elvesztett Ansbacb, Kleve és

Neuenburgért. Ezáltal elvesztette Angolország
barátságát s a háború kitörését még sem tudta

megakadályozni. A háború kezdetén H. a porosz

fhadiszálláson tartózkodott s a szerencsctlen

jenai és anerst&dti csaták ntán 1806 oov. lemon-
dott hivataláról. Ezután életének nagj- részét Itá-

liában töltötte. Politikájának igazolására írt mve
halála után jelent meg : Fragment des memoirs
inedits du comt*" de H. (Jena 1837).

Hauk, 1. Polku 1230 és 1239. Liptó vármeg>é-
ben Magyarfalut iMogoríálut) kapta adományul.
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Tölo származnak le a Dettrich-, Luby-, Horánszky-

és Andreánszky-családok. V. ö. Majláth Béla,

Hauk Polku ivadékai (Turul 1890., 54—60 1.).

2. H. Lajos, az 1848—49. szabadságharc egyik

vértanuja, szül. Bécsben 1799. Katonai pályára

lépett, de 13 évi szolgálat után hadnagyi rang-

ját letette s hírlapíró lett. A bécsi márciusi for-

radalom kitörésekor indította meg a Constitu-

tion c. lapot. Az októberi bécsi forradalomban
határt nem ismer bátorsággal fanatizálta a né-

pet s okt. 25. maga vezényelte a corps d'élite-et.

A bécsi napok után Magyarországba menekült s

ó birta rá Kossuthot, hogy Bemet tábornokká ne-

vezze ki ; 6 maga a honvédek közé lépett s egy
ideig Bem oldalánál mködött, mint segédtiszt.

Utóbb Szászvárosnak lett parancsnoka, majd Bem-
nek a Bánátba vonulása után verseczi parancsnok
s alezredes. 1850 márc. 31. Aradon halálra Ítélték

s kivégezték.

Hauk, Minnie, amerikai operaónekesnö, szül.

New Yorkban 1852 nov. 16. Születési helyén lé-

pett föl elször 1868. «Az alvajáró »-ban, követ-

kez évben Londonban szerepelt, majd a bécsi

udvari operaházhoz szerzdött három évre. Az-
után Európa különböz nagy városaiban vendég-
szerepelt, így Budapesten is, hol bájos megjele-

nésével, énekmvészetével nagy hódítást tett.

1882. nül vette Ernstvon Hesse-Wartegg {\. o.),

a híres utazó. Kiválóbb szerepei : Mignon, Car-
men, Aida, Ofélia stb.

Hauke, Moritz, lengyel tábornok, szül. Szász-

országban 1775., megh. Varsóban 18-30 nov. 29.

1794-ben Kosciusko alatt harcolt, a napóleoni

háborúkban pedig a lengyel légióban szolgált.

1809 — 1.3-ig Zamosc várának parancsnoka volt,

melyet hsiesen védett. A cdengyel királysága

visszaállításakor szenátor lett, I. Miklós cár 1826.

hadügyminiszterré nevezte ki, 1829. pedig grófi

rangra emelte. A varsói 1830 nov.-i forradalom
kitörésekor, mikor a felkel katonákat engedel-

mességre akarta téríteni, meggyilkolták. — Leg-
ifjabb leánya, H. Julié (szül. 1825., megh. 1895.),

1851. Sándor hesseni herceg neje lett és a BaUeii-
berg hercegni címet kapta. B házasságból szár-

mazik a Battenberg hercegi család (1. o.).

Haukhoin, a damarák egyik ágának neve,
tulajdonképon hererók.

Hauler Ödön, klasszika-filológus, szül. 1859
nov. 16. Budán. Középiskolai tanulmányait Bécs-
ben végezte, u.o. azegyetemen klasszikus és német
filológiai eladásokat hallgatott. 1890 ti gimná-
ziumi, 1893 óta egyetemi tanár Bécsben. Tu-
dományos mködésének súlypontja a latin szöveg-
kritikán kívül a latin stílus ós széppróza történe-

tére esik. Nagy feltnést keltettek az általa felfe-

dezett Sallustius-töredékek. Fbb mvei : Teren-
tlana, Quaestiones cum specimine lexici (Wien
1882) ; Beitrago zur Geschichte und Lesung des
vatlcanisehen Pragmentos zu Sallusts Historien

(1888); Historisches, Palaoographisches u. Text-
kritisches zum Bembinus des Terenz (1889—90);
Zum Pliniuspalimpseste Nonantulanus (1891);
Zur Geschichte des griechischen Mimus (1893);
Ein BruchstUck des xMenander und des Sotades
(1893); Alté Ausgaben, junge Handschriften, zu
Sallust (1895); Zur Sallustkritik (1895); Fron-

toniana (1896 ós 1899—1912); Eine lateinische

Palimpsestübersetzung der Didascalia Apostolo-
rum (1896).

Haulik György (váralyai), zágrábi érsek és
bíbornok, szül. Nagyszombatban 1788 ápr. 20.,

megh. Zágrábban 1869 máj. 11. Teológiai tanul-

mányait Esztergomban és a bécsi Pazmanoum-
ban végezte, 1825. esztergomi kanonok, 1830.
helyhatósági, 1831. kancelláriai tanácsos, 1832.
zágrábi nagyprépost, 1837. zágrábi püspök lett.

Magas egyházi méltóságában sokat tett az illyr

mozgalom istápolására, de egyébként aulikus poli-

tikus volt. 1845—48-ig báni helytartó volt s mi-
eltt Jellasich elfoglalta volna a báni méltóságot,

H. szervezte a horvátok nemzeti mozgalmát az
1848-iki törvények ellen, amiért a Batthyány-
minisztérium lefoglalta a püspök bánsági birto-

kait. Érdemeinek megjutalmazására 1853. a zág-
rábi püspökséget érseki rangra emelték s t ma-
gát 1856. bíbornokká nevezték ki. H. utolsó poli-

tikai szereplése 1861. volt, midn a horvátokat
arra buzdította, hogy vegyenek részt a eentrál-

parlamentben. Nemzetiségi és egyházi célokra
Zágrábban nagy alapítványokat tett.

Haulleville (^jtsd: oivii), Prosper Charles AU-
xandre, báró, belga államférfiú és publicista, szül.

Luxemburgban 18-30 május 28. 1856—57-ig a
gonti egyetem tanára volt, aztán megalapította
a konzervatív-katolikus irányú Universel lapot,

melynek 1860. fszerkesztje lett. Késbb még a
Journal de Bruxelles c. lapot is szerkesztette. Ne-
vezetesebb mvei : La nationalité belge, ou Fla-

mands et Wallons (Gént 1870) ; De l'avenir des
peuples catholiques (Bruxelles 1875), magyarra
is leford. A katolikus népek jövje c. alatt Varga
József és Zibnnyi Gyula (Esztergom 1877); Por-
traits et silhouettes (u. o. 1892—93., 2 köt.).

Haupt, 1. Erkh, német protestáns hittudós,

szül. Stralsundban 1841 júl. 8., megh. Halléban 1910
febr. 19. Kiéiben és Halléban az újszövetségi írás-

magyarázat rendes tanára volt. Munkái közül
nevezetesebbek: Der orsto Brief des Johannes
(1869) ; Die alttestamentlichen Citato in den vier

Evangelien (1871); Die Kirche und die theolo-

gischo Lohrfreiheit (1881); Die Bodoutung der

heiligen Schrift für den evangelischen Christeu

(1891); Die eschatologischen Aussagen Jesn in

den synoptischen Evangelien (18i>5).

2. H., Kari Augiist. német orgonamvész, szül.

1810 aug. 25. Kuhnauban, Sagan mellett, megh.
1891 júl. 4. Berlinben. Bach A. W., Klein B. és

Dohn tanítványa. 1869-ben a berlini egyházi zene-

iskola igazgatója lett. Az orgona legnagyobb szak-

értinek egjike volt. Irt egy orgonaiskolát és egy
ellenponttant.

3. H., Moritz, klasszika-filológus és germa-
nista, szül. Zittauban 1808 júl. 27.. megh. Ber-

linbon 1874 febr. 5. A lipcsei egyetemnek lett

1841. tanára, de a forradalmi mozgalmakban való

részvétele miatt elmozdították. 1853-ban a ber-

lini egyetemen íijból tanszékhez jutott. Kiadta
számos latin ós régi német író mveit, továbbá

Hoffraann von Faller-slebennel együtt az Alt-

doutscho Blátter c. gyjteményt (Loipzig 1835—
1840) s 1841—73-ig szerkesztette a Zeitschrift

für deutsches Altertum c. folyóiratot.
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Ottomar, német pénzügyi író, szül.

Szászország) 1839 aug. i)., megh. Pá-

*H máj. 15. Bécsben. Amsterdamban és

lioiiiioubaii nagyobb bankokat vezetett. Fleg az
' rmo- és valataüggyel foglalkozott. A párisi érmé-

éi osszuson 1873. a magyar kormányt képvi-

. Pöbb mvei : Arbitrages et parités. Traitó

il •< (íjHTations do banque (Paris 1872, 8. kiad.

ISíií.. iirinttil: Wien 1874); Gold, Sllbor und
- \\ ii'n 1877); Wáhrungspolitik u. Münz-
:>>rlin 1884) ; Gold, Silber- und Valuta-

- (Wien 1892).

// /'/m/, német orientalista és bibliakutató,
I i.iiitzben 1858 nov. 25. Lipcsében klasszi-

s keleti nyelveket tanult s hosszabb londoni

/.kodás után 1880. az assziriológla magán-
ra lett Göttingenben. 1883 ugyanott rendkí-

. Lu ''8 egy évre rá rendes tanárrá neveztetett ki

a baltimorei John Hopkins-egyetemhez. Fóbb
111 11 Ilkái : Akkadische und sumerlsche Keilschrift-

li rész, Leipzig 1881— 82); Das Babylonisehe
iiodepos (u. o. 1884—91); Die sumerischeu

i ainilii'üL'esetze (u. o. 1897); Der kellinschrift-

:< í
' -i- rtlutbericht (u. o. 1881); Die akkadische

: lorlin 1883) ; Beitrage zur assyr. Laut-

; i ágon 1883); Prolegomena to a compara-
live Aö^iyrian granunar (New Haven 1888); The
Kook of Ecclesiastes (Baltimore 1905). A legjele-

sebb bibliakutatók közremködésével 1893 óta

új kritikai kiadtisát adja ki az ó-testamentum-
nak, hol az egyes különböz eredet részek
~ u's nyomással vannak egjTnástól megkülön-
i

' •' tve : The Sacred Books of the Old Testament.
i;iiii''z járul az éppen így színesen nyomatott
aDunl kritikai fordítás. H. a Beitrage zur Assy-
ridlu^MO fúszorkesztie.

Hauptmann, 1. Gerhart, német költ, szül. a
szilt'ziai Salzbmnnban 1862 nov. 15. Az iskolával

kiizkodó, beteges liút gazdaságba adták. On-
nan a boroszlói szobrásziskolába került, azután
Jenába és Berlinbe, ahol természettudományok-
kal í'(i.:l!iIkozott. Mintázó kedve Olaszországban
njia t'ltHlt, de els irodalmi sikerei egészen az iro-

dai' Mnhoz vonzották. A nyolcvanas évek német
naturalistáinak, Amo Holznak ós Johannes Schlaf-

iiak rs.tportjához csatlakozott s mikor a Freie
liiihiir >zinre hozta els drámáját (Vor Sonnen-
aiitL'auí,' 1889), mely a naturalizmust Xémetor-
szá :hm\ els nagy diadalához juttatta, hívei benne
iáttik R j'ivt'i nagy drámaíróját. Egyben meg-
inliitak i!!>!itt>k»inek táraadásai, amelyek a Die
\\ eb r tl.s.)_^ megírása után túlnyomóan politikai

a!a|t..ii állanak. A sziléziai takácsoknak a negy-
\»>ri's években lejátszódott forradalmát, a kizsák-

in.uiynlt munkások nyomoniságát vitte H. o ha-

^ihiias drámában a színpadra. E drámának natu-

ralisztikus technikája tökéletes színpadi sikert

aratott; nem koszorúzta ennyi siker H. késbbi
naturalisztikus drámáit és romantikus mesojáté-
Icait, do még a költ ellenfeleinek elismerését is

; Hanneles Himmelsfabrt (1894), egy
- gyermeknek lázálma gyötr életérl s

a/ ;i !_'>,. ;.)k megváltó mennyországáról. Roman-
tikus \ ;l;i.rba tartozik az Und Pippa tanzt (1906)

tantasztikus meséjének minden alakja. Sok vita

folyt H. jelentségérl, de ma már kétségte-

len, hogy az él német költk egyik legna-

gyobbika. Többször megkapta a Grillparzer-díjat,

st 1912. a Nobel-dijat Ls. Politikai szempontok
miatt a német szabadságharc százéves forduló-

jái-a írt ünnepi játékát (191.3) a német hiva-

talos sajtó megtámadta. Müvei : Promethiden-
Ios(ep. költ. 1885); Vor Sonnonaufgang (1889);
Das Friedensfest (1890); Einsame Menschen
(1891); Die Weber (1892; A takácsok, ford. Ko-
mor Gyula 1895) ; Hanneles Himmelsfabrt (1892

;

Hannole, ford. Telekes Béla 1897 ; Faragó Jen
és Jó6 Dánlel 1901); Der Biberpelz (1893; A
bunda, tolvaj komédia, ford. Sebk Zsigmond
1909); College Crampton (1894; Karrzag Vil-

mos ford., eladta a Nemz. Szinh.) ; Flórian Geyer
(1895); Der Apostol, Bahnwarter Thiel (1896);
Die versunkene Glocke (1896; Az elsülyedt ha-

rang, ford. Lenkei Henrik 1908) ; Fuhrmann
Henschel (1898 ; Henschel fuvaros, ford. Molnár
Ferenc 1909); Schluck und Jau (1900); Michael

Kramer (19iK)) ; Der rothe Hahn í 1901) ; Der arme
Heinrich (1902); Rose Bemd (1903; Bemd Róza,
ford. Hei^si Sándor 1904); Elga (1905; ford.

Stephani Elza) ; Und Pippa tanzt (1906 ; És Pippa
táncol, ford. Németh Andor 1912) ; Die Jimgfera
von Bischofsberg (1907); Kaiser Karls Geissol

(1908); Griechischer Frühling (útirajzok 1908);
Griselda(1909); EmmanuelQuint (1910, regény);

DieRatten (1911); Atlantis(1912, regény); Gábriel

Schillings Flucht (191>); Festspiel (191.3). Müvei-
nek összegyjtött kiadását 1912. adták ki Berlin

ben. V. ö. íkhlerdher, G. H. (Berlin, 3. kiad. 1898).

2. H., Kari, német ü-ó, H. 1. testvérbátyja,

szül. 1858 máj. 11. a sziléziai Salzbrunnban.
R. Avenarius hatása alatt Zürichben filozófiá-

val, utóbb Haockol hatása alatt Jenában ter-

mészettudományokkal foglalkozott s e tanulmá-
nyainak nyoma késbbi költi mveiben is fel-

tnik. Akár mint drámaíró, akár mint lírikus

vagj- elbeszél költ próbálkozott, fllozóflai pro-

blémák iránt fogékony. Kiválóbb mvei : két re-

génye : Mathilde (München 1902) és Einhart der

Láchler (u. o. 1907); novellái: Hütten am Hangé
(u. 0. 1{K)2) ; Miniatrén (1905) s késbbi verses-

drámái : Die Bergschmiede (n. o. 1902., megnyerte
a Volks-Schillerprei8-t) ; Die Austroibung (u. o.

1905) ; Des Königs Harfe (u. o. 1903). El.^ ifjúkori

drámái': Marianne (Béri. 1898) ; Waldleute (Stuttg.

1896) ; Ephraims Breite (Beríin 1900). Késbbi m-
vei közelebb állanak a naturalista alkotásokhoz

:

Ismael Friedmann (regény 1912); Die lange Jule

(dráma 1912).

3. H., Moritz, német zenetudós és zeneszerz,

szül. 1792 okt. 13. Drezdában, megh. 1868jan..S.

Lipcsében. 18t3-ban a lipcsei Conservatoriumon

a zeneelmélet tanára lett. 1843-ban szerkesztette

az Alig. Mosikzeitangot. 1850-ben Schumannal,
Jahnnal stb. megalapította a Bach-Gesellschaftot,

amelynek élete végéig elnöke volt. A göttingeni

egyetem a bölcséezettadományok tiszteletbeli dok-

torává avatta, a berlini és a stockholmi akadémia
tagjai sorába választotta. Irt miséket, zsoltárokat,

motettákat, dalokat, begedttszonátákat, vonós-

négyeseket és egy operát Matíiiide címmel (1826).

60 múve jelent meg nyomtatásban. Legnevezete-

sebbek elméleti mvei, amelyek koroÜMUi nagy



HaurakI - 604 Hauser

feltnést keltettek. Fmve : Die Natúr der Har-

monik und der Metrik (1853). V. ö. Oscar Paul,

M. H. (1862).

Hauraki, tenger-öböl New-Sealand E.-i szige-

tének K.-i partján, a Koromandel félsziget zárja

be. 104 km. hosszú, 30—50 km. széles, D.-i végé-

ben a Firth-of-Tharaes-be torkollik a Thames-
folyó. Az öböl bejáratánál fekszenek a Barrier-

szigetek, D.-i részén pedig a Rangitoto, Tapu,

Motutapu, Vaihohi és Ponui szigetek vannak.

Hauran (az ókori Auranüis), vulkánikus, egy
részén termékeny magas síkság Szíriában a Jor-

dán-folyó vidékétl keletre, a Jármuk (Serial^el-

Menadhire) forrásainál ; Bosra a fhelye a vidék-

nek. A Dzsebel H. a legkiemelkedbb pontja, 1839
m. A síkság fátian, csak száraz vízfolyások (uádik)

vannak rajta, É. felé tektonikus (szomáli irányú)

árok határolja el az Antilibanon Hermon nev
elöhegyétöl. K.-i és D.-i sarka igen termékeny,
Szíria éléskamrájának tartják ezt a részt. — A
Jí.-kerület 21,300 km^ terület, 136,200 lakossal.

Graham, Wetzstein, Palmer, Drake és, Stübel

kutatásai folytán ismerjük ezt a vidéket. Érdekes
régiségei a rómaiak korából megmaradt kis váro-

sok. Lakói drúzok és arabok, akik névleg a tö-

rök szultán alattvalói. Gabonakivitele évenként
80—100,000 tonna, ennek nagy részét az 1893
óta megnyitott muserib (mosarib)— damaszkuszi
vasút (103 km.) segítségével vasúton továbbszál-

lítják Beirut kikötjéhez. V. ö. Oppenheim, Vom
Mittelmeer zum Persischeu Golf durch H. ete.

(Berlin 1899, 2 kötet).

Hauréau leítsd: oreó), Jeun Bartliélemy, francia

történetíró, szül. Parisban 1812 nov. 9., megh.
u. o. 1896 ápr. 29. Kezdetben mint publicista fej-

tett ki élénk tevékenységet s az 1848. febr.-i for-

radalom után a nemzetgylés tagja lett. A máso-
dik császárság alatt visszavonultan élt, majd
1870 -82-ig az államnyomda igazgatója volt.

Mvei közül megemlítendk : Histoire littérairo

du Maine (2. kiad. 1870—77, 10 köt.); Francois
1. et sa cour (2. kiad., 1855) ; Charlomagne et sa
cour (1854, 3. kiad.) ; Histoire de la philosophie
scolastiqu<!(1872— 81, 3 köt.); Notices et extraits

de quelques manuscrits latins de la Bibliothéquo
nationale (18; 0—93, 6 köt.).

Haus Antal, osztrák-magyar altengernagy,
szül. 1851. Tolmeinban ; 1869. lépett mint ideig-

lenes tengerészeti hadapród a hadtengerészet szol-

gálatába. Mint soihajóhadnagy a fiumei hadten-
gerészeti akadémiában 4 évig osztálytiszt és a
tenger fiziograílájának tanára volt ; mint ilyen ki-

adta azOceanographie imd maritimo Moteorologie
cím, kiváló érték tankönyvet. 1894-ben kor-

vettakapitány lett. Mint törzstiszt 2 éven át a
torpodó-iskoiahajót, késbb a «Donau» fregattát
vezényelte, utóbbit egy földkörtili utazáson ; 1901.
a kelotázsiai vizekbe érve, átvette a oMariaTho-
resia» nagy cirkáló parancsnokságát. 1902-05 ig

a hadügyminisztérium tengerészeti osztíilyában
az elnöki iroda fnöke volt. 1905-bon ellentenger-
naggyá neveztetett ki. Mint ellen- és altenger-
nagy több ízben vezényelte a hajórajt kiváló ered-
ménnyel és 2 ízben a Tengerészeti Mszaki Bizott-
ság elnöke volt. 1907. év május havától októberig
a 2. hágai békekonferencián mint delegátus szere-

pelt. 1912 júl. 11. hajóhadfolügyelvé neveztetett

ki, mely újonnan rendszeresített állá.sban a hajó-

had személyzetének intenzív harcszer kiképzése

bízatott rá. Midn 1913 febr. 22. gr. Montecuccoli

tengernagy lemondott, ó Felsége H. altongerna-

gyot nevezte ki a hadtengerészet parancsnokává
és a hadügyminisztérium tengerészeti osztályá-

nak fnökévé.
Hausegger, Friedrich von, osztrák zenetörtó-

notíró, szül. 1837 ápr. 26. St. Andrában (Karintia),

megh. 1899 febr. 23. Grácban. Jogi és zenei tanul-

mányokat végzett. 1872-ben a zeneelmélet és a
zenetörténet magántanára lett a gráci egyetemen.
Mvei : Musik als Ausdruck (1885) ; Richárd Wag-
ner imd Schopenhauer (1892) ; Vom Jenseits dos

Künstlers (1893) ; Die Künstlerische Persöhnlich-

keit (1897); Unsere deutschen Meister (1901). —
Fia : Sief/mnrul, zeneszerz, szül. 1872 aug. 16.

Grácban. Mvei operák : Helfrid (1893) ; Zinnober

(1888, szövegét Hoffmann B. T. A. Klein Zaches
c. novellájából H. írta); szimfonikus költemények :

Barbarossa (1902) ; Wieland, der Schmiod (1904)

:

férfikarok; tanulmány Alexander Ritterrl (meg-
jelent Strauss R. Die Musik c. gyjteményében,
1907).

Hausen, Rdnhokl Theodor, íinn történetíró,

szül. 1850. A ílnn állami levéltár re, sokat tett

gyjteményeinek gyarapításáraTörténctü'ói mun-
kássága leginkább a középkort és az 1500 körüli

idkre vonatkozó okiratokat ismerteti.

Hauser Mi^ka, magyar hegedüvirtuóz, szül.

Pozsonyban 1822., megh. Bécsben 1887 dec. 8.

A bécsi konzervatóriumon Böhm, Mayseder (he-

ged) és Sechter (zeneszerzés) voltak mesterei.

1840 óta mint koncertez beutazta az egész vilá-

got, virtuóz-játékával, különösen bravúros üveg-
hang-technikájával nagy sikereket aratott. Szer-

zeményei közül Magyar Rapszódiái a legismer-

tebbek. Uti benyomásairól Aus dem Wanderbuche
eines österreichischen (!) Virtuosen (1858—59, 2
köt.) c. mvében számol be.

Hauser, 1. Alof/s, osztrák mépítész és archeo-

lógus, szíil. Bécsben 1831., megh. Badonban 1896

okt. 6. Bécsben a mvészeti iparmuzeumban
tanár volt. vezette Caruuntumban az ásatá-

sokat és ásatta ki az ottani amtlteátrumot;

Spalatúnak dómját restaurálta, Dalmáciának sok
rejtett mkincsére felhívta a ttgyelmot. Bé<ís-

ben megújította a skót barátok templomát. Szá-
mos értekezést írt a memlékek megrzésével
megbízott bizottság folyóiratában ós StUlohre

0. tankönyvét széltíben használták.

2. H., Fraiiz, cseh származású német opera-

énekes (basszista), szül. 1794 Krasovitzban, Prága
mellett, megh. Freiburgban 1870 aug. 14. Toma-
schek-tanítvány. 1817— 1837-ig mint ünnepelt

basszbaritonista mködött a legels német opera-

színpadokon. 1846-ban a mtlnclieni konzervató-

rium énektanára lett. Pedagógiai elveit Gesang-
lehre fürLehronde imd Lernende c. mvében fej-

tette ki (1866). H. Bach J. S. legkitnbb ismeri
közé tartozott, sok Bach-autográf ésBach mvei-
nek szinte hiánytalan gyjteménye felett rendel-

kezett.

3. H., Ka-fpar, ismeretlen származású kalan-

dor, ki állítólag 1812 ápr. 30. született, megh.
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tulajtUiiiitani, h •!,'>• H. szár-

;.'S(>ról oly mesék kerültök

-ak(iaiu.*r ejíész Európa
1 n-n. II. iránt. Erúsou oltc'íjf'dt

i. a badvni tróiiüröküs, kit azon-

\nn esry bi'tr'iíos íjyorinokkel ki-

yok Nap')kH)n. niás<Jk GutenlKTjí

>k tláuak tai tották. Kósóbb az a

t fol. h<»iry raa;ryar származása
illó fia. Stanhopo loi-d, aki külö-

;t a titokzat<)» eml)er származása
: i-s olliozta Pt>2Bouyba, de magyar

a ut'ni lolietott kidorittMii. 1. LaJDS ba-

\<\.{Y¥) frt jutalmat tzött ki H. szár-

aira, do i'Z is erodménytelon
zat-'S volt H. születése, épp
ila is. Már 1H2Í). megsebcsí-
> feketefej ú ember >, 18:13

j ». jit'ditr iiji'-i >''b(í;ült<'n jutthazaéshánmi
múlva meífhalt. Bebizonyított dolog, hoií>' H.

vnlt tiadorii tioiiiioko.*, sem magyar szúr-

;».<u iiaiiiiii ;iii;aiij".>. de mveletlen csaló,

aziidiizásiival .suk.-zi»r ellentmondásokba ke-

llett .< vaio.sziu, hogy mind a két izben ön-
A <..:>.. ^!t,.:f.. m...' m;»gát. liogy az érdeklö-

a. V. ö. JAnde, Kaspar
. •-' Logende (Wiesbaden

iotii Béla, Mendemondák 122—

4. H... OUo, német mfordító és költó, szül. a
horvát Dianesben 187(j aug. 22. Nagy nyelvismo-
rt tMj s format'rzéke különböz inxlahnak (franoia.

|vi'-n. díín «?prb) lírai termékeinek tolmácsolá-

k ót. Újabban önálló müveket is

i und Síihn (190:V dráma): elbe-:•.,
- '12);

:''r

1 ; ;:i'; r.'iii : i-,rnnni:nii'ms(^iit' .Nomíh'h
(, i;")ö):

S;i!i'zi 'üMCi: Die Familie G(»ssner (1909):
• '* ieiniyiO): P'austulus(1911): továbbá meg-

tle : Weltgeschiehte der Litteratur (2 köt.,

-. ./lg 1913).

Haushofer, 1. Knrl, német mineralógus, szül.

Ml ,
,.;i iyi?9ápr.28., megh.u.o. 1895jan.8.

i losában, m^d Prágában ^ Frei-

1 -zatot tanult. 1865. az ásvány-
t iii'Mr; haiiiutaitatta mázát Münchenben és ugyan-
on IShS. a tiihnikai fiskolán az ásványtan és

k há.^zat rendkívüli. 1880. rendes tanára lett. Mü-
vei közül az Cber den Astorismus und die Aetz-
lij.iion am Calcit (München 184-G) c. t^ krisz-

t iljn-iizikális iránj-nak vetette meg az alapját.

l.L'x i-b munkái : Cber die Kon.stitution der natür-
1m ;i-n Silikate (Braunschweig 187i); Franz von
I •Nli (München 188 1): Mikro:;kopi.sohe Reaktio-
II. n Hi-aunschweig 188.")): Leitfaden f. d. Mine-
ril' stimmung (1892). Ó szerkesztette a Zeit-

in ifi des Deut.-íchen Alpenverein.* c. la|»ot és

.</ niios i.'ikolai használatra szánt földtani fali ké-
!••• adott ki.

2 IL, Max, német nemzetgazdasági és szépíró.

szül. Münchenben 1840 ápr, 23., megh. Qriesben

(Bozon mellett) 1907 ápr. 10. A müncheni m-
egyetemen 18tí8 óta a nemzetgazdaságtan tanára
volt. Tudományos mvei : Lehr- und Handbuch
der Statistik (2. kiad., Wien 1882); Grundzüge
des Kisenbahnwesens (Stuttgart 1873) ; Der In-

(lustriebetrieb (2. kia(l., .München 1904) ; Grund-
züge der politischen ükonomie, 1. rész: National-

ökonomie (3. kiad., Berlin 1894), 2. rész: Wirt-

.schaftslehro (4. kiad., u. o. 1894), 3. rész: Finanz-
wissenschaft (2. kiad., u. o. 1904): Abriss der
HandeIsgeos.'raplüe (3. kiad., u.o. 189 1) ; Abrisá der

Handelsgeschichte (3. kiad., n. o. 189t); L)er mo-
demé Sozialismus (L«'ií)zig 189G); Bt»völkorungs-

lehre (u. o. 1903). 8zépiro<lalmi ós egyéb mvei kö-

zül említjük : Der ewige Judo (2. kiad.. Leipzig

1894); Die Verb.innton (2. kiad., Stuttgart 19i)0);

Lobenskunst und Lébensfragén ( Ravensburg 1897);

Tirol und Vorarlberg (2. kiad.. Bielefeld 1903).

Haoslab, iram, lovag, osztrák táboi-szeinagy,

szül. 179S febr. 1., megh. Béc^bon 1883 feor. 11.

Mint hadapród 1815. a franciák ellen harcolt, ké-

sbb a mérnöki akadémia tanám lett. 1848-ban
a tüzérséget vezényelte Bécs bevételekor, 1849.

hazánk ellen harcolt. Az osztrák kormány Vid-

dinl)e küldte, hogy a leveretés után toruk földre

menekült magyarokat hazatérésre birja. ígéretei-

nek sokan hittak s vele hazautaztak, de itthon

Haynau ítélete várt legtöbbjükre. Az 1859-iki

olasz liálK)rúban táborszerna:zyi rangban a tüzér-

séget vezényelt^. Egyike volt a legtudouiányosabb

Újabbkori osztrák 1;álK)rnokoknak és tagja számos
tudós társulatnak. Önálló müvei : Cber die Bodeu-
gestaltung Mexiko's (18l>4) és Cber die charak-

teristischen Kennzeichen der geschichtlicheu Ent-

\vicklungs-Ai)schnitto der Kriegertracht vom Be-
ginn (les XVIll. Jahrhunderis (Wien 1864).

Hatismann. 1. Johann Ftiedriih Lud'cig,

német mineralógus, szül. Hanniverban 1782
febr. 22., megh. Göttingenbpn 1859 dec. 26-áu.

Egy ideig magas bányahivatalokat viselt, 1811.

a göttingeni eg>'etemen az ásványtan tanára
lett. Munkái fkép a kri.<í '

* ak-

német hegys«''gokben tett z-

nak. Mvei : Krystallographi.- ,..- 1,. íh.í^. .í.i,.iin-

schweig 180.3) : Xorddeutsche Bflithige zur Berg-

und HütU'nkunde (u. o. 1806—10): Handbuch
der Mineralogie (Göttingen 1813. 2. kiad. 1828—
18-t7, 3 köt.); Roise durch Skandinavien (1811—
1818); Cntei-suchungen über die Formen der
leblosen Natúr (a. o. 1821) : Versuch einor geolo-

gischen Begründung des Ackerbau- u. Forstwe-

sena (Boriin 1S25) ; Ueber den Zustand des hanno-

veri s<: > (u- o. 1832); Ueber die Bildung

des Ha áíu. 0. 1812).

2.H., Júirl Friddrich, német fi^t, szül. Hanan-
ban 1825., megh. 188(jmárc. 11. Anversben, majd
Parisban tannlt. 18.53— 55-ig Kómában és Uleva-

nóban tartózkodott, 1855. Frankfurtban tele|)odetl

le, 18(>4. a hanaui rajziskola igazgatója lett. Mü-
vei, am"lvek közül a Párisi utciiflúk (1852) és

h Ili

N..;. , ,. :.tt

szokatlan koUirista ti i ik.

A. H; RoberU néiuvi _ .: ;.^..:... . z. .-^zül.

1852 aog. 18. Rottleberodeban (Uarz), megh.
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1909 jan. 18. Bécsben. Müller (Braunschweig) és

Piatti (Ijondon) voltak mesterei. 1876-ban a ber-

lini Hochschule tanára lett, 1879—1907-ig a

Joachira-kvartett tagja volt.

Hausmannit (ásv.), négyzetes piramisos kris-

tályok, amelyek egy irányban jól hasadnak ; vas-

fekete szín, zsíros fémíényü, rendkívül vékony
metszetekben áttetsz. Kémiai összetételére nézve

mangánoxid, empirikus Icéplete Mn^O^. Egy-
részt érctelóreken (Oehrenstock, Ilmenau és Ufeld

Németországban), másrészt a dolomitban (Pajs-

berg és Lángban Svédországban) fordul el.

Hausner, Ottó, osztrák politikus, szül. Brody-

banl827., megh.Lembergbenl890 febr. 26. Mint

orvosnövendék részt vett az 1848 októberi bécsi

forradalomban, azután Galíciába vonult vissza, hol

gazdálkodással és irodalommal foglalkozott. 1878.

az osztrák képviselház tagja lett. Heves beszédet

mondott az okkupáció ellen s ezzel megalapította

szónoki és politikai tekintélyét. Számottev sta-

tisztikai és szociálpolitikai müveket írt. Ilyenek

:

Vergleichende Statistik von Európa (2 köt., Lem-
berg 1865) ; Das mensehliche Elend (Wien 1879).

Hausrath, Adolf, német protestáns hittudós,

szül. Karlsruheban 18.37 jan. 1.3., megh. Heidel-

bergben 1910 aug. 2. 1861-bon helyettes lelkész

és magántanár, 1872. rendes teológiai tanár lett

Heidelbergben. Jelesebb müvei: Neutestament-
liche Zeitgeschichte (3. kiadás 1879, 4 köt.) ; Der
Apostel Paulus (2. kiad. 1872) ; Religiöse Reden
und Betrachtungen (2. kiad. 1882) ; Dav. Friedr.

Strauss und die Theologie seiner Zeit (1876—78,
2 köt.) ; Antinous (történeti regény) ; Klytia (ha-

sonlóan) ; Jetta ; Arnold von Brescia (1891) ; El-

friede (1885) ; Páter Maternus (1898) ; Unter den
Katalpenbaum (1899) ; Potamiana(3. kiad,, 1901)

;

Die Albigenserin (1902) ; Jesus und die neutes-

tamentlichen Schriftsteller (1908). Mint regény-
író, George Taylor név alatt adta ki müveit.
Hausruck, az Inn és Ager közt elterül erds

hegység Fels-Ausztriában, legmagasabb pontja a
Göbelsborg, 800 m. ; DNy.-i részét Kobernausi
erdnek (764 m.) nevezik. A hegységben található

barna szenet Wolfsogg és Thomasroith mellett

bányásszák.

Ilausse (franc, ejtsd: ossz), a tzsdén használt
kifejezés, a. m. áremelkedés, tehát ellentéte a
haisse-nok (1. o.) ; h la liausse üzérkedni azt
jolonti, hogy az árfolyamok omolkedésénok re-

ményében vagy föltevésében üzleteket kötni. —
H.-konzorcium, a tzsdéken az üzérkedk alkalmi
egyesülése oly célból, hogy valamely ári'i vagy
értékpapír árfolyását felszöktessék és az így el-
idézett magasabb árakon az olcsón boszei-zett árút
vagy papírt nyereséggel eladják. Ellentéte a baisse-
konzorcium, moly ugyanazt a célt, vagyis a nye-
reséget ellenkez irányban való mködéssel akarja
elérni. Az áríiüzlotbon a hausso-konzorcíura \n-

kább r/w/; v, tmsi (1. o.) név alatt ismeretes.
HauBser, Ludwiq, német történetíró, szül. Klee-

burgban (Elszász)1818 okt.26.,megh.l867márc.l9.
Schlosser tanítványa volt s 1845 óta a hoidelborgi
egyetemen tanított. Nevezetesebb mvei: Ge-
schichto (1. rheinischen Pfalz (Heidolborg 1845, 2
kot.)

; Donkwürdigkoiten zur Geschichte der badi-
schen Revolution (u.o. 1851) ; Deutsche Geschichte

vom Tode Priedriohs d. Gr, bis Gründung des
deutschen Bundes (Berlin 1854—57, 2 köt., 4. kiad.

1869) ; Geschichte der französischen Revolution
(u. 0. 1877, 2. kiad.). V. ö. Marcks, Ludwig H. (Hei-

delberg 1903).

Haussier (franc, ejtsd: ósszié), oly tzsde-
spekuláns, aki az árak emelkedésére számít és

ily irányban köt üzleteket, tehát ellentéte a bais-

sier-nek.

HauBsmann (ejtsd: oszmann), Georges Eugéne,
báró,PárisujjáépItöje,szüí.Párisbanl809márc27.,

mogh. u. 0. 1891 jan. 11. Ügyvédnek készült, majd
Lajos Pülöp alatt a közigazgatási pályára lépett.

Ügyességével és alkalmazkodóképességével ma-
gára vonta IIL Napóleon figyelmét, ki öt 1853. a
Seine-département fnökévé tette. E minségében
fáradhatatlan buzgalommal és eréllyel fogott a
régi Paris szabályozásához és szépítéséhez. Az ö
alkotásai a hatalmas boulevardok és avenuek;
ö létesített több parkot és építtette Paris leve-

zet csatornáit (kloakáit). Ez építkezések óriási

összegbe kerültek (884 millió frk) és Parist nagy
adósságokkal terhelték. H. érdemeit a császár

bárói ranggal ós szenátori méltósággal jutalmazta
meg. 1870 elején vált meg állásától s a Credit

mobílier igazgatója lett. 1881-ig tagja volt a kép-
viselháznak is, hol a bonapartista párthoz tar-

tozott, límlékiratai 1890—93. jelentek meg Mé-
moii'es du báron H. címen.

Haussonville (ojtsd. oszonvUy), 1. Joseph Otlienin.

Bemard de Cléron, gróf, francia történetíró, szül.

Parisban 1809 máj. 27., megh. 1884 máj. 28.

Eleinte a diplomáciai pályán mködött, 1842. a
képviselház tagja lett s az orléanista párthoz
tartozott. 1848-ban visszavonult a politikai élet-

tl. 1869-ben a francia akadémia tagja lett. A
német-francia háború után a revanche-párt egyik
vezére volt s 1878. a szenátusba választották.

Történeti mvei közül említendk : Histoiro d(»

la réimion de la Lorraine á la Francé (1854—5;>,

4 köt.) ; L'Église romaíne et le premier Empiro
(1868—70, 5 köt. ; 3. kiad. 1870-76). Emlékiratai
halála után jelentok meg: Ma jeunesse 1814—50

:

Souvenirs (1886, 4. kiad.).

2. H., Gábriel Paul Otlienin de Cléron, gróf,

francia politikus és publicista, az elbbinek fl;\,

szül. 1843szept. 21. A párisi gróf haláláig (189i>
az orléanista párt vezére volt, azuüin egészen az
irodalomnak szentelte életét. Nevezetesebb m-
vei : Études sociales (1892, 2. kiad.) ; Madame di>

liafayette (1891); Socialisme et charité (1895);
La duchesse de Bourgogne et allianee savoyaníe
(1898—1908, 4 köt.). Hanotaux-val együtt adta
ki Mainteuon asszony emlékiratait (190J—04.
3 köt.).

Hausstock, a Glarusi-Alpok egyik csúcsa, 3152
m. magas, a Linth és Sernf völgyeit választja el.

Lábánál fekszik az 1881-iki hegyomlásról híres

Elm falu.

Haussza, néger nép, 1. Hausza.
Ilaustelluin, a Legyek (Diptera) és Fél-

födolos.szárnyuak (Rhym^hota) szipókájának (ros-

trum, proboscis) tud. neve.

Haustorium (növ.), az élsköd növények
szívószerve (szivóka), melj'et a gazdanövóny tes-

tébe bocsájt a táplálék felvétele céljából.
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HMistra eoll (lat.), vastagbélöblök. 1. Yas-

taghehk.
Hanssa {hn»s!tzay. ha*iza),négeT nép {l.Afrika

' kKépmelWcletét) Afrika

„uket Ny.-ról a Niger,

}\.-vi<i i\ liuruu-üirouiuoin határolja; a nép mo-
hám inedán vallású, a valódi afrikai négerekhez
t

'- -rösós kitartó; a fellatákkal v. fulbek-

k ' ikeverve él. akik politikai túlsúlyra ju-

t..n..«. ir^ivHök. A H.-államok (Moasszina, Szokoto,

Grimdo és Adamaua) ura a szokotói szultán. A H.-k

földmivelést. kereskedelmet és ipart znek : igen

fejlett a gyapja- és bripar. A H.-k talán ugyan-
azok, akiket Herodotos atarantok néven említ.

Ilauaza államok, ÉNy.-i Afrikában a Ny,-i

> : m az a része, amely az é. sz. 6— 15*-a s a
L ! és a 15-ik K.-i délkör között mintegj'

t

.

II -nji területet foglal el. Lakóinak szá-

mat lí> millióra becsülik. É.-i része sík, D.-i, kü-

lönösen DK.-i részén meredek hegyek vannak.
Nagyobb vizei a Niger környékéhez tartoznak,

ezek a Gülbin-Gindi és a Kacena. Éghajlata forró

;

nagyobb részében súrú eszések vannak. Hatal-

mas ordeiben leginkább tamarí.szku5zok, baobab-

f ' \i-, dum-, deleb-pálmák, v^-megdiny-
1 i"k. Rizs, jamszgyökér, Sorghnm vul-

ga: u L*.- uanána a kenyértermékek, termesztenek

azonkívül sok pamutot is. A szar>'asmarha-nyájak
nagy számmal vannak. A lakosság túlnyomó ró-

-ze haosza, fnlbe és részben tukulór. Legnagyobb
.
in,m,,L- a ov,,L-,it;,i -/ultáuság és Gando. amelyek-

Hclóflzotójo. A középkori arab
- -alc a XIV. sz.-ban egj'séges

:tak, amely csak késóbb bomlott
i A jelen század elején a hausza

I I lók óta pásztorkodó folbék Otman
; lote alatt a Niger és Boma közt

ieket hatalmuk alá vetették. Otman ha-

ntán fiai osztálya folytán ismét ré-

(lalom. A XIX. sz. vége felé

k toijeszkedésüket a H.-ban
tan alakítanak protektorátusokat. V. ö.

Ilkáin kivül Dr. Baikie, Observations

iau.sa and Fuida langnages (1861);
. lm Herzen der Hausealánder (1889)

;

' n lifAfinson, Haosaland or flfteen hundred
iiiil's tbroo^ the Central Soudan (London 1896)

;

lApiteri u. Mi<fchlich. Beifrage zur Geschichte
ál V Haus.'^a.-ítaaten mit Karte(6köt., Berlin 1903).

Haoaza nyelv, a szudáni hauszák hangzatos
t- alakokban bóvelkedó nj'elve. mely kereske-
(1 inii nyelvül (lingua franca) szolgál Éak-Afirika

részében. Lcpsius a libiai nyelvekhoz szá-

:i. Mai meghatározás szerint geográflailag a
kii/.épszudáni nyelvcsalád egj'ik ága, rokon a ka-
miri, muziiki. vandaiai stb. nyelvekkel, amelyek-
kel egjütt erós hamita hatjist matat, amennyiben
L'onu.sai vannak. Kereskedelmi fontossitga miatt
a I volvészek sokat foglalkoznak veb. Ig>' Dirr

1 ^.•.)) és De la Posse (1901) Parisban, Mischlich

nH)-_>) Berlinbon adtak ki hausza nyelvtanokat és

-botárakat. Tekint\e fontosságát. Londonban 1892.

':'>n alakult a H. tanulmányozása
.'.éló 15 milliónyi afrikai néptörzs

inu\fuiu.->«.-ii.-iv elmozdítására. Robinson C. a
bibliát fordította H.-re (1900) s a helyszínén ada-

tokat gyjtött a H. grammatikájához. A társaság
hozzá^rulásával Cambridge-ben katedrát állí-

tottak a H. számára. \^ ö. Sch/jti, Grammatikder
Haussasprache (London 1862) ; Biirth, Sammlung
mittelaÉrikanischer V'okabularien (Wien 1862;.

Haaszmann.l ..áfojo^, építész, szül. Budán 1847
jún. 9. 1863-ban a Tud. Akadémia építésénél a kó-
míves céh «legénnyé» avatta. Belföldi és külföldi

egyetemi tanulmányainak elvégzése után, 1872.

a József-megyetem nyilv. rend. tanárává lett.

Tanítványai sorából kerültek ki Alpár Ignác,

Giergl Kálmán, Korb Flóris, Nagy Virgil, Pecz
Samu. Palóczy Antal, dr. Hültl Dt'zsó, Töry Emil
stb.neves építmvészek, ó az újabbkori renais-

sance stílus mestere Magyarországon. Neveze-
tesebb épületei : A Tüköry-palota, a New York
életbiztosító társ. palotája, Nádasdy gróf ládányi.

Széli Kálmán rátóti, Vécsey báró szöcsényi, Peja-
csevich gróf podgoráczi kastélya, számos fv. és

vidéki fgimnázium, a budapesti tud. egyet, tör-

vényszéki-orvostani intézete, az új József-m-
egyetem közp. épülete, a székesfv. Szt. István-

kórháza, az Krzsébet-kórház, a szombathelyi vá-
rosház és színház, a székesfv. erzsébettéri tdoszk.

a flcmiei kormán>'zósági palota, a budapesti igaz-

ságügyi palota (Kúria), a budapesti királyi vár-

palota-építkezés tekintélyes és befejez része s
ezenkívül számos templom stb. Építészeti pályá-

zatokon számos els díjat nyert. Irodalmi tevé-

kenysége nevezetesebb épületeinek szakszer is-

mertetésére szorítkozik. Legutóbbi iljTiem disz-

müvei : A budapesti igazságügyipalota és A ma-
gyar kir. mr cím monográtlák.

2. H., Ferenc, hasonszenvi orvos, szül. Hora-
titzban (Csehország) 1811 nov. 9., megh. Buda-
pesten 1876 jún.'í2. Bécsben végezte tanulmányait
és 18él. Hahnemann irányának elveit elfogadta.

1871. a hasonszenvi kísérleti kórtan tanára lett

a budapesti egyetemen. Utolsó nagy mve, amely
1872. Lipcsében jelent meg: Die Krankbeitsur-

sachen und Krankheitsbedingrmgen.

3. H. Sándor, építmester, szül. Budán 1848
febr. 29., megh. 1906 jan. 21. A nyolcvanas évek
óta több országos es nagyobb fvárosi építkezés-

nél mint vállalkozó szerepelt. Ö építette többi

közt a Perenc-József lova^ági- és a ' -"''^ ••' 'nk-

tanyát, továbbá számos palotát és l ' t.

Kfaragói üzlete is volt, melyet ii., Jün

szerzett ti^asztalatainak értékesítésével, a leg-

híresebb kfaragógyárak egyikévé emelt.

llHutboiN. az óbna francia neve.L Oboa.
llaat-Brion (franc, ejtad: ódriof), etsörendO

bordeanxi vörös bor. L. Bordeauxi bor.

ll»Bt-4le>eb»WMM (franc.^ttd: Maón), a tér-

dig ér rövid nadrág.
Hauit-«lewins (franc., ^M : ódaft)a. m. magas

szoprán.

Haate-Banque (franc., ^itad: At bOk), a tzs-

dén ée pénzügyi mveleteknél a nagy bankok és

hitelintézetekgyjtneveNagy tkeerejénél fogva
jelentéJrany. gyakran dönt befolyást gyakorol a

spekulációra tömeges vételei vagy eladásai által.

Mint a piac ttttcéinek firányítója, a tzsde ren-

delkezésére álló pénz mennyiségének és kamat-
lábának meghatározása tekintetébensokszorcsak-

nem kiiár^agoe hatalommal intézked tényezA.
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Haute-boruc (ejtsd : ót bora), a luoniiirek (1. o.)

egyik rajának francia népies elnovozéso.

Hautecombo (ejtsd: ótkomb), egykori cisjitorcita

apátság Savoie francia dép. Chambéry j.-ban, a

Bourget-tó Ny.-i partján, Saint-Pierro-de-Curtilie

községhez tartozik. 1125-b8n alapították, a s/avó-

jai grófok és késbbi szárdinlai királyok tpinct-

kez helye. 1792— 9íi-l)an a forradalom idejében

az apátságot kifosztották és ISOO. fayoncegyái-at

létositettek benne. 1824-beii Félix Károly szardí-

niái király újjáépittotte. Az olasz kiiálynak birtok-

joga az apátság épületeire biztosítva van.

Ilaute-coutre (franc., ejtsd: ót k-ontr), így neve-

zik a franciák az alt-hangot s néha a magas te

uort is.

llaute-danse (franc, ejtsd: ót daSsz), a XVI.
sz.ban dívott népies körtánc. Figurái feszteleneb-

bek voltak, mint a has.se divnse-di.

Hautefeuillit (ásv.), egyhajlású ; lemezes suga-

ras tömegekben terem ; színtelen, átlátszó. Kémiai
összetótoléro nézve magnózium-kalciumfoszrát,

képlete: (Mg,Ca)3P30,+8'H..O;abobierrittI lénye-

gében csak abban különbözik,hogy kalciumot is tar-

talmaz. Termhelye Ödegaarden (Norvégia).

Haute-finaiice (franc, ejtsd: ót naaiísz). a tzs-
dén és pénzügyi körökben a nagyobb bankok,
bankárok, hitelintézetek ós kibocsátó cégek gyj-
tneve.
Haute-Garonne (ejtsd: ót garonn), département

Délnyugat-Franciaországban. A régi Gascogne
tartományból ós a Languedoc-ból alakult, Ariége,

Aude, Tarn, Tarn-et-öaroune, Gers, Hautes-Piré-

nées départementok és Spanyolország határolják.

€365 km«-nyi területén (i9ii) ^i-S.á'Sl lako.sa van.

Arrondissement-jai : Muret, St. Gauders, Toulouse
ésVillofranche. Fhelye: Toulouse. V. ö. Diction-

naires dópartementaux : H. (Paris 1895).

Hante-Loire (ejtsd: ót io:ir), département D.-Fran-
ciaors/áuban, nevét a Loire fels folyóvidékétl
nyerte. Puy de Dorae, Loire, Ardéche, Lozére és

Cantal dép.-ok határolják. Területe 5000 lun" (Vi-

varais, Velay, Góraudan, Forez, Lyonnais kerü-

letekbl alakult), (1911)314.058 lakossal. Fvárosii
Le Puy, arrondissemontjai : Brioude, Le-Puy és

Issingeaux. V. ö. Villáin, La Francé moderné,
H. (St. Etienne 1908).

Haute-Marne (ejtsd: ót mára), département ÉK.-i
Franciaor.szágban, aMarne fels folyóvidéko mel-
lett, a DK.-i Champagne (Perthois, Baliage és Bas-
signy vidékei), Burgundia és Lotharingia kis ré-

szeibl alakult. Marne, Meuse, Vosges, Ha ite-

Saöüo, COte D'or ós Aube départementok határol-

ják. A híres Champagne borterm vidék egyik
része H.-hoz tartozik. Területe 6258 km.*, (i»ii)

214.765 lak. i<'övárosa Chaumont-en-üassigny.
AiTondissemontjai.Chaumont, Langre.^és Wassy.
V. ö. Roserot, Dictionnaire topographique du dó-
partemont de la H. (Paris 1903).

Ilaiitc-iiouveauté (franc, ejtsd: ót nuvoté),

a. m. a l(>gi'ijal)l) divat.

Ilauterivieu (geoi.), az alsó Kréta egyik eme-
lete. L. Kfrta.
llautc-HaiHon (franc, ^t<d: ótssesón). a saison

dereka, teljessége, 1. Saison-
Haute8-Alpe8(eütad: ót Aip), délfrancia départe-

ment (Brianfonnais, Embrunais ós Gapenp^s vi-

dékeibl al kotva)» Savoie, Isfero, Dróme, Basses-
Alpc-s départementok és Olaszország közt. 5642
km^ torül"ttt'l es iiau) 10:).083 lak. A Cotti-Al-

pok húzódnak át rajta. Arrondi'^somentjai : Bri-

an(?r>n, iímbrun és Gap Föváro.sa: Gap. V. ö.

Roma:!, Dictionnaire topographique du dépar-

tement des H. (Paris 1884).

Haute-Saöne (ejtsd: ót száón), département Fran-
ciaországban a Saöue fels folyásánál, a Franche-
Comtó É-i ri'szébl alakult. Határolják a Vosges,
Doubs, Jura, Cöte-d'Or és Hanté-.Marne départe-

mentok. Területe ,5374 kin^, (jgn) 2.55.137 lak.,

1^81 óta a léleks/.ám 41,336-tal csökkent. F-
városa Vesoul, aiTOiidi.ssomentjei : Gray, Lure
ós Vosoul.

Haute-Savoie (ejt«d: ót szavoá). département DK.-i

Franciaországban : az egykori Savoy (Szavoja)

hercegség északi részébl alkották. Hatáiai észa-

kon Svájc Genf kantonja, a Genti tó, keleten

Wallis kanion, Torino olasz grófság, valamint
délen Savoie és nyugaton Ain département. Te-

rülete 4597 km". (1911) 255,137 lak. A lélekszám

1881 óta 18,950-nel csökkent. Franciaui^zág leg-

magasabb hegye, a Mont-lílanc (4810 m.) H. terü-

letén van. l^'övárosa Annecy, arrondi.ssementjei

:

Annecy, Bonneville, St. .íulien és Thonon. V. ö.

Lírotix, La H.. guide du touriste, du naturaliste

et de l'aivhéologuo (Paris 1902).

Hautes-Pyrénées (ejtsd: ót pirené). départ<»nient

DNy.-i Fi'an.-iaoi-szágban. Bigorre és Gascogne
egyes vidékeibl alakíttatott. Határai délen Spa-
nyolország, keleten Haute-Garonne, északon Gers
és nyugaton I lasses-Pyrénées départementok. Te-

rülete 4533 km^, (1911) 206,105 lak. 1891 óta a lé-

lekszám 16 464gyel csökkent. I^'övárosa Tarbe.-^

és a'Tondissementjei : Argelós, Baguöros do Bi-

gorre és Tarbes.

Haute-Vienne( ejtsd: ót viena), département Ny.-i

Franciaországban, nevét a Vienne fels folyíísíi-

tól nyerte, Limousin, Marche. Poitou ós líeriy

részeibl alkották. Határolják Indre, Creuse, Cor-

rézo, Dordogne. Charente és Vienne départemen-
tok. Területe 5490 km*, (loii) 384,736 lak. : 1891
óta a lélekszám 1 1,858-caI gyarapodott. RendkíviU
bven term vidék, igen fejlett iparral. Fóváin>sa

Ijimoges, arrondi.ssementjai : Bellac, Liniogcs,

Rochechouart és St. Yrieix.

Haiite volée (franc, ^isd: ót voié) a. ni. az
elkel társaság.

Ilant-Kout (franc, ejtsd: o-g&), a vadpocsonye
ize hosszas j)ácolás után.

Ilaut-iaal (franc, ejtsd: ó-mii), 1. }syavalya-

törés.

Hautmont (ejtsd: omoa), város Nord francia dép.

Avosnos j.-ban, a csatornázott Sambre mellett,

12,652 lak., nagy vasmüvekkel, gép-, agyagári'i-

és vegyi gyárakkal. Maubeuge város erdítmé-
nyeinek egyike itt van.

HHut-relief, 1. Dontoríi mü.
Haut Rhin (<yt«d: ó-reüi, Franciaoi-szág régebbi

ilynevü départemenfjából alakított territórium, 1.

Tcrrifoire de Belfort
Haüy (ejtsd: aui), 1. F((Ze«/i/í, francia pedagógus,

szül. 1745 nov. 13., megh. Parisban 1822 márc. 18.

Parisban tanítóskodott ós 1784. vakok számára
intézetet alapított, melyet 1791. az állam vett át.
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18(K>-ban Pétervárott alapított ilyenféle intézetet

8 1817-ií? múkiKlutt lM>nno. Xovczínosebb múvo

:

Essai sur lóducation des avouglos (Paris 1786),

as elsA, mely vakülí részére kitapintható betk-
kel megjelent Érdemei elismeréséül a párisi in-

tézetben márványszobrot állítottak emlékének.
V. (.. Kl^in, Geeishichte des Blindenunterrichts

7) ; Skrébitzky, y. E. hSalnt-Veters-
is 1884).

J H., René Just, francia mincralógns, H. 1.

I' -tvirbátyja. szül. St. Justban 1743 febr. 28.,

megh. Parisban 1822 ji'm. 3. Eredetileg pap volt.

179.3-ban a Commission des poids et des mesures
titkára, 1794. a bányászati akadémia ásványgjüj-
teményének föfelügj'elóje és az École normálé
tiinára, 1802. természettudományi múzeumi ós

jryetemi tanár lett. Korszakalkotó a H.-tól fel-

idézett törvény, melyszerint valamely ásvány
-szes kristálj"formái egy alapformára vezethetk

vissza ; ez a törvény a matematikai kristálytan

alapját vetette meg. H. müvei : Elssai sur la théo-

rie et la structure des cristanx (1784); Traitó

de minéralogie (u. o. 1801, 2 köt., atlasszal ; új

kiad. 1822) ; Tableau comparatif des résultats de
la cristallographie (a. o. 1809) ; Traités des carac-

töres physiqnes des pierres précieuses (u. o. 1817)

;

Traité de cristallographie (u. o. 1822, 2 kötet,

atlasszal) ; Traité óíém. de physique (u. o. 180-3).

Hayn (á«v.), szabályosan kristályosodik, leg-

inkább a rombdodekaéderben, amely szerint ha-
sad is. Igen ritkán színtelen vagy fehér (ú. n.

Borzelin), többnyire szürke, kék v. zöld, zslrfény,
áttrtszó. Kémiai alkatrészei : kalcium, nátrium,
alunünium, kovasav és kénsav ; két vegyületnek
izomorf keveréke, ú. m.

:

Na,oAl.Si.O,,S,0,

Ca5Al,Si,0„8,0,
az els egymagában is ismeretes nosean néven.
Elfordul a Laachi-tó és az Albanl-hegység vul-

káni bombáiban. Azonkívül lényeges elegyrésze
>záinos kvarcmentes és alkáliákban gazdag flatal

' luirivkózetnek ú. m. fonolit, nefelin- és leucit-

hazalt, tefrit, bazanit. Nagy egyének a H.-oflrban

fordulnak eiö, Vultnr-vulkán Melfl mellett déli

Itáliában.

Haüjnbazalt, 1. Haüynofir.
Haüynofir, bazaltszerú közetek, amelyek lé-

•ugit-, magnetlt-, haüyn- v. szodalit-,

in-, olivin-, esetleg analcimból állanak.

i . ^ a Böhmisches Mittelgebirgeben vannak
'•It'i-jedve.

Hatiynszirt, szodalit-tartalmú eleolitkózetek,

inelyokot késóbb ditroitnak neveztek el.

Havad, kisk. Torda-Maros vm. nyárádszeredai
j.-ban, (t»io) 496 magyarlak.; u. p. Erdöszent-
_T<'r£r>'. n. t. Nyárádszereda.
Havadás (nfiv.), 1. Cailus.

Havadii, székely vii^ígnév (Kriza így értelmezi

:

tavaszi virág, nárcisz). Elfordul mint nnév is

árpádkori oUevelekben.
Havadt, kisk. Maros-Torda vm. marosi alsó

j.-ban, (1910) 773 magyarlak., kik kipart (épület-

kfivek, lépcsk stb. készltéeét) fiznék.

Havádzsi, ebbl elrontva : khavádzse (ag>'anaz

a szó mint khodz^a), az európaiak dmzése az
arab Keleten.

Récai íiafy Leagum^ ÍZ. tíM.

Havai-szigetek, 1. Sandtcirh-szigdek.

HavaJ, kisk. Zemplén vármegje mezlaborczi
j.-ban, (1910) 278 rutén lak., postahivatal; u. t.

Sztropkó.

Havalay Krisár Bertalan, fest, szfli. Mind-
szent pusztán Nagyvárad mellett 1839., megh.
Bécsben 18ö7. Már 15 esztends korában csodál-

kozást kolt<>tt festményeivel s dicséretet is nyert
a pesti múkiállitáson. Különösen kiemelik három
oltárképét, melyet az Arad vármegyében fekv
keményi egyház számára készített. H. 1857. a
bécsi festészeti akadémiára ment, hol a legkit-
nbb tanítványok egyike volt, de még abban az
évben meghalt.

Havana v. Havanna, Kuba-sziget fvárosa, 1.

Habana.
Havanabama a. m. Bismarckbama (1. o.).

Havanna-fa, van piros és zöld. A piros H.-t

még Tampimiranfának is mondják. Legurai-
nosa-féléktl származik, egyenletes, pirosszüiú,

durva alkotású. A zöld H. vagy- Hayti-fa sárgás-
zöldes és sötétbarna koncentrikus sávokat mutat.
Rendkívül kemény, sr és gyantás. Valószmöen
valamely MjTtacea-tól származik.

Havard (ejtsd : ivír), Henry, francia mvészeti
író, szül. Charollesban 1838. Többnyire a hollandi

mvészetre és az iparmvészetre vonatkozó m-
vei közül említendk: La Hollandé pittoresque

(Paris 1874—78) ; Histoire de la faience de Delft

(1874) ; L'art et les artistes hollandais (1879—81)

;

Histoire de la peinture hollandaise (1881) ; L'art

dans la maison (2- kiad. 1887) ; Dictionnaire de
l'ameublement et de la décoration (1887—90);
Les árts de l'ameublement (1891—97) ; Les Boulle

(1893) ; Histoire de l'orfévrerie ft-an^aise (1896)

;

Histoire et philosophie des styles (1899—1900).
Havaria, havarie, 1. Hajókár ^ Biztotitás

(szállítmánybiztosítás).

Havas, 1. Havasok.
Havas (azolött : Sznazmicza), kisk. Trencs^-n

vm. kiszuczaújhelyi j.-ban, (1910) 414 tót lak., u. p.

Budatin, u. t. Kiszuczaújhcly.

Havas, 1. Adolf, orvos, szül. Szent-Gálon,Vesz-
prém vármegyében 1864 febr. 14. Orvosi tanul-

mányait a bécsi és a budapesti egyetemeken vé-
gezte. 1879—81-ig Scheuthaucr kórbonctani inté-

zetében volt tanársegéd, majd Ranvier párisi la-

boratóriumában a br szövettanával foglalkozott.

188.3-ban hazaérkezvén, a Budapesti Általános

Poliklinika br- és bujakórtani osztályát létesí-

tette és ott 1897-ig mködött ; 1898. a Szmt Ró-
kus kórház, 1910 márciusban a Szent István kór-

ház brbeteg-osztályának forvosává nevezték

ki. 1884-ben a brgyógyászatból és bigakórtanból

magántanári képesíted nyert, 1902. pedig a rend-

kivtUi tanári címet kapta. A br- és b^jakórtanba
vágó dolgozatainak száma meghaladja a százat.

H. résztvett a Drasche-féle Bibliothek der ge-
sammten modizini.'^henWissonschaft és a Lesser-
féle Encyclopadie der Haut- a. Geschlechtakrank-
heiton snrtceBitéeében. A Magyw dennatoIógUi
és urológiai szakosztály elnökévé választoita.

2. K Adolf, írói neve Háhn Addlhak (1. 0.).

3. H. István, író, szül. Csáradon (Bars vm.)
1873 márc. 12. Tanulmányainak befejeztével

I890. Budapesten tanító, késbb polg. isk. tanár,
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1911. polg. isk. igazgató lett a fvárosnál. 1906-

ban vette át a Népnevelk Lapjának szerkeszté-

sét, melyet három évig szerkesztett. 1913-ban

megírta Budapest oktatástigyének vázlatos tör-

ténetét, önállóan megjelent mvei : Útban (költ.,

Budapest 1895) ; Tn évek (versek, u. o. 1898)

;

Part felé (költ,, u. o. 1904) ; Az ivadék (olb. u. o.

1906) ; Töretlen úton (regény, u. o. 1906) ; A csá-

szár Óbestere (regény, 2. kiad. 1910) ; A tomaj-

füredi aranynapok (u. o. 191.S). Ezeken kívül

számos ifjúsági iratot trt.

4t. H. József, gazda, szül. Valeszkán (Zólyom

vármegye) 1796jun. 20., megh. Budapesten 1878
febr. 10. Tanult Beszterczebányán, Pesten és Bécs-

ben. A pesti egyetemen jogtudori diplomát sze-

rezvén, ott kevés id múlva jogtanámak nevezték

ki, egyúttal pedig Pest fváros alügyészévé és

nomsokáraföügyészévó, majd fjegyzjévé s utóbb

tanácsnokává választották. Pest fváros fbírája

és országgylési követe is volt. A fvárosi fbírói

állásból m. kir. helytartósági tanácsosságra ne-

vezték ki. A Széchenyi István gróf által indított

mozgalmakban ós alkotásokban élénk részt vett.

1848-ban Széchenyi István gróf minisztériumában
osztályfnök volt. Az országos magyar gazdasági
egyesület körében már 1845 óta, különösen annak
kertészeti, szUmívelési s borászati szakosztá-

lyaiban élénk tevékenységet fejtett ki s az egye-

sület alapító tagja volt. 1854-ben hosszabb utazást

tett és eközben szerzett tanulmányairól : Utazás
Német;Francia- és Olaszország nevezetesebb vidé-

kein (Budapest 1855) címen ílgyelemreméltó m-
vet írt. Utazása után a Sashegyen mintaszeren
berendezett szölltelopet, kbányai birtokán pe-

dig cognac-gyárat létesített. A hatvanas években
a salgótai'jáni kszénbánya-társulat s a losonczi

vasúttársaság, továbbá az orsz. iparegyesület

megalakításában vett tevékeny részt.

5. H. Miksa, közgazdasági író, szül. Szé-
kesfehérvárott 1861. A budapesti megyetemen
végezte tanulmányait s Pozsonyban, majd a
budapesti Kereskedelmi Akadémián volt tanár s

egyidejleg a Keleti Akadémia kereskedelmi sze-

mináriumának vezetje. Nyugdíjaztatása után a
Hazai Általános Katonai Biztosító R.-T. vezértit-

kára lett. Fbb munkái : A mezgazdasági hitel

és a zálogleveles kölcsönök {BnáapoBt 1891); Die
Lebensversicherung im Dienste des Bodenkredits
(Berlin 1893) ; AJelzálogos kölcsönök (Budapest

1894) ; Pénz és^ Valuta (Pozsony 1898) ; A pénz-
intézetek ellenrzése, tekintettel a biztosító társa-

ságokra (1901); Az Osztrák-Magyar Bank {B\i-

dapest 1902) ; Kamatszámítás (li. o. 1903) ; Köz-
gazdasági Tudnivalók (u. o. 1904); Politikai
Számtan (A M. Tud. Akadémia megbízásából
Belnnel és Bogyóval együtt 1907). Tankönyvei
számos kiadást értek.

6. H. Sándor (göniöri), archeológus és politi-

kus, szül. Fels-Micsinyón (Zólyom vmegye) 1822
május 5., megh. Budapesten 1894 nov. 2. Pesten
ügyvédi oklevelet nyert s 1848-ban Széchenyi mi-
nisztériumában osztálytanácsos volt. 1848—49-
bon mint önkéntes a rácok ellen küzdött, amiért
haditörvényszék elé állíttatott, de fölmentették.
18öl-bon megyei közigazgatási tisztvisel, majd
Borsod vmegyében megyefnök lett. 1862-l)en

valóságos helytartótanácsossá nevezték ki. A
helytartótanács feloszlatásával belügyminiszteri
osztály-, majd miniszteri tanácsos lett, mely
utóbbi minségben áthelyezték a honvédelmi mi-
nisztériumba. Majd a kereskedelmi minisztérium-
ban államtitkárrá lett, mint ilyen 1875. lépett

nyugdíjba ; az aquincumi ásatásoknak ö a megin-
dítója, úttörje. A budai hegyek szépítése és kü-
lönösen az útvonalak megállapítása körül nagy
érdemeket szerzett. Irodalmi mvei : Vadászraj-
zok {í8GS),töhh értekezése az Archaeologiai Köz-
lönyben ; önállóan megjelent müvei : A szent ko-
rona országai)iak államszervezete és közigazga-
tása (1869); Quelques mots sur la statistique

miUtaire (1874). Sokat foglalkozott a magyar s-
történettel is, több értekezést tett közzé az avarok
és szlávok korára vonatkozólag a Budapesti Szem-
lében. Szerkesztette a Budapest Régiségei-nok
els 4 kötetét (1889—92), melyekben több érteke-

zése jelent meg. V. ö. H. S. Bpest Régiségei V.
köt. 1-11 1. (1897).

Havas, Agence, I. Agence Havas.
Havas, folyó Afrika K.-i részén, a Qura hegy-

ségbl ered Abessziniában, É.-nak, majd ÉK.-nek
folyik, fölveszi a Gamari-Badd, Gargori, Affambo
folyókat és elvész a sósvíz Abhebadd pusztai

tóban. A folyó hossza 800 km., folyása legnagj'obb-

részt ismeretlen, szomáli irányú vetdéssel bezök-

kent árokban, az ú. n. H.-árok-han foljik végig.

Havasalföld, Oláhország régi magyar neve.
Havasalja (azeltt : Nagy-TÜMva) , kisk. Be-

reg vm. szolyvai j.-ban, (igio) 586 rutén lak., u. p.

Zajgó, u. t. Szolyva.

Havasalji flóra (növ.). 1. Havasi növényzet.
Havasalji öv, havasalj (alhavas, regio sub-

alpina v. mentes subalpini) általában a havasok
körül lev hegyek és völgyek, ahol inkább havasi
növényzet uralkodik. L. Havasi növényzet.

Havasasszonyfalva (azeltt: Asszonyfalva),
kisk. Torda-Aranyos vm. alsójárai j.-ban, (1910)

729 oláh lak., u. p. és u. t. Alsójára.

Havasdombró (azeltt: Havasdo)nb)Ovic2a),
kisk. Bihar vjn. belényesi j.-ban, aeio) 1290 oláh

lak., u. p. és u. t. Sólyom.
Havaselve vagy Havasaifold, Oláhország régi

magyar neve.

Havaselvi pénzek. A havaséivi (oláh) vajdák,

mintMagyarország hbéresei, a pénzverés!joggal

is fel voltak i-uházva s ezt a török hódoltság ko-

ráig gj'akorolták is. Az els vajda, ki érmeket ve-

retett, 1. Vlad Bassaraba volt (1360—1373). Érmei-
nek feliratai :-j--M(oneta)LadislaiVajvode-|-Trans-

alpini. Az érmek egyik oldalán a cimorpajzs lát-

ható Magyai'oi-szág nyolc váltakozó csíkjával,

moly cimort alkalmasint Károly Róbert adomá-
nyozta a Bassarabáknak mint magyar hbéresek-
nek. Pénzeket vcrettók még, de többn^'ire szláv

körirattal : Dan Radul fia, I. Mirose bátyja. I. Mir-

cse 1383—1418, Péter, Mihály, II. Mircse 1419—
1420, II. Vlád 1431—1445, IV. Vlád (Czepelus)

1456—62 ós 1477—79, V. Vlád, 1. Radul, Mihály

Radul 1658-1659 ; Vitóz Mihálytól és Brankován
Konstantintól csak emlékérmeket ismerünk. Az
oláh érmekrl írtak: Sturdza Demeter a l)écsi

Num. Zeitschriftben 1875. IV. és Réthy László

az Archaeologiai Értesltöben. (A Dobóczky-félo
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oláh érem^ry^tömény ; Redwitz Miklós szörényi
bán érmoi.)

Havasgild (azeltt: Intregáld), kisk. Alsó-

Fohér vm. tövid j.-bui, (1910) 1686 oláh lak., n. p.

és II. t. Borosbenedek.
Havasgyógy. kisk. Alsó-Fehér vm.tövisij.-ban,

líuo) h'^i< oláh lak., u. p. és u. t. Tövis.

Havasi állatvilág, 1. Hegyi feuma.
Havasi bUleget. I. BiegemiSc.
Havasi cickájiy. I. Cikánuok.
Havasi cincér

(
RiXiulia (upma L.,áiiat). Közép-

Európa magasabb hegységein lev idsebb bOk-

kösi^ben megl^ietöaen gyakori, 20—35 mm.
hosBiú dnoérfaj. Szine fekete, de pamatos kékes-

szttrtEe siörösettel borított. N'yakpajzsát elöl 1,

szárnyfedit pedig 3—3 bársonyos fekete folt dí-

szíti. A bársonyos foltok alakja és nagysága a
számyfedeloken felette változó, miért is ezen ala-

pon a H. számos változatát különböztetik meg.
Hazánkban is található. (Képéi 1. a Bogarak I.

tábláján).
Havasi csalogány v. hegyifüstfark (Ruticiüa

ti! iz Kneklók (Passeriformes) rendjébe,

a í : (.családjába tartozó madárf^*. A him
és a ntetóny egyenl színezet, szürke, barna
ssirnyakkal. Begye ée melle fekete. Költözköd
madár. Magj'arországon a hegyes vidéken min-
denütt olófúrdul, de vonalasa alkalmával a lapá-

lyos helyeket is fölkeresi. Kitn énekes.

Havasi csattogány v. alpesi sövénybujkálú,
1. 7

-óka (Pyrrhoc&rax purrhocorax L.),

az r,iu'Kiuh. { Passeriformeít) rendébe, aVaig'ufé-

lék családjába XaiUizb madárfaj. Fekete, csre
• " -" lábai vörösek, fiataloknál barna. Hossza -40,

lossza 27, farkhossza ló és csrhossza 3 cm.
..;opai hegyeket lakó vándormadár; miná-

ik a magyar-horvát tengerpart sziklás hegysé-
;i>on fordul el s innen északra csak elvét^'e

itatkozik, ÍL'y Zólyom- és Sopronmegyében.
Havasi iaknszó a. m. alpesi fakúszó. 1. Fa-

U'' szók.

Havasi íaana. 1. Hegyi fauna.
Havasi feny rHnu* cembra L. ; képmelléklet-
'), botanikai leírását I. I^eny alatt. Fényigényes
nyöfaj, m^ly az erdtenjészet fels határán al-

r gjér állományokat, többnjire azonban csak
yenkint v. kisebb csoportokban fordul el. Nó-
! a luc- és vörr.sfenyvel társul. Csemete korá-
ra n>ndkivül la^ssan n, mestnrséges megtelepí-

-i—b éves iskolázi)tt csemeték fUtetése által

: ténik. Megtelepítése neki megfedelö magas-
><vés4, jó termhelyen étáesoM, mert f^a kiváló

nségú, a deszkákon részványosan eloszló sö-

: á^^öcsei miatt kedvelt bútorgyártás cédáira.
' gyorónyi magvát emberek és állatok egyaránt
(Ívelik, ami a fa nagyobbmér\'ü termésietes
:iporodái:ának akadálya.

Havasi flóra íaSr.), 1. Havasi növényzet
Havasi füvek (németül: Alpenkratder, bS^).

oly növények, melyekkel alikA^teák, italok és

titkos gyógyszerek egész serege készül (L IWcos
szer). Hatóanyagai keser anyagok, ff^képen a
Gentiana és ezeijófO keser glikozidjai.

Havasi gazdaság v. alpi gazdaság, a maga-
sabb hegyvidóktjknek a fatenyéswt határain felül

fekv, de fútermö területein állattenyésztéstz
gazdaságokat nevezzük e néven. A havasi legel-
ket a következ három osztályzatba szokás so-

robii: 1. elhavasok 600 m. magasságtól egész
1200 m. magasságig; 2. középhavasok 1200 m.-
t6ll800m.-ig;3.fel8Öhavasokl800 m.-tl felfelé

a hóvonalig, mely utóbbinak rendszerint a 2400 m.
magasságot szokták tekinteni. Az okszer H.
flzése két irányú : egyike a havasok kihasználá-
sára, má.sika pedig azok javítására törekszik. A
kihasználás móc^ja a szénakészítés és legeltetés.

Szénakészítésre csakis az el- és középhavasok, a
többiek csakis legelöknek használhatók, még pe-

dig a java szarvasmarhák, a gyengébbek jiüiok,

a túlmeredek hegyoldalok pedig kecskék legeli
gyanánt. A havasi évad alatt a legel marha fbb
taiiózkodási helyét a középhavasok képezik, itt

vannak a fej és stutkészít tanyák (Hütte) is s ez
okból ezeket tehénhavasoknak is nevezik. A le-

geltetés egészben véve 16—18 hétig tart. A köz-
ségi havasokat rendesen a község polgárai hasz-
nálják, kik fekv vagyonukhoz képest bizonyos
számú marhát v. más állatot hajthatnak fel ; ellen-

ben a magán és az állami hava.sokat többnyire bérbe
adják. A bérbeadásnál a legel kiterjedését a
havason táplálható tehenek számával fejezik ki

;

jó svájci havasokon 0*7 hold, magas vagy rossz
fekvés havasokon 3Vt. átlag 2V4 hold számítta-
tik egy nagy marhára. A nagyobb havasokat
többnyire községek v. több tehénbirtokos közösen
bérlik, kik teheneiket a sajtmostemek adják át,

ki minden részesnek a felhajtott állatok számához
képest bizonyos mennyiség sajtot tartozik adni,
de újabban mindinkább a szövetkezeti gazdálko-
dás terjed. A tejgazdaság adja meg a havasi élet

tulajdonképeni jellegét.

.Az okszer H. másik feladata a legelök javítá-

sára töi-ekedni. Ez részint ti'ágyázásban áll, mire
újabban mtrágyát is használnak, részint pedig
abban, hogy kövek gyt^jtésévei éa sülyesítéeé-

vel, bozótok, gyomok irtásával, vízvezeték,
utak, koriátok s menhelyek építésével a havasi
területek értékét fokozzák. Hazánkban H. szem-
poncából ö vidék érdemel különös figyelmet s
ezek: a Magas-Tátra és vidéke, a máramarosi
hegységek, a bihari h^yek, a székel^ioldi hava-
sok, v^re a délnj-ugati határhegység. Magyaror-
szág havasi legeli mintegy IVi millió holdnyi
területet tesznek ki, melynek javítására és cél-

szer kihasználására a földmivelésügyi kormány
hathatósan intézkedik s fokozatosan több és több
segélyt nyi^t-

Havasikecske (Haplocerus, áii»t), 1. Aplocerwi.
Havasi kunyhók, a havasi pásztorok nyári

szállásai : télen nagyobbára el vannak hagyatva.
Havasi kúra, havasok éghiúl^^^'^nak gyógyí-

tásra használása. L. Hegyi kára.
Havasi kört. 1. Alpi kürt
Havasi legel, a téli állandó lakóhelyek felett

elterül, olyan heg^'vidéki fterm területek, me-
lyeket fekvésüknél fogva és az éghiglatí visio-

nyok folytán csak nyáron legeltetnek házlállatc^-

kal. Hazánk havasi legelinek területe l'ö millió

kat. hold.

Havasi lile (EMÍromias morinellm L., áiut),

a Lile-félék (1. o.) osalá^jáha tartozó madárfaj.
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Tavasszal és nyáron a vén hím szürkésbarna;

feje teteje sötétbarna foltokkal díszített ; homloka,

arca, torka és szeme fölötti sávja fehér ; melle,

hasa rozsdavörös ; hasának közepe fekete ; szár-

nya és farka felül szürkésbarna, alul világos

szürke ; farkának vége fehér ; csre fekete ; lábai

barnák. Hossza kb. 22 cm. ; szárnya 15, farka 7,

csre 1"8, csüdje 3*5 cm. A tojó valamivel kisebb

és kevésbbé élénk szín. Ósszel és télen hasolda-

luk fehér. Nyáron B.-Európában és Szibériában,

télen Dél-Európában és Afrika északkeleti ré-

szében honos. Hazánkban sszel és télen szokott

elfordulni ; az erdélyi havasokban ritkaságképen
nyáron is észlelték.

Havasi marmota (Arctomys marmotta L.,

állat), a Mókus-félék családjába tartozó emlsállat-

faj. Hossza körülbelül 62 cm., mibl testére 51,

farkára 11 cm. esik ; vállmagassága 15 cm. Alap-
színe barnásfekete, feje tetején és hátulján né-

hány fehéres pettyel díszített. A rendes szín pél-

dányokon kívül egészen fekete és fehér szín vál-

tozatai is ismeretesek. A Pyreneusok, az Alpesek
és a Kárpátok legmagasabb részeiben honos. Tél
közeledtével a mélyebben fekv völgyekbe húzó-
dik. Alpi növényekkel, füvekkel és gyökerekkel
táplálkozik, de a gyümölcsöket sem veti meg.
Télen álomba merül. Húsát eszik, zsírját a nép
orvosságul használja. A középkori mimkákban
Cassus alpinus néven gyakran szerepel.

Havasi növényzet fi. a színes képmeUékletet).
A H. szoros kapcsolatban áll a magas hegységek
ama tájaival, amelyekre az örök hó öve következik
s amelyben a növónytenyészet idtartamát alig

3—4 hónapra lehet tenni. Ettl az övtl a havasi
flóra a középeurópai hegységekben mintegy
800—1000 m. szintkülönbséggel lejebb elterül
alsóbb részekig nyúlik, egészen odáig, ahol a lomb-
erdk feletti fenyvesek még zárt erdségeket al-

kotnak, a szabad területek pedig ott, ahol a talaj

minsége megengedi, nagyra és tömötten növ
füvektl borított hegyi rétek. A H. területe tehát
az örök hóval borított részekhez csatlakozik s így
övének tengerfeletti magassága is a hóhatár
magasságától függ. A délibb havasokon s a hava-
sok déli lejtin magasabbra, az északiakon, illet-

leg ugyanannak a havasnak É.-i lejtin alacso-

nyabbra esik. A középeurópai magashegységekben
a havasi flóra ehhez képest 1600-18(K) m. ten-

gerfeletti magasságban kezddik, s 2500—2700
ra. magasra, az örök hó határáig nyúlik ; holott pl.

a középamorikai tropikus tájakon a magas hegy-
ségekben 2000 m.-ig még örökzöld erdk vannak,
2000—2200 m. magasságban pedig még csak kez-
ddik a lombhullató tölgyesek és a fenyvesek öve.
A havasi flóra öve pedig még az északabbra fekv
mexikói Kordillera-régióbanis meghaladja a -töOO
m. tengerfeletti magasságot. Az északi mérsékelt
öv H.o nagyrészt egyez az arktikus flórával,
ami közös eredetükre vall. Ennek a növényszö-
vetkezetnek fajai már a diluviális eljegesedés
eltt ki voltak alakulva, bölcsjük a mai sarkvi-
dék táján ringott. A fokozatos lehléssel lépést
tartva, ez a flóra hova-tovább délebbre hatolt s a
teljes eljegesedés idejében már csak a ml északi
Kárpátainktól s az Alpoktól délre es tájak nyújt-
hattak számukra otthont. Itt se élhettek a magas-

latokon, hanem csakis az alacsonyabb fekvés,
jégmentes tájakon, a mélyen lenyúló gleccserek,

hómezk szegélyétl délre. Az eljegesedés után
ez az arktikus alpi flóra ismét északra vándorolt

;

délen pedig csak a magas hegységek H. övében
maradt meg. Természetes, hogy a visszavándor-
lás nem volt teljes s ezért a sarkvidék flórája a
mérsékelt övi magas hegységek H.-énél sokkal
szegényebb. Hozzájárul ehhez még az is, hogy a
visszavándorlás óta a mérsékelt övi magas hegy-
ségek H.-e számos, azóta keletkezett endémikus
fajjal szaporodott. Az arktikus flórákkal szemben
tehát ezekés a vissza nemvándorolt reliktumfajok

teszik ki a mérsékeltövi havasok flórájának több-

letét. A sarkvidéki flóra pedig újabban keletkezett

endémikus fajokban igen szegény.

A havasi flóra növényfajai nagyrészt évelk,
túlnyomóan apró növésüek s amellett, hogy a hi-

degebb klimát kedvelik, a havasok ers naptüzó-

sét, ennek szárító hatását, a hömérsékbeli széls-
ségeket stb. jól elbírják. Virágjuk színe többnyire

feltnen élénk, ami a havasok nagyszeren ko-

mor tájain fokozott mórtékben gyönyörködteti az
embert. A hóolvadás után s a hómezk közvetlen
szegélyén úgyszólván még a hó alól törnek el a

Soldanella rojtos harangocskái. A köves lejtök

jobb talajú helyein ezután csakhamar az Arabis,
Gerastium, Myosotis, Ranuncvlus, Silene, Saxi-

fraga, Gentiana, Pedicularis és más gonoszok
havasi fajai jelennek meg ; a mószksziklákat pe-

dig a közismert havasi gyopár díszíti. A ha-
vasi cserjék közül a törpefeny, a Salix retusa és

Salix herbacea hatolnak fel a legmagasabbra. Az
Alpok havasi flórájában nagy szerepe van a
Rhododendron ferfugineum és Rh. hirsvtum
fajnak. Az E.-i Kárpátainkból ezek hiányzanak,
csak déli és keleti havasainkon él egy rokonuk : a
Rh. Kotschyi. A H. területe két övre : a havas-
alji flóra és a nivális flóra övére osztható. Az
elbbi a H. területének alsó részén mintegy 600
m. széles övet foglal el, amelyben rendesen a
törpefeny (Pinus montana) uralkodik, de még
egyes luc- és veresfeny csoportok is vannak s a
havasi feny (Pinus cembra) benne ugyancsak
otthonos ; az utóbbit jellemzik a havasi füzek s a

fennebb említett H. Az Alpok H.-ét számos illusz-

trált munka ismerteti, több olyan is, mely a kirán-

dulók Z8ebköny\'éül szolgálni hivatott, ilyenek pl.

C. Schröter, Taschentlora des Alpenwandei-ers
(Zürich, már több kiadása megjelent) ; Fiinfstiick,

Taschenatlas der Gebirgs- und Alpenpfíanzen.

A havasi növények kertben való nevelésével

foglalkzik többek közt IVoc/ce Die Alpenpflanzen
in d. Gartenkultur (Berlin 1898) c.munkája. A Ma-
gas-Tátra flórájáról szóló tudományos nmiikák : E.

Sagorski u. G.Schneider, Flóra d. Centralkarpateu
(Léipzig 1891) ; F. Pax, Pflanzenverbreitung i. d.

Karpathen, az Engler-Drude-féle Die Vegetation

der Erde c. sorozatban (l. köt. 1898, II. köt. 1908).

A képmellékleUm a következ havasi növények
láthatÓK : 1. Rhododendron hirsuium L. (havas
szépe) az Alpokban, fkép mészkövön. 2. Aiíter

alpinus L. (havasi goreposin) az Alpokban, Kár-
pátokban, Szudetákban, mészkövön. 3. Primula
glutinosa Wulff. (ragadós kankalin). Alp. skóze-
teken.i. Valeriána celtirah. (kelta macskagyökér)
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Alp. 5. Dianthus glaciális Haenke (havasi szegf)
AIp.. Kárp. 6. Saiix retüulata L. (reoós füz) u. o.

és sarkövi teákon. 7. Silene acaulis L. (törpe-

szán'i sziléne) u. o. 8. Ramtrwulus alpestris L.

(alpet^i boglárka) Alp., Kárp-, Jnra, köves, nedves

helyeken. 9. Asircmtia minor L. (kis zápóca) Alp.

lO.JSrica camea L. (caeplesz hanga) Alp., Ala-

csony-Tátra, Finmo. 11. Nigritella nigra L.

Rchb. (törpe bíborka) Alp., Kárp., Jura, Apen-
ninek, Balkán, Skandinávia. 12. Viola cakamta
L. Alp., Jnra. 13. Gentiarm havarica L. Alp. 14.

i!''ntiana ataulis L. (törpeezárú tárnics) Alp.,

I dennek, Jura. 15. Dryas odopetala L. (havasi

inagcsákó) Alp., Kárp., Jura, sarki t^ak. 16.

Sempervivum arnrhnoideum Ij. Alp., Jura, Pire-

neusok. 17. Eritrichium nanum (.AH.) Schrad.

(törpe gjopámefelejts) Alp., K.-i Kárp. 18. Saxi-

fy'"" "-^n Jacq. (fürtös körontó) minden maga-
6íi 'urópai hegységben, Skandinávia,

ül ...... .. Labrador. 19. Saxifraga opposüifolia
L. (fedeles körontó), Spanyolországtól Brdélyig,

sarki teákon. Sziklás Hegység, Ázsia nagy része.

20. Leontopodium alpinum Cass. (havasi gyopár)

Alp., Kárp., Jura. 21. TAnaria alpina (L.) Mill.

(havasi gyiytoványf) Alp., Pireneusok. 22, Sol-

danella alpina h. (havasi harangrojt) Alp., Jura,

Feketeerd. 23. Rarmncnlus montanus ^^illd.

(hegyi boglárka) Alp., Kárp,, Feketeerd, Jura.

24. Piims montana Mill (törpefenyó) D.- és Kö-
zépenröpa minden magas hegyeégében.
Havasi nyúl (Ijepus timidus L., iiut), 1. Sarki

nyúl.

Havasi pacsirta, 1. Pacsirtafélék.
Havasi pinty y. északi piiúy (Montifringüla

nimlís L.), az Éneklk (Passerifomies) rend-

jébe, a Pintyfélék családjába tartozó madárfaj.

Háta bamá^zUrko, hasa hamuszürke, fej és

nyaka világosabb : fehér farkában a középs tollak

feketék, a többiek fekete szegéllyel. A középs
evezk és a fels szárnyfedk fehérek. A hím
torka fekete, a nstényé szürkés. Hossza 20,

számyh. 11, farkh. 8 cm. Háziba Európa és Ázsia
magas hegyvidékei és Magyarországon is mint
vendégmadár többször megfordul.
Havasi pir, 1. Vihes hó.

Havasi pocok (Microtus nivalis L., áiut), 1,

Porok.
Havasi rózsa (növ), 1. Rhododendron.
Havasi sármány (Pledrophenax nivalis L.),

az Éneklk { Vasserífonnes) rendjébe, a Pintyfé-

lék családjábu tartozó madárfaj. Háta télen rozsda-

sárga, fekete foltokkal, nyáron bamásfekete. Hasa
fehéres. A flataloknál a szárnyon keresztül két

fehér barántsáv húzódik, az öregeknél legnagyobb-
részt fehér. Csre sárga. Hossza 18, számyh. 10,

ferkh. 7 cm. Hazája Izland. Lappföld, télen— nagy
hó idejében — azonban Magyarorsa^ba is mint
vendégmadár ellátogat.

Havasi szajkó, 1. Szajkó.

Havasi tyúk, I. Havasi tyúkok.

Havasi tyúkok (Tetraogallm, üut), a Tyúk-
félék családjába tartozó madámem. 10 fajuk is-

meretes, melyek Ázsia havasain honosak. Legis-

mertebb a kaukázusi havasi tyúk (T. caueasims
Pali.), hossza 58, számyhossza 25, farka 17 cm.

;

a Kaukázus magasabb részeiben található ; nö-

vényekkel és a szirti kecske ganajával táplál-

kozik. Bels-Ázsia valamennyi magasabb hegyén
él nem másik, szintén gyakori képviselje:
az ulUir (T. himalayensis Gray), az elbbi fajnál

nagyobb, kb. akkora, mint a mi siketfajdtyúkunk.

A Himal^ában 4000 m.-nél alantabb nem fé.sz-

kel. 5—30 fbl álló csapatokban él. Füvekkel,
gyökerekkel és mohával táplálkozik.

Havasi veréb, 1. Veréb.

Havasköz (azeltt LmUa), kisk. Ung vm. nagy-
bereznai j.-ban, (1910) 29.36 rutén és német lak.,

postahivatal ; u. t. Fenyvesvölgy.
Havasmezö (azeltt Buszpoli/ánaJ.lásk. Mára-

marus vni. visói j.-ban, (i9to) 5226 rutén és német
lak., postahivatal ; u. t. Petrova.

Havasnagyfala (azeltt Mariséi), kisk. Kolozs
vm. gyalui j.-ban, (1910; 2202 oláh lak., u. p, ós
u. t. Reketó.

Havasok, az egész éven, vagy az év legnagyobb
részén át hóval borított hegyek. Szkebb értelem-

ben véve, a közhasználatban ezen a néven havasi
legelket, havasi mezket is értünk, amelyek ab-

szolút magassága másfélezer méterig is leeresz-

kedik.

Havasok régiója (nOr.), a havasok kopasz teti a
hó határáig, sajátságos növényzettel. L. Havasi
növényzet.

HavaspokloB (azeltt : Poklusa), kisk. Bihar
vm. béli j.-ban, (1910) 171 oláh lak., u. p. Bélnagy-
maros, u. t. ökrös.

Havasrekettye (azeltt : Retyiczel), kisk. Ko-
lozs vm. bán ffyhunyadi j.-ban, (1910) 1743 oláh
lak., u. p. Mert'gyó, u. t. Nagykalota.
Havasrogoz (azeltt : Rogozsel). kisk. Kolozs

vm. bánfTyhunyadi j.-ban, (1910) 1229 oláh lak.,

u. p. Kalota.>ízontkiráiy, u. t. Zentelke.

Havass Rezs, földr^uzi, politikai és gazdasági
Író, szül. Pozsonyban 1852 jan. 17. Tanári és

bölcsészetdoktori oklevelet szerzett, azután be-

utazta Közép- és Nyugat-Európát, Skandináviát,

a Balkánt és Dalmáciát. Magyar, német és olasz

folyóiratokban és napilapokban számos tanulmányt
tett közzé, amelyek közül kiemelkednek a Dalmá-
ciára vonatkozó és annak Magyarországhoz való

visszacsatolását sttrget iratai. 1907-ben Dalmá-
cia visszacsatolása érdekében a képviselházhoz
kérvényt adott be, melyet 39 törvényhatóság fel-

irattal támogatott. 1897-ben a Magyar Földrajzi

Társaság alelnökévé, 1912. a társaság Gazdaság-
földrajzi szakosztályának elnökévé választotta.

U. az országos, de különösen a budapesti községi

politikában több, azóta végrehajtott javaslattal

szerepelt. 1888 óta tagja a fváros törvényható-
sági bizottságának, 1913. udvari tanácsos lett.

Fbb mvei : Ritíer Károly összehasonlító föld-
rajza (1882) ; Az Ión szigetek és az Ión tenger

(1882) : A szuezi csatorna, tekirUdtel a mai gyar-
mati politikára és Fiúméra (1887) ; Dalmácia
visszacsatolása a iíagyar Birodalomhoz (1889)

;

Az Athosz-liegy és kolostorai; Magyar Földrajzi

Könyvtár (Bibliotheca (Jeographlca Hungarica,

1893) ; legjelentsebb müve, melyen 10 évig dol-

gozott; Budapestjdene és jövje (1894); Dalmácia
(Uránia Szüináz darabja, 1904) ; Dalmácia (illusz-

trált dJszmfl, 1905) ; A Magyar Birodalom Köz-
jogi érképe (1909) ; A trialtzmus földrajzi szem-



Havasszépe — 614 — Havf

pontból (1909); A magyar-dalmát összekötövasút

jdentöaége (1911); Magyarország és a Balkán,
gazdaságpolitikai tanulmány (1913).

Havasszépe (növ.), 1. Rhododendron.
Havas-ügynökség, 1. Agence Havas.
Havazás határa, 1. Hó.
Havdala v. habdala (héb. népiesen havdóló)

a. m. elválás, búcsúzás, szombatesti szertartás a
zsidóknál. Abból áll, hogy fonott viaszgyertya

meggyújtása és szegfiiborsnak használata mellett

a szombattól szimbolikusan elbúcsúznak. — H-
tartó, rendesen egy mvészi módon elkészített

tárgy, amelyben a H.-hoz szükéges szegfiiborsot

tartják.

Ilave (lat.) a. m. ave (1. o.).

Havel, az Élbe jobboldali mellékfolyója Német-
országban, ered a Dambocker-See-böl 68 m. ma-
gasságban, eleinte D.-nek, Spandautól kezdve
DNy.-nak, végül ÉNy.-nak folyik, közben számos
tavon folyik át (Zotzen, Userini, Nagy-Labus, Ell-

bogen-, Plauei, Pritzerbi stb. tó), balról a Spreet ós

Plauet, jobbról aRhint és Dosset veszi föl és 870
km. hosszú futás után Werben várossal szemben
torkollik. Forrásától 24 kra.-nyire már hajózható;

csatornái : Müritz-Havel, Wentow, Finow, Rup-
pini, Plauei, Berlin-Spandaui (12 km.), Sacrow-
Paretzi, Malzi (IS' km.), Vossi (15*5 km.), Ora-
nienburgi (14-5 km.) csatornák. A hajóforgalma
igen élénk.

Havelberg, város Potsdam porosz kerületben,

(1910) 6171 lak., cukoi-finomítóval, sör- és hajó-

gyártással, téglaégetkkel.

Havelland, Poroszország azon vidéke, melyet
a Havel, a Rhin és Dosse alsó folyásukban hatá-

rolnak; Ny.- és K.-H. porosz kerületeket foglalja

magában.
Havelock (ang., eítediheviok), köpönyeg vagy

felölt, többnyire a csípkig leér gallérral, me-
lyet H. angol tábornokról neveztek el.

Havelock (ejtsd: hewiok), Henry, sir, angol had-
vezér, szül. Durhamshire grófságban 1795 ápr. 5.,

megh. Lakhnauban (Kelet-India) 1857 nov. 24.

Részt vett a birmai (1824), afganisztáni (1839) és

a perzsa (1856) háborúkban. A keletindiai felke-

lésben különösen kitüntette magát gyors és bá-

tor hadmveleteivel s Nana Szahib csapatait

három csatában gyzte lo. Hirtelen halállal múlt
ki. Emlékiratait Marshman adta ki : Memoirs of

Sir Henry H. (London 1870, 4. kiad.). V. ö. Broik,
Biographical sketch of Sir Homy H. (London 1882,
12. kiad.).

Havemann, Wühelm, német történetíró, szül.

Lünoburgban 18üO szopt. 27., megh. üöttingenbon
1869 aug. 23. Mint iQú a demokratikus mozgal-
makban való részvételéért 6 évi fogságot szenve-
dett (1823—28). 1838-ban a göttingeni- egyetem
tanára lett. 1841— 48-ig szerkesztette a Göttinger
Gelehrte Anzoigen-t. Nevezetesebb mvei: Ge-
schiehte der Lande Braunschwoig und Lüneburg
(Göttingon 1865-57, 3 köt., 2. kiad.); Das Kur-
fürstontum Hannover 1803—13. (Jena 1867).

Havenstein, Rudolf, a német birodalmi bank
olnöko, szül 1857. Moseritzben. Tanulmányai \\o-

fejeztóvel törvényszéki jegyz lett egy kisobb
német városban, ahonnan 1890. már mint birót
helyezték át a porosz pénzügj-minisztóriuraba.

1900-ban a német «Seeha}idlung»-nak lett elnöke

ós e vállalatot oly sikerrel vezette, hogy alaptö-

kéjét csaknem megháromszorozta. Határozott íté-

lképessége, pénzügyi képzettsége és éleslátása,

de emellett hivatalnoki fegyelmezettsége és a po-

litikától való tartózkodása tették alkalmassá arra,

hogy 1908. az agráriusok által támogatott Hei-
ligenstadt Károllyal szemben öt tegyék a német
pénzvilág legelkelbb állásába, hírneves eldje,

Koch helyébe.

Have pia aniina ! (lat.) a. m. Isten veled,

jámbor lélek ! Gyakori sírfelirat.

Haverfordwest (e(}t8d: hewerfordueszt), Pembroke
county székhelye Dél-Walesben, (i9ii) 5920 lak.,

egy régi ersség tornyával és egy XH. sz.-beli

apátság romjaival.

Haverhill (eáted: hewerhiU), város Massachusetts
északamerikai állam Essex countyjában, a Morri-

mac jobbpartján, (isio) 44,115 lak., cipgyárakkal,
pamut és posztószövéssel, téglagyárakkal.

Haverland, Anna, német színészn, szül. Ber-

linben 1851 jan. 8., megh. Blasewitzben 1908 máj.

29. Színészni pályáját Lipcsében kezdte meg
1871—74. 1896 óta a berlini Königliehes Schau-
spielhaus tagja volt. Kivált mint drámai hsn
tnt ki. Önállóan megjelent mve : Loee Blátter.

Skizzen (Düsseldorf 1891).

Haver-Schmidt, Frango'>s, németalföldi író,

szül. Leuwardenben 1835 febr. 14., megh. Schie-

damban 1894 jan. 19. Leidenben teológiát tanult

és 1859. Foudgimiban, 1862. Den Helderben, 1864.
Schiedamban volt ref. lelkész. Diákkorában, 1850—
1853-ig, szellemes és mulatságos emlékezéseket
(Immortellák címmel), szerelmes verseket (Tij-

gerlelies) és románcokat írt. Összegyjtve a kö-
vetkez címmel jelentek meg : Snikken en grim-
lachjes. Academische poézie van Piet Paaltjens

(Schiedam 1867, 6. kiad. 1888). Utóbb H. csak pró-

zát írt, realisztikus, olykor melankolikus novellá-

kat ós rajzokat. Életi'ajzát megírta Ja« ten Brínk.
Havers-féle csatornák a tömött csontot átjáró

ílnom csatornarendszer, melyben a csont erei ha-
ladnak. Bvebben 1. Csímt.

Haverstraw (ejtsd: havvers»trao), város New York
északamorikai állam Rockland countyjában, a
Hudson jobbpartján, (i9io) 5669 lak., téglagyárak-

kal, mészkbányával. Közelében van Stony Point

(az 1779 júliusi ütközet színhelye).

Havet (^t«d: avé), Ernest, francia bölcsész, szül.

Parisban 1813 ápr. 11., megh. u. o. 1889 dec. 26.

Elbb a Sorbonneon, majd a Collége de Francé-

ban tanította a latin ékesszólást. Fmvei : De la

rhétoriquo d'Aristote (1846) ; Jésus dans l'histoire

(1863) ; Le christianisme et ses origines (1872—
84, 4 köt.), melyben a görög bölcsészeinek a ke-

reszténj'ségro gyakorolt hatását igyekszik kimu-

tatni. — Fia, Louis, szül. 1849. Parisban, 1885
óta atyja utóda a Collége de Francéban. Fmve

:

De Saturnio Latinorum versu (1880). — Ennek
öccse, Julién, szül. 1853., megh. 1893, a közép-

kori francia történet érdemes munkása volt. Cik-

keit Oeuvros címen adták ki (1896, 2 köt.).

Havi Mihály (havasfalvi), színész és színigaz-

gató, szül. Gyergyószentmiklóson 1810 jún. 26.,

megh. Pesten 1864 ápr. 7. Papnak készült, de

színésszé lett, az 1837. megnyílt Nemzeti Szin-
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háznak is tagja volt. de 1838. már Kassán talál-

juk. 1847-ben Bsabó Jtaaetíel együtt magyar dal-

társulatot aaenmett s bejárta vele Ausztriát,

olasz- és Franciaországot Az 50-es években vi-

dóki sztnigazgató volt, 1860. magyar operát vitt

Bakarestbe, de ott megrbukott. Azután hírlapírás-

sal foglalkozott s hol külföldön, hol Mair>arorszá-

gon tartózkodott. Ú?>' írta alá majrát : «Havi vi-

lágigazgató*. Kóbor élett'nok az az érdeme, hogy
a magyar zenét meirismertotte a külfölddel. Sok
cikket és színmvet írt. operákat fordított.

Havi baj. 1. Háti tisztuUíJS.

Havi boldogasszony, I. Boldogasszony.
Havi dijfizetéses népbiztositáa, 1. ^ztosüás

(életbiztosítá-^í).

Havi ellenrzés. Havonkint szokásos min-
<1en rendflwree kön^nrelés ellenrzése, mely alka-

lommal OsanáUilják a fkönyvi szWlák össze-

k'»Mt és eaek végösszegét ^szehasonlí^ák a meg-
f<-!*>l elsAfBye^raési könyvek végösszegével. Ez

• 1 1As az á. n. ham forgalmi kimutaiás, v.

Imérleg, mely azonban csak arról g>'öz

iiit-g, hojry számszerülep a könyvelés helyes. Nem
irtak-e valakinek számlájára oly tételt, mely eg>'

másik egyén számlájára vonatkozik, e tekintet-

ben a havi forgalmi kimutatás utasítást nem ad.

Az el"'^'
•'-' ':isebb szabású üzletekben rendesen

csak iként szokták végezni.

Ha\ . ..o-wvlás (havi vérzés, havi baj, havi fo-
l'i'i <. lat. menstrnaUo), az a vérvesztes^, amely'.a

I > t. íion nemi érettségével (nálunk a 13—15.
IMík s rendszerint 28 napi idközökben

, misTiem az 50. év körül elmarad (kli-

i!::i\ . A H. í'lyamatába tulajdonképen két külön
. •itaiii iiuik'Mlfs tartozik. Az egyik rejtve folyik

le : ez avdeérés, a Graaf-féle tüsz repedése, a pe-

tének kilépése fészkébl, az ovaríumból. A másik
láthatóvá lesz, amennyiben a méh nyálkahártyá-
ján végbement változások egj^k timeményeké-
peii meszjelenik a véraés. Ez a tuliú<l<)n^^P^iú

ineiistru.itio, amaz az ovúlatio. E kett között

bensó összefüggés van : egyszerre kezddnek az
iíjukortMm és egyszerre sznnek meg az aggkor
küszöbto. Pet^rés nélkül nincs menstruatio ; a
peteféeeek Ubtása után a H. kimarad. De pet«-
é-^- '^"leválás lehetséges H. nélkül; emellett

'>k az esetek, amikor a fiatal leán>-ok-

;< f.ii-t/.nik, mieltt még a H. náluk
t volna: valamint azok az
a szoptatás ideje alatt t^ra

-ik, anélkül, hogy a H. az utolsó szü-

•állott volna. A H. rendesen 3—4 napig
tart s mintegy 100—200 gramm vérveszteség-

gel jár. A vérzés a méh nyálkahárty^ának hiy-

száledényeibl kwül ki és pedig úgy, hogy a duz-

zadásig telt hfüszáledényekböl, annak falain ke-

resztül, kilépnek a vérsejtek. A vérzés szüntével

a méh nyálkahártyája lelohad s a lehámlott sej-

tek helyén újak képz<lnek. A H.-t annak jeléül

tekintjük, hogj' az utol.só érett pete nem lett meg-
termékenyítve. H.-saljáró változások a méh nyál-

kahártyáj.HH biztosítják a méhnek azta tehetségét.

amelynél fogva képes a megtermékenyített petét

magába rejteni és kiviselni. A H. tehát élettani és

nem kóros folyamat, mely a legtöbb nnek semmi-
féle kellemetlenséget nem okoz. De némely n<Uc

a H. idejében valósággal betegek; zavart ná-

luk az emésztés, fáj a fejük, álmatlanok, izgatot-

tak, levertek ; a brükön apró kelések, csalánki-

ütés, az arcban duzzanat mutatkozik, s az idege-

sebbjénél olyan görcsrohamok lépnek föl, hogy
2—3 napon át nagy betegen fekszenek az ágyban.
Ez a H. zavarának egyik alakja (cüszmenorrhea).

Más természet zavar az amenorrhea, a H. hiánya
és a meuorrhagia, az igen b vérveszteséggel

járó menstruatio.

A H.-nál követend magatartásra nézve az
els dolog a tisztaság. Ebben a tekintetben még
manapság is roppant elavult nézetekkel kell

szembeszállni, amilyen az, hogy ez idben nem
szabad fehérnemt váltani, nem szabad mosa-
kodni. Ellenkezleg; naponta többször is lehet,

st kell külsleg langyos vízzel mosakodni. Pecs-

kendés nem ajánlatos, hacsak egj'ébként or-

vosi rendeletbl nem szükséges. Fürdeni csi^ a
vérzés szüntével szabad ; a hideg fürd határozot-

tan tilos a H. idejében. A fehérnem kímélése
szempontjából s meghlés kikerülésére is nagyon
célszer kötelék viselése, amely törülközbl is el-
állítható s szalagai felköthet. Ágyban maradni
csak akkor kell, ha az orvos egyenesen rendeli ; de
kerülend a megerltet munka és mozgás, na-

gyobb gyaloglás, korcsolyázás és fképen a tánc. A
házas életben ilyenkor szigorú önmegtartóztatás

a követend szabály.

Havi vakság, a lovak idnként visszatér, gyu-
ladásos szembetegsége. A gjiiladás az érhártyá-

ból, a sugártestekból és a szivárványhártyából

indul ki, de utóbb a szem többi részei is megbete,

gednek. A betegség okozója ma még ísmeretlen-

de nagyon valószín, hogy valamely mikroorga-
nizmus, mely a takarmánnyal vagy az ivóvízzel

kerül az állatokba; erre utal az a tapasztalás,

hog>' a nedves, agyagos vidékeken a betegség
sokkal gyakoribb, mint a dombos, meszes taiigá

vidékeken. Az öröklésnek a betegség keletteoé-

sében kevesebb szerepe van, mint azt régebben
hitték. A gyuladás kezdetén fénykerfilés, könnye-
zés, a szaruhártya enyhe elboniályosodása tttnik

fel, azonkívül az elüLs szemcsamokban sárgás
ízzadmány jelenik meg, a pupilla megszflkttl, a
szivárványhártya sárgás-zöldes szint ölt, a aziein-

golyó nyomogatása pedig fájdalmat okoz. Ewek a
gyuladásos jelenségek 8—14 nap múlva rendsze-

rint eltnnek, a nyomai azonban legtöbbször min-
denkorra megmaradnak. Az esetek többségében,

különösen ha az állatok a fertzött vidéken ma-
radnak, a g>'uladás hetek v. hónapok múlva több-

ször is megiamétfödlk, míg végre a snmgolyó
sorvadása, a snosdeBCse elhomályoflodása, az ér-

hártya megvastagodása, az idé^iártya lerálása

következtében a UMképeeaég teUesen megnOnik.
Ritkábban okos egyszeri gyuladás megvakolást.
Az eseteknek 30—40*/o-Aban mindkét sasm meg-
betegszik.

Havi sárlat. H.-ot készítenek egyes fidetí

könyvdcbMi az eUenönés cédából. így öessea^ák
a pénztári bevételt és Uadtet és levoivák a kett
különbözetét, mely összegnek a pónstárban jelent-
kezni kell. Vagy OSBiea^ák aftkOnyvd^ftönyvét,
melynek vég06negeiigjaiMsaiö68SBg,mintamely
összeg a fkönyv ösbks számláin siarep^.
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Havlicek, Karel (álnevén Borovsky), cseh író

és publicista, szül. Borovában 1821 okt. 31., megh.
Prágában 1856 júl. 29. A cseh irodalomban az

újabb publicisztikai stílus megalapítója. 1846—
48-ig szerkesztette a Prazskó Novinyt (Prágai

Hírlap), 1848-ban megindította a Národní Noviiiyt

(Nemzeti Újság), Auszti-ia akkori legjobb szláv-

nyelvü politikai lapját. A demokratikus alkotmány
érdekében írt tüzes cikkei miatt 1851. Brixenbe
számzték s csak 1855. tért vissza betegen Prá-

gába. Brixenben írta két elragadóan szép és csí-

ps szatíráját : Krest svatého Vladimira (Szent

Vladimír keresztelése) és a Tyrolské elegie (Ti-

roli elégiák), de ezek csak halála után jelentek

meg. A cseheket óvta az ers orosz barátságtól,

amelybl maga teljesen kiábrándult. Lelkes
apostola volt a csehek és tótok gazdasági és kul-

turális egyesülésének. Politikai mveit 5 köt.-ben

kiadta Tobolka (Prága 1900-908); költi mv. 3
köt, Quis (Prága 1906—908) a Cesti spisovatele

XIX. stoleti c. vállalatban. V. ö. Tuma, K. H. B.

(Prága 1885) ; Quis, Korespondence K. H. (u. o.

1903) ; Masaryk, K. Havlicek (2. kiad., u. o. 1904).

Hávord (azéltt : Hovnlla), kisk. Szatmár vm.
nagysomkúti j.-ban, (1910) 306 oláh lak. ; u. p. és

u. t. Nagysomkút.
Havre, Le (ei}t8d:i6ávr), \. Le H.de Gráce, az

ugyanily nev járás szókhelye Seine-Inférieure

francia dép.-ban, Franciaországnak Marseille után
legelentékenyebb kikötje, (1911) 1.36,159 lak. A
Szajna 9 km. széles torkolatának jobb partján, a

100 m. magas Héve-fok lábánál épült cukor- és

petroleumflnomítokkal, több kémiai gyárral.üveg-,

tégla-, gép-, hajó-, kötélgyártással, pamutfonással,

szövéssel és festéssel, vas- és rézöntökkel és do-

hánygyártással, gzmalmokkal, kábel-, konzerv-

és papiros-gyárral. Iparánál jelentékenyebb még
a kereskedelme, Észak-Franciaország egyik leg-

jobb kikötje, két ersség és 3 parti battéria védel-

mezi. A kiköt egy elkikötbl és 10 medencébl
áll, az utóbbi évtizedben is nagy mértékben bví-
tették, területe kb. 100 hektár és kiköt partja

16.000 m. 7 világítótorony és számos hajóomel
(dokk) van a kikötben. A nagy, 7 m. mély járatú

tengeri hajók csak a 3 órát tartó áradáskor juthat-

nak a kikötbe. Rendes gzhajójáratok vannak a
ft-ancia kikötkön kívül a föld összes nagy ki-

kötibe, valamint a francia gyarmatok fkikötibe.
Élénk a hajózás a Szajnán is. A tengeri forgalom
éi-téke 1911-ben 2715 millió frank, a jelentéke-

nyebb beviteli cikkek : pamut, réz, cink, gyapjú
és brök, kaucsuk és guttapercha, festékfák

(Nyugat-Indiából), cédrus-, mahagóni-, ébenfa ós

ópületfa, kávé, bors, indigó, gépek, petróleum és
rizs ; a kiviteli cikkek : burgonya, vaj, finom olajok,

festékfa-kivonatok, selyem-, pamut, gyapjúszöve-
tek, bútorok, párisi divat- és bronzáruk, ruha és

fehérnem, kocsik, automobilok. Le H. mint újabb
város mvészi beccsel vagy történelmi értékkel
bíró épületekben szegény. Legszebb része az 1854.
lerombolt bástyák ós sáncok helyén van. Legélén-
kebb utcái a kiköt mellékétl eltekintve a Boule-
vard de Strasbourg, a régi városban a Rue de Paris.
Iviválóbb épületek : a Notre-Dame- ós St. Fran-
vols-templomok a XVI—XVII. sz.-ból valók, gót-
és renaissance-izlésben ; a városháza ; a múzeum,

amely eltt Bemardin de St.-Pierrenek és Casi-

mir Delavignenak, a város szülötteinek bronz-

szobrai állanak; a városi könyvtár több mint
50,000 kötettel ; a Frascati-htel és végül az
aquariimi. Törvényszéke, fiú- és leánynevel-
intézete, fels kereskedelmi és hajózási taninté-

zetei vannak, továbbá van ipari és mvészeti
iskolája, tzsdéje, kereskedelmi kamarája. A
magasan fekv Gte d'Ingouvillei villatolephez

sodronypálya vezet fel. H. mellett van St.-Adresse,

igen látogatott tengeri fürd. I. Ferenc 1516. a
jelentéktelen római Constantia Castra helyén és

a Notre-Dame de Gráce közelében alapította a
várost és a kikött. 1562-ben a protestánsok
az angolok kezére játszották, de 1564. ismét el-

vesztették. Richelieu, Vauban ós I. Napóleon
tettek legtöbbet a város fólvirágoztatására. Egy-
koron székhelye volt egy indiai társaságnak,
amely Madagaszkáron és egy Szenegál-társa-

ságnak, amely a Sze- egál partjain alapított gyar-
matokat. V. ö. Boréit/, Hist. de la ville du H.
(Havre 1883—85, 5 köt.) ; Siegfried, Le H., ma-
ríné, commerce, Industrie, etc. (u. 0. 1885) ; Si-

mons, L. H. et les cotes du Calvados (Paris 1894)'

Havre de Ckrace (ejtad hewer de (fresz). kiköt-
város Mayland északamorikai állam Harford coun-

tyjában, az 1900 m. hosszú híddal áthidalt Susque-
hanna torkolata mellett, (1910) 4212 lak.

Haw., természetrajzi nevek után Haworth
Adrián Hardy angol entomológus és botanikus
nevének rövidítése, szül. 1772., megh. 1833. Littlo

Chelseaben. Legnevezetesebb mve: Synopsis
plantarum succulentarum (London 1812, Nürn-
berg 1819).

Hawai-szigetek, 1. Sandwich-szigetek.
Hawarden (ejtad: hauardo) V. Harden, város Flint

walesi countj^ban, (1911) 20,575 lak., szén-, vaséro-

és glaubersóbányászattal, agyagiparral ; a Stan-
leyk régi kastélyának romjaival, amelyet 1265.
Llewelyn lerombolt, a korona újra fölépíttetett és
a parlament serege 1678. ismét romba döntött.

Szép park közepén áll Gladstone lakóháza.

Haweis (eótsd: hatsz), Hugh Reginald, angol lel-

kész és író, szül. 1839 ápr. 3. Eghamban, megh.
1901 jan. 29. Az ú. n. Broad Church egyik leg-

kiválóbb képviselje volt. Mint Garibaldi barátja,

részt vett az olasz forradalmi mozgalmakban ós
utóbb sokat fáradozott azon, hogy Wagner Ri-

chárd mveit Angliában meghonosítsa. P mvei

:

Thougts for the times (12. kiad. London 1881) ; My
musical life (4. kiad. u. 0. 1888) ós Music aud Mo-
rals (17. kiad., u. 0. 1896).

Hawick (^tsd: hivikk), város Roxburgh skót

countyban, (i9U) 16.877 lak., harisnya- és keztyü-

készítéssol, tweed névon ismeretes plaidszövéssel,

közelében ogy magaslaton római tábor maradvá-
nyaival. Az angolok 3 ízben (1418., 1544. ós 1570.)

földúlták.

Hawke (ejtsd: hauki), 1. nagy obol Now-Sealand
É.-i szigetének K.-i részén, az egymivstól 80 km.-
nyire lev Kidnappers-fok és Mahia-félsziget kö-

zött. Cook kapitány fedezte föl 1769. — 2. H.,
tartomány a hasonló nev öböl partjain, területe

11.377 kni.«, 35.-4Í-1 lakossal.

Hawkesbury (eütsd: baukMböri), folyó Ausztrália

New-South-Wales tartományában, a Blue-Moun-
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tains eiryík hegyén ered WoUondilly néven, föl-

\

.

* T)eant a Broken-öbölbe (Csondes-ooeán)

-za 528 km., vízterülete aS.OOO km«.
'!< iiu' Ktiiy völgyét áradátiai öntözik.

Hawkins (ejtal: kMkiBn), 1. Asdkofty Hope,
angol író, 1. Hope.

2. H., Benjámin Waterhouae, angol természet-

tudós, szül. Londonban 1807 febr. 8., m^h. New
Yorkban 1889. Eiointe szobrász akart lenni, de az-

után a természettudományokra, fképen a geoló-

giára adta magát. Múvci : Popular comparatíve
anatomy (London 1840) ; Elements of fórra (1842)

;

Coraparatire view of tbe humán and animál frame

(18dO) ; Artistic anatomj' of the horse (1865); Of
the cattltí and sheep (1867) ; Of the dog and deer

(1876) ; Atlas of elementary anatomy (Huxley-vel,

1865). Nevezetesek a newyorki park részére a
kihalt óriás állatokról készített reprodukciói.

3. H., John, sir, angol tengerész, szül. Ply-

mouthban 1520., megh. 1595 nov. 21. Rabszolga-
kereskedés által nagy vagyonra tett szert. Erzsé-

bet királyn uralkodása alatt kincstámukká lett.

1588-ban a gyzhetetlen armada ellen mint al-

tengernagy harcolt Erzsébet azután H.-t lovaggá
nevezte Ö.

i. H; John, sir, angol zenetörténetíró, szül.

1719 márc. 30. Londonban, megh. 1789 máj. 20.

Tizenhat esztendei munkájának eredménye hiras

miivp : General history of tíie science and praetice

of music (1776. 5 köt.). 1741-ben megalapította a

Madrigál Societyt.

Haworth (ejtwi : hévönh v. hartii), város York an-
gol countybMi, (iwi) 6505 lak., gyapjúszövéssel.

Hawthome(4)(Bd: b»o«shoni), 1. Julián, amerikai
Iro, H. 2. Üa, szül. 1846 jún. 22. Bostonban. Ta-
nulmányait Cambrídgeben és Drezdában végezte.

Kkinte mémökösködött, majd egészen az iroda-

lomra adta magát. Megírta többek között atyja

életrajzát is. Nagyszámú regényei közül magya-
rul m^eientek: Maünaison Arkibald (ford. Uj-

kéri. Bodapest 1895); Betörés a Manhattan-bankba
' ' rpgóny, u, o. 1904); Ki volt a tettes?

> 1890. évf.); Tragikus titok (Pesti

1........ ..^J.3. évf.).

2. H; Xathaniel, amerikai író, szül. 1804júl. 4.

S:il<>rntM>ii ^Massachusetts), megh. 1864 m^j. 19.

on (Massachosetts). Els regénye, a
•réböl vett Fanshawe (1828) még nem

áru^a el késbbi kiváló tehetségét és csak Twice-
to!d Talcs (1837) c elbeszéléseivel aratott sikert.

'>zen fogadták az ifjúságnak szánt
• r's Chair, Famous Old People és The

: :y Tree (1841) c. köteteit, amelyeknek tár-

fiz amerikai történelembl vette. Sophía
y ;//,../// val való házassága után Concordban
t'I'.i. ; le és ottani házát Mosaes firom an

- .'3) c. mesteri nú**^^^ tette isme-

<alá4járól jobban gondoskodhas-
'm hivatalban vállalt alkalma-

kai intrikák következtében
• ..• : ta meg hatalmas regén>'ét :

The ~ !l850), amely az amerikai
regi'ii,. .. ivíiii.hh nipst*>riii0ve. Ezzel

páratlan - - ötezer pél-

dánya ket ;, . oró és mély
érzés jellemzi The Uouse of seven Oables (1851)

és The BUthedale Románcé (1852) c. regényeit is.

Ezekkel egyidejleg jelent meg az ifjúságnak

szánt Wonder Book for Gírls and Boys (1852).

amely a görög mitológiát és hósmondát dolgozza

fel és még ma is kedves olvasmánya az amerikai
fiatalságnak. 1853-ban Liverpoolba amerikai kon-

zullá nevezték ki és csak 1860. tért vissza Ame-
rikába. Ez id alatt bejárta Angliát, Franciaor-

szágot és Olaszországot. Utazásaínak eredménye
The Marble Faim or Románcé of Monté Béni

(1860), melj-nek elmét az író az angolországi ki-

adásban Transformation-re változtatta és s^mos
útleürás, melyek részben halála után jelentek meg
(English Note Book 1870, French and Italian

Note Books 1871). H. az angol próza egyik
legkiválóbb mestere. Stílusa a klasszikus egyszer-
séget és költi finomságot a férfias ervel egye-

síti. Apró rajzaiban és novelláiban az amerikai
életnek hangulatos, néha romantikusan színezett

képét adja. Többnj'ire az emberi életnek sötét és
komor oldalait tárgj'alja é? nagy regényeiben mé-
lyen járó erkölcsi problémákat dolgoz fel. összes
mvei 1902. 13 kötetben jelentek meg. Magyvnl
megjelent : Átalakulás vag>' a Monte-Beni család-

rege, ford. Veres Sándor (Budapest 1871) ; A
nászutazás : Annácska els utazása ; A honleány,

fordította Sasvári Ármin (u. o. 1877) ; A gyémánt-
király (u. 0. 1877).Legjobbéletrajzát fia, Julián H.
irta meg : Nathaniel R. and his Life (New York
1884, 2 köt.) és H. and his Circle (u. o. 1903). V.
ö. H. James, Nathaniel H. (London 1880) ; G.

Lathrop, Study of J. H. (Boston 1886) ; Contoay,
Life of H. (New York 1890) ; Woodberry, Natha-
niel H. (Boston 1902).

Hazo (ejtsd: axo), Franfois Nicolas Benit, báró,

francia tábornok, szül. St. Didierben 1774 jim.

24., megh. Parisban 1838 jun. 25. Fiatalon lépett

be a mérnök-karba. Nagyobb tevékenységet 1809.

Saragossa ostrománál fejtett ki. k wagrami tit-

közettien mint ezredes tüntette ki magát, aztán
Spanyolországban Lerida és Mequinenza gyors
bevétele által. 1812. mint dandár-parancsnok Na-
póleon vezérkarához tart^^zott s a mohilevi ütkö-

zet után kiváló szolgálataiért hadosztály-parancs-

nokká neveztetett ki. 1813. Hamburg erdítését

vezette ; Kaimnál fogságba került és csak a pá-

risi béke után bocsátották szabadon. Noha 1815.

Napóleon visszatéréseké átment ehhez és részt

vett a Waterlooi csatában, XVIII. Ligos mégis
kinevezte t a múszaki osaiMUok íinspektorává.

1832-ben Gérard alatt H. az aatwenwni cita-

della ostromát vésette s végfll kid<dgozta Pária

megersítéeáiiek tervéi Liuos Fttlöp 1832. pairi

rangra emelte. V. ö. Mengin, Notíce historiqne

sor le général báron H. (a Spectatenr militaire

c. folyóiratban).

Haxthaoaen, Augmi, báró, német nemzet-

gazda, szül. Bökeodorflwa 1792 febr. 3., megh.
Hannoverben 1866 dec. 31. Cher die Agrarver-

fassung in dem Fürstentum Pmlerbom und Korvei

(Berlin 1829) c. müvével magára vonván a figyel-

met, a porosz király me^izta Porooország agrár-
viszonyainak tannlmányozásával ; hasonló meg-
bízást iDspott késbb az orosz cártól is. Tanulmá-
nyainak eredményét összefoglaló múvei közül ne-

vezeteaeMwk : Die landliche Verfassung in derPro-
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vinz Preussen (Königsberg 1839) ; Studien über

die innern Zustánde, das Volksleben und insbe-

sondere die landlichen Einrichtungen Russlands

(Berlin 1847—52, 3 Icöt., franciául is megjelent)

;

Die lándliche Verfassung Russlands (Leipzig 1856,

2 rósz).

Hay (ejtsd: hé), Jb^w, araerikai államférfiú, szül.

Salemben(Ohio) 1838 okt. 8., megh. Newburyben
1905 júl. 1. 1861-ben Lincoln elnök magántitkára
lett s a polgárháború alatt, mint annak hadsegéde
az alezredességig emelkedett. Lincoln halála után
mint diplomata mködött ; megfordult Parisban,

Bécsben, Madridban és Londonban. 1898-ban a

spanyol háború kitörésekor külügyi államtitkár

lett s ö kötötte meg az amerikai-spanyol békét,

1900. pedig az angolokkal a Panamaszoros-szer-
zódést. (L. Hay-Fauncefote-szerzödés). H. ki-

tnt mint költ, író ós publicista is. Legnevezete-
sebb müve Lincoln elnök életrajza, melyet Nicolay
ezredessel együtt írt (1890, New York). Beszédei-

nek gyjteménye 1906 jelent meg New Yorkban.
Hayange, város, 1. Hayingen.

Hayden, Ferdinánd Vandeveer, amerikai geo-

lógus, szül. 1829 szept. 7. Westíieldben, megh.
1887 dee. 22. Philadelphiában. 25 éves korában
felfedez útra indult Észak-Amerika Ny.-i részébe,

ahonnan becses gyjteményt hozott. Az 1867. év-

ben, mint philadelphiai tanár, a fels Missouri
vidékét tanulmányozta és 1870—1878 között a
Yellowstone-forrásvidék nevezetes gejzírjeit is-

mertette meg a szakkörökkel. Errl szóló müve

:

The Yellowstone National Park, and the moun-
tain region of Idaho, Nevada and Utah címen,
pompás illusztrációival világszerte feltnést kel-

tett. North America címen Solwynnel egj'tt nagy
mvet írt, amely 1883. Londonban jelent meg.
Ezeken kívül még mintegy 50 kisebb-nagyobb ér-

tekezést irt.

Haydenit (ásv.), sárgás chabasit, amely több-

nyire a romboéder szerint ikreket alkot. Lelhelye
Marylandban Baltimore.

Haydn, 1. Franz Joseph, osztrák zeneszerz,
az újabb kor hangszeres zenéjének els nagy
mestere, szül. Rohrauban (Alsó-Ausztria) 1732
ápr. 1., megh. Bécsbon 1809 máj. 31. Atyja kocsi-

gyártó volt, tizenkét gyennek között a sorban
második. Szkös anyagi viszonyok között éltek.

H. els zenei ismereteit unokabátyjától, Frank ta-

nítótól nyerte. 1740-ben, nyolc éves korában,
Bécsbe ment, ers zenei érzéke és cseng szoprán-
hangja bejuttatták a Szt. István-tomplom kóru-
sába. Tanítója nem volt, mint autodidakta igye-
kezett behatolni a zeneszerzés titkaiba. Amikor
hangja mutálni kezdett, a kónistól meg kellett

válnia. Zongoraleckékkol tartotta fenn magát.
1750-ben mogismorkedott Porporával, a híres
olasz zeneszerzvel, aki énektanár volt Bécsben és
H.-t zongoraklséröi minségben alkalmazta. Por-
pora szolgamódra bánt az ifjú mvésszel, de a sok
bántalmat feledtette azzal, hogj' a zeneszerzés
elmóletébon útmutatásolíkal szolgált száraára.
Porporánál H. raofrisniorkodett Wagenseillal,
öluckkal óa DittersdorfTal. Idközben kompozíciói,
zongoraszonáták (kéziratban), kezdtek elterjedni
a közönség körében és megnyerték száraára töb-
bek között Fümberg báró jóindulatát is. Füm-

berg ajánlatára H,-t Morzin gróf házi zenekará-
hoz szerzdtette karmesteri minségben. Füm-
berg kamarazenotársasága száraára írtaH. (1755)
els vonósnégyesét (b-dur). 1759-ben Morzin gróf
birtokára költözött Lukavecbe, Pilsen mellé s két-

száz forint fizetésben részesült, ami lehetségessé

tette számára, hogy családot alapítson. Feleségül

vette Keller fodrász Mária Anna nev leányát.

Mária Anna veszeked, bigott és zenei dolgokban
értelmetlen n volt és negyven esztendeig kesei'í-

tette H. életét (1760—1800). Lukavecben írta H.
els szimfóniáját (d-dur 1759). 1760ban Morzin
gi'óf feloszlatta zenekarát. H. néhány hónapig
állás nélkül volt, 1761. azonban Esterházy Pál
Antal herceg (raegh. 1762) szerzdtette kismar-
toni zenekarához (Worner G. S. mellé) raásodik

karmesternek. Werner 1766. raeghalt és H. els
karraestere lett a zenekarnak, amelynek létszá-

mát Esterházy Miklós József alatt 16-ról .30-ra

emelte. 1790. megh. Esterházy Miklós herceg és

utóda, Esterházy Antal herceg elbocsátotta zene-

karát. H.-nak azonban meghagyta karmesteri cí-

mét és 1400 frt nyugdíjat biztosított számára. H.

így megszabadult elfoglaltságának nagy részétl,

anyagilag független helyzetbe jutott és amikor a

hercegtl szabadságot is kapott, Salomon heged-
mvész rábeszélésére kiment Londonba. Az els
londoni tartózkodása 1790—92-ig tartott és rend-

kívüli erkölcsi és anyagi sikerrel járt. H. ekkor
írta hat leghíresebb, ú. n. londoni szimfóniáit.

Angliában nagy ünneplésekben volt része. Oxford-

ban(1791 júl.8.)díszdoktorrá avatták. (A szertartás

alatt az ú. n. Oxford-szimfónia korült bemutatóra).

1792. visszatért Bécsbe, ahol szeretett barátjának,

Mozartnak halálhíre mélyen lesújtotta. 1792

—

94-ig tanította Beethovent is, a tanításnak azon-

ban véget vetett H. raásodik londoni úlja, amely
1794—1795-ig tartotta távol a mestert kedves
Bécsétl. 1794 jan. 22. megh. Esterház>' Antal

herceg, utóda, Miklós, újraszervezte a házi ze-

nekart és felszólította H.-t a karmesteri teendk
ellátására. H. ekkor volt zeneszerzi tehetségének

teljében. A legmagasabb fejldési fokot azonban
csak 65 éves korában érte el, ekkor írta ugyanis
legnagyobb alkotásait : a Die Schöpfimg és a Die

Jahreszeiten c. oratóriiunokat. A Die Schöpfung
szövegét, Milton Elveszett paradicsomából, Hán-
del száraára Sidley állította össze, a Die Jahres-

zeiten vei"seit Thorason írta. Nóraetre mind a két

müvet van Swieten fordította le. A Die Schöpfnug
1797 ápr. 29. és 30.. a Jahreszeiten 1801. ápr. 24.

került bemutatóra Schwarzenberg herceg palotá-

jában. H. élete utolsó éveiben sokat betegeskedett.

Az utolsó esztendben már alig hagyta el a szo-

bát. Meghalt néhány nappal azután, hogy a fran-

ciák bevonultak az osztrák fvárosba. Ez volt

utí)lsó nagy fájdalma. Müvei sokfélék. Összes

mveinek kiadását 1908. indította raog a Breit-

kopf és Hartol-cég, Mandycíevszki szerkesztésé-

ben. Az összes raflvek kiadását nyolcvan kötetre

tervezik. Nevezetesebb mvei : 104 szimfónia

;

legismertebbek: Mit dem Paukenschlag (1791),

Mit dem Paukenwirhel (1795), Oxford-szimfónia

(1788), AbschiedssjTuphonie (1772), La chasse

(1780), Kindersymphonie ; 16 operanyitány; 20
zongora-, 9 heged-, 6 gordonkaverseny és 16
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vorsenymú más hangszerekre ; 3 zongora-hár-

mas, 90 vonehármas ; 175 darab baritonra ; 33
zongorsstonAta ; sok. tánc ; 2ti mise, 13 offerto-

rium, 2 rekviem, 2 Tedeum ; 24 opera (köztük

:

La vera constanza, Orlando paladino) : 1 operett

<Der Apotheker) ; 36 dal ; 1 Urai jelenet (Ariadné

auf Naxos). A neki tulajdonított múvek között

sok az apokrif. A H.-ról szóló irodalomból kiemel-

jük : S. Mayr. Brevi nutizie storiche delia vite e

delleopere di Gius H. (1809); X>ie», Biographi-

sche Nachrichten v. J. H. (1810) ; G. Carpani,
Le H«-'i"" 1812 és 1823); Seebitrg Fr., J. H.

(181' igy H.-biográíIája, amelyet Mandy-
czeY>_... .., „ tt be : Shmidt Leop., J. H. (1898);
Brenet, H. (1909). Születésének századik évfor-

dulóját 1909 máj. 2ó—29. nagy ünnepségekkel
ülték meg Bécsben és Kismartonban.

2. H.. Johanti Mkhad, H. 1. öccse, Weber K.
Jl. és Reicha mestere, osztrák egyházi zene-

OKfiö, szül. 1737 szept. 14, megh. Salzburgban
1806 aug. 10. 1744—175-ig a bécsi Szt. István-

templomban szóló szoprán^ekes, 17ö7. Nag}'-

yáradon karmester, 1762. Salzborgban zenekari

igazgató, majd a bencés sz^zetesrend Szt. Péter-

tomptomának orgonása lett. Müvei nagyobb részt

egyházi kompozíciók (28 mise. 114 gradualia, 67
oflertorium stb.); zenekari müvei közül (30 szimfó-

nia, 50 orgonaelójáték. táncok, indulók) több bát>'ja

neve alattjelent meg.l808-ban megjelent Salzburg-
ban életit^za, ismeretlen szerztl. V. ö. Ottó
Srhmid. J. M. H. (1906).

Haydock («)tod: hédok), falu Lancaster angol
countyban, (1911) 9649 lak., kószénbányákkal, kö-

zelében H. Lodge örültek háza.
Haydon (^tsd: faédn), Benjámin Bobért, angol

festó, szül. Pljmonthban 1786 jan. 25., megh.
\9Á& jún. 22. A londoni mvészeti akadémián
képezte ki magát. Els mvei : Mária és József

(1807) ; Dentatús me^yilkolása (1809) ; Salamon
ítélete (1814). Kitünö képei : The motíí election

;

The chairing of members: Napóleon a nap le-

mentétszemléli; Eukles halála. Szüntelenül kutató,

elégedefien szellem volt. Nagy tehetsége volt a
genreképfestéere, ezt bízon^i^a : a Ponch kiadó-

hivatala eltt tok>ngó néptömeg képe (London,

National Gallery), de korának Ízléséhez képest

horoikuá ábrázolás<^kkal akart hatni és az orosz-

lánok izomzatát tanulmányozta, hog>' azok min-
tájára alkossa meg hseit, öngyilkos lett. önélet-

rajzát és n^Ióit kiadta Taylor T. (London 1853).

Haydnck. Max. német mikológos, szül. 1842.
Stralsundban, megh. 1899. Berlinben, hol 1879
óta az Institut f. Gánmgsgewerbe-n müit magán-
tanár mködött és különösen az éleszt tápl^o-
zástanával foglalkozott. Dolgozatai nagyrészt a
^V<x;henschrift f. Brauerei és Zeitschrift f. Spiri-

tusindustrie-ben jelentek meg. Baek kfiíül nagyc^
jp|0ntó<^<niok azok, melyek az tiesrtfinek viaelke-

•nbz savak iránt, az éleszt eijeszt-
nek ée nitrogéntartalmának flmrvee

ki; : söréleezt felfrisBltéaét, a koml-
Hva optikus voltát és az Árpa minslté-
s«>t :

' !I.-féle tápoldat pedig ma a leg-

elt* i séges tápoldat, mt^yet eijeszt
gonibniv .-/.av" 1 1 íacara mikológiái laboratóriumok-
ban használnak.

Haye (eju<i : é). La, francia neve Hágának.
Haye-Deocartea (^itad: é-4ekárt). La, város Indre

et Loire francia dép.-ban, Lodies járásban, a
Crense jobb partjához közel, 1622 lak., Des-
cartes fllozófos szülházával és emlékszobrával.
Hayek, Augtist von, botanikus, szül. 1871 dec

14. Bécsben, ahol 1895. orvosi, 1905. bölcsészeti

doktor, 1907. a növényföldrajz, 1912. a rendszeres
növénytan magántanára lett. Mint bécsi kerületi

forvos mködik és jelentós botanikai dolgozato-

kat bocsit közre. Ilyenek : Die Centauroa-Artcn
Oesterreich-üngams(Akademie, Wien 1901) ; Die
Saimthaler Alpen (Vorarbeiten zu einer pflanzen-

geogr. Karte Oesterreichs, Wien 1907); Mono-
graphische Studlen über die Gattnng ^údfraga
(u. 0. 1905). Nagj-, most is folyó és hazánk flórá-

jára is jelents mve a Flóra von Steiermark
(Berlin 1908 óta).

Hayes (ang., ojtsd: Mh), falu Kent angol county-
ban, (1911) 841 lak. Mellette van H. Flace, ahol
az elsó Pitt meghalt és fla, Pitt William sztüetett

és egy puszta (H. (Jommon, 89 hektár), mely nyu-
gati irányban Kestonig terjed, ahol római sáncok
a régi Noviomagus városára emlékeztetnek.
Hayes (^tsd: hésa), 1. Isaat' Israd, amerikai

sarki utazó, született Chesterben (Pennsylvania)

1832 márc. 5., megh. New Yorkban 1881 dec. 17.

Kané északsarki expedíciójának (1853—55) or-

vosa volt, 1860—67. Gröndlandban járt és bel-

sejét az é. sz. 81' 37'-ig átbarangolta. 1869-ben
harmadszor hajózott Dél-Grönlandba. H. munkái
közül említendk : An Arctic boat-joumey (Philad.

1860, Boston 1896) ; The open Polar Sea (New
York 1867, németül Jena 1868) ; Physical obser-

vatíons in the Arctic seas (Wash. 1867); The
land of desolation (London 1871) ; Cast away in

the cold (elbeszélés 1868).

2. ü., Rutherford Birchard, az Eg>estilt-Álla-

mok 19. eüiöke, szül. Delawareban (Ohio) 1822
oki 4., megh. Fremontban (Ohio) 1893 jan. 16.

Og>'véd volt 8 a polgárháborúban, mint a rab-

szolgatartás heves ellenzje, az Aawürtak seregé-

ben harc(4t Mint tábornok vált me^ a seregi
és nemsokára Ohio állam kormányzója lett. 1876-
ban Grant helyébe t léptette fel a republikánus
párt elnökjdöltnek. Bár a választás kétséges volt,

a kongreeazDS lObbeége 1877 márc 4. t prokla-

málta elnöknek. E minségében sokat tknáosamt s
polgárháború okozta károkjavttásán,deazeMÜ|je
alatt elharapódzott korrupcióval szemben is

tehetetioonek bizonj-ult. V. ö. Stoddard, Lives of
H., Qarlleld and Arthur (New York 1889).

HayeBÍ&(&rr.), flnom hófehértalakú kristályok

;

víztartalmú kalciumpiroborát, kéjdete

:

CaB«0,-f 6H,0;
Iqnique-sikján Pemban salétrom ée glanberit tár-

saságátMU fordul el. Hozzája nagyon hasonlit

a bechiUt : CaB^O, + 4H,0.
Hayes, Francesco, olasz Ceet. szflL VetenoébMi

1791 febr. 15., megh. 1888 féhr. 11. A veienoei

akadémián tanult, azutánRómában Palagittak voK
taaitváoya, ntóbba milanói *»r*^*"»** tantoi. Ro-
mantikus tárgyú, de nagyon sima kivttelfl képei
közül említendk: Carmagnola halák)6 itél^;
A sziciliai vecsemye; Marino Palieri utolsó percei

;

Capelio Bianca mendEfllése (Berlin, Nationalgale-
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rie). Az 1742. pozsonyi országgylés (Vitám et

sanguinein) képe 1894. a pozsonyi Lanfranconi-

gyüjtöménybe került.

Hayingen (Hayange), város Elszász-Lotharin-

gia német birodalmi tartomány lotharingiai kerü-

letében, (1910) 11,413 lakossal, nagy vasmvekkel,
amelyek Elszász-Lotharingiában a legrégiebbek

közül valók.

Haym, Bndolf, német íilozóflai s irodalomtörté-

neti író, szül. Grünbergben (Szilézia) 1821 okt. 5.,

megh. 1901 aug. 27. A hallei egyetemen mint a

fllozófla s irodalomtörténet magántanára habili-

táltatta magát. 1858-64. a Preussischc Jahrbücher

szerkesztje, 1860. az egyetemen rendkívüli, 1868.

rendes tanár lett. Kiválóak irodalom- s fllozóüa-

történeti mvei : W. von Humboldt (Berlin 1856)

;

Hegel und seine Zeit (1857) ; Arthur Schopenhauer

(1864) ; Die romantische Schule (1870). Leg-
kiválóbb mvei : Herder, nach seiaem Lében und
seinen Werken (1872—85, 2 köt.) ; Das Lében Max
Dunckers (1890). Halála után jelentek : meg Aus
meinem Lében (1902); Gesammelte Aufsatze

(1903).

Haymerle, Heinrich Kari, báró, osztrák ál-

lamférfiú, szül. Bécsben 1828 dec. 7., megh.
u. 0. 1881 okt. 10. Az 1848 októberi bécsi for-

radalomban való részvételéért Windischgraetz

lierceg halálra Ítélte s csak Hübner báró közben-

járására kegyelmezett meg neki. Ezután a diplo-

máciai pályára lépett s megfordult Frankfurtban,

Kopenhágában. 1866-ban részt vett a prágai po-

rosz-osztrák békealkudozásokban.1869-ben athéni,

1872. hágai, 1877. római követ lett. Az 1878-iki

berlini kongresszuson mint az Osztrák-magyar
monarcla harmadik képviselje szerepelt. And-
rássy Gyula gróf visszalépése után 1879 okt. 8.

ö lett a monarchia külügyminisztere s mint ilyen

tovább foljiatta Anckássy mvét, mely a német
szövetség fentartására és a keleti béke megrzé-
sére irányult. V. ö. Ameth, Heinrich Freiherr v.

H. (Berlin 1882, 2. kiad.).

HaynaJd Lajos, bibomok, kalocsai érsek, szül.

Szécsényben (Nógrád) 1816 okt. 3., megh. 1891
júl. 4. A bölcsészetet Nagyszombatban hallgatta

;

a teológiát a bécsi egyetemen végezte. 1839-ben
pappá szentelték. Tanulmányait a bécsi Augusti-

neumban fejezte be és 1841. doktorátust szerzett.

Rövid ideig segédlelkész volt Budapesten, 1842
óta teol. tanár Esztergomban ; 18^i6-ban primási
titkár, 1848-ban irodaigazgató, mely fontos állá-

sában találta a szabadságharc kitörése és a dob-

reczeni országgylés függetlenségi nyilatkozata.

H. nem engedte kihirdetni e proklamációt, sem
Szemere kormányának antimonarchikus rendele-

teit, mmek folytán a kormány 1849 jün. 18. állá-

sától eltávolította, de késbb Scitovszky prímás
visszahelyezte. 1851 szept. 15. Kovács Miklós er-

délyi püspöknek koadjutorává lett, cum juro suc^
cessionis. 1852 aug. 15. szentelték föl püspökké.
Kovács halála után utódjává lón 1852 okt. 15.

Két óvvol ezután titkos tanácsos lett. Mint püs-
pök apostoli buzgalommal felolt mog magas hiva-
tásának. Különösen az egyházi fegyelem megszi-
lánlitása és a népiskolák ügyének emelése körül
sokat tett. Bkezségét és jótékonyságát eléggé
hirdeti az a tény, hogy tíz év alatt tett alapítvá-

nyainak és adakozásainak összege a .300,000 fo-

rintot jóval meghaladja. Az 1860. évi októberi

diploma után megindult politikai mozgalomban a
jogkontinuitás álláspontjára helyezkedvén, egyike
volt ama hazafias párt vezéreinek, amely Magyar-
ország ós Erdély unióját sürgette. Álláspontját a
károlyfehérvári történeti nevezetesség értekez-

leten fejtette ki 1861 febr. 10. Midn az okt. 3-iki

károlyfehérvári gylésen a bécsi kormány alkotó

mánysértését, mint abszolutisztikus tényt, ersen
elitélte, megindult ellene a hajsza. Gróf Nádasdy
Ferenc, az erdélyi udvari kancellária vezetje,

H.-ot a köteles hség és lojalitás megsértésével

vádolta és Bécsben való önkéntes megjelenését

tanácsolta. H. Bécsbe ment és nov. 24. átnyújtotta

terjedelmes emlékiratát, amelyben politikai állás-

pontját, minden tekintetet félretéve, kifejtette ; Ná-
dasdy eltt pedig kijelentette, hogy állásának köte-

lességeit a jövben is lelkiismeretéhez hen fogja

teljesíteni; ha azonban királyának bizalmát is el-

vesztené és nemcsak tanácsadóiét, minden pilla-

natban kész püspökségérl lomondani. Mivel pe-

dig többszöri felhívásra sem volt hajlandó a kor-

mány törekvéseit támogatni és nem volt rábír-

ható, hogy a nagyszebeni országgylésre kitzött

választásokból kifolyólag néhány papját puszta

vádra elmozdítsa, 1863 dec. elején formálisan

felszólították, hogy mondjon le püspökségérl.
Hosszas tárgyalások után IX. Pius 1864 szept.

24. feloldotta H.-ot püspöki kötelességei alól és

Karthágó érsekének címével kitüntetve, Rómába
hívta, hol a rendkívüli ügyek tárgyalására hivatott

kongregációban mködött. 1867 elején kalocsai

érsekké neveztetvén ki, hazájába visszatért. 1868
márc, 17. igazgatója, késbb tiszteletbeli tagja lett

a Magyar Tudományos Akadémiának ; 1877 jún.

6. a Szt. István-rend nagykeresztese és 1879 máj.

12. bibomok. H. Kalocsán hasonló tevékenységet

fejtett ki. mint elbb Erdélyben. Ezzel arányban
áll áldozatkészsége (4.209,730 frt). A magyar or-

szággylés felsházában s a delegációk ülései-

ben, melyeknek több éven át elnöke és alelnöke

volt, ismételve alkalma nyilt szónoki tehetségét

és mély tudományát kitüntetni. Utazásai és össze-

köttetései révén olyan növénygyjteményt állí-

tott össze, mely gazdagsága, rendozottííóge által

Európában az elsk egyike volt, melyet gazdag
könyvtárával együtt a Nemzeti Múzeumnak aján-

dékozott. A királyi pár ezüstmenyegzje, vala-

mint bels titkos tanácsosi kineveztetése alkalmá-

ból az egyházi zene, egyh. festészet és szobrászat

elmozdítására alapítványt tett. Emlékboszódeiu

és pásztorlevelein kívül több rövidebb-hosszabb

értekezést írt. így : A szentírási mézgák és gyan-

ták terrmniyvényei (népszer eladás az Akadé-

mián) ; De distributione geographica Castaneao in

Hungária; Acanthus mollis L. egy óriás példá-

nyáról ; Ceratophyllum Pentacjinthum stb. Herbá-

riumát leírta Kanits, Collectiones Plantaruni,

quibus Herbárium Dris Lud. Haynald coaluit c.

mvében (Kolozsvár 1884). Az Akadémiában
Fraknói Vilmos tartott fölötte emlékbeszédet

(1893 okt. 30). V. ö. ZeUiger Alajos, Egyházi írók

csarnoka ; Kanitz Ágost," H. Lajos bibornok, mint
botanikus (Pozsony 1889, a H.-albumban).

Haynaldbúza, 1. Haynaldia.
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Haynaldellm (anx.), 1. Haynnldia.
H»yn*ldl«<nfiv.), 1. i/.Schur., Haynaldbi'iza,

a üramineae (PázsltfútVitk rsulád génusza : 2 faja

van. A H. vülosa S. -um villoeum MB.)
30—60 cm. mairas. t iiosan elágazik. Ka-
lásza igen ngelye törékeny. ICalászkája

2 v1rá?T^. i :i<>sszakásak, tompák, két bor-

'ásiiú ffg<M>f*^«**f. a bordákon eosetszerflen
'nsüörtkkel . Homokos területeken fordul

t»Ió a r környékén ée hazánkban. A
Hl .. Algírban honos

2. H. ^ohulz. jíombaírénusz, melyet müggen-
burgi Schulzor J. állított fel. Az ide tartozó H.
umBrina-t Schulzor beftt paradicsomon találta.

A. Fiscker szorínt nem más, mint Hdicosty-
htm elegáns Corda, a Macoraoeae családba tartozó

8. H. Pánt. (Hat/naUella Pánt.), a kovamo-
ssatok génnsza. melynek egyetlen faját, a H.
ímíüpuht Pantocsek J. hazánkban, harmadkori
tengeri filedékben találta. Újabban a Coscinodis-

cti»E9trenb. géonsszal azonosítják.

Hayn&a v. Hainau, város Liegnitz porosz ke-

rületben, (1910) 10,461 lak., Blücber-cmlékkel

;

keityü-, fémáru-, papírgyártással, posztó- és vá-

szonssövéssel és fehéritókkel. 132^ban elfoglalták

a hnsjdták ; 1813. a porosz lovasság Blücher ve-

zérlete alatt Maison francia generális csapatait

itt teljesen tönkre verte.

BB,YD&vi.\.Friedrích WühdmKarlEduardvon,
hess*

'

'k és hadügyminiszter, H. 3. fia,

szül. "n 1804 dec. 5., megh. Kasselben
1863j!in. Ji. Katonai pályára lépett s 1849. részt-

vett a Dánia elleni háborúban. 1850-ben ideigle-

nes és 183- valóságos hadügjTniniszterré nevez-

ték ki a reokcionárinsHassenpflng-minisztéríam-

ban. 185&-ben le kellett mondania a miníszter-

ségról s ekkor altábornagy lett. Késbb viszálya

támadt Dörr kiH>itánnyal, aki öt egy névtelenül

megjdeot röpiratban gyávasággal vádolta, mivel

egy tigyét nem párbajjal intézte el. Erre H. kilé-

pett a katonai szolgálatból s nemsokára föbeltte

magát.
2. H.JvMusJakób, báró, osztrák hadves^. szül.

Kasselben 1786 okt 14-, mint I.Vilmoshesseni vá-
lasztófejedelem és Rltter Róza törvényt^en lla,

megh. Bécsben 1853 márc. 14. Anyját késbb
atyja Líndenthal név alatt nemesi rangra emelte.
H. osztrák szolgálatba lépett. 18D&-ben francia

fogságba JQtott, 1806. kapitány, 1830. ezredes lett.

Fokozatosan emelkedve eznádtul^donosnak és

1847. temesvári hadtos^annosnokiuik nevezte-

tett ki, de onnét OeaieiMiBtBtlen tennéawte
miatt visszahívták. A Ibrradalom kitörésekor

nyugalomban élt Orácban. BÜnt önkéntes ájra

belépett a seregbe és mint ezredes vezette éppen
oliiszorazágban lev ezredél Mint Verona pa-

rancsnoka, továbbá a costozzid és kmatöi csaták-
ban való résztvitele által nagy érdemekat szer-

zett, de már akkor kérlelheteCleiUMk és szeszé-

lyesnek matatta magát. Neve egész Bnrópában
hírhedtté lön, midn 1849 ápr. leverte a föllázadt

Bresciát és kegyettoifil ttldözte az olasz hazafia-

kat, annyira megfeledkezve minden emberség-
rl, hogy nket is korbácsoltatott Ezóta cbres-

ciai hiénánaka nevezte Radetzky azt sscAte

felle mondani : olyan, mint a borotva, haszná-
lat után azonnal jól el kell tetmi. Mindamel-
lett reá bízták a felkel Velence ostromát, me-
lyet teljes ervel folytatott, s 1849 máj. vé-

gén reá bízták a magj-arországi hadjárat vezetését
teljes hatalommal. A belehelyezett bizalomnak
meg is felelt, az oroszok segítségével jun. 20. és

21. visszanyomta Görgej-t Zsigárdnál fe Perednél,

elfoglalta Gyrt, jól. 11. visszaverte a Komárom-
ból kitömi akaró magyar sereget, megszállotta a
fvárost és nyomon követve DemUns^ seregét,

Szregnél és végre Temesvárnál nagy gyzelme-
ket aratott ang. 9. Azt hitte, hogy e gyors és hatá-

rozott hadviselése által eldöntötte a háború sorsát,

és azért dühét a végsig fokozta Görgeynek az az
elhatározása, hogy az woszok eltt rakta le a
fegyvert, m^osztva így öt attól a dicsségtl,
hogy az serege, az osztrák vett ert a forradal-

mon. Teljhatalma módot njnijtott neki arra, hogy
boszuját töltse a szabadságharc elfogott vezérein

és az egész szerencsétlen országon. Az 1849
okt. &-iki kivégeztetések Aradon és Pesten, szá-

mos hazafinak megöletése, sok ezernek börtönbe
vetése és üldözése mindenkorra megbélyegzik
H. emlékét és egy sorba helyezik t Caraffával.

Mint Magyarország hadi parancsnoka nem fért

meg a bécsi minisztériummal, különösen Bach-
hal és ennek következtében 1850 júl. le kel-

lett mondania. Efölötti haragjának tulajdonítot-

ták, hogy az összes még vizsgálat alatt lev fog-

lyokat hatalma utolsó napján szabadon bocsá-

totta. Egy ideig szabolcsvármegyei birtokán, majd
Grácban élt, azután níigy utazásra indult nyugati
Európában. Ekkor történt, hogy Londonban a
Perkins-féle sörfz munkásai tettleg bántalmaz-
ták, úgy járt Brüsszelbon is. hol a nk kwbácso-
lását vetették szemére. Parisban a kormánynak
mindent el kellett követnie biztonsága m^óvá-
sára. Berlinben ellenben nagyon ünnepelték és

Bécs városa öt, visszatérése után, díszpolgárának
választotta. V. ö. Schdnhais, F. Z. M. Haynao.
Mi^ywországi földesári életét Reiner Ede irta

meg.
3..B:, Wükdm Karivon, hesseni tábornok, HJi.

testvérbátyja, szfll. Hanaoban 1779 dec 24., megh.
1866 jan. 21. Hosszas szolgálat után 1847. mint
tábMnok nyugalomba vonóit. Bvel más ftiszt

nem vállalkozott az ostromállapot fentartására s

az alkotmányhú tisztikarmegrendszabályozására,

1850. a Uassenpflag-miniszteriom a hadsereg f-
parancsnokává nevezte ki. Rövid hivataloekodi-

sánakegyetlaitényeakatniaságfaoz intézett kiált-
ványa s m tisztikar eUtt etanondott besrtde volt
A ssjtó meggzoritáoárB s a polgáriiad felosdirtá*

Sáravonatimjákiaérietetcsakhamarbnkásátidáfr
tékelö.

Hayne. latin növénynevek atán Hayne Pried-

ricfa Gottlob (1763-1832) berUni botanikus pro-

fesszor nevteek rOviditéee.

Hayne MM: Ma), BomI Hamüton, amerikai
költ. szOl. 1890 jan. 1. Charlestonban (Dél-Karo-

lina), megh. 1886 júl. 6. Grovetownban (Georgia).

Mint ajságiró és költ gycvsan hírnévre tett saert
Fmvei: Poems (186); Sonnets and otlier

Poems (1867); Legenda and Lyrics (1872); The
Moontain of the Lovers aad ethor Poems (1873).
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H.-t az Unió déli államai poéta laureatusának

szokták nevezni, összegyjtött müvei Complete
Poems címmel (Boston 1882) jelentek meg,

Hayneccius, Martin, német filológus és szín-

míró, szül. Boma szász faluban 154-Í! aug. 10.,

megh. 1611 ápr. 28. Grímmában, hol 1588 óta

iskolarektor volt. Két latin iskoladi'ámát írt : Al-

mansor (1575) és Hansoframea (1580), melye-

ket maga dolgozott át 1582. ; németül : Alman-
sor, der Kinder Schulspiegel (késbb Schulteufol

címen újra kiadta Haupt, 1891) és Meíster Klecks
(késbb Hans Pfríeem, újra kiadta Röhse, 1882);
azonkívül németül átdolgozta Plautus egyik víg-

játékát (Captivi 1582). V. ö, GüntJier, Plautus-

Emeuerungen (1886).

Hay-Pauncefote szerzdés alatt az 1900.

évben Nagybritannia és az Egyesült Államok kö-

zött a Panamaszoros jogi helyzetére nézve létre-

jött szerzdést értik, amely az 1850. évi Clayton-

Bulwer szerzdéssel szemben a Mouroe-doktrina
érvényre jutásának kifejezése.

Haysan v. Hysson (ejtsd : haisz'n) tea, a kiuai

teának egyik fajtája. L. Tea.
Hayti, sziget, 1. Haiti.

Haytorit (ásv.), datolit után való kalcedon-

pszeudomorfóza ; termhelye Haytor Devon-
shireben.

Hayward (ejtad: hévard), Abfaliam, angol jog-

tudós, Goethe-fordító és kritikus, szül. 1802 okt.

31., megh. Londonban 1884 febr. 2. Nevét Goethe
Faust-jának prózai fordításával (1833) tette is-

mertté. Számos jogi szakmunkát, valamint iro-

dalmi ós kritikai tanulmányt írt és nagy sikert

aratott Art of dining (1883) cím szellemes mun-
kájával. Mvei közül kiemelendk: Goethe, a
biographical sketch (1877) ; Sketches of eminent
statesraen and writers (1880) ; Biographical and
critical ossays (1858—1874, 5 kötet). Levelezését
(életrajzzal) Carlisle adta ki (London 1886).

Ház, az embernek állandó lakóhelyisógóiú emelt
szilárd épület. A régibb magyar nyelvben, vala-

mint a nép nyelvén sok helyütt most is a lakó-

szobát H.-nak, lakó-H.-nak hívják, valamint a
H.-nak emeletét fels H.-nak, a templomot pedig
isten H.-ának ; általában azonban a lakásra szánt
épületet magát szokás H-nak nevezni. A H.-nak
történelmi fejldését 1. Építészeti stílus és Ijakó-

liáz.

Haza v. hon, az az etikai egység, mely a kö-

zös területen él, faj ós nyelv tekintetében ré-

szint egy eredet, részint a történeti események
által ogybeforrasztott, akarat- és cselekvésbeli
önhatúságát másokkal szemben kifejezésre jut-

tató nép emlékeinek, érzohneinek, szokásainak,
reményeinek közösségét foglalja magában. A vele
rokon fogalmak, nevezetesen a terület egységét
kifejez ország, a faj, nyelv és történet közössé-
gét kifejez nemzet, végül a közös szervezet szol-

gálatában álló állam mellett a H. a nép erkölcsi

egységének, jó- és balsorebau való együvótartozá-
sának, az önmegtagadás és önfeláldozás erényei-
nek kifejezje.

Haza. FA, 1. El-Haza.
Hazaárulás, 1. Felségsértés, Htlenség.
Haza bölcse címet adta a nemzet Deák Ferenc-

nek (1. 0.).

Házadó. A H.-t a háztulajdonos, iUetöleg ál-

landó haszonélvez viseli a ház (épület) azon ho-
zadéka után, mely tisztán magára az épületre

esik. A hozadék meghatározásának két módja
van, aszerint, hogy a házakat a tulajdonosok ma-
guk használják, avagy bérbe adják. Bérbeadás
esetébon a hozadék a bérösszeg, saját használat
esetében pedig a bérösszeg helyett ennek egyen-
értéke gyanánt a lakás használati értéke. A tu-

lajdonos által mezgazdasági, ipari, kereskedelmi
célra (pl. istálló, mhely, gyári helyiség) használt
épületrészek nem esnek H. alá, mivel ezek az il-

let gazdasági foglalkozási ág szolgálatában ál-

lanak, tehát csakis ezen foglalkozásra es adó
(pl. kereseti adó) kiszabásánál jönnek figyelembe.

Fentiek szerint a H.-nak két neme van : a ház-
héradó, mely a bérbeadott épületeknél, és a liáz-

osztályadó, mely a tulajdonos által lakott házak-
nál nyer alkalmazást. A külföldi államok közül
Bajorországban a házbéradó mellett ú. n. areális^

adó van, melyet nem az épület, hanem az építési

telek és az udvar terjedelme alapján rónak ki,

másutt (pl. Württembergben) épületértékadóval
találkozunk, amely az épületeknek tkeértékét
adóztatja meg, Franciaországban pedig az ajtók

és az ablakok száma alapján ajtó- és ablakadót
vetnek ki.

Hazánkban a H. anyagát az 1909 : VL t.-c. és
1912 : LIU. t.-c. tartalmazza. Ezek szerint a H.
tárgya a lakóház és minden más állandó jelleg
épiüet. Ezeket az ú. n. H.-kataszterhe foglalták,

vagyis minden épületrl külön H.-kataszteri törzs-

ívet készítettek, amelyben az épületnek összes

lakórészeit (szobákat) és egyéb helyiségeit szám-
szerint kitüntették. Az iij épületekrl szintén

törzsíveket készítenek és minden változást, akár
az adóköteles személyében, akár az épület helyi-

ségeinek számában, vagy adóköteles voltában

fordul el, idnként kei-esztülvezetnek. így a
törzsív híven tájékoztat az illet épület minden-
kori birtokosa és helyiségei tekintetébon. A H.-t

a mindenkori birtokos és pedig a tulajdonos vagy
a haszonélvez fizeti.

A H.-nak nálimk is két neme van : a házbér-

adó és a házosztályadó, melyek aszerint, hogy az

adóköteles épület mely helyen fekszik, illetleg

aszerint, hogy az épület mily rendeltotóssel bir ós

bérbe van-e adva vagy nincs, alkalmazandók. A
törvény ugyanis ú. u. H.-körzeteket létesített ab-

ból a célból, hogy a hasonló viszonyok között lév
házak adóterhe egyforma mérték szerint legyen

megállapítható. Egy körzetet alkotnak : 1. az en-

gedélyezett gyógyfürdk ; 2. a közséctl (város-

tól) legalább egy km.-re, ú. n. küls területen

fekv épületek : 3. a községtl legalább egy km.-re

fekv nyaralótelepek ; 4. a község bels területe

ós végül 5. a 15,000 leieknél népesebb városok ós

községek közigazgatási kerületei. Ezek közül a

gyógyfürdk kivétel nélkül általános házbéradó

alá tartoznak, vagyis minden ház házbéradóval

rovandó meg, tekintet nélkül arra, vájjon bérbe

van-e adva vagy nincs; míg a küls terület soha-

sem tartozhatik általános házbéradó alá. A többi

körzetekben az általános H. kérdését a bérbeadott

és az ezekhez számítandó lakrészek tiUsiilya dönti

el, amit minden évben még az adókivetés eltt a
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bázbérvallomási ivek adatai és egyéb beszerzend
iulatok alapján olsö sorban keli megvizsgálni.

Általában véve minden belyon bázbéradö alá es-

nek a valóban kibérelt épUlotek. Ez alól a törvény

nem általános házbéradó alá es helyeken némely
épületeket (pl. gazdatiszti, monkáslakásokat) ki-

vesz, mig egyéb épületek — hacsak nem általá-

nos bázbóradó alá tartozó helyeken feküsznek —
házosztályadó alá esnek.

A /' ' a házak évi haszonértéke, vagyis
ii\t'!> .alapján számítják ki. A nyers

i.'vedt'iL'Ui utau legmagasabb házbéradó fizetend
iíudapesten (IG'/o). legkisebb az 10(X) lelket meg
nem haladó községekben, továbbá minden köz-

ség küls területén és a 3000 lakosnál kisebb köz-

ségekhez tartozó gyógyfürdkben. Itt az adókulcs

Ö'/j. Közbül van 147o- ^ ll"/o-os adókulcs, és

pedig 14*>/o-os adókulcs alá tartozik azoknak az
általános házbéradó alá es községeknek (váro-

soknak) bels területe, amelyeknek lakossága
legalább 15,000 lélekbl áll, mlg a többi helyeken
az adókulc-^ 11

'/o-

A há:o.sztálf/adót a lakrészek (szobák) száma
alapján állapítják meg. Ennek az adónemnek is

ht'l\ek szerint háromféleképen megszabott adó-

tételei vannak. Legenyhébb az els fokozat alá,

legsúlyosabb a harmadik fokozat alá es helye-

ken. Els fokozatban adózik a küls terület, to-

\ ábbá minden oly község bels területe, melyben
a lakrészek '/,-a nincs bérbeadva ; a második fo-

kozatban a rendezett tanácsú városok bels terü-

lete, ha a lakrészek »/,-a nincs bérbeadva, míg
minden más. nem általános házbéradó aláes hely

a harmadik fokozat szerint adózik.

A H.-t évenkint a községi (városi) közegek ve-

tik ki. A kivetés eltt a házbirtokosokat hirdet-

ménybtín felhívják, hogy a házbéradó alá tartozó

épületeikröi (épületrészÍBikröl) a kitzött határid
alatt (rendesen november végéig) a szabályszer
nyomtatványmintán házbérbevallást adjanak és

a ház fekvése szerint illetékes községi (városi)

közegeknek njnijtsák be. Általános házbéradó alá

tartozó helyeken ilyen bevallást kell adni kivétel

nélkül minden épületrl, akár bérbe van adva, akár
nin&s, s ebben a birtokos által megbecsült elérhet
évi bérértéket kell bevallani a vallomás idpontja
szerinti viszonyoknak megfelelen. Engedélye-
zett gyógyfürdkben és nyaralótolepeken a val-

lomást még a nyári idszakban kell beadni, mely
a jöv évre érvényes. Aki vallomást nem ad, adó-

IKitlékot tartozik fizetni, mely a házbéradónak
1" o-át teszi, ha az évi bérjövedelem (bérérték)

HM) K-nál nem nagyobb, és 5*/o-^t teszi, ha a
bérj'Vo<l<^lem 1000 K-t meghalad. Ha az illet a
hivatalns közegek külön felhívására sem ad val-

lomást, vagy annak megjelölt hiányait nem pó-

tolja, a pótlék még további 4«/o-. illetve 25"/o-kal

több. A házosztályadó alá es épületekrl nem
kell vallomást adni, mert ezt az adót a törzsivek-

ben felvett lakrészek száma alapján hivatalból

vetik ki. Lakásüresedés vagy a bérjövedelem be-

szodhetetlenségéuek bejelentése esetén a házbér-

adó megfelel részét leíiják.

Állandóan mentesek a H. alól : a nyilvános is-

teni tiszteletre szánt épületek, lelkészek, tanítók

szabad lakásai, iskolák, a hivatalos oélra szolgáló

épületek (helyiségek), a katonai épületek, gazda-
sági épületek, cselédlakok, bérfizetés hélkfU át-

engedett munkáslakások, az üzem céljára szoN
gáló gyári helyiségek, vasutak üzleti épületei,

fiirdházak, nyilvános kórházak ós gj'ógyintéze-

tek, internátusok, szegényházak, kolostorok, tu-

rista-menedékházak. Az állandó adómentesség
bérbeadás esetén megsznik. Az új épületek és
toldaléképitkezések ideiglenes adómentesség-
ben részesülnek. Ennek tartama : Budapesten és
140/0-os általános házbéradó alá es városokban
l év, illetleg a lebontott épületek helyén emelk
épületekre 12 év, minden más általános házbér-
adó alá es városban 12, illetleg 10 év, végül
egyéb helyeken 10, illetleg 8 év. Engedélyezett
gyóejiürdhelyeken rendkívüli adómentesség
van, ennek tartama 20 óv. Budapesten és az ál-

talános házbóradó 14°/o-os kulcsa alá es váro-

sokban külön tön'ónyek, illetleg kormánjTen-
deletek alapján a rendesek mellett szintén hosz-

szabb tartamú adómentességek is elfordulnak.
Az ideiglenes U.-mentesség csakis a fél folyamod-
ványa alapján engedélyezhet. A H. elírása az

1912. évben 47.431,507 K-t tett ki, mely összeg-

bl 3.601,388 K Horvát-Szlavonországok terüle-

tére esik. V. ö. Vocke, Cber Háusersteuer ; So-

daffsky, Die Besteuenmg der Gebaude (Riga

1892) ; Kneppó, A magyar H. kézikönyve (Buda-
pest 1911).

Hazafiak ligája, francia politikai egyesület,

melyet Deioulede (1. 0.) alapított 1880. A revanche
eszméjét szolgálta és Elszász-Lotharingia vissza-

hódittisa mellett agitált. 1888-ban tagjainak nagy
részeBoulangermozgalraáhozcsatlakozott, amiért

1889. a francia kormány feloszlatta. 1895-ben íy-

ból feltámadt oLigue patriotique des intéréts fran-

paiss néven s a Dreyfus-ügyben nagy szerepet

játszott. 1899 óta Ligue de la Patrie frangaise né-

ven antiszemita, klerikális és monardiista eszmék
szolgálatában áll.

Hazafias dal, 1. Dal.
Hazafias kölcsön. Az állam kölcsöneit vagy a

külföldtl vagy saját polgáraitól szerzi meg. Ezek
az ú. n. bels kölcsönök, melyeknek jellemz f^ja

a H. Ehhez, mint kényszereszközhöz az állam
rendesen csak akkor nyúl, ha a kölcsön szerzésére

már semmi más mód nem kínálkozik. Ilyenkor
— különöeen háború esetén — a sztlksógee ösz-

szeget vagy az adókhoz arányított kivetéssel

szerzik meg, vagy a polgárok bazaflságára bis-

zák azt, hogy ki mekkora áldozatot hoz az <xntág
oltárára.

Hazafias mnzikásegyletek szövetsége, 1907.

alakult Hamburgban a német szociáldemokrata
ellen. Munkáltató és munkás között jobb egyetér-

tésre törekszik a munkafeltételeknek nemzeti ég
nemzetközi alapon való javítása által. Arra törek-

szik, hogy az összes nem szodálista munkásszer-
vezetekkel közösen járjon el.

Hazafi sáfl, 1. HaztuzerdeL
Hazai S^nu báró. tábornok ós honvédelmi

miniszter, szül. Kmaszombaton 1851 dec. 26.

Gimnáziumi és kereskedelmi iskolai tanulmányai
után 1878 márc. besorozták közhonvédnek. Kiváló
képességeit csakkamar felismerték s még 1873
szén a Ladovika Akadémia tisztképz tanfulya-
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mába került. 1874-ben hadapróddá, 1876. pedig

hadnaggyá nevezték ki. 1878—79-ig a honvéd
felsbb tiszti tanfolyamot, 1879—81-ig a bécsi

hadiiskolát hallgatta. Ezután dandársegédtiszt s

1883. fhadnagy lett, majd meg hadtestvezér-

kari, honvédkei-ületi, 1886. pedig honvédelmi
minisztériumi szolgálatra vezényelték, ahol 1888.

századossá lépett el. 1889— 93-ig a Ludovika
Akadémia és a fí^lsbb tiszti tanfolyam, 1896-tól a
honvédtörzstiszti tanfolyam tanára volt. 1895-ben

rnagy, 1897. alezredes, 1900. vezérkari ezredes,

1902. a törzstiszti tanfolyam parancsnoka, 1904.

pedig a honvédelmi minisztériima. csoportfnöke
lett. Az egymást gyorsan követ miniszterek alatt

a honvédelem fejlesztése H. eszméi alapján tör-

tént. 1907-ben a tábornoki karba jutott s mikor
1910 jan. Khuen-Héderváry gr. a nemzeti munka-
párttal kormányt alakított, H. vállalta a honvé-
delmi tárcát. Még ugyanabban az évben meg-
kapta a titkos tanácsosi elmet s az altábornagyi

rangot; a losonczi kerület pedig országgylési
képviseljévé választotta. Miniszterségéhez ki-

váló törvényalkotások fzdnek. A katonai bn-
vádi eljárásról szóló, sokáig sürgetett, modern
szellem törvény, a háború esetére való rendkí-

vüli kormányzati intézkedések s legfkép a kor-

szakot alkotó vóderreform kodifikálása és parla-

menti képviselete H. érdemes munkája, amiért a
király 1912. bárói móltósággal is kitntette. H.

jeles katonai szakíró, 1889—93-ig a Ludovika
Akadémia Közlönyét is szerkesztette és számos
cikkén kívül több katonai mve jelent meg.
Hazai általános biztosító részvénytársaság,

alakult 1895. Kossuth Ferenc elnöklete alatt

1.000,000 fi-t (2.000,000 K) alaptkével. Helytelen

vezetés folytán kezdetben sok nehézséggel kellett

megküzdenie. Késbb a részvénvtkét egészen le

kellett bélyegezni és ly 1.000,000 K tkét befi-

zetni. A régi részvények helyett élvezeti jegyek
adattak ki, míg az új részvényesek elsbbségi
részvényeket kaptak. Ma a társaság gondos ós

szakszer vezetés mellett nemcsak hogy minden
tekintetben teljesen rendbe jött, hanem igen szé-

pen fejldik is. Az utolsó (1912) mérlege szerint

161,790 K nyereséget, 4Ví milhó K vagyont mu-
tívtott ki és részvényei után 15 K = l^^U, élve-

zeti jegyei után pedig 3 K osztalékot fizetett.

Hazai bank részvénytársaság, Budapesten
1894. évben alakult a Posti hazai els takarók-
pénztár egyesület kozdeményozéséro ós a Bécs-
ben szókel Nioderösterreichische Bscompte-Qo-
sellsehaft közremködésével 10 millió korona
alaptökével. Az intézet mködése a jelzálogköl-

csönüzlet kivételével a banküzlet összes ágaira
kiterjed és ezenfelül tevékeny mködést fejt ki

Iparvállalatok valamint helyiérdek vasutak ala-

pltá.sa és finanszírozása körül. Iparvállalatai közül
megeralítondök a Neuschlosz-féle nasiczi tannin-
gyár és gözfürósz r.-t., a Lomasi erdipar r.-t., a
Magyar textilipar r.-t. Rózsahegj', a Borsodmis-
kolczi és dobreczoni István gzmalom r.-t., a F-
városi sörfz r.-t., az Els magyar gazdasági gép-
gyár r.-t. stb. A helyiérdek vasutak elsbbségi
részvényei alapján a bank mintegy 34 millió K
névérték kamatozó kötvényeket (ú. n. vasúti obli-

gációkat) boc«átott ki, 100, 500, 1000 és 5000 K-s

címletekben, melyek az 1897 : XXXII. t.-c. értel-

mében adómentesek ós óvadókképesek. A bank
alaptkéje, melyet ismételten emelt, 40 millió K,
míg a kitüntetett tartalékok összege közel 14
millió K.
Hazai és Külföldi Tudósítások, politikai s

vegyestartalmu hírlap, melyet Kulcsár István
alapított Pesten 1806 júl. 2. és szerkesztette 1828
márc. -30. történt haláláig ; azontúl özvegye (Per-

ger A.) adta ki s szerkesztették : Kovács Tamás,
18.S0-tól Smnogyi Gsiztnazia Sándor, 1831-tl
Golvácsy László, 18.38-tól Apostol József és 1839.
Nagy Pál; a következ évben címét Nemzeti
Újságra változtatta. Hetenként szerdán és szom-
baton jelent meg és 1808 június .30-ig Hazai
Tudósítások volt a címe. Az akkori cenzúrai vi-

szonyok miatt többnyire az ausztriai és külföldi

lapok híreit közölte, vezércikkei nem voltak ; ha-
zánkra vonatkozólag is városi s megyei hiroket

és kinevezéseket közölt. Melléklapja volt a Hasz-
nos Mulatságok, mely szintén hetenként kétszer
jelont meg 1817 jan. 1-tl 8 rét (utóbb 4 rét) egy
íven és történeti, nyelvészeti, földrajzi, etnográ-

fiai cikkeket és költeményeket hozott; ez 1842
végén sznt meg.
Hazai rekord, 1. Rekord.
Hazajáró lelkek, 1. Házi szellemek.

Házalás, házaló kereskedés, mint neve mutatja,
házról-házi-a járva való üzése az adásvételi vagy
csereügyleteknek. A házaló kereskedés a vándor-
ipar egyik neme (L. Vándoripar). Legrégibb és

legkezdetlegesebb neme a kereskedésnek, mely
idvel sokat vesztett jelentségébl a helyhez és

állandó telephez kötött kereskedéssel és iparral

szemben. H. csak engedély mellett gyakorolható.

Engedély csak feddhetetlen erkölcs, legalább 30
éves, politikai jogaik gyakorlatában lév, feltn
undorító betegségben nem szenved magyar állam-

polgároknak adható. E kellékek némelyike al()l a
hatóság kivételesen felmentést adhat. A H.-i en-

gedély egy évre szól. A házaló engedélyét a H.

megkezdése eltt az illet község elöljáróságánál

bemutatni és láttamoztatni köteles. A H. rend-

szerint csak úgy zhet, hogy az illet segédet

nem használhat és szekerén a tárgyat nem hor-

dathatja. A H. tárgj^ai szabályszerint nem lehet-

nek kltöldi árúk, mérges anyagok, gyógyszerek,

az állami monopóliumok tárg>'ait képez árúk
stb. A H.-t egyes városokban, helységekben sza-

bályrendeletileg el lehet tiltani. Az ily szabály-

rendelet érvényéhoz a kereskedelmi miniszter

jóváhagyása szükséges. A házaló kereskedést ma
is az 1852 szept. 4-iki H.i pátens szabályozza,

amelyet a 109,482/907. sz. K. M. rendelet to-

vábbra is hatályban tartott.

Házalók adója. A házalók az általános kere-

seti adóban adóznak és pedig a többi adókötele-

sektl eltér módon. Az adó összege kitesz bel-

földieknél a) 6 K-t, ha üzletüket egyedül és gya-

log folytatják, h) 12 K-t, ha azt lóval folytatják.

E tóteleken felül minden segéd után 4 K ós min-

den ló után még 6 K adó jár. Külföldi házalók, ha
a fennálló államszerzdések értelmében nem él-

veznek adómentességet, évenként 80 K-t tartoz-

nak fizetni. Az adót egyszerre fizetik és pedig bel-

földiek az engedélynek évenkénti kiszolgáltatása,
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külföldiek pedig az engedélynek iparhatósági lát-

tamozása olött.

H*«^Tr»V . 1. koreskodelml és szépirodalmi lap,

szerkesztette Kovács Pál Gyrött 1847 jan. 2-tól

IfttS aug. 14-ig, mikor a lap megsznt. Itt jelen-

tok meg a többi közt Petófl költeményein kívül

Kcrényihf^z írt levelei. — 2. H., történeti és hon-

i.snuM

;

rtt, szerkesztette Török János, ki-

adta 1, i Gusztáv. Megjelent 1860. egy
évfiilyiuua nyolc fiizotben. — 3. H., politikai

napilap, a balközóp közlönye. Báró Podmanü'zky
F t.i meg 1868 jan. 12-én Pesten

i azonévjún. végéig, azontúl P.

jÍL''/í/(í/i{<r^ Karoly; kiadta Kertész József. Meg-
sznt 1869 jún. 29. és beolvadt a Honba. — 4. H.,
politikai és vegyes tartalmú hetilap, szerkesztk

:

Csepy Pál, késóbb dr. Karikii Antal, Pereszléniji

János és Gaar Iván. Gyrben jelent meg 1880
jan. 3-tól 1889 szopt. 19-ig. — 5. H., töiiénelmi

kozlonv \
•">'>• Lajos 1884 jan. indította meg e

havi , mely a szatmári békétl (1711)
az !>'

! t«'Mt i'scmenyeket tárgyasa s az
t volt társszerkeszt, az-

li _ ::osztette s adta ki 1889
I ! Ilikor megsznt. — 6. H., politikai, tár-

- . > közgazd. napilap, mely elsnek fog-

lalkozott Magyarországon az agrárpolitikával

programmszeren. Megindult Bpesten 1893 dec.-

ben ; fdilös szerkesztje Bernát István, helyet-

tes szerkeszt Jancsó Dezs volt. Késbb felels

szerk. Baross Károly, mtyd Jancsó Dezs, azután

Korhuly József s végül Buday Barna. 1905-ben
az akkor alapított Ország politikai napilapba ol-

vadt be.

Hazánk 8 a Küliöld, szépirodalmi és ismeret-

t"ij".-,:tn képes hetilap; szerkesztette 1865 jan.

s • - '• ' ^'i • •:, 1872 júl. 4-tl dec. 26-ig

y íi lap megsznt és beolvadt
. .w...... Lj ..fslKi. Kiadta Emich Gusztáv.

A i;. sok becses történeti anyagot rejt magában,
.-.;. i'irodalmi részébon, különösen az els években,

JoUai is közremködött. Melléklapja: Heti Posta
ciiumel 1867 ápr. ^tl 1872 dec. 16-ig politikai

tartalommal jelent meg.
Hazára (Hazáré), mongol nép, Afganisztán

Ny.-i részén, fkép Bamian- és Heratban, tov. a
Tiu-kesztán határaitól Ghazni és Kandahárig es
területen. A H.-k különböz törzsekre különülnek.

Számukat 600,000-re teszik. Perzsa nyelven be-

szélnek és cs^ névleg állanak az afganisztáni

eniir fenbatósága alatt. Legközelebbi rokonnép az

almák (1. o.).

Hazárd játék v. ülos szerencsejáték minden
oly játék, amely vagyoni nyereséggel vagy vesz-

teséggel jár s az esélyek tisztán a véletlentl fg-
gi'iiok. Tilos szerencsejáték tízeséért els sorban
bdiiteti a törvény azt, aki nyilvános helyen, vagy
a közönségnek nyitva álló helyen szerencsejáték-

vállalatét tart, vagy aki az ilyen vállalkozót se-

gíti, azután azt, aki nyilvános helyiségét tilos

szerencsejáték céljaira átengedi. De btlnteti a
törvény azt is, aki magánlakását engedi át ily

célra, végül mindazokat, akik a szerencsejátók-

ban részt vesznek. A szerencsejáték Icgszokáso-

sabb eszköze volt régente a kocka, korunkban a

kártya. Hogy melyik kártyajáték hazárd, azt ne:a

Bémi Non IJC'Btona. IX. UK.

sorolja fel a törvény. Legismertebbek a huszon-
egyes, a ferbli, makaó, farao, nasi-vasi stb. és
napjainkban a baccarat. Egyéb tiltott szerencse-

játék még : a báb, színes hoSa, színes golyó, mo-
nako, nuiriandli, birbics, számozott szín stb., szó-

val mindaz, amelyben a nyerés-vesztés tisztán a
véletlentl függ. M^torlásokra a bíróságok ille-

tékesek.

Hazaribagh, Csota Nagpur tartománynak és

egy disztriktusnak fvárosa Bengália brit-indiai

presidoncyben, 383 km.-nyire Kalkuttától, a Da-
muda és Barakar közti fensikon, 12,000 lak., an-
gol katonai táborral.

Házasitás, két vagy többféle bornak összeke-

verése abból a célból, hogy nagyobb készlet egy-
forma minség bort nyerjünk s hogy egyik bor-

nak valamely hiányát, hátrányát, st hibáját a
másik bornak ellenkez tulajdonságával kiegyen-
lítstlk és javítsuk. Vannak olyan borok, amelyek
egymagukban fogyasztásra nem alkalmasak;
ezek a nem önálló borok, s vannak olyan borok,

amelyekbon valamely tulajdonság vagy alkotó-

rész a normálisnál jóval nagyobb méi-tókben van
meg s igen alkalmasak aiTa, hogy velük más bo-

rokat javítsanak, ezek egyenesen H.-ra való bo-

rok. Ilyenek pl. a dalmát vörös borok.

Házasok éneki, vers 1548-ból, egy ifjú házas-

pár. Nyilas István és Zsámboki Anna mondják el

benne egymásnak boldog frigyükbl fakadó tiszta

érzéseiket. A vers felét a férj, másik felét a n
mondja ; nevök a versfökbl tetszik ki. A nyájas
hangú költemény igenje ritmusáról is nevezetes.

Házasság, férfinak és nnek jogilag elismert

élethossziglani legbensbb együttélése. Olyan
egjüttélést, amely a H. most adott meghatározá-
sának nem felel meg, a szó európai értelmében
nem tekinthetünk H. nak. Nem tekinthetjük pl.

H.-nak a mohammedán népek poligám H.-át,vala-

mint az együttélésnek azokat a kezdetleges for-

máit sem, amelyeket alacsony kultúrájú népek-
nél találunk. Ezekre nézve l. Család.
Az európai kultúrállamokban a H.-nak egyedül

elismert formája az egynejüség. Bár az egynejtl-

séggel kezdetleges népeknél is találkozunk, az,

mint a H. egyik feltételének intézményi tótele.

elször csak ott fordul el, ahol a házasélet tisz-

taságának fontosságát felismerik és a nt meg-
felel társadalmi állásba emelik, vagyis a gOrö-

gOknél és rómaiaknál. Ezek áltál elókészítre az
eg>'házé az érdem, hogy a H. monogám jellegét

megszilárdította. Bár poligám H. kuitúmépeknél
is van, így különböz mohammedán népeknél, hin-

duknál, kínaiaknál, a többnejség ezeknél sem
oly általános, mint általában hiszik. Egyes né-

peknél, pl. a kínaiaknál, csak a gazdagabb embe-
reknek van megengedve é« «» ;< nhol általában

meg van engedve, mint a
'

i. kevéssé ál-

talános, mert kevés ember : . :iót eltartani

;

ehhez járul az is, hogy azoknál is, akik több nt
tartanak, gyakran az egyik, rendszerint az els
feleség, a többinél kivételesebb helyzetet foglal él.

A H. élethossziglan tartó volta nem jelenti a H.
felbonthatatlanságát, hanem csak azt, hogy a H.-ot

nem lehet meghatározott idre kötni, de különben
a H. felbonthatósága a legtöbb helyen el van is-

merve. Csak a katolikus egyház ragaszkodik me-
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revén a H. felbonthatatlanságához, de csak az el-

hált (consummált) H.-éhoz. El nem hált H. felbon-

tását kivételesen a katolikus egyház is megen-

gedi. Egyes államokban, pl. Ausztriában (de csak

a katolikus H.), Olaszországban a H. felbontha-

tatlan.

A H. fogalmának lényeges eleme a jogi elisme-

rés. Ez azt jelenti, hogy az állam a H.-hoz bizo-

nyos joghatásokat füz, de ezek a joghatások csak

akkor következnek be, ha a felek a H. megköté-

sénél megtartják azokat az alakiságokat, amelyek

között az állam törvényei szerint H.-ot lehet

kötni ; ezek nélkül az alakiságok nélkül az együtt-

élés nem jogi, hanem csak tényleges (jogilag el

nem ismert) állapot. A kánonjognak az az elve,

hogy a H.-ot a házasulok akaratmegegyezése lé-

tesíti, áthatja ugyan a modern állami H.-jogokat

is, de a H. létrejöveteléhez még az is szükséges,

hogy az akarati kijelentés bizonyos megszabott

alakiságok között a H. megkötésére jogosított

közeg eltt történjék. Ez a közeg lehet állami

(anyakönyvvezet), de az állam ilyen jogosított

közegnek elismerheti az egyházak lelkészét is.

Elbbi esetben a H. polgári H. (1. o.). Az emlí-

tett alakiságok megkövetelésében kivételesen na-

gyon enyhe felfogást is találunk. így az amerikai

Egyesült-Államok és részben Skócia joga szerint

az ú. n. eommonlatv marriage-nél jóformán azt

lehet mondani, hogy pusztán á felek megegyezése
létesíti a H.-ot. A katolikus egyházban is lassan

utat tör az a felfogás, hogy a H. létrejöttében a

lelkésznek a H.-kötésben való részvétele szüksé-

ges. Az e felfogásnak megfelel tridenti forma
nem vált mindenütt kötelezvé. Egyes, pl. a ger-

mán jogok szerint a H. teljes jogi hatályának fol-

tétele volt a házasfelek egyenjogúsága (1. Egyen-
jogúság) ; modern jogok ezt általában nem isme-

rik. L. "még Házassági jog, Házassági vagyonjog.
Irodalom. K. Friedberg, Das Recht der Kbescbliessaag in

seiner geschichtlichen Eiitwickelnnír, Leipzig 1865 ; E.

Westermarck, Ueschiclito der menschlichen Ehe, Jena 1893 ; J.

Dnger, Die Khe in ihrer welthistorischen Entwickelung,
Wien 1866 ; J. Lnbbock, Prehlstoric times, London 1890 ;

H. Spencer, Tlie principles of sociology, u. o. 1893 : E. B.

Tybr, Researches int tbe Barly History of mankind, u. o.

1878 ; L. TiUier, Le Mariage, sa genöse, son évolution, Paris

1898; Qirand-Teolon, Les origines des mariage et de la

f&mllle, Qenéve és Paris 1834; Beötby Leó, A társadalmi
fejldés kezdetei, Budapest 1888.

Há2sa88ág érvénytelensége, 1. Házassági jog.

Házasság felbontása, 1. Házasság és Házas-
sági jog.

Hazasssági akadályok, 1. Házassági jog.

Házassági anyakönyv, a házasság megkötésé-
nek igazolására az anyakönyvvezet által veze-
tett jegyzék. L. még Anyaköm/v.
Hizass&gi bontó és válóper, 1. Házassági jog.

Hásasaági bontóper, 1. Házawági jog.

'

Házaaaági címer. Házastársak címereinek egye-
sítése adja a H.-t. Egyesítésük különféleképen
tört<'ínik. Rendesen a két címert egymás mellé
állítják, vagy függleges helyzetben, v. kevéssé
befelé hiyolva (1. az 1. ábrát), és pedig a férjé (a)

elöl, a né (b) hátul. Ennélfogva a férj pajzsában
lév alak a n pajzsa felé fordítva, tehát balra
nézén ábrázoltatik. Hasonló szabály áll fenn a si-

sakokra ós az ezeken netán elforduló alakokra
nézve is. Ha az egyik címeren csak egy sisak,

a másikon több vagy mindegyiken több sisak

van, akkor ezek mind lehetleg befelé fordítan-

dók. Az egyesítés más neme, hogy a pajzsokban
lév alakokat hasított pajzsbanhelyezikel. Ezeset-

1. ábra. 2. ábra.

ben mindegyik címer a pajzs egy-egy felébe j
(1. a 2 ábrát), még pedig (a) ell a férj, hátul (b) a

n címere. Vagy pedig, ha a címerek megengedik,

a férj pajzsának jobb, a n pajzsának bal fele

egymásba tolatik. Az így egyesített pajzsokra ko-

rona V. a két, egymás felé fordított sisak j.
Házassági igéret, férfl által nnek v. viszont

tett kijelentés, melyben a kijelent házasságkö-

tést igér. A H.-nek joghatása csak akkor van, ha
a H. az eljegyzés (1. o.) fogalmát födi ; legfeljebb az

ú. n. házasságszédelgésnél esikjogi megítélés alá,

mint a csalási cselekmény egyik eleme. Az angol

és az amerikai jog ellenkez felfogására 1. Breach

of promise.
Házassági jog, a csalá(ljognak az a részo,

amely a házasságra vonatkozó jogviszonyokat

szabályozza. A H.-nak az a részo, amely a házas-

ság megkötését és megsznését szabályozza, a
tulajdonképeni H., ennek a szabályait adjuk az

alábbiakban ; az a része, amely a házassággal

összefügg vagyoni viszonyokat szabályozza, a

házassági vagyonjog (1. o.), ezt külön tárgyaljuk.

Külföldiek H.-ára nézve 1. Hágai nemzetközi ma-
gánjogi konferenciák.

H.-iink azeltt nagyi'észt az egyes felekezetok

egyházjogának uralma alatt állt. Ennek az álla-

potnak teljesen véget vetett az 1894. XXXI. t.-c.

ós a kapcsolatos törvények (1894r. XXXIII. t.-c.,

stb.), amelyek az egész H.-ot államilag szabályoz-

ták, úgy hogy most már az egyházjogokuak csu-

pán vallási jelent^ógük van. Az alábbiakban az

állami H.-ot ismertetjük, egy fejezetben pedig a fe-

lekezetek egyházjogát érintjük annyiban, ameny-
nyiben ma még általánosabb érdekldésre tarthat

számot.
I. A h&zasságr megkötése.

A házasságot polgári tisztvisel eltt kell meg-
kötni. PolgáH fi"*2fi;úví'i.a.>) az anyakönyvvezet;
h) a töi*vényhatóság els tisztviselje (alispán,

polgármester) ; c) a fszolgabíró ; d) a rendezett

tanácsú város polgármestere ; e) az osztrák-ma-

gyar-monarchia diplomáciai képviselje, konzula

ós ezeknek helyetttwe, a magj'ar kormánytól nyert

felhatalmazi'is korlátai között. Ilyen felhatalmazást

a kormány eddig csak a Balkán-államokban ós

nem európai államokban adott. Az e) alatt emlí-

tettek a házasságot csak akkor köthetik meg, ha
a házasuló férfl magyar állampolgár.

A házasságkötést kihirdttés elzi meg, amely-
nek foganatosítááiát az anyakönyvvezet rendeli

el. A kihirdetést a házasulok lakhelyén az anya-
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könyvvezet és a községháza hirdet tábláján,

külföldön pedig hírlapban kell foganatosítani. Á
kihirdeti'S alól a törvényhatóság olsö tisztviselje

fi'lmontóst adhat. Az anyakönyvvezet kihirdetés

nólkiil kötheti meg a háza^ágot a házasulok
egyikének közeli halállal fenyeget betegsége ese-

tében is.

A házassáírot nyilvánosan, az erre rendelt hi-

vatalos holyiséfrbcn kell kötni, de fontos okból a
nyilvánosságot ki lehot zárni és a hivatalos helyi-

sben kívül is lehet híizasságot kötni. A házas-
gáakötés úgy törtí'nik, hogy a polgári tisztvisel

eltt együttesen jelenlev házasulok két tanú
jelenlétében személyesen kyelontlk, hogy egy-
mással házasságot kötnek. E kijelentést sem fel-

tt'telhez, sem idhöz nem lehet kötni. A polgári

tisztvisel a kijelentés után a házasulókat a tör-

vény értelmében házastársaknak nyilvánítja.

Ha mag>ar állampolgár külföldön, de nem a
fent e) alatt említett tisztvisel eltt köt házassá-
got, házassága alakilag csak akkor érvényes, ha
olyan közeg eltt és ág>- köti, aki eltt és ahogy
a házasságkötés helyén és Idejében fennálló tör-

^éoyek szerint érvényes házasságot lehet kötni.

Az ily házasság anyagi érvén^'ességére azonban
az alábbi (III.) általános szabályok állnak. A kül-

földön kötött házasságot is ki kell Magyarorszá-
gon hirdetni.

II. Házassági akadályok.

A tönény a házasság megkötését bizonyos fel-

tételekhez és kollókokhoz köti, amelyek hiányá-
ban a házasságot kihirdetni, v. ha a kihirdetés

meg is történt, a háza.sságot megkötni nem sza-

bad. E feltételek és kellékek hiányát nevezzük
házassági akadálifnak. A házassági akadályok
bontók, ha az ellenükre kötött házasság ér-

vénytelen ; tiltok, ha azok ellenére a házasság-
kötés tilalmas ugyan és esetleg büntetést von
maga után (1. V. alatt), de a megkötött házasság
nem érvénytelen. A bontó akadályok Ismét két-

félék, aszerint, amint az ellenükre kötött há-

zasság semmis, v. nem semmis ugyan, de megtá-
madható (1. bvebben III. alatt). Az alábbiakban
a házassági akadályokat a most említett három
csoportba fogjuk osztani, megjegyezve azt is,

hogy az illet akadályt királyi vagy igazságügy-
miniszteri felmentés elháríthatja-e.

A) Bontó akadályok, amelijek ellenére kötött

házasság semmis: 1. Cselekvképtelenség. Cse-

lekvképtelenek : a> a 12 éven aluliak; o) akik
elmebet^ség miatt v. egyéb okból eszük haszná-
latától meg vannak fosztva ; c) akik elmebeteg-

ség V. oly siketnéma.ság miatt, hogy magukat
jelekkel megértetni nem tudják, gondnokság alá

vaunak helyezve, v. gondnokság alá helyezésük
elózetestm el van rendelve, v. kiskorúságok meg
van hosszabbítva. 2. Vérrokonság. Nem köthet-

nek házasságot : a) vérrokonok eg>-enes ágon

:

b) testvérek ; c) testvér testvérének vérszerinti

lo8zármazójával (ez utóbbi akadály alól a király

fi'ünentést adhat.) 3. Sógorság. Nem köthet há-

zasságot az egyik házastárs a másik házastárs

egyenes ágbeli rokonával, a házasság megsxtinése
v. érvénytelenné nyilvánítása után sem. 4. Fenn-
álló házassági kötdék. Nem köthet új házasságot

az, akinek korábbi házassága meg nem sznt v.

érvénytelennek nyilvánítva nincs. 5. Élet ellen tö-

rés. Nem köthetnek egymással házasságot azok,

akik közül az egyik a másikkal egyetértve, saját

házastársának v. a másik házastársának élete

ellen tört.

B) Boníó akadálvok, amelyek ellenére kötött

házasság niegiámadnató : 1. Fejletlen kor. Fért
18., n Í6. évének betöltésével éri el fejlett ko-

rát (az igazságügyminiszter felmentést adhat). 2.

Beleegyezés hiánya. Nem köthet házasságot : a)
törvényes képviselje beleegyezése nélkül a kis-

korú ; h) szüli beleegyezés nélkül a 2U éven aluli

kiskorú, ha törvényes képviselje nem a szüli
beleegyezésre jogosított szül. Ha szül nincs és

a törvényes képvisel nem a nagjatja, gyámha-
tósági jóváhagyás kell. A jogosult szül rendsze-

rint az atya, ha atya nincs és a törvényben sza-

bályozott egj'éb esetekben is az anya. A megta-
gadott törvényes képviseli és szüli beleegye-

zést a gyámhatóság pótolhatja.

C) 'BÜó akadályok (házassági tilalmak): 1.

Beleegyezés hiánya. Tilos házasságot kötni aj a
gondnok beleegj'ezése nélkül annak, aki mint
gyengeelméjü v. magát jelekkel megértetni tudó
siketnénia gondnokság alatt áll ; b) a szül bele-

egyezése nélkül annak a kiskorúnak, aki 20. évét

meghaladta, akkor is, ha töi vényes képviselje
beleegyezett. A megtagadott gondnoki v. szüli
beleegyezést a g> ámhatóság pótolhatja. 2. Unoka-
testvéri viszony. Tilos a házasság els izú unoka-
testvérek között.(az igazságügyminiszter fehnen-

tést adhat). 3. Örökbefogadási viszony. Tilos a
házasság, míg az örökbefogadás felbontva nincs

:

a) az örökbefogadó és az örökbefogadott, vala-

mint az volt házastársa között, úgyszintén az

örökbefogadott és az örökbefogadónak volt há-

zastársa között : b) az örökbefogadó és az örökbe-

fogadott vérszerinti leszármazója, valamint az
volt házastársa között ; úgyszintén az örökbe-

fogadott vérszerinti lesz^mazója és az örökbe-
fogadó volt házastársa között (a b) pont esetében

az igazságügymin. felmentést adhat). 4. Gyám-
sági vi.izony. Tilos a házasság a gyám, v^amint
az leszármazója és a gyámolt között. 5. Há-
zasságtörés. Tilos a házasság azok között, akiket

a felbontó ítélet házasságtörés miatt az egymás-
sal való házasságkötéstl eltiltott (a király fel-

mentést adhat). 6. Korábbi semmis házassáa.
Tilos házasságot kötni, míg a korábbi semmis
házasság meg nem szúnt v. érvénytelenné nyil-

vánítva nincs. 7. HoÜtányvánüás. Tilos holttá-

nyilvánltás alapján házasságot kötni, ha abolttá-

nyílvánitott házastársa v. az, akivel új házasságot
akar kötni, tudja, hogy a holttányilvánított a
vélelmezett elhalálozás napját túlélte. 8. Hitves-

gyilkosság. Tilos házasságot kötni az egyik há-

za^ársDM azzal, aki a inásik házastárson dkö-
vetett gyilkosság, szándékos emberölés v. ily ki-

.sérlet miaU elítéltetett (a király felmentést adhat).

9. Várakozási id. TUos a nnek új házasságot
kötni házasságának megszntétl v. érvényte-
lenné nyilvánításától számított tlz hónap eltelte

eltt, kivéve ha a n idközben szült (az igazság-

ügyminiszter felmentést adhat). 10. Egyházi fo-

gadalom. Tilos az egyházi felsöség engedélye
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nélkül házasságot kötni annak, aki azon egyhái
szabályai szerint, amelyhez tartozik, egyházi rend

V. fogadalom okából házasságot nem köthet. 11.

Katonai engedély hiánya. Tilos a házasságkötés

a véderöröl szóló törvény értelmében szükséges

nsülési engedély nélkül. 12. Kihirdetés hiánya.

Tilos a házasság kihirdetés v. a kihirdetés alól

adott felmentés (1. I. alatt) nélkül.

III. Nem létez, semmis, megtámadható,
vélt házasság.

A) Nem létez házasság. Olyan kötés, amely
nem polgári tisztvisel (I. I. alatt) olött történt,

semmi vonatkozásban nem tekintetik házasság-

nak. Az ilyen kötésrl nem kell, hogy birói ítélet

állapítsa meg annak nem létez voltát, hanem az

önmagától semmis. Ez az, ami az ilyen nem létez

házasságot az érvénytelen (semmis és megtámad-
ható) házasságoktól megkülönbözteti.

B) Semmis és megtámadható házasság. A tör-

vényben felsorolt érvénytelenségi ok ellenére kö-

tött házasság érvénytelen. A törvény az érvény-

telenségnek két fokát különbözteti meg : a semmis-

séget és a megtámadhatóságot. Azok az okok,

amelyek a házasság semmisségét vonják maguk
után : alakiak és anyagiak. Alaki okokból semmis
az a házasság, amelyet a polgári tisztvisel eltt

de 1. annak nem saját kerületében kötöttek, 2.

amelynél nem tartották meg a törvénynek azt a

rendelkezését, hogy a polgári tisztvisel eltt

együttesen jelenlev házasulóknak két tanú eltt
személyesen sem feltételhez, sem idhöz kötötten

kell kijolenteniök, hogy egymással házasságot

kötnek. Az 1. alatti hiányt a házasulok jóhiszem
tévedése, a 2. alattit, ha a házasulok legalább

házasságkötési szándékukat kijelentették, egy évi

együttélésük elenyészteti. Az anyagi semmisségi
okokat II. A) alatt soroltuk fel.

Megtámadható a házasság a 11. B) alatt felso-

rolt okokon kívül : 1. kényszer miatt, ha a házas-

ságot valamelyik házasfél fenyegetéssel elidézett

alapos félelem következtében kötötte ; 2. tévedés

miatt : a) ha az egyik házasfél egyáltalán nem
akart házasságot kötni és nem tudta, hogy kije-

lentésével házasságot köt ; h) ha az egyik házasfél

mással kötött házasságot, mint akivel akart és

nem tudta, hogy a személy más ; e) ha az egyik
házasfél, már a házasság kötésekor állandóan kép-

telen volt a házassági tartozás teljesítésére és a
másik házasfél ezt nem tudta, som a körülmények-
bl nem következtethette ; d) ha az egyik házas-
fél fegyházra, börtönre v. nyereségvágyból elkö-

vetett vétség miatt fogházra volt ítélve ós a másik
házasfél ezt nem tudta, enyhébb (5 éven aluli)

elítéléseknél azzal a további feltétellel, hogyha
feltehet, hogy a másik házasfél az elítélést tudva
a házasságot nem kötötte volna meg ; e) ha a n
a házasság megkötésekormásti házasságon kívül
teherbe volt ejtve és ezt a férj nem tudta

; f) ha
a holttányilváuított házastárs az új házasság meg-
kötése után jelentkezik és az új házastársak a há-
zasság megkötésekor nem tudták, hogy a holttá-

nyilvánltott életben van (ebben az esetbon az ig

házasságot támadhatják meg a házasfelek) ; S.

megtévesztés miatt, ha az a másik házastárs lé-

nyeges személyi tulajdonságaira vonatkozik és azt

a másik házastárs tudva maga idézte el v. tudta

a megtévesztést, mely harmadik személytl eredt.

A semmis és a megtámadható házasság között

nincs különbség abban a tekintetben, hogy az ilyen

házasságot, míg birói ítélettel érvénytelennek
nyilvánítva nincs, érvényesnek kell tekinteni, ér-

vénytelenné nyilvánítása után pedig úgy kell to-

kinteni, mintha meg sem kötötték volna (l. a ki-

vételt alább a vélt házasságnál), a két érvény-
telenség között az a különbség, hogy míg a sem-
misségi per indítására a házasfeleken és a kir.

ügyészen kívül mindenki jogosítva van, aki ki-

mutatja, hogy a házasság semmisségétl valamely
jogi érdeke függ, megtámadási per indítására a
házastárs fejletlenkorúsága alatt csak a kir.

ügyész, kiskorúsága alatt a kiskorú mellett a
gyámhatóság is, különben pedig egyedül a (kény-

szerített, téved v. megtévesztett) házastárs van
jogosítva. A cselekvképtelenség miatt semmis
házasság a cselekvképesség beállta utáni hely-

benhagyással, a felmentéssel elhárítható vérro
konsági akadály utólagos felmentéssel, a meg-
támadhatási okok közül : a fejletlen kor utólagos

felmentéssel, a beleegyezés hiánya utólagos bele-

egyezéssel elhárítható, de általában a megtámad-
ható házasságolcnál az a szabály, hogy a meg-
támadhatóság helybenhagyással elenyészik. Kü-
lönben is a megtámadás egy évi határidhöz van
kötve, amely egy év a megtámadás érvényesít-

hetésének idpontjától kezddik és amelynek el-

teltével a megtámadhatóság megsznik.
C) Vélt házasság, olyan érvénytelen házas-

ság, amelynél a házasság érvénytelenségérl leg-

alább az egyik fél nem tudott. Az ilyen házasság-
ból, még érvénytelenné nyilvánítása esetében is,

a jóhiszemíi félre és a házasságból származó gyer-

mekekre ugyanazok az elnyök hárulnak, mint az

érvényes házasságból.Az elnyök legfontosabbika,

hogy az ily házasságból származott gyermekek
törvényesek.

IV. A házasság megszUnse, felbontása.

A házasságot birói ítélettel történt érvényte-

lenné nyilvánítása után úgy kell tekinteni, mintha
meg sem kötötték volna. Ettl az esettl külön-

bözik a feimálló házasság megsznése, amelynek
a törvény három esetét különbözteti meg. Meg-
sznik a házasság: 1. az egyik házastárs iialálá-

val ; 2. birói felbontással ; 3. azáltal, hogy az,

akinek házastársát holttányilvánították, mással
házasságot köt. Ebben az esetben a házasság az

új házasság megkötésével (nem podig a holttá-

nyilvánítással) sznik meg, kivéve ha az új házas-

társak egyike a házasságkötéskor tudta, hogy a

holttányilvánított él, vagy ha az új házasság uem
semmis.
A bíróság a házasságot csak a törvényben fel-

sorolt bontóokokból bonthatja fel. A bontóokok
kétfélék : feltétlenek, melyek esetében a bíróság a
házasságot minden egyéb tekintet nélkül fel-

bontja ; feltételesek, melyek esetében a házasságot

csak akkor lehet felbontani, ha a biró a házas-

felek egyéniségének és életviszonyainak gondos
figyelembevételével meggyzdött arról, hogy a

törvénybon felsorolt bontóokok valamelyike kö-

vetkeztében a házassági viszony annyira fel van
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dúlva, hogy a fr I*^-^"' * kóröre néave a további

«'ictkö288ég elv iné vált.

A) FdtéSen bvnúj-wih. A házasság felbontását

kérheti m a háiaafél : 1. akinek házaitársa házas-

ságtörést V. twmészet elleni fajtalanságot követ
el, V. tudva, hogy báassága fennáll, új házassá-

got köt ; 2. akit házastársa száudckosan és jogos

ok néikfU elhagyott : a> ha az elhagyás hat hó-

napja tart és az elhagyó házastárs a birói felhí-

váö« nem téc vissza ,b)h&az elhagyó házastárs

tartózkodó helye egy év óta ismeretlen és az el-
\- ist^ a birói felhívásra egy év alatt az

•-t»t nom állítja heljTe ; 3. akinek há-
' >rt v. akit házastársa testi

- voszélyeztetó módon szán-

Kizott ; 4. akinek házas-

•se után halálra v. leg-

aiaüt i V. börtönre ítélték.

Bi kok. A házasság felbontá-
>"'

' akinek házastársa: 1.

t szándékos magavise-
'

• ;::.Mi-ti ; 2. a házastársak
I i^jermeket bncselekmény
c.^.. , .. . . ... .V >lcstolen életre reá bir vagy
reá bimi törekszik: 3. erkölcstelen életmódot

megátalkodottan folytat ; 4. a házasság megkö-
té-se után öt évnél rövidebb tartamú fegyházra v.

börtönre vagj' njcR'ségvágjból elkövetett vétség
miatt foghat Ítéltetett.

Az a házastárs, aki a vétkes cselekményt meg-
! cKSátotta, a házasság felbontását nem kérheti.

\z elhagyás eseteit kivéve, felbontást a bontóok
kt'letkezéeétöl számított hat hónap alatt lehet

k»>mi. Ez a hat hónap attól az idponttól számít,

amikor a bontóok a házastárs tudomására jutott,

illetleg, amikor abba a helyzetbe került, hogy a
bontó keresetet beadhatta. A felbontó ítéletben a
bíróság az egyik v. mindkét házasfelet vétkesnek
. ..:,_ x^.»:^ A vétkes fél a házasság okából adott

it házastársának vissza köteles adni

:

,1 11- in >. ikes nó újabb férjhezmeneteléig férjétói

tartást követelhet é? férje nevét továbbra is vi-

.«olheti, de köteles az utóbbi iránti igényét a bontö-

perbon kifejezni. A házasságból származott gyer-

mekek hét éves korukig anyjuknál, azontúl a nem
vétkes férjnél, ha pedig mindkét fél vétkes, ne-

mük szerint maradnak szüleiknél. A lóróság, Ul.

a gjámhatóság azonban másként Is határozhat.

Az ági/tól és asztaltól való dválást 1. o.

V. BUntet határozatok.

A törvény a felsorolt (H.) házassági akadályok
ellenére való házasságkötést büntetésekkel is

iparkodik megakadályozni. .Az idevonatkozó sza-

bályok a következk : .Az a polgári tisztvisel, aki
tadva, hogy az eltte kötni salúidékolt házasság
kt'ftos házasság, a hásasBé^UMéBnél közremtlkö-
(lik, öt évig terjedhet börtönnel büntetend. Ha
pedig a polgári tisztviselt a ketts házasság
megkötésiénél gondatlanság terheli, a büntetés
eiry évig terjedhet fogház. Ha a polgári tiszt-

visel egyéb okból érvén^fteten házasból tudva
kit meg, három évig terjedhet bört^omel bfinte-

tend ; ha gondatlanságból köt ilyen házasságot,

n büntetés hat hónapig terjedhet fogház. Ha a
polgári tisztvisel valamely Hlalom ellenére tudva
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köt házasságot, hat hónapig terjedhet fogházzal
büntetend ; ha gondatlanul jár el, a büntetós (vét-

ség miatt) 1000 K-ig terjedhet pénzbüntetés.

A feleket illetleg az, aki tudvaketts házasságot
köt, három évig terjedhet börtönnel büntetend.
Ha pedig házastársát az elbbi kötelék fennállá-

sára nézve tévedésbe ejtette, a büntetés öt évig
terjedhet börtön. Aki egyéb akadály ellenére

tudva köt házasságot, három hónapig terjedhet
fogházzal és 1000 K-ig terjedhet pénzbüntetés-
sel büntetend.

Szintén az érvénjtelen házasság létrejöttének

meggátlását célozza az a rendelkezés, hogy az a
lelkész, aki az egyházi összeadásnál eljár, mieltt
a felek igazolták volna, hogy a házasságot a pol-

gári tisztvisel eltt megkötötték, vétség miatt

1000 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel, ismétlés

esetében azonfelül két hónapig teijedhet fog-

házzal büntetend. Ha kidéiül, hogy a házasság
a polgári tisztvisel eltt elzleg megköttetett,

a cselekmény, mint kihágás, 300 korongig terjed-

het pénzbüntetéssel büntetend. A lelkész a bün-
tetéstl miudkét esetben mentesül, ha az össze-

adás az egj'ik félnek közeli halállal fenyegetó
betegségében történt.

VI. Házassági eljárás.

Az új polgári perrendtartás szerint házassági

perekben általában a törvényszéki eljárás szabá-

lyait kell alkalmazni, ettl azonban a törvény szá-

mos eltérést állapit meg. A házassági perek a
következk: 1. per, amelj-nek tárgya annak a
megállapítása, hog>' a felek közt házasság létezik

V. nem létezik ; 2. semmisségi per ; 3. megtámadási
per, 4. per, amelynek tárgyaannak a megállapítása

hogy a házasság bizonyos semmisségi ok hiányá-
ban érvényes ; 5. bontó per ; 6. ágytól és asztal-

tól elválasztó per (válóper) ; 7. ágytól és asztaltól

elválasztó ítéletnek felbontó ítéletté átváltozta-

tása iránti per. Semmisségi perekben a kir. üg^éss
is felléphet félként. Bontó és válóper megindítása
eltt a felek kérhetnek elzetes békéltetést, elh»-

gyás miatt indítandó perben pedig a kereset be-

adását az életközösség visszaállítására való birói

kötelezésnek ieü megelzuL
Magyar állampol^ házassági perében csak

magyar birúság járhat el. (Külföldiekre nésve 1.

Hágai nemzetközi magánjog konferenciák Ul.)

Illetékes az a törvényszék, amelynek tertlletén a
házasfelek utolsó közs lakhelye volt Ha az nem
Magyarországon volt, a budapesti törvényszék

az illetékes. Bontó perekben, ha elzetes békél-

tetés nem volt, a bíróság a feleket mindenekeltt
békéltetésre idézi meg. Ha a békéltetés, amelyet
az elnök v. egy birö tart meg és amelyen csak a
házasfelek lehetnekjeloi, sikertelen maradt, azel-
készít eljárás követlcetlk, amelyben a m^bizott
biró hivatalból gondoskodik a tényáUás kideríté-

sérl. Az elkészít eljárást az ügy szóbeli t^-
gyalása követi Kivéve az elhagyás miatt indított

pereket, a szóbeli tárgyalás ntán a bíróság rend-

szerint, feltételes bontóok (IV.) esetében minden-
esetre, a házaaíialek ágyt^U-asztaltóI való külön-

élését rendeli ti hat hónaptól egy évig terjed
idre. A határid eltelte ntán a felek kérelmére

a bíróság újabb szóbeli tái^alást túz ki, amelyen
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azután a per érdemében határoz. Az eljárást ál-

talában jellemzi, hogy a bíróság a házasság fen-

tartása érdekében, semmisségi perekben pedig ál-

talában hivatalból is figyelembe veszi a tényeket

és bizonyítékokat (az ú. n. offlcialitás elve) és

hogy házassági perekben a kir. ügyész abban az

esetben is részt vehet, ha a törvény szerint fél-

ként fel nem léphet. Semmisségi perekben az elis-

merésnek, beismerésnek, joglemondásnak, nyi-

latkozat elmulasztásának következményeit meg-
állapító szabályokat nem lehet alkalmazni.

VII. A felekezetek házasságrl jogral.

Az állami H.-gal szemben az egyes felekezetek

igen különböz álláspontot foglalnak el. A kato-

likusok és a görögkeletiek is természetesen al-

kalmazkodnak az állami H.-hoz és csak akkor
adják össze a házasulókat, ha a polgári házas-

ságkötés megtörténtét igazolják, egyébként azon-

ban raga.szkodnak saját felekezeti H.-ukhoz és

saját vallási szempontúkból a házasság kötésének
és megsznésének szabályait épúgy alkalmaz-
zák, mint annakelötte. A protestánsok és zsidók

H.-ának, amely azeltt is — fleg a sziikebb érte-

lembon vett Magyarországon — jórészt államilag

volt szabályozva, ma már alig van gyakorlati

jelentsége. A keresztény-zsidó házasságokat ezek
a felekezetek ugyan nem áldják meg egyházilag,

egyébként azonban azt lehet mondani, hogy az
állami H.-ot saját egyházi felfogásuknál és egy-

házi cselekményeiknél irányadónak ismerik el.

A katolikus H. a házasság érvényes létrejötté-

hez megkívánja, hogy a házasulok házasságkö-
tési szándékukat illetékes lelkészük (proprius pa-

rochus) és két tanú együttes jelenlétében jelentsék

ki (tridenti forma). Az illetékességet azeltt a
lakóhely állapította meg ; a Ne temere dekrétum
értelmében azonban minden plébános a saját

plébániája területén más plébánia híveit is össze-

adhatja, úgy, hogy a proprius parochus enge-
délye többé nem az érvényesség, hanem csak a
megengedettség kelléke. A Ne temere dekrétum
a lelkész aktív részvételét kívánta, de ez a rendel-

kezés úgy módosíttatott, hogy Magyarországon a
díszpenzácíó nélkül kötött vegyes házasság érvé-
nyességéhez elég a lelkész passzív részvétele is,

st az tilosán bár, de érvényesen köthet úgy a
prot. lelkész, mint a polg. anyakönyvvezet
eltt Í8. A házassági akadályok tana a kánon

-

jogban nyert b kifejtést. A kánonjogon alapszik
a tiltó és bontó akadályok (impedimenta impe-
dientia ot dirimontia) megkülönböztetése (1. font

II.). A házassági akadályok általában számosab-
bak, mintáz állami H.-ban. Különösen a vérrokon-
ságból és asógorsághói származnak távolabb men
akadályok. A szüli beleegyezés hiánya viszont
nem bontó akadály. Érdekes házassági akadály
az ú.n. impedimentumpuhlicaehoncfitatis, amely
az eljegyzésbl származik az egyik jegyes, vala-
mint a máaík jegyes elsizü rokonai között, to-

vábbá a végre nem hajtott házasságból az egyik
házastárs, valamint a másik házastárs negyed-
iz rokonai között. Az impedimentum cultus dis-
parítatis a keresztény ós nemkeresztóny közötti
akadály, amely alól, kivált pogány vidékekon,
pápai felmentésnek van helye. A házasság osak az

egyik fél halálával sznik meg. A házasság fel-

bontását a kánonjog nem ismeri ; de csak az elhált

házasságét. Az el nem hált házasság szerzetes-

rendbe való belépés esetében az ünnepélyes fogada-
lom letételével, de pápai felmentéssel is felbontható.

A házasság felbonthatatlanságán alapul az ú. n. im-
pedimentum ligaminis, melyen azt értjük, hogy ha
olyan házasság, amelyben a házasság kötése idejé-

ben a házasfelek egyike is katolikus volt, esetleg a
felek áttérése után fel is bontatott, azért a házas-
ság fennállónak tekintetik és a házasfelek újabb
házasságot nem köthetnek ; továbbá ezen alapul

az impedim^nium catholicismi, melyen azt ért-

jük, hogy katolikus fél elválttal akkor sem köt-

het házasságot, ha a felbontott házasság nem
katolikusok házassága volt is. A házasság felbon-

tását a kánonjogban az ágytól és asztaltól való

elválasztás pótolja, amely intézményt állami

H.-unk is átvette. L. még Házasságkötés és 2v>

temere.
A görög keletiek H.-a ismeri a házasság felbon-

tását. Eredetileg ugyan csak a n házasságtöréso
miatt, de ezt a bontó okot a jogmagyarázat úgy
kiterjesztette, hogy a bontó okok époly számosak,
mint akár az állami H.-ban.

Házassági óvadék. Nálunk és Németország-
ban a tiszteknek és hasonlórendü egj'éneknek, ha
nsülni akarnak, bizonyos évi mellékjövedelmet
kell kimutatniok. Nálunk a H. összege rendi foko-

zatonként tkébenkövetkezleg van megállapítva:

hadnagynál és vezérkari századosnál 60.000, f-
hadnagynál és vezérkari alezredesnél v. ezredes-

nél 50.000, századosnál 40.000, rnagynál 80.000.

hadbiztosnál 15.000 K. A H. tkéjének legalább

40/0-ot kell jövedelmeznie ; ha a H. letevje kisebb

százalékot hajtó értékpapírt tesz le, akkor a töké-

nek megfelelen nagyobbnak kell lennie. Harminc
évesnél fiatalabb tiszteknek 50o/o-kal nagyobb H.-ot

kell letenniök. A méneskarnál és az élelmez tisz-

tek csoportjában a tisztek kétharmada, a többi

csoportokban a tisztek fele nsülhet. A H. nem-
csak készpénzben tehet le, hanem e célra lekö-

tött ingatlanok által is biztositható. Ezen ingat-

lanokat értékükre, ill. bérjövedelmezségükre
nézve az érdekeltek kérelmére vmely járásbii'ó-

ság v. törvényszék által kirendelt bizottság meg-
becsüli és csakis ezen becslés adataihoz képest

fogadtatnak el H. gyanánt.
Házassági perek, 1. Házassági joa.

Házassági statisztika, 1. Népesedés.

Házassági szabályzat, 1. Nösülési szabályzat-

ós Házassági radék.
Házassági szédelgés (nóra. Ehcbetrua) bfln-

tottét követi el, aki a házasság megkötésénél a

másik fél eltt érvénytelenségi okot elhallgatott,

v. a másik felet oly megtévesztéssel bírta a házas-

ság megkötésére, amely miatt az felbontatott v.

sommisnek nyilváníttatott (Btk. 255. §• és 1894.

XXXI. t.-c. 121. §.). Az eljárás csak a sértett fél

indítványára indul meg. A büntetés két évig ter-

jedhet börtön.

Házassági szerzdés, az a szerzdés, amellyel

ajegyesek vagy a házastársak a házassággal kap-

csolatos vagyonjogi viszonyaikat i'endezik (1. Há-
zassági vagyonjog). A H. érvényességéhez köz-

jegyzi okirat szükséges (1886. VII. t.-c. 22. §.
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a). A H.-be foglalt, halál esetére szóló intézkedés

csak úgy érrényes, ha a H. egyúttal a végintézke-

dés •kknertsógének is megfelel, vagyis közvég-

roadelBt fbniiájában kelt. A H. mindazon pon^ai-

baa, OMlyek nem épen a házaBaág mc^szúné-
Bén aMaaak, a hánaság megszOntévd kétség

esetében hatálytalanná válik.

HáHtaeigi Tagyoigog, ama vagyoni jogviszo-

nyok szabályzata, amelyek a házasság folytán a
házastársak mint ilyenek kOzött állanak v. állhat-

nak elö. A H. törvényes rendszere ama jogviszo-

nyokat tartalmazza, amelyeket már pusztán a
háiassáf^ötée ténye eredményez a felek meg-
egyeiése nélkfll is ; szerzdéses H. pedig az olyan

házasBági vagyoni viszonyok szabályzata, ame-
lyek sapán a házastársaknak erre vonatkozó
ú. n. házassági szerzdése által keletkeznek. A
H törvényes rendszerei két nagy csoportra osz-

lanak : a vagy(melkülönzö és a vagyonegyesít
(vagyonközösségi) rendszerekre. A vagyonMotiön-
zés rendszere szerint a házasságkötés elvileg sem
idés elö változást a házasfelek vagj'oni viszonyai-

ban, hanem mindegyik a házasság alatt is szaba-

don rendelkezhetik vagyonával. Ide tartozik a

római jog H.-a, a dotalis parapbemalis rendszer,

melynek föintézményei a nöi szabadvagyon és a

hozomány (1. o.) ; ezt a rendszert vallja az osztrák

jog is és ez a magyar H.-nak is alaptípusa. A va-

ayonközösséffi rendszerekben a nö vagyona a férj

Keiére jut ée pedig vagy csnpán kezelés végett

(kezelési közösség, Verwaltungsgemeinschaft, a
német Ptk. t&rényes H.-i rendje), vagy úgy, hogy
a házastársak vagyona egészben vagy részben

már a házasság alatt közös vagyonná olvad össze.

Az utóbbi csoportba tartozik az általános vagyon-
közösség, mely mindkét házastárs egész vagyo-
nát egyesíti ; a swnwményi kOaOsség, mely csak

a házasság alatt szenett vagyontánfyakat teszi

köaOsekké és az ingók közssége, mely szerint az

Ingatianok különvagyonuk maradnak, de a há-

zassá^ötédotr megvolt és a házaiaág alatt szer-

zett ingók VMaelkké válnak (ez utóbbi a fl-anda

Code törvényes rendszere, oommunauté légale,

mig a német jog sserint e rendszerek bármelyi-

két házassági szenOdéssel lehet kikötni). A va-

gyonegyesít rendszwek többnyire a nö vagyoni
rendelkeaöképességének korlátozásával járnak,

mig a yagy<Mielkai(tezés a nö vagymi független-

ségének kedvez. Végül vannak vegyes rendsze-

rek, melyek szerint a házasság alatti vagyonel-
különzés mellett csak a házasság megszntével
OHitaraak a háiastársak egymás vagyonában.
Ide swakozik részben a magyar H. Is, eszerint

mind a férfi, mind a nö a maga vagyonáról a há-

zasság idcúe alatt teljesen szabadon rendelkezik

ugyan s csak a kifejezetten hoz(HnánynI lekötött

vagyon van alávetve a férj haszonélvezetének, a
háiaoBág megszntével asiHiban mindegyik há-
zasfél megosztani köteles a másittal vagyonának
a háiSHRág idejére esö szaporulatát (I. Közszer-
zemény), Uvéve a nemes és a honoratior liázas-

I^iirokat, kik közt csak siraiödés alapján áll fenn

szerzeményi közösség. Kiegészítik a U. intézmé-

nyeit a hiibér (1- o.) és a házassági szerzdés (L o.).

Hásassági vétségek, azok a büntetend ose*

lekmények, mely^ az állami házassági rmd.

illetve az ebbl ered szabályok dorva megsértése
cimén btintetés alá esnek. Ide tartoznak : a hfiiniT

ságtörés (Btk. 246. §.) 1. o. ; a ketts hárannág
(Btk. 2Ö1. {.) 1. o. ; ennek megkötésénél as e^árt
polgári tisztvisel bflnös közremködése (Btk.

252., 253. és az 1894. XXXI. t.-c. 121. §-a); az
érvénytelen bázaaság csalárd megkötése [Btk.

255-257. §§. és az 1894. XXXI. t.-c. 121. §.) és

a házassági törvény rendelkezéseinek megsn-
géee (1894. XXXI. t.-c. 122—126. §§.).

Házasságkötés, az a cselekmény, mely által a
házasság létrejön. A római egyház a házasság
létrejöttéhoz csak a felek akaratkijelentését : a
mutnus consensus-t kívánta ; a frank egyház ezen-
kívül az elhalást, a copulát. Gratianus a két ellen-

tétes tant kiegjenlíti, felállítván a tételi, hogy a
oonsensus a még felbontható matrimonlom ini-

tiatomot, a copula a felbonthatlan matr. ratum-ot
hozza létre. Az ó tanítása vált uralkodóvá a bo-

lognai iskolában, l^el szemben Hugó St. Victor

fejti ki azt a tanítást, hogy ami felbontható, az
csak eljegyzés, sponsalia de futuro, ellenben a
sponsalia de praesenti már felbonthatlan házas-
ságot hoz létre. III. Sándor alkalmazza a francia

iskola sponsalia distínkcióját, de átveszi a bo-

lognai iskola tanításából a végre nem hí^tott há-
zasság felbonthatóságának elvi elismerését: a
sponsalia de praesenti valóságos H., de a valósá-

gos házasság is végrehajtá£» eltt még felbont-

ható — szerzetesi fogadalom v. pápai felmentés
alapján. A consensns nyilvánítását az egyház
eleinte nem kötötte formához, bár Evarístns pápa
(megh. 109.) kimondja, hogy a házasságot pap
által kell megáldatni (benedictio nnptialis), de
azért a titokban (clandestine) kötött házasság is

érvényes volt. Csak a tridenti zsinat mondja ki a
nem az illetékes plébános ée két tanú jelenlétében

kötött házasságot érvénytelennek. A H. szertar-

tásának lényege az, hogy a házasulok akaratukat
a plébános kérdésére Icinyilvánitván, az megáldja
ket és a stólával átköti kezeiket, mondván : Bn
titeket házasságra összeadlak az Atyának és Fiú-
nak és Szentlélek Istennek nevében, és meghinti
ket szentelt vízzel. Magyarországon ezt si szo-

kás alapján (mos hnngaricus) m^;elözi a gyúrfl-

váltáe, követi az eskütétel. A vegyes házasságot
azonban az egyház csak oly feltétellel ál^ja meg,
ha az ösBws gyermekek katolikus nevelése bfatto-

sittatik (revenális). Ennek hiányábancsak az ú. n.

passzív asBsisstenciát tolerálja, azaz a plébános
(nem a templomban snem templomi ruhában) meg-
hallga^a s tudcmiásal veszi a felek k^elentés^
mely szerint k házasságot kötnek s est asotán
mint érvényes házasságot anyaköoyreai is. Nó-
metországban és Magyaronvkgmi érrényesnek
ismeri fi az egyház a vegyes hásasságot akkor
is, ha az a protestáns pásztor vagy a pcdgári

anyakönyvvezet eltt köttetett L. még Háms-
sáffiiog és Ne temere.

Hásasságközvetítés, asa tevéfcniység, amely-
lyel valaki egymásnak idegoa feleket eUenérm
fejében házaaMk^ötés cédából összehoz ; ai eiért

követelt d^ a VL-i dy. Bírói gyakorlatunk értel-

mében a házasság, mint az egyéni legtwnsöbbvi-
snoyon Napoló ée a családi élet alakulására id-

hatö kötelék, erkölosi és társadalmi jeUegéaél
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fogva, perrel érvényesíthet díjazással összekötött

közvetítésnek tárgya nem lehet. A már lefizetett

H.-i díj azonban vissza nem követelhet. Hasonló

az álláspontja a német polgári törvénykönyvnek
is (Bgb. 656. §.). A H.-i díjra kötött szerzdés az

Optk. (879. §.) szerint érvénytelen. A francia jog
értelmében a közvetítési díj csak annyiban köve-

telhet peres úton, amennyiben nem a házasság

tényleges megkötéseért kötelezik, hanem az e kö-

rüli tudakozásokért ós fáradozásokért követelik.

Házasságközvetit intézetek, olyan magán-
vállalkozások, amelyek iparszerüleg foglalkoznak

azzal, hogy egymás eltt rendszerint kölcsönösen

ismeretlen személyek között házasságot hozzanak
létre. Szolgálataik rendesen hirdetésekbl állanak,

de nem ritkán személyes ismeretségük kiterjedt-

sége is segítségükre van. Munkásságukat vagy
úgy fizettetik meg, hogy a teljesített fáradság

nagyságához mérten kikötnek maguknak bizo-

nyos megállapított összeget, amelyet függetlenül

a tervbe vett házasság sikerétl elre beszed-

nek a felektl ; vagy pedig a hozományból kötik

ki a maguk számára annak bizonyos százalékát.

Az efféle üzletek megnyitása és folytatása némely
államban hatósági engedélyhez és felügyelethez

van kötve, másutt ellenben szabad vállalkozás

tárgya. Némely államban a közvetítés díja csak

akkor perelhet, ha csak a házasulandó személy
felkereséseért és a szükséges közbenjárásért köt-

tetett ki ; ellenben nem perelhet, ha a dy a há-

zasság létrejöttéhez volt kötve. Végre vannak
olyan államok is, ahol ezek a díjak egyáltalában

nem perelhetk. így nálimk sem lehet érvényesí-

eni a bíróság eltt a házasságkötés közvetítésé-

ért kikötött alkuszdíjat; a felmerült költségek

megtérítését azonban a házasságközvetít kiköt-

heti és bíróilag is érvényesítheti. L. Házasságköz-
vetítés.

Házasság megsznése, 1. Házassági jog.

Házasságon Mvüli tehcrbeejtés következ-
ménye a gyermek eltartása és csábítás, erszak
esetében a szülési költség megtérítése. L. Gyer-
mek és Tartás.
Házasság-orákulumok, a szerelmi varázs ér-

dekes népéleti fejezetének az a része, mellyel

a jövendbelijére kíváncsi legény vagy leány,

de mégis sokkal gyakrabban az utóbbi, mindenféle
babonás eszközzel, búbájjal és varázslattal meg-
tudni igyekszik, mikor lép házasságra, avagy há-
zasságra lép-e még az illet évben, ki és miféle

lesz a párja stb. E jóslások, illetleg sorsvetések
rendkívül sokfélék s csak egy részüket említjük

meg összefoglaló kategóriák szerint, ha olyanokat
különböztetünk meg nagyjában köztük, amelyek
a jövendbelinek megálmodására céloznak és olya-

nokat, amelyek szorosabb értelemben vett sors-

vetéstl várják az áruló jelt, mink az ólomöntós,
hallgatózás, gyrpróba, hasábhordás, kemen-
cébe nézés stb. A H.-nak az év bizonyos napjai
kedveznek a néphit szerint, ezeket 1. András-
napja. A többire nézve 1. a Szerelmi varázs cik-

ket. Egyrészüknek srégi voltát már a klasszikus
ókor omiékoi is tanúsítják.

Házasságtörés (aduUerium; violatio matri-
monii), a házassági hségnek házasságon kívüli
elhalás által szándékos megsértése. A római jog

csak a férjnek tulajdonította a jus thori-t, aminél
fogva H.-t csak a n követhetett el. Ugyanígy
régibb hazai törvényeink (Szent László 1. 13., 20.

;

Kálmán II. 8.), amelyek csak a parázna n bün-
tetésérl intézkednek. A kánoni jog az ellenkez
elvet emelte érvényre. cQuod non licet foemi-
nis, non Ucet viris», «Christiana religio adulte-

rium in utroque soxu pari ratione condemnat)).

Ugyanezt követte a német közösjog s követik az
újabb jogfelfogás alapján az újabb törvényhozá-
sok kivétel nélkül ; amiért is a magyar btkvnek
246. §-át, mely a H. fogalmát meg nem határozza,

tehát azt a n által elkövetett hüségszegésre nem
szorítja, ily értelemben kell magyarázni. A súlyo-

sabb következmények, amelyekkel a n ballépése

kézzelfoghatóan jár, mert a családi vagyonjogok
sérelmét is eredményezheti, indokolhatnak súlyo-

sabb beszámítást, de nem indokolhatják a jog- és

kötelességegyenlségnok mellzését, mihelyt a
modem felfogással elismerjük, hogy a H. lényege
a házassági hségnek megsértése. Szent László

I. 13. szerint a férj htlenségen kapott nejét

szabadon megölhette, ha pedig feljelentette, a
bnösnek talált n egyházi fenyítékkel (poeniten-

tia) volt sújtandó, a fenyíték végrehajtása után a

férj nejét visszavehette, ellenkez esetben egyik
fél sem léphetett a másiknak életében újabb

házasságra. Ezt az utóbbi intézkedést ismétli

Kálmán II. 8. A H. K. I. R. 105. címe szerint

a hséget megszeg n, ha erre elválás követ-

kezik, hitbérót veszti, tehát nem akkor, ha a
férj megbocsátott s a házassági közösséget foly-

tatja. Ez a felfogás a Btk.-ben is érvényesült,

amennyiben a H. csak az alatt a feltétel alatt (a

büntetendség objektív feltétele) büntetend, ha
amiatt a házasság felbontása v. az elválásjogérvé-

nyes ítélet által kimondatott. A hitbér elvesztésén

felül a H. törvényes büntetése a H. K. idézett helye

szerint a halál volt, melynek helyébe késbben a

bíró bölcs belátása szerint megállapítandó szabad-

ságvesztésbüntetós lépett. A Btk. 216. §-a szerint

a H. 3 hónapig terjedhet fogházzal büntetend.
Bnvádi eljárásnak csak a sértett házastárs —
visszavonható — indítványára van helye. A vét-

ség a kir. járásbíróság hatásköréhez tartozik.

Há^asságvéd. Ma (1913) még hatályban lev
peres eljárásunk szerint a házasság felbontása

iránt indított perben a bíróság a házassági köte-

lék fentartásának érdekében (rendszerint a hely-

beli ügyvédek köz(U) H.-t rendel, kinek köteles-

sége: a házasság fentartása érdekében a per-

ben résztvenni. Az új Pp. a H.-i intézményt meg-
szüntette.

Házasulási egyezmények (néra. Ehe-Paden),
a házassági szerzdések (1. o.) neve az osztrák

polgári törvénykönyvben.
Hazaszeretet, a hazához, ennek földjéhez, la-

kóihoz, nyelvéhez, emlékeihez stb. érzett ragasz-

kodás, mely hasonlít a szülök iránt érzett szeretet-

hez (hazafiság) és tettekben is nyilatkozik : a haza
iránt való kötelességek teljesítésében, szükség

esetiben saját érdekeinknek, a legfbbeknek is,

érte való mellzésében, önzetlenségben, odaadás-

ban, önfeláldozásban. Az egyesekbl az együttélés,

a vérrokonság, a közös nyelv, a lassan kifejld
közös érzés és gondolkodásmód, közös erkölcs.
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I

asokás. k(Vaö8 történeti sors, közös szenvedéeek és
í.r íit't alkotnak, azaz oly közösség jö létre,

n il az egyén semmi, mely az egyénre
évozifooK kulturmonk^ának eredményét szár-

maztAtja, melyben az egj'én erejének fforrása
van. Osztíinszonl viszonzása e sokféle jótétemény-
nek a haza iránt tTZott szeretet, mely tudatossá

t«'ve. az erkölcsi erónyok egyik legfébbike. Csak
naíry nemzeti iianyntlás korszakában gyengül ez

n:/ •'•'.- kap lábra az öiutée, az egyén olszi-

olzárkózása a kös&Bség elött, a ma-
^.. c kielégítés^iek highászása, a H.-

nek szóval vallása, tettel megtagadása. De a H.
érzésének gjöngttltével a nép erkölcsi ereje is

gyöngül, összetartása lazul, képtelenné lesz nagy
föUendttlésre, nagy tettekre.

Házas zsellér, 1. Zsellér.

Hazátlan zsellér, 1 Zsellér.

Hazay,l.i>-«r5,publicista,szíil.Temesvárottl819

ápr. 7., inosh. Bátorkeszin 1889 dec. 17. Közép-
; iilóvárosában végezte, késbb Hohon-
! at a gazdasági intézet látogatására. A

larcbsm két öccsével együtt mint hon-
tt réezt 8 a harc utolsó szakálKui meg-

aiítpiiuitii az Am 1-t-ten April c német nyelv
magyar republikánus lapot. A szabadságharc lo-

veretése után halálra ítélték, de külföldre mene-
kült; késbb kegyelmet kapott és visszatért

Pestre, ahol ismét hirlapiróvá lett. Az O-es évek
végén Esztergom vármegyében Bátorkeszin tele-

pedett le, ahol gazdálkodással foglalkozott. A
sigtószabadság helyreálltával számos fvárosi lap-

nak lett munkatársa. Az országgylésen három
Ízben képviselte a kübölkúti kerületet.

2. ]T. Gyula, conchiologus, szül. Szepesbélán
1^Í2 niüc 14., megh. Budapesten 1887 okt. 5.

Kora i i j u sikgától kezdve a terméezettudományok-
V.i\\. I ilinösen a csigák és kagylók tanulmányo-
/.is^ival toglalkozott. Bls sorban a budapesti

iiuma lágytestüit tanulmányozta ós ismertette né-

met nyelven, majd a Kárpátokat utazta be és
vizsgálatainak eredményeit a Magyar Tudomá-
nyos Akiídí-mia kiadványaiban tette közzé. A Kir.

Magyar Termósszettudományi Társulat megbízta
i magjar fauna molluscáinak monografikus fel-

'
'— • ' '^ önnek befejezésében a halál meg-

áradt nagy gyiyteményét a Ma-
.. .Múzeum vette meg. Mvei: Die
luna V. Budapest (1881) ; Ein Ausflug

-imgam (1881); Die Llmnaeend.Oruppe
( hilnaria t88i) ; Die Succinaeen Bnglands (1885)

;

A: Északi-Kárpátok Molluska-fatinája (Bíath.

tcrmtud. Közi., 19. köt., 1884). O fedezte fel a
bihari József fheroeg-cseppkbarlangot

Házbéke, a küKteösjogvédelem, melyben a pol-

gárnak miiíránlakása— otthona— úgy az anyagi.
mint az alaki büntetjogban részesfii. A H. a nyo-
mozás »V! a %izseálat folyamán csak szoros bizto-

! ható meg íBp. 17.S. íe köv.
: )nt annak törvénybe ütköz

riiiiir II -jog- V. házjogsértá (1. o.), U-

magánlaksértés (1. o.) büntettetik.

Hazuiütnlás és beionsserkezetek beoml&sa
elleni biztosítás, I. Biztosítás.

Házbér, a lakás óljára kibérelt helyiség bér-

összege, 1. TjakbérleL

Házbéradó, 1. Házadó.
Házbér-fillér, máskép házbór-krajcár, a lakók

(bérlk) községi adója, melyet Budapesten és más
nagyobb városokban szednek. A H. a házbér nagy-
ságához igazodik 8 annak bizonyos « o-a. Az adót
azonban rendesen nem közvetlenül a lakótól, ha-
nem a háztulajdonostól hajtják be, aki a bérszer-

zódésben lakójára szokta áthárítani.

Házbérveszteség elleni biztosítás, 1. Bizto-
sítás.

Hazebroack (€!jtod:a2brukk), város, H. járás szék-

helye Nord francia dép.-ban, a Bourre és Lys felé

vezet H.-csatoma mellett, 12,819 lak., vászon-
szövéssel, sör-, szappangyártással és olajprések-
kel, élénk mezgazdasági árúkoreskedolemmel.
Templomában (XVI. sz.) hollandi mesterektl né-
hány értékes kép van.

Hasellne, amerikai különleges gyógyszer,
moly a Hamamelis virginiana nev, Mexikóban
tenyész növény gyökereibl készül. Tartahnaz
zsírszer anyagokat, csersavat, gallussavat. Vér-
zéscsillapító szer. Belsleg tüd- és bélvérzések
ellen, külsleg pedig mint összehúzó szert fájdal-

mas gyuladások é& daganatok megszüntetésére
használják.

Hazedius, Artúr, svéd nyehtudós és etnoló-

gus, szül. Stockholmban 1833 nov. 30., megh. u.

0. 1901 máj. 27-én. 1860- 68-ig több stockholmi
felsbb iskolán és szemináriumban tanárkodott.

Det Svenska bibelöfversáttnings arbetet (a svéd
bibliafordítás) c. cikke (a Svensk Literaturtid-

skriftben 1868) nagy hatással volt a svéd biblia-

fordító bizottság munkálataira. Az 1869. Stock-
holmban tartott skandináv helyesírási kongresz-
szus jegyzje volt és Om svensk ráttstafning (a

svéd helyesírásról) c. értekezésével a Svédország-
ban mai napig tartó helyesírási harcot támasz-
totta. Nagy érdemeket szerzett 1873. egy etno-

gráfiai múzeumnak megalapításával, melynek
1878 óta Északi múzeum a neve. A múzeum ki-

egészítésére 1891. megvett ^y nagy területet a
stockhobni állatkertben, melyen a maga nemé-
ben páratlan, szabad ég alatt lev muzeumot léte-

sített a svéd néprajz s a skandináv fauna és fióra

számára.
Háseltolás. Utcák kiszélesítése, általában vá-

rosrendezés alkalmával a lebontásra még nem
érettépületeketköltsóg-és idmegtakarítás okáért
lehetséges és otiszerfl régi helyükrl a kijelölt új

helyre eltolni, sztUcség esetén pedig felemelm. Az
eltolás és háaemdés egyszer mvelet, szakérte-

lemmel végrehajtva veszedelemmel nem jár s

általa, a lebontáss és i^ ráépítéssel szemben, te-

kintélyes értékek menthetk meg a posztolástól.

H.-nál rendesen csak a föld fölötti épttletrészt moz-
gósi^uk, a régi ali^f&Jak tehát helylikön marad-
nak 8 az eltolt épületet az elre elkészített új alap-

falakra állí^uk. Emelésnél pedig a fOId színe fölött

lév részt emeljük meg s a felemelt épület és a
régi lapfalak közt ekként létrejött hézagot falaz-

zuk U.
Maga az eltolás mvelete aránylag rövid ideig

tartó munka s lényege iU4>an rejlik, hogy tolás

közben az épületen semmiféle deformációnak nem
szabad elfordulnia, vagyis szUlcBéges, hogy az
épület minden porcikája, mintha omk egy darab
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tömör test volna, ugyanazon idben, ugyanazon
térbeli elmozdulást végezze, összeomlás tehát

csak akkor következhetnék be, ha az épület egyik

sarkát jobban emeljük meg vagy gyorsabb tem-

póban toljuk el, mint a többi épületrészeket.

1. ábra. As épUlet alátámasztása a pincefödém alatt.

Ez okból laza szerkezet házakat épen úgy el

lehet tolni, mint szilárd konstrukciókat. Az ehhez
szükséges elmunkálatok, számitások képezik te-

hát a H. legfontosabb részét.

Az elmunkálatok sorrendje a következ

:

1. Ajtó- és ablaknyílások fagerendázattal ki-

merevitendk.

2. ábra. Amerikai csavarokkal felemelt épttlet.

2. Az épület új helyén az alapfalak és pince-
falak a szükséges magasságig elre elkészítendk.

3. Az eltolandó épület alatt, az elszakítás szint-
iében fia- V. vasállvány készítend, melynek foly-

tatásában gerenda-vázból kiépítend a csúsztató

V. gördít pálya egészen az új alapfalakig.

Ezen elmunkálatok elvégzése után alkalmas
emel csavarokkal az épület eltolandó részét 8—10
mm.-rel felemeljük, miáltal annak egész súlya az

alája készített állványzatra vitetik át.

Az épület alatt, ill. az állvány fölött számos
(szükség esetén több száz, vagy több ezer) emelö-
esavar lévén, ezek egyidejleg, tehát vezényszóra
történ meghúzása esetén az épület kéziervel s

lassú ütemben, tetszés szerinti magasságra emel-
het. Az eltolás ugyanígy történik, azzal a különb-
séggel, hogy az emelcsavarok nem függlege-
sen, hanem az eltolás irányában, vízszintesen

mködnek. A csúsztatópálya keményfából (legya-

lult tölgyfagerenda) v. vassínekbl, gördül pálya
esetén a hengerek krisfából készülnek. A pálya
készítésénél az ülepedés számításba veend, ne-

hogy a rátolandó teher súlya alatt az eltolást ve-

szélyeztet sülyedések keletkezzenek.

Az eltolás költsége a helyi viszonyoktól függ.

Ahol a hozzávaló berendezés hiányzik és csak rit-

kán kínálkozik rá alkalom : meglehetsen drága.

Amerikában ellenben e két feltétel megvan s így

3. ábra. A csúsztató pálya hossianti metszete.

igen gazdaságos mívelet. A költséget növeli az
alapterület kiterjedése, viszont alig függ az eme-
letek számától. Torony tehát olcsóbban emelhet
fel V. tolható el, mint egy terjedelmes földszintes

viskó. A házak emelésének vagy eltolásának ideje

alatt a lakók az épületben veszély nélkül benma-
radhatnak. Az állványok, emelszerkezetek és a
csúsztató pályák rajzát az 1—5. sz. ábrák mu-
tatják.

Amerikában a nagyobb távolságra történ
H.-okat lovakkal, st lokomotivokkal is eszközlik.

s gyakori az az eset, midn tekintélyes épületeket

kompszer alépítmény segítségével folyó vízen

szállítanak tovább. Amerikában régóta és kiterjedt

mértékben alkalmazzák ezt a mveletet, de sike-

rült eltolásokat, emeléseket végeztek már Európá-
ban is, többek között Budapesten, a Margitszigeten.

8—10 évvel ezeltt egy tkeers amerikai vál-

lalkozó Horváth Gyula Amerikában él hazánk-
fiával szövetkezve, ajánlatot tett arra, hogy a

memléknek deklarált belvárosi templonuit, mely
az Erzsébethíd útvonalába esik, a vámpalotát,

mely a Ferenc József-hídf felépítése folytán félig

elslyedtnek látszik, a Batthyány-téri temp-
lomot és a Lukácsfürdt, melyek az utcaren-

dezések folytán szintén igen mélyen fekszenek,
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eltolja, illetleg felemeli. Sajnos, a fönnforgó
viszonyok Icözött terve nem sikerült s nyolc
liunapi sikertelen fáradozás után csalódottan tá-

vozott. V. ö. Zelovich KorniM, Épületek eltolása

(Mairyar Mérnök- és Építész- Eg>i. Közlöny, 1898.
\I. I; '

'

' /íJ.vi Biilogh Lóránt, Eltoljuk-e a
Ix'lv 1 ia-tompiomot? (Budapest 1902);
Sétáin i,.i/.aiv ( l'orm. Tud. Közlöny 1899 júl. 359.
füzet).

Hajselton. 1. Hazldon.
Hásledél, 1. Fedd.

foglalkozó mnnkáját. V. ö. Homyik János, H. J.

(Kecskeméti Lapok 1872, 44. sz.).

Háziállat, olyan állat, melynek termeióképee*
sége az embernek hasznos és amelyre az ember
tenyészhatást gyakorolhat. Keller az ember és a
H. közötti viszonyt syrabiosisnak tekinti. H.-ok
eredetileg nem voltak, hanem vadon éló állatok-

tól származtak, melyeket az ember fogságba ej-

tett, megszelídített és háziasított vagyis domesz-
tikált. Hogy a háziasítás ilyenféleképen ment
végbe, igazolja a legxíjabb háziállatnak, a házi-

struccnak keletkezé.se, melyet kb. 40 év elótt do-

mesztikáltak Délafrikában. A háziasítást az antik
mvészek szemléltet módon örökítették meg
hátramaradt mveikben, így a vaphioi aranyser-
legen a szarvasmarhának, az assurbanipali relie-

fen pedig a lónak fogságbaejtéeét érzékltették

meg.
A H.-ok száma mintegy 52, melyek közül 22

az emlsök, 20 a madarak s 10 a halak és a rova-

rok osztályából való. Az em-
lsállatok 13 rendjébl a H.-

okat csak .3 rend : a csülkö-

sök (ungulata), a húsevk
(carnivora) és a rágcsálók
(rodentia) képviselik. Legfon-
tosabb gazdasági hasznos H.
a ló, a szarvasmarha, a juh
és a sertés. A H. hasznosí-

tása igen sokoldalú; a ku-
tyát ház- és nyájrzésre, va-
lamint vadászatra használ-
ják, a kakas is igen éber
állat a ház körül. Teherhor-
dásra a szamarat, a lovat,

az öszvért, Ázsia magas hegy-
ségeiben a yakot, Délamerikában a lámát, a si-

vatagon a tevét használják. Lovaglásra elssor-
ban a gyors mozgású ló alkalmas, a lovon kivttl

a szamarat, az öszvért és a tevét is igénybe ve-
szik e célra. Mezgazdasági munkát végeztetnek
és terhet vontatnak a szarvasmarhával, a lóval,

a tevével, a bivallyal, a rénszarvassal és a kutyá-
val. A bikával és kakassal viadalokat rendeznek.
A H.-ok hasznosítanak továbbá brükkel. g>-apjuk-

kai, szrükkel, tollúkkal, tej-

jel, hússal, zsírral, tojássalt

mézzel, selyemmel stb.

A H. keletkezését Uletleg
felemlítést érdemel, hogy
a2 tyabb vizsgálatok szerint

egyazon f^ú H.-nak rend-

6. ibr.. TolteerteMt kettA. meaetfl cttTVokU. f^""*"*
*Öbb keletkezési he-

lye volt, vagyis a H.-<ik poly-

phyletikus származásnak. A legtöbb H.-ot az
ázsiaiaknak, fképen a kaukázusi és mongol né-

peknek köszönhetjük. Ázsiában domeeztikálták a
szarvasmarhát, a bivalyt, a sertést, a lovat, a
tevét, a yakot, a juhot, a kecskét, a szamarat, a
Icutyát, a rénszarvast, a tyúkot, a pávát, a gaUÚn-
bot és a selyemhernyót. Európa a legtöbb H.-ot

Áz8iáJ[>ól kapta. Európai szánnazású a szarvas-

mariia (primigenius), a ló, a juh és a házinyúl. Az
afHkaiak szhitén Ázsiából n>'erték a legtöbb H.-

jokat. Afirikai szánnazású : a szamár, a juh, a
macska, a kutya, a gyöngytyúk és a strucc.

4. ibra. A toIÓSMrkezet elrandaiéfle.

^ Házhoz szállítás. A vasút a vasúti üzletszabály-

zat 78. §-ában foglalt rendelkezések szerint jogo-

sítva van arra, hog>' az általa kirakandó darabárú-
kat az állomás helyén vagy a szomszédos helyisé-

gekbe kifüggesztés útján közzétett illeték szedése

mellett házhoz szállítsa, v. e célból fuvarosokat
alkalmazzon. Az ilyen fuvarosok személyzetét a
vasút közegei g>'anánt tekintik. A szállító felek

nem kötelesek a vasút e berendezésének igénybe-

vételére. Ha azonban az árúkat maguk, v. nem a
vasút által alkalmazott fuvarosokkal akarják el-

vitetni, kötelesek ebbeli szándékukat még az árú
megérkezése eltt a rendeltetési állomás fnöké-
nél Írásban bejelenteni.

Házi János, a XVI. sz. második felében szül.

Kecskeméten. BeOüen Gábor erdélyi fejedelem

török tolmácsa és Íródeákja, kit 1620. követségbe
küldött a budai pasához. Kisebb költemények és

mfordítások mellett, Bethlen Gábornak {g^^a^
kiadta Kassán (1626) egy török tudósnak Envarul
Asikin cím, a mohammedánok erkölcstanával
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Auszti'ália, talán a galambot kivéve, nem domesz-
tikált állatot. Amerikai származású H. a kutya,

a tengerimalac és a pulyka. A H.-ok idbeli

megjelenése igen régi, errl tanúskodnak a

szarvasmarhát, a juhot és a sertést ábrázoló

ó-egyiptomi kkorszakbeli palalapok, melyeket a

gizehi múzeumban ós a párisi Louvreban riznek.
Ezen leletek szerint valószín, hogy 7000—8000
évvel Kr. e. voltak H.-ok, melyek háziasítása

kb. 10.000 évvel Kr. e. történhetett. Európában a
H.-okat a cölöpépítmények idejére lehet vissza-

vezetni ; e korszakból valók a tzegmarha, tzeg-
kutya, tzegjuh és tzegsertés. A bronzkorszak-
ban a nagyobbtestü bronzeb és a parlagi sertés, to-

vábbá új európai háziállat : a ló jelenik meg.
A domesztikálás következtében megváltozott

életfeltételek és az ember tenyészhatása folytán az

állatoknak színe, bre, szre, csontozata, testala-

kulása, tejelképessóge, hizodalmassága, intelli-

genciája és termékenysége lényeges változáson
ment keresztül. Céltudatos tenyészkiválasztással,

okszer tartás és takarmányozás folytán külön-

böz irányban hasznosító H.-fajták keletkeztek.

A H.-okkal való érintkezés az emberek egész-

ségét veszélyeztetheti, amennyiben az állati beteg-

ségek az emberre is átterjednek, így a lépfene, a
takonykór, a veszettség, a száj- ós körömfájás

;

bizonyos parazitás betegségeket, pl. a rühkórt szin-

tén elkaphatja az ember. A kutyában élsköd
galandféreg (taenia echinococcus) emberben súlyos

betegséget (echinococcus-hólyag) okozhat. Az em-
berek által elfogyasztott borsókás hús galand-
féregkórt, a trichinás hús trichinakórt, a güm-
baciilusokkal fertzött tejes hús az emberek gümö-
kórját idézheti el. Hogy ezek az emberek egész-
ségére háramló veszélyek elkerültossenek, tör-

vényes intézkedések állanak fenn, melyek az
emberekre veszélyes beteg állatok és veszélyes
termékeik ártalmatlanná való tételérl gondos-
kodnak.

Háziállatkert, az áUattenyésztés gyakorlati
oktatására szolgáló intézmény, melyet Kühn J.

alapított 1866. a haliéi mezgazdasági fiskolával
kapcsolatosan. A H.-ben a háziállatok foutosabb
fajai és fajtái képviselve vannak, melyekkel tudo-
mányos keresztezési kísérleteket végeznek és a
korcs (basztard) kérdésével is foglalkoznak. A H.
múzeuma igen becses gyjteményt tartalmaz.

Háziállatok egészségtana, ismerteti azokat
a szabályokat, amelyek alkalmazásával az állatok

megbetogodósének elejét vehetjük és azok ellen-

álló és termelképességét fokozhatjuk. Az állatok
egészségére befolyással vannak a leveg kémiai
és fizikai tulajdonságai, így a leveg szónsavtar-
talma, a hideg, a meleg, a világosság stb. ; továbbá
a talaj tulajdonságai és a talaj mikroorganiz-
musai, melyek az ú. n. talajbetegségeket okozzák

;

nemkülönben fontos szerepe van az ivóvíznek és
takarmányozásnak. Egészségügyi szempontból
fképen az istállózott állatok brét és patáit ápoln i

keli ; a brápolás módjai : a tisztítás, a mosás, a
fürösztés, a nyírás ós a pokróccal való letakarás.
A házi állatokat az id viszontagságai ellen az
istálló hivatott megvédeni, melynek tágasnak,
szellösnek, 12—18 C« hmérsékletnek ésvilá-
goenak kell lennie, kívánatos továbbá, hogy az

istálló burkolata és bels berendezése alaposan
tisztítható és fertöteleníthet legyen. A fiatal ál-

latok felnevelése és megélemedott állatok tartása
közben egészségi szempontból a kifutónak és a

legelnek elnyei vannak ; a legeltetés azonkívül
gazdasági szempontból is elnyös, mivel az állat-

tartást olcsóbbá teszi.

Házi barát, l. Cidsheo.
Házi bútor biztosítása, 1. Biztosítás (tzbiz-

tosítás).

Házi cickány, 1. Grocidura.
Házi csapatok az m-alkodó személye körül és

lakóhelyén való szolgálattételre rendelt élite-

csapatok. Már az ókor történészei említenek H.-at.

Franciaországban XIV. Lajos az ordinance-száza-

dokból alakíttatta a «Maison militaire du roiw-t,

azaz a király házi csapatát ; a forradalom alatt e

H.-at feloszlatták, de a Boiu'bonok alatt (1816—
1830-ig) ismét fennálltak. III. Napóleon H.-ul a
Cent-Gardes nev csapatot szerveztette. Porosz-
országban 1542. állították fel az 1713. ismét fel-

oszlatott trabant-gárdát. Bajorországban a «hart-

schierek» a király házi csapatjai. Kii-ályimk

Felségének házi csapatai a darabonttestrség, a

testrlovas-század és a testörgyalogszázad. Orosz-

országban a XVI. és XVII. sz.-ban a drusinek és

strolicek szolgáltak udvari H.-ul, de Nagy Péter
azokat feloszlatván, játszótársaiból alakított egy
házigárda-féle csapatot, melybl a mostani Preo-
brasenszk-gárdaezred ntte ki magát.
Házi csatornázás. A csapadékvizek, mosogató-

és fürdvizek, végül a vízöblítés klozetek szenny-

vizeinek a föld színe alatt történ elvezetésére

szolgáló berendezéseket H.-nak nevezzük. E veze-

tékek részben ólomból öntött, vasból vagy mázzal
biró kagyagcsövekbl készülnek és az utcai csa-

tornába, a pöcegödörbe, v. a folyóvízbe torkolla-

nak. Esvizek utcai nyitott árkokba, folyókákba

is vezethetk. Célszeríi a H.-nál iszapfogó edénye-

ket közbeiktatni, amelyek idrl-idre kitisztít-

hatok. Hogy a szennyvizekbl fejld ártalmas és

bzös gázok az épületben el ne terjedhessenek, a
konyhai kiöntkben, fürdszobákban, klozetek-

ben vízzel záródó szifonok alkalmaztatnak. A
fcsatornát végül visszacsapó-szeleppel látjuk el,

nehogy árvíz esetén a csatorna tartalma vissza-

felé utat találjon az épületbe. A csatorna és pöce-

gödör gázainak elvezetésére végül függleges, a
tetn túl ér szellz bádogkürtket alkalmaznak.
Házi cseléd, 1. Cseléd.

Házi egér, 1. Egér-félék.
Házi ezredek, így nevezték azeltt nálunk azon

ezredeket, melyeknek tulajdonosai a császári és

királyi családból származó hercegek, illetve az

uralkodók voltak.

Házi fecske, l. Fecskefélék.
Házi fogság, a katonai fogságbntetés legcse-

kélyebb l'oka, melyet a saját lakóhelyiségében tölt

ki az elítélt.

Házi fnapló, az állami pénztáraknál vezetett

elsrend feljegyzés, amellyel az ellenr elssor-

ban a hivatal számvitelét szolgálja. AH. egyszer-

smind alapja a hivatal felettes hatósága mellé ren-

delt számvevséghez bírálat és könyvelés végett

havonkint beküldend számadási naplóknak. A
H. alapján ejtik meg a napi zárlatot és házinak
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azért novozik, mert ezt a pénztár magánál vbsza-
tar^a, sehová be nem kttldi.

Házi fa8tíark(i^i(itci//a, iiiM),l RozscUrfarkú.
Házi galamb, 1. Galambféiék.
Házi gomba (nHr., ftUógomba, Merulius lacry-

mafus ÍWiilfT. S<)iuni.). a taplógombák csalácUábóI

v;i!-> íiT"!! vfs^tailmes, kártékony gomba, mely
I ' új épületek gerendázatíU és padlóját

t it>g. Pusztítását elsegíti a nyirkosság,

a luiicai leveg és a sötétség. A gomba micelioma
eleinte a ttban rejtzködik, maid eltör és akkor
pókhálósáéra v. gyapotszerfl fehér lepellel voi^a

be a fa ISriflkitét Termteste lágy, szivacsos, ké-

sbb börszerO. Nagysága néha a félmétert is

eléri. Egész terjedehnével odasimul a fához, v. at-

UA többé-kevésbbé elálL Színe sárgás. Felülete

ráncos ós gyalo'an vizcseppel van tele. Innen
szánnazik a Uuaymims (könnyez) elnevezése.

Az ellene való védekezés nem könny feladat.

Blsö sorban megélhetési feltételeit kell elvonni.

Száraz, világos és levegójárta helyen hamar
elpusztul. A megtámadott részeket el kell távo-

lítani és elégetni ; st el kell távolítani a szom-
szédos, egészségesnek látszó faaltcatrészeket is.

Szük^ges a ferttlenítés is. Erre a céhtt megfelel

A sznbiimátos konyhasóoldat, a korbolineum v. a
ilit.

. . zi gyógyszerek, a nép és a laikus közönség
aital haaniáiatos gyógysz- :

' " 'i termé-

szet betegségeket a nép kból és

egyéb anyagokból házilag Kt^ziuu :>zerekkel

igyekszik meggy<^itani. Igen sok csodás és biz-

tos hatáofi szert ismer a nép, amelyeket ^ymás-
nak javastdva, sokszor a legkülönbözbb b^ok
ellen basmál. Ezek között van sok értékes gyógy-
.sxei is, de a legtöbbnek hatása a paszta hiede-

lemnél tCblve nem terjed. A H. alkalmazásának
legnagyobb hátránya az, hogy sokszor igen ko-

moly betegségeknél ishasználji^ ezáltal a rend-

s/f>res or\-oei gyógykezelést o^ak akkor veszik

idénybe, midn a betegség már teljes mértékben
f 'lí*-p 3 a betegen vagy nem, vagy csak igen ne-

htzen lehet segíteni. A H.-et gyakran megbízha-
tatlan helyrl szerzett füvek, gyökerek, vagy ke-

reskedésekbl beszerzett any^ok szolgáltatják.

A H. száma igen nagy; az ó-koriakat Oiosoori-

dee ismertette. V. ö. Nietneyer, Cber Haus- und
Volksmittel (Tübingen 1864); Nussbaum, Bine
kloirio Hausapotheke (Berlin 1S81); Dyrmfitrtht
Hausapothoke (1884).

Házi gyógyszertár, 1. Gyóoyszertár.
Háziipar, az ípíuí fogialkoas aztm neme, mely-

nél a munkás úuát Itikásán, családja körében,
''setleg családtagyJ segttsége mellett dolgozik.

A H. kétféle: olyan, nraly csak a osalád srtkség-
1 ötére dolgozik, Dsni siámitra piád értékeá-

; eztreodeBeafiteipamaJ(;neyezzttk, s olyan,

rondes keeemin tmnel. A H.-ágakból
' nösffli a szövés yan tálnyomó mér-
ve. A H.-nak kflldnbOa nemei van-

nak lia^áokbau is. A fbb H.-ágak nálunk a követ-

kezk :

1. Fonás és szövés. Ez kitojed a len-, ken-
der-, gyapjú- s pamutiparra, dbUekben úgy
a fonásra, mint a szövésre, utóbbinál dlenbeo
csakis a szövésre. El van tévedve az országnak

csaknem minden részébon, de leginkább Erdély-

ben s a Felvidéken, hol kizárólag kereset céljából,

egyes vállalkozók részére több ezer egyén (na-

gyobbára nk) foglalkozik eizeL Osaknem meg-
haladja a 20 ezret aaon n^ száma, kik szintén

piacra dolgoznak, de maguk viszik vásárra készít-

ményeiket Lttivásaiat kiUönösen a Saepesség-
ben kéatftenek, hol egész községek togfaUkomak
azzaL Figyelemre méltó H.-ág a si&véSMíttwn a
szerb vászoruzövés, melyet különösen Torontál
vm. szerb s román nlakossága k^zít s melyet
ma már a gyáripar igen nagy mértékben utánoz.

A kalotaszegi varrottas a legszebb magyar H.-i

termékek egyike, mellyel Kolozs vm.-ben Báníiy-

Hunyad vidékén 10—12 magyar község ni la-

kossága foglalkozik ; számuk meghfüa^ja az ezrei
Jellemz erre nézve, hogy a mintákat maguk a
háziiparosnk rajzolják magnimAlf Igen szép

H.-ág volt a tMgysdykiarany-ezSgtszSUes, mellyel

Nag>'-Küküll vm.-ben Nagj^elyk és Mihályfalva

román nlakossága és az arany-ezüst hímzés,
mellyel Csanád vm.-ben Nagylak község szeri)

nlakossága foglalkozott, azonban az idk folya-

mán ezek a H.-i ágak már teljesen kivesztek

;

továbbá a csángó sz^tes, melyet Brassó vm. hét-

falusi községeinek cs^igó-mairyar ni készítenek

;

a toroczkói és disznajói varrottasok, melyek ma
már szép elteijedtségnek örvendenek. A legszebb

e szakba vágó H.-ágak : a felvid^himzH., mely
Pozsony, Trencsén s Nyitra ym.-kben van elter-

jedve és a mezkövesdi himz-H. A himz-H. fej-

lesztése kürfil a l^nagyobb érdem Izabella fher-
cegnt illeti, aki a felvidéki himz-H.-t közvetlen

tevékenységével igen magas színvonalra emelte.

E téren kiemelendk a pozsonyi Izabella H.-egylet

és Zichy Sarolta grófiié czifferi hímz-H.4 telepe.

A fonó- és szövö^áziiparhoz tartozik még a csipke-

verés, melyet Icülönösen Bars és Zólyom vm.-ben
znek nagy mértékben s melynek fejlesztéseién

igm nagy érdeme van a körmöezbányai állami

osipkevon iskolának. Kisebb mértékben zik
a csipkeverést több vidéken; továbbá meg-
említend & torontáli, csiki éa máramarosi sz-
nyegszövés, végül az erdélyi caergéhéaútés és a
hoMmuSvég. Ezek közül kfilönfieen a torontáU
szönyeg^Wés öltött nagy m&rveket, st ott

most ennek nagyobb iésérekfUftíi nagy sitayeg-
siövgyár islMesflUA osiki sznyegeket Oslk vm.
3 fáliyában kéoiteltók GsIkaKrada meDett, kizá-

rólag siflkely nk, de eaeknektannelése ma már
igen oBskály. Annál ieientösebb as á. n. oserge-

késsftés. mely toU^jdraképen knnpoe pokróe,

tiszta gyapjúból készítve. Bzt igen si^ kivitelben

készítik Bnssó s Fogaras vnL-bea román n^
kiktl kereskedk vásároQák tesn. exportálva

azt K.-Te 8 Ny.-ra, UÜOnQaen BtHDániába s Német-
országba. Kevéflbbé szép kivitelben késsiUnekeMk
Udvarbdy vnu-benis.

2. A fa-HA Erdélyben s a Fetvidékn fliik

kfllOaOsen, még pedig gwrarinmydek, gariartgi
eezkíSaOk, fiwdányek, konyhaeokgaOk s IMpök
kéoMése által; Brdélyfoen kOlOnOsenHáramBiék 8
Cdvarhdy vármegyében, a Felvidéken Nyitra s

Árva vánnegy^Mn, hol helyenként egész kO>-

ségek csak ebbl élnek. Fadpket náhmk külö-

nösen Apatinvidékén késritenek. A gaidaságieez-
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közök készítése leginkább Szlavóniában van el-

terjedve, nagyobb ipartelepekkel kapcsolatban.

Ujabb fa-H.-ág a bot- ós ernynyél-készítés is,

mely különösen Máramaros vármegj'ében ter-

jedt el.

3. A szalma-, nád-, gyékény- és kosárfonás.

Ezek akövetkez alfajokra oszlanak : szalmafonás,

különösen Hajdú, Maros-Torda, Udvarhely és Sze-

bon vmegyékben, hol nagy szalmakalap-H. van

;

magában Hajdú vm.-ben (Nánás körül) csaknem
5—6000 ember foglalkozik ezzel, hasonlóképen

Maros-Torda vm.-ben az ú. n. «Szentföld» közsé-

geiben. Udvarhely vm. Béta, Dobó, Vágás, Bözöd

és Bözöd-Ujfalu, s Szebon vm. Kis-Dísznód közsé-

geiben. A nád- és gyékényfonást(szatyor- s ponyva-

készítést) különösen Szatmár vm.-ben zik ílnom

táskák s díszmáruk készítésével, valamint Maros-
Torda vm. Fele, Szabéd, Csávás községeiben, hol

a dui'vább szatyrok készülnek, melyekbl tekinté-

lyes kivitel van Amerikába is,végül Besztercze-

Naszód s Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, mely
utóbbiakban azonban inkább félgyártmányt képez
fonatok készülnek. A kosárfonást az ország legtöbb

vidékén zik ; nagyban különösen a Felvidé-

ken, Ung és Bereg vm.-ben, valamint Apatinban

és környékén. Ide tartozik még a cirokfeptii-ké-

sútés is, mely Békés, Csanád és Jász-Nagykun-
Szolnok vm.-ben vett lendületet.

•i. A fazekas-H. szintén ol van terjedve

az országnak csaknem minden vidékén, de külö-

nösen Baranya, Csongrád, Gömör, Fejér, .1 ász-

Nagykun -Szolnok, Brassó, Udvarhely, Torda-

Aranyos, Maros-Torda és Csik vmegyékben. A
fazekas-H. azonban az utóbbi években rohamosan
hanyatlik s fzedények helyett ma már inkább

közönségesebb dísztárgyak készítésére törekszik,

melyokért jobb árakat érhetnek el.

A H. szervezése hazánkban csak 1890. Baross
Gábor keresk. miniszter alatt kezddött; ezzel

Baross Szterényi József akkori iparfolügyelt

bízta meg, aki az újabb magj'ar iparfejlesztésnek

egyik megalapítója.

A H. kereskedelmi szervezésére és országos fej-

lesztésére alapították Batthyány Lajosné gi-ófné

és Szterényi József akkori kereskedelmi állam-

titkár 1908. az Országos Magyar Háziipari Szö-

vetség-et, melyet a kormány az egész magyar H.

kereskedelmi szervezésével is megbízott. Ez a

legnagyobb H.- szervezet az egész országban,

melynek a hazai H. fejlesztése körül igen nagy
érdemei vannak. A H. fejlesztésére az állam kü-

lön iskolákat tart fenn, az ú. n. H.-i iskolákat,

mint csipkeverésre Körmöczbányán és óhegyen,
kosárfonásra Belluson, Békésen és Tokajon, gyer-

mekjátékokra Szélaknán. Külföldön a H. sok-

kal magasabb fokon áll, mint nálunk. A lyoni

selyem-, brüsszeli csipke-, angol kés- ós fegy-

ver-, crefeldi bársony-, feketeerdi órás-ipar mínd
H. jellegével bir részben még ma is. Ott azonban
a H. kivétel nélkül gyárakkal kapcsolatos, melyek
kiad.ják a nyersanyagot, a háziiparos csak a mun-
kadíját kapja, mig a kikészítés ismét gyárilag tör-

ténik, így fejldött naggyá a cseh és morva szö-

vipar is. A H. elnye a gyáriparral szemben az
olcsó termelés ós a munkások egészségének s er-

kölcsének megóvása, mely a gyáriparnál veszé-

lyeztetve van. A legtöbb helyen a H.-ban is nyil-

vánul a munkafelosztás elve, ami különösen a
Feketeerdben tapasztalható.

Háziipari bazár, a magyar keresked. múzeum
igazgatósága részérl a bécsi Gewerbe-Museum
Weihnachtsausstellimg-ja mintájára 1894. létesí-

tett karácsonyi bazár azzal a céllal, hogy házi-

ipai'unk különleges termékeit minél tágabb kör-

ben megismertesse, azok kelendségét elmoz-
dítsa és az ország minden részébl (így az erdélyi

részekbl is) gyjtend speciális házi- és népipari

cikkek ós árúkészletek eladása által a gyala*an

üzérked vállalkozókra utalt háziiparosokat támo-
gassa. A H. utóbb megsznt, illetleg tevékeny-
ségét nagyobb arányokban az Országos Magyar
Háziipari /S2'ö?;efeéö' folytatta.. Bvebben 1. Házi-
ipar.

Háziipari iskolák, 1. Háziipar.
Házi istenek, 1. Házi szellemek.

Házi istentisztelet, a család tagjainak s a
családhoz tartozóknak, p. o. cselédeknek, nem a
nyilvános istentisztelet helyén, pl. templomok-
ban, hanem magánhelyisógben tartott együttes
áliitatoskodása. Az nem tekinthet H.-nek, mikor
a nyilvános istentisztelet egyes részei, pl. a ke-

resztelés, gyónás és áldozás (betegeknél) stb. ma-
gánháznál végeztetnek.

Házi kacsa, 1. Kacsafélék.
Házi kecske, 1. Kecskefélék.
Házi kezelés, a birtokkezolésnek az a módja,

melynél a birtokos birtokát saját számlájára ke-
zeli (személyes kezelés) vagy kezelteti (tiszti ke-

zelés V. adminisztráció). Szemben a bérbeadással

a H. háti'ánya, hogy nagj'obb kockázattal jár és

hogy a birtokos jövedelme ingadozóbb ; ellenben

elnye, hogy a birtokos, helyes H.-t feltéve, na-

gyobb átlagos jövedelemre tehet szert. Minthogy
az okszer H.-nél a földbirtok értéke is rendsze-

rint emelkedni szokott, úgy magán mint köz-
gazdasági szempontból kívánatos, hogy a föld-

birtok nagyobb része H. alatt álljon, mint ez tény-

leg nálunk és Németországban az eset, hol

az összes birtokok 87o/o-a áll H. alatt. Fran-
ciaországban 60, ollenbou Belgiumban csak 40 és
Nagy-Britanniában s Írországban csak l-i^-a a
mezgazdaságilag használt íoldbirtoknak áll H.

alatt. A birtokkozolés ezen módja azonban csak
akkor van helyén, ha a birtokos a szükséges tké-
vel s inogfclelö szakértelemmel rendelkezik és bir-

toka mködésének kell hatáskört biztosít. Ellen-

kez esetben helyesebben cselekszik, ha birtokát

bérbe adja. Nagyobb bii'toktostfknél a tiszti ke-

zelés rendszere áll el, v. a tulajdonos saját ve-

zetése vagy megbízott ftiszt alatt. Minden eset-

ben áltíílános kellék az, hogy a birtokosnak kell
érzéke legyen a birtok helyes kezelése iránt és

hogy ezt legalább fbb vonásaiban ellenrizhesse.

Minthogj" ez a feltétel a jogi személyek birtokai-

nál gj'aki'an hiányzik, azért különösen állami és

községi birtokoknál a helyes elvek szerinti bérbe-

adásbizonyult elönyösebbnek,annál isinkább,müit

hogy ilyen birtokoknál a saját kezelés ellenrzési

költsége aránytalan nagy szokott lenni, 1. Bérleii

kezelés. V. ö. Hermh, A jószágberendezés- ós k*^

zeléstan (Magyaróvár 1901).

Házi kígyók, 1. Kígyótisztelet.



HAzI kutya — «89 — Házi törvények

Hasi kutya, 1. Kutya.
Házi lopis az. melyet házközösségben v. közös

Iiá2ti\rtjisban úiök egymás ellen követnek el. Ide

tartozik az ú. n. cselédlopás is.

Házi lúd, I. Lúdfélék.
Házi macska, I. Mat'ska.
Házi nevelés, a csüládnak legtöbbször tervnél-

ktilí. tormészoU>s nevel hatása, amelyet néha a
szülök tudatos munkája egészít ki. H.-bon min-
denki részesül valamely módon; az iskolába

járó gyermek az iskolai neveléssel párhuzamo-
san, a magántanuló csak H.-t nyer. L. még Házi
tanító. Nevelés.
Házi nyúl, 1. Nytdak.
Házi orvosság. 1. Házi gyógyszerek.
Házi patkány, 1. Patkány.
Házi pénztár, 1. Pénztár.
Házi pók, a legeneria domestica Cl. nev pók

népie.>< neve. L. Ityenaria.
Házi rend. 1. ^tóndjdek.
Házi sertés, I. Sertés.

Házi szellemek, az alsóbbrend démonok azon
faja, melyek a házban és a háztáj körül tartóz-

kodnak. Eredetük szerint leginkább a görög-latin

házi v. családi istenségek (a római Lares és Pe-
nates) módjára sök hazajáró vagy a házban
tartózkodó lelkei, kik hol jó^-, hol rosszindulatuak-

nak mutatkoznak. Alosztályuknak vehet a H. az a
l'^tája, melyhez egyes törzsökös családok hl-

i-esebbó vált kísértetei tartoznak, min a Cseh-
országban és Stiriában népszer fehér asszony.
K \pirütts famüwris-ok tiszte a róluk szóló mon-
dák szerint rendesen az, hogy a családot fenye-

get nagyobb szerencsétlenségeket megjelenésük
és különös viselkedésük által elre megjósol-

ják. Némelyikük elátkozott léleknek vallja ma-
í^t s váltságára vár. Más rendek azok a H.,

melyek erssakos úton v. cselfogás útján kerültek

valamely háx szolgálatába; ezek ugyanis több-

nyire a hegyi, erdei, források v. folyók, tavak kö-

rül tanyázó szellemek közül valók s csak ideigle-

nes robotra kényszeríthetk, amelybl szabadulni,

st érte bosszút állni is törek.szenek. lízek közül

legveszedelmesebbek a tz démonai, melyek ren-

desen azzal állnak bosszút, hogy kiszabadulva,fel-

gj'^jtják a házat, melynek tulajdonosa ideiglene-

sen hatalmába kerítette ket. A magyar mondák
nem igen i- ': / ket s ami ilyenfélét népünk-
nél találuü t'bbrl néz^'e többnyire szláv

V. német k .— .uMiclnek mutatkozik.
Házi szerzdések, 1. Házi törvények.
Házi takarékpénztárak, I. Takarékperselyek.
Házi tanitó az, akit a család a gyermekek ott-

honi nevelése céljából alkalmazva a házhoz fo-

gad ; Így nevezik azt az óraadó tanítót is, aki

csak az iskolai monkában segíti, vezeti v. ellen-

rzi a tanulót (nevel, korrepetitor, instruktor).

Amaz értelemben az elkelk és jómódúak tarta-

nak H.-t ; emebben pedig a gyenge tanulók mel-

lett. Nagy érdek, hog>' a U. munkája a tanuló

önállóságának rovására ne legyen ; a tanuló he-

lyett semmit ne végezzen.

Házi telegrái. A H. arra való, hogy a ház
egyes részeibl valamely központi részbe, vagy a
többi részekbe híradás legyen küldhet. Leg-
egyszerbb alakja az elektromos cseng, amely

már minden modernebb új házban alkalmazást
talál. Nagy épületekbon, pl. szállókban, rendsze-
rint táblás lojolontket is alkaimáznak, amelyek-
ben a megfelel számtábla leesése jelzi, hogy a
osengetée honnan, mily számú szobából történt.

A H.-hoz sorolhatjuk a tolmjjelz vagj' tzjelz
berendezéseket is, amelyek szintén elektromos
úton mködnek. Nálunk még nem igen vannak
elterjedve. A H. egyik faja az ú. n. atmoszférikus
c.'ieugetyü is, amely pneumatikus nyomással dol-

gozik. Az épület cshálózattal bír; a jelet adó
helyeken gummilabda van elhelyezve ; a labdát
megnyomva, a csben nyomást idézünk el, amely
nyomás azután a cs másik végén lev hártyára
hat, s ennek segélyével hallható v. látható jelzé-

seket állít el. Nálunk nincs használatban.
Házi törvények (v. családi törvények, ném.

Hauagesetze), a német fejedelmi házaknak —
ideértve az osztrák dinasztiát — és a mediati-
zált családoknak autonóm jogszabályai. A közép-
kor végén a német (római szent) birodalom fno-
mességéhez tartozó, azaz kö2rvetlenül a biroda-
lomnak alárendelt területet tartomáujTíri ható-
sággal bii'tokló és a birodalmi g^iilésen tagságra
jogosalt — hercegi, gi'ófl, bárói — családok testü-

letekké szervezdnek, amelyeket megillet az aido-

nómia, a szabályalkotás joga, vagyis az a hata-
lom, hogy a maguk bels jogviszonyait önállóan
rendezzék. Ehhez képest a házi törvényhozás
legfbb tárgya a családi vagj'onban, nevezetesen
a tartomány feletti uralomban való öröklés; a
család fénye (splendor familiae) lóvén a testületi

szervezkedés és az autonóm jogalkotás vezérl
eszméje, a fnemesi családok e joghatóságokat
legtöbbnyire arra használták fel, hogy megálla-
pítsák a vagyon s uralom oszthatatlanságát s az
elsszülöttségi öröklési rendet (ius primogewir
turae), amelyet birodalmi törvény, az 1356. évi

Arany Bulla, egyedül a négy világi választófeje-

delemségre nézve szabott meg. Leggyakrabban és
legrészletesebben a tulajdonképeni családi birto-

kok (Hansgut, Dománen) kezelését szabályozzák a
H., ktUönösen az uralomban nem osztozó családta-

goknak és IQabb ágaknak a családi birtokokjöve-
delmébl való részeltetéfiét (paragium, apana-
gittm). Nagyfontosságaak továbbá a U. 08alá4j(^
rendelkezései : nevezetesen a gyámságra, a tecs-
koruságra vonatkozó szabályok ; a házassági jog
tekintetében az egyenjogúak körének enyhébb
vagy szigorúbb meghatározása (1. Egyenjogúság)
ée a családf beleegyoéeéiwk (haoagecKrtdlohw
Consois) a házasság érvényességi keUékettl UA-
állitása. A H. különböz formában jöhettek létre:

a családfnek egyoldalú rendelkezéseként, kivált

végrendelet alakjában, minthogy a ftneonsl hém-
nak sajátos awrvezkedése termésietnmrfileg ktt-

lönOe családi hatalmat juttatott a ház fej^^
az uralkodónak (regierender Herr); a családf.
mint a ház legidsbik ágának képviselje ée az
ifjabb ágaknak képviseli között létesített meg-
állapodások formájában (Haosvertráge, Pamüien-
pakte) ; végfli a teljeskorú családtagok gyülekeze-
tein hozott határozat alakjában (Pamllienstatnt

sztikebb értelemben) ; agyane tényezk a ház nevé-
ben más fnemesi családdal kötött sansdéeei;
nevezoteaen ftrUcMd szenödéeek (Brbvertrtde-
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rungen, Erbvereinigungen) útján is alkothattak a

család összes tagjaira kötelez jogot. A H. írott

rendelkezéseivel egyébként teljesen azonos erej
volt afnemesi cs&Úáobfízervánciája, azaz hosszú

idn át változatlan s megegyez jogi gyakorlata,

szokásjoga (ezért szabatosabb a régi német f-
nemesi családoknak általában házi jogáról, nem
csupán házi törvényeirl beszélni). A fnemesi
házak autonómiája része volt a birodalom alkot-

mányának ; a császárok választási szegödvényeik-

ben külön megígérték a fnemesi családok házi

törvényeinek megtartását, és ezeknek érvényes-

ségéhez nem is kívántatott császári megersítés.
Amennyiben a családnak autonóm — ü"ott vagy
nem írott — házi joga valamely jogviszonyt ille-

tleg nem rendelkezett, a fnemesi családok kö-

zönségesjoga (gemeines Privattürstenrecht) nyert

alkalmazást.

A H. számos szabálya már a régi német biro-

dalom fennállása idejében is közjogi jelentség
volt, minthogy a H. voltak irányadók az egyes tar-

tományok (territóriumok) uralkodó tisztében való

utódlás és a kiskorú tartományúr feletti gyám-
ság (régensség) tekintetében. Ez a közjogi jelen-

tségük még fokozódott, midn a római szent bi-

rodalomnak 1806. bekövetkezett felbomlásával

a hajdani fnemesi családok (amennyiben id-
közben nem mediatizáltattak volt) szuverén há-

zakká, a régi német tartományok független álla-

mokká váltak. A H.-nek idevágó rendelkezései

az új államok alkotmányjogának részei lettek.

Amikor utóbb a XIX. sz. folyamán az egyes né-

met államok alkotmányát külön alaptörvényben
(Verfassungsgesetz, Verfassungsurkunde) szabá-

lyozták, itt-ott az állami törvénybe vitték át, hol

a H. megemlítésével, holj anélkül, a H.-nek a
trónöröklésre, az egyenjogú házasságra, a feje-

delem helyettesítésére stb. vonatkozó határozmá-
nyait ; másutt kifejezetten a H.-re utaltak e rész-

ben ; de azokban az államokban is, ahol ezeket a
jogi intézményeket illetleg az állami alaptör-

vényben a H.-re utalás nincs, az utóbbiaknak ren-

delkezései tekintendk fentartottaknak. A H. ma-
gán- 8 perjogi szabályait is az egyes német álla-

mok törvényhozása, nemkülönben az újabb német
birodalmi törvényhozás is jobbadán érintetlenül

hagyta, még pedig nemcsak a szuverén házakra,
hanem a mediatizált családokra nézve is ; utób-

biakat illetleg ugyan csupán szkebb körben.
Az osztrák dinasztia : a Habsburg-ház, illetleg

1780 óta Habsburg-Lotharinglai család is egyike
lóvén a régi német birodalom fnemesi házainak,
a H. a mai osztrák császárságban is nagyfontos-
ságú forrásául szolgálnak az alkotmányjognak
(az 1867-ikl alaptörvények kifejezetten csakis az
1713-iki Pragmatica Sanctióra utalnak, mint a
trónöröklés szabályozására), továbbá a császári
család különjogának. Az osztrák uralkodócsalád
legnevezetesebb házi törvényei: I. Ferdinánd
1543. évi végrendelete, 155-i-böl való «atyai disz-

poziciójaw, II, Ferdinánd 1621. évi végrendelete
— az osztrák tartományok oszthatatlanságának
8 a flági elsszülöttségi trónöröklésnek megállapí-
tása — és 1635-bl valókodicillusa; az 1703-ban
I. Lipót közremködésével I. József ós III, Károly
között létr^ött pactum mutuae successionis ; az

1713 ápr. 19-ikén kihirdetett (osztrák) Prag-
matica Sanctio (1. 0.). Az akkor érvényben állott

trónöröklési szabályoknak legteljesebb hiteles

összefoglalását s magyarázatát nyújtja Mária
Jozefának, I. József leányának Frigyes Ágost-
hoz, a szász választófejedelem s lengyel király

fiához 1719, történt férjhezmenetele alkalmával
kiállított renunciációja. Az osztrák császári csa-

lád összes házi joga 1839. rendszeres törvényho-
zási mbe foglaltatott ; ezt mindeddig egész ter-

jedelmében közzé nem tették.

Magyarországon, ahol az állami élet patrimo-
niális felfogása a középkorban a nyugati példák
hatása alatt sem tudott gyökeret verni és a szent

korona elmélete a XIV. sz. óta világos kifejezésre

juttatta azt, hogy a királyság nem a királyi csa-

lád magánuralmát jelenti, hanem közhatalom,
amelyet a nemzet ruházott át a királyra, ehhez
képest a királyi családnak, mint szervezett egy-
ségnek, mint testületnek jogi fogalma teljesség-

gel ismeretlen volt, és tehát a királyi családot a
szabályalkotás joga sem illette. A magyar királyi

családnak házi törvényei nincsenek. Az 1526. a
magyar tróma lépett Habsburg-háznak, illetve

az ezt folytató Habsbui-g-Lotharingiai-cáaládnak,

mint osztrák dinasztiának házi törvényei sem al-

kotnak Magyarországon jogforrást. A H.-nek egy-
egy tétele a magyar jognak csak abban az eset-

ben ós annyiban kiegészít része, ha ós ameimyi-
ben a magyar állami törvény azt, többé-kevésbbé
kifejezett hivatkozással, elfogadta, átvette. Ezt
állapítja meg az a (SzilágyiDezs szövegezte) meg-
jegyzés, amellyel az 19ÍX) : XXIV. t.-c. Ferenc
Ferdinánd királyi herceg házasságkötési nyilat-

kozatát becikkelyezte : «A trónöröklésnek az 1723.

I., 11. t.-c.-ben foglalt szabályozása úgy keletke-

zésére, mint feltételeire és tartalnu'u'a teljesen

önálló és minden a trónöröklés körébe tartozó kér-

dések annak rendeletei szerint ítélendk meg.»
Az 1723 : 1. ós II. t.-c. (a magyar Pragmatica

Sanctio) átvette — I. Lipót ivadékaira való kor-

látozással — az osztrák házi jognak 1723. fenn-

állott trónöröklési vonatkozású szabályait, ame-
lyek t. i. egyfell az öröklési sorrendet, másfell
a trónöröklési képességet tárgyazzák. Ez utóbbi

jogszabályok az Austriae archidtix (osztrák f-
herceg) fogalmában egyesühiek, amely az 1723.

évi jogállapot értelmében veend, amely tehát

magában foglalja a családf beleegyezésével kö-

tött és egyenjogú házasságból való leszármazás
követelményét (l. Fherceg). Ellenben soha sem
vette át a magyar törvény az osztrák H.-nek köz-

jogi jelentsógii hatiirozmányai közül pl. a kiskorú
v, egyébként hatalmának gyakorlására képtelen

király helyettesítésére — gyámságra, régens-
ségre — vonatkozó szabályokat : míg tehát Ausz-
triában a cst'iszár legközelebbi nagykorú flági férfl-

rokona (agnatusa) a gyám. illetve a régens, Ma-
gyarországon e tiszt a nádort, nádor nem létében

az országgylés által kijelölt kormányzót illeti.

Irodalom. HetTter A. W.. Sonderrechte der souveraiaen
und mediatislerten PAmilien Dentschlands 1869 : Rehm Her-
mann, Modernes Pfirstenrecht 19i4 : Tarba anstív, Die
Grundlafcan der Pra^niAtiaohen Sanctioa, II. Die Hansge-
seue 191S; Jászl Viktor, Polner Ödön, Ferdin&ndy OejM és
Schillor B6d(» eladásai : A Pragmatica Sanctio és a H&si
TOrvényelc, Magyar Jogiszegyleti Értelcesések 206., 808.

216. -J26. fllzet 1908—1908.
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Házi tücsök. 1. Türf^ökfélék.

Házi tyúk. I. Tyúkf'lék.
Házi. adnuri és állami leTéltár (ném. Haus-.

Hof- und Staatsarchiv), sí vralkodöhás osaJádí

oki*'V«>loinek. továbbá az osztrák osáazáraágot és

a l.^kl oklevelek és oklevélgjriyte-

II
_

• 1 tára. amely sok Ma^rjarorezágra
foutös oklevelet i.«5 tartalmaz. A H. Bécsben van és

n kr^zds ktllügyminisztéríum alá tartozik. Sze-

'"te egy igazgató (ez idö szerint Károlyi
. i ndvari tanácsos, a Magyar Kir. Tud. Aka-

ii .iii taL'i'i' v.'zetése alatt aligazgatókból, osz-

talytaiui' -— kixjl. levéltárosokból és levéltári fo-

gíilmazókN)! all.

Házi vadász, személyes szolgálatra s nagyobb-
részt vadászati szempontból felfogadott alkalma-
sott. ki fegyverek kezelésében s karbantartásá-
ban meebizható jártassággal bír.

Házi veréb. 1. Ver&).
Házi zöld (nöT.), 1. Sempervivum.
Házjog. 1. Egyéni szabadságjogok.
H« zinn megsértése hat hónapig teijedhetö fog-

h tctendó vétség, melyet elkövet az a
k !i')k. aki hivatalos hatalmával vissza-

élve es torvényellenesen valakinek lakásába, üz-

let- v. eej'éb helyiségeibe, v. kerített helyre, a
lakással rendelkezónek akarata ellenére behatol

v. ott benmarad. Ha házkutatást is tart, a bünte-
tés eir>- évig terjedhet.

Házkára (újhéb.) a. m. megemlékezés, vi^y
h'rk'/ráaznesómósz a. m. a lelkekrl való meg-
tMiiIt'kejés: s zsinagógai liturgia a halottak em-
1

' "t része, mely valószinüleg a ke-

I "k alatti idkben keletkezett. Je-

iciuf-T .N'iiKriit négyszer: a kovásztalan kenyér,

a hetek ünnepe utolsó s a sátoros ünnep nyolca-

dik napján, valamint az engesztel napon vég-

zik a H.-t, melyre a mostani zsidóság mind-
inkább fokozódó flgj'elmet fonlít.

Házközösség (zadruga). voltakép birtokközös-

-cj- családi ^apon. Ez a földbirtoklási forma ko-

ni'ikban csak a déLszlávoknál van még érvény-
t> I' az etnológia és a kezdetleges jog története

luskodik, hogy egj'kor mindenütt el

odve. A H. nem állt egyébbl annál,

\\"ií\ ,-j\ iiaL'y, több fokozatú család összes ro-

kin-átr;ival ttryütt egy fedél alatt v. egybelsó-

f ségen élvén, füldjük is közös tulajdonnak tekin-

' tet^-tt, melyet eejiitt mtiveltek, termésébl közö-
sen éltek s a fenmaradó vágjon valamennjl
tag együtte.'^ tulajdona volt. A földbirtoklás ez
i'irvknii ['atiiarchális (v.kommu' ' formá-
ja' a/.Mta a (i>'l~/,!!Ívokon kívül : ;.-is nép-
r

.....:i
.rrendszfif \ állotta fel.

<>n is a balkáni horvá-
-. - részben az albánok si
fenn csorbítatlanul. Náluk
i...nii ihh idkig felosztha-

t iható; egyik tag-

j ! se vébetö ki be-

c«upán az ntoLsónak

I /hetik vele függetlenül,

iiiii: ha ezt t«uui elmulasz^a, a tertQet az állam
T-i'aj^'^n.-^ha megy át. Az ily közösségeknél elke-

I vezet szerepet az ú. n. domaéin v.

. viszi, ki rendesen a család egjik leg-

idsebb férfitagja. Ezt eldje elhunytával közösen
választják. Hatalma kiterjed a családközösség
gazdasági életének minden tenyéré, kifelé az
^észnek képviselje és gyámja a kiskorúaknak.
C^ak általános vagy dönt kérdésekben kéri ki a
felntt férfltagok gyülekezetének véleményét;
ntóbbiak együttes határozata azonban megfoszt-
hatja hatalmától az erre esetleg méltatlannak v.

tehetségtelennek blzonjTilt domacint Betöltheti e
tisztet asszony is (domacina), ha a féríiág kihalt,

vagy ha a soros férfltag még kiskorú. E tisztán

patriarchális gazdasági és családéleti forma újab-
ban a Balkánon is kihalóban van. V. ö. Laveleye,
A tulajdon és kezdetleges alakjai (Budapest 1898,
Akad. kiad. II. köt. 184-256. 1.) ; Markovics, Die
serbischon Hauskommunionen (Leipzig 1903). L.

még Haiárrvidék.
Házkutatás (ném. Hausdurchsuchung ; franc,

visite doraiciliaire, enquéte de pavillon : ang. do-

mieiliary visit). A házjog minden polgár alkotmá-
nyos joga. amelyet büntetlenül sem a magán-,
sem a hatósági személy nem sérthet meg. .\ bün-
vizsgálat érdekében mindazonáltal joga van az
arra hivatott hatóságnak bárki lakájt és az
azzal összefügg helyiségeket átkutatni. Ez a H.
joga. E jog azonban csak bizonyos feltételek mel-
lett és bizonyos korlátok közt gyakorolható, ame-
lyeket a törvény, névszerint a bnvádi perrend-
tartás határoz meg. Ennek rendelkezései szerint

különbség teend a terhelt v. más személy ellen

foganatosítandó H. feltételei közt. A terhelt ellen,

ha bntett vagj* szabadságvesztéssel büntetend
vétség gyanaja forog fenn, akkor van helye H.-

nak : ha alaposan vélelmezhet, hogy ez a tettes

V. részes kézrekerítósére v. bizonyíték felfedezé-

sére vezet (Bp. 173. §); mások ellen akkor : ha a
bncselekményi az illet lakásán követték el, ha a
terhelt üldözés közben oda menekült, v. ha azt ott

fogták el, ha nyomatékos körülmények valószí-

nvé teszik, hogy ott a tettes v. részes, v. a bizo-

nyítékul szolgálható tárgy megtalálható, v. ha a
ház, ill. lakás birlalója rendri felügyelet alatt

áU (174. §). Bármikor, kihágás esetén és birói ha-
tározat nélkül is átkutathatok : a korcsmák, csár-

da, kéjházak és azok a nyilvános helyiségek,

amelyekben tiltott szerencsejátékot tiznek, vag}'

amelyek bntettesek rendszerinti rejtekbelyéfll

szolgálnak (175. §). A H. Írásba foglalt határo-

zattal rendelend el és P|edíg rendszerint a vizs-

gálóbíró, kivételesen a járásbirö v. a nyomozó
hatóság által abban az esetben, ha a késedelem
veszéllyel jár. A vixsgAlóbiró és járásbiró vég-
zése ellen a vádtaaáosnAl, a nyomozó hatóság
végzése eUen az ttgyben illetékes elsfokú bíró-

ságnál (j^^rásUröság v. törvénynek) tehet el-
terjesztés (177. %\ A H. fogmatositását rendsze-

rint maga a vizsgálóbíró, ill. járásbiró eszkOsll,

de megbízható anal a rendri hatóság is. Elleges
birói határosat nélkfll is teljesíthet H.-t a rendri
közeg: tettenkapás esetto, továbbá korcsmáltau

V. más hasonló helyiségben, valamin
megszökött fogoly kézrekraítése v»

ge8,ha8eg- ajelent meg, ha a lakds^al

rendelkez . ha az ntéííbi r*»ndAri fi-

figyele avagy a hatóság eV'
kásos 1 .^méretes, T.letartózt..
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rendelve (180. §). A H. annak V. megbízottjának

jelenlétében foganatosítandó, aki ellen el van ren-

delve, ha pedig ezek távol volnának, a teljes korú
családtagok v. a szomszédok közül kell képvise-

lt kirendelni. Ezenkívül két bírósági tanú jelen-

léte is szükséges (181. §). A H. rendszerint csak

reggel 6 órától este 9 óráig foganatosítható. A
megkezdett H. folytatását azonban az éj beállása

nem akadályozza ; kivételesen éjjel is foganato-

sítható az azokban az esetekben, midn a rendri
közeg birói határozat nélkül is teljesíthet H.-t

(188. §).

A rendri büntet bíróság hatásköréhez tar-

tozó kihágások eseteiben nem szabad H.-t tar-

tani, kivéve a korcsma és hasonló nyilvános he-

lyiségeket, továbbá azt az esetet, midn a terhelt

letartóztatásával v. kézrekerítésével megbízott
hatósági közeg oly helyiségbe megy be, ahol a

kihágást elkövették, ahova a terhelt menekült
stb. (Rbsz. 86. §).

A törvény e rendelkezéseinek megsértése bün-

tetést von maga után. így különösen a házi jog
megsértésének vétsége miatt 6 hónapig terjedhet
fogházzal büntetend a közhivataóiok, aki tör-

vényellenesen valakinek a lakásába, üzlethelyi-

ségébe vagy azokkal összeköttetésben lév helyi-

ségbe behatol ; az esetben a büntetés 1 évig
terjedhet fogház, ha a közhivatalnok a jogtalan

behatoláson felül H.-t is tart (Btk. 199. §).

'Rsizleton(Hazelton), pennsylvaniai bányaváros
Luzerné countyban, (i9io) 25,452 lakossal, számos
szénbányával. 1897 szept. 13. sztrájk alkalmá-

val az amerikai munkások a munkába állott tó-

tok közül száznál többet agyonlttek v. megsebe-
sítettek.

Ha^litt (ejtsd: hesziitt), 1. Wüliam, angol essay-

író, szül. Maidstoneban (Kent) 1778. ápr. 10.,

megh. Londonban 1830. Eredetileg festnek ké-

szült, utóbb parlamenti tudósító, újságíró és korá-
nak egyik leghírnevosebb és legkiválóbb kritikusa

ltt, akirl Saintsbmy és Stevenson is a legna-

gyobb elismeréssel nyilatkoztak. Legnépszerbb
munkái : Charactors ofShakespeare's plays (1817);
Lectures on the English Poets (1818) ; Lectures
on the Dramatic Literature oí the Reign of Queen
Elizabeth (1821) és The Spirit of the Age (1825).

Nagy tisztelje volt Napóleonnak, akinek életét

4 kötetben (1828) írta meg. Összegyjtött mim-
káit 1902. 12 kötetben W. E. Henley adta ki élet-

rajzi bevezetéssel. V. ö. Birrd, Life of W. H.

(1902) ; Saintsbury, Essays in English Literature

(1890); Leslie Stt>phon, Hours in a Library (1877).

2. H., William Carew, angol történész és bib-

liográfus, H. 1. unokája, szül. 1834 aug. 22. Lon-
donban, megh. u. 0. 1893 febr. 12. Nevét History
of the Venetian republic (1875) és Remains of the
early popularpoetry ofEngland (1864-66, 4 köt.)

0. mvei tették ismertté. Ezután jelentok meg

:

Handbook to the popular, i)oetical and dramatic
literature of Great Britain (1867) ós England's
proverbs and proverbial phrases (1869) ; Shakes-
peare himself and his work (2. kiad. 1903). Ki-
adta még a következ munkákat is : Warton's
History of English poetry (1871, 4 köt.) ; Dodsley's
Old Plays (1874-76, 15 köt.); Collier's Shakes-
peare Library (1876, 6 köt.).

Házmán Ferenc, a szabadságharc egyik poli-

tikai alakja, szül. Budaujlakon 1810., megh. Buda-
pesten 1894 ápr. 7. Eleinte Buda város szolgálatá-

ban állott mint tisztvisel, az 1847—48-iki orszáí?-

gyülésen mint követ szintén Budát képviselte s

egyike volt az átalakulás legdemokratikusabb és

leggyökeresebb híveinek. Midn az els magyar
minisztérium megalakult, H. a belügyminiszté-

riumban államtitkár lett, utóbb pedig a Szemore-
féle forradalmi kabinetben a külügyi osztályt szer-

vezte. VUágos után Szemeróvel együtt rejtette

el a szent koronát Orsova közelében, azután kül-

földre emigrált. 1867-ben visszatért, újból kép-
visel lett ; de 1878-ban teljesen visszavonult a
közpályától. V. ö. Vasárnapi Újság, 1894, 471—
474. 1.

Házmester, a háztulajdonostóla házrend fenn-

tartására alkalmazott, a ház felügyeletével meg-
bízott személy. Budapest lakásbérleti szabályren-

delete értelmében a H. a bér felvételére és nyug-
tázására jogosult, hacsak a bérbeadó a bérlt az
ellenkezrl nem értesíti. A H. a bérlktl csakis

azokat a H.-i illetményeket szedheti, amelyek
fizetésében a bérl a bérleti szerzdés megkötése-
kor a bérbeadóval megállapodott. Ezek az illet-

mények a bérösszeg 2o,'o-át meg nem haladhatják
és ugyanolyan részletekben fizetendk, mint a
házbér. Az illetményt a bér felvételére jogosult

kezéhez kell fizetni. A H. a felmondás elfogadá-

sára a bérbeadónak a bérlvel közölt meghatal-
mazása alapján jogosult ; a bérleti szerzdés fel-

mondására azonban akkor sincs joga, ha ezzel a
bérbeadó meghatalmazta.
Házná, arab-török nyelven kincset jelent. A

török császári kincstárnak, mely az ú. n. Eszki-

szerájban van és amelyet elkelbb idegeneknek
is meg szoktak mutatni, szintén H. a neve. B
kincstár rzje H.-dár.

Háznagy, általában valamely intézet felügye-

letével megbízott személy. Szkebb értelemben az

országgylés mindkét házának az illeté ház tag-

jai közül választott az a tisztviselje, ki a ház
helyisógeiro felügyel, a tagok lakását nyilván-

tartja, a hivatalos íratok szétosztásáról gondos-

kodik s az elnököt a rend fenntartásában támo-
gatja ; feladatához tartozik a kiU'zatokra való fel-

ügyelet és a belépti jegyek kiosztása is. Hivata-

los mködése az országgyiilés feloszlatása után

is tart s ekkor a H. a belügyminiszter hatósáca

alatt áll.

Hazór, Palesztinában, 1. Kliazór.
Házosztályadó, 1. Házadó.
Házöntés, Edison találmánya, s abból áll, hogy

sablonos, ki.sebb háztípusok részére vasból készít

összenUiható modelleket, amelyeket aztán beton-

nal kiont. Célja a gyorsaság és az olcsóság ; csak

ott alkalmazható gazdaságosan, ahol egyszerre

sok és egyforma épület készíthet. Klimatikus

viszonyaink mellett a tisztán betonból készült

épületeknek igen sok hátránya van és azon-

kívül az így készült házaknak mvészi értéke

nincsen.

Hasal., növénynevek mellett HazsUnszky Fri-

gyes (1. o.) nevének rövidítése.

Hazslin, kisk. Sáros vm. bártfai j.-ban, (i9io

870 tót lak. ; u. p. és u. t. Bártfa.
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Hasslinssky (hazslini), 1. Frigyes, botanikus,

?zxú. Késmárkon 1818 jun. 6., mogh. Epei;)e8en

189ÍS nov. 19. Ki'^niArkttn a gimnáziumot, Sároe-
patiikon jogot (1838—39), majd az elbbi helyen
teológiát (1839—1841) tanait és helyettes tanár
Volt. 1841-ben gyalog begárta az országot. 1842.

Dubn'czonb^'ii u(>velö volt és az ottani kollégium-

ban, m:ij(i 1843. a bécsi mtlegyetemen botanikát,

k(-miát tanult. 1846 óta az eperjesi kollégiom tér-

ni.-,/. >trfti7;-t/uiára volt élete végéig, többször an-
r.-i, ephorusa és pénztánioka, a gímná-

/ o'it<>Ja, a Szirmay-könyvtár és a termé-
szetrajzi muzeom öre. 1863-ban a Tnd. Aka-
démia levelezíV 1872. rendes, 1886. a Term. tud.

Társ. tiszteleti, 1888. a Földtani Társulat leve-

lez tagja lett. Munkássága fképen florisztikal

volt. Eleinte az ország virágos növényeivel fog-

lalkozQtt és össze is foglalta azokat kézikönyvei-
ben (EtMoki Ma^yarhon viránya 1864 ; Magyar-
kon eihuya növényeinek kézikönyve 1872), majd
a virágtidanok, moszatok (Magyarország és társ-

t)rszágai moszatviránya 1867), zuzmók (A ma-
</i/iir f't'Mlalom zuzmóftórája 1884), mohák (A
iifh.ifi}- hirodalom monflórája 1885) feldolgozá-

-át i<.uzult*\ -'"'-"•.íryobb ervel a gombák kuta-

tásátvége/ : ányban sok nagjjelentóségü
összefoglak. .. j. .. ..t meg, fképen az Akiwlémia
kiadásában. E munkája révén H. a hazai virág-
talan növények ismerete terén úttörvé lett. Mint
botanikus és mint tanár az els tekintélyek sorá-

ban állt fáradhatatlan sokoldalú tudományos és

emelett mintaszer tanári mködése révén. Szá-
mos líj fajt is állított fel, bár kérlelhetetlen kri-

tikus volt. Nevérl Ls sok fart és a HazsUnszhja
/.uzmú-génuszt nevezték el. Eletn^^^ ^ munkái-
nak felsorolása : Österr. Botan. Zeitschr. 1872.

;

Mayer Endre, H. Frigyes emlékezete, CoUegiomi
értesít, Bperjee 1897 ; Mágocsy-Dietz Sándor,
Bmlékbeezéd H. Frigyes r. tagról (Bndapest 1899,
M. Tud. Akadémia). Növénygyi^temónye a M.
Nemzeti Mozeum növénytáráiban, egyrészea buda-
pesti Tud. Egyet*ím növénykerti j^teményében
van.

2. H. Gyula, sziU. Eperjesen (Sáros vm.) 1847
okt. 4. Lentermesztési szaktanár volt Iglón 1872—
1886-ig, azontúl rendes tanár a kassai kir. gazd.
tanintézetben 1901-ig, amikor i.s nyugalomba vo-
nult. H a felvidék lentermcsztése terén fejtett ki

iuitós munkásságot Az okszehl lengazdac.
II. V.- magyar, német ée tót nyelven jelent meg.
Haaslinsskja Körber (böt), a kérgestelepfl

zuzmók génosza. Most érvényes neve: Melas-
inhn Nyl. Az ide tartoaó bJoÍE a fák kérgén él-

n*>k. Kuzulök egyesek határosottan a gombák
osztályába valók.

Hánsabályok, a képviselház és a frendiház
rendszabályai, melyek általában véve az illet

ház belügyeit, jelesttl a ház alakulását, a tanács-
kozás és a szavazás módját ée rrac^ót, a tanács-
kozás bezárását (dötore), az elnöknek és a jegy-
zknek jogait és köt^easég^t meghatározlak.
Magyarországon a H. malkotása s módo-
sítása az illet ház hatáskörhöz tartozik az

1848. IV. 1-0. 14. §-a alapján, úgy azonban, hogy
a H.-oknak a szorosabb értelemben vett tanács-

kozási rendet illet része csak az évi fUések végé-

vel és csak a törvényjavaslatok tárgyalásának be-

végzése után módosítható. L. Országgylés, jRir-

lamenL
Házazenteléa, az ú. n. szentelmények (sacra-

mentalia) egjik neme. Régi szokás az újonnan
épült házakat, különösen a testületi célokra szol-

gáló épületeket, megáldani (hi^vatás). Szokás to-

vábbá megáldani a házakat Vízkereszt ünnepén.
Ez az ú. n. Koleda, mely következképen megy
végbe : A pap belépvén a szobába, békeköszöntéssel
üdvözli a házat és lakóit s kéri Istent, hogy kegyel-
mével vé^je, óvja, oltalmazza a hiyiékot. Ezután
meghinti a szobát és a benne levket szenteltvíz-

zel, m^d megfüstöli ket tömjénnel, mialatt va-
laki a kisérk közül, rendesen a kántor, az ^tó
fels részére fölírja az új esztend számát és a há-
rom király neveinek kezd betit annak jeléül,

hogy a hajlék és a benne lakó család a folyó év-

ben is a három szent égi pártfogása alá helyezte-

tett. II. József császár eltiltotta e szokást, de az-

után ismét föl^edt s jelenleg is sok helyen dívik,

V. ö. Lonovics, Egyházi Archeológia, 1865. I.

71. 1.

Háztartás v. házvezetés, a szerzett v. örökölt,

tehát meglév vagyonnak fenntartására és a jö-

vedelemnek célszerú módon való felhasználására

irányuló mködés. Ez utóbbi jórészt a háziasszony
feladata, ki szigorú rendszeretetével s ezzel a H.-i

javak értékének fenntartásával, esetleg növelésé-

vel a vagj'ont szaporitja, a jövedelem helyes be-

osztásával, a szükséges és szükségtelen kiadások
helyes megkülönböztetésével a családnak nem-
csak anyagi, hanem erkölcsi jólétét biztosithatja.

E célból a báziassszony költ6ég\'etést készít az év
elején, melyben elre megállapítja az egyes kiadá-
sokra szánt összegeket ée H.-i naplót vezet. Ta-
karékossága és munkássága sok kiadástól meg-
óvja, st a falusi gazdasszony a kert és baromfl-

ndvar termékeinek értéke^t^ által összes egyéb
H. i költségeit fedezheti. Ujabb idben a nknek
házon klN-ül való elfc^laltsága által mindjobban
eltérbe jut a központi H. kérdése, mely jó veze-

tés mellett szerencsésen ol^ja meg a kenyérkeres
háziasszony nehéz feladatát. Kopenbágában már
sok család élvezi a központi H. kényelmét, mely
nem zárja ki a családi intim élet lehetségét.

Hástartáaiiakolák különösen a mnnkáaoei-
tály ni oMüádtagjainak a háztartási teendkben
való oktatását célzó intézmények. Felkarolják

különösen a fteést, mosást, vasalást, varrást, fol-

tozást, rohaszabást stt). A H. tannimányi rendje
váltoiEÓ ; vannak ni^pali és estéli tanításra be-

rendezett H. Társadalmi t^n kttltaöeeo a nö-

egyletek buzgólkodnak ilyen intézmények szer-

vezésén. Prandaorsiágban és Bslginmban cíCooIes

et olassee ménagénsv, N^Doetországban •Haus-
haltangsschulens néven teijedtek el és ugyanúgy,
miktot hazánkban, társadalmi úton vagy önállóiul

tartatnak fenn. Budapest székesfóvárosnak csak-

nem mindoi kertletébeD a kfinégi polgári leány-

iskolában, enokfvtU az állami nMpariakolán, az
országos vt^éifgb leánynevel intézetén vannak
háztartási tanfolyamok.

Háztartási költségszámla óimén tartja nyil-

ván az egyéni üzlet tulajdonosa a si^át és csa-

lá4ja fenntartására fordított Osflngeket
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Háztartási könyvelés eu — H. C.

Üzletben e számla végösszege veszteséget képez.

Társas üzletben a H,-t az egyéni számla helyet-

tesíti, ennek összege azonban mint az üzlet vesz-

tesége le nem írható, hanem az illet társtagnak

az üzlettel szemben fennálló tartozását képezi,

mely az üzleti nyereségnek reá esö részébl ta-

lál kiegyenlítést.

Háztartási könyvelés. A H. eléggé meg nem
becsülhet nagy nemzetgazdasági horderövel bír.

Rendhez szoktat és kell alapját és biztosítékát

képezi az okszer takarékoskodásnak. A H. körül

felmerül munkák négy csoportra oszlanak: a jö-

vedelem és kiadások elirányzatára, a jövedelmek

és kiadások elszámolására, a jövedelmek és kiadá-

sok összehasonlító kimutatására és végre az évi

leltárra. Ajövedelem- és kiadáselirányzatnál arra

kell ügyelnünk, hogy csakis biztos jövedelmein-

ket vegyük számításba. A kiadásoknál pedig le-

gyünk tekintettel arra, hogy legalább 5—lO^/o-ot

tartsunk fenn jövedelmeinkbl elre nem látott

kiadások fedezésére, vagy amennyiben ilyenek

nem voltak, megtakarításra. Nehéz megélhetési

viszonyaink mellett az élelmezés a valószín össz-

jövedelem -iö^/o-ánál magasabb összeget nem kép-

viselhet. A H. a könyvelés táblázatos alakja. Az
összegeket a kiadások neme szerint különítjük el.

A rovatok a következk : jövedelem, élelmezés,

ruházat, lakás, fíités, világítás, adó és illeték,

egészségügy, szórakozás és két vagy három ro-

vat itt fel nem sorolt tételek részére. Az össze-

hasonlítást minden hónapvégén készítjük el, szem-
besítjük az elirányzatot és az illet hónap végéig

eszközölt kiadásokat. Ebbl azután tájékozást

nyerünk, mely tételek tekintetében kell gazdál-

kodnunk és melyek tekintetében engedhetünk
meg magimknak esetleg nagyobb kiadást. Min-

den polgári év végén az egyéni vagyont összeír-

juk és értékeljük, ez a leltár. Avulás címén ter-

mészetszerleg a holmi alapértékébl minden év-

ben kisebb-nagyobb összegeket leírunk. ^E leltár

végösszegét ha összehasonlítjuk a többi év leltá-

rának végösszegével ós azt tapasztaljuk, hogy
nagyobb vagyonnal rendelkezünk, akkor az illet

év reánk nézve gazdaságos, ha kisebb vagyonnal
rendelkezünk, veszteséges volt. Az ilyen leltár

nagy jelentségét tz v. betörési esetekben is ész-

lelhetjük, amikor épp ezekkel igazolhatjuk kárun-
kat a biztosító társaságokkal szemben.
Háztet, 1. Fedél.

Háztetbiztositás esetén a biztosítótársaság

a kárt pótolja, amely háztetkön vihar, villám,

esö, jég vagy egyéb elemi csapások által elidéz-
totett. Ha az ilyen károsodás elleni biztosítás az

egész épületre kiterjed, építési teherhiztosítáftról

van szó. Mind a két esetben azonban a tz által

okozott károkra a biztosítás nem terjed ki.

Háztulajdonosok egyesülete, a háztulajdo-
nosok érdekének megóvásúrii alakult egyesüle-
tek. Fkép a háztnlajdonnak közterhekkel való
túlterhelése, építési szédelgés, a bérlknek a bérbe-
adókat károsító összejátszásai (bojkottja stb.)ellon

alakulnak. Különösen Németországban, Svá^jcban,
Ausztriában vannak eltorjedve. Budapesten szin-

tén megalakult a Budapesti liáz- ós telektulajdo-
nosok szövetsége, amely Háztulajdonos ciinen
hivatalos közlönyt tart fenn.

Háztüznézés, népies szokás, mely abban áll,

hogy a házasságra lépni készül felek hozzátar-

tozóik kíséretében egymás házát kölcsönösen
meglátogatják, hogy házi viszonyaikról közvetet-

len meggyzdést szerezzenek. Különösebben a
menyasszonynak és hozzátartozóinak a vlegé-
nyes háznál tett ilyen látogatását mondják háztüz-

nézésnek.

Hazucha Ferenc, 1. Keimenfi.

Hazugság a. m. tudva, akár szóval, akár csak
valami jellel, másnak megtévesztése céljából an-

nak ellenkezjét mondani, amit igaznak tudunk.

A hazug tehát igazat is mondhat, t. i. ha az, amit
ö nem igaznak tart, véletlenül mégis igaz. A kép-

mutató is, más érzelmeket mutatván, mint amelye-
ket tényleg érez, hazudik. Aki másban szándéko-

san, ha nem is határozott szavak segítségével, de

jellel, kétértelmséggel, tartózkodással stb. oly vé-

leményt kelt, mely azzal, amit igaznak tud és tart,

ellenkezik, ugyancsak hazudik. A H. fogalmának
ilyetén meghatározásától különbözik a H. erkölcsi

megítélése. Nem minden H. esik egyforma erkölcsi

megítélés alá. Megengedett H.-nak mondjuk, mi-

kor valaki, hogy sokkal nagyobb bajt mástól v. ma-
gától elhárítson, anélkül, hogy ezzel másban kárt

tesz, hazudik. Mindenesetre tekintetbe veend,
mily motívumból, mily célból történik a H. és mily

hatása van. Ha a motívum, a c^l s a hatás erköl-

csileg helyes, akkor a H.-ot sem lehet eUtélni. Mint-

hogy a társadalmi életben az erkölcsi konfliktusok

elkerülhetetlenek, az erkölcsi tapintatnak gondo-

san az egész tényállást kell mórlegelnie. Erkölcsi

rigoristák, mint Kant, Fichte, mindennem H.-ot

eltiltanak. Kant azt az elvet követte, hogy nem
kell mindent, ami igaz, megmondani ; de minden,
amit mondunk, igaz legyen.

Házumák, így nevezik azokat az skori, agj-ag-

ból készült házutánzatokat, melyek az elégetett

halottak maradványait magukba záró sárurnák-

kónt használtattak s mindenfelé (Itália, Közép-
Európa, Dánia stb.) elfordulnak. Sokszor érdekes

tanúságot tesznek az si ház formájáról.

Házvezetés, 1. Háztartás.
Házy Dávid István, Mátyás királj-nak egyik

kiváló hadvezére. Mátyás 1-Í8.3. öt küldte ki a

Frigyes császár hatalmában lev Lajta melletti

Bruck elfoglalására ; négy hónapi makacs ellen-

állás után a vár meg is adta magát. 1484-ben Má-
tyás parancsából Korneubiu'got szállotta meg. A
heves ós hosszantartó ostrom alatt, elesett ; se-

rege azonban elfoglalta a várat.

Hb., növénynevek után Alexander von Hum-
boldt (1. 0.) nevének rövidítése; továbbá a. m.

herJm (1. o.).

Hb., orvosi rövidítés, 1. recepten a. m. a latin

herba (1. o) ; — 2. az élettanban a. m. hemoglolnn

(1. 0.).

H., B. et H., növén>'nevek után Humboldt.
BonpUind és Knnih nevének rövidítése.

H. B. M. (ang.), a His (Her) Britannic Ma-
Jesti/ ( Brit Felsége) rövidítése.

libst., tormészotrajzi nevek mellett Herbst
Johann Priodrich Wilíielm (1. o.) német zoológus

nevének rövidítése.

H. C. (ang.), a House of Gommons (alsóház)

rövidítése.



Hdff. — 645 — Hebbel

Hilar^ Hiwg^ Bedw. iennéaetr^jsi neveknél
IfuhtigJéDOB Inraasói szttletésú szász botanikus

. . imgy fia, Uedung Román Adulf (1772—
IbUO) novének rövidítése.

H-dar (ol. H moggiore, franc, si majeur,
ang. B major). Mint sl^a : h, ci», dis, é, fis, qis,

ais, h. Mint akkord : h, dis, fi^'.

He, a hélium kémiai jele.

li. e^ a latin lioc est (azas) rövidítése.

Head (^tad: hed), Froticis Bond, air, angol poli-

tikus ós publicista, szül. Kochestorben 1793 jan.

!.. ni»*"ii '"' v<ionban 1875 júl. 23. Részt vett a
u.it' <nbon, 1835. pedig kanadai hely-

tart' V : k ki. amely állásában kiváló érde-

int k- í -/.rzen. 1836-ban bárói rangra emelték,
Ki:, ii.iiisr a Privy Council tagja lett. Kanadai
tapa>/t:i;;itait The Emigrant (1846) o. müvében
ilnlLTn/.ta fel, amelyet The defenoeless state of
t ii'íit Britain (1850) c. munkája követett. III. Na-
pol. mhi államt-sinye után irta : A Faggot of French
-ti.ks. cir l'aiis in 1851 c. könyvét, amelyben a
si.-zart (iioDiti. Utolsó müve: Comments on

IviiiL'slake s historj' of the Crimean war (1863) c.

jilatt jt'li-nt meg. H. általában «the quarterly re-

vifwero néven volt ismeretes, mert müveinek leg-

imkT.M'íiii résae elször ebb«>n a folyóiratban látott

napviláiíot.

Head-íéle zónák, érzékeny, Ü^dalmas terüle-

t..- ,.,„..u .1 )>4>igö szervek megbetegedéseinél a
k', úgy látszik a beteg szerv idegei

..a izgatott gerincveló-segmentnm-
r i. iit'k meg e fájdaJímas foltok. A törzsön

ívok. a vóírtagokon hosszirányú foltok;

in felelnek meg a bóridegek
M.'k.

Hea«I laü mjwi: hed led), a lósportban a. m.
elsó istállóílú. ald a többiekre felügyel.

Headley (4)twi: bedii), Joel Tyler, amerikai író,

szül. Waltonban (New York) 1813 dec. 30., megh.
Newburgban (New York) 1897 jan. 16. 1S42—
lS43-ban beutazta Európát s közzétette útirajzait.

.Munkái közül említendk: Napóleon and his

Marshalls (1SÍ6, 24. kiad. 1876); Life of OUver
Cromwell(18ö2); Washington and his üenerals
(1N53). 1854-ben beválasztották New York állam
törvényhozó testületébe, 1855. pedig New Y'ork

áUam államtitkára lett. Összegyjtött munkái
Historicul works (1888, 6 köt.) címmel jelentek

meg.
Healy (qitwi: hiii), Timothy, ir politikus, szül.

Corkban 1855 máj. 17. Kere6ked6,.gyorsíró, majd
hiilai.ír.'. volt s 1880. elkísérte Pamellt az írek

tett amerikai körútjára. 1881—86-ig a
i

i tagja volt. 1881—82-ig t^abb agitációs

utat Uiit Amerikában s 1882. izgatás miatt fog-

ságra Ítélték. 1884-ben fi^rvéd lett Dublinben.
I><s7-ben újból a parlamentbe került, hol az ir

\Kiit egyik vezére. 1900-ban fkép H. egyesítette

újból a pamellitákat s az antipamellitákat.

Heanc, 1. Hiencdt.
Heanor (^twi: hin'r), város Derby angol oonnty-

ban, (1911) 19,851 lak., osipkekészítésaél, vaséro-

és szénbányákkal.
Hear ! (ang., titad: kír) a. m. halljuk

!

Heard (oitsd: hkrd), sziget az Indiai-ooeánbon,

5000 km.-nyire a Jóreménység-fokától, a d. sz.

53« alatt. Egyedül a fókavadászok látogatják. A
rajta lev vulkán 1910. nagytan mködött.
Heam (ejtsd : hcra), iMfcadio, angol iró, szül. az

ioniai szigetek eg>-ikén 1850 jún. 27.. megh. Oka-
hoban,Tokio mellett,1904 szept.26JVngol atyaógö-
rög anya gyermeke volt. Angliában nevelkedett
Eleinte nyomdász, majd újságíró lett, késbb Ja-
pánba került, amelyet végtelenül megszeretett.
A Koizumo Yakumo japán nevet vette fel és ja-

pán nt vett feleségül. A tokiói egyetemen az
angol nyelv és irodalom tanára lett. Japán iránti

rajongó szeretetének müveiben adott kifejezést.

Az ország természeti szépségeit, a népet és szo-

kásait senki oly szeretetteyes megértéssel nem
írta még le, mint . Ez által a japán nép lelkivi-

lágát közel hozta az európai ember érzéséhez.

Mvei megjelenésükkor nem keltettek nagyobb
figyelmet, hanem csak az orosz-japán háború
után. amidn világhírüekké lttek. Kiemelendk

:

Glimpses of unfamiliar Japán (London 1894);
Out of the Kast (a. o. 1895) ; Kokoro, hints and
echoes of Japanese inner Life (u. o. 1896); Glea-
nings in Buddhafleld (n. o. 1897) ; Japán. Attempt
at interpretation (u. o. 1904); The romanoe
of the Milky Way, and other studies and stories

(u. o. 1905). Magyarul megjelent : Kokoro, ford.

Woida Margit (Budapest 1909).

Heartwater (ejted : hárt-aaoter), a délafrikai

juhok és kecskék betegsége, mely közben a szív-

bnrokban sok savó gylik össze. Okozója isme-
retlen.

Heat (ang., eijtsd: hit), szószerint a. m. meleg.
A lóversenyeknél H. a kitílzött távolság egyszeri
megfutá-sa.

Heath Town (ojtad: wtwuun) vagy Wedinesfield
Heath, város Staffordshíre angol countjban,
(1911) 12,276 lak. Szövó-fonóipar.

Heaton Norris, város Lancashire angol connty-
ban, (1911) 11.2-iO luk. Szöv-fonóipar, gépgj'ártás.

Heat-verseny (ang. ejtsd: hit), a. m. rész, rész-

letverseuy, az ügetversenyek eg^ik f^^tája. ame-
lyeknél a versenyzknek több Ízben kell az elírt
távolságot befbtniok s az lesz a gyztes, aki pl.

három ilyen heat közül legalább kétszer, vag}' öt

közül legalább háromszor nyert. H.-nek nevezik
azt a versenyt is, amidón a versenyzk nagy
száma miatt több csoport fut külön-külön, azntáo
a csoportok gyztesei újra mérkznek.
H^atontuAoramenoos (gör.), a. m. önkínzó,

Terentius római vigjátékiró egyik, görögbl át-

dolgozott darabjának cime. Az önkínzó benne az
öreg Menedemus, aki éjjel-nappal gyötri magát
bánatában, hogy fiát, Cliniát öfOkös szemrehá-
nyásaival idegenbe kergette. De v^re hazatér a
fiú és az örvend apa mindenbe belenyugszik.

HeaTÍtree(ejtKi: h«TTitrO,városDevonshireangol
oountyban.doii) 10,950 lak., elmegj'ógjintézettel.

Heaslewoodit (isv), nikkel-vas-szulfid, rokon
a pentlandittal. Világos bronzsárga ; ersen mág-
neses.Aszerpentinbl vékony ereket alkot,term-
helye Heaxlewood Tasmániáhan. Közelebbrl még
nincsen megyixsgálva.

Hebbel, Fh'edrích, német költ, szfil. Wessel-
horenben (Dithmarscben) 1813 márc. 18., megh.
Bécsben 1863 dec. 13. Csak keser küzdelmek
árán emelkedett fel annyira, hogy Heidelbergben
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8 Münchenben egyetemi eladásokat hallgat-

hasson. Küzdelmes iQukorának odaadó támogat

tója volt barátnje: Elise Lensing. 1842-ben a dán
kormány ösztöndíjával huzamosan Parisban, Ró-

mában, Nápolyban tartózkodott, útjáról vissza-

térve, házasságra lépett Ciiristme Enghaus bécsi

színésznvel s Bécsben telepedett le. H. rend-

kívüli tárgyakat hatalmas ervel és fantáziá-

val, mély gondolatokkal és kiváló színpadi ér-

zékkel dolgozott fel. Kemény nyelve és kifeje-

zései, pontos drámai felépítése, a nagy emberi
problémák koresése, a jellemek kiváló rajza a
legtehetségesebb német (kámaírk közé sorozzák.

Nagy drámái : Judith (1841); Genovéva (1843);

Maria Magdaléna (1844) ; Der Diamant (1847)

;

Heródes und Mariamne (1850) ; Ein Trauerspiel

in Sizilien (1851) ; Michelangelo (1855) ; Gyges
und sein Ring (1856) ; Ágnes Bemauer (1855) ; Die
Nibelungen (1862). Epikus müve a Mutter und
Kind (1859) c. jutalmazott költeménye, melyet
Arany János elemzett (összes Mimkák, V. 504—
517. 1.). Lirai költeményei: Gediehte (1842);
Neue Gediehte (1848); Gesammtausgabe der

Gediehte (1857). Müveinek szekuláris kiadását

R. M. Wemer szerkesztette (Berlin 1910 folyta-

tólag). V. ö. E. Kuh, Biographie P. H.-s (Wien
1877) ; 0. P. Watzel, H. (Leipzig 191.3) ; Szidon
G. Károly, H. és Magyarország (Heinrich Emlék-
könyv. Philologiai dolgozatok a magyar-német
érintkezésekrl, szerk. GraggerR., Budapest 1913,
254—270. 1.) ; Gyry Lujza, H. és a magyar poli-

tika (u. 0. 271—275. 1.). A Nemzeti Színház 1912.
eladta Judith c. tragédiáját Ivánfi Jen fordítá-

sában.

Hebburn (^tsd.- —börn), város Durham angol
countyban, (i9ii) 21,766 lak., jelentékeny kszén-
kivitel.

Hebden Bridge (ejtsd: hebdn bridzs), város York
angol countyban, (1911) 7170 lak., pamutiparral.

Hebdomasz (gör.) a. m. hét ; hebdomadariics,
hetes, aki egy hét dolgát végzi. Erdélyben da-
rabont.

Hebe (gör.), a görög mitológiában az ifjúság

istennje, Zeus és Héra leánya, ki fenn az 01 im-
puszon az istenek lakomáin vidám jókedvben
nektárral kínálgatja a boldog halhatatlanokat.
Mikor Herakles dics tettei jutalmául az Olim-
puszra kerül, H.-t kapja feleségül. A képzmvé-
szet szívesen foglalkozott H. alakjával : többnyire
mint az istenek poháraokát ábrázolták. Canova
híres müve is ezt a motívumot használta.
Hebeírenia (gör.), 1. Serdülési elmezavar.
Hebegés, 1. Dadogás.
Hebel, 1. Ábel '

Hebel, Johann Péter, német költ, szül. Baselben
1760 máj. ll.,megh;Schwetzmgonbon 1826szopt.
22. Felváltva tanítói, tanári és lelkészí pályán
mködött ; halálakor prot. prelátus és a konzlsz-
tórium tagja volt. Munkáit jóíz humor ós egész-
séges észjárás jellemzi s ezért szkebb hazájában,
melynek alemann (sváb) nyelvjárását használta,
nagy sikereket ért el. E sikert els sorban Ale-
manische Gediehte cira mvének köszönheti
(1803). Két népies mve iskolai német olvasó-
könyveink révén nálunk is eléggé ismeretes:
Der rheinlandische Hausfreimd (1808) és Das

Schatzkastlein des rheúilandischen Hausfreundes

(1811). H. összes mvei 1832—.34. jelentek meg
8 kötetben. Magyarul megjelent : Kincses szek-

rény, átdolg. La,sz Samu (Gyr 1892). V. ö. Giehne,
Studien über J. P. H. (Würzburg 1894).

Hebenstreit, Pantaleon, német hegedmvész
és zeneszerz, szül. 1669. Eíslebenben, megh. 1750
nov. 15. Drezdában. Peltalálta a róla Pantaleon-
nak nevezett hangszert, amely a zongora egyik
se.
Héber (a héber it?f*i-nek a görögöknél és a Vul-

gatában szokásos alakja), a szentü'ásban 1. egész
névcsoport, melynek eredete Noé fiának, Semnek
dédunokájára J^e»--(Heber-)re vezettetik vissza

(Móz. I. k. 10, 2 köv.; 11, 16 köv.), melyhez
Ábrahám és utódai is számíttatnak (u. 0. 11, 26)

;

2. az izraelita nép különleges elnevezése, melyet
onnét szoktak magyarázni, hogy Ábrahám és csa-

ládja az Bufrates túlsó partjáról szakadtak Palesz-

tinába (a héber ivri t. í. voltaképen : iulsó, vala-

mely folyó túlsó partján lakó, vagy onnét jöv

;

v. ö. Józs. 24, 2). A szentírás idevágó helyeinek

összehasonlításából azonban kitnik, hogy a H. ne-

vet kiválóan nemzsidók használják az izraeliták

elnevezésére (u. 0. 39, 14; 41, 12; II. k. 1, 16;
Sám. I. k. 4, 6, 9 ; 13, 19 ; 29, 3 stb.) s hogy k
maguk vagy színtón csak nemzsídókkal szemben
élnek vele (Móz. I. k. 40, 15 ; II. k. 2, 7 : 3, 18 :

5, 3; Jón. 1, 9 stb.), vagy pedig megkülönbözte-
tés kedveért, ahol róluk és nemzsidókról van szó.

Valószínbb tehát, hogy nem maguktól az izrae-

litáktól eredt ez elnevezésük, hanem olyan nem-
zsidó népektl, melyek «folyón tuUak»-nak ne-

vezték ket, tehát a Jordán folyótól nyugatra lakó

kánaánita népektl, még pedig abban az idben,
midn az izraeliták, Józsua eltt, Palesztinának
még csak a jordáninneni (keleti) részét biilák. L.

Zsidók.
Héber (ném. Héber), a Dunántúl hasznának a

lopó helyett. L. Bors^vó.
Héberekhez írt levél, 1. Zsidókhoz irt levél.

Héber evangélium, aram nyelven írt evangé-
lium, melynek töredékei Origines és Hieronymus
egyházatyáknál találhatók. Sokan a H.-ot az ere-

detileg állítólag héber nyelven szerkesztett Máté
evangéliumával tévesztették össze.V.ö.ííaníímaw,

Dae HebráerevangeHum (Leipzig 1888) és Noutes-
tamentlíche Apokryphen (kiívdta Heunecke, Tü-
bingen 1904).

Héber iras, 1. Zsidó nyelv.

Héber irodalom, 1. Zsidó irodalom.
Heberlein-fék. 1. Fék.
Héber nyelv, I. Zsidó nyelv.

Héber-szövetség fiai, 1. Bnai Btith.
Hébert (ejtsd: éber), 1. Edmond, francia geoló-

gus, szül. Villofargeauban 1812 jún. 12., megh.
Parisban 1890 ápr. 4. 1836-ban Meauxban tanár

lett, 1838. pedig a párisi Éoole normálé prepará-

tora, 1857. a Sorbonne-on a geológia tanára.

Fmunkája : Recherches sur le terraín jurassique

dans le bassiu de Paris elmen 1857. jelent meg,
késbb fkép a nummulitekkel foglalkozva : Mé-
moire sur le groupe nummulitique du Midi de la

Francé címen 1882. nagy mimkát írt ezekrl.

1876-ban Olasz- és Magyarországban segédjével,

Mumer-Glialmas tanárral hosszabb tanulmány-
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Úton volt 8 hazánkban Szabó József és Hantken
Miksa tanándc társaságában a Dunántúl óhannad-
kori rMegeit tanulmányozta. Ez irányú munkáit
a követtceió múvek tartalmazzák: Rocherchos

>ur les tennins de la Hongrio et du Vicentin
. V— > . i>„„v.,_.i. .

. >;jy. |pg terrains tertiaires de

1 877-78). Magyarul Hantken
... . .., .^rtés Mnnier-Chalmas közlo-

:iien a M. T. Akadémia Értekezéseinek

IÁ. ^ : ;lx>n 1879.

2. H., Emest, francia fest, szül. Grenoble-

ban 1817 nov. 3., megh. u. o. 1908 nov. 5. Dola-

nxího tanítványa volt ; Tasso a börtönben clmü
képével t'lnyerte a római nagy dijat. Legismere-
tosebb és legsikerültebb festménye: Olasz csa-

lád a puntini mocsarakon menekül a malária elöl

\ Paris, Luxerabíjurg-muzeum). Egyéb festményei

:

Júdás csókja ; Vízhordó nök a Campagnában ; Leá-
nyok a kiitnál ; Pásztorleány; Élet reggele; Élet

t'st"ji>; I»io.-^tv!i'n hsök. A vallásos festészettol is

foglalkozott : Mater Dolorosa ; Szent Ágnes stb.

1866— 73. és 1885—91. a római francia akadémia
igazgatója volt.

3. H, Jacques Bené, francia forradalmár, szül.

^ 1 u^^ 175.. megh. Parisban 1794 márc. 24.

! 'tt Parisba s mint szolga és jegyszedö
;. ii^. it. .letét. Természetes eszével és tetszets
külsejével csjikhamar szerephez jutott a forrada-

lomban és a jakobinus klub befolyásos tagja lett.

ó szerkesztette a Le pere Duchesne c. hírhedt

forradalmi lapot, mely a párisi népet folyton vé-

rengzésekre izgattí. A király letétele után (1892
aug. 10.) a párisi közsógtanács tagja lett s nagy
része volt a szeptemberi vérengzések rendezésé-

ben. A girondei.sták panaszára 1793 máj. 24. le-

tartóztatták, de a nép kiszabadította s H. ezután
a legszélsbb forradalmi párt vezére lett, mely
mindent meg akart semmisíteni, ami a régi Fran-
ciaországra emlékeztetett (Hébetiisták). Chau-
mettel együtt volt az É.'^z vallásának egjik meg-
alapítója. A Hébertisták rjöngéseinek Robes-
pierre vetett véget, aki H.-t és társait a forra-

dalmi tör\ényszék elé állíttatta és rövid úton ki-

végeztette.

Hébertisták, 1. Hébert, 3.

Hebler Mátyáft, erdélyi ág. ev. püspök, szül.

Korponán Zólyom vm.-ben, megh. Nagy-Szeben-
ben 1571 szept. 18. 1546-tól Wittenbergben ta-

nult, honnan hazatérve, lcsei lelkész, 1551. a
nasrv.-ízeheni iskola segédtanára, 1554. diakónus,

pap lett s 1556 jún. 25. a szász és ma-
^- ránusok külön.^zakadása után a szászok
pu.spiikké választották. A reformátuííokkal, meg
az unitáriu.^kkal is nagy harcokat kellett vívnia.

Az 1.561. évi raedgyesi sdnatnak az úrvacsor^á-
ról szóló hitvallását saerkesztette. Mnnkái : Bre-
vis Confessio, de sacra Coena Dominl Ecclarum
Saxonicarura A. 1561. : üna cum judicio quatuor
.Academianmi Qennaniae.Hlleboron ad repurganda
Phanaticorum quorondam spirituum capita, mely
els Ízben 1556. jelent meg s 1560. újra kiadták.

Hebler. 1. A'arí^svájci ftlozóflai író, szül. Bem-
ben 1821., megh. u. o. 1898 szept. 4. 1854-ben
magántanár, 1863. rendes tanár lett a berni egye-
temen, hol Kant szellemében adta el a filozófiát

Mvei : Spinozas Ijohre flber die Substanz (Bem

1860); Lessingstudien (a. o. 1861); Aufsatze b.
Shakespeare (u. o. 1865) ; Die Philosophie gegen-
tlber dem Lebon und den Einzelwissenschs^n
(Berlin 1868) ; Philoeophische Aufsatze (Leipzig

1869) ; Elemente elner phil. Preiheítslehre (1887).

2. H., Wühdm, svájci fegyverteehnikus, szül.

Rüscheggben (Bem) 1844 márc. 6. Küssnacht-
ban telepedett le és sokat foglalkozott a kézi löv
fegyverek technikájával, különösen a Ids kaliber

kérdésével és az kezdésére változott a lö-

vedékek rézköpenye aoélküpennyé. Müve : Das
kleinste Kaliber oder das zuktlnftige Infanteríe-

gewehr (Zürirh 1886, 1891, 1892, 2 köt.).

Heboszteotómia (gör., hébotomia, pubotomia),
szülészeti mütevés, melyet a szúk medence bizo-

nyos fokánál Javaslatba hoztak, de általános,
a mtét végeredményét tekintve, nem lehetett. A
mtét lényege az, hogy a medencecsontot nem
ell a porcos izesülésénél, a symphysisnél met-
szik át, hanem ettl beljebb magát a csontot fü-

részelik ketté. Ezáltal a medence bizonyos fokig

szétnyílik és a születend magzat koponyája át-

juthat. A csont sérülése kétségkívül jobban gyó-
gyul mint a porcszöveté, de a szkmedencét
mégsem gyógyítja véglegesen meg, mint teszi

azt Rotter eljárása és vannak esetek, ahol a cson-

tos váz megbolygatása után járási nehézségek tá-

madtak.
Hebra, Ferdinánd, lovag, osztrák orvos, a tu-

dományos dermatológia megalapítója, szül. Brünn-
ben 1816 okt. 7., megh. Bécsben 1880 aug. 5.

Számos kisebb dolgozata után jelent meg 1845.
Versuch einer auf pathologísche Anatomie ge-
gründeten Eintheílung der Hautkrankbeíten c.

mve. E mvében behatóan írja le az egj'es beteg-

ségeket; ly fajokat különböztet meg. 1852-ben
Norvégiába ment, hogy a leprát tanulmányozza.
1845-ben Bécsben átvette a most már önálló br-
betegek osztályának vezetését. 1848-ban az álta-

lános kórház igazgatója, 1849. pedig a brgyó-
gyászat rendkívüli tanára lett. Eladásaihoz a vi-

lág minden tájékáról seregiettek a hallgatók, úgy
hogy Bét's csakhamar közpon^a lett a dermó/oíó-

giai tanulmányoknak. Mvei közül említendk:
Atlas der Hautkrankheiten (Wien 1856—72);
Aknte Exantheme und Hautkrankbeíten (Erlan-

gen 1860—65); Lehrbuch der Hautkrankbeíten
(Kaposival egjütt, 3 köt Stuttgart 1872—76). —
Fia, H. Hans, szül. 1847 m^j. 24. Bécsben, megh.
u. o. 1902 ápr. 13., hasonlóan orvos ée a brbe-
tegségek magántanára volt 1876-tól az egyetemen.
Mvei : Ver&nderungen der Hant (1883) és Die
modemé Behandlung der Hautkrankheiten (Wien
1890-91).
Hebraeus IjCÓ, 1. Ahravanel.
Hebrai k (iar.), a. m. Irásgránit.

Hebraizmns, a göri^ s latin bibliában s ennek
fordításaiban olyan kiwjeaésmód, mely a héber
eredetinek sxolfpü fordításából keletkezett.

Hebridák,SköelANy.-Iparijai melleUaCantire-
félszigettöl a Wratfa-fokig ehiyuló kisebb-nagyobb
réssekból álló sziget-oaqxNrt Két kisebb oao-

portra osszák: ú. dl a Western idcaids vagy
OKferBitrúies, melyeket Skóciától 24-48 km.
sxéies sioroe válas;zt el és Inner Hebrides. mely-
nek legd^íbb fekvés szigetei : Colonsay, Jura
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és Islay (az 55. és 57. fokok alatt). Területük 7285
km* s lakóiknak száma mintegy 50 ezer, akik

fóldmlvelök (crofters), halászok és állattenyész-

tk. Az éghajlat enyhe, de nagyon nedves ; a föld-

nek alig Vjo-o termékeny. A lakosok, akik máig
is nagyobbára gael nyelven beszélnek, valószinü-

leg norvég származásúak. Szent Kolumbán 565. a

keresztény vallásra térítette ket és Jonán egy
kolostort alapított. 1266-ban kerültek elször a

skót királyok uralma alá. 1346-ban egyik törzsf
függetlenekké tette ket és fölvette a Lord of Is-

lands «a szigetek ura» címet ; függetlenségüket,

illetleg összes kiváltságaikat 1540. vesztették

el. Jelenleg Inverness, Ross, Argyle és Bute
countyk közt vannak megosztva. A legnagyobb
városok : Stornoway Lewison, Tohermory Mullön,

Bowmore Islayn és Portréé Skyeön. V. ö, Cum-
ming, In the H. (1901) ; Mackenzie, History of the

outer Hebrides (London 1903).

Hebron (arabul : El-Khalil), régi város Palesz-

tinában, 35 km.-nyire Jemzsálemtl, 853 m. ma-
gasban, szép völgy fenekén, 12—14,000 lak.,

kék pamutkekneszövéssel, Szíriában és Egyip-
tomban messze ismeretes üveggyöngykészítéssel,

keresett brgyártással, friss és szárított szll-
kereskedéssel és szllö-szirupkészítéssel. H.-t a

hagyomány földünk legrégibb városának tartja,

amelyet maga Ádám alapított. Ugyancsak a ha-

gyomány szerint a nagy mecset a Makpela-barlang
fölött épült, amely Ábrahámnak, Sárának, Izsák-

nak és Jákobnak sírjait foglalta magában. Dávid
királynak 7 és fél évig volt szókhelye.

Hebronit (ásv.), olyan ambligonit, amely a íluor

helyett nagyrészt hidi^oxilt tartalmaz, képlete te-

hát (Li,Na)[Al(F,OH)]PO^; optikai tekintetben

szintén némileg eltér az ambUgonittól. Term-
helye Hebron,Maine államban, Észak-Amoilkában.
Hebron rózsája, tréfás elnevezése a zsidóleíí-

nyoknak és asszonyoknak. A szólam eredete ho-

mályos.
Hebrosz, az ókorban Trácia ffolyója, most Ma-

rica.

Hechingen, az ugyanily nev járás és egykor
a Hohonzüllorn-H. grófok székhelye Sigmaringen
porosz kerületben, (1910) 5118 lak., pamut- és trikó-

szövéssel.

Hecht Irén, írón, 1. Cserhalmi.
Hecht, 1. Félix, német nemzetgazda, szül.

Friedborgbon (Hossen) 1847 nov. 27., megh. Mann-
heimban 1909 okt. 18. A heidelbergi egyetemen
1869. magántanári képesítést szerzett, majd prak-
tikus pályára lépett és a mannheimi Rheinische
Hypothekenbank igazgatóságába lépett be. A jel-

záloghitel kérdésében nagy tekintély volt. Ezt a
kérdést tárgyalja befejezetlenül mai'adt nagy-
szabású mve : Die Organisation des Bodenkre-
dits in Deut8chland(Leipzig 1891—1908, 2 köt.

és a 3. köt. I. része).

2. H.j Henri van der, belga fest, szül. 1831.,
mogh. Ixolles-ben (Brüsszel) 1901 okt. 11. Tanul-
mányait Jean Portaels mtermében végezte. Ó
volt a megalapítója a Société libre des beaux-
arts c. belga mvészcsoportnak, mely a franciák
példájára a belga mvészek figyelmét ismét a ter-
mészet közvetlen tanulmányozására irányította.
Leginkább tájképeket festett (egyik mve a brüsz-

szeli múzeumban látható), melyeken a levegréteg
áttetszségének problémájával foglalkozott.

3. H., Wilhdm, német fametsz és rézkarcoló,

szül. Ansbachban 1843 márc. 28. Számos famet-

szetet és rézkarcot készített a bécsi sokszorosító

mvészeti társulat megbízásából, a Schack-féle

képtár néhány képe, Murillo, Rubens, Seereel,

Van Dyck, Plinck, Kaulbach, Schwindstb. mvei
nyomán. 1884-ben Bécsben fametsz és rézmarató
intézetet alapított. Ugyanott a fametszés tanára
az iparmvészeti iskolában. A Vervielfaltigende

Kunst (Icr Gegenwart (Wien 1889—1903) cím
kiadvány számára ö írta amodemnémet fametsz-
mvoszétrl szóló fejezetet.

Heck, 1. Ludwig, német zoológus, szül. Darm-
stadtban 1860 aug. 11. 1886-ban a kölni, 1888. a
berlini állatkert igazgatója lett. Utóbbi állatkertet

tette igazán elsrangúvá. Müvei : Die Haupt-
gruppen d. Tiersystems bei Aristoteles u. seinen

Nachfolgern (Leipz. 1884) ; Lebende Bilder aus
dem Reiche d. Tiere (BerUn 1899). ó dolgozta ki

a Hausschatz d. Wissens c. vállalatban (Neu-

damm 1894) az ált. bevezetést és az emlsökrl
szóló részt, továbbá Brehm Tierlebon-jének 4.

kiadásában (Leipzig 1912) szintén az emlsöki'öl

szóló köteteket.

2. H., Philipp, német jogtörténész, szül. Szt.-

Pétervárott 1858 aug. 22. 1891-tl a groifswaldi,

1892-tl a hallei, 1902-tl a tübingeni egyetem
tanára. A középkori rendek alakulását íg szem-
pontból, gazdasági stb. okokból magyarázza. F-
mve : Beitráge zur Geschichto der Standé im
Mittelalter. I. Die Gemeinfireien der karolingi-

schen Volksrechte (Halle 1900); II. Der Sachsen-
spiegel und die Standé der Freien (u. 0. 1905).

Heck., természetrajzi nevek mellett Johann
Jákob Heckel (l. 0.) nevének rövidítése.

Hecke, Wenzel, gazd. tanár és író, szül. Reichen-
bergben (Csehország) 1824 febr. 20., megh. 1900
ápr. 27. Bécsben. A magyar-óvári felsbb gazda-
sági tanintézet tanára volt 1855— 1869-ig, mikor
is az osztrák kormány szolgálatába lépett át s

elbb a radautzi ménesbirtok figazgatója, 1872.

a bécsi gazdasági fiskola tanára volt s 1893.

nyugalomba vonult. A gazdasági szaklapokban
megjelent nagyszámú cikkein kívül, melyek rész-

ben magyarországi viszonyokat tárgyaltak, m-
vei: Forstwirthschaftslehre fürLandwirthe (Wien
1858) ; Die intemationale Getreidemiihemaschi-

nen-Concurrenz in Ungarisch-.AItenburg (1869)

;

Dr. G. Ki'afifttal : Die Landwirthschaft der l^m-

gebung von Üngarisch-Altenburg und die landw.

Lehranstalt daselbst (Wien 1861).

Heckel, l.Jb/MHrt JaA:o&,némot ichtiológus.sziil.

Mannhoiniban 1790 jan. 22.. mogh. Bécsben 1857
márc. 1. 1820-ban preparátor a bécsi Naturalien-

kabinetnél, 1836. felügyel, 1851. segédr lett

u. 0. Legnevezetesebb munkíija a Kner társa.*^-

gában írt : Die Süsswassorílscho der österreichi-

schen Monarchie c. mve (Leipz, 1858).

2. H, Max von, német nemzetgazdasági iró,

szül. Münchenben 1865 márc. 15., megh. Münster-

ben 1913 febr. 1891-ben Würzburgban magán-
tanár, 1899. a münstori akadémián rendkívüli,

majd 1902. ennek egyetemmé fejlesztésekor ren-

des tanár lett. A pénzügyi jog körébe vágó szá-
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moft értekezésén kivtü fö mve: Lehrbaeh der

! ~>on!ichaft(Lpipzig 1907. lkot.). 1897
i Lehr- und Híindbuch der Staatswis-

!!;en>>'tuiiU'n ciiiiú tr\ i:
' (u. o.).

Heckelphon, 1

Heckenast Guszi^ir. iisoimiíuiz és könyvkiadó,

-zül. Kassán 1811 szept 2., megh. Pozsonyban
1S7M ápr. 10. A2 eperjesi kollégiumban tanult,

(íp apját mostoha viszoiiyai arra kényszerítették,

liogy tiát fúszerkereekedönek acya. U. azonban
. sakhamar otthagyta e természetének meg nem

. 1. ir. fnL'lalkozást és 1826. sógorának, Wigand
' kereskednek üzlettársa lett, ki ebben

i\;i8sáról Pestre helyezte át könyvkiadó-
Wisiand 1832. H.-nak adta át vállala-

i ^ í-tól kezdve a cég az 6 neve alatt sze-

li, íl'iii nagy tevékenységet fejtett ki:

: .it«'t.~t i, a kezdetleges irodalmi viszonyok
(iiu.ir;! ,iz . L">z országot behálózták. 1840-ben
Iiíiili. i:r.i[ihiai Értesitó címen könyvészeti folyó-

rai.t alapított, mely elsó volt énemben Magyar-
i>/.áiíon. A lap azonban már 1842. megsznt.
l83;Nben megnyitotta az elsö magyar kölcsönz
k(>nyvtárt s ettól az idótöl fogva a magyar iro-

daliiinra fektette kiadói munkásságának súJy-

p<ji;tját. E munkásságának eredményét legjobban

Mzt .nyitja, hogy 18S4-. mindössze huszonegy ma-
gyar nyelv kiadványa volt, 1873. magyar nyelN-fi

kiadványainak száma meghaladta a kilencszázat.

1840-ben H. társulásra bírta Landerer Lajos nyom-
dá.szt, az 1715. alapított Landerer-nyomda tul^-
.'II -iát s ettól kezdve a cég 1863-ig Heckenast
( s Landerer nevet viselt. H. és Landerer nyom-
dájából került ki a szabad sajtó elsö terméke : a
Talpra magyar ! és a márciusi ifjúság által szer-

kesztett 1 2 i)ont. Vállalata az 50—60-as években
rlianin-^ tt-jlodésnek indult és az abszolatizmos

korszakában jelentékeny szolgálatokat tett a m»-
tryai irodalomnak. Kiadásában jelentek meg:
Kacsányi, Bajza. Berzsenyi, Csokonai, Czuczor,

(jaray, (ryoníryosi, Kisfaludy Károly és Sándor,

Ktilescy, Virág munkái ; Jókai és Jósika népszer
kiadása es a kuvctkezó gyjtemények: F'alusi

könyvtár, K()zhasznú családi könyvtár. Történeti

könyvtár, Va^íárnapi könyvtár. Magyar ember
könyvtára, Kis nemzeti múzeum ; ó alapította a
Va>^ámapi Újságot stb. Az idszaki és napi sajtó

majdnem t..ii,,<..n ^z vállalatában összponto-

sult Nttn iemeket szerzett a tankönyv-
ii. (i.i . :

;

velis. 1873-ban összes bnda-

klin-társulat vette meg, 1874.

, kia^lványainak osak egy ki-

~
; i : II t i vú; részét tartván meg magának,

könj-vkereskedelem történetének

kja,kibon a kiváló üzleti érzék
lit: neve elválaszthatatlan kap-

i,-u!. magyar irodalom történetével.V.ö.

Ft7 1 f, .A. niagjar hírlapirodalom törté-

nete 17v^0 lt>ü7-ig (Budapest 1887): Szenfiovitz

A.. H. (i. (Magy. Könyvkeresk. Évk., 1890).

Hecker. 1. Friedrüh Kari Franz, német for-

radalmár, szül. Eichtersheimban (Baden) 1811
szept. 28., megh. Saint-Looisban 1881 márc. 24.

Az üg>-\'édi pályára készült s 1842—47-ig a ba-

deuí képviselház tagja volt, hol a legszélsbb el-

lenzékhez tartozott. 1848 elején már nyíltan köz-

társasági nézeteket hirdetett s a svájci határon
forradalmat támasztott. Kicsiny serege azonban
1848 ápr. 20. vereséget szenvedett, mire H.
Svájcba menekült. Innen Észak-Amerikába ment
s Illinois államban farmot alapított. 1849 máj.
a badeni forijulalmi kormány meghívására újból

hazatért, de a forradalom leverése után megint
visszatért Amerikába. Itt a polgárháború kitöré-

sekor az északiak hadseregébe lépett és 1864-ig
harcolt. Németországot 1873 nyarán látogatta

meg, de nem tudván megbarátkozni az új állapo-

tokkal, végleg visszatért Amerikába.
2. H; Isaak Thomas, misszionárins és a Szent

Pálról nevezett misszióstársaság alapitéja, szül.

1819 dec. 18. New Yorkban német protestáns

sztUktol, megh. 1888 dec. 22. u. o. 1844-hen a
kat. egyházba lépett és 1846. redemptorLsta szer-

zetes lett St. Trondban (Belgium). Hollandiában
és Angolországban végzett tanulmányai után

1849. pappá szentelték. 1850 óta misszionárius-

hitszónok, kivált New Yorkban. Amerikanizmus
(l. o.) néven ismert nézetei miatt a redemptorís-

ták rendjébl kiválni kényszerülvén, megalapí-
totta a saját társaságát, amelynek fcélja volt a
newyorki protestánsok megtérítése. Ennek el-

érése végett konferenciákat (Lectures) tartott,

folyóiratokat adott ki és társasága meglehets
elterjedésre tett szert. Európában csak Elliott ál-

tal írt életrajza tette ismeretessé. Xlll. Leo 1899
jan. 22. Gibbons bibomokhoz intézett levelében

kárhoztatta az amerikánizmus elveit, mint a kat.

vallás tanításával ellenkezket. H. nevezetesebb
munkái: Questions of the sóul (1856); Aspira-
tions of nature (1858); An exposition of the
Chnrch (1875) stb. V. ö. Elliott, The Ufe of P.

H. (1897); Maignon, Le P. H. (1897) stb.

3. H., Johann JÚiius, pedagógus, szül. 1707
nov. 2. VVerdenben, megh. 1768 jún. 29. Berlin-

ben. Nagy hatással volt reá Halléban Francke
(l. o.) 8 ennek szellemében mködött berlini lel-

kész korában i& .\ reáliskola alapitója 1747. meg-
nyitott aökonomisch-mathematische Realschule*
nev, gyakorlati irányú középiskolájával, melyet
a nem tudományos pályára készülknek szánt.

H. készítette a porosz népiskolák 1763. évi szer-

vezeti szabályzatát.

4. H; Justus Friedrich Kari, német orvosi

történetíró, szül. Erfurtban 1795 jan. 5., megh.
Berlinben 1850 máj. 11. Tanulmányait Berlinben

végezte. 1822-ben jelent meg híres mve: Ge-
schichte der Heillcunde, amelynek alapján tanárrá

neveztek ki. H. az orvosi történelem— fleg pedig

a kórtan történelmének — megalapítója. F m-
vei : Der englische Schweiss (Berlin 1834, angol.

London 1836 ; olasz ford. Velence 1836) ée Ge-
schichte der neuesten Heilkunde (Berlin 18-39).

5. H., Oskar, német geofizikus, szül. 1864 m^*
21. Bersenbrückben (Hannover). 1891-1910. a
potsdami földtani intézetben dolgozott ée 1911.

a strassburgi földrengési obszervatorínm igazga-

tója lett. A hajókon haaználatos forráspontjelzö

hmérk és higanyos légsúlymérök javításiávai

jelentékenyen fokozta az etekkel elértietö ered-

méooyelc pontosságát, úgy hogy ndd sikerült el-
Btíir a nehézségernek a tengeren való megbiz-
hato meghatározása. Mvei : Bestimmung der
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Schwerkraft auf dem Atlantischen Ozean (Berlin

1903) és Auf dem Indischen und Grossen Ozean

(u. 0. 1908). A földrengésre vonatkozólag számos

értekezést írt.

Hecker-féle szabály : minden késbbi szülésnél

az újszülött 150—200 gr.-mal nehezebb lesz.

Heck. et Kn., természetrajzi nevek, különö-

sen pedig halak nevei után HecJcel és Kner német
zoológusok, illetleg ichtiológusok nevének rövi-

dítése.

Hecklingen, község az anhalti hercegség bern-

burgi kei-ületében, (1910) 5500 lak., cukor-, szesz-,

míltrágyagyártás, agyagipar ; kereskedelmi ker-

tészet.

Heckmondwike(ejt8d:—vájk), város York angol

countyban, (1911) 9017 lak., szénbányával, takaró-,

sznyeg- és posztószövéssel.

Hecse, kisk. Bars vármegye aranyosmaróti

járásában, (1910) 395 tót lak., u. p. és u. t. Alsó-

szelezsény.

Hecsepecs, 1. Csipkebogyó.

Hect . . . , 1. Hekt
Hectocotylus (állat), a Lábasfejek (Gepha-

lopoda) osztályában a hímeknek közösül szervvé

módosult egyik karja. Egyes Lábasfejüeknél aH.-
kar leválik és hosszabb idn keresztül a nsté-
nyek köpenyüregében mozog, ezért Guiner H.

néven mint sokszívókájú férget írta le. L. még
Lábasfejek.

Hectör, Annié, 1. Alexander, 2,

Hectorit (ásv.), mállott piroxén, amely vizet is

tartalmaz, különféle zöld szín sugaras-lemezes

halmazokban fordul el a szerpentinben a Dun
Mts.-ban Uj-Zélandon.

Hecuba, Priamos felesége, 1. Hekdbe.
Heda, Wülem Jansz Glaesz, hollandi fest, szül.

Haarlemben 1594., megh. 1678 után. A hollandi

csendélet-festés legkiválóbb mestereinek egyike,

ki különösen ételekkel, csillogó edényekkel meg-
rakott asztalokat festett. Ily finoman elrendezett

festi hatású müvei vannak pl. a hágai, drezdai,

müncheni képtárakban és a párisi Louvroban,
valamint a budapesti Szépmvészeti Múzeumban
(1656).

Hedberg, 1. Frans, svéd költ, szül. Stockholm-

ban 1828 márc. 2., megh. u.o. 1908 jún. 10. Drama-
turg, majd az opera intendánsa és 1881—83. a gö-

teborgi szinház igazgatója volt. Számos szinmílvet

Irt, amelyekben könnyed és népszer modorral
sikeroson törekedett színpadi hatásra. Leghíresebb
Bröllopet pá Ulfása (Az ulfozai lakodalom, 1865)
c. történelmi színmüve. Több külföldi drámát is

dolgozott át és számos svéd operához szerzett

szöveget. Irt színészettörténeti dolgozatokat, el-

beszéléseket; azonkívül Dikter(Stockholm 1866) és

Vegaförden (2. kiad. 1866) címmel Urai költemé-
nyekot adott ki.

2. H., Tor, svéd költ és író, H. 1. fia, szül. 1862
márc. 23. Stockholmban. 1897 ótaa Svonska Dag-
bladet mvészi és irodalmi rovatának a vezetje.
A múlt század nyolcvanas éveiben tnt fel mély
lelki tépeldéssel irt elbeszéléseivel és regényeivel.
Ilyen pl. Júdás c. mfive, mely kimélotlon pszicho-
lógiai analizissol elemzi Júdás árulásának motí-
vumait. H. drámákat, lírai költeményeket és mesé-
ket is irt.

Heddernheim, elbb önálló község Wiesbaden
porosz kerületben, 1910 óta Majna-Frankfurt
egyik kerülete.

Heddesdorf, elbb önálló porosz község a cob-

leuzi közigazgatási kerületben, 1904 óta Neutoied
egyik városrésze.

Hédel, kisk. Zólyom vm. beszterczebányai

j.-ban, (1910) 756 tót lak. ; u. p. Luczat p. u., u. t.

Libetbánya.

Hédelin (ejtsd: édieS), Frangois, abbé d'Aubi-
gnac, francia író,8zül. Parisban 1604 aug. 4.,megh.
Nemoursban 1676 júl. 20. Sokat és sokfélét Irt,

de irodalomtörténeti fontossága csupán La pratique

du théátre (Paris 1657) c. munkájának van, mely-
ben a fi'ancia klasszikus színköltészet kialakulá-

sára dönt fontosságú hármas egység elméletét

fejti ki a legmerevebb állásponton. V. ö. Ch. Ar-
naud. Les thóories dramatiques au XVII. siécle.

Étude sur la vie et les oeuvres de l'abbé d'Aubi-

gnac (Paris 1888).

Hedemarken, Hamar norvég tartomány kerü-

lete (amt), Söndre, Trondhjem, Kristians, Agerhuus
kerületek és Svédország közt 26,042 km« terület-

tel, (1910) 1.34,468 lak. Az egész kerületet hegyek
takarják ; a Svuku-fjeld (1760 m.) és a Sölen-fjeld

(1790 m.) a legmagasabb csúcsok. Számos folyó-

vize közül a legnagyobb a Glommen, amely ÉD.-i

irányban átfolyik rajta. Tavai: a Mjösen, Fae-
mimd, Stor és Osen. A H.-völgy és a Mjösen kör-

nyéke Norvégiának legjobb gabonaterm földje

;

a kerületnek csak ^/g-a mvelhet meg. Nagy
kíterjedésüek az erdségei. Rézérceket, palát és

mészkövet bányásznak. A kerület 5 járásra (H.,

Vinger és Odalen, Solö, É-i és D-i österdalen)

oszlik. Fvárosa Hamar.
Hedemora, Dalecarlia legrégibb városa Kop-

parberg svéd tartományban (lan), a Hafran-tó és

vasút mellett, (1910) 2709 lak., nagy országos vá-

sárokkal.

Hedenbergit (ásv.), a piroxének monoklin so-

rozatának egyik tagja. Tiszta kalcium-vas-meta-
szilikát, képlete CaFeíSiOa),. ; feketés-zöld vagy
tiszta fekete, át nem látszó. Több cm. hosszú priz-

mákból álló halmazok Dognácskán; Tunaberg
Svédországban, szemcsés mészkben ; Arendal

;

Dalarae kevés mangánnal.
Hedenstjerna. Alfréd, svéd publicista és költ,

szül. 1852 márc. 12. Rysoby-ben(Smáland),megh.
Stockholmban 1906 okt. 12. Nevelését atyjától,

egy különc élet tudóstól nyerte. Eleinte gazdál-

kodással foglalkozott. A hosszú téli estéken, id-
töltés kedvéért, smálandi érdekes környezetét és

népét rajzoló, jórészt humoros elbeszélésekot írt,

s ezeket beküldte a Smálandsposten c. újságnak.

Ezek Kaleidoskop, Képek a mindennapi életbl c.

csakhamar külön is megjelentek, amivel H. hír-

neve meg volt alapítva. Í890-bon átvette a Smá-
landsposten vezetését. 1898-ban felhagyott lyság-

írói foglalkozásával és Sttxikholmba költözött,

hogy egészen az irodalomnak éljen. Hazájában

nagyszámú novellája és regénye nagyon nép-

szer. Ilyen pl. Vid hemmets hárd (A házi tz-
helynél 1889) ; Fröken Jennys Konditioner (Jennj'

kisasszony állásai 1893) stb. Kaleidoskop 0. m-
vének egy részét magyarra fordította Baján
Miksa : Mindenféle népség (Budapest 1894) ; to-
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vábbá megjelent még magyanil : JönsBcm úr em-
lékei, ford. Sz. E. (a. o. 1898).

Hedeoma Phrs. (aov.), az Ajakosak génasza
2') fajjal Amerikában. X H. ptüegfioides {L.) Pere.

ki> ti'\ »i\ OS fft. Fodormenta szagú ée íz éterikns

-sájrnak hjisználnak (abortá-

/; a keroskíMlolombo is kerül.

Heder v. hrmru-h, azaz Henrik, 1150—1157.
országbíró. 1158. IL Gézának I. Frigyééhez kül-

dött egj-ik követe s 1162. Magj'arország nádora
volt. Karintíából állitólag mint starhandi és
f,.,,inh,ir,ri gTófvándorolt az országba testvérével,

•'gyfiti A Képes Krónika és Kézai sze-

! - zes bvassal, Thuróczy szerint 300 nji-

1 ;- ::: -' Géza vezér idejében jöttek be és Szent
l>tv;in k'Tában ök ölték meg Keán bolgár feje-

delmet. .\zonban oklevelek bizonyítják, hogy II.

Géza korában (1141—1161) élt Wolfer comes ós
Heidrif nádor, Hédervára építje, kitl a Héder-
váry-családot (1. o.) származta^^.
Hedera L. (nör), 1. Boros^yvMi.

Héderíája (Éderholz), Uakösség Kis-Küküllö
vmegye dicsöszentmártoni j.-ban, (i9io) 1090 ma-
gyar lakossal. Hajdan az iktári gróf Bethlenek
ösi birtoka volt, jelenleg a gróf Zichyek bírják.

Lakói fleg szóllómível^sel ^glalkoznak s igen
kitünó bort termelnek, ü. p. és a. t. Bonyha.
Hederik v. Hedrik, Hetdrich. 1. Héder.
Héderrár, kisk. Gyór vm. tószigetcsilizközi

j.-ban. (1910) 1065 magyar lakossal, posta- és táv-

iróhivatallal, telefonállomással. Itt van a Héder-
várj'ak ösi várkastélya, mely ódon szabású épü-

let bár, de mü-gyíyteményeinél fog\"a, melye-
ket H.-i Viczay Lrinc gyüutött össze, figyelemre

méltó; gazdagok e gyi^temények k-, bronz-,

római és újabbkori régiségekben, továbbá neve-
zetes a vár könjrv- és kézirattára. A parkban mn-
ta^ák az n. n. Kont-fáját. melynek lombjai alatt

a hagyomány hite szerint Kont a «kemény vitéz»

30 társával titkos összejöveteleit tartotta.

bvdalomt. P«liér Ipoly, OjrAmagy* ét rinm er7»lamM le-

litek, Badapwt 1874; Sárráry B4ta, H. éa kft«i (GyM KOt-

Har lOM^ «-«). n4 Wioajr M. ÜMei HedarrariMi—

—

aotfqaM doMripsit, 181«, > kOt; B«rtiBÍ D., DeMrUoM
4aUs aedaglie nel museo Hederrarüuio, Pireue 1818 ; újabb
klAdia t kOt, g. o. 18S8.

Héderváry-fíoZóíí. A II. Géza királyunk idejé-

bon beköltözött Hedrik comestl (1. Héder) szár-
•' -.7tk; a tóio óplttotott Hedrikvárából lett idvel
! : vára (Gyrtl t'szak-nyugatra esik), melytl
;i ioiilád nevét vette. Teljes és biztos nemzedék-
ronde a családnak máig Ismeretlen, talán azért

is, mert e család csak késn, a XIV. sz.-ban

keidett «nelkedni j^entségre ée fmtoWBágra;
virágiása erre ée a követteiö SMkaán esik. A
család nevezetesebb tagjai ezek voltak: H.
Saul, IH. Béla és Imre királyok alatt csanádi
püsp<)k, majd pedig kalocsai érsek volt 1180. és
1183. Béla király kanoeOáija. m. Ince pápának
azon törekvését, hogy Magyarországot is a pá-

pai fhatalom befolyása alá terepe, támogatni
igyekezett Midn Imre király ellen felkelt öocse,

Endre herceg, H. S. fontos szolgálatokat tett a
kiráhnak e mozgalom lecsendesitée^re. Mej^udt
1202 k()ral. — H (Vialka) Dénet vagy Dienee,

II. Endre király korában nádor voK. Az or-

szág nagy nyomorát részben is okozta. Ró-

bert, esztergomi áre^ 1232. kiközösítette a kat
egyházból, mivel az egyháziakat folyton zaklatta

és zsarolta, míg a zsidókat és izmaelitákat, kikre

az adószedést is bizta, pártfc^olta. IV. Béla ki-

rály 1235. megvakíttaláta, részint az általa elkö-

vetett sok visszaélésért, az országjavainak elpré-

dálásáért, okirathamisításért, rés^t amiatt, mert
azt sejtette, hogy H. D. atyjánál, Endre király-

nál, izgatott ellene. — H. Kernen v. Kdemen, ki-

tnt a tatárok elleni harcban. Két fia volt : 1. H
Potíi Lrinc, eleinte országbíró, 1267 óta Somogy,
Sopron és Mosón vmegyék fispái^ja és nádor.

Fontos szolgálatokat tett FV. Béla király rokoná-
nak, az oroszoktól megtámadott Rasztiszlav gali-

clai hercegnek 12i6. Vitézül harcolt Frigyes osz-

trák herceg, majd Ottokár cseh király* ellen. A
Szörényi bánságot megszabadította a bolgárok
pusztításaitól. 2. H. Dénes, kinek íla volt (Bakó)

Miklós, unokája pedig H Lrinc (II.). Ez utóbbi-

tól származik le a k^bbi Í^ToAy-család (l. o.),

meljTiek tagjai közé tartoztak Hédervári Kont
Miklós és H. K. István (1. Kont). — H. János
elbb g>óri kanonok, 1.388— 1-tlO-ig gyóri püspök
volt. 1389-ben Zsigmondtól a nádorral együtt
megbízást kap, hogj' Albert osztr. hg. megbizottai-
val békés úton oszlassák el a kettjök között fölme-

rült vitás ügyeket. 1-404-ben a gyri székesegyház
közelében a SztHáromság tiszteletére a mai g meg-
lev Héderváiy-kápolnát alapította, melyet Simor
János hercegprímás 1861. helyreállíttatott. Zsig-

mond ellenének. Nápolyi Lászlónak 1403. is híve
volt és ezért Stibor és Graray, Zsigmond vezérei,

elfoglalták tle a gyri várat. — H. Lrinc.
Miklós fajtónálló fia, 1428-tól majd kilenc évig

flovászmester volt ; 1430. Zsigmond királyt el-

kisérte a nürnbergi német birodalmi gylésre.
Több ízben vett részt kényes természet diplomá-
ciai ügyekben. 1431. a milanói herceggel Zsig-

mond nevében véd- és dacszövetséget kötött.

1434. a királyt elkísérte a basell zsinatra, melynek
végzéseit hirdette ki Magyarországon. 1437—
1447-ig sokszor a legválságosabb idkben az or-

szág els méttúeágát, a nádorságot, viselte oda-

adáissal. Buda váiának rizete is reá volt bízva.

Második nejétl, Blagay Margittól két fla született

:

Imre ée Miklós.- H. Imre, 1447. rövid ideig Buda
várának kapitánya. 1450. macsói bán. 1459. Má-
tyás király t is tyra föleskstte hségére a Fri-

gyes császárral való Oesneekttvés alkalmából.

Halálának idctje ismeretien. VéteaégB vdt Gara
Desö leánya : Borbála. — H. Lászió. 1446-67.
egri pflqriNk volt Nagy biugalmat intett ki as
egri eaélDeeegyhás felópítöséMkórtekében.a hová
88ón<ddá8 végett megfahrta Kjqiteilrin Jánoet is.

Midn Giskn Jáaoe, esehveaér 1461.Loeoneamál
megverte Hunyadi Jánost, ai ennek seregében
harcoló H. L.-t eUbgták a oeehek. Eger alá vitlék

és fÍ9l8ióUtották a vár órségét bogy a pttsp(ft 8»-
badonboeeátáaa ükjében a4ják fél a várat De a
várfoelMc esauk nem engedtek, még magának a
pflspöknek parancsán sem, ki ekkép fogoly volt

mindaddig, mig Hunyadi Jíúios ki nem szabadí-

totta (1453). Mátyás király uralkodásának keide-

tán több Ízben haroolt a P^só-Magyaronaágon
garázdálkodó csehek ellen. Elfoglalt több várat
(Galgócz, Vadva) s megvert több hírhedt rablóka-
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pitányt (pl. Axamitot). 1464;. jelen volt a székes-

fehérvári gylésen, mely megersítette a Mátyás
király és Frigyes császár közt kötött bókét. Meg-
halt 1467. — U. Ferenc, Belgrád városának ka-

pitánya volt. Mivel 1521. nem tudta megvédeni a

törökök ellen, hútlenségi perbe fogták, számz-
ték és birtokainak nagyrészét Bakics Pálnak ado-

mányozták. 1538 eltt halt meg. A H.-család

utolsó tagja H. Istvánnak (VI.) Katalin nev
leánya, Vkzay Jánosné, kirl 1680. történt halála

után a család vagyona és neve a 7ic2;a?/-családra

szállott. E család utolsó férfi-tagjának, viczai és

hédervári gr. Viczay Hédemek végrendelete ér-

telmében 1874. gr. Kimen Károly királyi enge-

déllyel családi neve mellé a Héderváry nevet is

felvette (1. Khiien-Héderváry).
Irodalom. Károlyi cs. okit. II. 552; Fejér, Cod. Dipl. U. 63.,

271. VII. 1., 103. X. 6., 499. X. 7., 110. X. 2., 96., 267., 432.,

638.; Monum. Vat. Ser. I. T. IV. 603., 612—15., 97., 146.,

509., 161—62., 245—46.; Anj. Okt. IV. 519. Hl. 592., 11. 117.;

Nagy I., Magyar családok V. 76. skk. ; Turul, IV. 166., V. 127.,

vn. 160., IX. 73. ; Magyar Sión, I. 68. ; Wertner, Magyar
Nemzets., n. 1. skk.; Komáromy András, A H.-család erede-

térl és elágazásairól Turul XI. köt., 151 1. ; Szentpétery

Imre, Hédervári Imre 1447-iki felment levele, u. o. XX.
köt., 153. 1.; Radvánszky Béla báró és dr. Závodszky Le-

vente, A H.-család oklevéltára I. köt., Budapest 1909.

Hediianit (hedyphanit, ásv.), a mimetezittel

izomorf, kémiai összetételében annyiban külön-

bözik a mimetezittöl, hogy az ólmot részben kal-

cium és bárium, az arzénsavat pedig foszforsav

helyettesíti, képlete tehát

:

(Pb,Ca,Ba)5Cl[(A8,P)048.
A hatszöges rendszer piramidális-hemiéderes

osztályában kristályosodik, de kristályai igen

aprók és igen ritkák. Fehér v. sárgásfehér, zsír-

gyómántfény, zavai'os. Lelhelye Lángbaus-
hytta Svédországban, Pajsberg; Broken Hill

Ausztráliában.

Hédin, 1. Adolf, svéd politikus ós publicista,

szül. 1834 ápr. 23. a Nerike vidéken fekv Bo
kisközségben. Újságíró és egy ideig (1874—76)
az Aftonbladet szerkesztje volt, egyszersmind
huzamosabb ideig Stockholmot képviselte a svéd
országgylésen. Mindig heves ellenzéki és a Né-
metorazág elleni gylölet terjesztje volt, olyany-
nyira, hogy a Franciaországgal való szövetkezést
süi"gette. Tudományos müvei többnyire XIV. La-
jossal és a francia forradalommal foglalkoznak.

2. H., Sven, svéd utazó, szül. Stockholmban
1865 febr. 19. 1884 óta Stockholmban ós Up-
salában, késbb pedig Berlinben és Halléban ter-

mészettudományokat, fképen geológiát tanult.

1885-ben szerény anyagi eszközökkel bejárta Per-

zsiát és Mezopotámiát. 1890-ben titkára volt a II.

Oszkár svód királytól a perzsa sahhoz ktUdött

követségnek. 1890 júl. 10. megmászta a Dema-
vendet, melynek mfigasságát 5465 méterben ál-

lapította meg ; 1891 telén a Terekszoroson át Kas-
garba ment. II. Oszkár király támogatásával
1894. beutazta Bels-Ázsiát. 1895. ós 18y6-ban be-

járta a Taklamakán-sivatagot és megállapította,
hogy a Lob Nor-tó helyzete nagy ingadozásoknak
van alávetve. 1896-ban a Küenlün hegységen át
Tibetbe nyomult, hol új hegyláncot és 23 tavat
fedezett fel, innen Tsaidamon át Pekingbe ért 1897
máic. 15. 1899-bon Kasgái'ból három évig tartó
utazásra indult ismét Tibetbe és Lhasszába is el-

jutott; sok szenvedésnek volt kitéve és karavánját
is elvesztette. 1903-ban hazatért, a svéd király ne-
mesi rangra emelte, számos tudományos társa-

ság dísztagjává választotta, így a Magyar Föld-

rajzi Társaság is. 1905—1908. tette meg negye-
dik útját, amikor Dast-i-Kevir és Leh-en át ÉNy.-i
Tibetbe jutott és több, a Himalájával egj'magas-
ságú hegységet, Bongba tartományát s az Indus

forrásvidékét kutatta ki. Budapesten 1903 márc.
és 1909 ápr. eladást tartott utazásairól. Müvei;
Genom Persien, Mesopotamien oeh Kaukasien
(Stockholm 1887); General Prschevalskij's for-

skningsresor i Centralasien (u. o. 1891) ; Konung^
Oscars beskickning till Schahen af Persien ár

1890 (u.o. 1889—91); Genom Khorasan ochTur-
kestan (u. o. 1892—93); En fárd genom Asien
1893—97 (u. 0. 1898) ; Die geographisch-wissen-

schaftlichen Ergebnisse meiner Reisen in Zentral-

asien 1894-1897 (Petermann'sMitteilungenl900);

Transhimalaja. Entdeckungen u. Abenteuer in

Tibet (2 köt., Leipzig 1909) ; Zu Land nach Indien

durch Persien, Seistan, Belutschistan (2 köt., u. o.

1910). Fömunkája: Scientiflc results of ajoumey
in Central-Asia (Stockholm 1904-08, 6 kötet, 2
köt. térkép.). Magyarul megjelent Thirring Gusz-
táv fordításában : Ázsia sivatagjain keresztül

(Budapest é. n.) és Ázsia szivében (u. o. 1906)

;

Halász Gyula ford. : Három év Tibetben (1911);

Kondor Alfréd ford. : Transzhimalája, felfedezé-

sek és kalandok Tibetben (u. o. 1911); Mikes
Lajos ford. : Az északi sai-któl a déli sarkig (u. o.

1911); Zigány Árpád ford.: A rejtelmes India

felé (1. köt., u. o. 1912).

Hedinger, Elise, német festn, szül. Berlin-

ben 1854 júl. 3. Mvészeti tanulmányait mostoha-
atyja Ch. Hoguet táj- és csendéletfest vezeté.sé-

vel kezdte meg, majd A. Hertelnél és K. Gussow-
nál folytatta és hosszasabban tartózkodott Paris-

ban is. Leginkább a csendéletek és konyhaképek
festésében tüut ki.

Hedin-hegység, hatalmashegység Bels-Ázsiá-
ban, amelyet Svon Hédin fedezett fel ; Trans-
himnlajár\fik (1. o.) nevezte el, de az indiai karto-

gráfiai intézet határozata folytán az intézet min-

den közleményében a H.-hegység nevet használ-

ják.

Hedio, Kaspar, német reformátor, szül. Ettlin-

genben (Baden) 1494., megh. Strassburgban 1552
okt. 17. Baselben volt segédlelkész (1518), mikor
a reformáció híve lett. Késbb Strassburgban lett

lelkész s itt egész erejét a reformáció ügyének
szentelte ; részt vett a marburgi vallási szóvitán

(1529), a kölni érsekség roformálásában (1543),

egyik szerkesztje volt a négyvárosi (totrapoli-

tana) vallástétolnek (1. Ágostai hitvallás). Lefordí-

tott több régi egyházi mvet ; kiadta a Chronicon

Urspergensist és egyszersmind 1230—1537 foly-

tatta. V. ö. Spindlei; H., essai biographique (18(i4)

és Eridison, Das theol. Studienstift zu Strassburg

1544—1894 (Strassburg 1894).

Hedionda, fürd, 1. Casares-

Hedonál. mctilpropilkarhinoluretán, képlete

:

H,N.C0.0.CH(CH3XCjH,). Laza, fehér, kristályos

por ; sajátos aromás, a mentoléra emlékeztet

íz és szagú. 76*-on megolvad, kb. 215«-on forr.

Hideg víz kevéssé, forró víz v. alkohol elég jól
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oi.ii-. f "crokkal forralva amm^níAt foilí><zt. egy-

i nát vs alkohol (n írbinol)

k . Mint megbízható, a: n hipno-

tikumot 1—3gr.-os adagokban alkalmazzák. Ko-
kain okozta mérgezettnél ellenszerül használják.

Hedonika. 1. Heihmizmm.
Hedonisstikas iskola, 1. Arisiipjoos.

Hedoninnas, hedonika (a gör. Meaoné [élvezet]

szóból), az az erkölcstani elv, hogy az ember leg-

fbb java, tehát törekvésének egjedüli igaz cél-

pontja az élvezet. Az elsó. aki elég következete-

sen fejtegette e tanítást, a kirenei Aristippos 0-

o.), Sokrates tanítványa ; tóle származik a brenai-

knsok iskolája, kiket hedanikusoknak is neveztek.

mdonin {tjtaá : <daei), 1. EdmondSn^ci&festö és

L-
-'"' - ~7ül. Bonlogne-sur-Merben 1820 júl. 16.,

! - • jan. 13. Nantenil és Delaroche tanlt-

\ •
. Többnyire spanyol és algíri táj- és

L <et festett. Ilyenek : Favágók a pirenéi

ii. _,. . _...'U : Arab kávéház Konstantinéban : Ma-
lom Konstantinéban ; Nök az Ossau völgyben stb.

Ft.'.l.ti i.'zkarcai közül a Steme-féle Sentiraen-

T hez készült 6 lap válik ki, reproduk-
< .1 Diana a fürdben, Boucher után.

2. H; Pierre. francia zenei Író, szül. 1789 júl.

28. Bonlogne sur Merben, megh. 1868 dec. Paris-

ban. Sok operalibrettót irt és tanulmányokat Gos-

sec, Grétry, Lesueur, Meyerbeer, Paganini, Gluck
él»»téról és mvészetérl.

Hedrehely (azeltt : Hedrahely), tásk. Somogy
vm. kaposvári j.-ban, (i9io) 1191 magyar lak.,

postahivatallal ; u. t. Kadarkút.
Hedri. kisk. Sáros vm. kisszebeni j.-ban, (1910)

222 tót lak., postahivatal, távbeezéló.

Hedrich, Franz, német író, 1. Meissner Alfréd.

Hedmmit, déli Non,'égiában elforduló trachi-

tös külsej szienit-kzetek.

Hedry (Htilri), az Aba-nemzetség Szalánczi-

;\ . ,.
.' .7 úrmazó magyar nemesi család, melynek

átható 086 Csorna tta Péter, aki már
. a Szalános várát. Tle vezetiietö le a C8&-

-ízármazása napjainkig megszakítás nélkül.

: a eg3rik fla, Péter flai közül Pétera Berthóthy-
:; 1 se, második fiának, Péternek harmadUc

iw'l szármnrik a H.-család, amely 1330. a Dru-

íretb nádo! 'ölt csere útján jutott többek

között Hfú rtokába, honnan a család ne-
v-'f vette. A család 1456. nyerte aSintkaiésBer-
th'thy-cnaláddal együtt címeres levelót. A család

ir^ó nemzedéke Imrétl (1543) szár-

iak flai: András és Imre teijesztették

)) .1 cí^^üádot. András utöcUa, Tamás alapí-

t
" a raszlaviczai ágat, míg az idsebb ág. a

.... »"^-o jja^ Gáspártól veszi eredetét. A
t)bágat Gáspár i08tvéee,^sigmond

., az ág azonban 1890. Bertalannal
:. V. ö. Magjar Nemzetségi Zsebkönyv, Ne-
,^alá(1nk l'lc.t. (Budapest 1905); A család

( ::i ! /-(^ Pwenc,A Sírokai-, Pricsi-,

ii'ii-.í >alád(A címere 1466-bl (Tu-

rul. XXI. évf.).

Hedvig, több mairynr hercetm n<>vr>. l , ff..Eb«r-

liard krónikája -

ki 1(X)9. táján I

h-z. Ebbo halála utáu H. goadosau uovtlU' tiút.

'.! 'íhardot, kit egj* Lupardos nev idegen pap

vezetett be a tudományiéba és múvészetekbe.
Midn I. Eberhard megházasodott, H. a mainzt egy-
házmegyében lev 8<^wabenheimba vonult vissza
s ott apácakolostort alapított, melynek els feje-

delemasszonya ö maga lett. (A kronológiai nehéz-
ségekre nézve v. ö. Wertner, Turul, 1887. 74-5.
ée Árpádok, 52—4.).

2. H; Álmos herceg s az orosz Predszláva
Ujabb leánya, ki 11.82. III. Lipót osztrák rgróf
fiához, Adalberthez ment férjhez s már 1137. vé-

gén özvegj'en maradt, gyermek nélkül.

3. H., Nagy Lajos és Erzsébet harmadik leánya,

szül. 1-372., megh. 1399 jún. 15. Atyja 1.378 jún.

Vilmosnak, Lipót osztrák herceg tlának jegyezte
el. 1383-ban Erzsébet királj-n H.-et és Vilmost
ajánlotta a lengyeleknek uralkodóul. A lengyelek
azonban maguk akartak királ^néjoknak férjet

választani. Erzsébet 1384. csakugyan Krakóba
küldte H.-et, hol a lengyelek nagy örömmel fogad-

ták s 1385 okt. 15. meg is koronázták. A leng>'el

rendek kívánságára Jagelló litván fejedelem lett

a vlegény, ki azután 1.386 febr. 15. fölvette a
keresztségét s három napra rá megtartotta me-
nyegzjét H.-gel, kinek Vilmossal kötött házassá-
gát a pápa fölbontotta. \ lengyelek halála után
•boldogi) névvel tisztelték meg a Jagelló-család

sanyját. V. ö. Fejér, Cod. Dipl. IX. 4. 3.36.. 5.

255., 376., 7. 622-, X. 1. 141. 293. 294., 2. 640.,

5. 379. ; Horváth M., Kisebb tört. munkái ; Pór A.,

N. Lajos kir. 460. skk. ; u. a., H. születési évének
meíhatározása (Turul, XUI. 122.).

Hedvig, 1. sváb hercegn, I. Henrik bajor

herceg leánya, megh. 994. : 955. U. Burchard sváb
herceghez ment nül. Férje halála után a Hohent-
wiel-várba vonult vissza, hol Ekkehart, a sankt-

galleni barát oktatta a tudományokban. SchcíTel

híres regényének hsnje.
2. H. (szent), IV. Berthold meráni rgróf leánya,

megh. 1243 okt. 13. I. Henrik sziléziai herceg
felesége lett és 6 gyermeke volt. 1238-ban, mint
özvegy, a tle alapított és gazdag adományokkal
ellátott trebnitzi cisztercita kolostorba vonult.

1268-ban szentté avatták s azóta Szilézia véd
szentje, ünnepnapja okt. 17. V.ö. Becker, Die heil.

H. (Freiburg 1872).

Hedvigialva (azeltt : Hadviga), kisk. Tnrócc
vm. stubnyafürdi j.-ban. (i»io) 468 német lak.

:

u. p. és u. t. Tótpróna.

Hedvig-Tegek, így nevezik a XIII. sz. máso-
dik felébl s a XIV. 8Z.-ból fénmaradt hét tlveg-

tíüngyat, melyek állítólag Szent Hedviggel vol-

tak k^[>c8olatban. Sárgászöld csiszolt ^ -^
^'^tt

ttvegból vannak, eatttot és aranyosot ri-

rozással. A bemetszett alakok közöt; ...i..,.ov.'a

sok állat van. ^z irodalombMi vitatják az Öre-

geknek német v. k^etí eredete. Ha az Alpokon
innen késztUtek, akkor ezek az els fenmaradt
p«^ldánvAi az Újra virágzásnak indult német flveg-

II k. 8<Akal yalószinübb azonban techni-

k > liisztikai okiból, hcigy a sertegeket

Bizáucban v. VdmoMben készítették. Az a véle-

mény, hogy kplyheknek használtattak, nem való-

X sz.-tól kezdve kelyhek kizáni-

k'bl készültek.

HedwigJú/i^. botuükus,a«mohok Linn&Mi8a»,
szül. Brassóban 1730 dec. 8-, megh. Lipcsében 1799
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febr. 18. A pozsonyi és zittaui gimnáziumból 1752.

a lipcsei egyetemre ment, hogy orvosnak készül-

jön. 1762-ben Chemnitzben orvos volt. Itt fódözte

föl 1774. a mohok szexuális szaporodását s ezzel a

pótervári egyetemnek a virágtalanok szaporodó

mszereinek fölfedezésére kitzött 1783. évi pá-

lyadiját kapta meg. 1786-ban a lipcsei egyetemen
rk., 1789. rendes tanár és a füvészkert igaz-

gatója lett. Korszakos botanikai fölfedezéseért a

londoni, stockholmi és más tudós társaságok tagul

választották. Számos orvosi, állattani és növény-

tani könyvet és értekezést irt. A mohák tanulmá-
nyozásával korszakot alkotott. E munkái : Vor-
lauflge Anzeige meiner Beobachtungen von den
wahren Geschlechtstheilen der Moose u. ihrer

Fortpflanzung durch Saamen (Leipzig 1779) ; Fun-
damentum históriáé natm'alis musconmi frondoso-

rnm (u. o. 1782-8.3, kétr., 10—10 tábla rajzzal)

;

Theoria generationis et fruetiflcationis plantarum
cryptogamicarum (Pétervár 1784, két rész, 37
tábla rajzzal ; második kiadása Leipzig 1798, 42
tábla rajzzal) ; Sammlung meiner zorstreuten Ab-
handlungen (u. o. 1793—1797, két köt.). Halála

után jelent meg : Species muscorum frondosorum
descriptae et tabulisaeneisLXXVII coloratis illu-

stratae (u. o. 1801, Opus posthumum editimi a
Fridorico Schwaegrichen). — Lumnitzer Flóra
Posoniensis-e számára H. a mohákat dolgozta ki.

A mohákat ábrázoló kézi rajzainak egy része

nemzeti muzeumunlí Széchenyi-féle gyjtemé-
nyében van. V. ö. Kanüz Ágost, Megemlékezés
H. Jánosról (A magy. orv. és természetv. 1892.
vándorgylésének munkálataiban, Brassó), H.
mveinek legteljesebb jegyzékével.

HedwiKia Elirh. (növ.), a lombos mohák gé-

nusza. A H. albicans (Web.) Lindb. köveken,
sziklákon terem.

Hedwij^iaceae (növ ), a lombos mohák csa-

ládja.

Hedwigidíam (növ.), a lombos mohák gé-

nusza. Hedivig brjissói származású tudós nevérl
elnevezve.

Hedwigsburg, 1. Lichtenburg.
Hedycliium Koen- (növ.), a Zingiberaceae

(Gyömbérfélók) család génusza; 38 faja 2 kivéte-

lével (Újguinea, Madagaszkár) Ázsia tropikus ré-

szén van elterjedve. A H. Oardnenanum Wall.
Kelet-Indiából Európába került, gyönyön'i üveg-
házi növény, de más H.-fajokat is kultiválnak.

Hc4lyoninain Sw. (növ.), 1. Oiloranthaceae.
IledypUanit (ásv.), 1. Hedifanü.
Iledj-Haruiu L. (növ.), a I^üvelyesek pillan-

gós virágú génusza ; 50 faja az E.-i félgömb hegy-
es dombvidékein van elterjedve. Evel füvek, fél-

cserjék, ritkán cserjék. Levelük páratlanul szár-

nyas, pálhájuk hártyás. Viráguk liláspiros, fehér
V. sárgás. Hüvelyük lapos

;
gömböly v. kocka-

alakú fel nem nyiló cikkekre esik szét. Nálunk a
havasokon a H. obscurum L. (baltavirág) fordul
elö. A H. coronarium L. (spanyol édes here, virág-
here, koronahere, sulla, sylla) Ohuszországban, a
Baleárokon, Spanyolországban, Észak-Afrikában,
de Dél-Franciaországban is kultivált takarmány-
növény. V» m. magas. Fürtje bíborpiros v. fehér,

jó illatú virágokból áll. Más fajokkal együtt kerti
növény is. H. Ónobrychis, 1. Baltacím.

Hedzsász (Hidzsász), Nyugat-Arábia vidéke.

Nagyobbára a Jementl Sziria határáig terjed
partvidéket értik rajta, melyet K.-en a Nefud-
sivatag és Ny.-on a Vörös-tenger határol. Miirt

török vilajetnek körülbelül 250,000 km« a területe

és 300,000 a lakosa. A parti slkvidéket (Tehamah)
a Nedzsdtól, azaz az Arábia belsejét alkotó fensík-

tól meredek hegyfalak különítik el, amelyek közt

sok a vádi ; ezek szolgálnak utakul is. A forró ós

száraz klimájú vidéken a termékenység fkép az
oázisokra szorítkozik. A lakosság jó része függet-

len beduin törzsekbl áll. A törökök azeltt csak
névleges uralma újabban megersödött még az

azeltt független Mekkában is. A H.-vasút szeli át.

Hedzsász-vasút. A Libanon-vasút Damaszkus
állomásától Taboukon és Medinán át Mekkáig
tervezett vasút építését Kiasszim pasa kezdette

meg 1900., Meissner pasa német fmérnök foly-

tatta és építette ki Medináig. Az 1302 km. hosszú,

1-05 m. nyomtávolságú vasút Damaszkustól Me-
dináig 1912 okt. 1-ón adatott át a forgalomnak.

Egyetlen vasút, mely a török állam saját költségén

épült. A kulturátlan, vízszegény és ellenséges tör-

zsek által lakott sivatagon át vezet vasút beren-

dezkedése is ezekhez a szempontokhoz igazodott.

Az állomások katonailag, várszerleg megersí-
tett helyek, a vonatokhoz víztartánykocsik van-
nak besorozva. Az út Damaszkustól Medináig 50
óráig tart. A medina—mekkai 450 km.-re terve-

zett folytatólagos építkezés anyaga Haifában van
raktározva, de az építés még 1913. nem kezd-
dött meg.

Hedzsira v. liedzsra, 1. Hidzsra.
Heeekeren, Georges Charles, báró, francia dip-

lomata, szül. Kolmarban 1812 febr. 5., megh.
Sooltz kastélyban (Elszász) 1895 nov. 4. Eredeti

családneve d'Anthés volt s 18.30. Szent-Pótervárra

kerülve a császári gárda tisztje lett. Itt örökbe
fogadta t H. báró, hollandi követ. Késbb nül
vette Puskin, orosz költ nvérét s volt az, aki

sógorát 1837 febr. 10. párbajban halálosan meg-
sebesítette. Ezért el kellett hagynia Oroszországot

ós visszatért Franciaországba. Az 1848 febr.-i for-

radalom után a nemzetgylés tagja lett s Bona-
parte Lajos elnök hívei közé tartozott. 1852. sze-

nátor, késbb az államtanács tagja lett. III. Napó-
leon császár gyaki'an alkalmazta t bizalmas dip-

lomáciai küldetésekben.

Heem, 1. Jan Dnvidsz de, hollandi fest, szül.

Utrechtben 1606., megh. 1683. v.1684. Atyjának,

H. Dávid fostnek tanítványa volt, 1626. Leiden-

ben megnsült, utóbb Antwerpenben, 1667—72.
Utrechtben élt és Antwerpenben fejezte be éle-

tét. H. Hollandia legkiválóbb csendélet-festinek

egyike, aki fleg a mikroszkopikus finomságú, de
mégsem kicsonyes. mindig fos t^5i hatású gyümölcs-

és virágképokbon remekelt. Legkitnbb mvei a

drezdai képtár 10 képe között vannak (Csendélet

halálfejjel ; Csendélet madárfészekkol stb.) ; talál-

hatók még a karlsruhoi Kimsthalleban, a bécsi

Liochtonstein-gyüjteményben, a müncheni képtár-

ban, a berlini, a brüsszeli múzeumban, stb. A buda-

pesti Szépmvészeti Múzeumban osztrigás képe lá^

ható, egy csendélete a Ráth György múzeumban.
2. H., Corndis de, hollandi fest, az elbbinek

fla, szül. Leidenben 1631., megh. 1695., atyjának
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tanítványa, le^obb oseDd^etetrel nM^^UhnUtotte
atyját. Múvi'ínok legjava a drezdai képtárt>an van.

Heemakerck, 1. Egberi van. id6sb, hollandi

íqM, siQl. Haaríemben 1610., megh. 1680. Broa-
vrer és Teoiers hatása alatt csat^épeket festett.

2. H., Eobert van, iQ.. hollandi fest, az elöbbi-

wk (la, nfu. Haarlemben 1634 körül, megh. 170 í.

< r

"

n<^ volt tanítványa, do mint atyja,

A-er hatása alatt állott. Londonban,
nn< >[ tioio n&gy résiét töltötte és meg is balt, n&gy
síkereket aratott né^ee genrdcépeivel.

3. H.. Johan van, németalföldi költ, szül. Am-
sU'rdamban 1597., megh. u. o. 1656 febr. 27. Lei-

deuben jogot tanult 1624-ben Parisba ment roko-

nához, Grotius Uaghoz, aztán Hágában, majd
Angliában ügyvédkedett s 1645. Amsterdamban a
magas tanács tagja lett. H. az olasz pásztorre-
<.'•'• IIvt vitte be a holland irodalomba. Fmve:

ische .\rcadia c. regénye (1637, 10. kiad.
-

. a X\1I. sz.-beli németalföldi próza legjelen-

k>keDyebb alkotása, nagy hatást keltett. Egyéb
mövf i : Minneknnst, Minnedichten, Mengeldich-
t I)e verduijste Cid (1641) stb. V. ö. Jan
h A iesohiedenis der Nederlandsche letter-

kunJo i Amsterdam (1897).

4. H.. Martin van, hollandi fest, szül. Heems-
kerckben 1498., megh. Haarlemben 1574 okt. 1.

HaarlembenésDeiftben tanalt. Már mestere, Scorel
Jan megismertette vele az olaszos irányt, mely
olaszorsdlgi tartózkodása (1532—35.) alatt tel-

jesen ert vett rajta, úgy, hogy HollimdiábaQ az
II. n. lomanizmus legkiválóbb képviselinek egyike
lett, mig korábbi múvoi még a német^földi m-
vészet régibb hagyományaival állanak összefüg-

gésben. Haarlemben, hol Olaszországból való haza-

térése óta íAX, mint grafikus is nagy tevékenysé-
get fejtett ki és rézmetszk igen sok metszetet
késritottot n^jzai ntán. A berlini múzeumban r-
zött alaazorBEági vázlatkönyvei tárgyihig igen
becsesek. Festményei közül említendk: nagy
szárnyas oltár a linköpingi székesegyházban
(1538-42); Szt. Lukács festi a Madonnát (1532.
Haarlem, városi muzeom) ; Krisztus megkeresz-
t ' < ! .írjS, braunschweigi múzeum); Krisztus

' "t ábrázoló triptichon (1560, brüsszeli

oltár két nagy szániyképe (Hága,
is); mitnislai képek és képmások kti-

iuut>"ZO gjTijtc:: "
" n stb. V. ö. Preünsz,

Martin van H. 11).

Heemskerk, i. jíikoii, hollandi tengerész, szül.

.\msterdamban 1567 márc 1., elesett Gibraltár
mellett 1607 ápr. 25. Mint kiváló tengeftezt a
hollandi kormány azzal bízta meg, hogy ésak-
kf^leti irányban keresse a Kina felé vezet tmigeri

utat. E kísérlete balol ütött U, mert 1596. telén

N'ovaja-Zemlja szigetén rekedt s kísérinek nagy
része elpusztult 1601-tM keidve a spanyol-por-

tugál hajóhad ellen harcolt sok szenaicsével, de
iribraltári g>'zelmét életével fizette meg.

2. H., Jan, hollandi államférfiú, szflL Amstw-
damban 1818 júl. 30.. megh. Hágában 1897 okt
9. Mint üg^-véd került a hoUandí képfviselMiádM

s 1866—68.. m^d 1874—77-ig belflgyminisiter

volt. 1883-ban UI. Vilmos király t hetyeite a
kormány élére s e minségében 1887 nov. kereez-

ttUvitte az alkotmány-reyizit 1888 márc. a ka-

tolikus eügpiék tAmiiHAKiJ miatt vissza kellett

vonulnia s az államtanács tagja lett. Pia: H.
Theodorus (szül. 1852 júl. 1.), ügyvéd volt Am-
sterdamban, 1888. került a kép\iselházba s mint
a konzervatív párt vezére, 1908 jan. miniszter-

elnök és belügyminiszter lett.

Heer, 1. Jákob Christoph, német író, szül.

1859 júl. 17. TOezben, a zürichi kantonban. Elbb
tanító, majd lapszerkeszt, végül a Qartenlaube
szerkosztje lett. Költeményeket s hazájáról szóló

útleírásokat adott ki : írói hírnevét elssorban a
svájci hegyvidékeken lejátszódó regényei alapí-

tották meg, melyek közül emlitendók : An heili-

gen Wassem (1898, 65. kiad.) ; Der König der
Bernina (1900, 70. kiad.) ; Félix Notvest (1901,

20. kiad.) ; Der Wetterwart (1905, 54. kiad.) ; Laub-
gewind (1908, 42. kiad.). Költeményeinek újabb

g) üjteménye : Gedichte (Stuttgart 1913).

2. H., Oswedd, svájci botanikus és paleontoló-

gus, szül. Niederutzwylban (8t-Qallenkanton) 1809
aug. 31., megh. Lausanneban 1883szept. 27. 1828
óta Halléban teológiát s természettudományokat
tanult, 1831. pap lett, 1834. a zürichi fiskolában
magán-, 1852. rendes tanár s 18.36. a növénytan
és entomológia tanára és a füvészkert igazgatója.

H. a paleontológia terén a legnagj'obb tekin-

télyek egyike. 1832—36-ig az Alpokban a nö-

vények és állatok magasságbeli elterjedését ta-

nulmányozta, 1834. a növénykert alapításában

mködött közre, 1843. a Vérein für Landwirt-

schaft und Gartenbau des Kantons Zürich egj'e-

sületet alapította s 18 esztendeig vezére volt

Ugjanekkor Regel-M a Schweizerische Zeit-

schrift für Land- imd Gartenbau folyóiratot adta

ki. A svájci politechnikumon a részletes növény-
tan tanára ée 20 esztendeig a zürichi kanton

nagy tanácsának tagja volt. Fmvei : Insekten-

fauna der Tertiárgebilde von öningen und Rado-

boj in Kroatien G-^eipzig 1847—58, 3 köt.) ; Flóra

tertiaria Helvetiae (Wintert 1854—58, 3 köt, 155
tábláján nem kevesebb mint 900 új fajt ábrázol)

;

Die UrvFelt der Schweiz (Zürich 1865. 2- kiad.

1879, magyarul is) ; Die Pflanzen der Pfahlbau-

ten (u. 0. 1865) ; Beitrage zur Kreídeflora (u. o.

1869-72) ; Die fossile Flóra der Polarlander (u. o.

1868— 1883, 7 köt. 158 tábi.); Die vorweltliche

Plora der Schweiz (Winterth. 1876); Über die

nivale Flóra der Schweiz (Zürich 1883). V. ö.

Justus Heer és Schröter, Oswald H.. LebensbUd
(Zürich 1885) és Malloizd, Oswald H. BibUogra-

phie et table io(HX)graphiqtie (Beiün 1888). Ha-
zánkra yonatkozik két fontos mve : Az &déiy-
ben fekrö BsUyOlgyi barnakszén virányáról ée
a Pécs vidékén elforduló permi növényirl
szóló munkája, mindkett a m. kir. Földtani In-

tézet Évkönyvébal jdent meg, az elbbi a U. s

az utóbbi az V. kötetben.

HecrkMia a. m. hadügyi felségjog a köz^
kori gwmán jogban.
Heerde, németalftUI kfisség Gelderiand tarto-

mányban, a lintlaB-dÍei«B4 vasát mentén, (mo)
6657 lak., jelenl6e áOattenyésrtéflBel és visi-

rokkal.

Heerdt, elbb önálló porosz község a dOssel-

dorfi közigazgatási kerfltottien. 1909 éta IXítsd-

dorf egyik váronrflnwii.
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Heeren, 1. Arnold Hermann Ltidimg, német
történetíró, szül. Arbergenben 1760 ókt. 25.,

megh. Göttingenben 1842 márc. 6. A göttingeni

egyetemen 1794. a fllozófla, 1801. a történelem

tanára lett. Nagy érdemeket szerzett az ókori

népek mveldési és közgazdasági életének fel-

derítésével. Nevezetesebb mvei : Ideen über Po-

litik, den Verkehr und den Handel der vornehm-
steu Völker der Altén Welt (Göttingen 1824—25,
6 köt., 4. kiad.); Geschichte des europaischen

Staatensystems und seiner Kolonien (u. o. 1830,

5. kiad.). Ukerttel együtt 1828. ö indította meg
a Geschichte der europaischen Staaten c. gyjte-
ményes munkát. Kisebb müvei Historische Werke
elmen jelentek meg (1821—26, 15 köt.).

2. H., Friedri-ch, német kémikus, szül. Ham-
burgban 1803 aug. 11., megh. 1885 máj. 2. Göt-

tingenben és Parisban tanult, aztán testvéreivel

stearingyertyagyárat alapított, melyet utóbb szap-

pangyárával egészített ki. 1831-ben a hannoveri
magasabb ipariskola (a mai technikai fiskola) ta-

nítója lett. O találta fel a tej zsírtartalmának meg-
határozására használt pioszkóp nev készüléket.

Karmarsch-sal együtt a Technisches Wörter-
buchot adta ki : üres, Dictionary of árts etc. sza-

bad átdolgozásakép (Prága 1^41—44; 3. kiad. 11
köt., 1874-92).

Heeres, Jan Ernst, hollandi történetíró, szül.

Zuidhornban (Groningen) 1858 máj. .30. Különö-
sen a hollandi gyarmattöi-ténetnek szentelte mun-
kásságát. Fbb müvei : Het aandel der Nederlan-
ders in de outdekking van Australei (Leiden 1899)

;

The East-Indian Company (u. o. 1902) ; Corpus Di-

plomaticum Neerlando-Indicixm (Haag 1 907

,

1. köt.).

Heergraf(ném.), Nagy Károly idejében azok-
nak a császári grófoknak a neve akik vezéri

tisztet viseltek a seregben.

Heeringen, Josias von, porosz tábornok, szül.

Kassolben 1850 márc. 9. 1898-ban a hadügymi-
nisztériumban osztályfnök, 1903. hadosztály-,

1906. hadtestparancsnok lett. 1909—1913. had-
ügyminiszter volt. A véderöreform és létszám-

felemelés az nevéhez fzdik. — Öccse, H.
August, német tengernagy, szül. Kassolben 1855
nov. 26. 1905— 07-ig a birodalmi tengerészeti

hivatalban osztályfnök, 1911— 13-ig a tengeré-
szeti vezérkar fnöke volt.

Heerlen, németalföldi város a limburgi tarto-

mányban, (1910) 11,021 lak., t-, sör- és pléhárú-
gj'ártás.

Heermann, 1. Hi<go, német hegedmvész,
szül. 184-4márc.8. Heilbronnban. Boriot-tnnltvány.

1865-ben Majna-Frankfurtban megalapította a
Hoeh-fóle zeneiskolát. 1836-ban átdolgozta Beriot

hegedüiskoláját. Vox'tje volt a Frankfurter
Streichquartottnek.-1903-ban Budapesten a tlihar-

moniai társulat hangversenyén nagysikerrel mfi-

köilött közre.

2. H., Johannes, evangélikus egyházi dalköltö,

szül. Rauden sziléziai faluban 1585 okt. 11., megh.
16-Í7 febr. 27. Lissában (liengyelország), hol 1638
tita ólt. Egyházi dalainak gyjteményét kiadta

Wackernagel (1856). Egy részük még ma is él

az isteni tiszteletben. Latin müvei : Heptalogus
Chrlsti (újra kiadva 1856) ós két tanító költemé-
nye : Praecppta moralia (62) és Exercitium pietatis

(kiadta Bemhard, németül is, 1886). Életét meg-
írta Ledderhose (2. kiad. 1876).

Hefa (a mai Haifa), ókori város Palesztiná-

ban, helytelenül azonosították Sycaminussal v.

Sikmonával. H. 1761. pusztult el, Sycaminus tle
3 km.-nyire Ny.-uak fekszik.

Hefele, Kari Joseph von, német kat. püspök
és egyháztörtónelmi író, szül. Unterkochenban
1809 márc. 15., megh. Rottenburgban 1893 jún.

5. A papi pályára lépett és utoljára (1869) a rot-

tenburgi püspöki széket nyerte el. Politikai tekin-

tetben igen engedékeny, békeszeret tevékenysé-

get fejtett ki. Egyháztörténelmi munkái méltán
nagy sikert arattak és pedig: Die Einführung
des Christenthums im südwestlichen Deutschland

(1837); Kardinál Ximenes von Spanien (1851);

Beitráge zui- Kirchengeschichte (2 köt.. 1864—
1865) ; azután következett nagybecs fmunkája:
Conciliengeschichte (7 köt., 1855—74 ; folytatta

Hergenröther (1. o.) 8. és 9. köt. (1887—90) ; Pa-
trum apostolicomm opera ; Breviloquium et iti

nerarium ; Chrysostomuspostille stb.

Heffner, Kari, német fest, szül. Würzburg-
ban 1849. Münchenben képezte ki magát A. Lier

és A. Stademann tájfestk befolyása alatt. Az
ú. n. hangulatfestk közé tartozik. Nem az ábrá-

zolt vidék küls szépségeivel akar hatni, hanem
annak bels igazságával, végtelenül linóm felfo-

gásával és kitn színezésével. Képeinek motí-

vumait Anglia különböz tájai, Róma környéke,

Közép-Olaszország és néha a Keleti tenger part-

vidéke szolgáltatják.

Heffter, 1. Artúr, német farmakológus, szül.

Lipcsében 1859 jún. 15. Kémiai és fllozótlai tanul-

mányait u. 0., orvosi tanulmányait Greifswaldban

és Strassburgban végezte. 1896. a lipcsei gyógj--

szertani intézetben tanár, 1898. a berlini császári

egészségügyi intézetben az életgyógyszertani osz-

tály fnöke, ugyanez évben a gyógyszertan ta-

nárává nevezték ki Bernbe, 1906. Marburgba,

1908. pedig Berlmbe. A farmakológia és toxiko-

lógia körébe vágó dolgozatokat írt.

2. H., August Wilhelm, német jogtudós, szül.

Schwoinitzben 1796 ápr. 30., megh. Berlinbeu

1880 jan. 5. Bírósági szolgálatba lépett, majd
1823. egyetemi tanár lett Bonnban, 1830. Hallé-

ban, 1833. Berlinben, ahol magas bírói hivatalo-

kat is viselt. Legnevezetesebb mvei : Lehrbuch

des gemeinen deutschen Kriminalrechts (Halle

1833, 6. kiad. Braunschweig 1857); Das em'opai-

sche Völkerrecht der Gegenwart (Berlin 1844,

8. kiad. 1888; franciául 4. kiad. u. o. 1883).

Hefner-Alteneck, 1 . Friedrich fon, elelrtrotech-

nikus, szül. Asehaffenburgban 1845 ápr. 27.. megh.
Berlinben UX)4 jan. 7. A megyetemet München-
ben és Zürichb?n látogatta s 1867-90. mint mér-

nök a berlini Siemens és Halske cégnél mködött.
Találmányai lényegesen elsegítették az olektro-

teohuika fejldését. Ö szerkesztette 1873. a dob-

(hengeres) armatúrát, azután a differenciális ív-

lámpát (1879). Szerkesztett egy diuamométert

elektromos gépek munkabírásának meghatározá-

sára stb. Megemlítend móg a fénymérésben (fo

tomotriábanj használt amilacotát-lámpa (1883).

mely tle ered (1. Hefner-fénii). 1901-ben a ber-

lini tudományos akadémia tagja lett.
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2. H, Jakoh Heinrich von, német mvészet-
éi múv tóneti iró. szül. AschafTenborgban

1811 I logh. 1903 máj. 19. 1868-86-ig
a b^or inuemifkek fokonlervátora és a bigor

nemzeti múzeum igazgatója volt. Fö mvei:
T ' Konstwei^e and Qerathschaítcn vom
t telalter bis Bnde des XVIII. Jahrbun-
dvi i> w . iiükfurt 1879-90, 10 köt.) ; Hans Burgk-
mairs Tumierbuch (u. o. 1864—56); Eisenwerke
...I.,,., ..„ .„...„tii i.>'Schmiedekunstd.Mittelalters

(a. o. 1861—67); Deutsche
ao8XVI.Jahrhundert3(Mün-

chfii IHiKJi : W afTfu (u. o. 1903).

Hcfner-fúnv illacetáÜámpa. Hefiier-Alten-

t csri' ; a lampa lángját N6-
I !

.

:
' . k i < mint egj'séget (Hef-

nt'i-vi: ;"triában.

Heg . ^ebek gjógjulása
w .i ndnüdoaa ^^esitö kéi^es-

r ..aely sarjadzásos szövetbl
jlúdik. A tuukrument szövet helyét mindig heg

; *tolja, akár sértUés, akár gyuladás v. elhalás

okozta a szövetpora^olási A heg képzdését leg-

jobban a mtéti sebek gyógyulása közben figjel-

ho^'ük meg. Mindjárt a sebzés után a sebszélek

megduzzadnak, bóvérüek lesznek, a vérzés meg-
szntével a sebszélek gyengén összetapadnak,

24—48 óra molva a sebszélek felületét vékony
szürkés-vörös, érzékeny hártya borítja, amely
részben vándorsejtekböl, részben i^onképzödött

kötszöveti sejtekbl és vékonyfalú erekbl áll

;

utóbb e szövet helyén mind több lesz az orsó-

alakú kötszöveti sejt s az erek körtll és azok
szomszédságában finom kötszöveti rostok kép-

zdnek. Ha ez a sarjszövet már az egész sebet

kitöltötte, a felületrl reáborul a hám, amely
meggátolja a kötszövet túlburjánzását. A behá-

mosodás után mindig több és több kötszöveti
rost képzdik s végül a saijszövet kérges rostos

szövetté, ú. n. hegszövetté alakul át A tiszta,

nem fertzött sebek egyesülése 6—8 napot vesz

; u'ónybe (reunio per prímám intentionem),fertzött

ebekbl elbb ellökdnek a fertzött, genyed
szövetrészek s csak ez után következik be az

egyesülés (reimio per secnndam intentionem). A
szervdc belsejében lev sebek is hegszövettel pót-

[
lódnak, q)eciAlis sejtek pl. a máj, a vese Btb. na-

[
gyobb s^jei hely^ új m^ v. veseszövet nem

I'
képzdik, csak rostos kötszövet A fiatal heg
íSniiw r.ujtns satövetböl áll, élénk vörös v. szeder-

ha a heg elkérgesedik, halvány, vér-

-z és behúzódik. A felületes brhegeket
lehet mozgatni az alapjukon, a mélyre

• \ inra, csontra átterjed h^ek az alap-

! likhoz rögzítve vannak, nem mozgathatók. Égési
M bek Y. marósavak okozta sebeidben néha túlsá-

izos sok, daganatsxerOem kidomborodó hegszövet

kópz<lik, ezt hegdaganatnak (kelid) nevezzük.

Hegar, 1. Alfréd, német norvos, 8zül. Darm-
uultban 1830. jan. 6. Orvosi tanulmányait Hei-

(íeibergben, Berlinben és OiesBenboi végezte.

1864-ben a freibui^ egyetemén a ngyógyászat
i-endes tanára lett H. a modem operatív ngyó-
gyászat megalapítója NémetországlMm, sok újabb

' - 'r;\ssal és mtétmóddal gazdagította a gineko-

t. Nevezetesebb munkái : Operatíve Gyn&ko-

K^nHAbyy Iwflww JX ML

logie (1874); Ignaz Philípp Semmelweis, seln

Lében und seine Lehre (Freiburg 1882) ; Der Gte-

schlochtstrieb (1894); KorrelationdorKeimdrOsen
und Greschlechtsbestimmung (1903).

2. H., Friedrich, német zeneszerz és kar-

mester, szül. 1841 okt 11. Baselben. A lipcsei

konzervatóriumon tanult. 1868—1906-ig a zürichi

Tonhallenorchester karnagya, 1876. zeneiskolai

igazgató. Nevezetesebb mvei : Manasse (orató-

rium), Ahasverus ébredése (1904), hegedverseny,
férfikarok. V. ö. GUkk A., Fr. H. (1888).

Hegar-féle terhességi jel, a méh felpuhulása

a bels méhszáj körül. A 2—4. hónapokra jel-

lemz.
Hegau, gyönyör termékeny vidék a Bodenl

tó, a Duna, a Ri^na és az Alpesek által határolt

területen. Legnagyobbrészt a badeni n^yherceg-
séghez tartozik s régi várromok tarkítják.

Hegedés, 1. Heg és Forradás.
Hegedsök (lantosok, regösök). A középkori

olasz trovatore-K francia trouvere-ék. és irouba-

dour-ok, angol minsird^k, német Mitme-Sán-
ger-eknek meefelel magyar énekmondók, kik
az Árpádok idejében külön néposztályt alkottak s

feladatuk a mulattatáson kívül, mely inkább az

igricekre hárult, a hstettok énekbe foglalásában

á megrzésében állt, de míg nyugaton a dalok

tartalmát a ni eszmény, az udvari fény és hs-
mondák képezték, nálunk egész Tinódiig megma-
radt az a közópázsiai nomádéletben gyökerez
vonás, hogyazeseményekh és pontos eladására
fektették a fsúlyt, nem pedig a költi alakításra

s ezért olyan száraz, krómkaszer az eladásuk.

Énekeik nem költemények, hanem történelmi

kútforrások. V. ö. Sfbedyén Gy. A regsök (Buda-

pest 1902) ; Turul (1908, 146 s köv. 1.).

Hegedfi (ol. violiuo, franc, violán), a húros

hangszerek csoportjába tartozó legtökéletesebb

és legelterjedtebb vonós hangszer. Legrégibb alak-

jai a X. sz.-ban dívott hjra, fidula, rebek és vi-

dla nev vonós hangszerek. A fidula neve a

fldes (a. m. húr) sióból ered ; ebbl aliününak ki a
viella, viola, vioiino, Violine és violon szavak. A
fidula szekrénye soniuKa- m. gigne) alakú volt, est

a g«mán hangsMrt kéeöbb a franciák gúnyosul

j^t^tfe-nek nevezik. Ebbl lett a késbbi cGtoige*

szó, a heged mad német neve. A XVn. 8z.^an
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már annyira tökéletesítették alakját és hangjá-

nak nemességót, hogy lassankint valamennyi
más alakú vonós hangszert kiszorított. A H.-gyár-

tás fénykora a XVIII. sz. elején a cremonai mes-
terek korában következett be. Az Amati-dinasztia,

a Guarneri-család és a két Stradivari mhelyébl
kikerült páratlan tökéletesség H.-k mai, szinte

megflzethetetlen értékét nemcsak tekintélyes ko-

ruk határozta meg, hanem a hangszerek rajzának
szépsége, a gondosan megválasztott és jól kiszá-

rított faanyag rozonálóképessége, melyet még fo-

kozott az a csodálatosan finom és vegyi össze-

tétele tekintetében ma is sokat vitatott flrnisz-

lak, mellyel a mesterek évek során át nagy m-
gonddal készült hangszereiket nemcsak kívül, ha-
nem — mint a legújabb kutatások kiderítették —
belülrl is bevonták. A cremonai mesterek «klasz-

szikus» alakja 200 év óta mit sem változott. A
H. alkotórészei a következk (1. az ábrát) :

a) száraz fenyfából készült domború fedél, a
rajta lev /"-alakú hanglyukakkal

;

b) a jávorfából készült hátlap

;

c) az ugyancsak jávorfából készült oldallapok,

melyek a fedelet a hátlappal kötik össze

;

d) a fedél és hátlap közé ékeld nyak alsó

része; félhengerszer, fels részén van a
e) fogólap, melyet rendszerint ébenfából gyár-

tanak
;

f) a nyereg; bevágásaiban vannak a húrok
csavarol'a (g) ersítve

;

h) a H.-fejet díszít csiga

;

i) & négy húr

;

j) a H.-láb, a két f-lyuk között

;

íc) a húrtartó

;

Zj a H. aljára ersített gomb.
A hangszer belsejében van a hangléc (1. o.) és

a hanggerenda (1, o.).

A XVI. és XVII. sz.-ban sokféle H. volt hasz-
nálatban. Legtöbbször a kis discant-HA említik,

melynek húrjai a c»—g*—d*—a* hangokon szó-

laltak meg és a violino piccolo-t (•Excüent gar
Jdein Oeig» ; pochette •• zseb-H.), melyen csak há-
rom húrt' feszítettek ki (a»—e»— hü). Csak a XVII.
BZ. közepén állandósul a H. mai alakja ós húrjai-

nak hangolása. A

o
•BT

1. 8. 3. 4.

liangokon megszólaló húrok közül az elsnek kü-
lön neve is van : kvint-nek vagy éneklhúrnak
(chanterelle, Sangsaite) is hívják. Kamarazené-
ben és zenekarban a H.-nek a szoprán szólam sze-
repe jut. Terjedelmét az üres Q húr és a c* han-
gok határolják. E három és fél nyolcadon át tril-

lák, arpeggiok és futamok csaknem minden hang-
nemben egyforma biztonsággal játszhatók. Ket-
ts-, hármas ós négyesfogásokat is írnak H.-re

;

ezeknek alkalmazásánál azonban a H. fekvéseit
és fogásrondszoreit is kell ismerni. Négy húrjá-
nak színezete igen különböz. A Q-húr hangja
tömör, öblös, emlékeztet a ni althang pátoszára.
A D és az .á-húrok fokozatos átmenetet alkot-
nak az E-hür világos, színes timbrejéhez. A vonó-

kezelés technikája sok gyakorlatot követel. A
leggyakoribb vonásmódok: a közönséges lefelé

(D) és fölfelé (V) húzás, a marcato, melynél min-
den hangot keményen lefelé húzunk, a flautato
és straschuxio, midn fölfelé húzott halk, fuvola-

szerií hangokat nyerünk, a legato, midn a vonó
a húrhoz tapad, staccato, midn a vonó a húi'hoz

érvén, ruganyossága következtében visszapattan.

Egyéb vonásnemek a nagy stakkáto (grand dé-

taché), a martdlato (martelé) gyorsan lökött vo-

nás, a spürato, saltato és a ricochet, melyeknél
a vonó kisebb-nagyobb ugró mozgást végez.Gyak-
ran alkalmazott hanghatás az üveghang (1. o.), a
pengetett hang, apizzicato (l.o.), valamint a hang-
tompítóval (1. 0.), sordino-yal való játék. A H.
irodalma igen gazdag. Az instrumentális kompo-
nistákon kívül az elz századok virtuózai is sok
becses, néha bonyolult technikai készséget köve-
tel versenymvekkel gyarapították a H.-littera-

turát. Fontana, Bassani, Corelli, Vivaldi, Cas-
trucci, Brunetti, Fiorillo, Leclair, Locatelli, Nar-
dini. Tartini, Viotti, Baillot, Bériot, Böhm, Dávid,
Kreutzer, Lipinski, Mázas, Paganini, Rode, Spohr,
Vieuxtemps, Wieniawski, Auer, Dancla, Joa-
chira, Lauterbach, Rappoldi, Sarasate, Sauret,

Thomson, Wilhelmj, Ondrioek, Reményi, Isaye,

Burmestcr, Hubay, Enesco stb. a H. legnagyobb
mesterei. A H. gyártásáról és irodalmáról kitn
mveket írtak : Rühlmann, Wasielewski, Vidal,

Hart, Allén. Kiváló H.-iskolák a Baillot-, Spohr-,

Dávid-, Duncla-, Ondincek-, Joachim- Hubay- és

Blochfélék. A legi-égibb H.-iskoIákat Montéclair

(1720), Geminiani (1740) és Mozart Lipót (1756)
írták.

Hegedüfa (növ), 1. Qitliarexylum.
Hegedügyanta, 1. Fengö és Gyanták.
Hegedükulcs, 1. Kidcs.
Hegedüláb, a heged fedelének közepén a két

/"-luk közötti 4 cm. magas állvány, mely a húro-

kat alkalmas helyzetben tartja. A H. vastagsága
és súlya nagy hatással van a hang színezetére.

Vastag, nehéz H. tompa, fátyolozott hangot ad,

nagyon vékony H. élessé, érdessé te.szi a hangot.

Hegedünyak, 1. a hegednek szekrényébe tor-

kolló csaknem félhenger alakú alkatórósze, me-
lyen a fekete fogólap egyik fele helyezkedik el.

Játékközben a balkéz hüvelykujja a nyak pa-

lástját fonja körül.

2. H; a marhánál a lapos, hosszú nyakalakulás,

mely az illesztése helyén széles, de a fej felé hir-

telen elkeskenyedik. Hibás nyakalakulás, fképen
erkifejtésre használt állatoknál, mert gyenge-
ségre utal ; minthogy túlflnomság ü. n. túltenyó.^z-

tettség jele, a H.-u állat tenyésztésre kevésbbé al-

kalmas.

Hegedráják (Rhinobatidae), I. Ráják.
Hegeds, l. Ármin, építész, székesfvárosi

mszalíi tanácsos, szül 1869. Böhm Hearik épí-

tésszel társulva, számos iskolát, vidéki városhá-

zat, lakó- és árúházat, gyógyfürdt stb. épített.

Jelesebb munkáik : a dob-utcai elemi, a ponty-

utcai kereskedelmi iskola, a pöstyóni Irma-füni
és gyógyszálló (15)11), a Vlt. kor. elljárósági

palota. .\ Sáros-fürdt (Gellért-fürd) tervpályá-

zat útján Sebestyén Artúr és Sterk Izidor építósz-

szel egyetemben építi.
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2. H. Ferenc, pénzügyminiszter, szfil. 1866..

megb. Budapesten 1909 szept 15. Mint pénzügyi
tiivatalnol: kezdte pály^át, Wekeiie idejében be-

került a pénzüg> minisztériomba, 1895. a közigaz-

gatási bírósághoz. 1906 már(\ 7. a Fejérvárj -ka-

binetben kinevezték pénzügjminiszterró, de egy
hónap muiva már fölmentették s ekkor megkapta
a titkos tanácsosi elmet.

3. H. Ferenc, a m. kir. Operaház tagja, szül.

ulkán 1856 máj. 16. Eleinte vidéken mükö-
\ 887. szerzdtették az Operaházhoz, a bass-

szerepkörbe. Fbb .«zerepei: Beckmeseer
• rdalnokok), Bálint (Téli rege), Papageno stb.

f H. Gyula, szinész, 8Zül.Két5enl870febr. 3.

Pályáját vidéken kezdette, 1892. a kolozsvári

N " ' '^'nház tagja, 1896. a megnyíló budapesti

hoz szerzdött, melynek egjik leg-

k ...iTJa. Játékát sokoldalaság és tennésze-

test^ég jellemzik. 1906-ban as Országos Szinmú-
vt </• ti Ak;ulémia,1907. a Zeneakadémia tanárává

k. Fbb szerepei: Petruchio, Bibor-

i; • lose), Merital (Ostrom), Ördög, Toke-
rauM ^Taifnn) stb. Irt néhány színmvet is: A
házi orvos ; Az apostol; Enyészet (a két utóbbit

Géczy Istvánnal együtt).

5. H. István, filológus, H. 15. öccse, szül. Ko-
lozsváron 1848 pzept. 7. A budapesti ref. teol. aka-

démián s a berlini és lipcsei egjotemeken végezte

tanulmányait. 1872-ben a kolozsvári ref. kollé-

gium kla.sszika-filológiai tanárává, 1881. igazga-

t<»J:'ivá választották. 1886-ban a kolozsvári egye-

t> in«'n ai eeztMika magántanára, a következ év-

l>eQ ugyanott, 1891. pedig Budapesten a klasszika-

filológia rendee tanára lett. Az Akadémia 1896.

levelez, 1910. rendes, a Kisfaludy-társaság 1893.

n'iules taííjává választotta. Kezdetben a költészet-

h-n tdnt t»'i i.ssi verskötetet adott ki, majd a
knlM/..v:u; -/.inház a £ö// /«aíj;/aésaz

/ '//í p'ir: , drámai költeményeit hozta

. PetóÜ-verseket fordított latinra s szép-

imi lapok munkatársa és szerkesztje volt.

i^efurditotta : Schiller : Wallenstein halála ; Grill-

parzer : Medea ; Goethe : Herrmann és Dorothea

;

Gregorovius: Pápák síremlékei cím mveit,
valamint Bakchylides költeményeit és Thukyr
dideeböl szemelvényeket Nagyobb tanulmányai

:

Eszmény a mvészetben (1870); Goethe West-

-ftlkher Divánjáról (1871); A hellén eszmék
s- a keresztyénség (1878) ; ütüismus a neve-

lésben (1879); Epikuros a megsemmisiUésrl
(1879): Eurípides és Goethe IpktgeniájaiimS);
A tragikum lényege és a görög tragikuaok ; Ais-

khy OS Perzsák c. tragoediája ; A testvérgyillölés

t>"^'kuma Aiskkylosnál ; Horatius Ars Poeti-

Thukydides mvének kéldkezési ideje

f^'^eca (1894); Janus Panmmtus és a
I '; (Beöthy, Irodalomtört. 1893) ; Lucre-

1,1884). .\z Egyetemes Irodalomtörténet

irodalmának legnagyobb részét H. írta,

>bá kiadta Apáczai C^eri János pedagógiai

I lunkáit s Ábel hagyatékából egy kötet Analectát

1 903) 8 ö maga szintén egy kötet Analedát a
humanista írókból. E körben számos értekezése

is moKJ'ii'nt.

6. H. Jen. szül. Budapesten 1839 , mejA-Wies-
badenben 1909 okt. 6. Kezdetbon a katonai pályán

mködött, de 1867. mint hnszárkapitány megvált
hazánktól és Jáva szigetére költözött, ahol a
hollandiai topográfiai felvételi osztály ftisztvise-

lje lett. E minségében Jáva Ny.-i partjain dol-

gozott, amikor a Szunda-szoros 200 év óta nyugvó
vulkánja : a Ktakatau 1883 augusztus 26-án ré-

mít ervel kitört. A váratlan kitörést kisér ten-

geri hullám a pai-ttól 12 kilométerig minden falvat

elsöpört és a gj'éren lakott vidéken is mintegy
40,000 benszülöttet pusztított el. A kitörést U. a
Velkomebay-ból figyelte meg, ahol a tengervíz 24
m. magasságra tornyoeulva gördült át a földszoro-

son. Megfigyeléseit Lóczy Lajos a Földtani Társa-

lat 1883 dec. 5-íki ülésén ismertette, amely ülé-

sen H. is megjelent. Pontos és kimerít megfigj'e-

lései világszerte ismertté tették nevét a geoló-

gusok ée 8zeizmol<^usok körében. 1884^ben ismét

Jáva szigetére tért vissza és mint a holland—
keletindiai állami vasutak osztályfnöke m-
ködött.

7. H. Kálmán, politikus, sztU. Szolnokon 1877
dec. 14. Jogi és filozófiai tanulmányait a ber-

lini, londoni és budapesti egyetemeken végezte.

Ezután beutazta egész Európát, majd az angol poli-

tikai és giizdasági élet tanulmányozására éveken
át tartózkodott Anizliában. Hazatérve három évig

volt a Jászvidéki takarékpénztár vezérigazgatója,

majd 1910. Kiskunhalas város orsz. képviselvé
választotta. Számos cikket irt napilapokba és fo-

lyóiratokba, ismertebb az angol politikai életrl irt

tanulmánysorozata.
8. H. Károly, a budapesti állami fels iparis-

kola igazgatója, szül. Szatmárnémetiben 1849
máj. 4. Mszaki tanulmányait a budapesti m-
egyetemen végezte. 1876—78. a kormány meg-
bízásából Angol-, Francia-, Németországban ób

Svájcban ipari és iparoktatási tanuhnányutat tett.

lS79-ben az általa szervezett budapesti középipar-

tanoda (ma állami fels ipariskola) igazgatójává,

1884. a technológiai iparmúzeum figazgatójává
nevezték ki. Az 1900-il párisi világkiállítás ma-
gyar kereskedelmi és ipari frendezje volt. Szá-

mos kitüntetést, közttik udvari tanácsosi címet

nyert. Gépészeti és szakoktatási tanulmányai fo-

yóiratokban Jelentek meg.
9. H. ix^, szinéezéslró, SZÜL Kisigszállásom

18ia, megh. Pesten 1860 Júl. 18. Egyetoni tannl-

mányait abbonhagyva 1&36. a színi pályára lépett

8 vidéken színészkedett, 1868. lett a Nemzeti
Színház tagja, mint he- és jeüemszinéez és mint
rendez. 1859-ben elvesztette feleségét s»08iH>ás

annyire hatott rá. hogy báskcnnoraíkgtia esett s

nem egésaan egy évre rá meg is halt. Több ssin-

mvet irt, melyek nem maradandó értékfiek, de
divatos romantikájuk és szinawrflségflk sikert

aratott. Müvei: Bibor és gyásg {irhmt)\ Báma
leáMM (tragédia); A haxaihiek (dráma); 12ásaa-

iÜr<%Mé(népszinmfl) ; Naay Lajoséskora^Mima).
— Felesége : JJ.-fuf Bodenburg Lina, színészn,

szül. Kéthelyen 1837 jún. 22.. megh. Budapesten

1869 szept. 19. 1864-ben lépett fel elször s 1868.

a Nemzeti Színházhoz szerzdtette Fleg mint
népodnmfltoekesnö volt kiváló s volt az els
abban a 8zerepkört)en, melyben Blaháné lépett

ör&kébQ. Mvészi játékáhozjárult megjelenée&idc
b^a s rövid pál^aftttása alatt is rajongott érte a

4t*
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közönség. Emlékét Jókai Egy család drámája c.

rajzában örökítette meg.
10. H. i^íyosjKaníZiá, jogi író, szül. Nagyvára-

don 1831. okt. 31., megh. Rákospalotán 1883 jún.

13. A biróságnál, az osztrák igazságügyminiszté-

riumban, a magyar udvari kancelláriánál, a budai

helytartóságnál szolgált, majd 1867. a kultuszmi-

nisztériumban lett osztálytanácsos, késbb taná-

csos. A M. Tud. Akadémia levelez tagjává vá-

lasztotta. Fbb mvei : Értekezés a földalatti tu-

lajdon viszonyairól (Pest 1853) : Az elkges biz-

tosítási közegek a polgári eljárásban (u. o. 1855)

;

Irománypéídák a polgári törvénykönyvhöz és az

ideiglenes polgári perrendtartáshoz (u. o. 1858)

;

Jegyzi rendtartás magyarázata (u. o. 1858) ; A
magyar közjog alapvonalai (u. o. 1861, 3. kiad.

1872) ; Kegyelmi királyi utasítás a váltóbírósá-

gok számára (u. o. 1863).

11. H. László, ref. lelkész s író, szül. Sárospata-

kon 1814 nov. 13., megh. Budapesten 1884 febr. 28.

1839-ben sárospataki lelkésszé választották. Mi-

eltt elfoglalta volna állását, egy évet a berlini

egyetemen töltött. 1855-ben alsó-zempléni esperes

lett. 1858-59-ben a prot. egyházat szabályozni kí-

vánó császári pátens ellen H.is nagy tevékenységet

fejtett ki. Irodalmi munkássága a tanügy körében

mozgott. A képviselháznak is tagja volt. 1860-

ban a Magj'ar Tud, Akadémia levelez tagjává

választotta.

12. H. László, fest, szül. 1870 jan. 3. Szen-

tesen, megh. 1911 júl. 7. Budapesten. Tehetségét

Pállik Béla fedezte fel, aki egyúttal az els rend-

szeres oktatásban részesítette Tatán. Innen 1890.

Münchenbe ment, ahol fleg Hollósy volt rá ha-

tással. Már 1893, Szf. Imre herceg c oltárképé-

vel elnyerte Bende püspök díját, ezzel Bécsbe,

majd Parisba ment, végül Budapesten telepedett

le, ahol Benczúr mesteriskolájában tanult s még
mint növendék 1898. megkapta Liliomok közt c.

képére a Mübarátok d^ját. Egy évre rá a Képz-
mvészeti Fiskola tanárává nevezték ki. 1900-

ban Káin és Ábel-je megkapta az Ipolyi-díjat, a

következ évben az új százkoronás bankjegyek
pályázatán az müvét fogadták el kivitelre, 190i.

pedig elnyervén a Fraknói-ösztöndjjat, egy évre

Rómába ment, ahol megfestette a Krisztus sira-

tásá-t. Erre az Ipolyi-díjat kapta. Élete utolsó

éveiben sokat foglalkozott kerámiával is. Nagy-
számú vallásos tárgyú és törtéuolmi kompozíciói

közül néhányat a Szépmvészeti Muzeimi riz,

niusztrációkat is rajzolt. V. ö. Mvészet, 1910.

13. H. Lóránt, közgazdasági és pénzügyi Író,

H. 15. fla, szül. Budapesten 1872 jún. 28. Egyike
volt azoknak, akiket az els sub auspiciis regis

doktorrá avatáskor (1895), az államtudományok
doktorává avattak. Tanulmányai végeztével mint
fogalmazó a pénzügyminisztérium szolgálatába

lépett, de állását két ós fél óv múlva elhagyta és

fleg a kivándorlás tanulmányozásával foglalko-

zott, E célból járt Amerikában is. 1898-ban Pápán
szabadelv programmal képvisolövó választot-

ták, dn mintán az 1905. választáson kisebbségben
maradt, a gyakorlati közgazdasággal kezdett fog-

lalkozni. 1905-bnn a Magyar Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetségének igazgatója lett ós az egyesüle-
tet csakhamar felvirágoztatta. 1910-ben munka-

párti programmal Sepsiszentgyörgyön ismét kép-

viselvé választották. Mint képvisel pénzügyi
kérdésekben tekintély. 1912-ben a Gyáriparosok
Szövetségénél igazgatói állását az alelnökivel

cserélte fel, majd a Pesti magyar kereskedelmi

bank igazgatója lett. 190If-ben a budapesti egye-
temen a pénzügytanból magántanárrá habilitálták.

Számos, különösen a pénzügyet tárgyazó munkája
közül a következkot említjük: A magyar egye-

nes adók történeti fejldése, jelen állása és re-

formja (egyetemi pályadíjat nyert munka, Bpest,

1895) ; A tzsde megadóztatása (Fellner Frigyes-

sel, u. 0. 1895); A magyarok kivándorlása Ame-
rikába (u. 0. 1899) ; A magyar egyenes adók re-

formja (u. 0. 1896) ; A magyar egyenes adózás
kifejldése az Árpádoktól (u. o. 1899); A szo-

ciológia sarktételei (u. o. 1901). E Lexikonnak is

munkatársa.
U. H. Sámuel, tudós,szül. Tordán 1781 aug.26.,

megh. Szászvároson 1844 ápr. 29. Az enyedi kollé-

giumban növekedett, melynek késbben kitn
tanára lett. 1807-ben megjárta a göttingeni egye-

temet, majd felváltva tanár ós pap volt Enyedon,
Kolozsvárt, Tordán, Szászvároson. Az 1837-iki

szebeni országgylésen hitszónoki tisztet viselt.

Nagyenyed neki köszöni nyomdáját. Egyházi és

halotti beszédein kívül Poétái próbáit adta ki

(Kolozsvár 1837, 2 köt.). Kéziratban maradt több

mve. A M. Tud. Akadémiának levelez tagja volt.

Életrajzát megírta Sámuel Aladár (Prot. Közlöny

1894).

15. H. Sándor, politikus, szül. Kolozsvárott 18-17

ápr.22., megh. Budapesten 1906 dec,28. Jogiés köz-

gazdasági tanulmányait elvégezve, 1865. Buda-
pestre jött és itt birói vizsgát tett, Cseugery Antal

pedig a Budapesti Szemlénél alkalmazta. 1868.

a Hon szerkesztségébe lépett és rövid id múlva
a lap fmunkatársa és vezércikkírója lett. 1871-ben

nül vette Jókay Jolánt, Jókai Mór unokahugát.
1875-ben Abrudbánya szabadelv programmal
választotta meg képviselnek. A pénzügyi bizott-

ságba legott beválasztották és elbb kisebb témák,

késbb a költségvetés eladója lett, melynek l'

éven át referense maradt s az állami pénzüg>( U

és közgazdtisági kérdések terén pártjának eg.vik

logílgyelemreméltóbb kapacitása volt. 1884-tl

1905-ig csaknem megszakítás nélkül Kolozsvár

els kerületét képviselte az országgylésen. A
M. Tud. Akadémia 1885. levelez, 1893, pedig

rendes tagjai közé választotta, Mmt a pénzügyi

bizottság eladóját az egymást felváltó kahino-

teknek szinte állandó vái'ományos pénzügyniinis/

tereként emlegették; míg végre Széli Káliuáii

minisztériumában vállaltáéi a kereskedelemügyi
tárcát 1899 febr. 26. Mint miniszternek fgondjn
volt a hazai iparnak állami kedvezmények útján

való fellendítése, a magyar koi-eskedelmi öss/i-

köttetések kiszélesítése, az ipari munka kö/.vcii-

tése, adminisztrálása és az iparfelügyolk sza-

porítása. Sok nagy ipartelep létesítése fzdik
nevéhez. A miniszterségrl 1902 márc. 4. a neiii-

zoti pártnak a szabadelv párttal való fúziója al-

kalmából leköszönt, helyét a fuzionáló Horánszky-

nak engedve át. H. politikai szereplése mellett

ólénk és elkel szerepet játszott a reformátusok

ogyházkormányzati életében is, a budapesti refor-
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mátiis 0ír\hAzn:ik 1898-tól s a dumunellékl refor-

I liilotnck 1902-tól fógondnoka volt

ta meg a király 1906. a förendi-

1: 1 > Kir/.gazdasági tadományos irodalom-

t .: Miiö nevet szerzett magának. Irt taaul-

iiiaii\ okai jobbadán aBadapcsti Szemlében a bank-

ról, az önkormányzatról és pénzügyrl, a cokor-
is sz*'^-'"'í"'-"' M' ndóeszméról tudományos és

ir\ .ik i'ól. Minisztersége alatt adta
ki S/ t'ikesztésébeu 20 kötetben a
iiiiLiA ' statisztikáját Mvei : iföj-

/!íí.v:/. st 1870); A baloldal törek-

vése (1^72) ; Tíz ev az osztták bank történetébl
(Neuwirth müve után, 1874) ; As önkormányzat
és pénzügy (1878) ; A latin államok pénzszövet-

sége (1886). V. ö. Vasárnapi Újság 1907. l.sz.

16. H. Sándor, Író, szül. Debreczenben 1861
márc. 17. 1889-ben Szilágysomlyó, 1902. Maros-
vásárhely fkapitánya, 1908. Szilágj'somlyó f-
jegjzje lett. Nagy agitációt folytatott a vidéki

rendöiség államosításáért. Alapította és szer-

kesztette a Szilágysági Újságot. írói álneve:
Ifimrai Sándor. Ono&llóan megjelent müvei:
1 nyszemek (Budapest 1892); A jó vidékiek

(liii)6); Galambos Erzsi (népszínm); A vidéki

rendrség államosítása ; A felsbb rendeletek

közlési módja (1900).

17. H. Sándor i^., Író, H. 15. fia, szül. Buda-
pesten 1875 aug. 21. Mérnöki oklevelet szerzett,

azután nagy utazásokat tott Német-, Francia-,

Aneol-, Dán-, Török- és Olaszországban s Ame-
rü-.'ihan. Hazatérve egészen az irodalomnak él.

A r-tóíl-társaság tagja. Útleírásokon (Az óriá-
V'V riláija, 1898., Déli (fjordok 1900., Amerikai
"í' A. 1901) és az Uráma szinház számára ké-

~/i!t!t isiü'i' ttorjeszt darabokon kívül (Ame-
) i!úi. A .^Z'ttdn birodalma. Megölt országok,
Sliakespeare) regényeket és elbeszéléseket, vala-

mint drámákat ír. Az elbbiek közül említen-

dk : Alakok a ködhomályban (1899) ; A vesztett

csata (1906) ; A rádzsa és más történetek (1906)

;

A réztomyú kastély (1913), az utöbbiak közül,

melyek excentrikus fantázia termékei, az Ika-
roszt a Nemzeti Szinház (1905 márc. 17.), A rabot
a Magyar szinház (1908 márc. 20), A kalandort a
Vígszínház (1912 ápr. 17.) hozta színre. A rabot
-;uttirartbjin is eladták.
Hegedüsfalva, kisk. Zemplén vm. homonnai

j. ban. (1910)161 tót lak., u.p.Homonna, O-t. Tavama
Hegedfivonó, 1. Vonó.
Hegedzongora, 1. Vonós zongora.
Hegel. 1. Georg Wilhelm Friedrich, német

filiizófu.^, szül. Stuttgartban 1770 aug. 27., megh.
Berlinben 1831 nov. 14. A stuttgarti gimnázium
bovógaéee után a tübingeni teológiai intézeten a
teológiát és tllozóílát 1788-tól 1793- ig hallgatta;

azután 1800-ig házitanító volt Bemben és M^na-
Prankfnrtban. Els müvei voltak: Cber die

DiíTerenz des Pichte'schen imd Schelling'schen

-ystems (1801) és De orbitis planetamm. 1801.
• gyetemi magántanár lett Jenában és ott Schel-

ling-gel együtt kiadta a Kritisdies Journal
der Philosophíe (1802) cím közlönyt, 1805-ben

u. 0. rendkívüli egyetemi tanár lett. A jenai csata

zavarai után 1807. Bambergbe ment, ahol ujság-

zerkesztéssel foglalkozott. H. eleinte mint Schel-

líng követóje szerepelt, míg 1807. megjelent
Phánomenologie des Geistes c. munkájával élesen

bírálta Sobellinget. Az 1808. év vége felé Nürn-
bergben fgimnáziumi rektori állást foglalt el és

u. o. dolgozta ki az 1812— 1816-lg megjelent Die
Logik c. müvét. 1

^
' V A<Tí,ii Heidelbergbon lett

egyetemi tanár, l lek nagy körvonalait
fejti ki 1817 ""

. ...icyklopadie der philoso-

phischen W itenc. munkája. 1818-ban a
berlini eg^i: .„ .. :uglalt állást, ahol haláláig
mködött, számos tanítványt gytljtvén maga k5-
rül ; bölcsészete a legtágasabb körökben érvényre
jutott és úgyszólván porosz állami bölcsészetté

lett 1820. jelent meg Die Gmndlinien der Philo-

sophíe des Rechts cím müve. Tanítványaival
1827. alapította a Jahrbücher fúr wissenschaft-

líche Kritik cím folyóiratot. Kolerában halt meg.
Összes müveit felolvasásainak szövegeivel együtt
kiadták tanítványai 18 kötetbon 1834—45. évig.

1871-ben emlékszobrot állítottak neki Berlinben

a H.-teren.

H. fllozófl^a a Kanttal meginduló, Pichteben ée
Schellingben folytatódó német idealisztikus fllo-

zóíiának a betetózése. Kant az emberi szellem
vizsgálatából indul, de a szellem és ész lényeges
vonásainak föltárása utódjait oda vezeti, hogy a
szellem és észben a világ lényegét lássák ; H. pedig
egyenesen arra vállalkozott, hogy a világot mint
az egyetemes ész szükséges megnyilatkozását
megértse. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha ezt

az észbeli fejldést saját emberi fejldésünkben
átéljük, ezt az emberi fejldést pedig egyetemes
jelentóségében megértjük. De hogyan tükrözheti

az egyéni fejldés a maga véletlenségében az
egyetemes észt ? Csak annyiban, amennyiben az

egyénit nem egyéni, hanem nemi voltáJ>an néz-

zük, a nem (genus) észbeli fejldése tükre az egye-
temes é^nek. A nem történeti fejldésében meg-
nyilvánuló észt nevezte H. óbjetíiv észnek és as
objektív ész elmélete fllozóájának úgy látszik

legértékesebb, maradandó része. Minden történeti

alakulás az ész fejldésének egyik szükséges,

jogosult mozzanata. Mindegeik igaz a maga ko-

rában, a maga kapcsolatában. De mindegyik csak

mint az egésznek egyik mozzanata igaz. így
értelmezend az a híres mondása : ami van, ész-

szer (alles was ist, ist vemttnftig), annak éa
szerint kellett létesflhiie. Ezt a történeti idealix-

mnsát legérdekesebb, de legnehezebb müvében, a
Phánomenol(^e dee Geistes cimüboi, hatalmas
lendülettel, rendkívüli tudással ée nagy logikai

ervel fejtí ki. Legismertebb U. fllozóflájából az a
forma, melyben az ész e fejldése végbe megy

:

a dialektikai módszer. E módszer alapföltevéee

az, hogy a raáUs és anUemi f^lödés ú^ módja
egy, tehát a megismwée és a roáUs léteefllée me-
nete sem kfllönbözhetik, hogy a 8ieU«n kifejlését

vizsgálván, a vUágfoIyamat módját is niegis-

merem, mert hiSMO a világ semmi egyéb, nnt
az egyetemes éa megnyflattotéaa. A a»Uem fej-

ldésének alaptOnrónyét pedig PIchte ée Schelling

már föltárták. A szellem mivoltához tartod,
hogy maga magával ellenkezésbe kerül, maga
magától Bointegy elidegenedik,mássá lesz, de csfüc,

hogy meggazdagodva, kifejldve, maga magáhos
YlsauMijeo. Tétel — ellentétel — OaBzetétel —
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(thesis, antithesis, synthesis) : ez lesz sémája a

fejldésnek, mely Így a létet mindig magasabb
fokra emeli, míg a szellem teljes öntudatosságú

lesz, a maga betetzését éri el. Az egész rendszer

így három nagy részre oszlik ; az els a logika,

amely az eszme egész fejldését maga magában,
elvontan, tárgyalja ; a második a természetfilozó-

fiai, mely az eszmének mássá tételét (die Idee in

ihrem Anderssein) követi dialektikai útján, amint
fölfelé halad a tudatos lét föltételéhez az orga-

nikus léthez ; a harmadik a szellemfilozófia mu-
tatja, hogy az eszme tudatossá levésében mint
tér vissza önmagához, azaz tudatossá teszi, amit

eddig tudattalanul átélt és kifejtett. Ez a harmadik
rész a hegeli rendszer legeredetibb és legértéke-

sebb része. Minthogy így minden : ész, logos, H.

rendszerét panlogizmusnak nevezhetjük. Mind-

egyik részen belüil keresztül viszi H. a dialektikai

módszer menetét, mindegyik rész három részre

oszlik, e részek közül is mindegyik három részre,

a végs határokig. A szellemfllozófla így halad

:

a szubjektív szellem tana, lélektan, az objek-

tív szellemé és az abszolút szellemé. Ez utóbbi

dialektikája : mvészet, vallás, filozófia. H. filo-

zófiája így a legmerészebb konstrukció, melyre az
emberi gondolkodás történetében akadunk, a való

és gondolati világot a legszorosabb egységbe kap-

csolja, egyetlen egy gondolatnak, egyetlen egy
folyamatnak egészébe, óriási tudással beledol-

gozza rendszerébe az egész emberi kultúra gon-

dolatait, melyeknek objektív kapcsolatát magá-
ban az észben gyökereznek akarja felmutatni.

Az úgynevezett szellemi tudományokra az filo-

zófiája rendkívül termékenyítén hatott, fleg a

történetírásra, annak minden ágára, esztétikára,

jog- s államtudományokra és miután egy ideig a
természetes reakció áramlata mintegy félretolta,

most ismét, merev sematizmusának elvetése után,

újra föléled és érvényesíti hatását. Halála után
nagy iskolájában ellentétek mutatkoztak, bal- és

jobbszárnyra és centrumra szakadt ; ebbl az is-

kolából került ki a materialista Feuerbach, a ra-

dikális politikusok : Ruge ós mások, a szocialista

Lassalle ós Marx stb. Az angol, francia és olasz

filozófiára is hatott. Legjobb képet ad róla ós rend-

szerérl Kuno Fischer, aki maga is az ö iskolá-

jából került ki : Hegels Lében, Werke und Lehre
(els kiad. 1901, 2 köt.). V. ö. még Hamn, H. und
seine Zeit (1857). L. az irodalmat Uebcrweg fii.

tört. III. köt. Nálunk filozófiai gondolatait ter-

jesztették Tarczy, Kerkápoly, Erdéli/i János,

Molnár Aladár. De Greguss és mások is, lia nem
is a rendszer, de e rendszer gondolatainak hatá-
sát érezték. Ujabban Schmitt németül írt figye-

lemre méltó könyvet a dialektikai módszerrl
(Das Geheimniss der dialekt. Methode Hegels,
HaUe 1888).

2. H., Kari von, német történettudós, H. 1.

fla, szül. Nürnbergben 1813 jún. 7., megh. Erlan-
genbon 1901 dec. 5., mint az ottani egyetem tanára.

H. különösen a középkori német városok történe-

tére vonatkozólag fejtett ki érdemes munkássá-
got. Fbb mve : Geschichte der Stiidtovorfassimg
von Italion (Ijoipzig iat7, 2 köt.); Vorfassungs-
geschichte von Köln im Mittelalter (u. o. 1877) és
Verfassungsgeschichte von Malnz ira Mittelalter

(u. 0. 1882), mely két utóbbi m az általa szer-

kesztett Chroniken der deutschen Stadte c. válla-

latban jelent meg; továbbá : Geschichte der meck-
lenburgischen Landstande bis 1555 (Rostock 1856);

Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der fioren-

tmischen Republik (Brlangen 1867) ; Dino Com-
pagni, Versuch einer Rettung (Leipzig 1875);
Ueber den historischen Wert der álteren Dante-
Kommentare (u. o. 1878) ; Stadte und Gilde der
germanischen Völker im Mittelalter (2 köt. u. o.

1891) ; Die Entstehung des deutschen Stadtewe-
sens (u. 0. 1898) ; Lében und Erinnerungen (u. o.

1900).

Hegelond-féle fejés. Hegelund nev dán állat-

orvos fojési módszere, melynek célja a fejés és

utófejés közben alkalmazott fogásokkal a tgyet
fokozott mködésre serkenteni. Hegelund nagy ér-

deme, hogy a tehéntartó gazdák figyelmét fel-

hívta a szakszert fejesnek a tejelválasztásra gya-
korolt elnyös hatására.

Hegemone (a. m. «vezetn»), a régi Athénben
tisztelt Charísok egj'ike.

Hegemónia (gör.), vezérség; az ókori görög
államok szövetségében egyik tagnak ama poli-

tikai elsbbségét, vezérl hatalmát értették alatta,

melynél fogva a szövetség közös ügyeit intézte, a

hadjáratokat vezette. Peloponnezusban már s-
idktl Sparta birta a H.-t, mely késbb Közép-Gö-
rögországra is kihatott. A perzsa háborúk idejé-

ben ugyancsak Sparta állott a görögök élén, de
okkor Athén, fényes tengeri gyzelmeivel, melyek
a perzsa támadások meghiúsultát els sorban ered-

ményezték, a tengeri H.-t megszerezte és a szá-

razföldre is kiterjeszteni törekedett. Athén és

Sparta versengése idézte el a peloponnezusi há-

borút, mely Görögország fölött ismét Spartának
adta a vezet hatalmat. Midn azonban a tébaiak

Epaminondas alatt Spartát Leuktránál (Kr. e.

.371.) és Mantineiánál (Ivr. e. 362.) legj'zték, a H.

Tébára szállott át, de csak rövid idre, mert
Fülöp, makedón király, a görögök fölött Chairo-

neiánál (Kr. e. 3.38.) nyert gyzelem után magá-
hoz ragadta és ezzel a hellén szabadság is elenyé-

szett. Ujabban a H. kifejezést azon államra és

államokra is alkalmazzák, amelyeknek akarata

ós hozzájárulása nélkül nem történhetik változás

a nemzetközi jogállapotban. L. még Politikai

egyensúly, Tengerí eggensúly.

Hegen, nagyk. Nagy-Küküll vm. szentágotai

j.-ban, (1910) 1039 német és oláh lak. ; vasútállo-

más, postahivatal, távbeszél.
Hégóny-hegysóg, a gömör-szepesi Érchegység

egyik tagja, Szopes vmegyo D.-i részében. A H.

Márkusfalva és Merény közt kezddik s K.-i irány-

ban húzódik a Hernád és Gölnicz völgyei közt, egé-

szen a két folyó egyesülésóig..\ vereshegyi (porácsi)

és szlovenkai hosszanti völgyek három ogyenközü
láncra tagolják. Az É.inak legjelentékenyebb emel-

kedése a Gálmusz (921 m.), a középsben a Szkala

(lOlt m.), a D-iben a Buchwald (1130 m.), Ostri

vrch (1054 m.) ós a Gölniczbánya fölötti Thurzó-

hegy (Klippberg, 1030 m.). A hegység hossza 30,

szélessége 10—15 km. A H. nevezetes ásvány-

gazdagságáról ; Bindt. Hnilec. Rosztoka, Ötös-

bánya ós Zsakarócz bánya- ós kohómüvei itt van-

nak.
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Hegesedés, hegszövet, 1. Heg.
HegesÍAs, ókori fllozófns a Kr. e. III. sz.-ból,

Ptolemaios Lagi kortársa, a oíreouikus (hedoni-

kos) iskola képviselje, csakhogy épp az ellen-

kez eredményhez ér. A legfbb jó szerinte is az

élvezet, a boldogság, csakhogy ez ránk nézve el-

érhetetlen. A legfM), amit elérhettlnk, a szenve-

dések távoltartto^ a közömböm^. H. els igazi

peaszimistája az ókornak. Peistthanatosnak, a
balálra rábeszélnek nevezték.

Hegesztés, két fémnek közvetetlen egyesítése,

t4*kéU'tei> egymásba hatolással való összeillesz-

tése. Az egyesít]^ részeket a hegesztmelegig
fulmelegítík s eiatán fltéssd vagy nyomással
eg>'esítik. Mivel osak a fémtíszta érintkez részek
be?»dn(>k össK, aidcat salakitö (flvegpor, pórís

<.ivak).vagy redukáló saerekkel (gyanta

') hintik vagy kenik be. Xz autogén
H -nt'i a lomek egyesitoidö részeit hidrogén és

oxigén vag)' acetilén és oxigén lán^^ hevitik

fol. A villamos H.-nél a szóban forgó célra az ív-

fényt V. az érintkez részek csekélyebb villamos

v<'z. t'-"_'t' következtében elálló meleget ha.<'znál-

.
-. fhenmtíel való H. az alumínium elégése-

k 'I kcctkez nagy melegfejlesztésen alapszik.

Hegesztett csövek, 1. Cs.
HMTeischweiler, Johatmes, svájci botanikus,

sveeilben (Zürich kanton) 1789dec. 14.,

:iéhben 1839 szepl. 9. Orvosi pályára

.a, 1831. mint az új taná(» tagja Zürichben

1 jvetem alapításában küzremúködott, az egész-

,-. iTijN i t;i;i ics elnöke s a botanikos kert veze-

t..j« It tt. Miiukái: Reisen in den Gebirgsstock

zwischen Glarus und Graubünden (Zürich 1825)

;

Beitrage zu einer kritischen Aufzahlung der

Schweizerpflanzen (u. o. 1831) ; Flóra der Schweiz
(u. o. 1838-40, 4 füz.. tovább Heer 0. folytatta).

Hegewisch, Dietrich Hermann. német törté-

netíró, szül. 1746dec ló. Qnakenbrückben, megh.
1812 ápr. 4. Kiéiben, ahol 1780-tól egyetemi tanár

volt. Számos, ma már jóformán elavult mnnkái
közül a fbbek : Geschichte Karis d. Grossen (Leip-

zig 1777) ; Gesichiehto der frankischen Monarchie

(Hamburg 1779» ; Geschichte der Deutschen von
Konrád 1. bis Heim-ich 11. (u. o. 1781) ; Geschichte

der Regienmg Maximilians I. (u. o. 1782—83, 2 k.).

Hegias, athéni görög szobrász a Kr. e. V. sz.

els leiében, Phidias tanítómestere. Hitelesmve
nem maradt ránk, egyéniségét jóformán csak iro-

dalmi alapon ismerjük.

Hegira, 1. Uidzsra.
Hegner. UWüh, svájci író, szül. Winterthurban

1759., megh. u. o. 1840. Hírnevet sok szellemmel
megírt Die Molkenkur c. elbeszélése (1812)8 annak
t >I\iatása Soschens Hochzeit (1819) siweitek
ii> ki. Salys Revolntionstage (1814) c. regényében
kitiinöon rajzolja a XVIII. sz.-v^ svá)ci vi.szo-

nyokat Kzonkivül írtutirajz(^at,mtörténelmim-
vet az iQabb Holbcinról, s egy tanulmányt Lava-
terról. Összegjüjtött müvei 1828—60-ig 6 kötet-

benjelentek meg. V. ö. ScMlenberg-Biedermann,
Erinnerungen an ü. H. (Wintherthur 1843) ; Wa-
ser. ü. H. (Halle 1901).

Hegumenosz (gor.). apátagörög kolostorokban.

Hegy, a neve a fóld-felszin nagyobb magasla-
tainak. Az alföldeken, ahol kevés kimagasló pont

van, már néhány méteres halmot és lejtt is H.-

nek neveznek ; általában azokat a kiemelkedése-
ket, amelyek elég magasak ahhoz, hogy az ember
letelepülése rajtuk elváljon a környezet települé-

sétl, továbbá amelyek a közlekedést érzékenyen
akadályozzák Meredek lejtvel kisebb kiemelkedé-
sek Is hegyjellegüek,lankás lejtvel nagyobb emel-
kedések is csak dombszámba mennek. A domb-\»ü
szemben élesen elhatárolni nem lehet, a domb álta-

lában alacsonyabb és lankásabb lejtj. Megkülön-
böztethetttnk alacsony-, közép- és magas hegysé-
geket, de ezek közt nincs határ, teljes az átmenet

;

nem a magasság, hanem a táj jellege a dönt az
ebevezésben. A if.-nek három része van : Jóba,

oldala és teteje. A H.-lábat a H. tövének, aljának,

a lejtt oldalnak is nevezik. A H.-láb lehet hirte-

len elv^zdö, ami elég ritka, inkább észrevétlenül

síkságba, vagy másik H.-be megy át. A H. lejtje
lehet : domború és homorú. A normáUs vagy egy-
szer H.-lejt ulul homorú v. konkáv, fölül dom-
ború vagy konvex, ettl a lejt alakját spedális
viszonyok téritik el, pl. a hegyet felépít kzet
különböz keménysége, folyók, tenger, szél stb.

A lejtn két vízmosás közti kis hátat nevezzük
kaptat&nak. A H.-tet ismét sokféle lehet : csúm,
gerinc és plató, természetesen számtalan átme-
nettel. Van azonkívül még ^ész csomó elneve-

zés : orom, tet, fok, k, bérc stb.,amelyeket azon-
ban nem következetesen használ a nép bizonyos

formák megjelölésére és így azoknak tudomá-
nyos értéket nem tulajdonithatunk.A hosszas lánc-

H-ekíheg}-lánc) két lejtjének metszésvonalát, a
hegylánc legmagasabb poncának összeköttetését

geritic-nék., bemélyedéseiben pedig nyereg-nék
nevezzük. A hágó (1. o.) mindig vízválasztón ve-
zet át egyik folyóvölgybl a másikba. A pUüó
nagy kileijedésú, esetleg darabos sikság, amelyet
folyók dolgoznak ki. H.-katlan, hegyektl beke-
rített szúk völgy. A H.szoros (1. o.) folyók völ-

gyeiben vezet v^g. H.4arai meredek, sziklás

gerinc, H.-torkolat a hegyoloalba nyíló szaka-
dék, H.-zv((, két H. közti beugrás, H.-fok a hegy
általános lejtöségéböl elöogró, jóval meredekebb
kaptató. Egyebekben 1. Hegység.

Hegy, kisk. Pozsony vnt g^Jántai j.-ban, (i9io)

244 magyar lak. ; a. p. és n. t. Nemeácosnt.
Hegya^a. 1. Tokaji H., az epeijes-tok^i

trachithegységnck déli tagja, mely a Bósva völ-

gyétl D-re, a Hernád ée Bodrog közt Tarosaiig

és MonoUg terül el, szorosabb értelemben awHi-

ban csak e hegycsoportnak bortermeléeérl híres

K.-i és D.-l lejtóit fogla^a magában. A hegycsopor-
tot a Bósva és Csenkö patakok közti telkibányai

hágó (349 m.) k^iMso^a az Bpeije»-tokiút li^Ky-

8ég középs tagjához. A liágótiH a hegyos<HPort
fOgerinoe eleintén D.-felé csap. azntán derttoBg
latt K.-felé bocsát egy jelentékenyebb á(pat, me^
a Gergely-liegybmi (787 m.) éri el legnagyobb ma-
gasságát Innen ismét D.-felé húzódik a fSgerino,

8 e két láncolat oldalágai egyrészt a Hernád, más-
részt a Bodrog völgyei felé ágainak kL A toli^-

donképeni H.-t a keleti ée déli oMaUgak végnyúl-
vánjai alko^ák. melyek eszolnt nem képeot^
összeíügirö lánocdatot. hanem egymástól völgyek
által elválasztott mellékágakból állanak, melyek
a jóval odább 6.-on emelked fíUánd)ól üidnlioak
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.M ; a tulajdonkópeni H. eszerint a Bodrog jobb-

partját szegélyzö hegycsoportozat, melynek irá-

nya ÉK.-DNy.-i, a következ nevezetesebb kiemel-

kedésekkel : Magashegy (510 m.) és Sátorhegy (461

m.) Sátoraljaújhely mellett, Királyhegy (316 m.)

Sárospatak fölött, Hideghegy (327 m.), Várhegy-
tetö (383 m.), Tolcsvai-hegy (428 m.) Tolcsva mel-

lett, Cigányhegy (475 m.) Mád közelében. Hollós-

tet (531 m.) Tállya fölött, Krakóhegy (404 m.)

Abaujszántó fölött, Monokl hegy (310 m.) Monok
mellett, végül a kiilönálló Tokaji-hegy (516 m.) a
Tisza mellett, mely a H.-nak messzirl feltn
D.-i sarokbástyáját képezi. Ezen hegycsoportozat
geológiai szerkezeténél fogva (tiszta trachitkép-

zödmény) jellegzetes kúpokból áll, melyeknek né-

melyike (Tokaji-hegy, Sátorhegy) tipikus kifejl-

désü s egészen különálló. A hegység magvát
képez szürke trachiton kívül helyenként a zöldk-
trachit merül fel, D.-en pedig a riolit-képletek

uralkodnak, melyek a trachit-magot egészen el-

takarják. A H.-i szllök majdnem kizárólag a
rioliton állottak s a legjobb bor azon termett. A
trachittömegre az alacsonyabb fekvés helyen
harmadkori üledékek rakódtak s ezeket fiatalabb

képzdmények takarják. A hegység magasabb
részeit erdk borítják, a Hernád és Bodrog völ-

gyére néz lejtöket azonban a szöllk szaka-
datlan öve díszítette, mely a hegységet Ny.-, D.-

és K.-fell mintegy 80 kilométer hosszban s

egészen 5 km.-ig terjed szélességben szegé-

lyezte. E szegély aljában a népes s bortermelésük-
nél fogva azeltt vagyonos községek egész soro-

zata fekszik, mint a K.-i oldalon Sátoraljaújhely,

Sárosnagypatak, Bodrogolaszi, Tolcsva, Olasz-

liszka. Vámosújfalu, Erdbénye, Mád, Tarczal,

Tokaj, Szerencs, Mezzombor, Monok, Tállya,

öolop és Abaujszántó stb. Az s idk óta világ-

hír H.-i bortermelést a múlt század nyolcvanas
éveiben a íllloxera majdnem teljesen tönkretette,

azóta azonban a szllök újra regeneráltattak.

2. Erdélyi H., Alsó-Fehér vármegyében, a Ma-
ros jobbpartján, Nagyenyed és Sárd közt elterül
dombvidék, mely jeles bortermelésérl Ismeretes

;

különösen ismeretes a czelnai bor.

3. Aradi H., 1. Arad-Hegyalja.
HegyaJjaliv&dia, kisk. tíunyad vm. puji j.-ban,

(1910) 405 oláh lak. ; vasútállomás, távirdahiva-
tallal, u. p. Puj.

Hegybánya (Pjerg, Siglisberg), kisk. Hont vm.
báti j.-ában, (1910) 1460 tót lak., postahivatallal,

u. t. Solmeczbánya, mellyel a község összeépült.

Környékén aranyra, ezüstre, ólomra s rózi-e folyik

bányászat; a bányák a kincstár tulajdonát képe-
zik s a szélaknai m. kir. bányahivatal alá vannak
rendelve. H.-n a budapesti szünidei gyermektelep-
egyesületnek telepe van.

Hegybeneéte, kisk. Pozsony vm. dunaszorda-
helyi j.-ban, (1910) 192 magyar lak. ; u. p. ós u. t.

Dunaszordahely.
Hegyben élö hsök, a germán népek szerint a

nemzetek némely kiváló fejedebnoi vagy hsei,
akik nem haltak meg, hanem a hegyek Inólyébo
vonultak vissza, honnan ismét el fognak lépni,
hogy szomorú sorsra jutott népöket újra fölemel-
jék 8 diadalra vezessék. Ilyen hsök Nagy Károly,
Madarász Henrik,Nagy Ottó, Barbarossa Frigyes,

V. Károly császár, az angoloknál Artus király, a
dánoknál Holger Danske, a svédeknél Olaf, a
szlovén mondák szerint Himyadi Mátyás stb.,

kiket a hagyomány más meg más hegyekbe he-

lyez. De találkoznak ily alakok más népeknél is,

pl. a perzsáknál Dahak. E fölfogás az snépek lé-

lekhitében gyökerezik. A lélek rokon a széllel s

a népek eleven képzelete azonosította vele ; a szél

pedig a hegyekbl látszott származni. Ugyané föl-

fogáson alapulnak pl. a Venus hegyérl szóló mon-
dák (1. Tavnhauser) vagy a hamelni patkányiitó
mondája. Nálunk az svallási felfogás e foraiái

egyes hsök vagy fejedelmekhez nem fzdtek,
mondává nem alakultak, de alapjuk megtalálható
kincsásó babonáinkban, hol ahegybe rejtett kincset

mindig valami elkárhozott lélek (egykor földi em-
ber) rzi. L. Kincsásó babonák.

Hegybíró. A szlhegyeken a mezgazdasági
törvény (1 894 : XII. t.-c.) értelmében alakuló hegy-
község hivatalos közege, hozzá tartozik a hegy-
vám (1. 0.) beszedése, becslések eszközlése, csszük
felfogadása s felügyelete, a szüret kihirdetése s

ellenrzése. Segédje s alárendelt közege a hegy-
mester volt.

Hegycsuszamlás, 1. Hegyomlás.
Hegyedohány (nov.), a dohány virágzatának ap-

róbb levelei. L. Dohány.
Hegyek állatvilága, 1. Hegyi fauna-
Hegyek tisztelete, 1. Hegykuttusz.
Hegyelevél (növ., bractea, muwa, de ez kavicsot

is jelent, Deckblatt). a virágzatnak többnyire apró,

gyakran pikkelyforma levelocskéi, tövükbl a
virágok V. az összetett virágzat ágai nnek ki.

L. Allevél, Ellevél és Fedökvél.
Hegyenjáró, az a halász, ki Tihanyban a he-

gyek ormáról lesi a látott halat, és jelekkel igaz-

gatja az azok fogására tör halászokat.

Hegyes, a Hegyes-Drócsa hegység (1. 0.) Ny.-i

részének, a H. csoportjának legmagasabb csúcsa

(800 m.), mely Arad vm.-ben Milova és Székes-
aranyág közt emelkedik, nagyrészt erdk által

borítva.

Hegyes, kisk. Bihar \Tn. belényesi j.-ban, (1910)

449 oláh lak. ; u. p. Robogány, u. t. Szombatság.
Hegyes ("öv., folium acutum) az olyan levél,

amelynek a teteje kui-ta csúccsal, hegyesszög-
alakuan végzdik.
Hegyes András, brassói tanácsos, 1613 óta

városi képvisel, megh. 1627 aug. 27. mint város-

kapitány. Terjedelmes történelmi naplót írt, mely
a brassói s általában az erdélyi eseményeket tár-

gyalja 1613 ápr. 4-tl 1617 máj. 2-ig. Em szá-

raz ugyan, de mint történelmi kútf hiteles és

elsrangú. Kiadta Trauschenfels Emil, Deutsche
Fundgruben zur Gesch. Siebenbürgens c. gyiljte-

ményes mbon.
Hegyesbisztra (azeltt : Szfropkóbiszfra),ki9k.

Zemplén vm. mezölaborczi j.-ban, (i9io) 138 rutén

lak. ; u. p. Havaj, u. t. Mozölaborcz.

Hegyescsaba (azeltt : Horbok-Csénnye), kisk.

Zemplén vm. mezölaborczi j.-ban, (1910) 185 rutén

ós német lak. ; u. p. és u. t. Izbugyaradvány.
Hegyesd, kisk. Zala vm. tapoiczai j.-ban, (1910)

380 magyar lakossal. A község mellett emel-

ked cukorsüveg alakú hegyre IV. Béla király

kis várat építtetett, melyet a hegy oldalában bás-
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tyák vettek körül ; Zsigmond király idejében e vár
tulajdonosa, Zecben. a várat Rozgonyí Simon vesz-

pnMiií püspöknek elzálogosltá. Ké«öbb a vár a
Sárkány-családé lett; a törökök cseUel bevették, de
Kde Ferdinánd 1662. viBSzafoglalta s lerombolta.

Hegjea-Drócaa, as Erdélyi Brczhegység Ny.-i

végo, Arad yármegyében, a Maros és Fehér-Kö-
rös völgyei között A liegység fögerinoe egészben
véve a Maros folyóval párhuzamosan hnzódik 85
km. hosBsnságban Ny.-ról K.-felé s Hunyad vm.
határán, a zárni ée kazane^ völgyek által jelölt

horpadáson tál az Erdélyi Brczliegységhez csatla-

kozik. Három szakaszra osztható: a Hegyes (800
m.), a Drócsa (837 m.) és a Pietrósza (695 m.) sza-

kaszára. A hegj'ség Ny .-felöl egj'. a fögerincre

derékszög alatt álló harántlánccal, közvetlenül és

hirtelenül (minden elödomb nélkül) emelkedik a
115— 120 m. magas alföldtl közel ÖOO m. magas-
ságig; ez az Aradi-Hegyalja, mely kitünö bor-

termelésérl (Ménes, Magjarád) ismeretes. Geoló-

giai szericezete szerint a H. túlnyomóan kristá-

lyos ktoetekböl, ú. m. a flllit sokféle vált4>zatá-

ból, közepe táján kiterjedt krétakorbeli képzd-
ményekbl épült fel, melyekre különösen a Fehér-
Körös völgye felé harmadkori lerakódások tele-

pülne míg D.-felé a b^ység geológiai alkata

átcsap a Maros balpartjára, hozzáfQz\'e a H.-hoz a
lippai hegyeket és a Marosment-dombvidéket, me-
lyet a Maros lippa-solymosi szorosa által a hegy-
ségtl elvágott. Azempciós közetek közül a diorit,

granitit és diabáz lép fel nagyobb kiterjedésben.

A Maros mentén srn követik egymást a köz-

ségek s az .\radi-Hegjalja Ny.-i tövét a községek
szakadatian láncolata s a szUökben a présházak
eirei szegélyezik.

tnáahmt. Lóoy Lfioa és PtttltA OyvU Jeleaténl a m. k.

POIdtMi latfaet ISW-M. éri érkOBrraflMB ; toriMi Lóoy
Li^hN, Jeioatét a H. hsgyégb— tett flHdt. IrlriuídmláMkröl,

Füldt. KSiL VL ért 86. L: A H. heéjiig iarii^rlelhelyei,

o. o. >7S. L; OeolócrUi « paleoatol. tarnilmáayok Arad*
BM^réMI, n. o. V. ért 1. 1., HanfUTy Jiaos., A bj«7 Mrod.
tara. Tteoayaiajc l«irin. ü. k. iéi. l

Hegyesfúró, I. Fúró.
Hegyesfulfi kntyák, a házi kutyafajták egyik

csoportja. Suk tekintetben a farkasra emlékez-

tetnek. Termetük zömök; fejük vastag és szé-

les; arcorruk a rókáéhoz hasonlóan vékony;
füleik hegyesek, felállók; lábaik alacsonyak;
bundájukhosszúszr. Ide tartozik jl.Aspic-kutya.
Hazájuk az északi saik körtUi teiiilet.

Hegyeahalmy Lajos, a magyar államvasutak
elnökhelyettese, szül. Budapesten 1862. Jogi ta-

nulmányai befejeztével a Magyar Országos Bank
vezértitkára, késbb a postatakarékpénztár, mi^d
a> <»8zág08 statisztikai hivatal tisztvlselóje volt,

ahol a kaikereskeddnü osztály éHéa állott. 1901 . H.
részt vett Magyarország els nagy termelési sta-

tisztikájának munlcálataibao,m^jd a keredcedelmi
ininisxtórium vasúti szakosztályában osztálytaná-

csos, 1908. tanácsos és a szakosztály fnöke lett.

1910-ben nevezték ki az államvasatak elnök-

helyettesévé.

Hegyeshalomt (Strass-Sommerein), nagyk. Mo-
són vm. rajkai j.-ban, (i9io) 2-Í08 német és magyar
lak. ; élénk vasúti csomópont, itt keresztezi a po-

zsony-szombathelyi vasút a m. Icállamvasútbada-
pest-királyhldai vonalát.

Hegyeshasú tinorú (dSt.), ].* Veres vargánya.
Hegyeshely (azeltt : Vxszoka), nagyk. Tren-

csén vm. naírybiccsei j.-ban, (1910) 3769 tót lak.,

postahivatal ; u. t. Turzófalva.

Hegyest, 1. Tmjos, gordonkamúvész, szül. Ár-
pádon, 1853 nov. 3., megh. Kölnben 1897 fobr. 27.
1875—80-ig a firenzei vonó-snégyes tagja volt,

1887. a kölni konzervatórium tanára lett.

2. H. Mari, színészn, szül. Padovában 1862
dec. 28. 1878-ban lépett a szini pályára s 1886
óta tagja a Nemzeti Színháznak, hol fkép drá-
mai hsnszerepeket játszik. 1887-ben férjhez

ment Kaffka Lászlóhoz (1. 0.). Kiválóbb szerepei:

Hermione, Portia, .Melinda, Éva, Deniso stb.

3. H. Márton, író szül. Nagybajomban (Bihar)

1846 júl. 10., megh. Nagy-Váradon 1907 márc. Ta-
nulmányait a debreceni ref . kollégiumban és az
Eperjesi jogakadémián elvégezvén, 1873 Nagy-
váradon tlgyvédi irodát nyitott, 1875—81. a bá-

rándi kertllet függetlenségi képviselje volt.Taerja

volt Biliar vm. törvényhatósági s közigazgatási
bizottságának és világi tanácsbirája a bihari

ref. egyházmegyének. Munkái : Akit mindenki
szeretett (Budapest 1876) ; 12 dlenröpirat (Nagy-
Várad 1881); Bihar vármegye 1848-49-ben(vi. o.

1885) ; Görgei mint politikus. írta HentaUer La-
jos, Uralja H. (u. o. 1890) ; 1862 küoméUr uta-

zásin. 0. 1890) ; AMáriássy-zászlalj 1848-49-
ben (u. o. 1891) ; Ujabb adatok Vasvári Pál halá-
lához (Kolozsvár 1893); Az 1848—49-iki har-
madikhonvéd-zászlóalj története (Budapest 1898),

Belényes és vidéke (szerk., u. o. 1889) stb.

Hegyes kece 1. Hosszú kece.

Hegyes iLacsmtigowbtí (kedves kucsmagomba,
kúpos kucsmagomba, Moratdla conica Pers. böt.),

kalapja kúpos, hegyes, belül üres, 2—4 cm. ma-
gas, 15—25 cm. széles. Színe barna. Felületén

többé-kevésbbé négyszögletes mélyedések van-
nak. Tönkje 2-5 cm. hosszú, hengwes, febitow
szín. Asoospórákkal szaporodik. A spórák tömli
a Icalap felületén vannak. Ez az igen ízletes gomba
az erdk tisztásain, az erdk szélén és kertekben
terem, tavasszal. Aszalva is élvezhet. L. Kucs-

egjeslak (azeltt: Hanzest), kisk. Krassú-
Szörény vm. focsádi j.-ban, (1910) 341 oláh lak.

;

n. p. Faosád, u. t. Bozsor.

Hegyeemajtény (azeltt : Majtény), kisk. Tren-
csén vm. illavaí j.-ban, (1910) 1052 tót lak. ; u. p.

Barossháza, u. t Bellns.

Hegyes tfir, rendesen háromél, keskeny és

hosszú egyenes tr, melyet a XVI—XVII. sz. a
magyar hoazárok a jobb oldalon a nyereg alá er-
sítve viseltek ; rendeltetése az volt, hogy a pán-

célzat által gyengébben védett helyeken a test-

hez hozzá lehssen férni. Az elnevediés már a XV.
sz. magyar nyelvben elfordnl. Újabb Íróink né-

metesen panaszárának is nevezik.

Hegylala, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban. (1910)

948 magyar lak.; vasútállomás, postahivatal,

távirda- és távbeszél állomás.

Hegyfark, kisk. üng vm. nngvárí j.-ban, (i»io)

157 rutén lak. ; u. p. Korláthelmecz, n. t. Ungvár.
Hegyfok. I. Hegy.
Hegyfoicy Kat)os, kat p^>, meteorológiai író,

szül. Uj-Lesznán 1847 júL 7. Bgwben Tégezto a
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teológiai tanfolyamot s itt szentelték pappá 1871.

Most Turkevén pap. A meteorológiai irodalom te-

rén 1883 óta fejt ki terjedelmes irodalmi mkö-
dést. Az értekezések egész sora jelent meg tölo,

jobbára a Természettudományi Közlöny, a Me-
teorologische Zeitschrift, Az Idjárás, Aquila és a

Wetter c. folyóiratokban. Nagyobb önálló mun-
kái : A május havi meteorológiai viszonyok Ma-
gyarországon (1886) ; A környezet Juxtása a h-
mérkre (1888) ; A zivatarokról (1889) ; A szél

iránya a magyar sz. korona országaiban, a Baro-

méter és Esö c. függfilékkel (1894), ; Folyóink víz-

állása és a csapadék (1897) ; A felhzet a mapyar
szent korona országaiban (1899) ; Az esö évi

periódusa Magyarországon (1909) ; Esadataink
az 1851—1870 évi idszakból (1909) részint a
Magyar Tudományos Akadémia, részint a Ter-

mészettudományi Társulat v. a Meteorológiai In-

tézet kiadásában jelentok meg.
Hegygombás (azeltt: Hliviscse), kisk. Ung

vm. szobránczi j.-ban, (1910) 444 rutén és magyar
lak. ; u. p. Felsöhalas, u. t. Reraetevasgyár.

Hegygörget, hegyforgató, hegyhántó, hegytoló,

hegyhengerget, Jiegytámogató stb. néven szerepel

a Felvéríófui címszó alatt tárgyalt mesékben a hs
egyik óriási erej társa. A hshöz vele együtt

csatlakozó másik két óriás neve a magyar mesék-
ben rendesen Fanyöv és Kmorzsoló (illetleg

Vasgyúró).
Hegyhát, kisk. Zólyom vm.nagyszalatnai j.-ban,

(1910) 408 tót lak. ; u. p. Végleshuta, u. t. Nagy-
szalatna.

Hegyhátgyertyános (azeltt : Gyertyános),
kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (1910) .396 magyar
lak. ; u. p. Nygér, u. t. Ikervár.

Hegyháthodász (azeltt: Hegyliái-Hadász),
kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1910) 403 magyar
lak. ; u. p. Nádasd, u. t. Vasnádasd.
Hegyhátkisbér (azeltt: Kisbér), kisk. Vas

vm. vasvári j.-ban, (teio) 711 magyar lak. ; u. p.

és u. t. Baltavár.

Hegyhátmarácz, község, 1. Félsmarácz.
Hegyhátmarócz (azeltt : Marócz), kisk. Ba-

ranya vm. hegyháti j.-ban, (1910) 501 német és

magyar lak. ; u. p. Ráczkozár, u. t. Szászvár.

Hegyhátsál, kisk. Vas. vm. körmendi j.-ban,

(1910) 327 magyar lak. ; u. p. Nádasd, u. t. Vas-
nádasd.

Hegyhátszentjakab (azeltt : Szent-Jakab),
kisk. Vas vm, körmendi j.-ban, {i9io) 599 magyar
lak. ; u, p. Viszák, u. t. Zalalövö,

Hegyhátszentmárton, kisk. Vas vm. körmendi
j.-ban, (1910) 327 magyar lak. ; u. p. és u. t. Iváncz.

Hegyhátszentpéter (azeltt : Hegyháiszervt-

péterfa), kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910) 462
magyar lak. ; u. p. és u. t. Gyrvár.

Hegyi, kisk. Zemplén vm. nagymihályi j.-ban,

(1910) 379 magyar és tót lak, ; u. p, Málcza, u. t.

Deregnyö,
Hegyi, 1. Aranka, színészn, szül, Budapesten

1855 máj, 25., megh, u. 0. 1906 jún. 9. Korán
árvaságra jutott s nehéz fiatalság várt rá. Akjvdt
pártfogója, ki észrevette szép hangját s kitanít-
tatta. 1878-ban volt els sikere Szabadkán, a kö-
vetkez évben meghívták a budapesti Népszín-
házhoz, melynek haláláig tagja volt. Játókban,

énekben egyaránt kivált s mint operett-prima-
donna a legkitnbbek egyike volt a magyar
színpadon. Kiválóbb szerepei : Lili, Szaffl, Antónia
(Hoffmann meséi), Serpolette, Rosalínda (Dene-
vér) stb,

2. H. Béla, zeneszerz, szül. Pápán 1858. Az
Orsz. Zeneakadémián Nikolics Sándor és Áb-
rányi Kornél növendéke volt. Egyfelvonásos ope-

ráját sikerrel adták el gróf Esterházy Miklós
tatai színházában. Magyar stílusban írt dalokat

és két vonósnégyest. Egyéb mvei : operettek

:

Liliputi liercegm, Márkus József szövegére
(Népszínház 1899) ; Boris király, Szllsy Zsig-

mond szövegére (Királyszinház 1904) ; Zenekari
suite.

3. H. Dezs, gazda és szakíró, szül. Pozsony-
ban 1873 ápr. 25. 1893-ban a magyaróvári gazd,

akadémián oklevelet szerzett, majd a budapesti

bakteriológiai intézeten bvítette ismereteit. M-
ködött a budapesti vetmagvizsgáló állomáson,

honnét 1899. a magyaróvári növényélet- és kór-

tani állomáshoz lépett át. Közben tanulmányuta-
kat tett külföldön. Parisban a Sorbonne-on hall-

gatta az eladásokat s dolgozott a párisi növény-
kórtaní állomáson. 1910-ben a magyaróvári nö-

vényeiét- és kórtani állomás vezetésével bízatott

meg. 1904-ben írta meg nagyobb munkáját a
konyhakerti növények betegségeirl ; azóta százat

meghaladó önálló tanulmánya s értekezése jelent

meg fleg a növénykórtan körébl úgy a hazai,

mint a német, francia és angol szaklapokban.
Rendes tagja a Société mycologique de Francé, a
Voroinigung für angewandte Botanik s több hazai
tudományos egyesületnek. 1910 óta vezeti a Köz-
telek növénytani rovatát.

4. H. József, történet- és egyházi író, szül.

Hegyfaluban (Vas vm.) 1756 máj. 15., megh.
Veszprémben 1827 ápr. 12. Kegyesrendi tanár

volt. Lefordította Gebhardi Lajosnak Magj'aror-
szág történetét tárgyaló munkáját, melyet Kulcsár
István 1803, javítva és bvitve adott ki. Kiadta
még Cicero leveleit és Floury Históriai kateehis-

musát.
Hegyi ágyú, a tábori ágyúnál rövidebb és

könnyebb ágyúnem, Nálmik jelenleg az 1899. min-

tájú 7 cm. rméret H.-t használják, mely szét-

szedett állapotban 112 tölténnyel együtt 7 málhás
állaton szállíttatik tovább.

Hegyi állomások, 1. Meteorológiai állomások.
Hegyi beszéd, Jézusnak a Máté evangéliuma

5—7. rószoibon olvasható tanítása, melynek alap-

gondolata az az igazság, hogy a Mózos és a pró-

féták írásaiban felmutatott istenállam (teokrácia)

a Jézus által e földre hozott lelki országban való-

sult mog. A H. kifejti az új törvénynek lényegót

ós viszonyát a régihez, amelyet az i'ij törvény

nem szutet meg, hanem tökéletesít. — Régi ha-

gyomány szerint a hegy, amelyrl Jézus tanított,

a Dzsebel Karún Hattin, 2 órányira Genezareth
tavától.

Hegyi betegség. Nagy magasságokban embe-
ren és állaton mutatkozó tünetcsoport. Els le-

írója és elnevezöje d'Acosta 1590. Tünetei nagy-
fokú bágyadtság, teljes kedvetlenség munkára és

mozgásra, ffájás, szédülés, reszketés, szorongó

érzés, szívdobogás, néha levegószomj, ritkán vér-
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s a nyálkahártyákból. Okai a leveg ritkasága,
f-i fAr>idtBág és pszichikus tényezk. Leheteé-

V a leveg villamos tnksjdonságainak is

szerepük. Ha a nagy magasságot testi

inankH n«'lkül (léghajó, heg>'vasutak) éri el az
ember, az álmosság, az öntudat zavara és a resz-

ketés ax oralkodö tUnotek (h'ghaiósok betegsége).

Hegjrmászóknál a testi kiuierülés szimptómái is

hoz:^áralnak. A legtöbb ember csak öOOO m. ma-
gasságban betegszik meg, de sokan már 2000 m.
flött érzik néhány szimptomáját. Leggyakrabban
m Andok magas hágóin észlelték, innen köz-

. áit neve : Sorroche, mely a kénkovát
! rojche keebuana-indlán szóból szárma-
zol neve «veta», fémeret jelent. Népies
-zerint ezek kigzölgése okozza a H.-t.

Mai di Puva. A H. elkerülésére aján-

ly magasságokat lassan, fokozatosan

i>.'^-/. n.ui, tálzott megerltetéseket gondosan
kerülni. Tapasztalás szerint ritkábban támad a
H. szel( s és ködös Idben, mint napfényes, sz«^l-

csendes idben. A kitört H. kezelésében fontos a
nyugalom, igen nagy jelentség a lelki meg-
nyugtatás. A tünetek jórészét nyomban megszün-
teti az oxigénbelélegzós. L. még Akapnia.
Hegyi bor, az a bor, moly nem síkon, hanem

hegjen termett. A H.-ok többnyire finomabbak,

zamatosabbak és harmonikusabbak, mint a síkon

termett homoki és kerti borok, de általában nem
mindig ersebbek ezeknél. A nemesebb pecsenye-

és csemegeborokat mindig a H.-ok között talál-

juk ; a hegj'i tömegborok azonban a síkon termett

homoki boroknál nem különbek. Magyarországon
az 1911 évi adatok szerint a kötött talajú hegyi

szUó 230,882 kat. hold, mely az egész szllte-
rületnek t2 ó'/o-a. L. Bor.
Hegyi br, 1. As3Í)eszt.

Hegyi dandárok. Hegységekben viselend há-

ború esetén H. alakittatnak, melyeket ugyan h^yi
hadosztályokba is IehetösBseállítani,deazértmégis
a H. képezik azon hadáswtt seregrésnket (egysé-

geket), melyekkel a Teiér ssámol. A H. több fegy-

vernembl állíttatnak össze és mindazon intézetek-

kel láttatnak el, melyek önáUan v^rehigtandó
hadmúködésekre szükségesek. A H. csapatainál és

intezeteinél szekerek h^yett résriiea málhás álla-

tokat alkalmaznak és tttzéreég^Mk ágynit és l-
szereit is leginkább málhás áUatcric viarik ; szük-

ség osetéb«i málhát viv emboreket is fogadnak

a hadlsz«rek, élelemcikkek stb. szállítására. A H.

rendsKrint 4—5 gyalog-zászlaljból. eg>' hegyi

tttegbM és a dandárparanosnokságból, valamint a
sztücaégnek és a terepvissonyokn^ megfelel
számú lovassi^^l és utászokból állanak ; ezeken
kivfU a H.-hoz még egy hegyi lszertel^et, egy
hegyi élelmez oszlopot és egy hegyi félanrelásfl

egészségügyi intézetnek 1—2 osztályát is szokták
beosztani L. még Dandár.
Hegyi ébenia (oot.), ). Baukiia.
Hegyi éghajlat, 1. Éf/hajUtt.

Hegyi eke (váltva forg^ eke). 1. Bee.
Hegyi fa (áir.), az aszbeeztnek egyik f^tája

;

ritkán használatos Nevezés.
Hegyi lanna. PöldOnk magasabb hegyvid^é-

nek állatvilága. A nagyobb hegyek állatvilága,

bár a legszorosabban az illet hegyvidék állat-

földrajzi régiójának megfelel állatvilághoz csat-

lakozik, m^ps oly különleges állatfajokat is tar-

talmaz, melyek a H.-ra jellemzk. így a mérsé-
kelt égövi irágyeken gyakran találhatunk sarki

állatokat. Azon magasságok, ameddig a külön-

böz állatfajok a különböz hegyekben felhatol-

nak, a széles-ség-i fokok szerint változnak. A tró-

pusi ós szubtrópusi tájakon az illet vidékre jel-

lemz állatok magasabbra juthatnak fel, mint a
mérsékelt és hideg égövi tájakon levk. Az Al-

pokban az emlsök kb. 3700 m.-ig hatolnak fel

;

itt találhatók a marmota és a havasi nyál. A Hi-

malájában viszont még 6000 m. magas£ágban is

vannak emlsállatok : még a majmok, tigris, leo-

párd, sakál is feljutnak itt 3OO m^magasságig.
Legnagyobb magasságig hatolnak fel a juh- és
ke^efélék. Az összes állatok között a legnagyobb
magasságokig jutnak el a madarak. A kszáli sas
és a szakállas saskesely az Alpokban, a kondor-
keselj-ü az Andokban, a sas és kesely a Hima-
lájában a legmagasabb havasok csúcsa fölött rep-

kednek. A H. madarakban aránylag nagyon gaz-
dag. A csúszómászók közül csak ni^ryon kevés
fi^' biija ki a havasok éghajlatát ; az Alpokban
2200—3000 m., a Himalájában 5000 m. magas-
ságig találhatók. Még kisebb számban találhatók

a H.-ban kétéltek. Halakra a Himalájában öOOO
m., az Alpokban 2300 m. magasságig bukkan-
tak. Igen jellemz hegyi és havasi fajok kerül-

nek ki a rovarok és pókok körébl. A lepkék kö-

zül fleg a bagolylepkék vannak a legnagyobb
fE^számban képviselve. A bogarak közül pedig

sok faj éppenséggel csak a nagyobb magasságok-
ban él. A puhatestek nagjon kevés f^al van-
nak képviselve, annál gyakoribbak azonban a
hegyi vizekben az édesvizek világpolgárai : a rá-

kok, férgek és véglények.

Tekintve a hegyeken a magasság szerint vál-

tozó életfeltételeket, könnyebb tájékozódás oéH^
bi meg szokás különböztetni a hegui, az tujn
és a havasi övet és az ezeken él kegyL alpi,

illetve havasi állatvilágot Közép-Earpában a
hegyi öv 800 méternél kezddik és 1300 méterig
tart ; az alpi l.%0 métertl 227ö méterig s 227ö
métertl 4öö0 méterig terjed a havasi öv. A hegyi
öv állatvilága nem annyira a íigok ktUönösségé-
vel, mint iijükább, tekintve azt, hogy ez öv az er-

dk öve, az állatok nagy számával tnik ki. Az
alpi állatvilágra jellemz a zerge, marmota,
havasi nyiU, havasi íajd, alpi fülemüle, szakál-

las saskesely, stb. A havasi régió állatvilágából

pedig említend : a havasi bolha (Desoriadiacia-

Us Nlc), havasi farkaspk, havasi pintyke, ha-

vasi oeka, hajnal madár, havasi poook, stb.

Hegyi flóra (oov.), a havasi flóra alsó határi-

hoz c^tiakozik (1. Havasi növémful) és igy az
elbbivel egyetemben magafwági hatíun anöles-
aégi fok ée a fekvés szerint változik. Náhmk s

általában Kötrtp-Bur6{MUMui átlagosan 600—1600
m. tengerf!»lettí magasságok közé tehet, melyen
alól a dombvidft flórt^a következik. Alsó öve a
H.-tóI elfoglalt területnek a lombos erdk öve,

amely mintegy 400 m. szAességfl, tehát 1200 m.
tengerfeletti magasságig teijed és felette fo^al
helyet a fenyvestk öve 1200—1600 m.
feletti magasHág között



Hegyi fogoly - 668 Hegyi ló

Hegyi fogoly (Perdix montana Brisson, áiiat),

a közönséges fogoly (1. Fogoly) sötét gesztenye-

szín, sötét rozsdavörös fej, fehér hasú és fehér

combú változata, melyet Brisson 1760. aLorraine
hegységeiben ltt példányok alapján írt le. El-
fordul Angliában és Európában egyebütt is.

Hegyi füz, 1. Fz.
Hegyi háború, hegyvidékeken viselt háború,

melynél a csapatok mozgása keskeny utakra és

hegyi ösvényekre szorítkozik és harántösszeköt-

tetések hiánya folytán az egymás mellettmköd
oszlopok gyaki'an napokig nem állíthatják helyre

egymással az összeköttetést s így a kölcsönös

támogatás lehetsége is vagy egyáltalában ki-

zártnak tekinthet, vagy legalább csak nagy-
nehezen juthat érvényre. A magas hegyvidék
rendszerint a lovasított csapatok és a járómvek
közlekedését is lehetetlenné teszi. Utóbbiakat

többnyire málhás állatok v. málhát hprdó emberek
pótolják. A szétszedheten konstruált lövegek (1.

Hegyi ágyú) szintén málhásállatokon szállíttat-

nak. A terep nehéz járhatóságánál fogva a moz-
gás ós elrejutás sokkalta lassúbb, mint rendes

körülmények között ; épúgy a csapatok élelme-

zése és egyéb szükségletekkel való ellátása. V. ö.

Kulin, Der Gebirgskrieg ; Günther, Die Krieg-

fUhrung im Gebirge (Berlin 1898) ; Simon, Prin-

cipes de la guerre alpine (Paris 1901 ; Maguire,
Strategy and tactics in moimtain ranges (London

1904) ; Krebs és Maris, Campagnes dans les Al-

pes pendant la Róvolution (Paris 1891—95) ; Balek,
Taktik (2. kiad., Berlin 1904); Po/a^^ Uber Be-
wegungen, Kampfe, Bofostigung und Verpflegung
in Gebirgslandern (Wien 1911).

Hegyi hús, 1. Aszbeszt.

Hegyi istenek, gyaki-an szerepelnek a régi

görögök mítoszaiban és képzmvészetében, A
hegyeket hol nalakban személyesítették meg (1.

Oreadák), hol pedig hatalmas fekv férfi alakjá-

ban ábrázolták a hegy-isteneket.

Hegyi juhok, a hegyes vidéken tenyésztett

juhok leíró jellegíi megkülönböztetése a sík vidé-

ken honos állatoktól. Leghíresebb H. az aveyron
és a larzac-fajta, ezek tejébl készül a világhír
roquofortsajt ; igen ismeretes és sokat emlegetett
továbbá a blackface hegyi juh, melyeket Eszak-

Angolországban tenyésztene k.

Hegyi kátrány, oly barnás, ragadós bitumenes
olaj, moly félig folyós és mintegy átmenetet alkot
az aszfalt ós a petróleum között.

Hegyi kecske v. havasi kereke, 1. Aplocerus.
Hegyi kék, a lazurit nev ásvány, melyet igen

tüzes világos kék porrá rölve vizi festéknek hasz-
nálunk.összotótelére nézve bázikus szónsavas réz.

Hegyi kina (növ.), 1. Exostemma.
Hegyi kristály, víztiszta kvarckristály, mely

rendesen csoportokban terem. Bányavirágnak v.

bányakristálynak is mondják, bár" sokkal hasz-
náltabb név a H., mely a nómet Bergkrysttill-nak
fordítása. Nálunk alig van bányaholy, ahol H.-t ne
találnának ; szépek kerülnek öolraoczrl, Kapnik-
ról. A legszebbek ós legnagyobbak a sváíjcl, to-

vábbá a dauphinói, a tiroli s a salzburgi Alpokból
valók. Gyönyör, víztiszta H.-t találni néha a
oarrarai márványban benve. Egészen vlztiszták,
teljesen átlátszók és sokszor tartalmaznak víz-

csepp- ós folyós szónsavzárványokat a brazíliaiak.

A berni Oberland ú. n. Zvikenstockján 1735. talált

«kristálypincébl» vagy 1000 mázsa H, került

el. Egy méternél magasabb és 400 kg-nál súlyo-

sabb H.-t is találtak már. Madagaszkár szigetérl

régebben 8 m. kerület kristályokat is hoztak. A
régi idben igen kedvelt drágak volt, serlegeket,

kancsókat, vázákat, tálcákat, csészéket stb. készí-

tettek belle. Ma leginkább pápaszemeket köszö-

rülnek belle, finom vegyi mérlegekhez 1 ámasztóul
használják, a pontos súlyokat készítik belle, azon-

kívül különféle drágakövek hamisítására is alkal-

mazzák. A megmunkálásra a H.-t leginkább Brazi-

liából hozzák. Itt-ott azonban még ma is használják
harmadi'end drágakül. A kereskedelembe ameg-
munkált H.-t különféle néven hozzák : mármarosi
gyémánt, r^eh gyémánt, okddentális gyémánt, raj-

nai gyémánt. A rajnai kavics, a csehek köve meg-
nevezések szintén H.-ra vonatkoznak. A finoman
repedezett és interferenciális színeket mutató H.-t

irisz-nék., irisz-kvarc-nak, szivárványos kvarc-
nak mondják. Némelykor zárványok vannak
benne (rutil, turmaUn stb), melyek, ha finom haj-

szálakhoz vagy tkhöz hasonlítanak, a H.-t igen

széppé teszik és nevök : hajas kövek, Venus Jutja,

ts kövek, szerelem nyila stb. A magyar királyi ko-

ronázási jelvények között a királyi jogar végén
egy 7 cm. H. gömb van, melynek három oldalán

sajátságos, oroszlánhoz vagy kutyához hasonló

állatok képe van vésve. V. ö. Schmidt S., A drága-

kövek.
Hegyi kúra, a hegyvidék éghajlata és terep-

viszonyainak fölhasználása gyógyításra. Éghaj-
lattani szempontból megkülönböztetjük a hegyi
klímát (300—700 m.), az alhavasi (subalpin) klí-

mát (700-1200 m), a havasi (alpin) klimát (1200-
1900 m.) ésafonnhavasi(hyperalpm) klimát (1900
m. fölött). Ha magas hegyvidékj alkalmazásba

:

havasi kúráról szokás beszélni. Az éghajlatnak a
gyógyítás szempontjából számításbajöv elemei

:

a leveg tisztasága, a légnyomás alacsonyabb

volta, a napsugárzás ersebb és gazdagabb min-
sége. Havasok téli klímájára jellemz a tartós

derültség, enyhe hmérséklet, rendkívül ers nap-

sugárzás. A szervezetre gyakorolt hatásokban

fontos, hogy a lélegzést ós szívmködést élénkebbó

teszi, a vérsejtek számát emeli, a zsír-elégést fo-

kozza, a fehérjogyüjtóst elsegíti, a psychet fól-

üdíti. Használatos a lólegzöszervek idült beteg-

ségei, az idegesség különböz formái, a csontok,

izületek s más szervek gümkórja, Basedow-kór
stb. ellen. Káros hatású súlyos szívbajok, vese-

bajok, nagyfokú tüdtágulás, érelmeszesedés stb.

eseteiben.

Hegyi len, 1. Aszbeszt.
Hegyi leveg, 1. Éghajlat és ÉghajlaU gyó-

gyítás.

Hegyi liszt (k»\.), oly lisztflnomságú, némelykor
habos mészkpor, moly mészkhogyok hasadékai-

ban, ürogoibon az által képzdik, hogy a meszet
feloldva tartalmazó szénsavas vízbl a szénsav

igen gyorsan diffundált és a szénsavas mész por

alakjában rakódott le. Hegyi tej is a neve. Fes-

tékül szokták használni. A finom diatoma-íoldet

(I. o.) szintón H.-nek szokták nevezni.

Hegyi ló, 1. Ló.



Hefrylmádás Heiryi vasutak

Hegyimidás, I. HegykuHuu.
Hegyi mahagóni (nsr.), L Cercocarpus.
Hegyi marha, általában a magasabb hegysé-

gekbi tenyésztett marha leiró jelleg me^lcülön-

böztetése a síkvidókon tenyésztett állatoktól. Ná-
lunk azonban többnyire csak az Alpok marba-
fajtáit, neveaeteeen a svájci barna marhát, az

iimtálit, az alganit, a szimmentálit stb. nevezik

így. melyelEet jó tejelóképességtlkért nálunk is

teny^ztenek.
Hegyi mész, 1. Seénmész.
Hegyi olaj (iar.), a. m. kóoltg v. petróleum.

Hegyi pálma, I. Chatnaedorea.
Hegyi pálya, I. Heffyi vasutak.
Hegyi parafa (isv.),az aszbesztnek egyik fajtája.

Hegyi párduc, 1. Hópárdm'.
Hegyi patakok beépítése, 1. Vízmosások meg-

kötése.

Hegyi pinty vagy téli pinty (FringiUa monti-
fnuqilla L., 4u»t), az Éneklk (Pcmeriformes)
rendjébe és a Pinty'félék családjába tartozó madár-
faj. Feje és háta kékesfekete ; alul fehér ; torka,

b^ye és melle rozsdasárga. Hossza 17, szárnya

9, farka 7 cm. Európa és Ázsia északi részében
tartózkodik, ahonnan télen déli vidékekre vonul.

Magyarországba télen nagyobb csapatokban ér-

kezik.

Hegyi sertés (turóczi vagy oláh sertés), így ne-

vezik a Kárpátokban és az erdélyi havasokban
tenyésztett közönséges disznót ; e lassan fejlödó

s ni'h.z.ii hízó állat jó íz húst és kevés zsírt ád.

_'fny szívós és edzett állat, melyet a fel-

i lengyel sertéssel nemesítenek.
Hegyistenek, I. Hegyi istenek.

Hegyi szappan (ásv.*), feketés, ersen zslroe ta-

istartalmá agyag ; zslrkó- vagy gipsz-

LTú. VÍzben sustorgás közben megy
.-/A't. Gyapjút kallóznak vel, innen a neve. Leg-
nafryobb mennyiségben Skye skót szigeten bá-

nyá.s.szák. továtil)á Csehországban Bilin vidékén,

stb. Nálunk Kniviyben némely zsíros agyag eróson

megküzeiíti a H.-t.

Hegyi szél, hegyvidéken szabályosan elfor-

duló légáramlás, mely éjjel a hegyrl a völgy felé

tart. Mivel helyi hatások következménye, minden-
V"" '••'••'"^•"'v!. ha az általános légáramlás gyenge,

/. általános ersebb hatások elnyom-

j :- -. jü a völgyiszU{\. o.).

Hegyi szurok a. m. aszfalt.

Hegyi tatár. 1. Csuvas.
Hegyi tea (bOt.), 1. Qavtíheria.

.

Hegyi t^ (í«t.), 1. Hegyi tiszt.

Hegyi tüzérség, a hegyi háborúban használa-
tos tüzérség. Nálunk a 7 cm. rméret hegyi

ágiin (I. 0.) és a 10 cm. rméret hegyi tarack van
rendszeresítve.

Hegyi vi^ (i>v.), a vastímsóhoz hasonló szul-

fát, melyet timsöpalák szoktak kiizzadni; mi-
vel kezdetben vajpnhaságú, esért H.-nak nevez-

ek el.

Hegyi vasutak (ném. Berghahnen, ang. motm-
Uiin raUtoays, franc, cheminsdeferaemontaane,
•

'
' ' •^f'di montaana ; két kévmeüékldtá és

:altal). A H. fogalmánMC megértéséhez
. .„ :.,. o tudni, hogy a vasutakat a terepviszo-

nyokszempontjából miképen osztályozhatjuk

:

A) Síkvölgyi vasutak, amelyeknél völgymenet-
kor a kerekeket fékezni nem szükséges, a legna-

gyobb emelkedés
5<>/o<,,

a körívek sugara 1000
m.-nél több.

B) Dombosvidéki vasutak, amelyeknél a legna-

gyobb emelkedés löVoo ^ ^ körívek sugara 600
m.-nél több.

C) Hegyi vastdak ismét kétfélék

:

I. Hegyséavasutak azok, melyek a már meg-
lev vasúti nálózathoz csatlakoz\'a, hosszuk leg-

nagyobb részén valamely hegyes vidéken halad-

nak át. Rendszerint két magas hegység által el-

választott ország vasúthálózatát kötik össze és

így a világforgalmat könnyítik. Úgy kell a hegy-
ségvasutakat építeni, hogy azok a többi vasút
szabványaihoz alkalmazkodva, lehetvé tegyék
átmen vonatok közlekedését.

II. Hegmsncsvastdak egy, esetleg a meglev
vasúti hálózattal semmi összefüggésben nem álló

pontot egy hegycsúccsal kötnek össze és fleg
kirándulási célokra szolgálnak.

I.A hegyséavasutak rendszerint valamely völgy-
ben épülneks aimak mentén érik el 25—.SOo/m-os

emelkedéssel a vízválasztót. (Az /. számú táblá-

zat a nevezetesebb magyar, a IV. számú pedig a
külföldi hegységvasutaik nevezetesebb adatait tar-

tolmazzii).

A vízelválasztó átszelése hosszabb alagút nélkül

is történhetik (Brenner, Beniina), de legtöbbször oly

nagy hegytömegekkel (Gotthard, Simplon) állnak

szemben, hogy az alagutat elhagyni nem lehet. Mi-

után a völgyek fels része annyira meredek, hogy
azt a völggyel párhuzamosan épített adhéziós

vasúttal megmászni nem lehet, mesterséges úton
kell ezen segíteni. A nagy hogységvasutak épí-

tésénél a vasutaknak mesterséges meghosszabbí-
tásokat, ú. n. kifejtéseket (az i. számú ábra a
Bemina-vasút Úfejtését ábrázolja) adtak, hogy a
szükséges magasságot elérjek. A vonalkifejtés

többféle : a vasutat oldalvölgybe vezetik (Körmöcz-

bánya mellett, a Brenner-vasút Sterzingnél. a
Mont-Cenis Modane mellett); a fv ' - itón

köralagutakkal (Gotthard, Albula) ak-

tokkal (Bemina) kombinált hurkokai .^v.A.>oaek.

Az amerikai vasútépítk a fvölgy többszöri át-

hidalásával érik el ezt a célt.

Európában a legnagyobb tengerszin feletti ma-
gasságokat (természetesen a hegycsúcsvasutakat

leszámítva), asvájci keskcnyvágányú vasutak érik
el : a Laadquart-Davosi 1634 m. és az Albula-

vasút alagú^a 182.3 m. magasan van. A >

rikai vasutak 4700 m. magasságot is elén .

Hegységvasntaknál a helyes vonalvezetés és

az állomások oélsaerú elhelyezése érdekében ta-

nulmányozni kell az idjárást ; a meUékvölgye-
ket ; a hegyi patakokat és vízlefolyásokat ; geo-

lógiai viszonyokat (csúszórétegek) ; az építhe-

lyek hozzáférhetségét : ai einberek, munkások,
az igavonók és az építanyagok szempontjából

;

a lavinák és kzáporok útját (Gesinse) ; a szük-

séges alagutak helyét
Az adhéziós hegységvasntak emelkedési viszo-

nyainak határa a mozdonyépítés elrehaladása-
val változott Eleinte 10— 15«/9o-nél nagyobb
emelkedést nem bírtak alkalmazni. 20</oo emel-

kedésnél kötélüzemet (Erkrath-HoohdahI, Elber-
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féld mellett ; Aachen-Eonheide) kellett alkal-

mazni. Az els Giovi- vasútnál (Gónua mellett),

amely 35'4Voo emelkedés volt, ugyancsak kötél-

vontatást rendeztek be.

Újabb idben a fogaskerek és adhéziós vasúti

vegyes üzem nagyon elterjedt és mozdonyok
cserélése nélkül mennek át egyik pályáról a má-
sikra, ami még nagy hóakadályoknál is elnyö-
sebbnek bizonyult, mint a kizárólagos adhéziós

üzem. Ezért új hegységvasutak építésénél alapo-

san meg kell vizsgálni, hogy ez a vegyes rendszer
a mesterséges meghosszabbításnál nem elnyö-
sebb-e Igaz ugyan, hogy rövid darabon a felépít-

mény drágább és a menetsebesség kevesebb, de
viszont a drága és nagy mtárgyak, alagutak
elmaradása, tov. az üzemhosszuság megnagyobbí-
tása még több pénzbe kerül.

A vegyes üzemnél a mozdonyok két külön gé-

pezetet alkotnak, tehát a mozdonyoknak négy
hengerük van, úgy, hogy a fogaskerék segélyé-

vel a fogasszakaszokon ugyanazon vonatsúlyt
vontatják a hegyre, mint amelyet fogaskerek
üzem nélkül a közönséges adhéziós szakaszon, de
nagyobb sebességgel vontatnak.

a) Európában. Az alpi vasutak Európa egész
forgalmára átalakítólag hatottak és új korszakot
nyitottak meg. A legrégibb alpi vasút a Sem-
meringi vasút (1850—54), amelyet a Brenner
(18fi7)'a 3fo«í Onw'(1871), a Rudolfyast{lS7S),
a Gizella vasút{l87o), a Salzkammergut {1877), a
Gotfhard (1881), az Arlherg (1884), aLandquart-
Davos{lSdO), az Albula (1H03), a Simplon (l906),

a Tauem — a Karaivauken — és a Wochein
(1905-1907), St. Pölten-Mariazell (1907), a Ber-
niva (1909), Aspang-Friedherg (1910), a Mit-
tenwald (1912) és Lötschherg (1913) vasutak kö-
vettek.

Jelenleg építik: a Furka (Brieg-Göschenen)
vasutat. Tervezik a Landeck-Pfunds ; a Mals-
Ofenhágó-Zernetz ; a Greina; a Bernhardin és

a Mont-BIanc vasutakat.
Az alpi vasutak vagy alagúttal (Mont-Cenis,

Gotthard, Arlberg, /^Ibula, Simplon, Tauern, Ka-
rawanken, Wochein), vagy egy hegyszoroson ke-
resztül (Semmering, Brenner, Bemina) létesíte-

nek összeköttetést Észak- és Dél-Európa között
a Földközi-tenger felé.

A legtöbb hegysógvasút, de különösen a Gott-
hard-, az Albula- és a Bemina-vasutak mtár-
gyaik kiválósága folytán is nevezetesek.
A 3. ábra az Albula-vasút általános helyzet-

rajzát mutatja.

A Simplon-vasút a világ leghosszabb (19,770
m. hosszú) alagútját foglalja magába. A Simplon-
vasút szükségességét legjobban bizonyítja az a
körülmény, hogy a Páris-Milanói távolság a Gott-
hardon vagy a Mont-Cenis-n át 1056 km., amig
a Simplonon asak 979 km., ami 7—8% útmeg-
takarltásnak felel meg. Az új osztrák alpi vas-
utak építése után a München-Trieszti távolság
232 km.-rol, Prága-Trieszti távolság 168 km.-rel,

Svájc-Trieszti távolság 110 km.-rel és a Bécs-
Trieszti távolság 89 km.-rel rövidült meg, ami
eléggé beszédesen mutatja a vasutak fontosságát.
Az alpi vasutaknál a legnagyobb emelkedést az

Albula- és a Qiovi-vasutaknál találjuk: 35«/oo, az

Arlberg 31-47oo. a Gotthard 270/00, az új osztrák
alpi 250/00 emelkedésüek.
Németország hegységvasutai közül nevezetes

a Schwarzwaldi(Hornberg-Sommeran)és aWalds-
hut-lmmerdingeni.
A Magyarország hegységvasutaira vonatkozó

fbb adatokat az I. táblázatban foglaltuk össze.

Legnevezetesebbek azok, amelyek fels Magyar-
országot összekötik Sziléziával és Galíciával, a
nagy magyar Alföldet Erdéllyel és Erdélyt Ro-
mániával, mégpedig: Zsolna-Teschen ; Csácza-
Saybusch ; Kralován - Szuchahora - Novj^targ

;

Eporjes-Orló-Tarnow ; Sátoraljaújhely - Mezla-
borcz-Przemysl ; Ungvár-NagybereznarSambor

;

Munkács-Lavoczne-Stryj ; Máramarossziget-Kö-
rösmezö - Stanislau ; Nagy-Várad - Kolozsvár

;

Brassó-Predeal-Sinaja; Nagyszeben-Vöröstorony-
Piatra ; Karánsebes- Orsóva.
Meg kell említenünk a most épül dalmát vas-

utat, amely a Zágráb-fiumei vonal Károlyváros
állomásából fog kiindulni és Ogulin-Kiskapelán
át Dalmácia Knin állomásán csatlakozik az osz-

trák államvasutakhoz. Az osztrák vasutakhoz a
Károlyváros-Möttling-Rudolfswerthi vasút ki-

építésével kap összeköttetést.

Az Olaszországon keresztül vonuló Apennin-
hegység kényszerltette az olaszokat, hogy az
olasz hálózat kiépítésének elkezdésekor merész
vonalvezetés vasutakat építsenek. Még az ötve-

nes években épültek a Bologna-Pistoja, Genua-
Spezia és a Genua-Turin (Giovi) vonalak. A nagy
szintkülönbségek miatt ers emelkedésekkel és

éles görbületekkel építették. Ez azután a megnö-
vekedett üzemet annyira megnehezítette, hogy
kénytelenek voltak pl. a Gonua-Turini (Giovi)

vonalat új íránynyomon megépíteni. Újabb hegj'-

ségvasutak Olaszországban ezek : Parma-Spezia

;

Foligno-Ancona ; Terni-Rieti-Aquila ; Róma-Sal-
mona; Foggia-Nápoly. Legnagyobb emelkedése
a Giovinak van : 300/00, a többieknél maximmn
25%o fordul el.
Franciaországban a nagy alpi vasutak : Mar-

seilIe-Nizza-Genua és Lyon-Turin (Mont-Cenis)

mellett még említend a Murat-Aurillac (Cantal

hegység) közúti vasút.

Angliában, Svédországban, Görögországban,
Oroszországban is találunk hegységvasutakat, de
ezek a többi európai vasutaknáljolontéktclenobbek.

b) Amerikában. Nagyszer tájképeket njiijtó

hegységvasutak vezetnek át Észak-Amerikában
a Sierra-Novadán.

De ennél sokkal nevezetesebbek a Délamerikai
vasutak, még pedig az Antofagaste-Oruro vonal,

amely a bolíviai PotosiésKio-Mulati városok közt

4880 m. magasban halad el a tenger színe felett.

Ugyancsak Boliiiáhan van a Collahnasi-Ascotani

vasút (4820 m.), a Lima-Oroya vasút (4800), az
Arica-La-Paz-vasút (i624 m.). Peruban a déli

vasút (4624 m.), a Mollondo-Arequipa-Puno-vasút

(4171 m.). Most épül Peru és Bolívia közt az
Oroya-Cerro de Pasco-vasút (4352 m.). Ecuador-
ban nevezetos a Quitói-vasút (3000 m.).

Ezeken a vasutakon uovezetesok a merészen
épült hidak és viaduktok [4. ábra). Építésük a

munkások hekatombáival volt lehetséges. Így az

Oroya-vasútnál több mint 7000-en haltak meg.
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e) Ázsiában fleg a keletindiai vasutak közül
a'>k, am^ék: Éoak-BengAliában vannak és a
HiniHlaja-lMgTBégMé mennek, tnnek ki mint

isatak.

frálidban. A Great-Western vasút
icsvasuiak. Bzek rendszerint rövid,

N'scpnrtak, amelyek rendkívüli emel-
'^'".ok ée üzonük legtöbbször az

növelésével bonyolittatik le.

iii.uuti.> begycsúcsot könnyen hozzá-
tenni. Az els ilyen vasatakat fleg

' "k sxállitására használták; i^abb

iristaoölokxA. A hegucaúesvasutak
szépen eOuüvezdt súrlódó sínnel, fo-

gaskerékkel vagu dróthöíSOd készülhelnek.

1. Adhéziós hegtfcsúcstxundak. a) Gözüzem-
mel. Adhéziós vasotat gözüzcnunpl l(y>l^-\g lehet

ípíteni, amennyiben nem kell ttilnagy terheket

vontatni. Ilyen pl. Zürich mellett az tli-hegyre

viv 9*2 kín. hosszú vasát, amelynek végállo-

mása a tenger sjdne felett 814*5 m. magasságban
van. A vasútnak átlagos emelkedése 50 */m> ^®
a végaö 809 m. hosszú szakaszon 70 Vm ^ emel-
kedés. Valamivel kedvezbb az 1 m. nyomtávol-
ságra épült 67 km. hosszú Rigi-Kaltbad-Schei-

deck-i vonal, amelynél a legnagyobb emelkedés

50*/o, és a legkisebb ívsugár 150.

b) Az elefdromos üzem mindezeknél nagj'obb

(llü—120 •/««) emelkedéseket is megenged. Elek-

tromos vasutaknál a völgymenet, a fékezés biz-

tonsága miatt, mérvadó.
A legnagyobb emelkedésüek a Le Havre-St-

Marie (llöVoo) ^^ * Linz-Urfahr-Pöstlinbei^

(105 */m)- Budapest környékem is van három adhé-

ziós elektromos heg>i vasút, még pedig a zugli-

jreti : 55 •/oo- a hvösvölgyi 30 */«« és a fái^as-

réti 5.3 "/oo emelkedéssel.

2 Közt'pen elhelyezett súrlódó skmd. A surló-

dá.^: növelésére a Feli-féle rendszer ssidgálhat. A
két futó sín közé egy 3-ik sínt fektetnek le, amely-

hez egy vagy több pár kerék feszíthet egy külön-

leges gzhengerrel. Ilyen rendszer volt a Mont-

Cenis vasút 77 km. hosszú 77 **/« emelkedés or-

szágúti szakasza, amely 1868 évi június hótól

1870 évi szeptember hóig volt üzemben. Ezen-
kívül Braziliában (Cantagallo) és Uj-Zélandban,

Angliában (Laxey-Sneafell) 90 */m-^ hasznának.

Hanscotte annyiban javított Feli rendszerén,

hogy a súrlódó kereket légnyomással nyonya a

3-ik sínhez. Ilyenek : a Pioj deDöme vasút, amely
1029 m. magasságkfllönbség és a Bourboule
vasút

3. Fogaskerek vasutak (1. a IIL tabellát).

Posraskerek vasataknái az adhéziótól függetle-

nek vagyunk. A vontatást az alkalmazott fogas-

ken k méretei és a biztmiság kérdése határosa.

A mozdonyról ht^tott egy vagy tObb IbgadEertt

rendszerint a két sin kosé sserdt fbgavúdba és

ennek segélyével a magatdw kapaszkodik. A fo-

gaskerék tengelye, illetve a fogadcorekek vízszin-

tesen vagy íttj^^yesen állhatnak.

Fogaskerek vasutakat a tuligdonképeni göz-

mozdonyú adhéziós vasutak eltt is építettek.

Blenkinshop 1812. öntöttvasból készült Ibgasru-

das vasutat épített, ahol a fogaarúd volt a járó

sin. Cathart 1847. Madison-Indiampolis közt

ugyancsak öntöttvasból készült fogasrudat készí-

tett, de már a két futóéin között. Aíarsh 1866. a
Washington-hegyre folyt vasból készített fogas-

rudas vasutat épített. Riggenbachnak 1870. sike-

rült az els, minden szilárdsági feltételnek meg-
felel fogasrudat, amely két (J tartóból áll, szer-

keszteni.

Bissinger és Klose annyit javítottak e rend-
szeren, hogy a fogasmdakat kiválthatókká tet-

ték. A berni gépgyár javítása abból áll, hogy a
fogasrúd oldalt, a fékezés hathatósabbá tétele

szempontjából, kiálló ajkakkal van szerkesztve.

Az ^6^-rendszemél két vagy három egymás
mellett fekv, de egy-egy fo^al eltolt fogazott

rúdba kapaszkodik be a fogaskerék.

Fekv fogaskerekeknél a fogaskerék az oldalt

fektetett fogasrúdba kapaszkodik (Locher-^vnd-

szer).

Megemlitendk még az Optz^'-rendszer, amely-
nél a ketts fogasrúd lépcszetesen van kiképezve
és a StndhTendszer (Jungfi^u-vasút), ahol a fo-

gasrúd &gy a célra hengerelt sínbl van marózás-
sal kivájva.

Változó emelkedéssel bíró vasutaknál gazda-
sági szempontból és azért, hogy a vonal néhány
részén gyorsabb legyen a menetsebesség, a fogas-
rúd csak a nagyobb emelkedés szakaszokon hasz-

náltatik és a fogaskerek mozdony úgy van
szerkesztve, hogy a kapaszkodó kerekek, ott, ahol

szükségéé, leereszthetek (vegyes üzem).
Vegyes üzem fogaskerek vasút Magyaror-

szágon a Tiszolcz-Zólyombrezói és a Karánse-
bes-Hátszegi.

Azels személyszállító fogaskerek vasút 1870.
Bem mellett épült 100*,'o<, emelkedéssel 1871-ben
épült Vitznauból a Rigire egy turista vasút 250*/m
emelkedéssel. Ezt követte a budapesti-svábhegyi

vasút és a bécsi Kahlenberg-vasút 1874. és az
Arthból a Rigire vezet 1875.

Az els vegyesüzem fogaskerek vasót a
Rohrschach-Heideni voU, amely 1875. készült
Miután e vonalon az üzemet téloi még nagy hó-
eséskor is fenn kell tartani, afogasrodat magasra
kellett elhelyezni. A 7106 m. hosszú, 180*7^-08

anelkedésú vasút 1875 óta zavartalanul van
üzemben. 1876-ban épült az els 1 m. nyomtávol-
ságú fogaskerek vasút (Wasseraiflngen) és 1885.

az els Abt-rendszer a Harz-hegységben (Blan-

kenburg-Tanne), amely 27 km. hosszú és 60*/m
emelkedéssel bír.

Külön kBÜ memndékeznfink aJwufrou-ynsát-
ról. amely hoassuiak 80*/,-án alagáttan megy ós

ép ezáltal teszi lehetségessé azt, hogy ^tésebár
lassan, de biztosan halad elre. A JnngfhHi-vaa-

utat 1899. kezdték építeni és 1917-re kész. Álta-

lános látképét a 2. ábra, a mozdonyt az 5. ábra
mnta^a.
Ma már belátták, hogy a fogaskecékraodszer

nemcsak kirándulási célokra készült vasútnál

használható jól, hanem nagyobb teherforgalmat

lebonyoUtó vasutaknál is, fi^leg ott, ahcri a nehéz
terepviazooytdc meDett alagotekal és vladakto-

kat kellaie építeni. Ilyenek a Borner-Oboariánd

vasú^ai,Eisenerz-Vorderberg. Bcirut-Damasikns,
az Ihnenau-Schlensingeni, a Uarz hegység vasút-

jai és a fent már említett Tiszolez-Zólyombrezó
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ós Karánsebes-Hátszegi. Meg kell említenünk a

Wetli-Tenáazert, amelynél a fogaskereket egy
végtelen csavar helyettesíti, de az els ilyen vas-

útnál nagyobb mérv baleset történt, úgy, hogy
azóta ilyen vasutakat nem építenek.

4. A drtkötélvasutakat eleinte csak bánya-

üzemnél vagy vasútépítéseknél anyagszállításra

használták. Az üres kocsikat a lefelé men meg-
terhelt kocsik húzták fel. Amikor terhelt kocsik

mentek hegynek v. pedig a terhelés változó volt,

akkor ellensúlyokat kapcsoltak be.

A nevezetesebbek érdekesebb adatait a II. ta-

bella tartalmazza. Az els személyszállító drótkö-

télvasútLyon mellett a CroixBosse-hoi (1862) ké-

szült, amelynek hossza 489 m., emelkedése 160''/oo-

Ezt követte a budai várba vezet (1870). Ma már,
mint a mellékelt táblázatból látható, nagyon el

van terjedve. Különösen kilátó pontokra érdemes
drótkötólvasutat építeni, mivel egyszerbben
építhetó és olcsóbb üzeme van, mint a fogas-

kerek vasutaknak. A drótkötélvasutak sebessége
1—3 m. másodpercenkónt.
A drtkötélvasutakat kétféle szempont, még

pedig : A) a hajtóer és B) a pálya szerird osztá-

lyozhatjuk.

A) A hajtóer szempontjából vannak : a) víz-

túlsúllyal, b) motorikus ervel mköd vasutak.
a) Víztnlsúly esetén a fels kocsit az alsó ko-

csi megterhelésével arányosan vízzel töltik meg
és ennek segélyével vontatják fel az alsó kocsit.

b) Motoros er alkalmazásánál a motor rend-
szerint a fels állomáson van. A drótkötél egy v.

két kötéldobon át van vezetve, hogy elég súrló-

dás legyen. A motor a kötéldobot megfelel átté-

telekkel hajtja és a sebesség szabályozása és a
fékezés ennek segélyével történik. Ezen féktl
függetlenül a kocsinak saját külön mködésbe
hozható fékje is van. Az alkalmazott motor le-

het gz-, robbanó-, vlzerö- v. elektromos motor,
aszerint, amelyik az adott esetben a gazdaságos.

B) A pálya szemponfjábólwannak : a) szilárd,
b) fiigg V. lebeg drótkötélvasutak.

a) Szilárd palyatestü drótkötélvasútnál (budai
várba vezet) a pályatest ép olyan, mint más
vasútnál és lehet egy- v. kétvágányú. Az egy-
vágányú V. kétvágányú, de csak háromsín vas-
utaknál a középen van egy kitér. Legnagyobb
emelkedés a Virgl-vasút(Bozen), amely 700o/oo-es.
A hosszú vasutakat helyes több szakaszra osztani
(pl. Stanserhomvasút, amely 3 részbl áll : 1347,
1090 és 1276 m. hosszú szakaszokból, amelyek
1400 m. magasságkülönbséget gyznek le), ne-
hogy túlhosszú legyen a kötél, ami a melegokozta
hosszváltozások miatt is kerülend.

b) A függ vagy lebeg vasutaknál a kocsik
rendszerint egysínen vagy egy drótkötélen lógnak.
A kocsi súlypontja tehát a sín alatt van és mozga-
tása egy második drót segélyével történik. Van-
nak olyan íügg drótkötélvasutak, ahol közbens
tartókra van a kötél felfüggesztve. Ilyenek a
Loschwitz-i Drezda mellett; a Kohlern-hegyre
Bozon mellett (1. a 6'., 7. és 8. ábrát); a Vigil-
hápóra Meran mellett (1481 m.) ; az Aigiiille du
Midire Chamonixból (3850 m.) viv vasutak.

lízckkel szembon a Wetterhornra, a salzburgi
Mönchsbergre, a Bürgenstockról a Hummets-

wandra vezet vasutaknak nincs közbens alá-

támasztásuk és így tulajdonkép íi/í-eknek tekint-

hetk. A Jungfrau-vasút legfels szakaszát is így
fogják építeni.

Hegyi viasz (ásv.), vaskos, viaszkülsejü, néha
erezetes-rostos ; a mikroszkóp alatt felismerhet,

hogy finom szálak nemezszer szövedékébl áll

;

a fötörése lapos kagylós, a haránttörése szilánkos

;

igen lágy, gyúrható és tapadó ; reáes fényben
zöldes-barna, átes fényben sárgásbarna-jácint-

piros, csillogó ; az éleken áttetsz ; kellemes szaga
van. Kémiai összetétele a mesterséges paraffiné-

val azonos : CnH2n összetétel szénhidrogén
;

62—ee^-on tiszta olajszeinl folyadékká olvad;

magas hfokon világos lánggal ég ; terpontinben

és benzolban könnyen, alkoholban és éterben ne-

hezen oldható. Termhelye : Slanik Romániában,
Boryslaw Galíciában, Baku a Kaspi-tó mellett.

Tudományos neve ozokerit.

Hegyi zebra, 1. Zebra.
Hegyi zöld a. m. malachü-zöld, melyet finoman

rölve, iszapolva, olaj- és vízfestéknek használnak.

Tompafény, kevéssé ellentálló, kénhidrogén ha-

tására megfeketed festék. Schweinfurti zölddel

hamisítják, mely azonban mérgez hatású.

Hegyi zsidók. Zsidó vallású néptörzs a Kau-
kázusban. Köriilbelül30,000-en vannak ós rende-

sen elkülönített csopoiiökban élnek az egyes köz-

ségekben. Sajátságos keleti ruházatban járaak.

Legnagyobb számban találhatók Baku és Da-
gosztán kormányzóságban, valamint a Batalpa-
sirszktl D.-re es Kubán fels részein. A H. álta-

lában rövid fejek és tat (1. o.) nyelven beszélnek.

Hegykapitány,a hegyközségek választott feje.

Hegykatlan, 1. Hegy.
Hegyképzödés, újabb magyarázata Siiess Das

Antlitz der Erde cím munkájának megjelenésé-
nél (1883—1888 és 1909) kezddik. Suess a föld

felületén kilenc geotektónikai s földtörténelmi

egységet különböztetett meg. Az atlanti féltekén

1. Laurentiát és 2. Gondvanaföldet, amelyek-
nek folgyrödése még az algonki id eltt meg-
törtónt. Az elshöz Kanada, Grönland és talán a
Hebridák Ny.-i része tartozik Skócia Ny.-i eló-

hegycivel, a másodikhoz Brazília, Afrikának najTN

része, Madagaszkár és Koletindia. Ezek a terüK

tok a mezozoikum nagy részébon szárazak volta '^

s csak a középs ki'étában korültek ismét tengi :

alá. 3. A praekambri cseh masstiitim, mely ön-

álló horszt alakjában Európa közepében jelent-

kezik és a szomszédos hegységckkiíl seramiféle

látható összefüggése nincsen. 4. Kaledónia prae-

devoni gyürdési zónája, amely Nagj'-Britannin

és a Spitzborgák nagy részérc jiz Orkney és Shi i

land szigetekre ós Skandinávia Ny.-i részére t<>r

jed ki. 5. Az ázsiai vagy enrímai felépítéshí

tartozik Ázsia a keleti szigetkoszorújával, kivév.

a dekani, ceyloni és ószakkeletszibériai masszí-

vumot (Angarafóld). Európa a cseh masszivTim.

Kaledónia és a Ny.-i Hebridák kivételével, Auk
rikában a Rocky Mountains és Afrikában az Atla

hegység. Felgyürdését úgy a Hercyni, mint
tercier redözésnek köszöni. 6. Kaphegység ; eg..

nagy lánchegység maradványa, meiynek nagy
részét ma a délatlanti és délindiai oc«ánok borít-

ják. 7. Axistralia és Oc«anicia egy igazi lánchegy-
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ség fSvonnlfttáiuik látásának, de jörésit még isme-

retíenek. 8. A fiatal Andm-gyir^iéB Amerika
Nv.-í siélén halad. ÉBxak-Amerikában E.-on a

' vulkánnál keidödik 8 a Rocky Moontain-

t töbfaeaöri megtörései hoaödik végig

£..sutK-.-MU6rIkán s Dél-Amerikában Bolívián és

Argeotiiiáiiíát folytatódik kOriUbeiai a d. sz. 68*-ig.

9. Ániarkhs ; valószinfllegegy Ónálló praekambri

terület
^ f<>MimkönIevö hegysége képzódéee nem eg>'

ítént, hanem hosszú és változatos molt-

öleg két korszakban folj-t a hegységkép-
;: -*• - rit-nzivebben: a felsókarbonban és a tercier-

^ i ! i,'H)lógiai vizsgálatok kimutatják, hogy ab-

: italomról efry korban sem beszólhettink.

it kialakultak azonban olyan területek,

fsszú idn át relatíve nyugodtak marad-
- inás területeken ismétld radiális és

taogoaciális radöxéeek és töréeek mentek végbe

8 ily tertíkMmn képzdtek a sokszor 7000 m.
mélységet meghaladó méljedéeek. Ezeket Dana
ntáo geosiinklináliaoknak nevezzük. Suess szerint

azok as erk, amelyek a hegységek ránoosodását

okolták, eaeÜMl a régi sfllyedésektl származ-

tak, úgy. hogy a stllyedésnél a régibb tömegre
gvakorolt nyomás a tengerfenék széls részét

(}sszen>'omta. A földünkön kimutatható ers H.-ek

zónája általában egybeesik a szeiszniikns és vnl-

kános zónákkal.

\ hegységek felépítésére különösen azok a

vizsgálatok igen jelentsek, melyekot az Al-

pokiul végeztek. Suess ismerte fel elször az

1870-e8 évek elején, hogj- az Alpok nem szim-

metrikus hegység, mint addig hitték, hanem hogy
azok délrM m% vannak tolva és északon egy ko-

rábbi massrivimihoz hozzászorltva. Azntán Heim
véglett a Tdi és Windgálie csoporton, különösen

a Olanisi ketts redn alapvet munkát. Suess
OPTÍnt »z .\Ipok egj' nagy, az Alpokhoz hasonló fel-

.'
" • Ln,'ségnek, a tercier Alpidoknak a ma-

amely hegj'ség horstszerü niaradvá-

tivoKnan visszamaradt praepermi Altaidák között

a'Pontustól a Gibraltárig húzódott. Európa tercier

redzései mind az Altaidák horstjai közé esnek s

az itt képzdött hegységeket posthumus .Altaidok-
nni- r,o.-/^-»ii- v,,^t i-íi-^ii csak az Alpok jelentéke-

tal a Spitzbergáktól a
.L.„ ...... -; :.aga leghatalmasabb post-

! özéét is képviselik, ugyancsak Suess
! Azt is, hogy a Kárpáti és Apennin^

a ; tatásig és hogy a Déli-Alpok ide-

i: l'ozn^ az Alpokban, ó azért ezeket
:t : t a f uit éé boszniai hegyvonulatokkal együtt
ii: i: i i.iKtridákat választotta külön.

Az>m nagybecsú munkálatoknak folytatása gya-
nánt, amelyeket az Alpokban Suess és Heim
m'^gindítottak. a hegységek képzdésére <y teó-

rin kolt»tkezett, amely mint útredözö é« fed'
ia ismeretes s amelynek felálútása

Schardt és Lugeon nevéhei fOsdik.
r. 11 t•^>^ia szerint a horizontális erk létrehozta

ro!4zés áttolódik a már lerakódott képzdmé-
nyeken ? azokon összegyúrt hf^"- ''•* épít föl.

Az ezyes onxégokbBn végzett ^gálatok

alnpján a geológusoknak miu^i ^.^-^ ob száma
csatlakozik e teóriához.

Rémi SiMfy UtScona. LX. UL

Hazánkban a fedredk kérdése még nincsen
eldöntve, azonban az eaen szemponttiól í^abban
átvizsgált területeken simett eredmények itt \&

valószínvé teszik, hogy hegységeink egyik-má-
sikának felépítését esen teória segélyével köny-
n>'en meg lehet világítani. Leginl[iU>b elrehalad-
tak az észlelések a krassóeiOrtoyi hegységben,
hol Schafarzik és ífyrgoci vizsgálatai a fedre-
dk szerepét a hegységképzd^)en valószínvé
teszik. Hasonló jelenségek mutatkoznak a Bihar-

Kodm-hegységben, hol apermiképzdmények 10—
15 km. szélességben fedik a fiatalabb képzdmé-
nyeket.

A hegységek képzdése cicának magyaráza-
tára több teória van, amelyek közül a geológu-

sok legnagyobb része, mint a legvalószinübbn^
látszót, az ú. n. kontrakciós v. zsugorodási teó-

riát fogadta el. Ezen teória szerint aPöld középs
réeztoek kihlésével a Föld térfogata s így kerü-
lete is kisebbedik s ezáltal a már megszilárdolt

fels kéregben feszülts^ támad, amelynek fel-

bomlása sülyedéseket és redz mozgásokat idéz

el. A földkéreg kerületének kisebbedése igen te-

kintélyes lehet. Így pl. az a hegytömeg, amely az
Alpokban öasze van ráncolva, szintes telepü-

lésben legalább 600—1200 km. széles területet

foglalt el. Ennek a teóriának az az elnye, hogy
vele a földkéreg minden m<»sgását s úgy a szeiz-

mikus, mint a vulkános jelens^ket meg tudjuk
magyarázni s egy okra, a Föld kihlésére vissza-

vezetni. A Jiet/er-féle csúszási teória szerint a
ráncosodások oka a szedimentekben a nyomás
köve&eztében beálló csúszások lennének. J. Da-
nától és Beádétól származik a termikus expan-
ziós teória, mely a földkéreg ránoosodásának
okát aMttn keresi, hogy a földkéreg egyes ré-

szein hemelkedés támad s az ezzel járó térfogat-

különbség hozza létre a gyrdéseket. Ampferer
a DvUon-fHe fajsúlyteória szerint a hegység-
képzdés okát a föld mélyebb részeiben keresi és
fizikai és kémiai processznsra vezeti vissza. Enn
teória szerint a h^ységek könnyebbek, mint a
hegységek eltt lev med«ioék, azért felemel-

kednek, mlg a medencéket a hegységbl lehor-

dott nagymennyiségú törmelék lerakódása mind-
jobban megterheli s azért sfllyednek. Az újabb
isosztatikaí vizsgálattá alkalmával végzett ne-

hésségmérések (br. Eötvös L., Hehnert, Heeker)
snn teóriát támogatni látszanak, amennyiben e
mérések alkalmával t^leg azt mutatták ki.

hogy a mélyedése alatt nagyobb tftmegvcMizá-

sok vannak, mint a nagy begjrségekbea.

HegyksrÓIst, Zala vm. csáktomyaí j.-ban az

ai«ó szétszórt házcsoportok 9 H.-té (I— IX.) van-

ní^ egyesítve, melyek mindegyikének külön köz-

ségi szervezete van. Mindegyik H.-nek most kü-
lön nev»> van.

Hegyk, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (mo)
1320 magyar lakossal, postahivatallal, n. t. Bsz-
terháza.

HegykSs, kisk. Szolnok-Doboka vm. csákígw-
bóí j.-ban, (i»io) 335 oláh lak. ; u. p. Csákigorbó.

u. t. Szurdnk.
HegykösesaÜr (azeltt : Cnaiúr), kisk. Bihar

vm. szalárdl j.-ban, a»io) 1507 magjar lak., po^ta-

ügynökség; n. t. Bihar.

4S
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Hegyközkovácsi, nagyk. Bihar vm. központi

j.-ban, (1910) 830 magyar lak.
;
postaügynökség ;

u. t. Bihar.

Hegyközpályi (azeltt: Pályi), kisk. Bihar

vm. központi j.-ban, (1910) 820 magyarlak., posta-

ügj'nokség ; u. t. Bihar.

Hegyközség, egyes szllöbirtokosoknak ható-

sági jogkör nélktil önkormányzati joggal és meg-
határozott szervezettel biró olyan testülete, amely-

nek célja a szöllömüvelésre és bortermelésre vo-

natkozó közös érdekek elmozdítása. Arra nézve,

hogy a szUösgazdáknak módjukban legyen közös

érdekeiket törvényes alapon szervezetben egye-

sített ervel elérni, a mezgazdaságról és mez-
rendrségrl szóló 1894. évi XII. törvénycikk és

az 1894. évi 48000 sz. fóldmívelésügyi min. rende-

let intézkedik. H.-ek kötelesek intézkedni 1. a

közös rzés és a hegyrendészeti szervezkedés iránt;

2. a flUoxera által elpusztított szöllk felújításának

V. új szöllk ültetésének, továbbá a szöllpenész

(peronoszpóra) ellen való közös védekezésnek el-
mozdítása iránt. Intézkednek továbbá : -3. minden
egyéb szllbetegség ellen való közös védekezés

elsegítése, 4. az okszer szöUmívelés és szüre-

telés s a szöllk jövedelmezségének fokozása ér-

dekében szükséges v. kívánatos közös gazdálko-

dási ós kezelési szervezkedés iránt. A H. ügyeit

intézi 1. a H.-i közgylés, 2. a H.-i választmány

és 3. a H.-i hegybíró.

Hegyközszáldobágy (azeltt : Száldohágy),

kisk. Bihar vm. központi j.-ban, (1910) 851 magyar
lak. ; u. p. Hegyközpályi, u. t. Nagy-Várad.
Hegyközszentimre, nagyk. Bihar vm. szalárdi

j.-ban, (1910) 1236 magyar lakossal, jó borterme-

léssel. Itt állítólag Szt. István elhunyt fia tiszte-

letére nagy kolostort építtetett.

Hegyközszentmiklós, nagyk. Bihar vm. szé-

kelyhídi j.-ban, (1910) 1107 magyar lak.; u. p. és

u. t. Székelyhíd.

Hegyköztóttelek (azeltt: Tóttelek), kisk.

Bihar vm. szalárdi j.-ban, (1910) 544 magyarlak.

;

u. p. Hegyközcsatár, u. t. Szalárd.

Hegyközjlak, nagyk. Bihar vm. központi

j.-ban, (1910) 1128 magyar lak., postaügynökség;
u. t. Bihar.

Hegykultnsz (heayimádás), az animizmuson
alapszik, mely az éíötnólküli tárgyakat megele-

veníti V. perszoniíikálja. Mindig magasabb, külön-

álló hegycsúcshoz fzdik. A H.-ban két irányt

lehet megkülönböztetni: a hegy maga személy,

vagy valami felsbb lény tulajdona. A magyarság
körében Erdélyben lelhetk fel e kultusz nyomai,

melyek amellett tanúskodnak, hogy az smagyar
hiedelemben a H. ki volt fejldve, fleg azon érte-

lemben, mely szerint a hegy valami felsbb lény

tulajdona, büntetlenül nem lehet beszennyezni és

onnan csak a felsbb lény engedélyével lehet va-

lami tárgyat elvinni.Boszorkányok ós ördögök lak-

nak v. gyülekeznek bizonyos hegyek csúcsain. Az
év bizonyos napjain megnyílnak a hegyek, tündé-

rek V. óriások lépnek ki onnan, ily alkalommal az
ember hozzáférhet a hegyek b<>lsejébon rejl kin-

csekhez. Hogy a hegj'ok a néphit szerint mintegy
égbevozet hidak, arra reminiszcencia az az el-

terjedt nézet, hogy a hegyek az ég támaszai.
Már az ind-perzsa mítoszok említik a Meru nev

istenhegyet, mely egyszersmind a boldog lelkek

lakóhelye. A Sinai-hegyen vette át Mózes a
törvénytáblákat; a szamaritánusok máig is ál-

doznak a Sihem melletti Garizimen; Salamon
temploma a Jeruzsálem melletti Mória hegyen,
si kultuszhelyen épült. A görögöknél az Olim-
poszt és a Pamasszoszt mint Zeus és Apolló trón-

ját ünnepelték. A H. legfejlettebb alalga az ázsiai

népek körében található, hol vagy az a kozmikus
felfogás nyilvánul, hogy a hegy összeköti az
eget a földdel, vagy hogy a hegyet az istennek

valamelyik választott szentje avatta szentséggé.

Ilyen pl. a ceyloni Samanala-Kand, melyet a budd-
histák és a mohammedánok egyaránt tisztelnek.

Itt tisztelik Buddha sziklába nyomott lábnyomát,
míg amohammedánokÁdám emlékét látják benne.

Analóg esetek tótságunk körében is találhatók.

Krisztus és Szent Péter lábnyomát sok helyütt is-

merik, a szikla porával, vizével kuruzsolást, va-
rázslatot znek, éjszaka elkerülik stb. A japánok
ugyanígy tisztelik Fuzsi-jama hegyét.

Irodalom. Andrian, Höhenkaltus^asiatischer und earopSischer
Völker. Wien 1891 ; Herrmann Antal, A hegyek kultusza Er-
dély népeinél, Kolozsvár 1893 ; Wlislocki H., Ans demV'olks-
leben der Magyarén, MUnchen 1893 ; u. a., Aus dem in-

neren Lében der Zigeuner, Berlin 1892.

Hegylánc, I. Hegy.
Hegy leve a. ni. bor ; Garay János Obsitosá-

ban nevezi így.

Hegymagas, kisk. Zala vm. tapoiczai j.-ban,

(1910) 628 magyar lak. ; u. p. Tapolcza, u. t. Ne-
mestördenicz.

Hegymagasságmérés légsúlymérövel. A lég-

nyomás a tengerszin-fölötti magasság növekedé-
sével csökken és pedig a Boyle-Mariotte-féle tör-

vény értelmében geometriai haladvány módjára.
Ezen geometriai haladvány állandó hányadosa
mérések által meghatároztatott, ennélfogva két

különböz magasságban fekv hely megfelel
légnyomásértékeinek megfigyelése alapján a két

hely magasságának különbsége meglehets pon-

tossággal kiszámfthat<i. Az e célra használt kép-

letek közül már elég pontos eredményi; ád a
Bruhns-féle

:

m = 18,432 [l-f 000.39 1]

[1 -j- 00026 cos 2(f]log-r- met.,

melyben t a két helyen megfigyelt hömérsékek
középértéke, <p a geogr. szólossóg, B az alsó, b a

fels helynek megfelel baionióter-állás. 800 m.-t

túl nem haladó magassági különbségeknél elég

pontos eredményt ád a Babinet-féle képlet

:

m= 16002(1+ 00039 í)

[l-f- 00026 cos 2 <p]. ^^met.,

mely a logaritmusokkal való számolást nélkü-

lözhetövé teszi.

Hegymászás, szorosabb értelemben fölmenés

valamely hegyre, tágabb értelemben a hegyes vi-

déken zött turistáskodás. Egyike a legnemesebb

és legegészségesebb sportoknak. A H.-nak mint

sportnak megalapítói: Petrarca, Leonardo da

Vinci, Qessnor, Rousseau és Saussure ; élettani

hatásait Saussure, Paul Bért, Mosso, Zuntz és

Loewy kezdték tanulmányozni s ma már a H.-
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nak, úgy mint sportnak s ágy U mint gyógyító
tt'nyp?"""'-- "iíisi irodalma van. Élettani hatásai

a léi* 1 kivül az izomzat, az idegrondszer.

az an^ . , a sziv és a lélegzés múdosolásában
nyilvánulnak. L. Turütaíág, Hegymászó kúra,
Hetjiji hteaség. Alpinizmus.
Hegymászó kúra. a lojtón fölfelé járásnak,

mint Jól adagolható testiinunkának gyógyitó cé-

lokra való fölhasználása. A lojtön fölfelé haladva,

a beteg egées testének súlyát emeli s aszerint,

hogy mily emelkedést! lejtón, mekkora utat,

monnyi idö alatt v-zett, t^talkatától és gyakor-
1 is fttggö, de elég pontosan megállapit-

lyiségú mtmkát végez. E testi mmika
hatasciai van a beteg anyagcseréjére, vérkerin-

gésére stb. s Így fogyasztókúráknak, szívbetegek

kúráinak fontos része. Különös hímévre tett szert,

mint az Oertel-féle kúra része (1. o.).

Hegymeg, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban,

(itfio) 32H niairyar lak. ; u. p. Lak., u. t. Edelény.

Uskori eseropek lelhelye.

Hegymenet, a német Bergfahrt szószerinti for-

dításúból alkotott s elteigedt kifejezés, mely a
hajónak a folyóvíz ellenében való menését jelenti,

úgy, mint a völgymenet (Talfahrt) kifejezést a fo-

lyam irányában való haladás kifejezésére hasz-

nálják. MafT^arosan úgy mondjuk, hogy a hajó
fölfelé é.< lefolé megy.
Hegymérleg (ném. Bergwage, Waüwageh régi

bányász-múszor, amelyet különösen a német bá-

nyászok használtak a bányák táróiban a lejtk
és maga.>;sápkülönbségek megmérésére.
Hegyomlás. A hegységekben különböz okok

folytán a közétek egyes, sokszor igen tekintélyes

nszei elválnak és eredeti helyükrl elmozdulnak.
A közeteknek eredeti helyükrl való elválását

okozha^ák : a fagy, es, erózió, a patakok alá-

mosása, az eg>'es réte^k közé beszivárgó víz stb.,

eltekintse a kzetek (^ensúlyának mesterséges
úton való megbolygatáfiiától (kfejtés, bányáit
stb.). A magas, szilárd kzetbl álló sziklás terüle-

teken az elvált sziklarészletek a sziklás rész al-

júig zuhannak, ahonnan lassan csúsznak és gumi-
nak l<> a völgyekbe. Oly területeken, ahol jó viz-

vpzetó rétegek fekvjét vízáthatlan ag>'agréte-

gek alkotják vagy az agyagrétegek közé települ

vizvezetö réteg, ott az alul lev agyagréteg
felülete felázik, csúszóssá lesz s a felsbb rétegek
nyomása következtében a hegyek egyes ré^i
elválnak és mozgásba jönnek s a fötömegben
karajsserú mélyedés marad vissza. Az így elvált

csúszó hegyrészletek a lankásabb hegyoldalból
feltnen kiemelked kisebb-nagyobb dombokat
alkotnak. Hazánkban kttltoOeen az erdélyi mcz-
si'g mutat az ilyen csúszásokra v. savadásokra
szép példákat, ahol a begylejtök sotoaor telve

vannak csúszó dombocskákkaL Különösen veszé-

lyesek az ilyen területek tavasz felé, amikor az
olvadó hó vize beszivárogva e dombok alá, feláz-

tatja azok alapját, miáltal a dombok csúszásnak
indulnak. Ilyen csúszó területekkel van tele az
Államvasutak vonala Bánffyhunyad és Aranyos-
gyéi-es között, hol — különösen míg a csÚBZótertt-

letek alá beszivárgó vizet fel nem fogták — gyak-
i-an megismétldtek a pályatest megcsúszása!.

Hegyorom, 1. Hegy.

Hegypárt (franc. La montagne, Montagnards),
az 1791—92-iki francia törvényhozó gylésnek
és az 1792—95-iki konventnek szélsó köztársa-

sági pártja, mely nevét onnan kapta, hogy az
ülésterem fels padsoraiban foglalt helyet. A H.
tagjai a jakobinusok (1. o.) közül kerültek ki s a
párisi községtanács és a külvárosi cscselék támo-
gatásával csakhamar urai lettek a konventnek,
melybl & airondeiakat 1793 jún. erszakkal el-

távolították. Ok voltak a rémuralom elidézi és

vezérei egész Robespierre bukásáig (1794 júl.).

Ezután megfogyatkoz\a teljesen elvesztették be-

folyásukat s a jakobinus klub bezárása után poli-

tikai szerepük is megsznt (179 máj.). A H.
vezéralakjai voltak : Danton, Desmoulins, Marat,
Robespierre, Saint-Just, Tallien, Fouché stb. H.-

nak nevezték késbb az 1849-iki francia nemzet-
g^'úlés széls köztársasági tagjait is.

Hegyrajz v. orográfia, a hegyek küls alakjá-

nak és csoportosulásának leírása, újabb fölfogás

szerint különös ti'kintettel a begyalakok kele&e-
zéeére és elváltozásaira (általános H. v. alaktan,

morfológia). Tágabb értelemben a H. nemcsak
oroplaszíika v. morfografia, vagyis nemcsak az
alaK száraz leírásával foglalkozik, hanem az oro-
métria vagy morfométria segítségével számt)eli

adatokkal, s ezek segítségével rajzokban, ú. n.

grafikonokban is föltünteti a jellemz alakokat
és a magasságbei i viszonyokat szemléltet módon
fejezi ki. Végül az orogénia segítségével kikutatja

a hegy keletkezésének okát. A H.-ot a hidro-

gráfiá-yal vagy tizrajz-zal (1. o.) egjütt a fizikai

földrajz nagy fejezetének vesszük, amelynek se-

gédtudományai a geodézia és geológia. Az elbbi
roleg az orométriában és kartográfiában fontos,

az ntóbbi pedig a térszíni alakok okának kifttr-

készésében. A H. tulajdonképeni megalapítója

Bemhard Varenius: Geogiaphia generális (.Am-

sterdam 1650) cím munkájában. További m-
veli : Playfair, Illustrations of the Huttonian
theory (1802); A'. F. Struve. Physiognomik d.

Erde (1802) ; K. Bittér. Die Erdkunde (1817); v.

Sonklar, Allgemeine Orographie (1873) ; r. liichi-

hofen, Pührer für Forschungsreisende (legújabb

kiadás 1901-bl); Penck, Morphologíe der Erd-
oberflfiche (1894) ; de la Noé és de Margeríe. Les
formes du terrain (1888); Qeike, Earth sculp-

ttire or the origin of land-forms (1838) : Sitpan,

A fizikai földrajz alapvonalai (Budapest 1910).

Hegyrét (azeltt: Herc^alva), lósk. Bereg
vm. latorczai j.-ban, (1910) 97 ratén lak. ; a. p. te

u. t. Frigyesfalva.

Hegység, a síkság ellentéte, hegyekbl tevdik
össze. .K H. alal^a, amely mindig a H. szeilcezeté-

vel szoros összefttggésben van, különféle lehet

:

1. lánc-H, hoflszan elnyúló egyszeres vag>' több-

szörös láncolat, amelynek legjellemzbb tulajdon-

sága az, hogy benne a földkéreg mindig Össze

van gyrve ; 2. hegycsoport, különféle v. egyike
alakú hegyek csoportosolása valamely önálló tö-

meg felé. Rendesen nem gyrt H.. csak vetdött,

s a középs mozdnlatian magra települt reá eset-

leg az üledékes kéeöbU takaró ; 3. hegysor, ap-
róbb-nagyobb hegyekbl álló sorozat, rendesen
vulkáni sorokat nevezünk igy, s ezeket láncok-

nak nevezni sohasem szabad, mert a lánc mindig
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gyrt H.-et jelent. Típusos vulkánsor hazánkban
a Vihorlát-Gutin sora ; 4. rögös v. darabos H.,

összetöredezett H. romjaiból áll. Gyrdés, vet-
dés, törés egyaránt található benne, rendesen na-

gyon bonyolult szerkezet. Magyarországon az

ilyen H.-eknek jelents szerepük van. A fold

H.-eit két jelents csoportba oszthatjuk: 1. eurá-

ziai, 2. pacifikus tipusú hegyrendszerek. Az
elbbi különösen Európában és Ázsiában van ki-

fejldve, innen a neve, de megtaláljuk Afrika É.-i

réiszében, Közép-Amerikában is ezeket. Az eurá-

ziai hegyeket az jellemzi, hogy a legfontosabb

alakokat bennük a gyrdés hozta létre, ellentét-

ben a pacifikus hegyrendszerekkel, amelyekben a

vetdés az uralkodó. Pacifikus jelleg hegyeket a
Csendes-óceán partjain (innen ered az elnevezés)

találunk Észak- és Dél-Amerikában, Ázsia K.-i

partjain és részben AusztráUában is.

A H.-nek abszolút és réUdiv magasságát kü-

lönbözteljk meg. Abszolút magasság valamely

hely magassága a tenger szine fölött, relatív pe-

dig a környez vidék fölötti magasság ; a kett
közt lényeges különbség lehet. H. leginkább a

földkéregben föllép feszültség következtében be-

álló elváltozások folytán jön létre, magas síksá-

goknak folyókkal való kidolgozása és egyéb úton

ritkábban. A H. klimája mindig elüt a síkságétól,

annál inkább, minél magasabb a hegy és minél

tömegesebb. A légnyomás 10—11 m.-enként fogy

a hegyen fölfelé haladva 1 mm.-rel, s ezt magas-
ságmeghatározásokra is szokták fölhasználni. A
népesség és letelepülés a helyi viszonyok szerint

változó. A csapadék mennyisége a klíma s a szól

irányához való fekvés szerint változó. Növényzet
és állatvilág szintén helyi körülményektl függ,
s ezek nagyban hozzájárulnak a H. jellegének

kidomborításához.

irodalom. Bness, Entstehung der Alpen, 187.5 és Das Ant-

iit/ der Erde, 1883—88, 2 köt. ; Heim, Mechanlsmus der

QebirgsbilduDR, Basel 1878; Stapff, Mechanik der Schlch-

tenfaltung, Stuttgart 1880 ; Pfaff, Mechanik der Gebirgs-

bildung, Heidelberg 1880 ; Nenmayr, JCetten- und Massen-
gebirge, Zeifschrift des Deulschen und Osterr. Alpenvereins,

1888. évf. ; Penck, Morphologie der ErdoborflSche, Stuttgart

1894; fizikai földrajzi tan- ós kézikönyvek De Martoune-

tól, Davis-tól, Supantól ; továbbá a Mveltség Könyvtára

:

Világegyetem kötetében Cholnoky Jenötöl , népszer mo-
dorban.

Hegységi csapatok, különösen a hegyvidékek
sajátságainak megfelelen szervezett, felszerelt és

kiképzett gyalog- ós tüzérségi csapatok, melyek-
nek legénységét azon hegyvidék szülötteibl ké-

pezik, melynek megvédésére az illet csapat hi-

vatva lesz. A cs. és kir. közös hadseregben a ti-

roli vadászcsapatok és a hefjyi üt^egek tekinthetk
H.-nak. Franciaországban 1889 óta 72 századból

álló 12 vadász-zászlóaljat és 20 üteget szereltek

fel a hegységekben vívandó harcokra.
Hegységi erdk. A H.-et hazánkban általában

a bükk, jegenyefeny és lucfeny elfordulása
jellemzi. Az el- és középhegység napos (déli) ol-

dalain és fensíkjain azonban a kocsántalan tölgy,

északi ós keleti oldalakon a gyertyán, elszórtan

pedig az összes H.-bon a magas kris, a szil és

hegyi juhar fordul el. A fás növényzet fels ha-
tára közelében az alantabb sr erdk mindin-
kább kiritkulnak, a fatörzsek alacsonyak, földig

ágavsak lesznek, végül teljesen eltörpülnek és a

havasi feny és törpefeny váltja fel a lucfenyt,
amelynek fels tenyészeti határa Magyarország
északi részén átlagban mintegy 1450 m.-re, az

erdélyi havasok déli lejtin azonban 1800 m.-re

tehet a tenger szintje felett.

Hegységi flóra, 1. Hegyi flóra.

Hegysó, Zay Mineralogíájában a ksó.
Hegysor, 1. Hegység.
Hegysr, kisk. Pozsony vm. szenczi j.-ban,

(1910) 415 magyar lak. ; u. p. és u. t. Királyfa.

Hegyszentmárton, kisk. Baranya vm. szent-

lörlnczi j.-ban, (i9io) 275 magyar lakossal ; u. p.

Czinderybogád, u. t. Vajszló.

Hegyszoros, igen szíik völgy, amely azáltal

keletkezik, hogy a folyó hátrafelé haladva, át-

vágja magát valamely lánchegységen annak irá-

nyára keresztben. Szurdoknak is nevezik.

Hegyszoros, kisk. Vas vmegye muraszombati
j.-ban, (1910) 610 vend és német lak. ; u. p. Szarvas-

lak, u. t. Gyanafalva.
Hegytaraj, 1. Hegy.
Hegytipró v. fokf'altipró az az állat, melynek

a lábvógei befelé vannak fordulva. Ennek ellen-

téte a franciás v. táncmester-áUás, meljTiél a láb-

végek kifelé irányulnak ; utóbbi rosszabb. Mind-
kettnél ferde pata keletkezik, mert a pata az

egyenltlen megterheltetés miatt a H. állatnál a

küls oldalon, a franciás állatnál pedig a bels
oldalon jobban kopik, mint az ellenkez oldalon.

Hegytorkolat, 1. Heqy.
Hegyvám, az a földesúri haszonvétel, amely-

lyel a volt úrbéresek szUeik után némely vidé-

ken a volt földesúrnak tartoztak. Abban külön-

bözött a bordézsmától (1. Dézsma), hogy a ter-

mésre tekintet nélkül állandó meimyiség bor-,

must- V. pénzbeli szolgáltatásból állott, amelyhez
néhol még bizonyos mennyiség napszám, gjü-
mölcs- vagy más termésbeli adózás is járult. Az
úrbériség megszüntetésével (1848. IX. t.-c.) a H.

caak akkor sznt meg, ha a szöllk olyan ingat-

lanokba voltak ültetve, amelyek az úrbéri telek

állományához tartoztak (1853 márc. 2-án kelt úr-

béri nyiltparancs 17. §-a), különben csak az 1868.

XXIX. t.-c.-ben szabályozott kártalanítás útján

sznt meg. L. SzölldézsmaváÜság.
Hegyvég (azeltt : Prityulán), kisk. Zemplén

vm. raezölaborczi j.-ban, (i9io) 179 rutén lak. ; u. p.

Homonnaolyka, u. t. Izbugyaradvány.
Hegyvidéki gazdaság, 1. Havasi gazdaság.
Hegyvonulat, rendesen gyrt lánchegységet

értünk e név alatt ; nem szabad e miatt a hegy-

sorral összetéveszteni, mert ez az utóbbi nem
gyrt, hanem rendesen egy vetdés vagy tönV-

vonal mentén keletkez vulkánok sorából áll.

Hegyzávod (azeltt : Zaivda), kisk. Zemplt'ii

vm. mezlaborczi j.-ban, (i9to) 234 rutén lak. ; u. ji.

Homonnaolyka, u, t. Radvány.
Héhalom, kisk. Nógrád vmegye sziráki j.-ban,

(1910) 1259 magyar lak. ; u. p. Palotás, u. t. Selyiu

cukorgyár.
Hehezet, a h hang neve, különösen ha más más-

salhangzót kisér ; 1. Aspirata-

Hehioh. szumátrai hosszméiték 1 angol yard

érteikben.

Hehn, Viktor, német író, szül. Dorpatban 1813

okt. 8., megh. Berlinben 1890 márc. 21. Filológiai
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tanulmányai s hos^abb olasxországi ú^a befejez-

tóvol szülvárosában a német nyelv lektora volt,

mig 1861. politikai elvei miatt elfogták s Tulába
intornáltálc, ahonnan csak 18öö. szabadult ki.

Azntán a saen^tétervári OBáas&ri könyvtár f6-

kön.vvtámsa volt 187^ig, amikor oroez állam-

taimc-.<<)si mnKiral nyugalomba vonult és Berlinbe

k'Mt' it át. I tiaszországról irt két jeles müve:
aie der italienischen Landschaft
:. Ansichton und Streiflichter (4.

k tíletenok fmve : Culturpflanisen und
li . in ilirom CbiTgang aus Asien nach
Griudivuiand und italien, sowie in das übrigo

Bnropa (1870, 7. kiad. 1902), mellyel az újabb
indogermán régiségtant megalapította. Új szem-
pontokban ga^^ag Gedanken über Goethe cimfl

könyve (1887), mely a végtelen Goethe-irodalom-

nak egyik tartalmas, maradandó értélcú alko-

tása. Hagyatékából többek közt megjelent : Ueber
Goethéé Gedichte (Stuttgart 1911, kiadta E. v. d.

Hellén). Életét megírta Schrader 0. (1891), Schie-

mann. V. H. (Stuttgart 1894).

Heiberg, 1. Gunnar, norvég író, sztü. Krisz-

tiániában 1857 nov. 18. 1884-ben jelent meg Tante
Ulriko c. színmüve, mely telve van krisztiániai

aaemélyekre és viszonyokra való célzásokkal.

1884—88-ig a bergeni színház rendezje volt.

1888-ban adta ki Kong Midas (Midás király) c,
Björnson és Ibsen aigazság-fanatizmusao ellen

irányuló drámáját, mely igen n^y feltünt>8t kel-

tett. Csekélyebb hatásuk volt késbbi drámáinak,
mint pl. Balkonén (Az erkély, 1894) ; Det store

L )d (A fnyeremény, 1895) stb., amelyek azonban
szintén nagy mvészeti készségrl és szellemes-

ségrl tanúskodnak. H. mint mélyen átért kriti-

kus is nagy hatással van az tgabb norvég irodalom

kialakulására. V. ö. ^)almar Christensen, Vort
Literare Llv (Irodalmi életünk, Christiania 1902).

2. H; Hermann, német író, szül. Schleswig-

ben 1840 nov. 17., megh. 1910 febr. 16. Elbb
könyvkeresked volt, nugd Úrvezet s banldgaz-

gató. Regényeket és elbeszéléseket irt, amelye-

ket realisztikus színezet s egyes alakoknak mar-
káns kidomborítása jellemez. Els müve: Plaude-

reien mit der Herzogin von Seeland (1881, 3.

kiad laSTl : számos késbbi regénye összegyt^tve

1 jelent meg (Leipzlg 1896). Újabb re-

1 .>.t um ein N ichts (1900) ; Schuldlos be-

lnöteivl901) ; Zwei Frauen (1901) ; Heimat (1902)

;

Die schwarze Marit (1903). Életét s jellemzését

metrirta Merian H. (1891).

3. H., Johan Ludvig, dán költ és kritikus,

H. Péter Andieas fia, ^íil. Kopenhágában 1791
(ioc. 14., megh. Bonderupban, Uingsted mellett

iZeeland) 1860 ang. 2ö. Atyjának számtizetése

után nagy hatással volt széleácörfl tehetsógdn^
kiíejlödéeére anyjának, Gyilembourg-Ehrensv&rd
asszonynak elkel irodalmi köre. Egyetemesm-
veltség és a természettudományolíban is alapo-

san képzett ember volt Bgyideig dán Idctor volt

Kiéiben, késbb esztétikát, logikát ésdán Irodahnat

tanított a dán katonai akadémián, mi^d 1849—
18ó6-íg a kopenhágai színház igazgatója volt

Egyike a legnevezetesebb dán Íróknak, aki számos
éven át mint kritikus nagy hatással volt háziba
irodalmára. Mint költó 1814. lépett föl Marionet-

theatret(Bábszínház)& mvével ; ezt követte 181
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Julespög og Nytaarslöier (Karácsonyi tréfa és
újévi cányek). Kong Salomon og Jörgen Hatte-

inager (Salamon király és György a kalapos) c.

1825. eladott vaudevíllejével indid meg az újabb

dán szinmköltészet. A kOzönség páratlan lelke-

sedése és lüjongása közt adták azután számos,
ehhez hasonló genre- énekes bohózatát, mint

:

Recensenten og dyret (A kritikus és az állat. 1826);
Aprilsnarrene (Április bolondjai); De uadskille-

lige (Az elválhatatlanok) stb. Romantikus drámái
közt az Eiverhöi (Az alfok 1828) cím a legneve-

zetesebb. Irt lirai költeményeket, esztétikai és fllo-

zóílai dolgozatokat Is ; Hegelt vezette be Dániába,
összes mvei (11 kötet költi, 11 kötet prózai m)
1848.. 1861-62. (Kopenhága) jelentek meg. —
Neje, H. Johanne Luise, ieánj-nevén Pátges
(1812-90), a kir. színháznak egyik legkiválóbb

tagja volt. V. ö. Jul. Clausen, Knlturhistoriske

Studier over H.-s Vaudeviller (Kopenhága 1897).

4. H., Johan Litdvig, kiváló filológus, szíU.

1854 nov. 27. a dán Aaíoorgban, 1895 óta a ko-

penhágai egyetemen a klasszüka-fllológia tanára,

ki fuleg az ókori matematika és természettudo-

mányok terén jelents munkákat irt. Kiadásai

:

Archimedes 3 köt.-ben (Leipzig 1880-81) ; Buklei-

des (Menge HL-val, eddig 9 köt., u. o. 1883—
1910); pergéi Apollonios (u. o. 1891-^93) ; Sereni

Antinoénsis opuscula (u. o. 1896); Simplicii in

Aristotelis de ooelo commentaria (Berlin 1894)

;

ClrtudiusPtolemaeu8(Leipzígl898-1907) ; Exakte
"VN'Lssonschaften u. Medicin (a Gercke-Noríden-féle

Einleitimg in die Altertumswissenschaft 2. köteté-

ben (u. 0. 1910. és bvítve a Teubner-féle cAus
Natúr- u. Geisteswelt* c gyi^teményben).

5. H., Péter Andreas, dán költ és publicista,

szül. Vordlngborgban 1758 nov. 16., megh. (meg-
vakultán) Parisban 1841 ápr. 30. Politikai nézetei

és a királyt s a nemességet élesen támadó kri-

tikai cikkei miatt számzték KopenhágábóL 180Q-
ban Parisba ment. Felesége, a Gyllembonrg-Eh-
renswürd néven a dán irodalomban szerepl irón,
ekkor elvált tle és t^ból férjhez ment. H. Paris-

ban alkalmazást kapott a külügymíníáztérinmban
s 10 éven át a Revne en(^'clopédIqne társazerkesz-

tje volt. Kitnt mint vígjátékuk. L^híresebb
vígjátéka a De Vonner og Vanner (A \ on-ok ée
Van-ok), melynek kíméletlen szatírája a nemes-
ség és a Dániában hsköd németség ellen van
irányítva, ö^sies színmveit Rahbek adta ki

(1806—19, 4 kötet); válogatott gytijteményt be-

llük Borchsenios (1884) adott ki. V. ö. Heiberg
Luise, P.A. H. og Thomaáne Gyllemboorg (Kopen-
hága 1882).

Heiohert, Ottó, német fest, szül. 1868 febr.

27. Kloeter-Gröníngenben, Halberstadt mellett.

Tanulmányait DttsseldorflMUi és Parisban vé-
gezte. Képeinek tárgyát az egjrsierübb nép, a
szerzetesek élet^)öl, az ttdv hadseregének mkö-
désébl ée néha a tteténdembl meríti : Korner
Tivadar a kitzeni csata ntán ; A fala végjei ; A
bnrgonyatermelk ; A halál óri^ja (az antwwpeni
mtusenmban). 1902-ben a düas^dorfl akadémti-
hoz kapott meghívást, ntöbb pedig Ktaigdtergben
telepedett le. mint az ottai mfivéenti akadémia
tanára.
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Heide, város Schleswig-Holstein porosz tarto-

mányban, (1910) 9815 lak., cipó-, papir- és sörgyár-

tással, élénk gabona- és marhakereskedéssel.1559

jan. 13. a ditmarsok itt küzdöttek utoljára sza-

badságukért.

Heidegger, 1. Johann Heinrich, svájci refor-

mátus teológus, szül. Bárentschweilban, a zürichi

kantonban, 1633 júl. 1., meghalt Zürichben 1698
jan. 18. Heidelbergben és Zürichben volt tanár,

ö volt egyik szerzje a Helvét egyesség c. iratnak

(1. Consensus). Mveit részint a lutheri egyházzal
való egyesülés érdekében, részint a kat. egyház
ellen írta. A nápolyi gályákra hurcolt magyar
protestáns lelkészek kiszabadítása érdekében nagy
és sikeres tevékenységet fejtett ki.

2. H. (von Heideck), Kari Wilhelm, báró, né-
met államférüúésfestö, szül. Saaralbenben, Lotha-
ringiában 1788 dec. 6., megh. 1861 febr. 21.

Zürichben Meyer és Gassner Konrád vezetése alatt

a festészetet kezdte tanulni, 1801. a müncheni
katonai akadémiába lépett be, de mvészeti tanul

mányait sem hanyagolta el. 1805-ben belépett a
bajor hadseregbe és résztvett a következ évtized

háborúiban. 1826-ban mint táborkari alezredes Gö-
rögországba ment és oly szerencsével mtiködött,

hogy a damalai nemzeti gyülekezet görög állam-

polgárnak választotta meg. Kapó d'Istrias elnök

pedig elöszöi» Nauplia parancsnokává, majd Ar-
gos katonai kormányzójává nevezte ki. 1829-ben
kilépett a görög hadseregbl és visszatért Mün-
chenbe. Mikor Ottó bajor herceg elfoglalta a gö-

rög trónt, H. vele ment, tábornok és a király kis-

konisága alatt kormányzó lett. 1835-ben vissza-

tért Münchenbe, ahol 1844. bárói rangra emelke-
dett. Festményei közül említésre méltó a mün-
cheni gliptotékában Helios négyes fogata.

Heidel, Hermán, német szobrász, szül. Bonn-
ban 1810 febr. 20., megh. 1865 szept. 29. Mün-
chenben Schwanthalemek volt tanítványa, azután
Olaszországban tanult; 1843. Berlinben telepedett

le. Nevezetesebb mvei: Beethoven nagy mell-

szobra a bonni városházán ; Iphigenia márvány-
szobra a potsdami Orangerieban ; Handel emlék-
szobra Halléban.

Heidelberg, az ugyanily nev keiület és já-

rás székhelye Baden nagyhercegségben, (1910)

56,016 lak., cement-, dohány-, mpamutgyár-
ral, tüzoltófelszerelésok, orvosi és matematikai
eszközök készítésével. H.-nek azonban fképen
egyeteme, a Ruperto-Carola ad kiváló jelentsé-
get. Ezen egyetemet, a német birodalomban a
legrégibbet, a párisinak mintájára 1386. I. Rup-
recht pfalzi választó alapította; szinte Fülöp
korában (1476—1508) nagy hírt szereztek szá-

mára tanárai: Agricola, Rouchlin, Oecolam-
padius, A reformáció hatása alatt újjáalakult;
Ursinus és Olevianus, a H.-i káté szerzi, benne
tanítottak és a kálvinizmus jelents iskolájává tet-

ték. Midn 1622. Tilly a várost elfoglalta és híres
könyvtárát, a Bibliotheca Palatina-t Rómába kül-

dötte, az egyetem is megsznt mködni, de 1652.
Károly Lajos választó ismét helyreállította. 1689
és 1693 után, midn a franciák H.-et elfoglal-
ták, az egyetem több éven át ismét szünetelt ; a
XVIII. sz.-ban is csak tengdött. A francia forra-
dalom okozta háborúkban csaknem minden birto-

kát elvesztette és közel volt a teljes feloszláshoz,

míg végre 1803 után a badeni nagyherceg. Károly
Frigyes, ki H.-et megkapta, jelentékeny adomá-
nyokkal új életre élesztette. Jelenleg 5 fakultása

van (teológiai, jogi, orvosi, filozófiai és természet-

tudományi). Az egyetem 1886. ünnepelte meg
fennállásának 500., s 1903. újjászervezésének
100-ik évfordulóját. A Neckar mentén mintegy 3
km. hosszúságban elnyúló várost a jobbparttal

két híd köti össze; a legkiválóbb épületek: a
Marktplatzon álló templom, amelyet 1400. Rup-
recht császár alapított; az evangélikus Péter-

templom ; az 1704. épített városháza ; a kémiai
laboratórium, amely eltt Wrede bajor hadvezér
bronzszobra áll, és egyéb egyetemi épületek, fké-
pen pedig a híres H.-i kastély, amely a város tó-

szomszédságában a Geisberg egy nyúlványán, a

Jettenbühelen áll. A kastélyt III. Ruprecht vá-

lasztó és német király kezdte meg építtetni, V.

Lajos (1503—44), H. Frigyes (1544—56), Henrik
Ottó (1557 körül), IV. Frigyes (1600 körül) és V.

Frigyes, a téU király folytatták és fejezték be. A
kés renaissance-izlésben épült kastély memlé-
kekben rendkÍNül gazdag s a badeni kormány a
kastély fentartására, illetleg restaurálására éven-

kint tetemes összegeket fordít. Érdekes nevezetes-

sége az 1751. épült 8'5 m. hosszú és 7 m. átmé-
rj, 212,422 1. rtartalmú HA hordó. Miként a
város fekvése, úgy környéke is igen szép s igen sok
turista látogatja. H. helyén már a III. sz.-ban ró-

mai telep állott. A mostani H. eredetileg a wormsi
püspöknek volt húbére. Ottó választófejedelem

(1228—53) tette elször székhelyévé ; meg is ma-
radt Pfalz fvárosának 1720-ig. 1563-ban itt je-

lent meg a HA káté (1. 0.). 1622-ben a vái-ost

Tilly elfoglalta ós megsarcolta ; 1689. ugyanezt
tették vele a Mélac vezérelte franciák, akik az-

után 1693. egészen földúlták. 1720-ban Károly
Fülöp a székhelyét áttette Mannheimba, 1803.

pedig H. Badenhez csatoltatott.

Heidelbergi hordó, 1. Heidelberg.
Heidelbergi káté, keletkezése helyérl pfalzi

vagy palatinátusi káténak is nevezik. Szorzói Ur-

sinus Zakariás és Olevianus Gáspár, ref. hittu-

dósok, kiket ni. Frigyes pfalzi választó-fejedelem

(1. Friffifes 52) azzal bizott meg, hogy a biblia alap-

ján Írjanak olyan vallástani népkönyvet, amely-
bl minden korú és állapotú református hív tisz-

tán és igazán megismerje a kei-esztény vallást

és amely a más vallásuakkal szemben liitvallási

irat gyanánt is szolgáljon. E m hazánkban is

mindjárt keletkezése után ismeretessé lett. A
szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646. kánonilag

kimondotta, hogy a H. vagjis palatinátusi káté

mindenütt megtartassék és taníttassék. Magyar
nyelven Pápán, Huszár Dávid nyomdájában jelent

meg elször 1577. s azontúl temérdek kiadást ért.

A legutolsó Dr. Erds József debreczeni teol. ta-

náré (3. kiad. 1901). Nevezetes adat, hogy l. Rá-
kóczi György a H.-t Gyulafehérvárott, Fogarasi

István lugosi oláh-magj'ar ref. lelkipásztor for-

dításában oíá7t nt/í'icíT? kiadta 1648. V. ö. Szilágtfi

Ferenc, A H. (Pest 1869): Erds József, AH.
(Debreczen 1891); Protestáns Szemle (1891, III.

füz.); i)attím,DerHeidelberger Katechismus (1883);

Gooszen, D. H. K. (Leiden 1890 és 1892).
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Heideloif. Kari Akannder, német építész,

szül. Stuttgartban 1788 febr. 2 . megh. Hassfort-

ban 1865 swpt 28. A nürnbergi p(>liU<cbnikum

tanára volt. Nürnbergben és környékén számos
t«'mplom riv<tauráoiója az ö mve. Irodalmi mun-
kái : Ar(hit<'kt<>ni.scheEntwürfe (Nürnberg 1850—
1^1 '!; un 'iitik (les Mittelalters: Derchrist-

)
'!• A ! i! l->;{8) : Die Baubütte des Mittelalters

( 1-^; ; N ;: :i: rg. Baudonkmale der Vorzeit (tel-

:~ !> 4[: Dio Kunst des Mittelalters in

Baudenkmale aos Schwaben (Stntt-

61).

Heidcn. látogatott klimatlkos gyógyhely Ap-
p<'nzi'll-Ausser-Rhoden svájci kantonban, 811 m.
nuura^ban, (i»io) 3188 protestáns lak.: a fójö-

\ (Hiotmi forrásuk az idegenforgalom
; pamut- és

>• I> "lolparral. 1875 ótA9*l^-ny\ emelkedés fogas-

k !• kü vasút (5*5 km.) vezet Ide Rorschachból.

\ . u. Szadrmcsky. H. u. die Rohrschacb-H.-Bahn
(Zürich 1877).

Heiden, Eduárd, német agrikulturkémikus és

tanár, szül. Grei^aldban 1835 febr. 8.. megh.
Pommritzban 1888 dec. 20. 1855-ben H. nagy-
számú, tée^bm úttör agrikolturkémiai tanul-

mányt tett közzé. Fóbb mvei: Die Phosphor-
saure in ihren Beziehungen zur Landwirthschaft
(Berlin 1864) : Lehrbuch der Düngeriehre (Stutt-

gart 1867—68, 2 köt.) ; Leitfaden d. gesammten
Düngeriehre und Statik des Landbaues (Hanno-
ver 1873, 2. kiad. 1882) ; Die menschlichen Exere-
mente (u. o. 1882) ; Wie wird schwerer. roher
B«)den fruchtbar gemacht ? (u. o. 1883) : Die Ver-
werthung der stadtischen Facalien (u. o. 1885).

Heidenberg. tudós, 1. TrUheim.
Heidenhain. 1. }faHin, német anatómus, H. 2.

fla, szül. i;
' n 1864 dec. 7., u. o. végezte

orvosi tar 1890. avatták orvoídok-
torrá. 189y "i i .ix.prosektor és rendkívüli tanár
Tübingenben. H. a histológia és anatómia körébe
,-..,,.. ,i..i„.>-,nf.,v-<jt készített. Nevezetesebb raun-

k und ProtoplasraaiLeipzig 1912);

L ., .. .^.. , ...' Umsetzungen zwischen Eiweiss-

körpem und Anilinfarben (Bonn 1902).

2. H; Rudolf, német tlziológus, szül. Marien-
werdcrben 18.34 jan. 29., megh. Boroszlóban 1897
okt. 12. Königsberg, Halle éa Berlin városokban
tanult, Du Bois-Reymond mellett dolgozott és

1857. az élettan magántanára lett. 1859-ben a
boroszlói egjetem élet- és szövettani tanszékére
rendes tanárnak hívták, ahol élete végéig m-
ködött. H. küietanösen az izmokban fejlödó höröl

vógzett alapos kutatásokat, nemkülönben a miri-

gyek elválasztását tanulmányozta. A pepszint el-

választó gyomormüigj-ek siövettani szerkezetét

ö derítette fel. Számos müve között említendk

:

Physiologische Studien (Berlin 1856); Mechani-
sche Leistnng, Warmeentwicklong und Stoffüm-
satz bei der Muskelthati^eit^eipzig 1864);
Physiologie d. AbsondenmgsvorgSnge (Hermann,
Handbnch der Physiologie-jában, 1880) ; Die Vivi-

sektion lm Dienste der Ueilkunde (1879, 2. kiad.

1884) ; Beitr. zur Histok^ d. Dünndarmschlelm-
haut íBonn 1888) stt).

Heidenheim. az ugyaníly nev járás székhelye
Jagst württembergi kerületben, (isio) 17,780 lak.,

jelentékeny gyapjú- és pamutfonással és szövés-

sel, nag>' fehérítkkel és kelmefestkkel, sör- és
szívargyártá-sisal

.

Heidenheim. Benjámin Wolf', héber nyelvész,

szül. Heidenhoiral)en 1757., megh. Rödelheimben
1832 febr. 23. Hínievét Ibn Esra Moznajim c.

héber grammatikájának kritikai kiadása (1782)
alapította mos. 1787-ben Mózes öt könj've exe-
gétikai és grammatikai kommentárjának kiadását
kezdte meg, mely anyagi nehézségek miatt csak
részben jelent meg. Nevét eml^ezetessé tette

nyomdájával, melyet 1799. Rödelheimben alapí-

tott. Ebbl a nyomdából kerültek ki a legjobb ki-

adású pentateuchus zsoltárok és héber imaköny-
vek.Tudományos értekezései a Mendelssohn (1. o.)

és köre által megindított Measszéf, továbbá a
Sulamit cim folyijiratban jelentek meg. Híres
könyvtárának nagj- részét az oxfordi Bodleiana
vette meg. V. ö. Leiéin, Materalien zu einer

Biographie Wolf Heidenheims (1900).

Heidenstam, Verner, svéd költ, szül. Olsham-
marban 1859 ju 1.6.Els külteraénykötete Vallfahrt

och Vandringsár címmel 1888. jelent meg Stock-

holmban. Diivterc. második verskötete 1895. jelent

meg. Munkáiban a hellén értelemten vett életörö-

met hirdeti, így Frán Col di Tenda till Bloxberg
c. útirajzaiban (Stockholm 1888) és Endymion e.

regényében (u. o. 1890), melyben érdekesen festi

a Kelet kultúráját. Kevésbbé vonzó, de szintén

poétikus tartalmú Hans Alienus c. regénye (Stock-

holm 1892); Renaissanee (u. o. 1889) és Pepitas
BröUop (u. o. 1890) c. kisebb mimkáiban síkra
száll a demokrata realizmus ellen. Modem Bar-
barism c. regényében (Stockholm 1894) az építé-

szek restaurálási dühét ostorozza, t'jabb müvei-
ben nemzeti tárgyak felé fordul, igy Karolinama
c. munkájában, melyben XII. Károly és katonái
hstetteit magasztalja.

Heiderabad. I. Haiderabad.
Heidlberg Albert, zeneoenö, L HdényL
Heidrich, 1. Wder.
Heigel, 1. Kari August t-on, német költ. szül.

Münchenben 1835 márc 25., megh. Rivában 1905
szept 6. Elbb ktayvtáros volt, majd a berlini

Bazár c. folyóirat szerkesztje ; 1876 óta felváltva

Olaszországban, Dél-Tirolban és Münchenbl élt,

ahol egy i^ig H. Li^os bajor király magán.<zln-
házát vezette s számára írt darabokat. >'

Bar Kochba, der letzte Jndenkönlg (eposz, i
-

:

Walpurg (1859) ; Wo ? (1865) ; Angenonmien (víg-

játék, 1865) ; Es regnet (1868) : Ohne Gewissea
(1871):Benedicta8 (1875) ; Maria ; Die Preonde;
V'or 100 Jahren ; Josephine Boni^MUte : Die sehöne
Zarín : I>er Sánger (1893); Olnck-Gluck (1894)

;

Der Volksfreund (1895) ; Der Stationschef (1896)

;

.\m blanen Oardasee (1898) ; Maharadscba (1900)

;

Die n^rröse Prao (1900); Die neuen H^ligai
(1901); Brömmels Olöck und Ende (1902). H.
megírta Stieler Kari költ (1890) és II. Lajos ba-
jor király életrajzát (1892).

2. H., Kari Hteodor von, német történetíró,

müncheni egyetemi tanár s a bigor kjr. tndomá-
nyoe akadAmta elnSke. H. 1. testvérOoeso, szfll.

18tí aag. 23. Mttncheiibea, mint H. udvari színész-

nek fla. H. történetírói mnnkásságát fiSleg az ada-
tok pontossága és stíhisának szépsége jellemzik,

egyébként azonban nem tartozik a modem törté-
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netírók közé ; történetírói felfogásában Treitschke

követjének bizonyul. Fbb müvei : Das Herzog-
tum Bayem zur Zeit Heinrichs des Löwen und
Ottos V. Wittelsbach (Stuttgart 1867) ; Ludwigl.,
König von Bayem (Leipzig 1872, 2. kiad. 1888)

;

Der österreichische Brbfolgestreit und die Kaiser-

wahl Karis VU. (Nördlingen 1877) ; Die deutschen

Kaiser (Stuttgart 1880); Münchens Geschichte

1158—1806 (München 1882); Essays aus neuerer
Geschichte (Bamberg 1892) ; Deutsche Geschichte
vom Tode Priedrichs des Grossen bis zur Auf-

lösung des altén Reichs (1. k. Stuttgart 1893—99,
2. k, 1901 s köv.); Geschichtliche Bilder und
Skizzen (München 1897); Neue geschichtliche

Essays (1902).

Heii (növ.), 1, Gibotium.
Heye, Jan Fíeter, németalföldi költ, szül.

Amsterdamban 1809 márc. 1., megh. u. o. 1876
febr. 24. Orvostudományt tanult s 1857-ig Amster-
damban mint gyakorló orvos mködött. Müvei

:

Liederen en zangen (1841) ; Kinderliederen (1847)

;

Nieuwe kinderliederen (1853) ; Dichterlyke krans

(1853) ; AthenosBouwvallen (1867) ; Volksgedich-
ten (4. kiad. 1883) ; Kindergediehten (9. kiad. 1884).

Heijermans, Hermán, költ, 1. Heyermans.
Heii Fausztin, büntetjogász, szül. Milanóban

1847 febr. 15. Jogi tanulmányait a budapesti egye-
temen végezte, hol doktori oklevelet nyert. Ezután
Árva vm.-ben volt megyei jegyz, majd ügyvéd,
mig 1879. kir. alügyésznek nevezték ki. 1886-ban
fiumei kir. ügyész, 1890. budapesti ítéltáblai bíró,

1897. közig, bírósági bíró, 1913. pedig ugyanitt ta-

nácselnök lett. A magyar szaklapokban és az olasz

RivistaPenale c folyóiratban megjelent cikkein kí-

vül önálló mvei: Csalárd és vétkes bukás {Buáa-

pest) ; A lopás (u. 0. 1900) ; Bmtetjogi tanulmá-
nyok (u. 0. 1911). Az olasz büntetötörvénykönyvi
javaslatról Zanardelli igazságügyminiszter fel-

hívására véleményt ír. A Pallas-Lexikon jog- és

államtudományi részét szerkesztette. E Lexikon-
nak is munkatársa.

Heiland, Marianna Karoline, 1. Siébold.

Heilbronn, Neckar württembergi keinilet f-
városa, (1910) 42,688 lak., vas- és fémöntéssel,

ezüstékszer- és edénykészítéssel, gép-, papir-, cu-

kor-, mesterséges trágya-, enyv-, fügekávégyá-
rakkal ; szöUö-, gyümölcs- és sótermeléssel és igen
élénk kereskedéssel, A bels részeiben középkori,

de külvárosaiban egészen modern külsej város
legjelentékenyebb épületei: a XV. sz.-ból való
városi templom, a városháza érdekes okiratgyüjte-

ménynyel; a német lovagrend háza stb. H. vidéke,

szelíd éghajlatánál fogva tele van gyönyör
kertekkel és ültetvényekkel. H. nevérl 741. tör-

ténik elször említés ; városi jogokat IV. Henrik-
tl kapott. 1360. birodalmi várossá lett. 1633.
Oxenstierna a sváb, frank, fels- és alsó-rajnai

kerület képviselivel, továbbá az angol, hollandi

és francia követekkel a 30-éves háború folytatása
céljából itt egyezséget kötött. 1803. került Würt-
temberghez.

Heilbronni alkotmánytervezet, 1. Paraszt-
háború.
Heilbronm szövetség, annak a szövetségnek

a neve, melyet a rajnai, frank és sváb evangéUkus
fejedelmek a Gusztáv Adolf halála utáaii viszo-

nyok következtében Oxenstierna svéd kancellár
kezdeményezésére kötöttek Heilbronnban, 1633
áprilisában. L. Harmincéves háború.
Heilbrunn, falu és fürd a bajorországi Ober-

bayem kerületben, (i9io) 141 lak. Sós forrásvizé-

bl (Adelheid-forrás) évenként mintegy 50,000 pa-
lackot küldenek szét.

Heilbuth, Ferdinánd, német születés francia

fest, szül. Hamburgban 1830., megh. Parisban
1889 nov. 19. Parisban és Olaszországban képezte
ki magát. Többnyire történeti képeket festett. Leg-
jelesebb képei: Palestrina zenepróbája; Tasso;
Zálogház (Paris, Luxembourg-múzeum) ; Séta a
Monté Pinción.

Heii dir im Siegerkranz, a porosz nép-
himnusz kezd verse. E költemény alapja Harries
(1. 0.) költnek 1790 jan. 27-én a Plensburger
Wochenblatt-ban közzétett, a dán király születés-

napjára írt verse, melyet Schumacher B. G. átdol-

gozva s német viszonyokra alkalmazva, a Spener-
féle újságban 1793 dec. 17. kiadott. A porosz dalt

legelször 1795. énekelték, midn II. Frigyes Vil-

mos a Franciaország ellen folyt háborúból vissza-

tért. Ezóta a poroszok nemzeti himnusza. V. ö,

Boehm, Die Volkshymnen aller Staaten des
deutschen Reiches (Wismar 1901).

Heilemann, Ernst, német rajzoló és illusztni-

tor, szül. Berlinben 1870 aug. 8. A berlini mvészeti
akadémián tanult. Késbb beutazta egész Európát
és Északamerikát. Igen népszer és termékeny
mvész. Nevét különösen a különböz ellapokban
(Lustige Blátter, Símplieissimus stb.) megjelen
elegáns és kissé sikamlós rajzai tették ismertté.

Heiligenbeil, az ugyanily nev járás székhelye
Königsberg porosz kerületben, (isio) 4821 lak.,

gépgyártással.

Heiligenberg, 1. Süchteln.
Heiligenblut, legmagasabban fekv (1404 m.)

faluja Karintiának, Spital kerületi kapitány-
ságban, a Grossglockner DK.-i lábánál, a Moll fels
völgyében, (laoo) 165 (mint község 931) lak. Gótikus
templomában (XV. sz.) egy üvegcsében Krisztus

vérét rzik, amelyet állítólag szt. Briccius hozott

magával Konstantinápolyból, innen nyei*te nevét

a falu. H. közelében a Moll, Gössnitz ós Leiter

vízesések vannak. Kiindulópontja a Pasterzen jég-
árra, valamint a Grossglocknerre men turisták-

nak. Alsó-Pinzgauval a Pfandlscharte (2665) és a
Hochtor (2573) hágók kötik össze.

Heiligenhaus, porosz falu a düsseldorfi köz-

igazgaülsi kerületben, (loio) 7148 lak. Vasöntés és
vasárúgyártás.

Heiligenkreuz. cisztercita apátság Baden alsó-

ausztriai kerületi kapitányság Hinterbrühl kerü-

letében, (i9io) 1162 lak., 1135-ben III. Lipót alapí-

totta, 1734. hozzácsatt)ltatott a szt.-gotthárdi apát-

ság, 1878. az apátság Zirczhez került; 1150—
1187. épült templomában üvegfestmények és 13
babenbergi herceg síremléke látható; van nagy
könyvtára, kép- és egyházi ruha-gyiyteménye.
Cisztercitarond papneveldével. V. ö. Weis, Úr-

kunden des Cisterzienserstifts H. (Wien 1853—
1869); Watzel F., Die Cisterzienser zu H. in

chronolog. Reihe (Graz 1898).

Heiligenstadt, 1. az ugyanily nev járás szék-

helye Erfurt porosz kerületben, (i9io) 8228 lak.
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IMunatBSövéesel, papir-. ^/ivargyártásBal és gipez-

égetéesel. Eg>-kur Eicbüifpld hercegségnek volt

a székhelye. - 2. U^ Bécs XIX. kerülete.

Heiling, Hans, a cseh-németek állítólagos

mundaaliü^a, mely szerint H. valami hegyi szel-

lem, aki halandó leányt vett el, de féltékenység-

bl ót és környezetét sziklákká (Hans Heilings

Felsen, Elnbogen és Karlsbad között) változtatta.

Murschner a mondát operának dolgozta föl.

Heilmann. Johanu, hadtintóneti író, szül. Mün-
(ht'iilH'n 1^. )., megh. u. o. 1888. A mün-
cheni hu(i iban nevelkedett. Mint kapi-

tány réiszt s tu iií i,->59.. az 1866. és 1870-71. had-
járatokban, mire 1873. ezredessé és egy Metzben
állomásozó g>'alügezred parancsnokává nevezték
ki. 1883. altáboniagy lett. Müvei : Die Schlacht bei

Leuthen am 5. Dez. 1757 (Berlin 1849) ; Die Peld-

züge der Bayem in den Jahren 1643, 1644 imd
1645 uiiter Feldmarschall v. Mercy (Meissen 1851),

mely mve alapján a b^gor tudományos akadé-
miának levelozó tagjává választották ;DasKrieg8-
wc^ien (ior Kaisorlichen imd Schweden zur Zoit

des l)reit«igjahriffen Kriegs (1850); Die Kriegs-

kun&t der Preus.<en unter König Friedrich dem
Grossen (1852—53, 2 köt.); Kriegsgeschichte von
Bayem, Fwmken, Pfalz mid Schwaben von 1506
bis 1651 (1868, 2 köt.) ; Anteil des 2. bajTischen
Ai-meekorps am Feldzug von 1870—71 gegen
Frankreich (1872) ; Feldmarschall Fürst Wrede
(életrajz, Leipzií^ 1881).

Heilmaxm-féle lokomotív. 1894-ben Heilmann
olyan lokomotivot szerkesztett, melyen a stabil

gózgép hajtotta dinamógép által termelt áram
f

•'
-í kerekekkel kapcsolt elektromotorokat.
/aA az eli-endezéssel akár az egész vonat

>,..,,.., ,. .utadhézió (1. .ádAaeíto^ céljára felhasz-

nálni, amiáltalnagy emelkedéseket lehet leg>'ózni,

v. nat'v schpsségeket lehet elérni, a beszerzés,

v ala ; 1 • m költséges volta miatt a H. eddig

csak '

!i áradt, de ugyanezt az alapgondo-
latot újabban a benzin-elektromos motorkocsiknál

jó eredménnyel alkalmazták.

Heilprin, 1. Angelo, amerikai geológus, H. 2-

tla, szül. 1853márc.31. Sátoraljaújhelyen, megh.
1907 jól. 17. New Yorkban. Már 3 éves korában
atyjával eg>ütt Amerikába került, aholBrooklyn,
Washington és Philadelphia iskoláiban tanult
187r.-ban Európába jött fiskolai tanulmányokra,
járt az Alpokban és a Kárpátokban, 1879. ismét
Amerikába tért vissza.A következ évben a phila-

delphiai egyetemen a paleontológia, majd késbb
a trwilógia tanára lett. amolyTl 1899. leköszönve,
geológiai utazásoknak szentelte életét. 1902 máj.
havában élete veszélyeztetésével két Ízben is meg-
mászta a Mont-Pelée vulkánt, az 1903. és 1906.

években pedig a gyönyör tzhányó sziklatüjét

le is festette. Utolsó ú^a Brit-Guyana belsejébe

vitte. Számos becses munkát irt az Egyesült-Ál-
lamok harmadkori képzdményeirl, Florida Ny.-i

partjairól, tapasztalatai alapján megírta az An-
tillák és a Panama-szoros geológiáját F mun-
kája Town geology címen 1885. Philadelphiá-

ban jelent meg. Expedíciókat vezetett Floridába

(1886), Mexikóba (1890), elkísérte Peary-t Grön-
land Ny.-i részébe és 1892. vezette a Peary meg-
mentésére küldött ejEpedidót. 1896-ban részt vett

a budapesti bányászati és geológiai kongresszu-
son, mint az Academy of Natural Sciences kikül-

dötte. V. ö. G. l^lak, Michael H. and His Sons
(New York 1912).

2. H. MüuUy, író és publicista, a magyar emi-

gráció tevékeny tagja, szül.Piotrkowban (Lengyel-

ország) 1823., megh. Summitban (New Jersey)

1888 máj. 10. Anélkül, hogy rendes iskoláztatás-

ban részesült volna,- sokoldalú tudc^mán^i;, egye-

bek közt 18 nyelvet birt elsajátítani. Az 1848-iki

események mint fötanitót találták a Sátoraljaúj-

hely i zsidó iskolán ; eleinte mint honvéd, késóbb

mint a magyar belügyminisztérium titkára szol-

gálta a szabadság üg^ét. A világosi katasztrófa

után Parisba menekült, onnét Angolországba, 1850
visszatért Magyarországba, de 1856. New Yorkba
ment, hol, mint a Kossuth-család meghitt barátja,

a sokkötetü Új amerikai enciklopédia és t<>bb

tudományos és politikai folyóirat fmunkatársa
volt 8 az Oroszországból kizött zsidók gyarma-
tositása érdekében buzgólkodott, önálló nagyobb
mve : The historical Pootry of the ancient He-
brews (New Y'ork 1879).

Heilsberg, az ugyanily nev járás székhelye
Königsberg porosz kerületben, (i9io) 6070 lak.,

posztószövéssel és brgyártással. Egykor az erme-
landi püspököknek volt a székhelye. 1807 jún. 10.

Bennigsen orosz vezér a Sonlt és Murát vezérlete

alatt álló francia sereget e helyen visszavonulásra

kényszerítette.

Heilsbronn, az ugyanily nev járás székhelye

a bajorországi Mittelfranken kerületben, (i9io)

1366 lak. Az 1132. alapított és 1555. beszüntetett

cisztercita apátság templomában több mvészi
becs síremlék és egy szép faragott oltár látható.

Heim, 1. Fái, gjermekorvos, szül. Budapesten
1875. Orvosi tanulmányait a budapesti egyete-

men végezte, ahol 1897. orvosdoktorrá avatták,

azután Bókay János gyermekgyógyászati klini-

káján volt egy évig gyakornok, majd Boroszló-

ban Czemy Adalbert tanár klinikáján két évig
tanársegéd, azután külföldön gyermekgyógyá-
szati tanulmányokkal foglalkozott. 1901-ben a
budapesti irgaünasrendi kórház gjermekgyógyá-
szati osztályának forvosává nevezték ki, 1907.

az egyetemen a gyermekkori betegségek semio-

tíJuÁiából magántanári képesítést nyert 1912 óta

dr. John M. Károllyal vezeti az Anya és csecsem-
t^éd eguesMet csecsem-oeztályát H. nagyszámú
irodalmi dolgozatai a gyermekgyógyászat körébe
tartoznak, igen sokat foglalkozott a osecsemö-
gyógyászattal. Önálló mimkái magyar, német és

francia nyelven jelentek meg. E Lexikonnak is

munkatáraa.
2. H. Péter, a magyar postaszolgálat refor-

mátora, szül. Nagysaentmiklóson 1834., megh.
Budapesten 190é.8elfmademan létére vezet ál-

lásba jutott a magyar postán, ahol Baross miniss-
ter felismerve nagy képességeit megfirielö hatás-

kört adoU neki. H. legfbb érdeme, hogy 1888.

az Ausztriával kötOtt ty posta- és távlröegyes-

ményben Magyarország^áak ai addigi kötöttség-

gel szemben belintézkedéseibai ÍQggetlenségeC, a
ktUviszonylatokban pedig paritást biztosított és
ennek alapján a magyar posta belszolgálatát mo-
dem nyugati szellemben és gyi^orlati érzékkel
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újjáalakította és további önaálló fejldésének

útját nyitotta. Kitn szakcikkeket írt.

Heim, Albert, svájci geológus, szül. 1849 ápr.

12. Zürichben. 1871-ben a zürichi megyetemen
magántanár, 1873. rendes tanár lett ; 1887. pedig

egyúttal a zürichi egyetem rendes tanárává hív-

ták meg a geológiai tanszékre, ahol 1911-ig mkö-
dött. Egyik legtiszteltebb nev geológusa Euró-
pának. H., mint a nagynev Escher von der Linth

tanítványa és utóda, negyven évig tanított a zü-

richi fiskolán. Ékes szava, éles kritikája ismertté

tette nevét az egész földkerekségen, a mvészi
rajzolást a geológiában tökéletességre emelte s

ezen a téren iskolát teremtett a világ minden ré-

szébl köréje seregl tudósok között. Legnagyobb
érdemei az Alpok tektonikai kutatásában vannak
és e téren UntersuchungenüberdenMechanismus
der Gebirgsbildung cím 2 köt. munkája (Basel

1878) az egész földkerekségen ismert m ; Das
Sántisgebirge c. munkája pedig a geológiai fel-

vétel páratlan szépség ábrázolásának a minta-
képe. A fizikai földrajz és általános földtan terén

is nagy eredménnyel dolgozott. Legelször adott

egészségesebb irányt a vulkáni kitörések megfi-

gyelésének a Vezúv 1872. évi kitörésekor, amely-

nek véletlenül szemtanúja volt. En-l szól Der Aus-
bruch des Vesuvs im April 1872 c, Baselben kiadott

munkája. A források vizsgálatában, a völgyala-

kulások és a terraszok keletkezésének, valamint

a földrengések elméletének magyarázásában is

gyümölcsöz eszméket hirdetett. Hímeves mun-
kája a Handbueh der Gletscherkunde c. mve,
amely Stuttgartban 1885. jelent meg. Számos je-

les tanítványa hirdeti eszméit a föld minden m-
velt államában, köztük Lóczy Lajos is. H.-et 1912.

a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tag-

jává választotta. — Fia, Arnold, szintén jeles

geológus, aki nagy utazásokat tett Grönlandban,
Szumatrán stb.

Heimbach, 1. Gustav íVw^í, német jogtudós,

H. 2. öccse, szül. Lipcsében 1810 nov. 15., megh.
u. 0. 1851 jan. 24. Szülvárosában 1840 óta rend-

kívüli jogtanár volt. F mve : Anecdota (Leipzig

1838—1840, 2 köt.). Kiadásai : Authenticum (u.

o. 1846—51) ; Manuale legimi des Harmenopulos
(u. 0, 1851).

2. H., Kari Wilhelm Ernst, német jogtudós^

szül. Merseburgban 1803 szept. 29., megh. Jena-'

ban 1865 júl. 8. 1827-ben Lipcsében rendkívüli,

1828. Jenában rendes tanár, 1832. pedig ugyan-
ott fellebbezési ftörvényszéki bíró lett. F m-
vei : Lohrbuch des partikularen Privatrechts
der zu den Oberappellationsgerichten zu Jena u.

Zerbst voreinten Lánder (Jena 1848—53, 2 köt.)

;

Lehrbuch des söchs. bürgerlichen Procosses (u.

0. 1852—53, 2 köt.). Öccsével együtt kiadta a
Bazilikákat 6 kötetben (u. o. ls:?;V-.'tO, mások
kiegészítették).

Heimburg, 1. Gregor von, k^)/.v\^konioi^tuáós,

a középkor egyik legfolvilágosodottabb gondol-
kodója, szül. a XV. sz. elején Würzburgban, megh.
1472. Drezdában. Mint Aeneas Sylvius, a késbbi
IL Pius pápa titkára részt vett a baseli zsinaton,
de állását a pápa elleni állásfoglalása miatt el-

vesztettig. A mantovai gylésen, amelyen Zsig-
iiiMiid nsxtrák herceg követeként vett részt, II.

Pius pápa egyházi átokkal sujtottaMúveit:Scripta
nei-vosa, juris justitiaeque plena, ex manuscriptis
nunc primum eruta (Frankfurt 1608) c. alatt ad-

ták ki.

2. H., Wilhelmine, Behrens Berta német re-

gényírónnek álneve. Szül. a Harz-hegység Thale
nev városkájában 1850 szept. 7., megh. 1912
szept. 9. Nioderlössnitzben. Leginkább a Garten-
laube-ba írt. Regényei : Lumpenmüllers Lieschen
(1879);Aus dem Lében meiner altén Freundin (1870.

magyarra ford. Öreg barátnm c. Sárosi Bella,

Budapest 1905); Kloster Wendhusen(1880); Ihr

einziger Brúder (1883) ; Waldblumen (1888) ; Ein
armes Mádehen (1884) ; Trudchens Heirat (1885)

;

Die Anderen (1886) ; Herzenskrisen (1887) ; Eine
unbedeutende Frau (1891, magyarra ford. Egy
jelentéktelen asszony címen Sárosi [Schleiming]

Bella, Budapest 1899) ; üm fremde Schuld (1895)

;

Lre von Tollen (2. kiad. 1889, magyarra ford.

Tollen Lóri címen Schleiming Bella, Budapest

1898) ; Sabinens íYeier (1892) ; Mamsell Unnütz
(1893) ; Um fremde Schuld (1894) ; Haus Beetzen

(1895); Trotzige Herzen (1897, magyarra ford.

Dacos szívek címen Sárosi Bella, Budapest 1908)

;

AntonÉrben (1898); Sette Oldenroth's Liebe(1902);

Wie auch wir vergeben (1907) stb. Munkáinak
második kiadása 1894—98. (15 k.) Lipcsében jelent

meg.
Heimdall (Heimdallr) a. m. a világ felett

fényl; a skandináv mitológiában az azok egyike,

ódin és kilenc ntestvérnek (!) gyermeke. H. az

ég szélén, a Bifrost híd mellett rzi a meny-
nyet és az isteneket. Madárnál kevesebbet alszik,

éjjel-nappal egyformán jól lát, hallja a fnek és

gyapjúnak növését. Midn eljön a világ vége, az

óriások támadásakor, Gjaüarhorn nev kürtjé-

vel csatára szólítja az isteneket. A végs ütközet-

bon ö és Löki kölcsönösen megölik egymást. H.,

akit aranyfogu fehér áznak mondanak, valószín-
leg a hajnali fény megszemélyesítje s kilenc

anyja a hullámok, melyekbl a napfény felemel-

kedik; más nézet szerint a szivárvány istene.

Egy eddai dalban Rígr néven (király) fordul el
s mint ilyen a hároni rangnak, a szolgák, szaba-

dok és nemeseknek atyja.

Heimerl, 4n/on, botanikus, szül. 1857 febr. 14.

Budapesten. Születése után néhány hónap raulva

Bécsbe került, hol szülei megtelepedtek. Itt vé-

gezte a megyetemet, melj'en 1878— 1884-ig az

állat-növénytani tanszék asszisztense. 1884. fre-
áliskolai tanár, 1888. filozófiai doktor. 1905. nö-

vényrendszertani egyetemi magántanár lett, de

1909. betegsége miatt nyugalomba vonult. Fké-
pen növényrendszertani és florisztikai mködést
fejt ki. F müve : Monographia sectionis Ptar-

mica Achilleae generis (Wien 1884). Több érte-

kezése a Nyctaginaceák ós Xyiidai'cák rciuls/o-

rozésére vonatkozik.

Heimskringla, Snorri Sturliison il. o.) nurvég

költ fmve.
Hein (Hain) v. Hein barát (Freund Hein), a

megszemélyesített halálnak humoros neve a né-

meteknél.Ez elnevezés elször Matthias Claudius-

nak (l. 0.) egy 1774. irt költeményében találhatni.

Hein, Wilhelm, osztrák etnográfus és termé-

szetrajzi kutató, szül. Bécsben 1861., megh. u. o.
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1903. Mint rauzeami tisztvisel ée egyetemi ma-
gántanár, fleg a kelet kultúrájával foglalkozott

8 e végett 19()1. Dél-Arábiába expedíciót is veze-

tett, ahonnan betegen tért \issza s meghalt, mi-

eltt feldolgozhatta volna gyjteményeit. Müvei

:

Indonesiflehe Sohwertgriffe (Wien 1889); Die
geographische Verbreitung d. TodtGnbretter(u. o.

189-t).

Heincke, Johaim Friedrich. német zoológus,

sztil. Hasmnnwban (Mecklenburg) 1852 jan. 6.

'
- - volt a kieli egyetem állat-

,1 u.o. 1875. map&ntanár lett.

> lii'lgolandban akkoriban felállított bio-

mh^ iirasgató-tanárává nevezték ki. So-
' ' '>'k és általában a halak

•xpediciót is vezetett az

, Kuiarasara. Müvei: Die V'arieta-

- (Berlin 1878—82) ; Die nutzbaren
1 1

'
' 1 v Ieere u. d. Bedíngungen ihrer Exis-

tenz : 1882): Die Fisohe der Ostsee
(Mobi'i.^-r^.,L közösen, Berlin 1883); Naturge-
sohichte d. Herings (n. o. 1893, 2 köt.).

Heine. 1. Bhiari, német matematikus, szül.

Berlinben 1821 márc. 16., megh. Halléban 1881
okt. 24. Tanulmányait elvégezve, 1844. Bonnban
egyetemi magántanár. 1856-ban a hallei egyete-
men a matematika rendes tanára lett. Számos
becses értekezésen kivül eg>- önálló mvet irt:

Handbucb der Kugelfunktionen (Berlin 1861, 2.

kiadá«i 1878—81. 2 köt.).

2. H., Heinrich, német költ, szüL Düsseldorf-
ban 1797 dec. 13., mesíh. Parisban 1856 febr. 17.

Szülei kereskednek nevelték és nagybátyjához,
H. Salomon gazdag bankárhoz küldték Uam-
burgt)a. De a ílatal H. e pályát, melyhez tehetsége

nem volt, elhagyta s szüleinél és nagybátyjánál
kiví\'ta az engedélyt s a kell támogatást az
egjetemi tanulmányokhoz. Bonnban, Göttingen-

ben és Berlinben íllozótlával s a német irodalom-

mal foglalkozott é.s 1826-ben, mieltt doktorátust

tett, áttért a keresztény vallásra. 1831-ig Német-
OTSzágtMUi Hambui^ban, Berlinben. Münchenben
élt s Angol- és Olaszorsiságban is huzamosabban
idzött. 1831-ben életének áj korszaka kezddik

:

a júliusi forradalom után Parisba utazik, itt ál-

landóan megtelepszik s haláláig ott él mint író,

támogatva nagybátyjától és a francia kormány-
tól, amely kegydijat adott neki. Kétszer meg-
látogatta Németországot (1843. 1844). hol már
életében is sok ellensége támadta ; különben mind-
jobban ragaszkodott a franda fvároshoz, mely-
hez liberális politikai meggyzdése kötötte. Pá-
ri.>:ban házas^^gra lépett Eogenie Mraí-val : ne-

jének halála után pedig Camille Sdden lett testi

g) ötrödések köxt átélt utolsó éveiben odaadó gon-
dozója. A Montmartreon íi^v sirtaelyét márvány-
emlék jelzi ; szobrot emeltetett neki Erzsébet
királ^-né korfui kastélyában, az Achilleionban, de
azt II. Vilmos német császár az .\cbillelon meg-
vásárlásakor eltávolíttatta onnan s a szobor 1910.

Hambufirban magánterületen nyert hel^'et. Az
északamerikai Egyesült-Államok németi 1899.
állítottak neki nagyszer szobrot New YorkbSdi
(Horter mve).

Mint költ, H. egyik vezet egyénisége a német
irodalom ifjú-német korszakának, amely a roman-

tikát követte. Els költi zsengéi : Gedichte (Ber-

lin 1822); Tragödien mit einem lyrischen Inter-

mezzo (u. o. 1823) még a romantikában gyöke-
reznek; tárgyuk, mint késbbi lírájának java-

részében, már Amalie H. nev rokona iránt érzett

szerelme, mely költészetében késbb is inspirálta.

Liberális politikai me^yözdéee s a német tár-

sadalmi viszonyoknak éles bírálata jutott kifeje-

zéere a Reisebilder (Hamburg 1826—27) c. tárca-

cikkek gyjteményében, melybe sok költeményét
i.<! felvette. Lírai verseit utóbb Buch der Lieder
(Hamburg 1827) címen g>Ojtötte össze. Párisi

tartózkodása idején mind élesebb lesz müveiben
a német politikai önkényuralomnak kritikája s
mind hatalmasabb kifejezésre jut a rokonszenv
Franciaország és Napóleon iránt, ersítve Saint
Simon és P'nfantin kommunista tanaitól, melyek
nek H. Parisban lett híve. Franciaországban ke-

letkeztek: Die romantische Schule (Hamburg
1836) ; Französische Zustande (1883) ; Memoiren
des Herm von Schnabelewopski : Florentinisciio

Náchte c. munkái, melyek szabados hangjukkal
nagy megütközést keltettek. Rendkívül hevesen
támadta W. Síenzelt, az ifjú-német irodalom el-

lenségét, kinek feljelentése folytán H. munkáit
18.S5-ben ki is tiltották Németországból ; de íQú-
német irótársa, L. Böme Q. o.) ellen intézett

támadása még híveinek szk körében is nagy
visszatetszést keltett. Szellemes társadalmi kri-

tikája Deutschland ein Wintermárchen és Atta
TroU, ein Sommemachtstraum c. költeménj'eiben

érte el csúcspontját. Lírai költészete Parisban
mindjobban elmélyült, formáiban tökéletesedett

és a Romanzero (1851) c. gyjteményben az els
versgyjteményeknél gazdagabban éís érettebben
jutott kifejezésre. Fleg e verskötete által emel-
kedett H. a német költészet nagyjai közé s ma
úgy él a köztudatban, hogy Goethe mellett a
legkiválóbb német lírikus. H. összes mveit leg-

elször Strodtmann A. adta ki (Hambui^ 1861—
1866, 21 köt.); a legjobb te^es kiadást Elster
rendezte sajtó alá (Leipzig 1887—90, 7 köt.); új
kiadás Oskar P. Walzel szerkesztése mellett n. o.

(Insel) jelenik meg. Munkáinak javarészét ágy-
szólván minden mvelt nyelvre lefordították.

Magyarra költeményeit Endrdi Sándor fordí-

totta (1882 és 1889X a ualokKönyvétugyan (dísz-

kiadás beveaetésael 1892). Egy versét Petfi ül-

tette át magyarra, kire H. bizonyos tekintetben

hatással is volt. Ssász Károly is fordított versei-

bl. Ezeken kivttl mo^lentek még a következ
fordítások: Sauaek EDek, H. szebb dalaiból (Pest

1861); íQ. Balogh Gyula, Dalok (u. o. 1863) : /tYUi-

hoe (Spóner Andor), H. válogatott költeménye
(Budapest 1894 é« 1906) ; Faragó János, H. válo-

gatott költeményei (n. o. 1904) ; Pasztái (Plattku)
Adóiján, H. költeményeibl (a. o. 1907): OlSh
Gábor, Utazás aHarzban (u. o. 1907); Csatár
Imre, Költemények (u. o. 1906); iC- Száss Béla,

H. dalaiból (n. o. 1909); Kariihy Frigyes. Atta
Troli (u. o. 1912). Emlékiratait Zollner Béla for-

dította le (a. o. 1894). A H.-re vonatkosó gazdag
irodalomból v. ö. Strodtmann, H. H.-s Lebea mid
Werke (BerUn 1867-69, 2 köt., 3. kiad. 1884);
Karpeln, H. H. und seine Zeitgenossen (Berlin

1899): Keiter, H. H. (Köln 1891); Legrag, H. H.
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poete (Paris 1897); G. Brandes, Das junge
Deutschland (Leipzig 1891).

H. öccsei voltak : H. Max, orosz államtaná-

csos, szül. 1807., megh. 1879., az Erinnerungen
an H. H. und seine Familie (1868) írója és H.-
Geldern Gustav báró, a bécsi Fremdenblatt ala-

pítója és tulajdonosa, szül. 1806., megh. Bécsben
1886.

3. H., Tlwmas Theodor, német rajzoló, fest
és iparmvész, szül. Lipcsében 1867 febr. 28. Ta-
nulmányait a düsseldorfi és a müncheni akadé-

mián végezte. Festményeit kezdetben az impresz-

szionista természetszemlélet lágysága, késbb
pedig a formák határozottabb, keményebb hang-
súlyozása jellemzi. Közülök nevezetesebbek: A
horgászó ; Erdei patak ; Este ; Kivégzés ; Veszta-
szz ; Küzdelem a sárkánnyal stb. Festményei-
nél azonban sokkal ismertebbek rajzai, melyek
1893—94. a Fliegende Blatterben, majd 1896-tól

fogva az általa alapított Simplicissimus-han je-

lentek meg. Ezekben a német politikai és társa-

dalmi viszonyok ferdeségeit pellengérezi ki kér-

lelhetetlen szigorúsággal, de mindig szellemesen

és egészen önálló egyéni mvészettel. Egy ré-

szük Bilder aus dem Pamilienleben (1898) és

Terhelten (1903) címmel összegyjtve is megje-
lent. Mint iparmvészeti tervez is jelents sike-

reket ért el.

4r. H., Wühelm, német fest és utazó, szül. Drez-
dában 1817 jan. 30., megh. 1885 okt. 5. Drezdában
és Parisban tanult, 1849. New Yorkba ment, 1852.

Perry parancsnoksága alatt mint rajzoló az észak-

amerikaiak, 1860. pedig a poroszok keletázsiai

expediciójában vett részt. 1861-ben visszatért

New Yorkba, mint mérnökszázados belépett az

É.-i államok hadseregébe, hol dandáiparancsnoki
rangra vitte. Utazásait a következ mvekben
ismertette: Wanderbilder aus Zentralamerika
(Leipzig 1853, 2. kiad. 1857) ; Reise um die Brde
nach Japán (u. o. 1856, 2 köt.) ; Die Expedition
in die Seen von China, Japán, Ochotsk (u. o.

1858—59, 3 köt.); Japán und seine Bewohner
(u. 0. 1860) ; Eme Sommerreise nach Tripolis (Ber-

lin 1860) ; Eine Weltreise um die nördliehe Hemi-
sphare (Leipzig 1864, 2 köt.) ; Japán, Beitráge z.

Konntnis des Landos imd seiner Bewohner (u. o.

1873-80).
HeinecciuB, 1. Johann Oottlieb, német huma-

nista jogász, szül. Eisonbergben 1681 szept. 11.,

megh. Halléban 1741 aug. 31. A bölcsészet s a
jog tanára volt 171.3-tól Hallóban, de közben 1723
—1727. Pranekerben, 1727—33. Odera melletti

Frankfiirtban volt jogtanai*. Müveit összegyjtve
fla adta ki : Opera ad universam jurisprudontiam,
philosophiam et litteras himianioros pertinentia

(Gént 1744—18-^9, 8 köt., többször is kiadták).

Egyéb mimkái : Jurisprudentia romána ot altica

(Leidon 17.38—41, 3 köt.); Antiquitatos gormani-
caejiulsprudentiam pátriám illustrantos (Kopen-
hagen és Leipzig 1772—73, 3 köt.).

2. H., Joliann Michael, német tudós, a pecsét-
tan els tudományos feldolgozója, H. 1. testvór-
bátj-ja, szül. Eisonbergben 1674 dec. 14., megh.
1722 szept. 11. Hallóban, hol 1708 óta lelkész,

1719 óta ogyháztanácsos és 1720 óta szuperinten-
dens volt Fmve: De veteribus Qermanonun

aliarumque nationum sigillis (1709, 2. kiad. 1729).
Jeles hitszónok is volt s a görög egyházról írt

mve (1711, 3 köt.) még ma is becses.

Heinecken, Kari Heinrich von, német mvé-
szeti író, szül. Lübeckben 1706., megh. 1791 jan.

23. Drezdában ólt mint gróf Brühl meghitt titkára.

Mvei : Nachrichten von Künstlem und Kunst-
sachen (Leipzig 1768—71, 1786); Idée générale
d'une coUection compléte d'estampes (Wien és
Leipzig 1770) ; Dictionnaire des artistesdont nous
avons d(>s estampes (csonka, u. o. 1778—90).

Heinefetter, Sabine, német énekesn, szül.

Mamzban 1809 aug. 19., megh. Illenauban 1872
nov. 18. 1825-ben lépett színpadra Majna melletti

Frankfurtban. Különböz német operaházaknál
mködött és sokat vendégszerepelt külföldön,

mindentltt nagy sikerrel. Fbb szerepei voltak

:

Romeo, Norma, Rozina stb. Az rültek házában
halt meg. Húga, Klára (1816—1857), szintén

kitn énekesn volt, de testvére tragikus sorsá-

ban is osztozott s is rülten halt meg. Másik
húga : Katinka (1820—18.58), nemkülönben jeles

énekesn, egy ideig Pesten is mködött s kereszt-

nevét is magyaros formában használta.

Heinéké, Watter Hermann, német sebész-
tanár, szül. Schönebeckben 1834 máj. 17., megh.
Erlangenban 1901 ápr. 28. Göttingenben tanult,

majd Berlinben Bardeleben segéde, 1863. magán-
tanár és 1867. Erlangenben a sebészet rendes
tanára lett. Mvei : Beitráge zur Kenntnis und
Behandlung der Krankheiten des Knies(1866);
Anatomie und Pathologie der Schleimboutel und
Sehnenscheiden (1868) ; Kompendium der Operar
tions- und Verbandlehre (1870—72).

Heinel-Vestris, 1. Vestris.

Heinemann, 1. Kari, német irodalomtörté-
netíró, szül. Deutsch-Eylauban (Nyugat-Porosz-
ország) 1857 márc. 9. 1892 óta a Blátter füi- lite-

rarische Unterhaltung szerkesztje. Biogratlkus
mvei : Goethes Mutter (Leipzig 1891, 5. kiad.

1895) ; Goethe (2 köt., u. o. 1895); Goethes Lében
u. Werke (1898); Die deutsche Dichtung (1910);
Die klassische Dichtung der Griechen (1912).

2. H., Ottó von, német történetíró, szül.

HeLmstedtben 1824 márc. 7., megh. 1904 jún. 6.

Wolfenbüttolben. Fbb müvei : Das Königreich
Hannover und das Herzogtum Braunschweig
(Darmstadt 1858, 2 köt.) ; Albrecht der Bár (u. o.

1864) ; Aeneas Sylvius als Prediger eines allge-

meinen Kreuzzugs gegen die Türkén (u. o.

1865); Codex diplomaticus Anhaltinus (Dessau
1867—83, 6 köt.); Gescliichte von Braunschweig
und Hannover (Gotha 1882—92, 3 köt.). Foglalko-
zott a magyar törtéjielemmel is s egy értekezést

írt az elveszett Gesta Hungarorum-ról a Neues
Archív für áltere deutscíhe Geschichte c. folyó-

irat 13. kötetébe. — Fia, Lothar, történetíró, szül.

Braunschweigbau 1859 febr. 19., megh. Tübin-

genben 1901 febr. 23., ahol egyetemi tanár volt.

Müvei: Geschichte d. Normannon in Italion (Leij)-

zig 1894) : Zur Entstehung der Stiidteverfassung

ül Italien (u. o. 1896).

Heine-Medin-féle betegség (poliomyelUis

epidetnica, gyermekbénulás), infekción alapuló

megbetegedés, amely hol elszórtan, hol járványok

alakjában lép fel. Különösen Svédországban, Nor-
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Tógiában, az Egyeeiilt-ÁIlamokban észleltek il^en

nag>'obb járványokat Hazánkban sporadikusan
mindig elfordul, de 1910—1911. járvány alak-

jában lépett fel. Leginkább 2—5 éves gyermeke-
ket támad meg, de ritkán felndMA is megkapják.
Lázzal keadödik. .\ láz hirtelen flélnOldk 38—39
fokra. A gyermek bágyadt, egyik esetben toricát

C^laya, más esetben hasmenése van, 24 óra
mnlva pedig fellép a bénulás. A bénulá.s érheti

osak ai egyik végtagot, de érheti mind a négy
végtagot, érheti a töns és a nyak izmait is. A
bénult végtagok pet>-hüdten lógnak, a gyermek
nem tud ülni. Rendesen a bénulás egy csapásra
éri azon izmokat, amelyek egyáltiában bántal-

maztatnak, de vannak esetek, amidn 1—2 nap
alatt fejlódik ki a bénnlás. Ha a bénulás a légzö

izmokat éri, a beteg megfullad. Mindig meglév
tfinete a H.-iiek az izmok rendkívüli fájdalmas-

sága. A btenlás as esetek egyrészében hetek
mnlva eOmd viasialíejlMni és vannak egyes
ritka esetek, amelye te^jesoi nyomtalanul meg-
gyógyulnak. Más esetekben csak egyes izomcso-

pwtcA nyerik vissza mozgató képességüket, a
többiek bénultak maradnak, sorvskdni kezdenek
és zsírosan elfajulnak, teljesen tönkremennek.
Ameljik izom egy év alatt nem nyerte vissza

mozgató képességét, az rendesen elveszett. Az ily

bénult láb pl. vékony, hideg, ha felemeljük és el-

engedjük, ingaszerüen kalimpál.

Okozóját még nem ismeijük. de tudjuk róla,

hogy a beteg geríncagyában, agyában, idegei-

ben van. Valószín, hogy a beteg nyálában is

benne van. Miúi"<)l^i^ átoltbató és ott is bénulá-

sokat okoz. A betegség lappangási ideje 8—10
nap. A lényege a gerincvel elváltozása, még
pedig a gerincvel elüls sstlrke oszlopainak gyu-
ladása. A bántalom terjedése saampon^j^l^ól fon-

tos annak ismerete, hogy vannak egyes abortív

eseMc. amelyek osak torokgjrnladás v. hasmoiés
képében folynak le btonlás nélkfil. Hog}' ezek
valóban H. esetei, azt csak járványok alatt tud-

ha^nk, amidn pl. két testvér beteszik meg egy
nap og\-forma torokgyniadásban és a kett közül

másnap az egyik megbénul, a másik pedig m^-
gyógynl. A meggyógyult 3—4 nap múlva egési-

ségeedckel játssik és ezen egésaségesek kösfU

betogadk meg egyik 4—10 nap mnlva H.-ben. A
betegség keaáése az els idben a következkben
áll : feltétlen nyugalomról gondoskodunk, belsleg
«T3MH! készítményeké adunk, a fejre és a gerino-

-' "kat teszünk. Agyi jelen-

>t végezzünk. Késbb a
b< '

:

^ izmok viUanyozása, masszá-
Iá< avas, kénes, rádinmos fürdk-
kel '

! If^k orthopédiai kezelést

ig»

!

rápia a fejldés küszöbén
áil f>> [• 111. hoQr nemsokára ható szé-

rumunk lien.

Heinickc. .xi,„„r'l, az els németországi siket-

némaintézet alapítója és az ú. n. né$net módszer
{\. Siketnémák '-í^'-f'-"> aianv-ntAje, gzül. Naut-
schützben (>'• "gh. Lipcsében
1790. SzorgOí . , ...at^je elélet után
1156. a jenai egyetem hallgatója, 17ö8. Ham-
bni^ban magántanító. 1769. pedig Bppendorfban
kántortanító lett. Iskoléyában az akkor még is-

meretlen hangozUttási módszer szerint tanította

az irás-olvasast és ezáltal általános feltnést kel-

tett. Már 1754. szülhelyén foglalkozott egj- siket-

néma gyermek tanitá-^^ával. kit .Amman K. Surdns
loquens c. köny\'énok utasításai szerint hangosan
beszélni megtanított. Rppendorfban újból foglal-

kozott egy siketnémával s a sikeren felbuzd^va.
1774. már öt siketnémát tanított oly fényes ered-

ménnyel, hogy hímeve N^etországon kívOl is

Ismertté lett 1778-ban a szász válas^fejedelem
meghívására Lipcsébe ment s ott ugyanazon év-

ben megnyitotta Németország els síketnéma-
Intézetét H. különös érdeme, hogy növendékeit
valójában beszélni tanította és a hangbeszéd mód-
szerét híres kortársának, De l'Épéenek (I. Epée>
jelbeszéd-módszerével szemben — utóbbinak igen
nagy befolyása ellenére is — meg^'édelmezte.
Érdemes gyakorlati mködése mellett nag)* iro-

dalmi munkásságot fejtett ki. Kiválóbb mvei

:

Boobachtungen über Stumme u. die menschliclie

Spraoho (Hamburg 1778) : Cber die Denkart der
Taubstummen (1780) ; Wichtiee Entdeckungen u.

Beitrage zur Seelenlehre und zur menschiichen
Sprache (Leipzig J786). Müveit 1912. újra kiad-

ták : S. H.'s Gesammelte Schriften (Leipzig 1912)
s Lipcsében és szülhelyén szobrot állítottak

emlékének. V. ö. Scherer, A siketnéma-oktatás

és nevelés kézikönyve (Bpest, 1895) ; Walther,
Geschichte des Taubstummenbildungswesens
(Berlin 1882); Schumann, Neue Beiti%e zur
Kenntnis S. H.'s (Leipzig 1909).

Heinigke, másként Hayneccitts (1. o.).

Heinitz, Ftiedrich Aion, báró, német állam-

férfi, szül. Dröschkauban 1725 máj. 24., megh.
1802 máj. 15. Bányászatot tanult ; 1763. átvette

a szász bányaügyek vezetését s megalapította a
freibergi bányászakadémiát 1777—84-ig a porosz
bányaügyek minisztere volt s a sziléziai, valamint
a vesztfáliai szén- és vasbánytíc nagysserú feQra-

dülése, tehát a német nagyipar alapjainak meg-
teremtése az mve volt 1786—95-ig a rajnai

és vesztfáliai tartományok élén állott. Mvei:
Mémoire snr ma gestion du 4-me et 5-me dépar-

tement: Eesai d'éoonomie politique (1785); Mé-
moire sur les produits du régne mineral de la mo-
narchie pntsslenne et sur le moyens de cultiver

cette iHtuiche de l'éoonomie politique (1786). V. ö.

Steinecke, Forschungen znr brandenburgischen
und preussischen Gcechiefato (15. köt., 1902.)

Heinold, Kari, báró, osztrák államférfiú, szül.

Udineban 1862 aug. 26. At^ja táborszemagy
volt Elbb sziléziai tartomán>inök, 1907. morva-
országi helytartó lett. 1911. nov. pedig belügy-

mhiiacterré neveztek ki. 1912-ben több hónapon
át helyettesítette a beteg miniszterelnököt

HeiVirifth, 1. Alajos, tanár és Író. H. 3. testvér-

öccse, szül. Budapesten 1855 jan. 25., megh. 1912
tahi. 13. Egyetemi tannimányait Budapesten és
Lipcsében végeste. 1878-ban az <Mc(NrifÍ^ ésn^
nyz mi^áotanárává nevezte ki a bDdi4>e6ti tad.

egyetonen, 1882. a budapestiretfltgimnázinmban.
1887. a Vn. ker. állami fbglmnááiaÉban mkö-
dött Irt kisebb-nagyobb ért^eséseketaPöldngzi
Köileiiiényekbe és a Philologiai Közlönybe.

2. H. Éie, liBSt. ssfll. 1819. Budapesten, megh.
1886 jan. 26. Milanóban. Már a negyvenes év^-
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ben keresett pesti fest volt, de vágya Olasz-

országba vonzotta, ahol több évet töltött. Rómá-
ban festette 1846. Régiséghuvár c. festményét,

amelyet a Szépmvészeti Múzeum riz. Egy évvel

utóbb a Megylet tagsági jutalékul kiadta H.

Hunyadi Jdnos-éit. A késbbi éveket Bécsben s

Pestén töltötte, de csillaga letnt, úgy hogy a
nagytehetség mvésznek csaknem a nyomorral
kellett küzdenie. Számos képet festett Miksa f-
herceg megbízásából a miramarei kastélyban.

3. H. Gusztáv, germanista filológus, író, kri-

tikus és tanár, szül. Budapesten 1845 márc. 17.

Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte,

egyetemi tanulmányait pedig Lipcsében és Bécs-
ben. 1871-ben magántanár lett a budapesti tud.

egyetemen, 1875. a német nyelv és irodalom rend-

kívüli és 1878. rendes egyetemi tanára. 1875-tl
tagja a közoktatási tanácsnak, melynek 1891—
1894-ig ügyviv alelnöke volt. Az Akadémiának
1880. lett levelez, 1892. rendes tagjává, a Kis-

faludy-társaságnak 1882 óta tagja. Az egyetem
bölcsészeti karának 1886—88-ig dékánja volt. A
Budapesti Philologiai Társaságnak elnöke. Úgy-
szintén elnöke volt a Magyar Pedagógiai Társa-
ságnak (1892-töl). 1896 jún. 6. lett miniszteri ta-

nácsos. Az 1903—1904-iki tanévben rektora volt

a budapesti kir. tud. egyetemnek. 1905-ben nyug-
díjba ment, de eladásait folytatja az egyetemen.
A Tud. Akadémia 1905 márc. 27. tartott ülésében
a távozó Szily Kálmán helyébe az Akadémia f-
titkárává választotta. 1910-ben a frendiház tagja

lett. Az irodalomtörténet és modem filológia terén

munkássága úttör volt. Ü honosította meg ná-
lunk a modern összehasonlító irodalomtörténet

filológiai módszerét. Nagy hatást ért el a tle
szerkesztett folyóiratokkal, valamint kitn tan-

könyveivel is (sok német klasszikusm magyará-
zatos kiadása). 1868—69-ben szerkesztette a Tan-
ügyi Füzeteket (Császár Károllyal), 1872—76-ig

a Magyar Tanügyet (Kármán Mórral), 1877—
1891-ig az Egyetemes Philolog. Közlönyt (P.

Thewrowk Emillel), 1881—91-ig az Ungarische
Revuet. Legújabban 1912. indult meg az szer-

kesztésébon az Ungarische Rundschau. 1897-ben
megindította a Régi Magyar Könyvtárt, 1903 óta

pedig az Egyetemes irodalomtörténetet szerkeszti,

melynek eddig 4 kötete (1904, 1905, 1907, 1912)
jelent meg. ó írta ebbe a német irodalom történe-

tét. Gyulai Pál halála óta (1909) ö szerkeszti az
Olcsó Könyvtárt is. Önálló mvei : Bánkbán a né-

met költészetben (1879); Deutsche Verslehre (3.

kiad. 1911); Boccaccio élete és müvei (1882);
Goethe Fatistja, tanuhnányok (irták : Boyesen és
H. G., Budapest 1888) ; A német irodalom rövid
története (1889). Fmve: A német irodalom tör-

ténete (l. 1886, IL 1889), nálunk e téren az egj-etlen

nagj'obbszerü munka, moly azonban, sajnos, csak
a XVII. sz. végóig halad. Számos kiadása vau a
magyar irodalom körébl az Olcsó Könyvtárban
és a Régi Magyar Könyvtárban, kisebb tanulmá-
nyok pedig hazánk jelentékenyebb tudományos
folyóiratainak hasábjain. Kutatta és kimutatta a
külföldi, különösen pedig a német irodalomnak ós
a magyarnak kölcsönhatását, így a többek kö-
zött: ktzelhurg és a magyar hún-monda (Akad.
Értekezések X. köt., 2. sz. 1881); Magyar elemek

a német költészetben (Budapest 1909). 1912-ben
tanítványai díszemlékkönyvet adtak ki tiszteletére

s ebben több németországi germanista filológus

közremködése mellett a német-magyar kölcsön-
hatásokat ismertetik.

4. H. Károly, tanár és író, H. 3. testvéröccse,

szül. Budapesten 1856 okt. 22. Egyetemi tanul-
mányait Budapesten végezte. Foglalkozott össze-
hasonlító és keleti nyelvészettel. Önálló müve ez
irányban : A görög idegen szavak a syr nyelvben.
1881-ben Budapesten á kereskedelmi akadémián
tanár lett. 1907 dec. 25. a fels kereskedelmi is-

kolai igazgatói címet kapta. Több jeles nyelvtani
és kereskedelmi tankönyvet írt.

Heinrich, Christian Gottlieb, német történet-

író, szül. 1748 aug. 14. Dahlenben, megh. 1810
máj. 24. Jenában, ahol a történelem tanára volt

az egyetemen. Ma már elavult munkái közül jelen-
tékenyebbek voltak a következk: Deutsche
Reichsgeschichte (Leipzig 1787—1805, 9 köt.);

Handbuch der sáchsischen Geschichte (u. o. 1810—
1812, 2 köt.) ; Geschichte von Frankreich (u. o.

1802-4, 3 köt.); Geschichte von England (u. o.

1806-10, 2 köt.).

Heinrichaui apátság, régi cisztercita apátság
Münsterberg mellett (Szilézia). Alapította Miklós
boroszlói kanonok 1222. a szakállas Henrik feje-

delem ajándékozta javakból (innen neve is). Az
apátság, amelynek tagjai iparral, kivált posztó-

gyártással foglalkoztak, sokat szenvedett a tatá-

roktól (1241), a huszita és harmincéves háborúk
alatt. Megsznt 1810. Nevezetes arról, hogy a
magyar zirczi apátságot a H. állította helyre

(1699). L. Zircz.

Heinrich der Glichezare, középkori némot
költ, talán elszászi származású klerikus, írta

1170 körül a legels német Reiuhart Fuchs-köl-

teményt, melybl csak csekély töredékek marad-
tak fönn : ellenben teljesen meg van e munka
vagy ötven évvel késbb készült átdolgozásban

(egy heidelbergi és a kalocsai kódexben, mely
utóbbit kiadták Mailáth és Köfttnger, Pest 1817).

Heinrich der Teichuer, kiváló német tanító

költ, aki legtöbbet Bwsbon élt és 1350—77. írta

mveit. Számos tanító költeményt írt, melyek
mveldéstörténeti szempontból igen fontosak ;

több magyar dolgokkal is foglalkozik. Csak egy
részöket adták ki Docen (Miscellaneen), Grimm
(Altdeutsche Wiilder) és Lassberg (Liedersaal).

V. ö. Karaján, Über H. (1855).

Heinrich der Vogler (.Madanlsz Henrik), német
költ, 1280 körül középfolnémet nyelven,Dieti*ichs

Flucht címen csekély érték, hagyományokat ön-

kényesen kapcsoló epikai mvet irt.

Heinrichsbad, fürdhely Appenzell-Aussen-ho-

den svájci kantonban, 2 km.-nyire Herisautól,

776 m. magasan a Rosenlwrg (874 m.) és Lutzen-

land (918 m.) közti völgyben, vastartalmú ás-

ványvízforrással.

Heinrichsburg, 1. Ahbach.
Heinrichsgrün (csehül Jendrichoiice), város

Graslitz csehországi kerületi kapitányságban, az

Érchegység D.-i lejtjén 649 m. magasságban,
(1910) 1796 német lak., csipkekószítóssel és csipke-

készít iskolával ; gróf Nostitz-féle kastéllyal,

állatkerttel. Régente ezüst- és ólombányája volt.
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Heinrichsrabe, 1. S<hleiz.

Heinrich von dem Türlin, középkori német
költ, b^or származású polgári család sarja : 122()

körül Irta a Der Abenteuer Krone c. terjedelmes

ArtiUHregényt, melyben a bretcm monda minden
réedetét összefoglalni és egységes egésszé földol-

gozni igyekezett.

Heinrich Ton Freiberg ( Vriberg), közéidcori

tö, Hki a XIII. sz. második felében II.Ven-
^ i rály udvarában élt ós Strassburgi Gott-

íried Tristan-eposzát a mondának más hagyo-
mánya szerint, de költi felfogással és igen vonzó
eladással befejezte (kiadta R. Bechstein, 1877).

Haiiirioh Yon Heríord, középkori német tör-

ténetíró, domokosrendi szerzetes, ki 1370 okt. 9.

Mindenben halt meg. Híre oly nagj' volt, hogy IV.

Kátfoly császár, mikor Mindenben tartózkodott,

holttestét kiásatta és külön temettette. Sok teoló-

giai 8 flüozóflai értekezésen kívül terjedelmes

világkrónikát irt : Liber de rebas memorabilibos,
mely a XIII. és XIV. sz. történeti mveltségének
egyik fforrása volt. Kiadta \. Pottbast 1859.

Heinrich von Laolenberg, középkori német
1429. lett pap s 14-41. decanos Freiberg-

' -gan) ; 1445 óta élt a strassburgi János-

kolusturban, hol 1460. meghalt. A XV. sz. els
felében számos egyházi dalt irt, melyeket részben
latin himnuszokból és német népdalokból alakí-

tott át (kiadta Ph. Wackemagel, Das deutsche

Kirchenlied. II. 1867).

Heinrich von Lausanne, 1. Henrik (lausannei).

Heinrich von Lettland, liviandi krónikás. Al-

bert rigai püsp».)k udvarában volt s 1208 óta a let-

tek és észtek közt térített. Mködését egy króniká-

ban irta meg (Ckromcon Lifvoniae), mely a Mon.
Qerm. Hist. gyjtemény 23. kötetében jelent meg.
Heinrich von Meissen^esterdalnok.lFrauen-

lob.

Heinrich von Melk, középkori német költ,
valószínié? egy elkel osztrák nones család

sarja, ki viszontagságos és keser tapasztalatok-

ban gazdag elete végén a melki kolostorba került.

Itt Írhatta 1153 és 1163 közt Von des Todes Geh-
gede (a halál emlékezetérl) c. szatirikus költe-

ményét, melyben kora erkölcseinek igen sötét

képét r^zolja. Valúszinüen tle való A papok
életérl (Vom Pfaffenleben) írt költemény is. Mind-
két müvét kiadta R. Heinzel (1867). Wilmanns W.
(Beitrage zor Geechichte der álteren deutschen
Literatnr 1. 1885) ki akarta mutatni, hogy e költ
csak a XIV. 8z.-ban,még pedig egy magyarországi
szerzetben élt és hogy mveibcói els sorbcui ha-
zánk egyházi és táraidalmi viszonyait rajzolta. E
föltevést megcáfolták Lorem 0. (R v. M., 1886),

Heinrich Gusztáv (Budapesti Szemle 47. kötl886,
325. 1.) ée Ptíz Gedeon (Phüolog. Közlöny XI.,

1887, 15. 1.).

Heinrich von Momngen, kOzépkori német
rainnedalos, tOringiai nemes család sarja, aki
Walther v. der Vogelweide dMk egyike a legje-

lesebb német lírikusdmak. Dalait Uadták Lach-
mann és Haupt, Vogt : Des Minnesangs Prühling
(1910).

Heinrich von Mügéin, 1. JfiiúiiHi.

Heinrich von Neuenstadt, kOiiiriEort német
költ, aki Bécs-Ujhelyt született (innen neve) és

Béodwn orvos volt. Kétmve maradt fönn : Tymsi
Apollón íns története, melyet egy latin forrás alap-

ján nagj- terjíHiolemben mesél el, és a Voa Gottes
Zukimft címú, melynek forrása Alános ab Insulis

francia költnek .Anticlaudianus c. latin múve.
Heinrich von Ofterdingen, középkori mondák

szerint német költ, aki a warthurgi dalnokvor-

senyröl szóló költeményben, mint Wolfram v.

Bschenbach ellenfele, VII. Henrík osztrák herceget
magasztalja és a magyar Klinsort hívja segítségül,

midn a dahiokversenyben legyzik. V^ószinü,
hogy csak mondai vagy költött alak. A. W. Schle-

gel tévesen aNíbelung-ének szerzjének tekintette;

Anton Spaim (H.von Ofterdingen und das Xibelun-
genlied, 1840) terjedelmesen, de minden kritika

nélkül írta meg életrajzát : Xovalis egy szép, de
be nem fejezett regény hsévé tette; Richárd
Wagner pedig Tannháuser c. operájában egy
alakká olvasztotta 6t Tannháuserrel.

Heinrich von Plauen, a német lovagrend nagy-
mestere, szül. 1370 körül, megh. 1429. A tannen-
bergi vereség ntán (1410 júl. 15.) Marienburgot
hsiesen védte a lengjelek ellen, amiért a rend
megmaradt tagjai nagymesterré választották

(1410 nov.). Erélyes uralkodása miatt azonban
1413. letették, st utóda, Küchmeister, fogságba
is vetette, melybl csak 1422. bocsátották szaba-

don. Több szinmü és regény hse.
Heinrich von Veldeke. középkori költ, a német

udvari költészet atyja. Maastricht vidékén szül.,

nemes családból. Fmve, a Benit de Sainte-More
francia költeményén alapuló Eneíde (kiadta Beha-
ghel. 1882), melyet 1183. Türingiában fejezett be s
mellyel nag>' hatással volt a késbbi német udvari

epikára. V. ö. Kraus K., H. v. V. und die míttel-

hochdeutscbe Dichterspraohe (Halle 1899).

Heinrich von Zütphen, a reformáció els vér-

tanúinak egjike Németországban, 1. MoUer.
Heinrid, Georg, német protestáns teológos,

szül. Karkelnben (Poroszország) 1844 márc. 14.

A berlini egyetemen magántanár, nugd Marbnrg-
ban, 1892. Lipcsében az ^}szövetsé^ exegesis ta-

nára lett. Fbb mvei : Die ValentinianischeGno-
sis u. die heilige Schrift (1871) ; Erklánmg der
Korinther Briefe (1880-87) ; Theol(^ische Encydo-
padie (Freiburg 1893) ; Beitrage znr Geschlchte
und Erklánmg dee Neoen Testaments (Leipzig

1894—1^04); Die Entst^ong dee Neuen Te6t»-

ments (a. o. 1899) ; Ist die Leb^oslehie Jesn aeit-

gemftss? (n. o. 1904); Der Uter. Charakter der
Neoteetamentl. Schriften (1906); Des Petms
von Laodicea Brkl&rg dee Mattfa&osev. zom 1. Male
hrsgg. o. nntersucht (1908) ; H^leoiamns n. Chri-

stentnm (1909); Panlus als Seeiaorger (1910);
Gríechisoh-byzantín. Gespriichsbaoher (191 r : Di^

Eigenart des Christentoms (1912).

Heinrieiánnflok, 1. Henrik (iMsannei i.

Heinric van Alkmaer, Me:ffáer^ a XV. sz.-b.m

élt és állítólag valamelyik lawaringiai luTcegm^k
(IL René) tanitteoeelere v<rit Ezt bizonyítani nem
lehet, euenboi okmányilag van igaz4jh a, hog>
bizonyos Hemric fuder, mint Burgundi Dávid
Qtreehti püspök tanácsosa. 1474-1481 közöttm-
ködött. Beinaerts Historie (a Reineke Pnefas) ki-

adását készítette el 1467., erkölcsi teijtegetésekkel

és as egyes fejeaetddies csatolt okoskodásokkal
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bvítve. V. ö. J. W. MiUler, Tijdschrift voor Ne-
derlandsche taal- en letterkunde 7. köt.

Heinroth, 1. Elimheth^ német regényírón,
szül. Dessauban 1864 márc. 18. Mveinek nagy-
részét Klaus Rittland álnéven adta ki. Életét

részben Egyiptomban, részben Németországban
tölti. Regényei közül megemlítendk : Unter Pal-

men (1892) ; Ihr Sieg (1896) ; Ein Moderner (1902)

;

Anna Prizewska (1908) ; Die das Lében lieben

(1902) ; Auf neuen Wegen (1904) ; Frau Irmgards
Enttauschungen (1906, 2. kiad. 1911) ; Von andrer

Gnaden (1907) ; Wenn die Fackel sich senkt (1908)

;

Die Lössows (1909) ; Das Schloss am Meer (1910).

2. H., Johann Christian Augúst, német pszicho-

lógus, szül. Lipcsében 1773 ján. 17., megh. u. o.

1843 okt. 26. Lipcsében mint az elmekórtannak
tanára mködött. Mint filozófus a miszticizmus-

hoz hajlott, mint lélekbúvár az elme betegségeivel

foglalkozott. Sokat használták ehnekórtani, antro-

pológiai kompendiumait ; egyéb mvei : Die Psy-
chologie als Selbsterkenntnisslehre (1827); Ge-
sehichte u. Kritik des Mysticismus aller bekannten
Völker und Zeiten (1830). Halála után adták Id

:

Lebensstudien (1846).

Heinsbergi Fülöp, kölni érsek, 1. Fülöp.
Keinse,Johann Jakoh Wilhelm, német író, szül.

Langowiesenben 1749 febr. 15., megh. Aschaffen-

burgban 1803 jún. 22. Jenában tanulta a jogot,

majd Erfurtba ment, hol Wielanddal ismerkedett
mog. Kalandos életet folytatott, majd a mainzi
választó-fejedelem felolvasója, udvari tanácsos ós

könyvtáros lett. Két fmve : Ardinghello (1787)
ésHildegard vonHohenthal (1796). Müveinek leg-

jobb kiadását Schüddekof rendezte sajtó alá (Ber-

lin 1902 folyt.). V. ö. Sulger-Gebing, W. H. (Mün-
chen 1903); Trostler József, E. (Nyugat, mi).

Heinsias, l.Anthony, hollandi államféi-flú, szül.

Dolftben 1641 nov. 22., megh. 1720 aug. 3. Orá-
niai III. Vilmos párthívei közé tartozott s 1688.

Hollandia fkancellárja lett (Ratspensionar). Mint
ilyen nagy tevékenységgel, körültekintéssel és

belátással intézte a XIV. Lajos túlhatalma ellen

alakult koalíció politikáját. A spanyol örökösödési
háborúban alkotta Szavojai Jen és Marlborough
herceggel együtt a triumvirátust.

2.H^H€yiisiiis,Heins,Heyn.<i),Daniel,ho\\andi
filológus és költ, szül. Gentben 1580jn. 9., megh.
Leidenben 1655 febr. 25. Franekorbon jogot, raájd

Loidenben Scaliger alatt filológiát tamilt. 1605.

Leidenben tanár és könyvtáros és Gusztáv Adolf
történetírója lett. Szerzett latin és görög költemé-
nyeket, melyeket legteljesebben fia : Poemata auc-
tiora (Leiden 1640) címen és Nedorduytsche poe-

mata címen Scriverius (Amsterdam 1611) adott ki.

Irt azonkívül tudományos raúvekot, beszédeket,
humoros karcolatokat ós magyarázatot több latin

és görög klasszikushoz.

3. H., Nkolaaj^, hollandi filológus, H. 2. fia,

szül. Leidenben 1620 júl. 20., megh. Hágában 1681
okt. 7. Tudományos utazásokat tett Angliában.
Franciaországban, Svédországban és fkép Olasz-
országban. Igen jók Vergilius, Ovidius, Clau-
dinnus, Valerius, Placcus és Prudentius-kiadásai.
Itjabb Kurraanii kiadta Advei-sariorum libri (Har-
ling 1742) c. müvét, mely római íróki-a vonatkozó
jegyzeteket foglal magában.

4. H., Nicolaas, az iQabb, utólagosan törvénye-
sített fia az elbbinek, hollandi író, szül, 16.56.,

megh. 1703 után. Orvostant tanult és doktorrá
avattatott, de hazáját ittas állapotban elkövetett
gyilkosság miatt el kellett hagjTiia. Irt egy r(^-

gényt: Den vermakelijken aventurier címmel
(Amsterdam 1695), amelyet franciára és olaszra
is lefordítottak és lefordította Scarron Román
comiquejét e cím alatt : De kluchtige románt of
de edelmoedige comedianten (u. o. 1678); úgy-
szintén Du Verdiers Le chevalier hipoeondria-
quoját e cím alatt: Don Clarazel de Gontarnos
(u. 0. 1697). V. ö. Jan ten Brink, Nicolaas H. jr.

(Rotterdam 1885).

5. H., T/l eodor Friedrich Of^o, német pedagó-
gus, szül. 1770 szept 6. Tschemowban, megh.
1849 máj. 19. Berlinben, hol gimnáziumi tanár
volt. Számos nyelvészeti és nevelésügyi mvet írt.

Die Pádagogik des Hauses (1838) c. könyvét ma-
gyarra ford. Fábián Gábor 1846.

Heintze, Gregor, 1. Brück.
Heintzit (ásv.), azonos a Hintzeittal.

Heinze, 1. Kari Friedrich Rudolf, német bün-
tetjogász, szül. Saalfeldben 1825 ápr. 10., megh.
Heidelbergben 1896 máj. 18. Igazságügj-i szolgá-

latba lépett, majd 1865. a büntetjog rendes ta-

nára lett Lipcsében, 1873. Heidelbei-gben. Fbb
mvei : Das Recht der Untersuchungshaft (I^pip-

zig 1865); Staatsrechtiiche und sifrafi-echtliche

Erörterungen zu dem Entwurf eines Strafgesetz-

buches für den Norddeutschen Bund (u. o. 1870)

;

Das Verhaltnis des Reichsstrafrechts zu dem Lan-
desstrafrecht (u. o. 1871) : Strafprozessuale Erör-
terungen (Stuttgart 1875) ; Die Straflosigkeit par-

lamentarischer Rechtsverletzungen (u. o. 1879>.

Az erdélyi szászok ügyében írta Hungarica(Kroi-
burg in Br. 1882) cím mvét, melyre hazai ol-

dalról a névtelen Dr. H.-s Hungarica ím Licht der
Wahrheit (Pozsony 1882) c. röpirat felelt.

2. H., Max, német filozófiai író, szül. Prie-jj^-

nitzben (Szász-Meiningen) 18.35 dec. 13., megh.
1909 szept. 17. 1872-ben Lipcsében a filozófia ma-
gántanára, 1874. rendes tanára Baselbon. 1875.

Königsbergben s egy félév után Lipcsében, ahol

élete végéig tanított. Fleg az ókori filozófia tör-

ténetével foglalkozott, számos kisebb értekezésben

és monográfiában, melyek közt fontos : Die Lehr'

vom Logos in der griech. Phil. (1872) : Der Eudii

monismus in der griech. Phil. (1883 I. k,) ; Ueber-
weg filozófia-történetét 1875 óta ö adta ki (5—9.
kiad.),

Heinze-féle törvény (Lex Heinze), egy Heinz
nev berlini kitartott gyilkosról elnevezett némc:
törvénytervezet, amely a prostitúció leküzdést'! >

igen messzemen rendszabályokat óhtytottalkai-

mazni. Sem az eredeti, sem az 1899— 190<.>-iki új

törvénytervezet nem talált általános totszésr<'

különösen azok a rendelkezései nem. melye.,

oly irodalmi és mvészeti alkotásokat is tilal-

maznak, amelyek anélkül, hogj" fajtalanok lenné-

nek, a szeméremérzetet durván sértik, A terve

zetból nem is lett törvény, csak az a rendelkezó.-^'

maradt mog. amely a szemérmet durván ínyrto

iratoknak vagy ábrázolatoknak 16 éven aluli sze-

mélyek részére való elárúsítását és felkínálását

bünteti.
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Heinzel, Rirhard, német ttlológus, szül. Capo
d I>ti i:ih,in 1H:ík nov. 3.,megb. Bécsben 1905 ápr.

í Iftt a irrácl, 1873. a bécsi egjetemen
a lOgia tanára. Fómüvei: Heinrich von

Melk U8tí7); Gesobicbte der niederfrankischen

Gescháftssprache (1874) ; Cber den Stil der altger-

manischen Poesie (1875) ; Notkers Psalmen (1876,

Scherer Wllhelmmel) ; Beschreibung der islandi-

schen Saga (1881); Über die Nibelungensage

<1885); Über die Hervararsage (1887): Ober die

Walthereage (1888) : Ober die ostgotische Hel-

densage (1889): Über die französ. Gralromane

(1891); über das Gedicht von König Arendel

<1892) ; Boschreibnng des Greistliehen Schauspiels

im MÍneialter (Hamburg 1893). Kisebb tanulmá-

nyai Kleine Scbriften (Heidelberg 1907) c. jelen-

tek meg.
Heinzen. Kari Péter, német forradalmár és

politikai író, szül. Düsseldorf mellett Greven-
broichban 1809 febr. 22.. megh. Bostonban 1880
nov. 12. Holland szolgálatban Bataviába ment or<

vcjsnak. de onnan csakhamar visszatért s a Rheí-

nische Zeitung-ba írt, majd Die preussische Bn-
r^aukratie c. mvét adta ki (Darmstadt 1845),

amelyet rögtön elkoboztak. H. Belgiumba, m^d
A 111' ri kába menekült. A forradalom kitöré?iekor

vis>zaj«itt Németországba, ahol forradalmi-

sz(>ciáUsta pártot s egy szabad csapatot szerve-

zett. A forradalom elnyomása után Amerikába
tért vissza, ahol Pionier c. forradalmi lapját szer-

kesztette. Munkái Gesammelte Scbriften cím
alatt jelentek meg Bostonban 1864—67., 3 kö-

tetben.

Heinsenberg, kisebb hegylánc Graubünden
svájci kantonban, legmagasabb pon^a eléri a
'2100 métert. Határai a Domleschg és a Saílen,

klamint a Nolla és Rajna völgye. K.-i oldalán

..íiaaos falu és migor van, kitn gyümölcster-

meléssel.

Heiiuerling, Fnedrich, német építész, szül.

f irossenbuswkben 1824 dec. 15., megh. 19()6 jan.

i 1 . Termé.szettudományokat, mérnökséget és épí-

tészetet tanult : 1870 óta az aacheni technikai föis-

kolán a hídépitészet és magasabb építészettan ta-

nára volt. Több vasút építésében vett részt. Szá-
mos, f51eg a hídépítésre vonatkozó tudományos
munkát írt.

Heis, Eduárd, csillagási, szflL Kölnben 1806
febr. la. megh. Münsterben 1877 jón. 30. 1852 óta

a matematika és asztronómia tanára a münsteri
akadémiáiL VáHoaó csillagok, meteorok, napfol-

tok, a tejút, az állatövi fény megfigyelésével fog-
'""--'Ott leginkább. Legfontosabb múve a kitünö

Himmeteflas (Köln 1872), mely a szabad
. ::iel látíwtó ÖSBZM csillagokat tartalmazza
Igen elteijedt a Sammlnng von Beispielen und
Aufjgaben aus der allgemeinen Arithmetik und
Algebra (88. kiadás Köln 1893), és a szintén több
kiadást ért Lobrbucb der Geometrie (3 köt), me-
lyet Eschweilerrel egjütt írt meg. 1858—75-ig a
Wochensohrift der Astronomie clmü folyóiratot

adta ki. Eg>-ób munkái : Zodiakallidit-BeobÍAchtun-

gen in den letzten 29 Jahren. 1847—1875 (Köta

1875): Rosultate der in den 43 Jahren 1833—1875
angestellten Stemschnuppenbeobachtungen (n. o.

1877).

RéMtiNéff tX. Ut

Heiae, Peier, dán zeneszerz, szül. Kopenliágá-

ban 1830 febr. 11., megh. u. o. 1879 szept. 12.

A lipcsei konzer\'atóriimion tanult, hazájában
neves dalköltó volt. Nevezetesebb müvei : Csipke-

rózsa (ballada) ; A pasa leánya (1869) ; Király és

marsall (1878) c. operák.

Heiasen, elbb önálló porosz község, 1910 óta

Mülheim a./Ruhr ogjik városrésze.

Heist., természetrajzi nevek után Heigter
Lorenz (1. o.) nevének rövidítése.

Heister. 1. Lorenz, orvos, szül. Majna-Frank-
furtban 1683 szept. 19., megh. 1758 ápr. 18. Or-
vosi tanulmányait Giessenben, Leidenben és Am-
sterdamban végezvén, 1708. doktorrá avatták
Harderwykben. Az angol-hollandiai hadseregb<'u

hosszabb ideig mint katonaorvos mködött : 1709.

a hadsereg forvosa lett. 1710. tanárságot vállalt

Altdorfban. Késbb meghívást kapott a helmstedti

sebészeti és növénytani tanszékre. Boncolástani

és sebészeti kutatásai által európai hímévre tett

szert és öt kell a tudománvos sebészet alapitó-

jának tekinteni. Leghíresebb müve a Chirurgie

(Nürnberg 1719), mely angol, spanyol, francia,

olasz, holland és latin nyelven is megjelent : Com-
pendium anatomicum (Altdorf 1717); Chirurg.

anat. Lexikon (1753).

2. H., Siegbert, gróf, osztrák tábornagy, szül.

1646., megh. Kirchbergben (Stiria) 1718 febr. 22.

1683-ban résztvett Bécs védelmében. Ezután a tö-

rökök elleni csatákban harcolt. Szavójai Jen her-

ceg vezérlete alatt 1697 szept. 11. résztvett a
zontai ütközetben, melyben a császári sereg jobb-

szárnyát vezérelte. 170.^ban a haditanács alelnöke
lett. A következ évben az udvar H.-t Magyar-
országba küldte, hogy a Rákóczi-féle felkelést a
Dunántúli vidéken elnyomja. Bruckból kiindulva,

a Fert mellékén Károlyit visszaszorította, Gyrt
és Pápát bevette és azután Komáromnál átkelt a
Ehmán, mire Bercsényit szorította vissza a Vág
mögé. Ezek után az udvar megint Dunántúlra
küldte, hol máj. 24. hajnalban Csikvárott Ester-

házy' Antal és Babocsai hadait szétverte. H. ez-

után a felg^'ujtott Veszprémet katonáinak mar-
talékul hagyta, kik még a székesegyház kincseit

is elrabolták. Midn H. Veszprémbl Gyr felé vo-

nult. Forgács Simon t Koronczónál jún. 13. meg-
támadta, azonban késedelmezése folytán csatát

vesztett Hasonlóan gyösedelmeskedett H. Rákóczi
fölött Lb deo. 26. Mindazonáltal H., hadainak ren-

dezetlensége miatt, a felkelket üldözni nem volt

képes. Határtalan ggje és böszkeeége miatt a
többi oBáazári veiár sem szivelte H.-t 1706-ben
az ndrar Magyarországból yisszahlvta, azonban
1708. újra megbízást kapott, hogy a felkelk ellen

harcoljon, és ekkor aog. 4. mérkfioMt meg Tren-

csén meQeit magával Rákócid Ferenooel, még pe-

dig újra gyztesen. Érsekújvárt eOenbeneredmény
nélkül ostromolta. Az 1715. évi 131. t-e. ali^H

ján magyar Indigenátust kapott Utidtíb még az
1716-iki török hadjáratban is résztvett Í717-ben
Gyr parancsnokává nevezték ki, egy évvel ké-
sbb pedig nyugalomba vonult
HeiataU a. m. Aigtulf (1. o.).

SmBMÍtirJózsef, ref. teológus, szfU. Nagykárolv-
ban 1819 febr. 21., megh. Dombrádon 1901 okt.

16. 1843-ban bölcsészet-doktor és pesti piarista ta>

M
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nár lett, 184f9-ben a ref. hitre tért, már a következ
évben pápai, majd 1859. sárospataki teol. tanár

lett, honnan 1869. Dombrádra ment lelkésznek.

Tevékeny munkásságot fejtett ki a protestáns

egyházi irodalom terén, mint az ortodox irány

hegeliánus szellem híve. Müvei : Egyházi mun-
kálatok (4 köt., Sárospatak, Pest és Debreczen,

1865—77.) ; A római levél exegesise (Sárospatak

1866) ; Jakab köz. levele (u. o. 1867) ; Elskorinth.
levél exegesise (u. o. 1868) ; Egyháztörténelmi kézi-

könyv (2 köt., u. 0. 1862—63) ; Dogmatikai fel-

olvasások (u. 0. 1869) ; A ker. eniber könyve (El-

mélkedések és imák, Pest 1871) ; ^ keresztyénség

és ker. egyház történelme (I. köt., Pest 1861); A
magyar ref. egyMz történelmének vázlata (Sáros-

patak 1864, lí. kiad. 1873) ; Halotti egyMzi beszé-

dek (Pest 1876).

Heiter, Amalie, álnév, 1. Amália, 8.

Heitler, Moritz, magyar születés osztrák or-

vostanár, szül. Korompán, Pozsony vmegyében,
1848 márc. 21., orvosi tanulmányait Bécsben
Skoda, Oppolzer, Rokitansky, Hebra vezetése

alatt végezte. 1876. u. o. a belgyógyászat magán-
tanárává képesítették, 1898. rendkívüli tanári

címet kapott. Sok irodalmi dolgozatot készített,

melyek leginkább a belgyógyászat körébe vágnak.
Héj, Mju, az építészetben valamely fed, borító

szerkezet. L. Fedélhéj, Héjazás. — H. a botaniká-

ban, 1. Kéregjmj.
Héja V. liéjja (Astur Lac), a Ragadozó-madarak

rendjébe, a Sólyomfélék családjába tartozó madár-
nem. Csre tompán fogas, szárnya a fark közepéig
ér és nem a második evezötoll a leghosszabb, ha-

nem a harmadik és a negyedik. A fels káva orma
hosszabb, mint a középs ujj fele. Farka lekerekí-

tett. Mintegy 63 faja ismeretes. Hazánkban a kö-

zönséges vagy galambász H. (A.palumbariics L.)

él. Fölül barna vagy szürke, alul sötét haránt-

sávokkal ; a fiatal alul barna, sötét foltokkal, farka
szürkésbarna, 5 sötét harántvonallal és fehér csúes-

csal. Viaszhártyás lábai sárgák. Hossza 50—60,
számyhossza 31—39, farkhossza 25—28cm. Hazája
az északi félgömb, így Észak-Amerikában épp úgy
található, mint Ázsiában és Európában. Hazánk-
ban különösen hegyes, erds vidékeken igen
közönséges. A síkságot csak télen keresi fel. A
ílatal szárnyasoknak, galamboknak, tyúkoknak
sót a nyulaloiak és foglyoknak is ellensége. Páro-
sával él. Magas fákon fészkel. 2—4 gyakran egész
fehér v. bamafoltos tojást tojik április v. május
hóban. Fogságban nem szelídül meg. Rokonai a
réti héják vagy bagolyhéják (Gircus). Hosszú,
csupasz csdjökrl és kimetszett evezötollaikról

ismerhetjük fel ket ; a rétek ós mocsarak vesze-

delmes ragadozói. Hazánkban 4 fajuk ól, ú. m. a
vörhenyes réti H. (G. acriufinosus L.) ; a kékes
réti H. (G. cyaneu^h.) ; a fakó réti H. (G. macrurus
Gmel.) és a szürke v. hamvas réti H. (G. pygar-
gtis L.).

Héja-lélék (iiiat), 1, Héja.
Héjaiogó kosár, 50 cm. átmérj és 35 cm.

magas, hengeralakú drótból fonott, lehetleg zöldre
festett kalitka, melynek felnyitható tetejére 42—
46 cm. átmérj összecsapódó vastör van ersítve.
A H.^t szabaídon s magasan fekv hegyoldalo-
kon, emberek által nem látogatott srségekben

Héjafogó kosár.

elrejtett oszlopokra úgy állítják fel, hogy a fácskák
sudarai között a kosárba zárt eleven galamb fe-

lülrl ugyan látható, de oldalról a fák galyai által

takarva van. A ma-
gasban repül héják
az eleven galamb lát-

táranagy ervel csap-

nak le a trre, mely-
nekravasz szerkezete

kikapcsolódván, az
ers rugóval rögzített

tr felszabadul, össze-

csapódik s a raga-
dozó szárnyast fogva
tartja.

Héjakút (növ.), 1.

Dipsacus.
Héjalás, 1. Ojtás.

Héjancok (áiiat), a
Rák-félék megjelölé-

sére alkalmazott régebbi, helytelen magyar ki-

fejezés. L. Rákok.
Héjas Endre, meteorológus, szül. Zádorbaa

1867 máj. 16. Tanulmányait Budapesten végezte.

1891-ben a meteorológiai intézet szolgálatába lé-

pett, melynek 1894. asszisztense, majd 1898. ad-

junktusa lett. 1899 óta az ombrometriai osztály

vezetje és e minségben szerkeszti a meteoro-
lógiai évkönyvek IV. részét. Nagyobb munkái

:

A zivatarok Magyarországon (kiadta a kir. magy.
Természettudom. Társulat 1898) ; Ajz es napi
periódusa Magyarországon (meteorol. évkönyv
XXXIX. köt. IV. r.); A csapadék évi átlagos

eloszlása Magyarorszáaon (meteorol. évkönyv
XL. köt. IV. r.). 1897 ota Az Idjárás c. szak-
folyóiratnak szerkesztje.

Héjasfalva, község, 1. Héjjasfalva.
Héjasok (Crustacea), 1. Rakok.
Héjaszás, a fáknak napsütés által okozott be-

tegsége s abban áll, hogy a dél vagy délnyugat

felé szabadon álló símahéjú fák héja a napsütés

oldalán elszárad s lepattog. Az így támadt seben

káros gombák vagy rovarok fészkelik be magukat
s ezáltal a betegség terjed, a fa sinyleni kezd s el

is pusztulhat. Ellene védekezhetünk, ha az erdk
fáit jó záródásban tartjuk, az erdk szegélyét

képez törzseket kíméljük, vágásokat déli s dél-

nyugati irányból nem nyitunk, a sétányoki'a, utak
mentén stb. kiültetett fákat szalmával v. náddal

bekötjük.

Héja-szigetek, a. m. Azórok.
Héjazás whéjjazás alatt a gerendaváz, továbbá

a fiidómgerendák v. tetszaruzatok gyalulatlan

(szrös) deszkával való borítását értjük. A födi'-

mek alsó felületének H.-át rendszerint benádalják

és vakolják. A tetzet H.-a akkor szükséges, h;i

azt bádoggal, palával, eternittel, kátránypapir-

ral, facementtel fe(y ük, vagy meredek tetknél, a

midón a cserepeket rá szegezzük. Kiugró ere-

szek alsó és látható felületét gyalult deszkával

héjazzuk.

Héjazó deszka, födémek v. fedelek behéjazá-

sára használt, 20—26 cm. széles, födémeknél 2 cm.,

fedeleknél 2'/,—3 cm. vastag szórös (gyalulatlan),

néha gyalult deszka. Alkalmazását 1. Héjazás.

Hejbeli-ada, 1. Herceg-szigetek.
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Hejexe(azelöU : Hécze), tísk. Abaaj-Toma vm.
^üDC2i j.-ban. (loto) 755 inag>'ar lak., vasútállomás,

jxista- és távirdahivatal.

Héjhasadás. a fákon tapasztalható az a jelen-

.s*V. niidüii ^'(*ns;i> talajiin sörfi záródásban álló

erciut m«'^rritkitunk. a nu'gniaradt fák hirtelen több

tápláló anyaiíhoz jutván, oly gyorsan kezdenek

yastagodni, hogy a héj a bels nagy nyomás foly-

tán meghasad. Az így keletkezett repedés szélei

hovatoviJM) hátrább húzódnak, a fa vastagodására

szolgáló kambíom-saövet megrongálódik, a fa

héj nélkül maradt réssé elhal s utat nyit a káros
gombák terjedésének. Hogy e bajt kikerülje az

erdgazda, gyenge taligon álló erdeit csak mérsé-

kelten szokta gyéríteni.

Héjjá. I. H«[ia.

H^asfalva (Tenfelsdorf, Hasíaleu), nagyközs.
Nagy-Kükü'.l vm. segesvári j.-ban, (i»io) 1534 ma-
r ili lak. : van vasúti állomása, posta- és

1 'ila. telefonállomása. Itt ágazik ki a
:t;ik budapí'íít-predeáli vonalából a

> i szárnyvonal. Határában 1901.

;

;

_'\ i»»n elesett honvédek emlékére obe-

li ittak Zeyk Domokos bronzmelUcépé-
Vf, . .x...... István müve).

Héjjasfalva-székelyndvarhelyi h. é. v. A Máv.
Héjjasfalva és Erked állomásai között a nyilt vo-

nalból kiágazólagSzékeljmdvarht'lyig vezet, ren-

des nyomtávolságú, 3'3 km. hosszú, gzüzem
h. é. V. Megnyílt 1888 márc. 15. A h. é. v. forgalmi

kezdpontja Segesvár, honnan a beágazó pontig

terjed vonalat peageban használja. Épitési t-
kéje 1.810,000 K. A Máv. üzemében van.

Héjjazás, 1. Héjazás.
Héj, a Tisza jobboldali mellékvize, Borsod

vii ni"iry('b<>n ered a Bükkhegység K.-i szélén,

I i'>:. .nbolytapolcza közelében, s a Sajó lapályára

kli PVC. DK.-i irányban a Tisza felé tart, melybe
! i-zKiszláron alnl ömlik. Alsó folyása mocsaras.

Hossza mintegy 50 km. A H. fels szakasza soha
sem fagy be, mert a tapolczai meleg források belé

szakadnak. A folyót inár Béla Urály névtelen

jegyzje említi Heuyou név alatt.

Hejöbába (azeltt : Hebába), kisk. Borsod vm.
mezf-siiti j.-ban, (isio) 935 níagyar lak. Vasúti
á!!,,n, .< i.Msta- és táviróhivatal. Kelta eredet
s iiz karperec, tov. keszközök, kagyló-

g:, __. 's egy kbalta lelhelye.

Hejcsaba mzeltt : Heö-Cmlxi). nagyk. Bor-
sod vm. inisk'iiczi j.-ban, (isto) 3190 magyar lak.

;

postahivatal, távbeszél.

Hf^jAkeresztor (azeltt : Heö-Keresziur), kisk.

, Borsod vm. mezöcsáti j.-ban, (i9io) &48 magyar
lak. : vasúti megállóhely ; a. p. Meznyék, a. t.

Hpjszalont'í.

Hej6kürt (azeltt : Tisza-Kürt), kisk. Borsod
vni. mezcsáti j.-ban. (i»io) 492 magyar lak. ; n. p.

Tiszatarján, n. t. Mezcsát.
Hejpapi (azeltt : Hepapi), kisk. Borsod vm.

mez^K-sAti j.-ban, (isio) 1065 magyar lak. Lakosai
hajdan az egri ptlspöks^ papi nemesei voltak

(innen vette ne\'ét), kiket 1. Lipót király megne-
mesitett : most nagyban foglalkoznak dinnyeter-

meléssel.

Hejszalonta (azeltt: Heó-Szalonta), kisk.

Borsod vm. mezcsáti j.-ban, (i9«o) 574 magyar

lak. ; vasúti állomás, postaügjrnökség, táviróhiva-

tal. Hamwedrekés prehisztorikus cserépdarabok
lelhelye.

Héjrák, a fák ama betegsége, midn káros

gombák spórái a héj repedéseibe jutva csíráznak,

miaHiumalk a törzset körülfogják a héj alatt s a
törzs megtámadott részén dozzmlások, st sokszor

söröshordó-nagyságú daganatok fejldnek. A ké-

reg ennek következtében természetesen megre-
ped, a fa betegeskedik s minsége jelentékeny

kárt szenved. V. ö. Téglás K., Erdvédelemtan.
L. még Forrák.

Héjrepedezés, fiatal fák gyengébb kérgének
betegsége, mely különösen a körtefákat támadja
meg. Oka a nagy hideg vagy szárazság. Ha a fá-

kat napos oldalukon sokáig jég boriba s az több-

ször felolvad meg újra me^agy, a kéreg meg-
repedezik, leháinlik, éppen úgy hosszabb ideig

tartó szárazság következtében is. Elbbi esetben

a veszélyt jelentékenyen kisebbíthetjük, ha a
napsütésnek kitett oldalt sárral bemázoljuk;
utóbbi esetben öntözéssel menthetjük meg fáin-

kat. A kéregnek nagyobb mérv letörodezóse

elbb-utóbb a fát is megöli, ellenben a kisebb

mérv letöredezés következtében keletkezett

sebeket úgy gyógyíthatjuk meg, h<^ a m^-
repedezett kérget az egészséges részig simán
kivágjak s a sebet káti^nnyal bekenjük és be-

kötözzük.

Hej Slovmne ! (Fel. szlávok !), a hazai és osz-

trák összes szláv népek himnuszának kezd sora.

Szerzje Tomasík Samn chizsnai (Gömör vm.) ev,

pap, különben jelentélctelen költ. Megjelent 18.38.

a lcsei tót kalendáriumban, de csak az 50-es évek
elején kapták fel. Önálló dallama nincsen, mert J.

Wybicki lengyel generális 1797. szerzett híres

indulója «Jeszcze PoLska nie zgin^la* (Nincs még
veszve Lengyelország) nótéyára éneklik. Ujabban
a csehek nuignknak követelték a dallamot is ; azt

vitatják, hogy a Váak jsem to Jenicku kezdetfl

népdal változata és nem rokon a lengyel indaló-

val. A vita irodalmát hangjegypárbuzamolckal
közli a Cesky Lid 1910—12. évf.

Hekabe (lat. Hecuba), Priamos trójai lúrály

neje. Dymas frigiai király (v. Kissens) leánya,

Hektor, Paris, Polydoros, Kassandra, Polyxena
és sok más fiúnak és leánynak anyja. Trója el-

foglalása Qtán Odyssens rabnjeként Thrákiába
került, hol Polydoros gyilkosán:ik, Polymestor
királynak gyermekeit bosszúból megölte ée ku-
tyává változván, a tengerbe ugrott.

Hekademos, 1. Akademos.
Hekataioe, az ú. n. görög logográfttsok (helye-

sebbi'n : logopoiosokX azaz krónikás történetírók

legnevczeteeebbike s a földnuz megalapítója.

MUetosban sztttotett s 550—476 közt élt Honfi-

társait ie akarta beszélni a perzsák ellen való ha-

dakozásról. 494-ben Ártaphemes perzsa alkirály

az közbenjárására viasiaadta az lón városok-

nak elkobzott alkotmányukat Négy könyvre tw-
jed Genealógiái elvesztek, de másik múvéböl, a
Oés periodos (a Föld beutazása) címbl sok
töredék maradt; ezek megtalálhatók MUllemél
(Pragmenta Hlstoricorum Graecorum, 1. köt.), ö
már csak az igazat akaija megírni, a mithoszokat
elveti. Herodotos gyakran forrásul használta.
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Hekaté.

Hekaté, az antik görög népies babona rémít
szellemeinek egyike, félelmes istenn, kinek alakja

a Kr. e. V. sz.-ban már a mveltebb körök tuda-

tába is elju-

tott, úgy, hogy
lassanként a
nagv olimpu-

szi istenekhez

hasonló elter-

jedésü kultu-

sza volt. Per-

ses és Asteria

leányának
mondták s öt

tekintették az

ijeszt szelle-

mek és kisér-

tetek Idrálynö-

jének,kiafóld
mélyében la-

kik s onnan fel-

feljön trrel,

korbáccsal ke-

zében, kutya-

falkától kisér-

ve, hogy ijesz-

sze az embere-
ket, vagy pe-

dig felküldi a

kísérteteket, hogy pusztulást, betegséget, rült-

séget hozzanak az emberekre, vagy rossz álmo-
kat okozzanak stb. Különösen a hármas út-

keresztezéseken reszketett nagyon a babonás em-
ber s ezért ily helyeken H.-nak áldozatokat mu-
tattak be s kápolnákat emeltek neki. Mint a go-

nosz szellemek úrnje, H. fékezni is tudja félel-

mes mködésüket s ezért mindenfajta nyavalya
ellen, de különösen a titokzatos epilepszia ellen,

melyet gonosz démonok behatásának tulajdoní-

tottak, tle kértek segítséget. Aki varázservel
befolyást igyekezett szerezni valakire, így pl. aki

szerelmi báj itallal valakinek a szívét akarta meg-
hódítani, H, nevében zte a varázslatot, de vi-

szont aki valamely vélt igézettl meg akart sza-

badulni, az is tle várt oltalmat. A hold titokza-

tos, sejtelmes fényében H. titokzatos alakját lát-

ták s ezért sok helyen egyenesen mint hold-

istennt tisztelték. Valamely eddig még nem tisz-

tázott módon H. már igen korán Artemis isten-

asszonnyal azonosíttatott, úgy hogy H.-t is szen-

vedélyes vadásznnek tekintették, ki a maga
szellemhadával vad rohamban száguld végig a
földön. Ebben az alakban H. képzete a középkor
démonológiájában is szerepel. A képzmvészet-
ben— talán a hármas keresztútra való célzással —
vagy hármas testnek ábrázolták (1. áhránhat a
kapitóUumi múzeum egy bronzszobra alapján),

vagy úgy alakították, hogy törzsébl 3 fej n ki.

V. ö. Rohde, Psyche II. köt.

Hekatebolos, Apollón mellékneve.
Hekatolit (ásv.) a. m. holdk.
Hekatomba, a görögöknél eredetileg 100 mar-

hából álló áldozat, de már aránylag korán általá-

nos elnevezése minden gazdagabb és állatokból
vett áldozatnak. Az a hónap, amelyben a H.-t be-

mutatták, az attikai évnek legels hónapja volt

(júl. 16—aug. 13.) és hekatomhaion nevet viselt.

Julianus császár nem érte be az egyszeni H.-val,

hanem külön «császáráldozatokat» rendelt el (100
oroszlán, 100 sas). A modern nyelvszokás a H.
alatt tömeges áldozatot ért, mészárlást, kivált a
harcmezn.
Hekatombaion (gör.), 1. Hekatoiriba.

Hekatompedon (gör.) a. m. száz láb hosszúságú
templom. így hívták Athén Akropoliszán a régi

Athena-templomot,amely elnevezés a hagjomány
által annyira szentesíttetett,hogy késbb a Parthe-
non cellájára vitték át a mérettel együtt, melytl
neve származott.

Hekatompylos, az ókorban Parthyene perzsa
tartomány egyik városa volt, mely nevét állító-

lag onnan vette, hogy sok országút találkozott e
«százkapus» városnál, melyet Nagy Sándor is

meglátogatott. Helyét némelyek a Kaspi tenger-

tl DK.-re, Damgán, mások Sahrud mellett ke-
resik.

Hekatoncheirák (latinosan Centimánok) a. m.
százkezüek : a legsibb görög népképzelet szörny-
alakjai közül való óriások, kikrl utóbb, mikor az
olimpuszi istenek képzete e kezdetleges alakokat
elhomályosította, azt regélték, hogy az istenek

ii'ánti engedetlenségük büntetéséül a föld alá, az
alvilágba számzettek. De nagy erejüknél fogva
az istenek nem egyszer rájuk szorultak (pl. a ti-

tánok lázadásakor) s ilyenkor egy idre megsza-
badítják ket fogságukból. Hárman vannak a H.

:

Aigaión V. Briareos (1. Aigaión), Kottos és Gyges.
Hekdes (újhéber : a megszentelt), hivatalos el-

nevezése a zsidó hitközségek kórházainak és sze-

gényházainak, szintúgy az ezek céljaira adomá-
nyozott pénzajándékoknak.
Hekim (arab), tulajdonképen a. m. bölcs, keleten

az orvosok cime ; H. basi, forvos.
Hekkelfón (Iieckelphon), az oboa családjához

tartozó bariton-oboa újabb változata. Nevét fel-

találójától, Heckel hangszergyárostól nyerte. A H.

hangjait úgy írják le, mint az oboa terjedelmét,

de hangsora egy nyolcaddal mélyebben (B— f-)

szólal meg. StraussRichard a Ikalmazta legelször

ez érdekes színezet hangszert a Salome partitú-

rájában.

Hekla (Hekliifjall), Izland-sziget legismertebb

tzhányó hegye a sziget DNy.-i részén, 112 km.-

nyire Reykjaviktl, hosszúra nyúlt.- tufifából és

lávából álló vulkán, legmagasabb pontja 1557 m..

1845 óta 5 kráterrel. Izland fölfedezése óta {%il

Kr. u.) 28 kitörését ismerjük, amelyek 6—79 év-

nyi szünetekkel következtek egymásután. Leg-

nagj^obb orupciói 1294., 1436., 1597., 1693., 1766.

voltak ; utolsóeltti kitörése 1845 szept.-tl 1846
ápr.-ig, az utolsó pedig 1878 márc.-ban volt. 1770-

ben Bank és Solander mászták meg elször.

Hekier Antal, archeológus, szül. Budapestoii

1882. Államtudományi doktor 1903. lett. Ezutjui

Parisban hallgatott mvészettörténetet és archeo-

lógiát, majd Furtwánglornél Münchenben, ahol a

klasszika archeológiából doktorátust is szerzett.

1907-ben a magyar Nemzeti Múzeumhoz segédrn-.

1911. rré nevezték ki; 1911. a budapesti egye-

temen a klasszika archeológiából magántanári

képesítést nyert. Mvei : Römische weibliche üe-

wandstatuen (München 1909); Bildniskunst der
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Oriechen und Römer (Stuttgart 1912) ; Greek and
román portraits (London 1912); Portraits antiques

(Paris 1913); Görög és római arvképszobrúszat
(Budapest 1913): ezeken kívül számos dolgozat

bel- és kttlfóldi folyóiratokban. E Lexikonnak is

munkatársa.
Hektár = 100 ár (1. o.).

Hektiks, I. Tadoész. — Hs állapot, tOdö-

vé^znél a ^yors sorvadás, posztolás eset. Foly-

tonos s<>^va;^ztú lázak, bö izzadás, nagy eröhanyat-

liu^. ffltiinö pirocBágaiaroon,apo(ÍBcsontokon,ú. n.

t«'niet«')rúzsák.

Hektó leör.) a. m. száz. eyakran elfordul össze-

tételpklwn, fleg a méterrendszerben. így: H.-
gramm == 100 g., HAiier = 100 üt., U.-miter=
1(K) m.
Hektográf (gör.), sokszorosító készülék, mely-

nek k'iiycK'e, hogy koncentrált anilinvioletoldat-

írást z.<*'l!itinretegt>kre visznek át és az így átvitt

ne^rativeket vonják le kisebb-nagyobb példány-

számban. Ez az eljárás azonban ma már teljesen

idejét multa, miután az elrehaladott technika
célszerbb ós tisztább sokszorosításra képesít.

Hektográf-tinta, 1. Tinta.

Hektokotylos, 1. Hedocotylus.
Hektoliter, rmérték = 100 liter.

Hektoliterfok, szeszmérési egj'ség, 100 H. =
1 hl. tiszta szesz.

Hektolitersóly, a magvak térfogatsiílya, mely
a magvak minségének megjelölésére szolgál és

ftssze nem tévesztend a magvak fajsillyával. A
H. meghatározása olyformán történik, hogy az
illetni magból félhektoliteres rmértékkel fél

hektolitert pontosan lemérünk és alkalmas mér-
legen annak abszolút súlyát kilogrammokban
meghatározzuk. Kisebb magmennyiségek H.-

iinak meghatározására az u. n. kézi gabona-
iiirrlegek szolgálnak. Minthogy ezeknél közvet-

l'iidl csak Vio' illet^'e > « vagy 1 lit. mag súlya
ail;iiiittatik meg, az ilyfomián nyert súly a mag
ii'Dif szerint megfelel redukciónak vetend alá,

minthogj' bizonyos mag térfogatsúlya annál cse-

kélyebb, minél kisebb rmértékkel eszkOzOlte-

tett a mérés, k H. a magvak minségét fejezvén
ki, azt tartják, hogy bizonyos miig annál érté-

kíxohb, minél nagyobb a H.-a. Ezen okból meg-
.nl.ii'itják a gabonatzsdék az usancegabona leg-

ki&ubb minség súlyát, mely pl. a budapesti
árutzsde szokványai szerint búzánál 76, rozsnál

71, takarmányárpánál 61 és zabnál 40 kg. A búzá-
ról azt tartják, hogy 100 kg.-ja annyi lisztet ád,

mint amennyi az illet búza H.-a.

Az egyes magnemek H.-a nagy ingadozások-
nak van alávetve, mi iránt a következ adatok
nyújtanak tájékozást: Egy hl. búza nyomhat
72—85 kg.-ot, rozs 68—75, árpa 60—75, zab
88—50, köles 65—75, rizs (hámozatlan) 46—54,
tengeri 70—84, pohánka56—65,k0z0n8égesbtlk-
köny 76-84, borsó 75—82, bab 78-86, lóbab
65—75. lencse 75—86, káposztarepce 67—74,
réparepce 60—72, mustár 60—68, gomborka
62—66, mák 56—62, napraforgó 33—48, kender
45-50, len 65—70. kömény 46-50 kg.-ot.

Hektométer, 1. Hektó.
Hektor, a trójai háború (l.o.) mondájában Pria-

mos és Hekabe íla, Andromache férje, a trójaiak

legvitézebb bse, kinek alakját Homeros Dias-a

örökítette meg. önfeláldozó lelkesedéssel védi Tr6-

ját, bár tu(lja, hogy hasztalanul. Mialatt Acbilleust

visszatartotta haragja a küzdelemtl, nagy bajba

hozza a görög tábort és majdnem felgyújtja hajói-

kat. Patroklost, ki Achilleus fegyverzetében ron-

tott neki. Apollón segítségével megöli. De ekkor
maga .Achilleus áll ki vele szemben és hosszú küz-

delem után leszúrja, .\pollon és Aphrodité meg-
menti H. testét a pusztulástól ; Achilleuá azután
SSeus parancsára kiadja atyjának, Priamosnak, ki

t nagy pompával temeti el. Ilionban késbb hé-

roszi tisztelettel adóztak neki.

Hektorovics Péter, raguzai horvát költ, szül.

Cittavecchiában, Lesina szigetén 1486., megh.
Raguzában 1572-ben. Nemes családból szárma-
zott és szülvárosának legtekintélyesebb polgára

volt. A raguzai költk legkiválóbbjai közé tarto-

zik. Irt kisebb drámai munkákat, költi leveleket

Ovidius példájára, lefordította Ovidius szerel-

meit, de legszebb költeménye egy idill a halá-

szatról, mely Ribanje i ribarsko prigovaraiye

cím alatt 1568. Velencében jelent meg. összes

költeményeit 1874. i^ra kiadta a zágrábi délszláv

akadémia a Stari pisci hrvatski (régi horvát köl-

tök) VI. kötetében.

Hektowatt-óra, vagyis 100 watt-óra, mér-
tékegysége az elektromos munkamennyiségnek
(voItXanipere) az idre, még pedig 1 órára vo-

natkoztatva ; vagyis 1(X) wattXl óra=10 wattX
10 óra=l wattXlOO óra stb.

Hel, a skandináv mitológiában a halál isten-

nje. Löki leánya. Félig emberszinü, félig fekete

szörnyeteg, aki a ködös alvilágban, Nillheimben

uralkodik a holtak felett. Cerberusra emlékeztet
kutyája Gannr nevet visel. Késbbi hit szerint

csak az aggkorban vagy betegségben elhuny-takon

uralkodik, míg az ütközetben elesetteket Odin a
Valhollba (Walhalla) fogadja. H. egyúttal magá-
nak az alvilágnak neve is, 1. Jotvam.

Hela, keskeny, bosszú homokturzás a Pntzi-

ger-Nehrung végén a Danzigi-öbölbon, bejáratá-

nál két világítótoronnyal.

Helbig, Wolfgang, német archeológus, szül.

Dn»zdában 1839 febr. 2. Göttingcuben és Bonn-
ban tanult, 1862. Olaszországba ment ; 1865. a Ró-
mában lev porosz archeológiai intézet 2. titkára

lett, ezt az állást 1888-ig töltötte be ; most is Ró-
mában él. Fóbb mvei : Wandgemálde der vom
Vesuv verschütteten Stadte KÜnpaniens (Leipzig

1868): Untersuchungen über die kampanische
Wandmalerei (u. o. 1872): Die Italiker in der
Po-Ebene (u. o. 1879) ; Das homerische Epos, aus
den Denkm&lem erlautert (u. o. 1884, 2. kiad.

1887) ; Ptthrer dnrch die ötrentlichen Sammlon-
gen klassisoiier Altertümer in Rom (u. o. 1891, 3.

kiad. 1912-13) ; Lacollection Barraooo d'aprés la

dassiílcation et avec le texte de G. Barraooo et

W. H. (München 1893) ; Snr la qaestion mycé-
nlenne (1895) : Les vases dn Dipylon et les naacra-
ríes (1898) ; Les attributs dee Saiiens (1905) ; Znr
Geschiohte des h)m. F^uitatos (1905); Zor Qe-
schichte der hasta donatica (1908).

Helbling, Seifried, német író, osztrák lovagi

család ivadéka, Zwettl vidékén lakott és tali^

1230. született. A század utolsó két évtizedében
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15 szatirikus költeményt írt, melyek a korszak

eleven rajzát tartalmazzák. Halálát 1300-ra te-

hetni. Mveit kiadta : SeemtlUer J. (1886) ; a kora-

beli magyar viszonyok szempontjából is fontos

költeményeirl v. ö. Heinrich Gusztáv, A német
irodalom története II., 83—87 1.

Helbra, falu Merseburg porosz kerületben, (i9io)

9745 lak., közelében jelentékeny barnakszén- és

palabányászattal.

Helche (Herche, óskandináv Erka), a német
hösmondában Attila (Etzel) hún király neje, kit

Rüdiger, pecheiami határörgrf hozott Attila ud-

varába. Attilától két fla volt, Brp és Ortwin. H.

mondai alakjában Attila nejének, Krékának em-
léke újult fel.

Hald Mátyás, V. Károly német császár taná-

csosa, szül. Arlonban (Luxemburgnál) a XVI. sz.

végén, megh. Kölnben 1563. A wormsi birodalmi

gytUés óta Károly bizalmas tanácsosa volt, ki a
legtitkosabb és legkényesebb feladatokat ö reá

szokta bizni. Károly 1536. azzal a megbízással
küldte Magyarországba, hogy Ferdinándot a tö-

rök támadással szemben engedékenységre bírja

Szapolyai iránt. 1538-ban a kat. német rendeket
a nürnbergi szövetség kötésére bírta. Nagy érde-

mei dacára azonban Károly nemsokára elejtette

és helyébe Granvellát fogadta tanácsosának.

Held,l. Adolf, német nemzetgazdasági író, szül.

Wtirzburgban 1844 máj. 10., megh. 1880 aug. 25.

1867-ben magán-, 1868. rendkívüli, 1872. rendes
tanár lett Bonnban 1880. Berlinben. Halálát csó-

nakázás közben a Thuni tóban lelte. Fbb müvei

:

Careys Socíalwissenschaft und das Merkantilsys-

tem (Würzburg 1866); Die Binkommensteuer
(1872) ; Grundriss für Vorlesungen über Natíonal-

ökonomíe (2. kiad. u. o. 1878) ; Socíalísmus, So-

cialdemokratíe und Socíalpolitík (Leipzig 1877)

;

Zwei Bücher zur socíalen Geschichte Englands
(kiadta Knapp, u. o. 1881).

2. H., Friedrich WiÜielm Alexander, ^ólitíkai

kalandor, szül. Noisseben 1813., megh. Berlinben

1872 márc. 26. Volt katonatiszt, színész, író, lap-

szerkeszt. Mint a berlini Volksblatt szerkesztje,

1848. jelentékeny szerepet játszott. 1850-bon ál-

lami hivatalt vállalt, késbb a magánéletbe vo-

nult, majd mint a munkáspárti Berliner Staats-

bürgerzoitung szerkosztje ismét befolyásra tett

szert, de abba a gyanúba keveredett, hogy a kor-

mány szolgálatában áll és befolyását elvesztette,

Mvei : Deutschlands Lehrjahre 1848—1860 (Ber-

lin 1869) ós Die Justizmörder (u. o. 1867, 3 köt.)

c. regény.

3. H., Hans Heinrich Ludiiig von, német po-

litikus, szül. Aurasban (Szilézia) 1764 nov. 15.,

megh. 1842 máj. 30. Nevét azzal tette isme-
retessé, hogy gróf Hoym és Goldbeck porosz mi-
nisztereket pollengén-e állította (Die wahi-en
Jakobiner ira preuss. Staat 1801). P]míatt többhavi
fogságra ítélték ugyan, de a közvélemény er-
sen pártjára kelt és midn 1805. Napóleon és a
francia kényuralom ollón tett közzé több röpira-
tot, Hardenborg miniszter megint álláshoz jut-
tatta Berlinbon. Csakhogy a gondjaira bízott pénz-
tárt éjjel israeretlon tettesek meglopták és midn
a hatóság az ártatlan H.-en akarta behajtani az
ellopott összeget, H. agyonltte magát Hagyaté-

kából jelent meg : Die 3 Belagerungen Kolbergs
(1848). V. ö. Vamhagen von Ense, Biogr. Denk-
máler, VII. köt.

4. H., Joseph von, német jogtudós, szül. Würz-
burgban 1815 aug. 9., megh. u. o. 1890 márc. 19.

Szülvárosában 1841. rendkívüli, 1843. rendes
tanár lett. Mvei : System des Verfassimgsrechts
der monarehischen Staaten Deutschlands (Wüi-z-

burg 1856—57, 2 köt.) ; Staat und Gesellschaft

(Leipzig 1861—62, 3 köt.) ; Grundzüge des allge-

meinon Staatsrechts (u. o. 1868).

Heldburg, Ellen (Helene Franz), bárón, 1873
óta II. György szász-meiningeni herceg (1. György,
17.) morganatikus felesége, szül. 18-39.

Heldburgit (.-isv.), gyémántfény, átlátszó, sárga
négyzetes vékony prizmák, amelyek a cirkonhoz
hasonlóak. Kémiai összetétele ismeretlen. A fo-

nolít fóldpátjában fordul el Koburg közelében
Heldburgban.

Heldenberg, I. Ferenc Józsefnek az alsó-

ausztriai Wetzdorf melletti birtoka, melyet 1909.
a hadseregnek ajándékozott oly célból, hogy a
fegyveres ernek azon tagjai, akik az ellenség

eltt kiválóan viselkedtek, vagy pedig a haza
javára maradandó emlék alkotások létesítésén

fáradoztak, haláluk után is állandó tiszteletben

részesüljenek és e célból földi maradványaiknak
kegyelettel rzött nyugvóhelye legyen. A H.-en
eddigelé gróf Radetzky tábornagy és alvezérei,

báró Wimpffen és báró d'Aspre táborszernagyok
vannak eltemetve.

Heldenbucli,elterjedt középkori német gyj-
teményes m, mely a német monda egyes részei-

nek költi földolgozásait tartalmazza.

Helder (de H.), kikötváros Hollandia német-
alföldi tartományban, a Texel-szigetet a konti-

nenstl elválasztó Marsdiep csatorna mellett, (i909)

27,159 lak., br- és puskagyártással, élénk ten-

geri kereskedéssel, világitótoronn>'aI. A várost

a Nieuwe-Dieptl, a nagy É.-i csatorna bejáratji-

nál kezdd hatalmas, 8 km.-nyi hosszú gránit-

töltés védi a tenger hullámai ellen. H. Nieuwe-Diep
nev kikötjét ós a Zuyder-tóba vezet bejáratot

hatalmas erdök (a Kijkduin és Esprins, az Amiral
Dirks, Westoever, Oostoever stb.) és futóárkok

védelmezik. Délen árvlzgátak segélyével az egész

terület víz alá hozható. Van tengeri arzenálja,

hadihajógyára,haditengerészeti iskolája (WíUems-
oord). Az I. Napóleon korában még csak halász-

kunyhókból álló H.-nél Ruyter és Tromp hollandi

admirálisok 1763 aug. 21. legyzték az angol-

francia flottát ; 1799 aug. 26. Abercromby angol

hajóhadvezér visszaszorította Brune francia és

batáviai hadait ; 1795. Pichegru lovasaival átkelt

a Zuyder-tavon és Texel szigeténél meghódolt
neki a befagyott hollandi hajóhad.

Heldmann András, erdélyi (szász) tudós, szül.

Berothalnián, születésének és halálának éve kétes,

úgy látszik, hogy 1740 körül halt meg. Tanulmá-
nyait Nagyszebenben végezte, ahol 1714. a haza-

felé iparkodó XII. Károly svéd királlyal ismerke-

dett meg, kinek egyik tisztje aira beszélte rá,

hogy Svédországba költözzék. H. megfogadta ezt

a tanácsot és Upsalában telepedett le, hol mint a

fllológia tanára és mint író jó hírnevet szerzett.

Mvei közül hazánkat érdekli a Disputatio his-
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torica de Origine septem castrensium Transylva-
nlae Qermanonun (üpsala 1726) c. történeti érte-

kezése az erdélyi aB&siok eredetérl. Grammatica
Germanicn Suothizans (Stockholm 1726);Schwe-
discho (tr;uninatik lUpsala 1738).

Heldr^ n<>vénynevek mellett Heldreich The-
©dor nevouek röviditéee.

Heldreich. Theodor, botanikus, szül. 1822 mára
;

I •r.'Zfiiibaii, rat'Kh. 1902 szept. 7. Athénben.
is^i— 4j.ig üonl"bon a Do Candolle herbárium
<'>rt» volt. Innen olaszországi tanulmánjTitat tett,

maid IS ÍH—44-ig Görörgországot, 1845. Kis-

; ti. Krétát, 1848. Euboeát kutatta. 1849-
i :iii a Barker Webb-féle herbárium kon-
zervátoitt volt. 1851 óta állandóan Athénben tar-

tózkodott, mint a botanikuski>rt igazgatója és

1868— lí8.3-ig a múzeum konze^^•átora. Bár más
természetrajzi irányban (entomológia, malakoló-
gia és paleontológia) is mködött, fképen Gö-
rögország flóráját kutatta, meljiiek minden ré-

szében sséunos jelents felfedezést tett, 7 új nö-

vénygénoszt és több mint 700 új fajt talált. Kuta-
tásainak eredményeit számos értekezé.sben kö-
wlte, ezek joíyzéke és életrajza : Halá's-y, Theo-
dor V. H. (Magy. Bot. Lapok I. évf. 1902. 325. old.).

A görögországi növényzetet Herbárium graecum
normale c. exszikkátában küldte széjjel.

Bele (Hell, Henlein), Péter, nürnbergi lakos,

^/.ül. 1480., megh. 1542 körül. 1500-ban készí-

tette az els zsebórát. 1906-ben emléket állítot-

tak neki. L. Nürnbergi toiás.

Helemba, dunamonti kisk. Hont vm. szobi

j.-han, (i9to) 1040 magyar lak., vasúti állomással,
11. p. Ipolydamásd, u. t. Szob.

Heléna. 1. fvárosa Montana északamerikai
államnak, Lewis é.s Clarké countjban, a termé-
keny Prickley Pear-völgyben, a Rocky Motmtains
fgerincének K.-i lábánál 1389 m. magasságban,
<i»io) 10,770 lak. H. földünk leggazdagabb bánya-
vidékén fekszik, a rajta áthúzódó Last Chanoe
Gulch moréna törmelékébl igen sok aranyat
mosnak ki. Közelében 57''-08 hforrás van. Környé-
kének bányái közül a leggazdagabb a Drumm-
Lummon (arany, ezüst, ólom és réz termeléssel).

— 2. H., Phillipps county székhelye Arkansas
államban, a Missi.ssippi jobbpartján, (i9io) 5660
lak., élénk fa- és gyapotkereskedés.sel.

Heléna. Zeusnak és Lédának. Tj'ndareos spártai

király nejének leánya, Klytaimnostrának és a
1 )io.<kuroknak (1. o.) testvére, korának legszebb
a.-v-;zonya. Már 10 éves korában el akarta rabolni

Theseus, de fltestvérei megmentették. A legkivá-
lóbb görög fejedelmek versengtek kezéért, de
Menelaost választotta s igy lett ez Spártában
Tyndareos után király. Leányának, Hermionének
születése után férje távollétében megszökött Pa-
risszal Trójába, s mivel nem adták vissza, a hosszú
trójai háborúnak lett az oka. Paris halála után
ennek testvére, Deiphobos lett a férje. Trója el-

foglalásakor a késbbi hagyomány szerint a gö-

rögöket támogatta ée Menelaosszal kibékülve 8 évi

bolyongás után \1sszatért Spártába. Stesichoros

költ szerint Paris csak egy ál-H.-t vitt Trójába
magával, t pedig Hermes Kg>iptomba Proteus-

hoz vezette s itt találta meg .Menelaos Trója
bukása után. Egy másik monda szerint Achilleus-

nak volt a neje és tle szülte Euphoriont, akivel
Leuke szigetén élt. Fit^véreivel együtt a hajfi-

sok H.-t is istenként tisztelték, a mitológu.sok pedig
fényistenséget, a holdat látják benne. V. ö. Den-
drúvt.

Heléna, szent, l. Hona.
Heléna. 1. olasz királyné. I. Miklós montenegrói

király leánya, szül. 1873 jan. 8. Cetinjében. 1896
okt. 24. kelt egybe Rómában Viktor Emánuel
olasz trónörökös.sel. aki 1900. ///. Viktor Emá-
nuel néven (1. o.) olasz király lett.

2. H., orléansi hercegn, 1. Orléans:

Helenentali-dij, a kétéves lovak egyik legér-

téke.sel)b versenye Ausztriában. A kottingbrunni
meetingen, július végén v. augusztus elején kerül

döntésre 60,000 K összd íjázással 1000 m. távol-

ságon. 1896 óta áll fenn. Különös jelentéséget ad
neki, hogj' csak olyan lovak vehetnek benne részt,

amelyek elzleg még nem futottak. Rendesen
els klasszisa lovakat tartanak fenn reá.

Helenin, anhidroalantsar,alaniotakton, alant-

kámfor, inulin, C,jH,oO. összetétel, az Inula
Helenium növényben elforduló anhidrosav. Szín-

telen és szagtalan kristálj-tk, 7tí"*-on olvad. Víz-
ben oldhatatlan, szesz, éter bségesen oldja. Víz-

gzzel elillan. Tömény salétromsav nítro-H.-né

alakítja. Anti.szepszises hatásánál fogva a H.-t

maláriánál, tuberkulózisnál, bélhurutnál, hörghu-
rutnál és idült bronchitisznél gyógyszerül hasz-
nálják.

Helenit (isr.), ozokeritszerú gyanta, amely
kaucsuk módjára rugalmas ; világo.s-sötét-sárga

nagy lemezekben a Heléna petróleum-aknában
keletkezett Ropa közelében, Galíciában. Kémiai
tekintetben a szénhidrogének egyik tagja, össze-

tétele C=86«'o, H=16o/,. Kloroform- és széndiszul-

fidban oldható.

Helenopolis, város az astaceni öböl partján.

Bitiniában. Itt született Nagy Konstantin anyja,

Heléna, róla nevezték el a várost a IV. sz. óta

H.-nak. Másnéven Drepammi, Drepanon, Drepana.
Ma Hersek.

Helenos, Priamos és Hekabe jóetehetségú fla,

ki a görögök fogságába jutva elárulta nekik, hog^'

Tróját csak Neoptolemosnak és Philoktetesnek

segítségével vehetik be. Trója bukása után Nw-
ptolemos.szal Epirusba került, aki átenginlte neki

Andromachét, Hektor feleségét : halála után pedig

Epirus egy része is birtokává lett.

Helensborgh (^Md: Uennboro). város Dombar-
ton skót count>-ban, (i9n) 8629 lak., Igen látoga-

tott tengeri fürdkkel.
Heleoebmris R. Br. (Eleocharis R. Br.,

hOt.), a Sásfélék génusza : 80 faja minden övben
el van terjedve, Európában 8 van közUlök. Hason-
lítanak a kákához (1* Scirpus). Az európaiak kö-

zül legközönségesebb a H. palustris (L.) R. Br.

(Scirpus palustris L.), az ártnkáka,eseikáka. Isza-

pos árkokban, mocsaras helyeken n. Szárát az
alján lemez nélküli levélhüvelyek borítják, a vé-

gén magános ftlzért vispl, melyet tövéi) a legalsó

pelyvaszerú mur^'a körülvesz. A többi murva is

pelyvaszer, szegélye hártyás, közepén zöld csíkja

van. Virága 2 ivarú. porzói kék(«-zöldek, van
2 bibéje, a bibeszál megvastagodott töve (az igazi

kákán nincs vastagodás) rajta marad a termésen.
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Heleochloa Fr. (növ.), 1. Atropis.
Heleoplankton, mocsári plankton, a kisebb

vízmedencék planktonjának neve. Ellentéte a
limnoplankton, mely a mélyviz tavak plankton-
ját foglalja magában. L. Plankton.

Helepolisz (gör.), ókori ostromlógóp, melyet a
hagyomány szerint Demetrios Poliorketes (1. De-
metrios) talált fel és Rhodus vívásánál alkalma-
zott legelébb. L. Hadi gépek.

Helesfa, kisk. Baranya vm. szentlörinczi j.-ban,

(1910) 590 magyar lak. ; vasúti megállóhely, posta-

ügynökség ; u. t. Btikkösd.

Helferich, 1. Heinrich, német sebészettanár,

H. 2. fia, szül. Tübingenben 1861 máj. 4. Orvosi
tanulmányait Münchenben és Lipcsében végezte,

1879. a müncheni egyetemi sebészi poliklinika

vezetje és rendkívüli tanár. 1885-bon Greifs-

waldban a sebészet rendes tanára, 1899. rendes
tanár és Esmarch utóda Kiéiben. H. kísérleti vizs-

gálatokat végzett a csontnövésekröl, a rákról, az
elefantiázisról, az orrplasztikáról, a gasztrotomia
és a gasztroenterosztomia technikájáról stb. Neve-
zetes munkája : Atlas und Grundriss der trauma-
tischen Frakturen und Luxationen (1903, 6. kiad.),

magyarra ford. Kuzmik Pál dr. : A traumatikus
törések és flcamodások alapvonalai és atlasza

(Budapest é. n.).

2. II., Johann Alfons Renatus von, német nem-
zetgazdasági író, szül. Neuchatelben 1817 nov. 5.,

megh. Münchenben 1892jn. 8. 1843-ban magán-,
1844.rendkivüli, 1847. rendes tanár lett Freiburg-

ban, 1860. Göttingenben, 1869. Münchenben.
1890-ben nyugalomba ment. Habitációs értekezé-

sén : Über die Schwankungen ím Werte der edlen

Metalle (1843) kívül a Zeitschrift für die gesamte
Staatswissenschaft c. folyóiratban számos nem-
zetgazdaságtan! és pénzügytani dolgozata jelent

meg.
Heliert, Joseph Alexander, báró, osztrák tör-

ténetíró, szül. 1820 nov. 3. Prágában, megh. 1910
márc. 16. Bécsben. Atyja az egyházjog tanára volt

s ö is ennek lett tanára 1847. a krakkói egyetemen.
A következ évben képvisel, majd Thun alatt ál-

lamtitkár, 1861—63-ig kultuszminiszter volt. 1854.

báróvá, 1881. pedig az urakházak tagjává nevez-
ték ki. Mindvégig szigorúan konzervatív volt

és a klerikális-fóderalista párthoz tartozott. H.
rendkívül sok munkát írt, melyek közül neveze-

tesebbek : Hus und Hieronymus (Prag 1853) ; Die
österreichische Volksschule (u. o. 1860—61) ; Die
Schlacht bei Kulm 1813 (u. o. 1863) ; Fünfzig Jahre
nach dem Wiener Kongress (u. o. 1865); Qe-
schichte Öst«rreichs vom Ausgang des Wiener
Octoberaufetandes 1848 (u. o. 1869—86, 1-4 köt),

melyben a szabadságharcot osztrák szempontból
tárgyalja ; Maria Luise, Erzhorzogin von Üster-

reich, Kaiserin der Franzosen (u. o. 1873) ; Der
Rastadter Gesandtenmord (Wien 1874) ; Die Wie-
ner Joumalistikim Jahre 1848(u.o.l877); Joachim
Murát, seine letzten Kámpfe und sein Ende (a. o.

1878); 1814. Ausgang der französischen Herr-
schaft in Oberitalien (u. o 1890) ; Gregor XVI. u.

Fiús IX., Oktob. 1845 bis Nov. 1846 (u. o. 1897)

;

Zur Lösung der Rastadter Gesandtenmordfrage
(Stuttgart 1900); Kaiser Franz I. von Österreich
und die Stiftung des lombardo-venezischen König-

reiches (Innsbruck 1901) ; Zur Geschichte des lom-
bardo-venezianischen Königreichs (Wien 1908);
Geschichte der österreichischen Revolution im
Zusammonhang mit der mitteleuropáischen Be-
wegung der Jahre 1848—49 (Freiburg i/B. 1907-
1909, 2 k.). Életrajzát és emlékezéseit ö maga
írta meg : Aufzeichnungen und Erinnerungen aus
jungen Jahren (Wien 1904).

Helffenstein Lajos gróf. srégi német család

ivadéka ; nevöket egy Ulm közelében fekv vár-
tól vették. Atyja H. Ulrik, a sváb hercegség kor-

mányzója, anyja Mária bosnyák hercegn, Er-
zsébetnek, Nagy Lajos királyunk feleségének

unokatestvére volt. 1381-ben Nagy Lajos aquilejai

patriarchává akarta kineveztetni, de fiatalsága

miatt ezt nem vihette keresztül. 1383. körülbelül

30 éves korában kalocsai érsekké lett s e méltó-
ságot 1391-ig viselte. V. ö. Schem. Coloc. 1887,
XVni. ; Anj. Okt. V. 577. V1.4Ö; Fór A., N. La-
jos király, 517. 1.

Helöerich, Kari, német nemzetgazda, szül.

Neustadtban (a. d. Haardt, Rheinpfalz) 1872 júl.

22. A berlini egyetemen 1899. magántanári ké-

pesítést szerzett, majd 1901. a külügyi hivatal

gyarmati osztályába nevezték ki és ott 1905.

eladó tanácsos lett. Hivatalában nagy érdemeket
szerzett a német gyarmatok pénzügyi viszonyai-

nak rendezésével, általában gazdasági fejleszté-

sével. 1905-ben a bagdadi vasút vezetje lett.

Müvei közül nevezetesebbek: Die Reform des j

deutschen Geldwesens nach der Gründung des 1

Reiches (Leipzig 1898, 2 köt.) ; Studien über Geld-
und Bankwesen (Berlin ISKX)); Handelspolitik í

(Leipzig 1901); Geld und Bankén (1. köt. Das i

Geld, u. 0. 1903) ; Das Geld im russisch-japani- ;

schen Kriege (Berlin 1906).
^

Helfy Ignác, országgylési képvisel és író,
'

szül. Szamosújvárott 1830 március 15., megh.
Budapesten 1897 október 11. Tizennégy éves
kora óta kénytelen volt magát fentartani. Tanítós-

kodott az alföld városaiban, de sohasem mondott
le azon szándékáról, hogy befejezi tanulmányait,

így került Pestre, hol irogatni is kezdett, midn az

1848 márciusi napokt is belesodorták a szabad-

ságharc árjába. Lement a verbászi táborba és

onnét fölkerülve. Kossuth irodájában talált alkal-

mazást, hol a külföldi nyelvekben való kiváló jár-

tasságának nagy hasznát vehették. Kossuthtal

együtt volt Debreczenben, hol tollával szolgálta a
forradalom ügyét : egy hazafias cikkét az oroszok

ellen Csányi mint proklamációt függesztette ki

Aradon. Világos után Erdélyben bujdokolt, de meg
kellett jelennie a kolozsvári oPurgationsgericht»

eltt, mely a szinte még gyermek H.-ben valami

nagy forradalmárt vélt lappangani. Megengedték
neki, hogy elbb Pesten, aztán Bécsben, vé^e
Padovában folj'tathassa tanulmányait. Ezen id-
ben kis világtörténeti átnézetet irt Vüdgtöríénet

Zsd)hen cím alatt (1854), és kiadott egybeszély-

gyüjteményt: Mindenfele és Semmi ()M0), mely
nemsokára második kiadást ért. Padovában a

bölcsészet doktora lett és ki is nevezték tanár-

nak Mantovába. Itt az 1859-iki háború idején

összeköttetésbe lépett az emigrációval. Ez kitu-

dóílott és neki 10 óra alatt ef kellett hagynia a
várost a hazafias olasz lakosság lelkes tüntetései
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közt. Milanóba ment, hol nyomdát szerzett és tap-

jáUui, az Alleanza-ban nyolc éven át nagy buz-

góa&c^ szolgálta a ma^'jar, a velenoei, római
éis lengyel emigrádó érdekeit Ez idö óta össze-

köttetése Kossuthtal egyre szorosabbá vált, 1867.

sem tért haza. bár a Idegy^Kés után lapjának meg
kellett ízúnnie. hanem 1869 eleje óta uj lapot

adott ki : A nuvffyar vtagyar-X, molyból 1870 jú-

liusig 18 szám jelent meg. Ebben Rochefort hires

Lanteme-jének alakjában és mintájára élesen

megtámadta a kiegyezést, szerzit és védit. A
szentlörinczi kerület öt választotta képviseljének
Kossuth Ferenc helyébe ; ennek folytán hazatért és

nagy buzgósággal szolgálta a i>zél^balpárt ügyét.

1871—72-ig szerkesztette a Mag>-ar Újságot.

1878-ban Debreezen választotta meg képviseljé-

nek. 1881-ben Széli Kálmán ellenébon Szentgott-

hárd. 1884. Székelykeresztur, 1887 óta Szegvár.

A szélsbal számos villongása és zavargása közt

befolyását mindig a béUtés érdekében érvényesí-

tette. Midn Kossuthnak anyagi gondokkal kellett

kfizdenie. ö birta rá iratai kiadására és ez irato-

kat rendezte sajtó alá. Ta^jja volt a Petfi-tár-

saságnak, raelj-nek 1894-iki nagjpyúlésén KÖUé-
szet a poliÜkaban és a politikai költészet c. érte-

kezésével foglalta el székét.

Helgei (^v»A: heigeó), 193 km. hosszú folyó Svéd-
országban, ered Jönköping-tartomány D-i. részé-

ben, több tavon (Möckel. H elge stb.) folyik át. Áhus-
nál a Koleti-tongerbe torkollik.

Helgi. a skandináv mítosz és monda két

alakja. 1. H. UurulingsÍHinu (a Hundíng meg-
ölje), Siegmund és Borghild tla. Történetét két

eddal dal tartalmazza, melyeket Werner Hahn
igém szabadon dolgozott föl németül (H. und Sig-

run, 1867) és Lederer Ignác egészen híven fordí-

tott le niagyarra (Kisfalndy-társaság Évlapjai,

XXVII.). — 2. H. Hjörvardsson, Hjörvard és

Sigrlin fia, szép és nagyorrú, de néma levente,

kit Svava valkyrja nevez el Helginek, mire a
hs beszélni tud. H. történetét egy eddai dal me-
séli el.

Helgoland (ang. Heligoland), porosz sziget az
Élbe és Weser torkolatától ENy.-ra az Észatí-ten-

gerben, -tio km.-nyire a kontinenstl ; 1700 m.
hosszú. 600 m. széles, kb. 4000 m. kerület ; te-

rülete 0-55 km*, 2.S.S4 lakossal. 1890-ben vásá-

rolta ezt a szigetet Németország Angliától s a
fels részén hatalmas erdítményeket emelt. 1908-
ban 30 millió márka költségvetéssel kikött kezd-

tek n^jta építeni. Ez a sziget a német flotta sztra-

tégiai támasza. 1910-ben a sziget megsznt Né-
metországgal szemben vámküifuld lenni, teljesen

beolvadt, s most Schleswig-Holstein Süderdit-

marschen kerületéhez tartozik. Alsó részén, a
dttnén kitn, látogatott tengeri fUrdö van 1832
óta. A adget nagy<^b fehö része magasabb, vö-
röses agyagból áll, átlag ö3 m. magas : az al^
részre a felsrl lépcskkel juthatunk, ez agyag-
gal és homokkal borított lapály. Ettl szakította

el 1720. a tenger a 2200 m. hosszú, 300 m. szé-

les és kb. 6 m. magas dünét, amely azeltt egy
turzással vele kapcsolatban volt. Az itt lev fürd
Németország legnagyobb fürdinek egyike, ven-

dégeinek száma évente 21.000 körül van. U.-ot a
tenger rohamosan pusztítja, különösen a Ny.-i

végén, ami ellen i^abban gránitfalakkal védik a
partot. Lakói, a helgolandok, fríz törzsüek, fríz

dialektussal beszélnek. 1892-ben porosz királyi

biológiai intéz«>tet állítottak fel rtyta. H. régente

Fosite isteimek szentelt hely volt. a mainál jóval

nagyobb területtel. A XIV. sz.-tól 1714-ig a got-

t<.)rpi hercegeké volt a sziget, tlük foglalt^^k el a
dánok, m^d 1807. az angolok vették birtokukba,

1814-ben Dánia lemondott róla ; 1890- került né-
met kézre. Hamburggal, Cuxhavennel és Geeete-
mündével rendes hf^összeköttetésben áll. 1894
dec. végén az alsó szigetet a tenger nagyon meg-
rongálta. V. ö. Lindematm, Die Nordsee-lnsel H.

(1890) ; Diercks, H. (1891) ; Lipsius, H. (1892)

;

Schwalm, H. (1894) ; Dimktage-Campe, H. Bilder

u. Karten (1895); Brohm, lí. in Greschichte und
Sage (Cuxhaven 1907) ; Knuth, Flóra der Insel H.
(Kiél 1896).

Hellactlu (fácánkolibri, áiut), a kolibrifélék

egy neme, 1. Kolü/rifélék.

Heliad-Radolesca (^tod: —leaiüca), Jon, román
író, szül. TlTfíovistében 1802., megh. Bukarestben
1872. H. a román'literatura minden terén munkál-
kodott. 6 alapította a legels román irodalmi

folyóiratot Curierul romlnese c. 1828 ; ennek 1848.
történt elnyomatása után 1862. megalapította a
Curierul de ambe sexe c folyóiratot. 1844-ben

Mircerl szóló heroikus drámát és 1846. a Vitéz

Mihály oláh fejedelemrl szóló eposzt adta ki.

Sokat fordított angolból, franciából, olaszból és

spanyolból is. Tevékeny részt vett a 48-iki moz-
galmakban és egyike volt azoknak, kik Bibesoo

Györg>' fejedelmet rávették arra, hog^- alkotmányt
ígérjen a népnek. Szobra a bukaresti egyetem
eltt van.

Heliaia (gör.), Athénben eredetileg a népgy-
lés mint népbiróság, Solon óta a köztáreaság
legfbb bíróságát alkotó választmány, mely a
közhivatalnokok fölött is a legfbb felügyeletet

gyakorolta. Kleisthenes óta sorsolás ú^án éven-
kint öOOO esküdtet (beliasztal) és 1000 póteskttd-

tet választottak 30-ik életévöket meghaladott pol-

gárokból, kik 10 osztályra oszoltak. Az areopag
bukása óta (Kr.e.460) hatásköre mindinkább na-

gyobbodott. Perikies óta az esküdtek napidíjat

kaptak ( heliasztikon), egy obolust, mit Kleón >/
drachmára emelt \. ö. Schömann, Der attische

Prozess; Télfy, Corpus juris Attid; Fránkel,
Die attischen (ioschwornengerichte (Berlin 1877).

Héliakuscaillagíelkelés. I. Csillagok felkelése.

Heliand (alnémet a. m. megváltó), IX. sz.-l

alnémet (ó-szász) nyelven, a nemzeti epika szelle-

mében és alakjában (alüterádós versekben) írt

epikus munka, mel>' Jézus életét, tanait, halálát

és föltámadását tárgyasa. A munkához tartozó

latin prefádó snrint melyet Flacius 111>tícus

(Catalogus testíom veritatts) közöl. Jámbor L^joe
császár megbízta a ssási n^mek egy jeles dalno-
kát az - és ty-testamentom költi fbldolgosásával.

A dalnok meg is felelt e megbizatá^tk 8 a
költeménynek ismeretlen szerzje. Az ó-testamen-
tumnak egy vele össsefOgg ósiáss fordítását

Zangemeister fedezte fel a vatikáni könyvtárban.
HellMBCkemam Toom., ietemtoidófü (bOv.),

a Cistaceae (Bodorrózsa-félék) család génosza;
mintegy 120 f9ja közül 7 amerikai, a többinek
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túlnyomó része a Földközi-tenger mellékén, né-

hány pedig Közópeurópában honos. Füvek v. kis

cserjék. Levelük átollenos, a felsk váltakozók is

lehetnek, általában keskenyek. Viráguk magános
V. látszólag fürtben áll. Tokjuk sokmagú, .3 ko-

pácsú. A H. vulgare Gártn. (H. chamaecistus Mill.,

naprózsika, szuhar, Szent Erzsébet-virágocska)

lecsepült V. felegyenesed szárú félcserje, levele

átellenes, kerülékes, tompahegy, visszáján fe-

hércsillagos szröktl molyhos. Jókora sárga vi-

rág, bels csészelevelei szürkén pelyhesek. Ha-
zánkban mindenfelé, de fleg a D.-i hegyvidékeken
fordul ol. Csaknem egész nyáron át virít, több

fajtáját kertbe ültetik. A H. fumana (L.) Mill.

(Pumana procumbens Dun., naprózsa) homokbuc-
káink jellemz lecsepült, srn leveles félcserjéje.

Szárán odasimult szrök vannak. Levele szálas,

1 mm. széles, pillás, váltakozó állású. Virága
sárga. A mediterrán vidékrl került hozzánk.
Heliantbus L. (növ.), a Compositae (Fészke-

sok) család csöves virágú génusza ; 55 faja Ame-
rikában honos. Egyéves v. ével, kórótermetü fü-

vek, levelük nagy, osztatlan, érdes ; fészkük fél-

gömb- V. tányérforma, egyeseken igen nagy, fé-

szekmurváik 2 V. sok sorban állnak, sugárviráguk
sárga, medd, a bels virágból fejld termés vas-

kos, kissé lapított, négyszögletes. Bóbitáját két
szálka V. pikkely alkotja. Európában több kulti-

vált H.-faj ismeretes. A két legnevezetesebb : a
H. annum L., a napraforgó (napvirág, kenyérvi-

rág, tányérrózsa, szotyola). Kórós szára 2 m. ma-
gas is, egyéves, az egész növény érdes ; levele

nyeles szívalakú, fürészes. Tányéralakú fészke
bókoló, a félméter átmért is eléri, a nap járását

követi. Bels virágai barnák, termése fekete,

szürke v. fehér. Bizonyára Mexikóból került Euró-
pába. Fkép Oroszországban termesztik ; nálunk
a kukoricaföld szélét szeretik beszegni vele. Hol-
landiában, Francia- ós Oroszország D.-i részén,

Pandsabban, Washington körül és másutt mocsa-
ras helyre is vetik, hogy a kliraát javítsa és a
mocsárlázat leküzdje. Kissé kötött ers talajt kí-

ván. Tanácsos hazájából hozatott friss magról
szaporítani, ekkor erteljesebb lesz. Gondozni
alig kell. Termésébl 15—30% édes, kövér, vilá-

gító V. ételolajat vernek, a visszamaradó lepény
kitn marhatakarmány, maga a termés pedig jó
baromflhízlaló táplálék. Magva ehet, Amerikában
kenyérbe sütik. A szár tüzelanyag. Fényl rostját

Kínában a selyem közé vegyítik, papirost is gyár-
tanak belle. Egy hektárról körülbelül 3 mázsa
olaj és még 80-200 mázsa szár, levél nyerhet.
A másik faj a H. tuberosus L., a cfdcsóka. Gu-

mós rhizoraával ével növény. Fels levelei hosz-
szukás tojásdadok, lándzsásak, kihegyezettek.
Fészke csak 3—8 cm. átmérj, kés sszel virít,

nem bókoló. Eszakamerikából került Em-ópába
(1617), ott gumójáért nagyban termesztik. Gu-
mója (topinambur, jeruzsálemi v. földi articsóka)
tojásdad, kívül vöröses, belül fehér. Gazdasági
jelentségét 1. Csicsóka alatt. Több északameri-
kai faj nálunk is kerti növény.

Heliantin, 1. Dimeti/amidoazobenzol.
Heliar, a Voigtliinder optikai gyár által forga-

lomba hozott asszirametriás, nagy fényerej len-
cse fotográtiai Ó8 klnematográílai célokra.

Helias, 1. Helye.
Heliastraea, a Hatoskorallok (Hexacorallia)

családjába tartozó korallnem. Az Anthozoa-osz-
tályba tai'tozó Astrea-féle korall oldalbimMkkal
szaporodó, töm^es törzsekben tenyészik ; a kissé

domború felületen száz meg száz csillagszer kely-

hecskóben él az állat a tengerpartokon.Ez a koraíl-

nem a geológiai múltban a triaszkortól kezdve is-

meretes és mai nap is él néhány fajtája. Leggya-
koribb a harmadkorban, ahol különösen a miocén-
korú rétegekben fejnagyságú törzsekben található.

Legismertebbek a bécsi medencében H. canoidea
Reuss, H. Reussana nev fajai, amelyek ha-

zánkban a hunyadmegyei Lapugy és Ribicze medi-
terránkorú üledékeiben is gyakran találhatók.

Heliaszták (gör.), esküdtek, a heliaia tagjai

Athénbon. L. Heliaia.
Helíchrysum Gartn. (növ.), bársonyvirág, a

Compositae (Fészkesek) család génusza; .300 faja

Amerika kivételével minden földrészen el van ter-

jedve, igen sok a Fokföldön. Füvek, félcserjék,

cserjék. Fészkük igen változatos nagyságú s vi-

rágainak száma 2 v. 1000-nél is több lehet, fészek-

pikkelyei szép száraz hártyanemüek, nem herva-
dók s ezért a H. a .szalmainrágok (immortellák)
közé tartozik ; sugárvirága kevés, csak 1 soros.

Nálunk úgyszólván csak a H. arenarium (L.) DC.
(homoki bársonyvirág, homoki tündök, sárga gyo-
pár, sárga szalmavirág) ismeretes. Homokos sík
mezkön meg a szomszéd dombos, erdótlen vidé-

ken gyakori. Fészekpikkelyei kén- v. citi-omsár-

gák, néha narancsszínüek, különben az egész nö-
vény fehér molyhos, 15—40 cm. magas, ével.
Tlevele hosszúkás, visszás tojásdad, lándzsás,

fels levelei szálas lándzsásak. A görög szigete-

ken és Kis-Azsiában honos H. orientale Tourn.
fajjal együtt kultiválják és száraz csokrokba v.

koszorúkba kötik. Virága régebben orvosság volt

(Sandruhrkraut, Ruhr a. m. vérhas). Szárával
sárgára lehet festeni. Az afrikai H. foetidum
Cass.-t is gyakran kultiválják. A H. brmieafum
Willd. szép sárga virágfészke megszárítva s kü-

lönböz színre festve mint mahnaisoni szalma-
virág iwi a kereskedésbe. Auszti'áliából származik.

Hcllcidae (állat), a Csigák (1. o.) osztályába,

a Tüds-csigák (Fídmonata) rendjébe, a Nyeles-

szemüek (Stylomnuiionhora) alrendjébe tartozó

állatcsalád. Régen ebbe a családba sorozták a
hazátlan csigák kivét.elével az összes többi nyeles-

szem tüds-csigákat ; ma csak a Helia: és Coch-

/oi'^yia-nemeket sorolják ide. A Helix-nembe mint-

egy 1700 él faj tartozik, melyeket újabban 8
nemre osztottak. Hazánkban 70 faj él. A H. nem
geológiai múltja az eocén-idszakig nyúlik vissza;

virágzása a miocén-idszakra esik. A ma élö fajok

közül legismertebbek az éti csiga (Helixpomatia
L.), a foltos v. bozótcsiga (H. arbmtorum L.), a
berki csiga (H. nemoralis L.), a kerti csiga (H.
hortemi.<i L.). V. ö. Soós L., Magyarország Heli-

cidái (Állattani közi., 3. köt., 1.34—184 1.).

Helicin, glikoszalicüaldehid v. .szalicilaldehid-

glikoza, C.H^Oj.O.C^H^.CHO, szalicinból sálét-

romsav hatására keletkezik. Színtelen, keser
íz kristálykák. O.p. 175". Vízbon. szeszben oldó-

dik. Híg savak, lúgok, úgyszintén erjesztk hatá-

sára gllkozára és szalicilaldehidre hasad.
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Helieonia L. (oOv.), 1. Miutaceae.
Hellooniidm«, a nappali lopkéknek eifjik

fajokbau gaziüi^ családja, melyte majdnem ki-

zárúlaj; (>sak Dél-Amerikában honcjs pillangók

tartt)znak. Az idetartozó fajoknak közös bélyegei

ezek : C8i>kevényes mells lábak, eröeen bunkós
csápok, hosszú, keskeny, szélesen és tompán le-

kerített elüls szárnyak és tojásdadalakú alsó

szái'nyak.

Hellcoprion Besii«nowi Karpimky (p>-

leont), foaszil cápaféle. amelynek azonban pusz-

tán csak éles, fúréezhez hasonló fogazata isme-

retes. A fokozatosan kisebbed, néha 136 lemez-

alakú, zománcos iog szabályosan helyezkedik el

ugyan egymás elé, de e fogsor többnyire spiráli-

san becsavarodva találtatik On>szország permi
rétegeiben. Ezen spirális frész alighanem elóre

és fölfelé kunkorodva foglalt helyet az egykori

scápa fels állkapcsában.

Helletía (állat), a Menyét-félék családjába tar-

tozó állatnem. Farka hosszú, bozontos szr,
elOls végtagja erösobb karmú, mint a hátulsó.

faja ismeretes ; hazájuk Délázsia, Nepál Javáig,

Formosa és Shanghai. Leggyakoribb a jávai

kutyafej menyét (H. orientális Gray), 43 cm.

hosszú, farka 16 cm. ; gereznája vörös bamás-
szOrke. hátán fehéres-sárgás sávokkal ; arca.

fíileszéle, farkavége szintén sárgás-szürke, hasa

sárgás : a Himalájában, Nepálban, Sikkimben és

Jávában honos.

Hélie (tíjt«d: éli), Faustin, francia kriminalista,

szül. Nantf.sban 1799 méy. 31., megh. Passyban

1884 okt. 22. Eleinto ügyvéd volt, aztán az igaz-

sigügj'minisztériumban a bnügyi o.sztály fnöke,

1848. a Collégé de Francé tanára, 1855. az aka-

démia tagja lett. Fmve, melyet Chauveauval
együtt írt : Théorie du code pénal (Paris 18.34—

1843, 6 köt. : . kiad. 1872—73). a francia bünügji

igazságszolgáltatásnak hosszú idn át alapja volt.

Más múve : Tniité de rinstruction criminelle (u. o.

1846—60, 9 köt. ; 2. kiad. 1863-68. 8 köt.) -
Fia: Faudin vldo/pAc, törvényszéki biró, szül. Pa-

risban 1829., írt egy Les constitutions de la Francé

(Paris 1879) c. munkát.
Helike (gör.), krétai nimfa, a gyermek Zeus

dígkáinak egyike. Egy kési, de nagyon elterjedt

költi mondaalakitás szerint a Nag>Tnedve cdl-

lagzat tulajdonképen a Zeustól utóbb hálából az

égre emelt H.

Helike (líör.). Achája régi fvárosa, melyeta
görög nonizcti hagyomány szerint Ion alapított.

Honno vult Pu-^idon temploma, Achágának tönssö-

kiw .szentélye. Kr. e. 373. rettenetes földrengés

folytán, melyet Strabo, Diodorus és Pau.saiüas

omlít*>nok. elsülyedt é.s helyét a ten»ror foglalta el.

Egykori helyét a patras-athéni vasút mentén Vosz-
tica mellett ma is mutatják.

Helikoida, 1. Csigavonal.
Helikometria (gör.), a csigavonal elmélete. L.

C>ii(invi>nal.

Helikon, hf>p>iánc a régi Görögországban, a

Korinthusi öböl felett, melynek keleti fele (a mai
Zagora) 1527 m., nyugati része (ma Palftovuna)

1749 m. magas, erdkben és vizekben egy-

aránt dús, völg>ei enyhék és bájosak. A hitrege

szerint Apolló és a múzsák lakóhelye. Itt pezsdült

a Muz.sák forrá.>a (.\ganippe) és a Pegazus patkója

nyomán fakadó Hippoki-ene (1. o.), melynek kör-

nyékén volt a muz.sák berke, telve a szobrászok

remekeível, miként Pausanias (IX. 29—31) rész-

letesen leírja.

Helikon. 1. A görögök négyhúros hangszere,

mely, mint a raonokord (1. o.), a zonei hangok meg-
határozására és tlzikai kísérletekre szolgált, nem
pedig gyakorlati célokra. — 2. Ma H. névvel a
katonai zenekarokban használt tölcséres fúvó'

Helikuu.

kájú, köralakú ventilhangszert (1. az ábrát) jelö-

lik, melyet a játszó vállra vetve hordoz. Hang-
terjedelme a kontrabasszus tubáéval azonos.

Helikonidák (gör.), a múzsák közös neve, tar-

tózkodási helyük, a Helikon után.

Helikoni ünnepek (Keszthelyi Helikon), azon
irodalmi ünnepek neve. melyeket a buzgó Feste-

tics György gróf 1817—1819. uradalma és aa
általa alapított gazdasági intézet, a Georgikon
székhelyén. Keszthelyen tartott, k német eredet
szokást, melyre az ösztönt úg>iátszik Berzsenyi

Keszthely cím költeményébl merítette, a gróf

irodalmunk emelése végett kívánta meghonosí-

tani. Évenkint két tinnepet tartottak, egjiket

febr. 12., mint Ferenc király .születése napján,

másikat május 21. körül, a georgikoni vizsgála-

tokkal kapcsolatban. Ez ünnepekre meghívta az

öreg gróf a szomszédos és távolabb megjék birto-

kos urait, az írókat és tudósokat ; e meghívók kö-

zül ránk maradt a Berzsenyinek írt nagj'on hízelg
hangú levél. Az írók közül, kivált a dunántúliak

jöttek ott egjbe, Horváth Ádám, Kisfaludy Sán-
dor, Berzsenyi, Ruszék apát, Horváth Endre. Dukai
Takács Judit és mások. Az ünnep elestéjén a
gimnáziumban színieladás volt, a várost kivilágí-

tották. Másnap az igazi ünnep misével kezddött
a királyért, azután volt a díszülés, melyen a Geor-
gikon tanárai és növendékei magyar, német és

latin beszéiieket mondtak. ért^>kezéseket olvastak

fel. szavaltak. közb<>n magyar és német dalokat

adtak el : közremködtek a íiatal Festetics-gró-

fok is, a költ-vendégek kOztU is némelyek, igy

Horváth Ádám, Dukai Takács Judit. A munkála-
tok nagy réeae alkabni jeilegú volt, leginkább ai

uralkodóház dicsségét, olykor a Festeticsek érde-

meit hangoztatták, azonkívül fleg a földmivelés

fontosságáról szóltak ; egy füzesük meg is jelent

HelicoH L dmmel Keszt^yen 1818. Fényes ebéd
után a szabadban flati joliászok mesterséges
pásztori táncokat íhiXak. a vendégek eltt : majd
a jelen volt költk fákat (madárberken^ét.
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Sorbus aucuparia) ültettek — német szokás

szerint — önmaguk és más nevezetes költk:
Gyöngyösi István, Kazinczy, Csokonai, Zrinyi

Miklós, Kis János tiszteletére. Este hangverseny,
lakoma és végül fényes bál következett, egyszer-

smind nagyobb összegeket osztatott ki a gróf a
szegényeknek, továbbá ösztöndíjakul és írói tisz-

teletdíjakul. Mindössze öt ilyen ünnep volt, az

utolsó 1819. februárban, mert Festetics György ez

év ápr. 2. meghalt. Ez ünnepek igen sokba kerültek,
pl. az els állítólag 30,000 forintba, de ii'odalmunk

fejldésében nem hagytak mélyebb nyomot, mert
nem volt író vezetjük s inkább egy nagyúr ne-

mes passziója, mint határozott elv tartotta össze

;

különben a többnyelvség és az alkalmiaskodás is

bénította jelentségüket. Igazi jelentségüket az

adja meg, hogy ez ünnepek a nyelvújítási harc
leghevesebb izgalmaiban közel hozták Kazinczyt
dunántúli ellenfeleivel s ezáltal egyengették a
nyelvújítás hívei és ellenzi között a kibéktllés

útját. V. ö. Vúczy János, A Keszthelyi Helikon
(Bpesti Szemle 123. köt. 1905).

Heliocentrikus (gör.) a. m. a Nap középpont-
jára vonatkozó v. a Nap középpontjából látott.

A bolygókmozgásánakmagyarázására Copernicus
az észlel álláspontját a Nap középpontjába he-

lyezte, amiért az rendszerét heliocentrikus vi-

lágnézetnek nevezzük, ellentétben Ptolemáus geo-

centrikus nézetével, mely szerint az észlel állás-

pontja a Föld középpontjában van.
Heliochromia, 1. Fotográfia.
Heliodoros, 1. Seleucus IV. Philopator (187

—

175 Kr. e.) szír király kincstárnoka ; Apollonius
ösztönzésére a templomi kincs elrablására Jeruzsá-

lembe ment, de a Makkabeusok 2. könyvének 8.

fejezete szerint egy angyal megakadályozta tet-

tét. Késbb H. meggyilkolta a királyt s elfoglalta

a trónt, de néhány hónap raulva megbukott. —
Stanza d'Eliodoro, a római Vatikán-palota egyik
szobája, melyet Rafael 1511—14. falképeivel dí-

szített. A f kép a templomrabló H. kizetését áb-

rázolja.

2. íf., jeles görög grammatikus, ki valószüiüleg
a Kr. u, I. sz.-ban ólt. A klasszikus metrikának
alapvetje, s mint ilyen Hephaestionnak elde
volt. Aristophanes vígjátékainak ránk maradt
scholionjaiban is megtaláljuk magyarázatait. Me-
trikai elméletét a római metrikusok is követték s

így maradtak ránk tanításai. V. ö. Thieman, De
Heliodori colometria Aristophanea (Halle 1869)

;

0. Hense, Holiodorischo Untersuohungen (Leip-
zig 1870).

3. H., görög regényíró, a szíriai Emesából szár-

mazott, talán a Kr. u. III. sz.-ban és feniciai ere-
det volt. Egy 10 könyvbl álló regénye maradt
reánk Aothiopika elmen, mely megírja Charik-
leának, az etiópiai királyleánynak és a tesszáliai

Theagenesnek csodákkal ós sok viszontagsággal
teli töi-tónetét, mig végre egymáséi lettek. E re-
gény mintául szolgált a késbbi görög regény-
íróknak s e nemben tényleg egyik legjobb mve
a görög irodalomnak, világos jellemrajzánál, er-
kölcsi álláspontjánál és egyszer stílusánál fogva.
Szövegét kiadták Imra. Bekker (Leipzig 1855)

;

Hirsohig a Scriptores erotici c. gyjteményben
(Paris 1856). Német fordítása megjelent Jakobs-

tól (Stuttgart 1867, 2. kiad. 1910) és Pischertl
(u. 0. 1869).V. ö. E. RJiode, Der griechische Román
(1876) ; Ring„ Mihály, A görög regényrl (Buda-
pest 1877) ; Öftering, H. und seine Bedeutung fur

die Literatur (Berlin 1901).

Heliofil, 1. Heliotropizmus.
Heliotillit (ásv.), nem egyéb, mint ekdemit, mely

a Harstig-bányában Pajsberg mellett, Svédország-
ban fordul el.

Heliofób, 1. Heliotropizmus.
Heliogabalus v. Elagabalus, római császár,

Kr. u. 218—222. Tulajdonképen Varitis Avitus
Bassianm volt a neve. Caracalla császár anyjá-
nak, Júlia Domnának, nvére, Júlia Maesa, öz-

vegy leányával Soemiasszal Antiochiába vo-

nult vissza s e Soémiasnak Varius Marcellus-

tól született fia volt H., kinek sikerült anyja ré-

vén a szíriai Emesában (1. o.) már 14 éves korában
Elagábal napisten fpapjává lennie. Az itt ta-

nyázó római katonáknak feltnt a fiatal fpap
arca és alakja, mely feltnen hasonlított Ca-
racalláéhoz, s midn elterjedt közöttük a hír,

hogy ez a Bassianus a megölt császár fia, t kiál-

tották ki imperátorul. Macrinust, ki Caracalla
meggyilkolása után a hatalom birtokosa volt, az

új császár hívei megölték ; de H. azután Rómá^
ban is fleg Elagábal kultuszának terjesztésével

tördött s a féktelen kicsapongásokkal járó isten-

tisztelet végre a katonákat is undorral töltötte el;

átpártoltak Alexander Severushoz, kit H. kényte-
len volt uralkodótársává fogadni, csakhamar pe-

dig meg is ölték. V. ö. Duviquet, Héliogabale ra-

conté par les historiens grecs et latins (Paris

190.3).

Heliográi (gör.), 1. a Nap lefényképezésére
szolgáló mszer (fotohehográf). Lényegében csil-

lagászati távcs, amely fotográfkamrával van el-

látva. A mszer vagy olyan szerkezet, mint az
ekvatoriál (1. Asztrofizikai mszerek és Asztro-
nómiai mszerek), úgy, hogy mindenkor a nap
mozgását követheti, v. pedig fix felállítású s a Nap
sugarait heliosztát vetíti a távcsbe. A Nap képe
vagy a gyújtópontban elhelyezett fotográflemezre

esik közvetlenül, v. pedig alkalmas lencserend-

szer segítségével nagyítják elbb a Nap képét.

2. Optikai táviratjelek adására szolgáló kato-

nai mszer, melyet Mance 1875. a Gauss-féle

heliotrop módosításával szerkesztett. Kicsiny,

forgatható tükörrel messze távolságba lehet rövi-

debb-hosszabb ideig tartó fényjeleket küldeni, me-
lyeknek különböz kombinációi a Morse-féle táv-

irati ábécéhez hasonlóan betjelekként használ-

tatnak. A mellékelt ábra a Zeiss-féle 250 mm.-es
H. képét mutatja. A napsugarak 15-bl esnek a
10 sík tükörre, onnét a 7 ftkörre, amely végre
a 16 irányba a másik lUlomáshoz irányítja. A 11
uyomószerkezet segítségével a ftkröt kissé

meg lehet billenteni. 2 prizmás távcs melj' 8-

szorosan nagyít. Ezzel a mszerrel 150 km.-nyire
lehet fényjeleket küldeni.

Heliográiia, általában mindazon mechanikai
elján'is, mellyel fotográfiai képeket napfény által

sokszorosítunk nyomdai úton. Szorosabb értelem-

ben azon primitívebb eljárást értjük alatta, amely
vonalas rajzok reprodukálására szolgál. L. Foto-

gráfia.
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HeliograTur (fotogravür), technikai eljárás,

mely fotográfiai képesrl legtökéletesebb nyom-
dai másolatokat ad. l'gy krázül, hogy a pigment-
másolattal elóállított képet rézlapra \'Í8zik át és

azt vaskloriddal maratják. L. Fotográfia és Fo-
togravür.

Heliokrómia. I. Fotográfia.
Heliokromoaxkóp. az amerikai ívestl ered

mszer, mely három színes (vörös, zöld és kékes-

ibolya) diapozitivot a háromszinfotográfla elve

szerint alkalmas tttkrOkkel és lencsékkel a szem-
lél szemére nézve egyeeit s Így visszaadja vala-

mely tarka tárgy (pl. sssnyeg, váza. virágcsokor)

fény- és ámyékeloszlását és színezését. Ezen ké-

szüléknek sok változata van.

Heliolatria (gör.) a. m. naplmádás.
Heliolit ^'<v.) a. m. napk, 1. Oligoklász.

Heliométer, 1. Asztronómiai mszerek.
Heliomikrométer, készülék, amelynek segít-

ségével Nap-fényképekbl heliograttkus pozíció-

kat lehet meghatározni számítás nélktil. Hogy
mikrométermérésekbl vagy fényképekbl nap-

ZeUs-féle belio^t

foltoknak v. fáklyáknak stb. heliografikns széles-

ségét és hoeszuságát meghatározhassuk, arány-
lag egyszer trigonometriai számítást koll el-

végezntlnk, melyet segédtáblák még tetemesen
megkönnyítenek. Ha azonban igen nagy széunú
mérést kell redukálni, mint pl. mikor aNap rotáció-

ját akaiink meghatározni a szemcsék látszólagos

mozgásából, akkor az említett számítás túlsá-

gos sok idt venne Igénybe. A O, E. Halé ameri-
kai csUlagásK szerkesztette H. segítségével a Nap-
felQlet bármely pondjának helyét minden további
számítás nélktU két egyszer körleolvasással kap-
juk, ha a Nap egyenlítjének helyzetét számítás-
sal meghatároztok. A H. áll egy glóbusból, mely
két egymásra m^^leges tengely körtti forgat-
ható és beosztott körökkel van ellátva az elfor-

gatás szögének leolvasására, azonkívül két táv-

csbl, amelyek közül az egyiket a fényképre
igazítjuk, a másikat pedig a glóbusra. A két kép
prizmák segítségével a két távcs egyetlen kö-
zös okulárjának látómezejében fedéslw hozható.
Fénykép és glóbus látszó na^ságának egye-
zése távolságuknak és a távcsövek beállításá-

nak kell megválasztásával érhet el. Ölóbos és

fénykép az okulár közelében vannak felállítva és
tükrök .segítségével vetíttetnek a távcsíivekbe. A
glóbus egyik felet fokiuilózat vonja be a heiio-

graíikus 8zélesst'4,'ek és hosszúságok megközelít
becslése céljából, másik felén ket egymást derék-

szög alatt metsz legnagyobb kör van, amelyek
a Nap egyenlítjének és egy meridiánnak felel-

nek meg. A glóbus forgatáaa által e két kör me^
széspontját a fénykép megmérend pontjával fe-

désbe hozzuk, mire a glóbus köreirl a kívánt
két adatot közvetlenül leolvashatjuk.

Helioplasztika a. m. autotipia.

Heliopolisz (ííör.. a, m. napváros), 1. az ókori
Egyiptom (Jn-városának görög neve. Memflsztl
mintegy 30 km.-nyire észak felé volt. Itt volt Rá
isten temploma, Egjiptom legnagyszerbb épüle-

teinek egyike, amelynek papjait még Herodotos
idejében legbölcsebbeknek tartotti'ik. Nyomtalanul
eltnt, egyetlen obeliszk emlékeztet csak már az
egykori régi. szent helyre. Ezen obeliszk I. Uzer-
tezen király 30-ik uralkodási évébl, tehát a Kr. e.

1947, esztendbl származik ; ma elhagjatva áll

a Kairótól 7 km.-
nyire fek\'ö Ma-
tariye falu egyik
kertjében, mint az
egykori szent

napvárosnak
utolsó romja. —
2. H., Celeszíriá-

ban. 1. Bálhek.
Heliornisfa-

llca Boád. vagy
buvárcsibe (áiut),

a Darualakú ma-
darak (Gndfor-
mes) rencyébe tar-

tozó madárfaj,

amely nagyon ha-
sonlít a vízi t>ú-

kokhoz. Lábi^jai

hártyával vannak
ÍJaBzeköt\e. Feje
és tarkója fekete

;

háta, szárnyai és
farka olt^bamák;

torka és nyaka elöl fehér; melle és hasa sái^áste
hí^ló szennyesfehér. Hosszúsága 31, szárnya 14,
farka 8 cm. Dél-Amerika E.-i részeiben honos, a
folyópartok hozójában vízi rovarokat és magva-
kat keresgél. Ügyesen és kitartóan bukik.

Helios (gör., a. m. Nap, latinul Sd), a régi g5-

röff nép vallási képzeletében a Nap ragyogásá-
nak a megszemélyesitje, a Napisten, kinek kép-
zete úgyszólván mindf'n nép kezdetleges gondol-
kodásában megállapítható. .Minthogy az égra
haladva mindent lát, ami itt lenn történik, eskü-
tételnél t szokták tanúul hívni s mint minden
fény forrásától, a vakok tlo várták szemükvUá-
gának visszatértét. Tomplomot H.-nak nem emel-
hettek, mert égi pálcájához kötve lévén, nem
jöhet le a földre, hogy a templomban lakozzék,
de magaslatokon hajnalban nagy ájtatossággal
kOezöntöttél: a pásztorok, földmívesek stb. a Nap
feltnését s fehér bárányt, fehér lovat áldoztak
neki. Az Idegen népeknek, kikkel a görögök érint-



Helioszkóp - 702 Heliotróp

keztek, szintén megvolt a maguk Nap-kultuszuk

8 ezért a görög világ határain H. ez idegen nap-

istenekkel azonosíttatott : Sarapis (1. o.)és Mith-

ras (1. 0.) az ókor végén mint H.-szal azonosított

istenek hódították meg az egész görög római vilá-

got. Az orphikusoknak nagyon elterjedt vallási

szektája ugyancsak az ókor végén a maga val-

lási spekulációinak középpontjába helyezte H.-t

s mint Panoptes-nek (a. m. Mindentlátó) s Pan-
phaes-Tíék. (a. m. Mindenkinek látható) rajongó
himnuszokat szentelt neki. Ugyanebben a körben
fakadt az az utóbb általánosan elterjedt képzet,

hogy Apollón tulajdonképen nem egyéb, mint
H.-nak egyik megjelenési formája. A monda H.

atyjának Hyperiont (a. m. a magasság üa) mondta,
feleségeként hol Perse szerepelt (tle származott

Kirke, 1. o.), hol Antiope, hol Selene vagyis a

a Hold (tle származnak a Hórák), hol Rhodos,
hol meg Klimene, Phaethon anyja ; másutt Sele-

Helios (Trójai faldiszítmény).

nét és Eost, vagyis a Hajnalt H. testvéreinek

mondták. A Nap égi útját úgy képzelték, hogy
H. ketts vagy négyes fogaton viszi a napkoron-
got végig az égen s mikor alkonyatkor a hori-

zont nyugati pontjára ér, csónakba helyezi kocsi-

ját és így szállítja át éjjel az Okeanoson, hogy
másnap hajnalban ígra a keleti látóhatáron tn-
jék fel. A napkocsi mondájáról 1. még Phaethon.
H. fehér tulok-csordája (eredetileg talán a bárány-
felhk allegóriája) az Odysseus-mondában szere-

pelt, amonnyibon ÜÖysseus társainak azért kel-

lett pusztulniok, mert o csordából zsákmányoltak.
A képzmvészetben többnyire abban a helyzet-
ben ábrázolták, mikor a nap-szekeret hajtja:
fejét napsugarak övezik, fiatal, ragyogó ApoUon-
típusú alak, kit lóháton v. kocsin többnyire Selene
V. Eos kísérnek. V. ö. Pauly-Wissowa. Realencyk-
lopa(>(lie d. class. Altortiuns, Helios címszó alatt.

Helioszkóp (gör.) a. m. napszemlól, csillagá-
szati mszer, mely a Napnak távcsövei való meg-

figyeléseinél a fényersség tompítására szolgál.

Leghasználatosabb a Merz-féle helioszkópikus olni-

lár. Ez két csbl áll, amelyek közül az egjik a
távcs okulár-végéhez van excentrikusan er-
sítve, a második cs pedig ehhez az els cshöz
van excentrikusan és forgathatóan alkalmazva.
Az okulárlencse az utóbbi es végén van. Mind-
egyik csben két-két egymással parallel tükör
van, melyek a cs tengelyéhez 45°-nyi szög alatt

hajlanak. A távcsbl érkez napfény tehát négy-
szeresen veretik vissza és polározódik, mieltt az
okulárhoz érkeznék. Az elüls cs forgatása által

a fény intenzivitását tetszés szerint letompít-

hatjuk.

Heliosztát (gör.) a. m. napállító, oly eszköz,

melynek segélyével a napsugarakat állandóan
egy irányba lehet terelni. Optikai kísérleteknél

t. i. igen gyakran van szükség napsugaraki-a, me-
lyeket besötétített szobában tükrökre, lencsékre

s ezekbl kombinált eszközökre kell bocsá-

tani. Ha a napsugarakat közvetetlenül va-

lamely kis nyíláson bocsátanak be, a suga-
lak iránya a nap állása szerint folyton

változnék. Ugyanez történnék, ha a nap-
sugarakat szilárdan álló tükör vemé visz-

sza. Ezért a besötétített szoba falába v. az
ablakot záró deszkázatra oly tükröt alkal-

maznak, melynek állása a nap járása sze-

1 int változtatható, hogy a nyíláson a tü-

körre es vonalak visszaverdés után min-
dig ugyanazon irányban haladjanak. Egy-
szerbb napállltóknál a helyzet változtatá-

sát idrl-idre két csavarral eszközlik.

Sokkal kényelmesebb az olyan H., mely-
nek tükrét óram forgatja és hozza min-
dig a kell helyzetbe. — AH. S'Grave-
sandetöl ered. Módosításokat eszközöltek

Biüt, Fahrenheit, Gambey, Meyerstein, Sil-

bermann. Az óramves H.-ot elbb két
tükörrel szerkesztették, de mivel a ketts
\ isszaverdés mellett a fény sokat veszít

erejébl, mindinkább csak egy tükörre szo-

rítkoztak.

Heliotaxis, 1. Taxis.

Heliotermométer a. m. aktinométer
(I. 0.).

HeIiotberapÍa(g()r.-lat.),betegségekneknap-

fény által való gyógyítiisa, 1. Napfürdö.
lleliotliiN dipsacean, 1. Bagolylepkék.
IleliotliripH. 1. Kóhjagoslcümak.
IIeli<»tUri.i, 1. Virágkolüirík.

ileliotricliinae, 1. Virágkolibrik.
Heliotróp (gör.) a. m. napfordító. Nagyobb tá-

volságokra való irányzásokhoz, mint pl. elsrendíi

háromszögelésekhez nem használhatnak a beirá-

nyozandó pont megjelölésére zászlókat, rudakat,

st még állványokat sem. Gauss találmánya volt

a napsugarakat tükörrel vetíteni a beirányzott

pcmtról az irányzóhoz. Sokféle rendszer szerint

készülnek s az egyszerbb szerkezetek kiszorítot-

ták a Gauss-féle tükörkenvsztes H.-ot. Miután a

napsugarak a tükörfelületröl fénykúp alakjában

verdnek vissza, nem nagy pontosságot igényel

a beirányozás és nem is szükséges a tükröt foly-

tonosan a nap járása szerint irányozni, elég per-

cenkint egyszer igazítani. Maga a föltaláló Gauss
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említi, hogy a H.-pal adott fényjel 75 km. távol-

t^ixbnn még oly erós volt, hogy a távcsbe nézó

szemet színes üvepokkol kellett védeni az eröe

na|)sugarak ellen. Tiszta levi'gól)on 100 km.-nyire

is használható.

Heliotróp (i*v,), kaioedon-fajta, fzöld, vörös

pettyekkel. Maga a kalcedon színtelen, fzöldre

kloritos pigment festi ; a pettyek vérvörös színét

vaaokkar idéii elö. Magj'arban véreskönek is ne-

velik. A Tftrös pettyektl mentes zöld kalcedont

plazmának hívják.Harmadrendú ekkö ésdíszítk.
Termhelye Kelet-India, Kina. Bokhara.

Heliotróp-ülat (franc. Extráit de Héliotrope),

nagyon keilenies illatszer, melyet régente a Helio-

tropium peruvianum virágaiból készítettek, jelen-

leg az olcsó i>s mesterséges úton elállítható helio-

tropinnak és jázniiu-iliatnak finomított szeszben

való oldása által állítják el.
Heliotropin, 1. Illanó olajok.

Heliutrupinm L. (nfir.), a Borraginaoeae

csalá*! ^éuusza ; l.O faja a föld mérsékelt és me-
legebb tájain van elterjedve. Füvek, félcserjék,

cserjék. Levelük osztatlan tojásdad v. lándzsás,

érdes, váltakozó. Viráguk apró, magános vagy
pedig forgókban van elhelyezve, magháza 4 üreg,
bibeszála a tetejérl ered, éretten 4- makkocskára
esik szét. Európában legelterjedtebb a H. euro-

paeum L. (európai kunkor, napkunkor, napfü, sö-

mörfú), ugaron, parlagon, utak mentén terem.

Apró (4—5 mm.) fehér virágai kunkorszerüen
htyló ágakon srn vannak elhelyezve. Levele

nyeles, tojás<lad, épszélü. Az egész növény szrös,
szürke. Régen oftlcinális volt. A H. peruiianum
L. perui és ecuadori. Kertjeinkben dus és kedves
szín virágzatáért igen gyakran ültetett cserje.

2 m. magas is lehet. Virágainak kellemes vanilia-

illatáról iHiniliának nevezik. A mvelés folyamán
számos kedvelt fajtája keletkezett fehér, világos-

V. sötétkék virágokkal. Dél-Franciaországban vi-

rágaiból illatszert készítenek, de ezt a H.-illatoi

vanília, narancsvirág, rózsa és kesermandula-
olaj összekeverésével utánozzák is. Ugyancsak
gyakori kerti növény az Amerika tropikus részé-

rl származó H. coryrabosum R. et Pav. is, mely-

nek levele nagyobb, virága sötétebb, nárciszillatu.

Szintén több fajtában ismeretes. A H.-okat még
meg nem fásodott, fiatal ágak dugványozásával
hajtató ágyakban szaporí^ák, meggyökeresedés
után meleg helyen cserépben és megfelel föld-

ben nevelik fel, miközben a naptó! megóvand('ik.

Mint cserépnövén^'ek, a H.-ok szobába is alkal-

masak.
Heliotropizmos (gör.), a növényeknek a fény

(fototropizmusí, illetleg a napfény (helios) által

kiváltott tropisztíkus reakciója. A fény iránt

nem érzékeny szervek atieliotropok. \ H. által

az egy oldalról meg^•ilá|dtott növények a fény
irányát illetleg bizonyí)S helyzetet foglalnak el.

E szerint megkülönUiztetünk : 1. pozitív H.-t,

amidón a szervek a fényforrás iránya felé he-

lyezkednek (pl. a fén>'keresk, napraforgás); 2.

iiegativ H.-t, amidn a szervek a fény lrón>'ába,

de attól elfordulva helyezkedn(>k el és 3. transz-

verzális vagy dia-YÍ.'X, amidn a szervek a
fény irányára keresztben helyezkednek el. A
H. nagjon gyakori jelenség; regg>'akoribb a

pozitív H., így a földfeletti szárakon (p«?ldául az
ablakba állított virágos növényekon), ritkább a
n^ativ H., például a kapaszkodó gjöken'ken,

a legtöbb talaj béli gyökéren. A transzverzális H.

jóformán csak a leveleken ée a levélszer asszi-

milációs szerveken van meg. Nagyon ers fény-

ben némely növény levele a nagyobb ersség fény

irányával párvonalasan helyezkedik el. így pl.

a hazai száraz helyek növénye, a keszegsaláta

(Lactuca Scariola) és az északamerikai Silphium
laciniatum levelei úgy helyezkednek el, hogy le-

mezeiket csak a felkel és lenyugvó nap sugarai

érik, az ersebb fény sugarak csak fels élüket

érintik, íg>- természetszerleg É.-D.-i irányt fog-

lalnak el, ezért kompasz-növénifeknek is nevezik.

Merlegesen helyezkednek el a phyllodiumok is.

A merleges elhelyezkedést nevezi Darwin para-

H.-nak. Hogy a H.-nak a fény iránya az oka, bi-

zonyítja a Noll-féle kísérlet, amidn a sötétbe

zárt növényekre csak kis nyíláson bocsátjuk a
fényt és a klinosztáton végzett kist-rlet, amely-
ben a növényt a fény minden oldalon egyenlen
éri. A ftlvek csiranövényével végzett kísérletek

igazolják, hogy a H. elidézte görbülésben négj'

különböz folyamatot kell megkülönböztetni és

pedig a fényinger felfogását, a hatás gerjesztését,

továbbvezeté.sét és a görbülés létrejöttét. A H.

létrejöttében a fény irányán kívül a fény intenzi-

tásának is van hatása, emellett még a fény mi-
nsége is közrehat, pl. a kék és viola sugarak H.

hatása nagyobb, mint a veres és sárga sugaraké.

Heliofil az a szerve a növénynek, amely nagyobb
fokú fényhez alkalmazkodott (fototil), pl. a ver-
fényben ntt levél ; heliofób pedig a kisebb fokú

fényhez alkalmazkodott szerv (fotofób), pl. ár-

nyékban ntt levelek. — A H.-t a talajhoz ntt és

helyváltoztatásra nem képes, tehát alsóbbrend
állatokon is megfigyelték. Ezek tagjai is egyol-

dalú fényhatásra a fény irányával szemben bizo-

nyos helyzetet foglalnak el ; így ismerünk a hid-

roidpolipokon pozitív és negatív H.-t.

Heliózis. 1. Namzurás.
Heliosoa, l. NapnUaiok.
Hélium. Kémiai jele He, atomsúlya 3'99. Szín-

telen, szagtalan gáz. Hidrogénre vonatkoztatott

srsége 1-98—1'99. Folyadékká sríteni 1908.

sikerült Hammertíng-Onttes leideni tanárnak.

Kritikus hmérséklete —267-76 C». Forráspon^a
—268-720, tehát körülbelöl ^-ó'-ra közelíti meg az

abszolút zérus pontot. A folyós H. vízre vona^oz-
tatott srsége 0- ló. Szilárd alakban elállítani

ez ideig nem sikertilt. Vízben az Összes gázok kö-

zött a legkisebb mértékben oldódik. Abszorpció-

koefficiense : 0»-on0Olö00. 10^-on 001442, 20»-on

001886, 30«-on 0-01.382. .Molekulája egy atomos.

Ez ideig semmiféle vegyületét elállítani nem si-

kertllt, vagyis az ú. n. nemes gázokhoz (1. o.) tar-

tozik. A H.-ot 1868. napfogyatkozás alkaUnával

Lockyer a napban fedezte fel és a f^Xto^ a. m,
nap görög szóból alkotta nevét. Lookyer ugyanis

a nap színképének vizsgálatakor a nátrium-vo-

nal közelében egy világossárga vonalat (D,)

fedezett fel, mely az eddig ismert elemek szín-

képében nem fordult el. Késbb felismerték a
fehér állócsillagokban is, Palmieri m^találta
a Vezúv kidobott anyagában is, de Eamaay
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állította el elször 1895. a cleveit nev ásvány-

ból, melyet kénsawal kezelt s a fejld gázban
fellelte a H.-ot. Bamsay tulajdonképen az argont

kereste ; Hülebrand ugyanis azt találta, hogy az

uranitnak kénsavban való feloldásánál S"/,, nitro-

gén is fejldik. Ramsay ezt az állítólagos nitrogént

argontartalmára elemezte és a színképben az ar-

gon vonalán kívül a nátrium vonala mellett még
egy vonalat talált s ez megfelelt a nap kromoszfe-

rájának színképében talált H.-vonalnak. így jutott

reá Ramsay(Crookes segítségével), hogy a elevélt-

bl fejld gáz argon és H. Utána Cléve kimutatta,

hogy a cleveitgáz argont nem tartalmaz ; a gáz-

ból a hidrogént elvonta rézoxiddal, a nitrogént

magnéziummal s a hátramaradó anyag nem mu-
tatta meg az argon színkép vonalát, tehát tiszta

H. volt. A cleveiten kívül H.-ot tartalmazó ásvá-

nyok az euxenit, bröggerit, uraninit, samarkazit,

monazit, thorit stb. Általában az úgynevezett
radioaktív ásványok mindig tartalmaznak H.-ot.

Ennek oka az, hogy a radioaktív testek kisugá-

rozta a-részecskék elektromos töltéssel bíró H.-

atomok, melyek H.-atomokká alakulnak, 1. Radio-
aktivitás. A H.-ot Ramsay ós Travers a leveg-
ben is kimutatták. Egy köbméter leveg 5 cm"
H.-ot tartalmaz.

Helivágása (Haligócz, Halbingsau), kisk. Sze-

pes vm. szepesófalui j.-ban, (i9ii) 58.3 tót lak., vizi

förészmüvel ; u. p. és u. t. Nagyhársas. Közelében
a Perina v. haligóczí barlang.

Helix (állat), 1. Helüridae.

Helix-tüzelberendezés. Angolországból (Hol-

royd Smith-töl körülbelül 1883-ból) származó
olyan mechanikai futószerkezet, amely kiipos

szállító csigák segélyével alulról adagolja a sze-

net a különleges alakú rostélypálcák közé. L.

még Tüzelberendezések.
Helkológia (gör.), a sebészetnek a fekélyekkel

foglalkozó ága. L. Fekély.
Helkózis (gör.) a. m. fekélyesedós, 1. Fekély.
Hell Miksa (némelyek szerint Höll), csillagász,

szül. Selmeczen 1720 máj. 16., megh. Bécsben
1792 ápr, 14. 17-38. a jezsuita rendbe lépett. Mi-

dn a bécsi egyetemen a csillagtornyot újonnan
felállították, 1765. H, ez intézet igazgatója és

egyszersmind a mechanika tanára lett az egye-
temen. Az 1769-iki Venus-átvonulása alkalmá-
ból Vn. Keresztély dán király H.-t felszólította,

hogy Norvégia É.-i részében észlelné meg a ritka

tüneményt. H. Sajnovics jezsuita társával War-
doehuusba utazott, hol 1769 június 3. a Venus
átvonulását észlelte. Ez alkalommal Sajnovics és

H. a lappok nyelvére és mveltségi állapotára

nézve fontos adatokat gyjtöttek. H. észlelései

megbízhatóságát késbb Lalande és mások két-

ségbe vonták és öt azzal gyanúsították, mintha
észlelésein késbb, -a kedvezbb eredmény elér-

hetése céljából, önkényszerüen változtatott volna.

Müvei közül említendk: Ephomerides astrono-

micaeadmeridianumVindobonensem(Wienl767—
1786), melyben számos csillagászati értekezése
foglaltatik. Dlss. de transitu Veneris anto disciim
solis die 3. Jun. 1769.Wardoöhuusii InFinnmarchia
obeervato (Kjöbenhavn 1770); De parallaxi solls ex
obeervat. transltus Veneris anni 1769 (Wien 1773).
Életrajza Hermán Ottótól, Természettudományi

Közlöny pótfüzetei, 1891. és Az északi madárhe-
gyek tájáról (1893).

HeU, 1. Péter, 1. Hele.
2. H., Theodor, 1. Winkler.
Hell., természetrajzi nevek mellett Heüer

Kari Bartholomáus nevének rövidítése, szül. 1824-,

megh. 1880. mint a bécsi Theresianum tanára.

Bejárta Közép-Amerikát s a mexikói növényekrl
írt : Reisen in Mexikó (Leipzig 1853).

Hellada, folyó. 1. Alamana.
Helladotherium, a párosujjú patások al-

rendjébe tartozó, kihalt zsiráfféle állat, mely a
valódi zsiráfoktól fként rövidebb nyaka, alacso-

nyabb elüls lábai s a szarvcsapok hiánya révén
különbözik. Egyetlen ismeretes faja: a H. Duver-
noyi Gaudry legjobban Pikermi, Samos és Ma-
ragha fels-miocén- (alsó pliocén) idszaki rétegei-

bl ismeretes. Magyarországon is elfordul (Balta-

vár, Polgárdi).

Hellandit(ásv.,, monoklin, barna, zsírfény priz-

mák, néha 5 cm. hosszúságot is érnek el ; köny-
nyen átalakul sárgás-fehér földes tömeggé. Ter-

mhelye Kragerö, ahol egy gránítos kzetben
található. Kémiai összetétele még nincs pontosan
megállapítva : az yttrium ós erbíumnak mész- és

aluminiumtartalmú szilikátja 50/0 vízzel.

Hellanikos, a görög logográfusok (helyosobbcíi

logopoiosok) azaz krónikás történetírók utolsója

Mitylénébl, Lesbos szigetérl Kr. e. 480-400 kö-

zött. Sokat utazott és sok kronológiai és koro-

gráflai müvet írt ion nyelvjárásban. Általában

iparkodott elször kronológiai rendszert alkal-

mazni a régi történet eladásában. Töredékei

Müllernél (Fragmenta historícorum Graecorum)
találhatók. A régiek megbízhatatlannak mond-
ják.

Hellanodikai (gör.), pályabirák az olimpiai ver-

senyeken. Feddhetetlen óletü görög férttak vol-

tak, eleinte 1, azután 2, késbb 9, akik a ver-

senyz atléták felett szakért Ítéletet mondottak,

a szabályok ellen vétket megbírságolták. Bibor

nihába öltözködve díszhelyen ültek a verseny-

tér (stadion) egyik oldalán.

Hellasz, a legrégibb idben egy vuickiit'k neve

déli Thesszaliában, közel Farzaluszhoz, Homeros-
nál a Ftia nev thesszaliai kerület másik elneve-

zése, aztán a görög államok közös neve (Pelopon-

nézosz kivételével) ; a római korban egyértelm |

Achájával ; makodoniai Fülöp óta gyjt neve

mindazon országoknak, melyek az Adriai- és

Égei-tenger közt toiüliiek el ; a legtágabb értelem-

ben közös neve mindazon földnek, amelyen hellé-

nek laknak, tehát ideértve a szorosan vett Görög- .

országon kívül Nagy-Görögországot, Kirenaikát, i

a kisázsiai partvidéket stb. A hitrege szerint nevét

Helléntl, Deukalion fiától vette ; a mai Görög-

országnak hivatalos neve.

HeUbronn, kastély, 1. Salzburg.

HeJle (gör.), egy régi görög népregóben Atha-

mas király óí^ Nephele (a. m. a felh) istenasszony

leánya, kit öccsével, Phrixosszal együtt Athamas
második felesége, a «gonosz mostohaa el akar

pusztítani. Ekkor a gyermekek édesanyja lejön

az égrl, egy aranygyapjas kosra ülteti gyerme-
j

keit s a légen át elviszi ket messze keletre. Ezt I

a bájos kis népregét felhasználva utóbb a Helles- '
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poato6 nev tengeresoros (a mai Dardanellák)

uovének magyará^tánl ast költütti^k, hogy a kis

H. e ton^moroe fölött leeeett a kosról, a ten-

iT'iho /uhant 8 aaárt noTezik e helyet Hellespon-

t>-n:ik xísa H. tengwéoek. Az aranygyapjas kos
tiivábbi mondai saen^röl 1. Argonauiak.

Helle Károlii, jogi író, sztü. SzabadmáUáaon
1 ^70 i ui ;n. 18y2-ben a kecskeméti. 1896. a deb-

'05. a kassai jogakadémián lett tanár,

i lg a kolozsvári egyetemen a római jog

reodiae tanárává nevezték ki. Múvei : Az er^ta-

talom fogalma a római s mai jogban (Budapest

1895); Me^rUaijog (n. o. 1897) ; Tamdmányok
a nemzeÜeösi magjámjog körébl (o. o. 1899) ; A
i-sdde törvényhoMn taibályozága (a. o. 1902);

Adalékok_ a római fideicommissumok tanához
r () irt<~ t :'yöff papirusok és a római jog

' aijog forrásainak története

[u. <>. i;njy lyii;; A iéedívzményezés jogi termé-

szete (u. o. 1911).

Hellebarde, 1. Aiabárd.
Helleborein. 1. Helkborin,
Hell-v--'-" ' H n ösgjjetételü.aHelleboros

ni LM-; rein mellett elforduló

iTÜk^ _'talan kristálykák ; viz-

I . II niiüia ~z, éter, kloroform oldja. Hi-

- i- :t - . , liva hidrolitosan cukorra és

-szetetelú hell^resin-ra bomlik. A H.
is narkotizáló, mérgez hatású alkotó-

'

' '>rein C,,H440j, színtelen, szagta-

! zben és szeszben oldható kristály-

tisavval forralva cukorra és helle-

jO, bomlik. A helleborein heves
tüáázugúst okoz és a leghevesebb szivmérgek
ogylke
Helleh«nis L. (isv.), hunyor, a Rannncnla-

ceae (Boglárkafélék) csiád ^nsza ; 15 faja a
mediterrán s Közép-Európában van elter-

jetlve. FU\ ^-^ottan összetett levelekkel.
' :ltik c»ti>ü.ii. imi. z)ld, vöröses v, fehér, ma-

; 3—5 magházuk van, melyek alapjukon v. e

iv^ioU össse vannak nve; magkezdeményeiken
csak egy int^imientum. A virág mézfejt levelei

csövesek, számrak 5—8. A H. niger (fekete hu-

nyor, Krisztusvirág, 1. a Mérgemövények IL
mdiékletén) az Alo^jkban növ ftt, hazánkban a
horvát heu , ori. Tölevele 8—9 osz-

tatn, bórnt ; .irtaszerú leple fehér v.

piros, 6—9 ciu. atmérújú. Kertbe is ültetik, gyak-
ran már okt.-ban virágzik. A H. viridis L. (zöld

hunyor) köoép- és déleurópai, lombja sszel le-

hull, virága vem szagos (1. u. o. mint az elbbit),

l'gy ezeké, mint a H. orientális Lam. (Kis-

Azsia) gyökere mérges, niukotikus hatású. E
hatások a bennük foglalt két gllkozidhoz van
kötve, a AW/«6orinAez (L o.) és a helleborein-

hez. Régebben kivonatuk és tinktor^uk bélfér-

i^k, vüdbetegség, brkiütések, felfúvódás, melan-
kólia stb. elleni orvosság volt. A helleborein úgy
hat, mint a gyúszúvii^, tehát els sorban a
szívre ; a helleborin bódulatot okozó agyméreg.
A növény gyökere és levele ers hányást és has-

monést okoz már kis adagban is, miközben os
gyomorgörcs, hideg verejték, áltidános érzéste-

lenség és görcsök jelentkesnek. Ezenkivfil még
szívdobogás, szédülés, pupillatágnlás, a v^tagok
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hidegsége, nehéz lélekzés, delírium és az érlökés

szabálytalansága észlelhet. Hazánkban mintegy
9 H.-faj ismeretes. Mind kora tava.szszal nyilik,

kertbe ^ánlatos. Mérges gyökerükkel a nép álla-

tot g>'ógyít.

Hellebrant Árpád, író, szül. 1855 nov. 18. A
budapesti egyetemen klasffiika-fllológiai eladáso-
kat hallgatott és 1878. tanári oklevelet nyert.

1876 óta a M. T. Akadémia alkönyvtámoka.
Munkái : A M. T. Akadémia könyiiárának
snyomtaiványai (Budapest 1886); A magyar-
országi füoiógiai irodalom könyvészeti össze-

állitasa 1886 óta (az Egyet. Philologiai Köz-
löny 1887. ós köv. évfolyamaiban) : Kiss János
superintendens emlékezései (Budapest 1890);

Magyar szerzktl külföldön 148ü-tól 1711^
megjelent nem magyar nyelv nyomtatványok-
nak könyvészeti kézikönyve (1896—98., két rész.

Szabó Károllyal) ; A magyar paedagogiai iroda-

lom 1905-tl (a Magy. Paedagogia 1906 s köv.

évf.) ; Diplomatariumok és monumenták a M.
T. Akadémia könyvtáráhan (Budapest 1908); A
magyar történeti irodalom 1912ben (u. o. 1912).

Hellén, a görög mithosz szerint Deukalion ás
PjTTha fla, kinek Orseís nev nimfától három fla

született : Aiolos, Doros és Xuthosz, a három gö-
rög törzsnek, az aiol, dór és ión törzsnek (ez utbbi
Xuthosz flától. Iontól kapta nevét) az se.

Hellén államok. 1. Diadochok.
Hellenbach. 1. János Godofréd báró, körmöczi

prot. polgárcsaládból 1659. körül született, megh.
1728. Tittenbergben. 1685-ban már orvosdoktorrá
avatták. Hazajvén, oly szerencsésen gyógyított,

hogy amagyar Qalenus»-nak (Galenns Hungáriáé)
nevezték. Hire a császári udvarba is elhatott, s
odahivatván, 1. Lipót császárt, ki veseköves bán-
talmakban szenvedett, betegségéblkigyógyította.
I. Lipót t e szolgálatáért császári királyi taná-

csossá s 1686. báróvá tette. 1694-ben a Soóky-
és Dombay-család nyitravárm^yei javaiba iktat-

tatott be. 11. Rákóczi Ferenc ncge és idsebbik fla

gyógyítása alkalmával ismerkedett meg vele, s

midn hadaival a bányavárosokat elfoglalta, a
htkségesküt tett H. bányavárosi orvost teljhatahnú

bányagróílá nevezte . H. csakhamar nagy len-

dületet adott az egész bányaügynek. A megme-
rül tárókból saját találnoiányú g^ieivel ennel-

tette ki a vizet, a már félrevetett érosalak teljes

kihasználásávij mint^gr megkétanraarte ms áro-

termelést, a pénsverolést pedig megttnwrateL
Kemény késMl veaette az akkori nAéz idkben
a bányák köilgasgaláaM. 1707-ben a kongó (réz-)

pénz miatt, melyet non akartak fizeted elfo-

gadni, fellázadtak a bányamunkámé H. katona-
sággal ment elleníHE, közéjük lövetett, úgy, hogy
40 ember esett el, a többit pedig sznronyokkal
zette az aknákba munkájuk f(dytatásám. Sok-
oldalú munkássága kiterjedt az amágoe póns-
ügyekre is. vésette a hadsereg ós a dipiamáda
fizetésére vooatkosöszámadásokat,sM a hadseng
élelmezése is jóHeAm as ö kese kSst ratt, úgy,
hogy bisvÉst ti lehet rúla imwidani, hogy H. xolt

Rákócsi péasflgjrt és keradceddmi minisstere. A
trenoséni veraség (1706) után a bányavárosokat
nem Mietett tObbé megvédeni a csássáriak éUen.
H. ekkor összerontatta vizemdgépeit miáltal a
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tárók jórészben ismét hasznavehetetlenné váltak,

s így maradtak 1711-ig, amikor III. Károly vissza-

hívta a Rákóczival Lengyelországba menekült

H.-ot, újra kinevezvén bányagróffá. A protestáns

ügyek vezetésében is nevezetes része volt. 1704.

az ö védelme alatt tartatott a cseri konvent, 1707.

a dunáninneni konzisztorium világi elnöke, a rózsa-

hegyi zsinaton, 1721. mint az evangélikusok dele-

gátusa vett részt a híres pesti vallásügyi bizottság

tórgyalásain.

2. H. Lázár báró, német fllozóílai és politikai

író, szül. 1827 szept. 3-án a Paczolay-kastélyban,

Nyitrában, megh. 1887 okt. 24. 1860- 67-ig az

unionista párt vezére volt a horvát országgylé-
sen. Hiiielen halt meg; valószínleg öngyilkos

lett. Müvei közül említendk : Eine Phil. des go-

sunden Menschenverstandes (1876) ; Der Indivi-

dualismus (1878) ; Die Vorurtheile der Men ;chheit

(1879—80, 3 köt.) ; Das 19. u. 20. Jahrhundert.

Kritik der Gegenwart u. Ausblick in die Zukunft
(1893). Filozóílája Schopenhauertói indul, de fan-

tasztikába téved. V. ö. Hübbe-Schleiden, H., der

Vorlíámpfer für Wahrheit und Menschlichkoit

(1891).

Hellendoorn, németalföldi város az Oberijjseel

tartományban, az Almelo-Zwollei vasút mentén,
(1911) 9000 lak. ; látogatott állatvásárokkal.

Hellének eredetileg Thesszalia déli részének, a
Hellas nev terület lakosainak a neve. Midn a
dórok és iónok hatalomra jutottak, ezzel a név-

vel jelölték az összes görögöket, valamint ma is

az új-görögöket. A régi görög hagyomány e nevet
Helléntl (1. o.) származtatja.

Hellenisták v. görögök néven az új-testamen-
tom a nyugati szétszórtságban lakó s görögül be-

szél zsidókat érti, ellentótben a héberekkel, vagyis
a Palesztinában lakó zsidókkal. A H. fszékhelye
Alexandria volt, hol a zsidók úgy a beszédben, mint
irodalmi célra a népies görög nyelvet használták,

de ezt a zsidó vagy aram mondatképzós, szójárás

szerint idomítva, s egyes görög szavakat a zsidó

vallásos fogalmak kifejezésére lefoglalva. Ezen
zsidós-görög V. hellenista nyelvet használták az
ó-testamentom lefordításánál, különösen az ú. n.

70 fordítók (septuaginta) ezen írták az ó-testa-

mentomi deuterokanonikus, a protestánsok szerint

apokrif könyveket és az egész új-testaraentomot.

Egyébként H.-nak nevezik ma az ókori klasszikus
görög nyelv ismerit is. V. ö. Winer, Gramma-
tik des neutestamentlichon Sprachidioms (8. kiad.

Göttingen 1894—98) ; Grimm, Lexicon graeco-
latinum in libros Növi Testamenti (4. kiad., Leip-
zig 1908) ; Cremer, Biblisoh-theologisches Wör-
terbuch der neutestamentlichen Griieltiit(8. kiad.,

Qothal901); Thumb, Die griechisehe Spracho
im Zeitaltor des H. (Strassburg 1900).

Hellenisztikus mvészet, 1. Görög mütfészet.
Hellenizmus, általában a görög nép nemzeti sa-

játossága ; valiásbölcsészeti téren az ó-tostamen-
tomi vallásnak a görög bölosészettel, a mozaizmus-
nak a platoni;!mussal való összeegyeztetése v. leg-
alább az erro való törekvés. A görög történelem-
ben és kultúrában Droysen (Geschiehte d. Helle-
nismus) óta H.-nak nevezzük a Kr. e. IV—-I. sz.-ot.

Hellén nyelv, 1. Görög nydv.
Hellenománia a. m. ^ekománia (I. c).

Hellenotamiák (gör.), az ókori Athénnek pénz-
ügyi hatósága, mely a hegemóniájának bizto-

sítására szervezett tengeri szövetség pénzjöve-
delmét kezelte. E hatóság székhelye elször (Kr. e.

476-tól kezdve) Deloszban, 454-tl kezdve Athén-
bon volt. A peloponnesosi háború után e hatóság
megsznt.

Hellén tenger a. m. Égei-tenger.

Heller, 1. jf^o-sí, üzikus és természettudományi
író, szül. Pesten 1843 aug. 6., megh. Budapesten
1902 szept. 3. Miután a budai József-megyete-
men elvégezte a mérnöki tanfolyamot s u. o. a
fizikai tanszék mellett két évig mint tanársegéd
mködött, tanulmányainak folytatására a heidel-

bergi egyetemre ment, hol Kirchhoff és Helmholtz
tanítványa volt. A Magyar Tudományos Akadé-
mia 1887. levelez tagnak, 1893. rendes tagnak s

1894. fkönyvtárnokának választotta meg. Szá-
mos tankönyvet és részint tudományos, részint

tudományterjeszt értekezést írt.l888-ban aterm.-
tud. társulat könyvkiadó vállalatában J^rw/q/áró*
c. népszer mve jelent meg. Fleg azonban a
fizika történetérl írt nagyszabású mveivel tnt
ki. Ezek: A physika története Aristotelestöl New-
tonig, pályakoszorúzott m (kéziratban) ; A phy-
sika története a XIX. században (Budapest 1891)

;

Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf
die neueste Zeit (2 kötet, Stuttgart 1882—84).
Geschichte der Physik in Deutschland c. mve
befejezetlenül maradt. H. értekezései közül em-
lítjük a következket: 4 hangrezgés intemitá-

sának mérésérl (Akad. Értekez. 1870) ; A XIX.
század physikai kutatásának mozgató eszméirl
(u. 0. 1888) ; Adalékok az anyag problémájához
(u. 0. 1890) ; Az energ'iatan alapjairól (u. o. Í894).

2. H. Farkas Henrik, megyetemi m. tanár,

szül. Budapesten 1877 máj. 9. A budapesti kerosk.

és iparkamaránál volt fogalmazó, majd 1901. a
földmlvelésügyi minisztériumba lépett; 1907. a
budapesti m. kir. József-meg>'etemen a kereske-
delmi ós iparpolitika magántanára lett. Mvei

:

A határhaszon elmélete (Budapest 190-i, az Aka-
démia által az ÜUmann-d íjjal jutalmazott pálya-

munka) ; a Mveltség Könyvtára Társadalom c.

kötetének közgazdasági részét írta.

3. H. István (Stephen), zongoramvész és zene-

szerz, szül. 1814 máj. 15. Pesten, megh. Parisban

1888 jan. 14. Els zenei oktatását Brauer Perenc
pesti zenetanártól nyerte. Bécsben Halm Anton
(1. 0.) volt a mestere. Elször 1827. lépett fel nyil-

vánosan. 1828—38. Európaszerte rendkívüli siker-

rel hangversenyezett. 1838-ban Parisban telepe-

dett le, ahol meleg barátság fzte Liszthez, Chopin-
hez, Berliozhoz és nagy megbocíiülósben volt

része. Schumann Róbert buzdítására komponált
is. Müveinek opuszszáraa meghaladja a 150-et.

összes mvei zongoradarabok.amelyek a zongora-
irodalomban jelents helyet foglalnak el. Mvei
közül kiemeljük a következket: Promenade d'un

solitaire (op. 78 és 89) ; Utazás szobám körül (op.

140); Tarantellák (op. 53, 61. 85, 1.37); Étude-ök

(op. 125. 47,46,45, 90, 16) ; Preludiumok, táncok.

V. ö. Barbedette, H. (1876) ; Hartmann L.. H.

(Westermanns Monatshafte 1859).

Heller, 1. Joseph, német mvészeti író, szül.

Bambergben 1798 szept 22., megh. 1849 jan. 4.
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Kereekedö volt. de otóbb a mflvészettörténet ta-

nolmányoiásáni^ aanotelte ma^át. Múvei mint a

német mavéoettörtéiieitt irodalom zsengéi gyo-
Ipmrn - '»-^'- nisö sorban : Lukas Cranacbs Lében
und \ imburg 1821. 2. kiívdás Nürnberg

1854;. *...,. ,.„íito der Holzschneidekunst (Bam-
borg 1822) ; Handbuch für KupforstichsammJer

(u. o. 1823— 3(5, új kiad. Leipzig 1870- 74); Das
Ijobon u. die Werke Albrecht Dtirers (2 köt. Leip-

zig 1827—31).
2. K, Kari Bartholomaus, 1. Hell.

3. H., Róbert, német regényíró, szül. Grossdreb-

nitzben 1814 nov. 24, megh. Hamburgban 1871

máj. 7. Biról pályára késziilt, de csakhamar kizá-

rólag az irodalomnak szentelte magát. Alapított

ée szerkesztett folyóiratokat, több évon át kiadott

egy almanachot Számos mve közül megemlít-

jük : Alhambra (spanyol novellák, 1838) ; Novel-

len aus dem Südon (1841—43); regényei: Der
Prinz von Oranien (1843); Das Geheimnis der

Mutter (1859) ; Hohe Freunde (1861,Weimar klasz-

szikus korából) és Primadonna (1871). Hátraha-

gyott elboszéléseit Laube adta ki 5 kötetben.

'Heller-fóle próbák ("^etíer kiéli patológus): 1.

A húgyot lúggal fózve a keletkezett föidfoszfát-

csapadék pir^, ha a vizelet véres. 2. A húgy alá

hegyes pohárban óvatosan salétromsavat öntünk,

akkor fehérjetartalmú vizeletnél fehér csapadék-

réteg, gyúrü keletkezik.

Hellespontos, 1. Dardanellák.
Hellea (eittá: eiiö). Baul, francia rézkarcoló és

fest, szül. Vannes-ban 1859. Különösen az arisz-

tokrata hölgyekrl tígyelemre méltó technikai

bra\'urral (gyemiinttúvel) készült rézkarcai nép-

szerek. A Szépmvészeti Múzeum grafikai gyj-
teményében is van egy sereg bellük. Festményei
közül nevezetesebbek : Versailles (Paris, Luxem-
bourg múzeum) ; Diana Versaillesban (Washing-
ton, múzeum) ; A saint-denls-i üvegképek (Bos-

ton, muzenmj stb. V, ö. Wedmok, A Gallery of

Portraits. Reproducted from originál Echnigs by
Paul H. amondón 1907).

HelleToetslois (qjtsd: iieieTucieijn) V. Hdvoet,
megersített város D.-HoUandia németalföldi tar-

tományban, a Haring-vliet mellett, Voome-en-
Putten szigetén. (i9o») 4517 lak. Jól védett ki-

kötje, két liajógyára, biztos révpartja, kaszár-

ny^a, tengerészeti iskolája, két nagy múrévje
(dock)van stb. Innen indult 1688 nov. Orániai Vil-

mos Anglia meghódítására.

Hell-Oate («|tad:—gét), a New York melletti East-

rivor sziklaszorosa, 1876— 8ö-ig robbantásokicai

:.!M -:• 'rák.

Ht iihoííit, 1. Robbanó anyagok.
Hellin («itid: eijto). vároe, H. járás székhelye

Albacete spanyol tartományban, termékeny vidé-

ken, a Mundo folyótól É.-ra, 12.558 lak., kén-,

bor-, sáft^n- és kende^ereakedelemmel ; köze-

lében, a Mundónak a Legurrába való torkollásá-

nál gazdag kénbányákkal, már a rómaiak m-
velték (Minas del Mundo). H. Iegjelentéken>'ebb

épülote a három hajóval biró nagy temploma.

Hellmann, Gustav, meteorológus, szül. 1854
júl. 3-án Löwenben (Porosz-Szilézia). Boroszló,

Berlin és Göttingenben matematika-fizikai tár-

gyakat hallgatott, majd 1875-ben hosszabb kül-

fóldi tinulmányútra indult Dél- ée Nyugat-
Európába, ahonnan 1878. visszatérve, a szent-

pétervári meteorológiai intt'zetben Wild alatt

meteorológiával foglalkozott. 1879-ben a berlini

meteorológiai intézotbo lépett be, amelynek 1907.

igazgatója és egyúttal a berlini egyetemnek ta-

nára lett. 1901— 1903 között a berlini földrajzi

társaság. 1907 óta pedig a német metí'oro-

lógiíii társaság elnöke. H.-nak jelentékeny iro-

dalmi mködése van, melynek súlypontja a
csapadékviszonyok tanulmányozására esik. Fbb
munkája : Die Niederschlago in den norddeutschen
Stromgebieten (3 köt., 1906). De nagy érzéke van
a metoorolúgia történeti fejldése iránt, ami a
Repertórium der Deutschen Meteorologie c. mun-
kádban nyilvánul, nemkülönben régi és érdemes
munkáknak újból való kiadásában. A Meteoro-
logische Zeitschrift c. folyóiratnak 1892—1906
között szerkesztje (Hann-nal egj'ütt). Meteoro-

lógiai mszereket is szerkesztett, molyek közül

önjelz osóméróje nagy elterjedettségnek örvend.

Hellmár (Hellmayr) Antnl, történetíró, szül,

Malaczkán (Pozsony vm.) 1700 nov. 28., megh.
Budán 1744 jan. 1. A jezsuita rendnek volt tagja,

és 1735— 37-ig bölcsészetet tanított a nagjszom-
bati egjetemen, késbb pedig teológiát a budai

egyetemen. Munkái : Mausoleura Ferdinandi 11.

1732 ; Series Banorum Dalmatiae, Croatiae, Sla-

voniae ab a. 870—1737. (Xagj-szombat 1773);
Itinerarium Athei (1737).

Hellmer. Edmund, osztrák szobrász, szül.

Bécsben 1850 nov. 17. Tanulmányait a bécsi mú-
egjetemen és mvészeti akadémián végezte. Mes-
terei F. Bauer és H. Gasser voltak. Hosszasabban
tartózkodott Rómában. Hazatérve, résztvett a
1873-iki bécsi világkiállítás fépületének szobra

szati díszítésében. Azóta az osztrák fváros csak-

nem minden monumentális építkezésénél közre-

mködött. Az igazságügyi palota részér egy n-
alakot (Austria) készített, az egyetem részére a
bölcsészet és hittudomány csopor^át, az udvari
múzeumnak többek között a festhet szobrát, a
parlament oromzatára egy óriási méret csoportja

került : I. Ferenc József alkotmányt ad ; a császári

palota egyik új homlokzata .számára egy hatal-

mas kutat tervezett ; a Szent István-templomban
látható a Bécs felmentését a törk ostrom alól

ábrázoló nagyszabású szobormvé ; agyanosak
a szerzje a bécsi Goethe- és a Stadtparkban álló

Schindler-szobornak, stb. 1879 óta tanára a bécsi

mvészeti akadémiának. Egy könyvet is irt:

Lehijahre in der Plastik (Wien 1900).

Hellxn6Bb«raer, osztrák zenéflaosalád. Tagjai

:

1 . Georg, híres negedttmvéez és pedagógos, szfll.

1800 aug. 24. Bécsben, megh. 1873 aag. 16. Nen-
waldeggben(Béc8 mellett). 1820-ban aConserva-
tórium der Mnsikfreunde tanítványa (Böhm nö-

vendéke), majd 1825. tanára lett. Növendékei kö-
zül világhíresek : Hauser Milcsa, Joaclüm József,

Auer Lipót, P^mst Henrik éskétflaGeorg és Joeeph
(1. alább), 1829. H. a Hofoper karnagya lett. Több
mve van hegedre és vonósnégyesre. — Piai : 2.

Georg, szül. 1830 jan. 27. Bécsben, megh. 1852
nov. 12. Hannoveri)en. ahol hangversenymester
volt. Két operáját eladták, számos mve maradt
kéziratlMua. - - 3. Joseph, Georg bátyja, szül. 1829
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nov. 3. Bécsben, megh. u. o. 1893 okt. 24. 1851-ben

a Gesollschaft fíir Musikfreunde mvészi veze-

tje és a konzervatóriumon a hegedüloirzusok

tanára, 1860. a Hofoper zenekarának verseny-

mestere, 1877. karnagya lett. 1849-ben vonós-

négyestársaságot alapított, amely világhírre tett

szert. Fia : — 4. Joseph, atyja utóda volt a kvar-

tett els hegedüsi r&zében, szül. 1855 ápr. 9.

Bécsben, megh. 1907 ápr. 26. u. o. 1900- 02-ig

a Hofoper karnagya volt. Hat operettje és hat hal-

létje került eladásra. Der Gráf von Gleichen

c. operettje Budapesten is színre került. — 5. Fer-
dinánd, Joseph testvére, szül. 1863 jan. 25. Bécs-

ben, gordonkamvész, 1883. a családi kvartett

gordonkása, 1885. a konzervatórium tanára, 1886.

a Hofoper szólócsollistája lett.

Hellot (ejtsd: eió), Jean, francia kémikus, szül.

Parisban 1685., megh. u. o. 1766. 1718—1732-ig
a Gazette de Francé szerkesztje volt ; 1735. tagja

lett a tudományos akadémiának és mint ilyen f-
ként az alkalmazott kémia terén szerzett érdeme-
ket. Foglalkozott pl. metallurgiai kérdésekkel, a
porcellán és porcellánszinek elállítása módjaínak
javításával, do különösen a festésre vonatkozó kí-

sérletekkel.

Héllouin, Frédéric, francia zenei író és tudós,

szül. 1864 ápr. 18. Parisban. A konzervatóriumon
Massenot tanítványa volt, 1902. az École des

hautes études sociales tanára lett. Nevezetesm-
vei : Feuillets d'histoire musicale íí'an9aise (1902)

;

Gossec (1903); Essai de critique de la critique

musicale (1905); Le Noel musical fran^ais (1906).

Hellquist,ÍLarZ Gmtav, svéd fest, szül . Kungs-
örbon 1851 dec. 15., megh. 1890 nov. 20. Stock-

holmban és Münchenben, 1882 óta Parisban ta-

nult és itt Munkácsy és Laurens ers hatása alá

került. 1886—88-ig a berlini mvészeti akadé-

mián tanított. Nagy történeti képei a XIX. sz.-beli

történeti festészet legkiválóbb termékei Svédor-
szágban. Ilyenek : Sonnanvader püspök és Knut
prépost csúfos bevonulása Stockholmba ; Sten
Sture halála ; Gallé kanonok és Olaus Petri re-

formátor hitvitája; Gusztáv Adolf holtteste a
wolgasti kikötben; Atterdag Valdemár király

megsarcolja Wisby városát, stb. Tájképeket és

humoros genroképeket (pl. Bismarck v. Moltke ?)

is festett.

Hellriegel, Hermann, német agrikulturkémi-

kus, szül. Mauritzban, Pegau mellett 1831 okt. 21.,

megh. Bernburgban 1895 szept. 24. Tharandtban
tanult, majd St<>ckhardt tanársegédje volt és 17
évig Dahmeban (Brandenburg), majd a bernbm'gi
rópakisérleti állomáson fképen növónytáplálko-
zási kisórletokkel foglalkozott. Kiváló hírnevét
annak köszönheti, hogy ö fedezte fel a pillangós-

viráguaknak azt a sajátságát, hogy bizonyos ta-

lajbaktériumok közremködésével a leveg sza-

bad nitrogénjét is felveszik, és így a talaj nitro-

génkészletót gyarapítják. Fbb mvei : Beitrago
zu den naturwissonschaftl. Grundlagen des Acker-
bauos, mit bosonderer Berücksichtigung der agri-

kulturchoraischenMothododerSandkultur(Braun-
schwcig 1883) ; Untorsuchungen über die Stick-
stofl'nahrung der Qramineen und Leguminosen
(Berlin 1888).

Hellaland, Labrador régi neve.

Hellville, Nossi-Bé sziget fvárosa.
Hellw., természetrajzi nevek mellett Hellwig

Johann Christian Ludwig német entomológus
(1743-1831) nevének rövidítése.

'B.QVbfi&q,Konrád Wilhelm, német mérnök, szül.

Eutinban 1827 szept. 18., megh. Bécsben 1882 jan.

4. 1853-ban a svájci központi vasút építésénél

kezdte meg mködését, 1868. az osztrák észak-
nyugati vasút építészeti igazgatója lett. Az ve-
zetése alatt készültek a Duna-híd Bécs mellett, a
Thaya-alagut Znaim mellett, a bécsi, prágai, tet-

scheni indóházak stb. 1875—79-ig a Gotthard-
vasút fmérnöke volt. A szegedi rakpart építésé-

hez is hozzáfogott, de e munlca bevégzésében a
halál megakadályozta. Számos dolgozatot és röp-
iratot írt.

Hellwald, 1. Ferdinánd von, német irodalom-
történetíró, szül. Bécsben 1843 szept. 22., megh.
Clarensben a Genfl-tó mellett 1884 jún. 28. Elbb
a bécsi udvari könyvtár hivatalnoka, majd a mál-
tai lovagrend titkára volt Rómában. Mködési
köre a skandináv, fképen azonban a németalföldi

nyelvre és irodalomra terjed ki. Mvei : Spioghel
Históriáéi (1879) ; Voyage d'Adrién Matham au
Maroc 1640-41 (1866) ; Geschichte des hoUán-
dischen Theaters (1874); Die hoUandische u. die

französische Phádra (1867); Vlámisches Lebon
(1868); Geschichte der hollandischen Literatur

(Leipzig 1887).

2. H., FViedrich Anton Heller von, némot
kulturhisztorikus és földrajzi író, H. 1. testvér-

bátyja, szül. Padovában 1842 márc. 29., megh.
Tölzben 1892 nov. 1. H. Friedi-ich osztrák altábor-

nagy és katonai szakíró fia volt. Részt vett az
1866-iki hadjáratban, rö\idesen odahagyta a ka-

tonai pálvát s mint az Ausland szerkesztje

(1872—81) Bécsbl Canstadtba tette át lakását.

Késbb Stuttgartban tartózkodott. Müvei : Die
amerikanische Völkerwanderung (Wien 1866)

:

Maximilián I., Kaiser v. Mexikó (2 köt. 1869)

;

Die Russen in Centralasien (Augsburg 1873);
Centralasien (1875, 2. kiad. 1880) ; Hinterindische

Lander und Völker (Leipzig 18Í80); Culturge-

schichte in ihrer natürlichon Entwlckelung bis

zur Gegenwart (2 köt, 1875, i^j átdolg. kiad.

4 köt. Leipzig 1896—98) ; Die Erde u. ihreVölker

(4. kiad. 1897), magyarul : A föld és népei, átdol-

gozta 1., II. köt. dr. Toldy László. III. köt. György
Aladár (Budapest 1882-84, újabb kiadás 5 köt.

1894-1905) ; Die heutige Türkéi (Beckkel. 1887)

;

lm ewigen Eis (1879—1881); Naturgeschichte

des Menschon (2 köt. 1880—85) ; Amerika inVVort

u. Bild (188-t—85); Frankreich in VVort und Bild

(1885—86); Die weite Welt, földrajzi évkönj-yek

1885-töl ; Haus und Hof in ihrer Entwickeluní;

(1888) ; Die menschliche Familie (1888) ; DieWelt
d. Slavven (1890). Hátrahagyott müvét : Kultur-

bilder (I. kötet : Róma) Möller B. adta ki (1894).

Hellweg. termékeny síkságVesztfáliában, Ams-
bíM'g korülotbon, a Lippe és a Haar között.

Hellwig, Konrád, német jogtudós, szül. Zie-

renbergben (Kassol) 1856 szept. 27. 1883-ban ma-
gántjvnár lett Lipcsében, 1885. rendkívüli tanár

Rostockban, még ugyanabban az évben rendes

tanár Giessenben, 1888. Erlangenben, 1902. Ber-

linben. Nevezetesebb mvei : Zivilprozessprakti-
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kom (3. kiad. TUbinfren 1906); Zivilreoht8töUe

(2. kiad. u. 0. 19(M) ; Loiirbuch dos deutschen Zi-

vilprozeShTiH'htí* (Li'ipzig 1902—10, 3 köt.).

Helm. 1. írwr^, nóiuot matematikus és fizikus,

szül. Drezdában 1851 raárc. 15. Tanulmányait
Drezdában és Berlinben végezte. 1888-ban tanár

If'tt ;i (irnzdnl megj'etemon. Munkái : Die Ele-

•Imnik und mathematischen Physik

; Dio Lehre von der Enerírie, hls-

tuii-stii-kiiiisílí entwickelt (n. o. 1887); ürund-
v.nao (I.T inathoniatisehen Chemie, Energetik der

•11 Krscheinungen (u. 0. 1894) ; Die Ener-

li ihrer geschiehtlichen Entwickelung
11. ('. i.v.»8); Die Theorien der Elektrodynamik
nach ihrer geschicbtlictien Entwickelung (u. o.

19at).

2. H., Theodor, osztrák zenei Író, tekintélyes

bécvj ' 'it.i .... ..„,1 i«:Hápr. 9. Bécsben. 1867
óta ; >éget. 18t>7-ben a Wie-
ner 1 . u, . ^ a Pester Lloyd, 1885. a

Deutsche Zoituny: reffrenso. Mozart és Beetho-
ven múveiról írt analizáló tanulmányokat.
Helmár Ágoston, történetbuvár és térképszer-

keszt, s^ül. Pozsonyban 1847 szept. .3., megh.
u. 0. 1912 márc. 15. A bécsi egyetemen végezte

tanulmányait. Azután tanár lett a losonczi, majd
a pozsonyi fgimnáziumnál, végül a pozsonyi f-
reáliskolánál. Nyomtatá-sban megjelent tle Bon-
tiniusnak, mint tíirténetirónak jellemzése, kútfi-
nek kimutatá-sa s bírálati méltatása (1876). E mü-
vét a m. tud. akadémia jutalmazta. Ismertette

Heltai Gáspár magyar krónikáját (1874) és szer-

kesztette a Magjar Helikont 6 kötetben. A mar
gyár zsidó-törvények az Árpád-korszakban (Po-

zsony 1879). Ezeken kívül középiskoláinkban ma
is liasznált térképeket és történeti tankönjTet
adott ki. További mvei : Vüágtörtétvelmi tabellák

(1887., II. kiad.); A magyar mülemírium (1884),

németül is kiadta: Das ungarische Millenium

(1884); Iskolai aUasz a világtörténelemhez (\m))\

Magyarország és HorváirTotország térképe{ÍS9l);

Reformirány a nyelvtanítás terén. Nyugalomba
vonulása után Pozsony városának múzeumát ren-

dezte és gyarapította.

Hehnbold, Ludidg, német dalkölt, szül. MUhl-
hausenben 1532 jan. 13., megh. u. o. 1598 ápr. 8.

mint szuperintendens. Egy ideig Erfurtban tanár
volt. Egyes egyhi'izí dalai még ma is ébiek az
t>vang. istentiszteletben. Életrjyzát megírta Thilo

(1851).

Helmeoz, község, I. Királyhelmecz, Korlát-
helmecz.

Helmeozi István, ref. püspök, szül. Királyhel-

meczen 1670., megh. Nagykrösön 1752 febr. 22.

Tanult Debreczpnben, majd az oderafrankfurti s

a franekeri egyetemeken. Miután .-Angliát is meg-
látogatta, hazatért. 1723-ban nagykrösi lelkész,

1740. a duuamelléki egyházkerület püspöke lett.

Müvei: De miracnlis Christi (I— 111. r., Franeker
1700) : Igazság paizsa (MeUanus Gnatereth ál-

név alatt, Miab'urg, Utrecht 1741). Elszóval látta

el az 1752. kiadott: Éneklésben tanító mestert.

Helmecske, kisk. Zemplén vm. homonnai
j.-ban. (1910) 321 t^t lak., u. p. és u. t. Homonna.
Helmeczy Mihály, író, családi nevén elbb

Bierbrauer, majd Serfz, szül. Királyhelmeczen

(Zemplén vm.) 179 i., megh. Pesten 1852 dec. 1.

Sok mindent próbált, volt szerzetes-növendék,

letette a filozófiai doktorátust, szerzett ügyvédi

diplomát, de hasznát egyiknek sem vette, hanem
minden erejét az iroda, jmnak és a hirlapírásnak

szentelte. Alkotó ereje nem volt, ezért eredeti

müveket egy pár alkalmi költeményen kívül nem
is írt, fordításai is, melyeknek csak kis része je-

lent meg nyomtatásban (Eckartshansen : Az Isten

legtisztább szeretet 1813. és 1816., Schiller né-

hány költeménye, Tasso Megszabadított Jeruzsá-

lemének pár éneke) dilettáns munkák. ízléstelen,

cikornyás nyelven. Mint Horvát István tanít-

ványa ós Kazinczy Ferenc lelkes tisztelje szen-

vedélyes híve lett a nyelvújításnak, s egyik leg-

fontosabb törekvése volt a magyar nyelv állító-

lagos szegénységén új szók faragásával segíteni.

Merészsége, túl^a gyakran elragadta, és se szeri

se száma az erszakolt, jogtalan 'szóalkotásai-

nak és szócsonkításainak. Emiatt igen sok táma-
dásban volt része, s országszerte ismeretessé lett

a róla készített éle : H., ki a szókat elmetszi.

Eleinte egészen a Kazinczy köréhoz csatlakozott,

segített neki munkái és kiadványai sajtó alá ren-

dezésében. Ó készítette Berzsenyi verseinek 1813.

és 1816. kiadásait is, a költ akarata ellen alapo-

san megtzdelve verseit a nyelvújítás túlzásaival

;

az utóbbi kiadás elé egy nagyterjedelmü értekezést

írt a nyelvújításról, melynek ellenzivel heves po-

lémiákat folytatott. Ezt szorosan hozzáfzte az új

írói nemzedék vezéregyéniségeihez (Kisfaludy Ká-
roly, Toldy, Vörösmarty. Bajza). Az 1830. megala-
kult Akadémiának pénztámoka lett, s e hivatalá-

ban élte fogj'táig megmaradt, noha elbbi párthí-

veivel, az Aurora körrel, csakhamar meghason-
lott. Széchenyi politikai lapjának, a Jelenkornak,
szerkesztését u. i., melyre még Kisfaludy Károly
kapott engedelmet, s amelyet Kisfaludy halála

után az Aurora-kör akart megszerezni, H. társai

kijátszásával magának szerezte meg, s a lap jöve-

delmét, nem mint Vörösmartyék tervezték, a ma-
gyar irodalom fövirágoztatására, hanem a maga
meggazdagodására használta föl. Maga a Jelen-

kor azonban, mint Széchenyi politikai eszméinek
és törekvéseinek orgánuma, igen nagy jelent-

ségre emelkedett, központja lett a nemzeti reform-

mozgalmaknak, s mint az els modemül szer-

kesztett, élénk politikai lap a késbbi magyar
zsurnalisztikának útját egj'engette. Igen kedvelt

volt a lapnak szépirodalmi melléklete, a Társal-

kodó, melybe a kor els rangú iról dolgoztak.

Mikor azután Kossuth megalapította a kitnen
szerkesztett, céltudatos Pesti Hírlapot, a színte-

len, ftiggetlen politikai pártállást hajszoló Jelen-

kor, noha Széchenyi noni sznt meg bele dolgozni,

mindinkább elvesztette tekintélyét s megbvített
tartalma ellenére sem adott mást, mint puszta

napihirekot, H. keresett, Ízetlen, cikornyás stí-

lusában mei^rva. A Jelenkor a szabadságharc
idején már csak tengdött, s bár a szerkesztsé-
get Királyi Pál vette át, nemsokára meg is szttnt

U. köny\'tárát özvegye az AkadémiáneJc ajándé-

kozta, ahol H. fSlött Toldy mondott szép beszédet.

V. ö. Toldy, Irodalmi Beszédek ; Ségyesy László,

H. mint nyelvújító, M. Nyelv, 1905.

Helmend, folyó, I. Hilntend.
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Helmer, Hermann, német építész, szül. Har-
burgban 1849 júl. 13. Münchenben tanult s aztán

Bécsben telepedett le, ahol 1871 óta Fellmr Fer-
dinánddal együtt dolgozik (1. o.).

Helmerding, Kari, német színész, szül. Ber-
linben 1822 okt. 29., megh. u. o. 1899 dec. 20.

1847-ben kezdte s/mi pályáját s egyike volt a
legnépszerbb német komikusoknak, I. Vilmos
császárnak is kedvence. Irogatott is s színmve-
ket fordított.

Helmers, Jan Frederik, holland költ, szül.

Amsterdamban 1767 márc. 4., megh. u. o. 1813
febr. 26. Hollandia ünnepelt hazafias költje. Ere-
detileg keresked volt, de különböz nyelv iro-

dalmi mvek olvasása után egészen az irodalom-
nak szentelte magát. Irt egy Sokrates cím köl-

teményt és egy De hollandsche Natie (1812, új

kiad. 1872) c eposzt. Gedichten-jei 1809. (2 köt.)

és költi hagyatéka : Nalezing van Gedichten
1814. (2 köt.) jelentek meg.
Helmersen, Gregor von, orosz utazó és geo-

lógus, szül. Dukershofban, Doi-pat mellett, 1803
okt. 11., megh. Szent-Péterváron 1885 febr. 16.

Bejárta európai Oroszország nagy részét, fleg
kszén- és vasórctelepek kutatásával foglalkozott.

1844-ben az orosz tud. akadémia tagja, 1865. a
bányászati fiskola igazgatója lett. Nevezetesebb
munkái : Geognostische Untersuchungen des Süd-
uralgebietes (Hoffmannal, Berlin 1831); Reise
nach dem Ural und der Kirgisensteppe (Szent-

Pétervár 1841); Reise nach dem Altai (u. o.

1848); Übersichtskarte der Gebirgsformationen
des europaischen Russland (u. o. 3. kiad. 1873)

;

Das Donezer Stoinkohlongobirge (1863); Wan-
derblöcke imd Diluvialgebilde Russlands (1882).

V. ö. Röppen, Gregor v. H. (Szent-Pétervár 1878).

KélmeTt.FriedrichRoberi, német geodéta, szül.

Preibergben 1843 júl. 31. 1870-ben a geodö/ia
tanára az aacheni megyetemon,1886 óta a porosz
geodéziai intézet ós a nemzetközi fokmérés köz-
ponti irodájának igazgatója s egyetemi tanár Ber-
linben. Mvei : Die Ausgleichungsrechnung nach
der Methode der kleinstenQuadrate(Leipzig 1872);
Die mathematischen und physikalischen Theorien
der höheren Geodásie (u. o. 1880—84, 2 köt.)

;

Lotabweichungon (Berlin 1886 és 1902, 2 kötet)

;

Die Schwerkraft im Hochgebirge (u. o. 1890)

;

Beitröge zur Theorie des Reversionspendols (Leip-

zig 1898). 1908-ban megválasztották a Magyar
Tud. Akadémia kültagjává.

Helm-íéle formula, a vajnyoremény kiszámí-
tására szolgál. Bizonyos mennyiség tej vajnye-
reménye függ : a tej zsírtartalmától, a fölözés és
a köpülós tökéletességétl, végül a vaj zsírtartal-

mától. A modern fölözögépek a lefölözött tejbon
csak néhány század 7o zsírt hagynak vissza, a
köpüléssel a tejszín zsírjának 957o-a alakul át
vajjá, végül a vaj 847o zsírt tartalmaz. Ha a te-

jet géppel fölözzük és ha pl. 15»/o tejszint nye-
rünk, továbbá ha a lefölözött tej O'20/o zsírt tar-

talmaz, a H. ::= (tojzslr — 017) X M55, vagyis
100 kg. 3-8Vo zsírt tartalmazó tejbl 4-19 kg. va-
jat nyerünk.

Helmholtz, Hermann Ltiduig Ferdinánd ihm,
német üzikus ós flziológus, szül. Potsdamban
1821 aug. 31., megh. Charlottonburgban 1894

szept. 8. Az egyetemen az orvosi tudományokat
tanulta. 1842-ben a Charité asszisztense, azután
katonaorvos lett, mely állásban 1848-ig maradt.
Ekkor a berlini anatómiai múzeumon asszisz-

tens lett, késbb a mvészakadómián az anató-
mia tanára. 1849-ben mint a fiziológia tanára
ment Königsbergbe, 1856. mint az anatómia ós

fiziológia tanára Bonnba s onnan 1859. mint a
fiziológia tanára Heidelbergbe. 1871-ben a berlini

egyetemen a fizika tanára lett st bízták meg az
akkor létesített birodalmi fizika-technikai intézet

vezetésével. A legújabb kor természetvizsgálói kö-
zött alig van egy, aki oly sokoldalú és több terü-

leten úttör befolyást gyakorolt volna, mint H.
Ennek magyarázata az, hogy lángesz találé-

konyságát"és kísérletekben való ügyességét mély
filozófiai belátás irányította s hogy a természet-
vizsgálás legfontosabb segédeszközét, a matema-
tikát mesterileg birta. Über die Erhaltung der

Kraft cím híres értekezésében (Berlin 1847)
megmutatta, hogy a természetben végbemen je-

lenségek mind a mechanika alaptörvényeit kö-
vetik. Bebizonyítja, hogy ha anyagi pontok rend-
szere csak vonzó vagy taszító erk hatásának
van alávetve, melyeket ezen pontok egymásra
gyakorolnak s melyek nagysága csak kölcsönös

távolságuktól függ, ezen rendszerre létezik eg>

,

minden idre állandó nagyság : a rendszer ener-

gia-összege. Ennek egyik összetevje csak az
anyagi pontok mindenkori mozgási állapotától

függ ; ez az ú. n. kinetikai vagy mozgási ener-

gia ; a másik a pontok kölcsönös helyzetétl függ

;

ez a potenciáivá vagy helyzeti energia. Ha a rend-

szer az egyik állapotból egy másikba megy át, az
egyik fajta energia a másik rovására n vagy
fogy, de összegük állandó marad. A fiziológia te-

rén H. mindjárt kezdetben alapvet vizsgálato-

kat végzett. Szigorúan bebizonyította, hogy a
munkát végz izomban kémiai átalakulások men-
nek végbe ; megkisérlette az ideghatás terjedé.si

sebességének meghatározását; az érzékszervek
élettanában messzire kiható eredményekot ért el.

1850-ben föltalálta a szemtükröt, ezt a szemor-
vosoknak nélkülözhetetlen mszert; kimutatta,

hogyan történik a szem alkalmazkodása külön-

böz távolságokra való nézéskor. Tisztázta a
színérzetekrl és a szubjektív fónyérzetekrl való

nézeteket ; a térbeli látásról való felfogást egészen
átalakította. A fiziológiai optikára vonatkozó vizs-

gálatait H. Handbuch der physiologischen Optik

cím terjedelmes munkájában foglalta össze (Leip-

zig 1856—66, 2. kiadás 1886-96).
A hallószervrl való ismereteink mai állá.sa

szintén H. vizsgálatain alapszik. Bebizonyította,

hogy az, amit rendesen csak hangnak nevezünk,
nem egyszer érzetet vált ki, hanem az érzetek

egész keveréke keletkezik. A hangot alkotó rez-

gések különböz rezgésszámuak.Ezeket afúl azért

bírja egyszerre felfogni, mert a fül belsejében a

csigát szótválasztó falban lev Corti-féle szerv

ezernyi idegszálai ráhangzó (rezonáló) szerkezp>t-

ként mködnek s a különböz magasságú hangok
ezen szervnek hol egyik, hol másik részét indít-

ják ersebben ráhangzásra. Ezen vizsgálatokkal

kapcsolatban H. kísérletileg és matematikai úton

tanulmányozta a lógrezgések mechanikai mivoltát.
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Eredméuyttl egyrént általános hidrodinamikai

prublémákat oldott meg, másrészt megállapította

a vokálbangok elméletét Ez a nyelvészetnek is

javára válik, mert lehetvé teszi annak pontos

in<'íáll;ir>ítá5át. hosyan kell a szájmozgást eszkö-
' hangzó kicgtessék. A Lehre

\ iungencimú alapvet múben
(Bnuuusohwttig 1862, ö. kiad. 1896) H. akusztikai

vizagiateit öaszeák^^édieo tárgyasa és egyúttal

felhasználja a zenei összhangzattan tndományos
megalapozására. 1871 óta H. majdnem kizárólag

fizikával foglalkozott Els munkálatai az elektro-

dinamika alaptörvényére vonatkoznak. Blvett a
:»< alaptörvényt s helyébe az ú. n. poten-

> t teszi. Vizsgálatai széleskör tudomá-
ti> - \ luiKat és vizsgálatokat indítottak meg és

kimnt, hogy H. törvénye kikészítésre szorul.

Kgyeb munkálatai mellett kfllönös megemlítést

érdeme alapvet értekeaéee az anomális (rend-

ellenes) dispersióról és a mechanikai helmélet-

nek kémiai folyamatokra való alkalmazásáról.

Szigorúan tudományos értekezéseken kívül H.

népsnrO modorban irt értekezé^ket is tett közzé,

amelyekbl kitnik, hog>' H.-nak ritka tehetsége

volt arra, hogy a természettudományok legnehe-

zebben felfogható tényeit könnyen megérthet,
n^Kzorú médon adja el. Összegyjtve megjelen-

te: Wissenschaftliche Abhandlungen (Leipzig

1881—95, 3 köt); Populare wissenschaftliche

Vortrage (Braunschweig 1866-76 és 188i, 2 köt)

;

Vorlesungen über theoretische Physik (1897

—

1903 Ijeipzig) ; Vortríijge und Reden (5. kiad., 1905

2 köt). Magyarul megjelent : Népszer természet-

tudományi eladások, fonL báró Eötvös Lioránd

és Jmánunk Jen (Budapest 1874). H.-nak Ber-

linbenaaerralemelkertében 1899. szobrot emel-

tek. V. ö. König^berger, Hermann v. H. (Braun-

schweig 1902—3, 3 köt); u. a., Hermann v. H.

Untersuchungen über die Grundlagen der Mathe-

matik und .Mechanik(1896); Crroaar, Róbert Mayer
und Hermann v. Helmholtz és Hermann v. H. und
die Erbaltung der Energie.

Helmlm oOt.), 1. Inségjmökér.
lleluiiclithjld»e, L Leptocephalidae.

Heimint. féreg alakuan csavarodott a pénz-

tekercs módjára felépített oszlopok, amelyek min-
den tekintetben azonosak a prokloríttal.

Heimint hes, a Férgek (L o.) régibb tud. neve.

Heluiinthoeeel41aaa (hSt.), a férgek általa

növényeken elidézett si^tanrú kinövések, guba-

csok és mint Uyeoek as egyflttéJós (symbiosis)

fogalma alá soroltatnak.

Helnalatik««lMrt4m, v. MMScm helmmtho-
chortus, úgyneveaett oüisitamoha, több tengeri

moszat kevwéke, ame^rben az Alsidium H. ren-

desen az uralkodó. Bz ai adriai és a Közép-tenger-

ben, kivált Korzika parsain terem, s azért Mus-
eus eorneamtsnak is nevezik. Azeltt gyakran
giliszták eUm használták, most csak házilag al-

kalmazzák és pedig golyvák ellen, valöszinttleg

jódtartalma miatt amely, mint ismeretes, a ten-

geri moszatokban általában aránylag nagy, úgy
h <r.v hiimujukból a jód el is állítható. L. Jódr
niirriiii''k.

lle 1 ininthoIosÍA(gör.),általában a férgekre

vuuuikuzó tudományos ismeretekkel foglalkozó

tan, ktUönösen pedig a bélférgekrl szóló tudo-

mányt jelülik o né\'A'eL

Helmintholosas, a férgek szervezetének

és életmódjának stb. kutatásával foglalkozó tu-

dós neve.

Helaaiath*sporlam LinA; (bSt.), a Fonál-

gombák génnsza, melynek minte^ 150 faja van.

Ezek legnagyobb ré«se szaproflta életet él. Az
élsködk közül nevezetesebbek : a H. gramineum
Rabh., mely az árpa levelén sárga, majd barna
csíkos foltokat idéz el ; a H. teres Sacc, mely a

zab levelének elhalását okozza éa a H. turcium
Passer, mely gomba a kukorica és a rizs leviét

pusztítja. Az utóbbi gomba Olaszország északi

részében naí;y károkat okoz.

Helminthoxoa, a Férgek (1. o.) r^bb tndo-

mányos neve.

Helmintiázis, általános megjelölése azon bete-

ges tüneteknek, amelyeket bélférgek okoznak.

A galandférgek sokszor semmiféle tünetet nem
okoznak, máskor rosszullét, hasfájdalmak, nyál-

folyás, fiárkaséhség, nyugtalanság, ritkábban sú-

lyos vérszegénys^ hívják fel a figyelmet a g»-

landférgekre, amit aztán a féreg ^yes darat>-

jainak az ürülékben való megtalálása tesz bizo-

nyossá. A bélgiliszták könnyebb gyomorbélzava-
rokat, hányást okoznak, ideges gyermekeknél
görcsöket. Az ostorférgek és az ankylostomum
auodenede súlyos, sokszor halálos vérszegény-

ségre vezetnek. Az oxyurus vermicularis vég-

bélviszketést okoz. A gyógyítás mindig a férgek

elhiytásában áll, fontosabb féregüzszerek a san-

tonin, páfránygyökér, cortex granati stb. LjFéref-z szerek.

A H. vagy féregkór a házi állatokban igen

gyakori. Juhok, sertésdc, kutyák és baromfiak

között elfordul néha súlyos, st j^urvány formájá-

ban is ; ilyenkor a belekben a sok féreg elzi^a

azok rét akadályozza a táplálék továbbhaladását

és felszívódását. .\zonkivül mozgásaikkal izgat-

ják a belek nyálkahártyáját a bél falába kapasz-

kodva, bélhurutot gynladást c^oznak, vért szív-

nak el. esetleg átfúiják azt vagy reflex úton izga-

tottságot görcsöket st a veszettséghez hasooló

dtthösséget is (hozhatnak. Védekezni ellene ne-

héz, mert sok féreg fejldése ismeretlen ; legfon-

tosabb az, hogy a takarmány és ivóvíz tiszta le-

gyen, mert ezekkel szedik M az állatok a béUér-

gek petéit és áteáit Kivételesen a lovak és kutyák
brén is eszelhet H. Lovakban a brta és a
bralatti kötszövetben kis csomók kdetkemek.
melyekn^ közepén összecsavarodott fonálféreg

(Dermofilaria vrrüoM BailL) van. L. még Qa-
landférégkár és OüisskMegBég.

Helnuntolit. egy kagj^óemárvány-fíOt'uiak az

elnevezése.

Halmitól, a hexametilentelnuiiiimek anhidro-

metUendtiomsaTval alkotott vegyfilete. Fehér.

kri^Uyoe, savanykás iz por. Kb. U s. r. hideg

víz <ddja, szeszbl csaknem oldhatatlan. Savak
lassacskán, lúgok könnyen elbontják formaldehid

keleÚEeaéae kritoi. Ez oknál tog\'a a H.-t mint
hólyagantiszeptikumot hólyaghumtnál, vesesne-

dono^yuladásnál stb. gyógyszerül hasznának.
Helmold, német krénikás a XH. 8z.-ból, szttL

Holsteinban. POspSkénsk Qeroldnak bátorításán
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hittérít volt a szlávok lakta vidékeken, útjának
eredménye a Chovnica Slavorum, amely különö-

sen Oroszlán Henrik korára és a szláv települé-

lésekre vonatkozólag kitn forrásm (1172-ig),

jóllehet nem mindenben megbízható. Arnold lü-

becki apát 1209-ig folytatta. A m megjelent a
Monumenta Germaniae historica Scriptores 21. kö-

tetében (Hannover 1868). V. ö. Wattenbach, Ge-
schíchtsquellen Ed. 2. (Berlin 1903, 6. kiad.)

Helmolt, Hatis Ferdinánd, német történetíró,

szül. 1865 júl. 8. Drezdában. Elbb összehasonlító

nyelvészettel, majd Lipcsében Lamprecht és Katzel
vezetése mellett kultúrtörténelemmel és földi-ajz-

zal foglalkozott. Fószakmája a felfedezések kora
s a középtengori kultúra megismerése. Munkái

.

König Rupprechts Zug nach Italien (1892) ; Der
Begriff der Weltgeschichte (1895); Amalü (1904);
Kritisches Verzeichniss aller Briefe Liselottens

(1908); Ranke-Bibliographie (1910). Kiadta a
Priedrich Ratzel's Kleine Schriften (1905—06) és

Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte v. Or-
leans (1907—08) c. köteteket. Azonkívül H. a szer-

kesztje a jelenleg legjobb világtörténelemnek,

mely Weltgeschichte címmel jelent meg 8. k.-

ben (Leipzig—Wien 1898—1907). Ennek munka-
társai a legkiválóbb német tudósok köziü kerültek

ki s ellentétben az eddigi felfogással, a különböz
földrajzi provinciák kultúrájának ismertetése alap-

ján adja az összehasonlító világtörténelmet,kezdve

a Csendes-óceán kultúi-körébe tartozó maláj i-

pápua és ó-amerikai kultúrán, fel a modern közép-
tengeri kultúráig, a társadalmi és mvészeti fej-

ldés belevonásával.

Helmond, város Brabant németalföldi tarto-

mányban, az Aa mellett, (i909) 14,767 lak., vá-

szon-, pamut- és selyemszalagszövéssel, gépgyá-
rakkal, vasöntdével, vashuzalgyárral.

Helmont, Johann Baptisi van, belga orvos és

bölcsész, szül. Brüsszelben 1577., megh. 1644
dec. 30. Orvostant és sebészetet tanult, 17 éves
korában már eladásokat tartott. Hosszabb ideig

külföldön volt, beutazta Svájcot, Olasz-, Francia-

és Angolországot. Visszatérve úgyszólván csak
kémiával foglalkozott. H. megdöntötte Galonus
humoral-rendszerét s egy új rendszert alapított,

mely valamennyi természeti jelenséget veayi fo-
lyamatokra vezet vissza. Fölfedezte többes közt
a szénsavas ammoniakot s a gáz szót a vegyi
terminológiába behozta, ó az els, aki Aristotoles

tanaival és Valentinus és Paracelsus nézeteivel

szembeszállott. Hitt a szellemekben és nézete sze-

rint az életet egy alaperö (archous) és más alá-

rendeltebb erk kormányozzák. Müvei : Ortus me-
dicináé (Amsterdam 1648sgyakr.) címmeljelentek
meg.

Helmstadt, község a bajorországi Unteifran-
ken kerületben, (i9io) 1164 lak. 1866 júl. 25. Beyer
porosz tábornok a Luitpold herceg vezérelte bajo-
rokat hovos ütközet után e helyen visszaszorította.

Helmstedt, az ugyanily nev járás székhelye
Braunschweig hercegségben, (i9io) 16,421 lak., cu-
koríinomltóval.pamutfonással.szappan- és dohány-
gyái-tással és barnaszénbányával. Jelentékenyebb
épületei a XII. sz.-ból való István-templom és az
egykori egyetemi épület, az úgynevezett Juleum.
Közelében van a H.-i vastartalmú ásványvíz-

forrás, fürdöintézettel, a Comelius-hegyen pedig
két magas gránittuskó, az úgynevezett Lübben-
steine, amelyeken a hagyomány szerint a pogány-
korban Wodannak emberáldozatokat mutattak
be. Egyeteme, amelyet 1809-ben vesztett el, a
XVII. sz.-ban egyike volt a legjelentékenyebb
protestáns fiskoláknak.
Helobiae, Fluviales (növ.), az egyszikek so-

rozata. Viráguk ciklikus v. hemicikiikus, virág-
takarójuk hiányozhatik, ha megvan, akkor lepel

V. pártára és csészére különül. Porzójuk 1 és S(ík

között változik. Magházuk alsó vagy fels állású

s 1 vagy sok termlevélbl alakuL Magvukban
endospermium rendesen nincsen v. nagyon cse-

kély. Vízben, mocsárban lakó (ezt jelenti a H. név
is) növények. Levelük hónaljában hónaljpikke-
lyük (squamulae intravaginales) van. Idetartozó

családok: Potamogetonaceae, Najadaceae, Apo-
nogetonaceae, Scheuchzeriaceae, Alismataceae,
Butomaceae, Hydrocharitaceae.
Ilelodea Rich (növ.), 1. ^tokhínár
Heloflerma (állat), 1. Viperagyík.
Helodermidae, 1. Kérgeshörü gyíkok.
Helofita növények a. m. mocsári növények (1. o.).

Heloise, 1. Ahdard.
Helopaeus, 1. Szikszai.

Helosz (gör.) a. m. mocsár, különösen az Euro-
tasz torkolatánál lev mocsaras síkság, hol H.
város volt. L. Heloták.
Heloták (gör.), a spártaiak állami rabszolgái,

a hagj'omány szerint az elfoglalt lakedaimoni
Helosz városának lakosai, de a szó valószínleg
hadifoglyot jelent, s a spártaiak ket az egyes
polgároknak juttatták, kiknek nem volt szabad
ket megölni, sem pedig eladni. A H. mívelték
a spártaiak íöldjét s a termés nagy részét uraik-

nak juttattálc. Csak szükségbl és nagy ritkán

sorozták be ket katonáknak v. matrózoknak s

vitézségük szabadsághoz juttatta ket. Polgárjo-

got azonban csak nagy vérveszteség esetén adott

nekik az állam, Így a második messeniai háború
után (epenetdák).liyk\irgos alkotmánya szellemé-

ben azonban spártai polgárnak és helota asszony-

nak fia, ki nemesi nevelésben részesölt, teljes pol-

gárjogot kapott. Egyébként a H. mindig elnyomot-
tak maradtak s így uraikhoz való viszonyuk sok-

szor ellenséges volt. A peloponnézoszi háborúban
egyszeiTO 2000 gyanús helota szenvedett halált s

a hírhedt Krypteia nox ellenrz eljárás, melyet
az eforoszok hivatalba lépésükkor közöttük tar-

tottak, e gyanakvó érzésnek folyománya volt.

Kedvez alkalmat ezért a H. sokszor megragad-
tak a terhes iga lerázására, így pl. 464., midn
spártai polgárok között egy földrengés nagy pusz-

títást vitt véghez, szintúgy a harmadik messeniai

háború alatt (464—455).
Hcloiarsus (állat), a sólyomfélék családjába

tartozó nuidárnem, melynek két ismert faja Afrika

déli és középs vidékein él. Kisebbek a szii-ti

sasnál.

Helotizmus a. m. szolgaság, rabszolgaság (1.

Heloták). Növénytani értelemlxni a zuzmót alkotó

gombák és moszatok együttélését jellemz sajá-

tossi'ig, amely szerint a moszat a gombával szem-

ben a rabszolga (helota) szerepével bír. L. még
lÁchenizmiis.
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Helpa, kisk. Qömör vm. fraramvölgyi j.-ban.

(i9io)216^tót lakosBO, kik jubtonyésztéesel és

sajtkéezltéss^ foglalkoznak, van vasúti állomása,

posta- é6 távirdahivatala.

H«lm, ArUir, sir, angol író. szül. 1818 júl. 10.

Streamamben, megh. 1875 márc. 7. Londonban.
Tanolmányait Cambridgeben végezte, 1859-ben a

titkos áHanitanács titkára lett. 1872. bárói rangra
f>mf>!t<'k. Írói hímevét 1841. Essays. written in the

tisiness c. müvével alapította meg,
kai, történelmi és szociálpolitikai

szú sora következett, amelyeket
tartalmuk és világos stílusuk tesz

. - \ ; !< !i(lók: Companions of my soU-

t KI' l'- '
i : id. 1885); The conquerors of

ÚH- ii.-w '
'• =- '- '•vm (1852) ; The

Spani.><h r -61) : Organi-
.•^tion in Lx.^,. ,,„ Míeof LasCasas
( 18681 : í Columbus (1868) ; The life of

Pizarro Un, , . . ..o life of Hemando Cortes and
the conquest of Mexico (1871) ; Sotíal pressure

(1875).

Helsingborg.kikötváros Malmöhus svéd tarto-

mányban. (1910) 33.348 lak., nagy gránit móló ál-

tal védett jó kikötvel, élénk hajóforgalommal

és haladattal. A város fblött álló dombon a Kiir-

nan nev régi torony áll. Közelében vannak Hö-
ganas gazdag szénbányái. H. egjkor vár volt.

1710 febr. 28. Steenbock svéd vezér itt verte meg
Rantzau dán csapatait.

HelsingioTs (fliml : Helsinki), Finnországnak
és Nyland tlnii tartománynak fvárosa, a fókor-

mányzénak, a császári szenátusnak, a finn ország-

gylésük és a többi legfbb hatóságoknak szék-

helye, a Pinn-öböl D.-i partján, egy félszigeten,

több vasúti vonal mellett, három öböltl körül-

véve, amelyek közül a IC-iben a Sveaborg (1. o.)

eröaáéggel koszorúzott szigetcsoport van. (i»io)

143382 lak. A finn gazdasági- és szellemi élet

középpontja. A tengbe mélyen benj-úló város
l.'CTiaLrvdbb része egy félszigeten terül el s tigy

sét, mint rendezett csinos utcait

t tekintve, Észak-Európa legszebb

városai kuzé tartozik. A fváros , legnag> obb

büszkesége a Sándor egyetem (1640. Aboban alapí-

tották és 1827. helyezték át), csillagvizsgáló- és

fiHdmágnességi intézettel, gyönyör könyvtárral

(260.000 kötet) és értékes gyiijteményekkel. Mel-

lette több középiskolán, szic- és mvészeti isko-

lákon kívül fleg a megyetem bir nagy jelent-
séggel. Az irodalmi és mvészeti. Valamint tudo-

mányos egyesületek száma ssiiitén j^entékeny.
A vtoos megertsített, hatalmas kikötjét idegrá
nemzetbeli hi^k is fdkeresik s ktUkereskedeüni
forgalmában gabona, vas és fo a fbb kiviteli

cikkek, mlg a bevitelnél a bor, gyarmatáruk és
luxuscikkek a legjelentsebbeic. A külkereske-
delmi forgalom fleg Svédországgal, Nagybritan-
niával és Németországgal ólónk. Az ipartelepek

közül a hajógyár, dohájsy-, poszt-, gép-, sör- és
szesz^árak bimak jdentöséggel. A föváros egy-
úttal Észak-Európa leglátogatottabb tengeri für-

di közé tartozik. H.-t 1550. mai helyétl É.-ra

5 km.-nyire a Wanda torkolatánál alapították

;

1642. áttették a mai helyére. 1729-ben meger-
sítették. Az orosz-svéd háborúkban több izben

megsarcolták és fölgyt^tották. 1809-ben Oroszor-

szághoz került, 1812. Finnország fvárosává,
1819. pedig a kormány székhelyévé tették.

Helsingland, a Svédország É.-i részében, felev
Gefleb<jrir tai-tomány legészEdbb része, 14,768
km* területtel, 145,(XX) lak. A sovány termés föld

legnagyobb folyója a Ljnsne; fkeresetforrás az

erdgazdaság. Városai Södertiamm és Hudikg>'all.

Helsingör, kikötváros Seeland dán sziget Fre-

deriksborg nev járásában, (i9ii) 13,783 lak.,

halászháló-, posztkészítéssel és hajóépitéssel

;

tengeri fürdkkel. Jelentsége azeltt fképen
abimn állott, hogy itt kellett a hajóknak a Snnd-
vámot tizetniök ; e vám megszüntetése óta for-

galma csökkent, de u^ylag még mindig elég je-

lentékeny. Védelmére szolgál Kronborg vára ; a
hagyomány szerint a Hamlet-tragédia színhelye.

Közelében van az egykori királyi palota : Marien-

lyst, jelenleg gyógyteremül használják a tengeri

fürdók mellett.

Helsinki, 1. Hdsingfors.
Helst, Bartholomaeus itin der. hollandi fest,

szül. Haarlemben 1613., megh. 1670. Amsterdam-
ban Xicohuís Elias tanítványa volt és 1653. részt-

vett az amsterdami új festcéh alapításában.

Az amsterdami Rijksmuseumban 18 egyes és

csoportos képmása látható, köztük a vesztfáliai

béke örömére 1648. rendezett ünnepi lakoma
nagyszer képe. Finom, tetszets képmásai, genre-

szeren beállított csoportképei jobban kielégítet-

ték az átlagos Ízlést Rembrandt egyéni, újszer
mvészeténél, de H. a mellett festi fólfogású,

elkel mvész maradt. Kiváló szépség a buda-
pesti Szépmvészeti Múzeumban Gideon de VVildt

tengerészkapitány képmása (1657, Pálffy-gylijt.),

míg n. 0. a irazda? interieurbon ábrázolt hollandi

párt némelyek H.-nek, mások Ábrahám van der
Tempelnek tulajdonítják. Jellegzetes a budapesti

Ráth György-múzeumban lev férfiképmás is

(1648).

Helsted, Axd, dán fest, sztll. Kopenhágában
1847 ápr. 11. Eleinte szülvárosában képezte ma-
gát,m^d Parisban Bonnat tanitvtoyavolt.Genre-

képei nagyon népszertiek. Ilyenek: A Borghese-
nyaralóban ; A lecke ntán ; Fölolvasás hölgyek
eltt ; A városi tanács ülése (Hamburg, Knnst-
halle) ; A tépeld (Kopenhága, múzeum) sti).

Heltai 1. Ferenc, Budapest sz^esfváros íft-

polgármestere, szttl. Szentesen 1861 márc 15.,

megh. Ischlben 1913 aog. 11. Jogi tanulmányait
Lipcsében és Badapesten végezte s ez ntóbbi egye-

temen államtDdomáoyi doktori oklev^t nyert
Huszonkét éves kmáhan megnyerte a Magy. Tnd.
Akadémia pályadíját Az ipartörvény revíziója c.

tanulmányával, melynek alapján az 1884. XVI.
törvénycikket kidolgozták. 1881-ben az Ellenr,
nu^d 1883. a Nemzet közgazdasági rovatának
vezetije lett 1884-ben a Magy. Tnid. Akadémia
nemselgazdaaági Uzottságának tagjává válasz-

tották, melynek megUzásáMi szerkesztette1886-
1887. a Nemzetgazdasági Ssemlét. 1887-ben át-

vette a Vasúti és Közldradési Közlöny szerices*-

tését és tagja lett a kereskedelemügyi miniszté-

riiun tarifa-bizottságának. Hieronymi Károly bel-

ügjininiszter megmsásáb<U kidt^gozta a fváros
kerületi elyáróságainak tyjászerveséeérl szóló
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törvényt. 1896-ban az oklándi kerület képviseljé-

nek választották meg, amely kerületet, a koalició

idejét kivéve, 1913-ig képviselte, midn a király

frendiházi taggá nevezte ki. Tagja volt a kép-
viselház közgazdasági bizottságának, melyben
gyakran szerepelt mint eladó ; késbb a pénzügyi
bizottság eladója lett. 1904 óta tagja volt a dele-

gációnak is. 1891-ben a székesfváros törvény-

hatósági bizottságába választották, majd tagja

lett a fvárosi közmunkák tanácsának. 1907-ben
az Általános Osztrák-Magyar Légszesz-társaság
budapesti helyi igazgatója lett, 1909. pedig a f-
városi gázmvek vezérigazgatója, mely állásáról

1913 febr. 15. a fváros fpolgármesteri székébe
történt megválasztása eltt mondott le. Elnöke
volt a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézeté-

nek. Mind e tevékenységi körökben igen széles-

kör tudományos irodalmi ós különösen gazdaság-
politikai tevékenységet fejtett ki, számos törvény-

j avaslatot és emlékiratot dolgozott ki. A fváros
közigazgatásának egyik legalaposabb ismerje
volt. Említett müvein kívül felemlítjük még A
magyarság a hadseregben c tanulmányát (Buda-
pest 1904).

2. H. Gáspár, író, protestáns lelkész, szül. a
Szeben vm.-i Nagy-Disznód (Heltau) helységben,

1520 táján,megh. 1575. Szülei szászok voltak.Bl-
ször 1543. Wittenbergben találkozunk vele, hol

fleg Melanchton vezetése mellett akadémiai ta-

nulmányait végezte, 1544. hazatérve Kolozsvárt

luteránus lelkésszé lett. 1558-ban Dávid Ferenccel

együtt Kálvin vallására tért át, 1569. pedig az
unitáriusokhoz csatlakozott s mint ilyen részt vett

a gyulafehérvári hitvitában. A reformációt nem-
csak mint lelkész és író, hanem mint könyv-
nyomtató is nagy buzgósággal és sok sikerrel

szolgálta. A híres kolozsvári könyvnyomtatóm-
helynek Hofgreff György nyomtatóval együtt
volt a megalapítója (1550) és az intézet, mely
1552-ig kottöjöké volt, 1553. csak az nevén, 1554-
töl 1559-ig viszont csak Hofgreff nevén állott.

1559-tl mindvégig a H.-családnak volt tulajdona.

Irodalmi mveinek els csoportját bibliafordítá-

sai alkotják. Magyarra akarta fordítani az egész
szentírást és ebbl a célból Gyulai István prédiká-
torral. Ozorai Istvánnal ésVízaknai Gergely iskola-

mesterekkel szövetkezett ; azonban a nagy m-
nek csak egy része látott napvilágot. A Bibliának
els része, azaz Mózes öt könyve (1551); A Jézus
Sirach könyve (Tolnáról beküldött szöveg
1551); Bölcs Salamon királynak könyvei (1552);
A Bibliának negyedik része, azaz a prophe-
táknak írások (1552); Zsoltár (1560); Uj Tes-
tamontom (1562). A Bibliának második része

(1565) ; a III. kötet végkép elmaradt ós a meg-
jelent iratok sem .mentek át a közhasználatba.
A második csoportot vegyes egyházi iratok al-

kotják : katekizmusok (Catechismus minor, 1650,
Catechisraus, 1553), agenda (1559), imádságos
könyv (Isteni dicséretek, 1570 körül), erkölcsi
és aszketikus dolgozatok (A részegség és tobzó-
dás veszedelmes voltáról, 1552, Vigasztaló köny-
vecske — ez utóbbi németbl — 1553) és hit-
vitázó munka (Háló, mellyel ... a pápa Anti-
krisztus . . .az eayügifü jámbor keresztyéneket . .

.

megfogja, Gonsalvlus Reglnaldus után, 1570). Leg-

értékesebbek azonban H.-nak világi mimkái: a
Száz fabula, melyeket Aesopusból és egyebünnen
egybegyjtött és öszve szorzott (1566), továbbá a
Cancionale c. énekgyüjtemény (1574), mely a régi
magyar epikus költészet tanulmányozóira nézve
nélkülözhetetlen forrásm s végre a Chronica az
Magyarocnac dolgairól, mely azonban már H.
Gáspárnó nyomtátómhelyében, szerzje halála

után (1575) látott napvilágot. H. Bonfinius latin

munkája után készítette ezt a könyvet, mely a
mohácsi vészig terjed. Különös kedvvel foglalko-

zik a Hunyadiak történetével s az intézményeket
és eseményeket fforrásától eltérve gyakran ka-
tolikusellenes felfogással ítéli meg (Ujabb kiad.

Gyr 1789). Sokan azt hiszik, hogy a Salamon
és ilfar^//" tréfabeszédének könyvét (Kolozsvár

1577) szintén H.-nak köszöni az irodalom ; ez a
hit azonban egyelre még nagyon ingatag alapon
épül. Mindent összevéve, H. egyike legmagyaro-
sabb íz és legérdemesebb régi íróinknak. Köny-
veit sokáig olvasták, nyomtató mhelye félszáza-

don át virágzott és nagy szolgálatot tett az iro-

dalomnak. 1575—1582-ig az alapító özvegye, H.
Gáspárné volt a gazdája ; 1582. fia, íQabb H. Gás-
pár vette át, aki 1591. megjelent lía^?/ar Arith-
metica c. munkája révén mmt író is figyelmet
érdemel. V. ö. Toldy, Magy. költk élete (I. k..

Pest 1870, 53. 1.) ; Szilády, Régi m. Költk Tára
(VI. k.) ; Imre Lajos, H. G. meséinek eredete és

nyelve (Kolozsvár 1885); Beöthy Zsolt, Szép-
prózai elbeszélés (I. k., Bpest 1886, 137. 1.) ; Bod-
nár, Magy. írod. tört. (I. k., u. o. 1891) ; Imre
Lajos, H. G. esopusi meséi (u. o. 1897) ; Bo,rbély
István, H. Gáspár (u. o. 1907) ; Helmár Ágost,

H. krónikája (Figyel 1874); Zsilinszky M, H.
tört. mvei (Bpesti Szemle 1858) ; Czóbel Ern,
H. dialógusa a részegségrl és tobzódásról (Bpest

1911 és Egyet. Phil. Közlöny 1911, 115. 1.).

3. H. Jen, költ ós hírlapíró, szül. Budapesten
1871 aug. 11. Megkezdett jogi pályáját a hírlap-

írással cserélte föl, egy ideig a Vígszínház titkára

is volt (1900) 8 1891 óta állandó munkatársa a
fvárosi hírlapoknak és szépirodahni hetilapok-

nak. Könnyed, ötletes, jókedv író, aki közönsé-

gét állandó derültségben tudja tartani. Kedves
dallamos versekkel lépett föl (Modem dalok,lS92,

Kató, 1894), melyek egyszerre népszervé tették

nevét. Azóta inkább elbeszéléseket, regényeket és

vígjátékokat ír. Nevezetesebb kötetei : A hét so-

vány esztend (1897 és 1912) ; Lou és egyéb elbe-

szélések (1900); Vitéz Hárti János (humoros ver-

ses történetek, 1903) ; Nyári rege (regény, 1907)

:

írók, színészek és egyéb csirkefogók (elbeszélések,

1910); /ScA«rá:o(elbesz., 1911); Szines köivk (elb.,

1911) ; Az én második feleségem (regény, 1912)

;

Family-hótel (reg., 1912) ; Kis komédiák (1913).

Vígjátékai közül említésre méltók : A királyné

apródja (Makai Emillel Irta, szím-e került a Víg-
színházban 1899); Ber)iát (Vígszínház, 1907) és

A masamód (u. o. 1910). Bakonyi Károly társa-

ságában írta Kacsóh Pongrác páratlan siker
operettjének, a János vitéz-nek szövegét (Király-

színház 190 1). A Víg- és Magyar-Szinház számára
számos francia és német vígjátékot fordított ma-
gyarra. Több munkáját idegen nyelvekre is lefor-

dították.
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Heluan ÍJTeJmn). fürdhely Közép-Egyiptom-
ban, a Ni : tján. 24 km.-nyire Kaürótól,

amellyel ^ i össze. Moleg (30o C.) kénes
forráMi maUett igabban fOrdöintései Hammam
H.. keletirezptt nagy hotellel, villákkal és kertek-

kel. ~ ' ^ >>d-el-Melik u^lma alatt az arabok
itt a 1 az els nilusi vízmért.
Helva \\oi-.u mely az európai nyelvekben htdvé-

uak biiDgzik. A legkedveltebb tésztaédesBégek

egyike, és különféle formi^a szerint más-más neve
van. A l^^&riínségeeebb formája lisztbl, vígból

és cnkorból vagy mézbl készül (török méz). \'an

hoesnkás, lapos és gömbölyded formája. Külön
H.-s boltok vannak a keleten, és a hdoádzsi v.

H.-késxítö egytt alakja a trök népmeseköltéazet-

nek is. H..-9 ijjélmác (H. gedzseszi) rendesen azt

a mulató éjjelt nevelik, amikor a lakomaf részét

a piros ropogósra kéezitott H. sütemény képezi.

Helvan, fördóhely. 1. Heluan.
Helvéeia, Svájc latinos elnevezése s napjaink-

ban fleg a svájciak szabadság- és hazaszereteté-

nek megszemélyesítéseként érméken és bélyege-

ken kivont karddal és pi^zszsal ábrázolt ailego-

rikas Dói alak.

Helvéczia. Kecskemét mellett új telep, melyet
1890. alapítottak, fkép dunántúli szóUös gazdák
betelepíti áltaL Vasúti állomása, posta- és táv-

iróhivatala van.

Helvella (aov.), a Icncsmagombák génnsza,
mel> nok mintegy tó faja ismeretes. Ehetk. Ne-
vezetesebbek : a r^fúlfüUgomba, a papsapka-
gomba és a pügpöksüveggomba.

Hehrelljin, az angliai Cnmbrian-Mountains 932
m. magas heg>-e.

Helvsták, kelta nép, mely eredetileg a mai
Németorarikg DK.-Í részében, de a Kr. e. I. sz.-ban

már a mai év^o twflletén lakott Egyes törzsei,

atígnrinnsc^és toyg«nek»olmberekkel egjrttttbe-

t&tek Galliába, de tflrténeti szerepQk csak Caesar
korában alakul ki. Földjük ekkor a Jura, a Rhone
és Rajna között terült el 12 várossal és v. 400
nyilt faluval, melyeket 4 járásra (pagus) osz-

tottak ; ismeretesek a p. Tigurinus és p. Verbí-

genus. Ivr. e. 60 körül Orgdorix, a törzsf, rábirta

ket, hogy nz pnyhébb Galliába vándoro^anak,
de ec a ki- i irccal végzdött ; Caesar Bib-

racte (a n mellett szétverte a serejgttket

ésa H, a böjok Rivetelével vlnsKtértok hazájukba.

A osinánág idegében f(^4|tlkön sok római koló-

nia kalett»zett, igy Noviodunum (Nyon) és Au-
gnsta Baortoomm (Augst Basel mollett). Földjü-

ket három tartomány, Gallia Belgica. Gallia Lug-
dnnensis és Raetia között felosztották ; ÍÖbb hely-

ségeik vcrttak Vindonissa (Windisch) és Aventi-
cum (Avenches). Vitellius császár legátosa, Cae-
cina^ 69-ben sok helvetát tett rabszolgává hóditó

átJáÍMUL 360-tól kezdve pedig a népnek a betör
f^ruikokkal és aI«nannokkal gylt meg a iMguk.
Julianus császár 357. Argentoratnmnál (Strass-

bnrg), Valentinianus pedig 364. a Rignánál tar-

totta vissza a betör germán törzseket, de a H.
már Honorius alatt (390—423) elszakadd a pusz-

tuló birodalomtól. Az alemannok a városokkal
együtt elpusztították a római kultúra emlékeit s

ami mé^ a római hódoltság idiC(iéb<U fénmandt,
azt Actius 443. az allobroxok területével egytttt

átengedte a keresztény burgundoknak, Idk utóbb
az alemannokat is visszaszorították és uralmnkat
a Renas folyóig kiterjesztették. A V'I. 8z.-ban a
kereszténység is tórt foglal a H. közt, akiiaiek

története e kortöl kezdve összefoly az alemannok
és burgundok,késbb pedig a frankok történetével.

V. ö. Th. Mommgen, Inscríptiones confoederatio-

nis helveticae latináé (Zürich 1854); Fröhlich,
Die Glaub^^ürdigkeit Caesars in seinem Bericht

über den Feldzug gcgen die Helvéten 58 v. Chr.
(Aarau 1903).

Helvetan (isr.), mállott meroxén-csillám ; fehé-

res, zöldes, rézvörös, gyöngy- vagy viaszfényú,

gyakran iclorítszerú. Az Engadinban vékony pa-

lás kzetet alkot, azonkívül némely alpesi gnájsz*
nak elegyrésze.

Helvét bíbic (Scjmiaroia héhxHca L.), a Lile-

alakúak (Cliaradniformes) rendébe, a I^ilefélék

családjába tartozó madárfaj. Háta bamásfekete,
fehéres foltolckal, hasa fekete, farka fehér 6—7
fekete harántsáwal. Hossza 30, számyhossza 20,

farkhossza 9 cm. Hazája északi Európa. Átvonu-
lás alkalmával nálunk is megfordul.

Helvét emelet v. helvéciai emelet, a délnémet
és svájci neogénszekció ama tengeri lerakódása,

mely pubányfaunájánál fogva legjobban az osz-

trák-magyar monarchia I. mediterrán emeletének
és Olaszország miocenioo medio-jának felel meg.

Helvét hitvaUás néven két Mtvaliási irata is

van a református egyháznak. Az els helvédai
V. más néven második baselí hitvallásnál sokkal
nagyobb tekintélyben tarják a reformátusok a
2-ik H-t, melyet Bullinger Henrik züriciii lelki-

pásztor írt meg 1562. a zürichi egyház récoére,

midn Ili. Frigyes pfalzi választó-fejedelem felszó-

lította Bullingert (1565 nov.), hogy a református
eg>'ház tanát a szentirással egyezleg olyan hit-

vallási okmányba foglalja, amelybl az 1566 márc
2.3. egybehívott angsbi^ birodalmi gylés meg-
hallhassa a reformátusok igazait. Ezt elfogadta

több helvét kanton, s 1566 márciusban Züridiben
nyomtatásban is megjelent :Coinfessioetexpositio
simplex orthodoxae üdéi et dogmatum cathoUoo-

mm sinoerae religionis Christianae . . . cím alatt

A skót egyház 1566. és 1584. fejezto ki hozz^á-
rolását ; a francia 1571., a lengyel 1571. és 1578.
fogadták el hitvallási könyvtUcnek ; hazánkhaa
1567. Méiins indítványára elfogadták Debreezffii-

ben az ^ybegytUt 17 egyházmegye lelkipásztorai

8 a sttmámtoieti nemzeti sinat (1646) köshe-
lyeslése után ez a hitvallás a magyar rel egyház
taimboliktm könyvévé lett Mftgyarra fordította

Semesi Gene Péter érsekiUvári lelkész 1616. s

azóta számos kiadást ért LegtJ^Jabhan lefordította

8 történdmi részében beveíHrtéaBel ^átva kiadta
Dr. ErdSt Jóoef (Detoeoien 1907). V. ö. BcH,
Confessio Helvetioap08terior(Wien 1866.XXXV.
19.) ; Tóth Mihály, Bmlökbesiéd a H. aOO^dos év-
fbrdnlóján (Debreczen 1867); Witz. Die zweite
helvetlsche Kcmfeasion (Klagenfurt 1881).

Helvetia, Své^c (1. o.) latin neve.
Helvétilla («ittd:eiTeaiaM), CloMde Adrieii,tnn-

da fllozófiia. szül. Parisban 1715.. megh. 1771 dec
86. Elezör pénzgyekkel foglalkozott s 1738. a
fennier géoéral (fbérl) jövedeboeoö állását

kapta, de 1751. meggazdi^odváii, ott hagyta s
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az enciklopédisták tevékeny köréhez csatlakozva

(Diderot, d'Alembert, Holbach báró stb.), a tudo-

mányoknak élt. 1764r-ben beutazta Angliát, Né-
metországot, ahol II. Frigyes nagy tisztelettel

fogadta. Fmve Az elmérl (De l'esprit), mely
1758. jelent meg, ugyanakkor, mikor a nagy en-

ciklopédiát, hetedik kötetének megjelenése után,

üldözni kezdték. A munka nagy feltnést keltett

és mint e kor destruktív irodalmának egyik leg-

els ós legerszakosabb terméke, heves üldözés

tárgya lett. A parlament 1759. elégetésre Ítélte

és a szabadelv írók is (pl. Turgot, leghatáro-

zottabban Rousseau) igen kedveztlenül ítéltek

róla. A munka Locke, Hume és Condillac nyomán
indul s az erkölcsi érzések új elemzését adja,

könny, olvasható stílben. Felve az, hogy a köz-

haszon az egész erkölcstan alapja és fforrása s

habár o tétel éppenséggel nem volt új, a könyv
történeti éitékót eléggé bizonyítja, hogy Ben-
tham maga vallja, hogy sokat köszön e munkának.
Halála után jelent meg tle De l'homme, de ses

facultés et de son éducation (London 1772), melyrl
Diderot írt b kritikát. Összes müvei 14 kötetben

elször 1796., 1818. pedig 3 kötetben jelentek meg.
Szép és szellemes felesége H. halála után Auteuilbe

vonult, ahol háza egyike volt a kor legkereset-

tebb szalonjainak. V. ö. Morley, Diderot and the

Encyclopaedists (London 1891). Régibb mvek:
Rosenkranz, Diderots Lében und Werke (Leipzig

1866) ; Avezac-Lavigne C, Diderot et la société du
báron d'Holbach (Páiris 1878) ; Mostrcdos, Die Pti-

dagogik des H. (Berlin 1891) ; Amd, Das ethische

System des H. (1904).

Helvét köztársaság, a francia direktóriumtól a
régi Svájci szövetségbl, Graubndenbl és Wal-
lisból 1798 ápr. 12. alakított iij állam, mely 1803
márc. 10-ig állott fenn. A H.-ban a régi kantonok ön-
állósága megsznt s az állam ügyeit a Luzernben
székel öttagú direktórium vezette. A törvényhozó
hatalmat a szenátus és a nagytanács gyakorolta.
A H.-ot Bonaparte Napóleon els konzul szüntette

meg s aa ú. n. Mediatiomakteval visszaállította

a szövetségi alapon álló Svájci köztársaságot.

Helvey Laura, a Nemzeti Színház tagja, szül.

Aradon 1852 dec. 10. A színiakadémia elvégzése
után mindjárt szerzdtették a Nemzeti Színház-
hoz, hol drámai hsni szerepkörét évtizedeken
át sok sikerrel töltötte be. 1885-ben nül ment
Urváry Lajos publicistához. Kiválóbb szerepei

:

Celiméne, Odette, Fedora, Erzsébet királyné
(Stuart Mária) stb.

Helvia, elkel cordovai családból származó
nö, a filozófus Seneca anyja, akihez számkiveté-
sében a még meglev vigasztaló iratot intézte.

Helvig, Amalie von, szül. Lrüioff bárón, né-
met írón, szül. Weimarban 1776 aug 16., megh.
Berlinben 1831 dec. 17. 1801-ben adta ki legjobb
költeményét : Die Schwestorn von Lesbos. Fér-
jével egyideig Svédországban tartózkodott, 1810.
megint visszatért Németországba s Heidelbergben
fostószettel foglalkozott, majd Berlinbon élt. Mvei
az említetten kívül : Die Schwestern von Korcyra
(1812) ; Die Tageszeiten (1812) ; Die Sagen am
Woifsbrunnon (1821) ; Helene von Toumon (1824).
Ezenkívül lefordította Tegner Prithjof-mondáját.
Életrajzát Bissing H. írta meg (1889).

Helvin, helvit (ásv.), citromsárga vagy sárgás-

barna zsírfény, áttetsz tetraéderek, néha nagy
gömbös halmazok. Kémiai összetételére nézve
kéntartalmú mangán-borill-vasszilikát, képléte

3Be(Mn,Fe,Zn)Si04+(Mn,Fe.Zn)S.
Termhelye : érctelepeken Kapnikbánya, Schwar-
zenberg Szászországban; gránitban Miask az
Uraiban, szienitben Dél-Norvégiában.

Helvius Cinna, Gaius, római költ, a Kr. e. I.

sz.-ban, CatuUus barátja és vele együtt az alexan-
driai költi irány híve. Mve egy mitológiai vonat-

kozásokkal túlterhelt eposz volt, Smi/ma, melyben
Kinyras ciprusi királynak leányával, Myrrhával
ápolt bnös viszonyát írta meg. Vájjon ó volt-e

az a néptribunus, kit a nép Caesar halálakor (í-i'

Kr. e.) agyonütött, nem bizonyos. Mvének néhány
töredékét közli Báhrens Fragmenta poétarum
Romanorum c. gyjteménye (Leipzig 1886).

Helvoet, 1. Hellevoetsluis.

Hely, a lóversenyeknél az elsnek, másodiknak
és harmadiknak beérkezett ló H.-re futott. Ezek
a lovak a sportidioma szerint helyezettek, a töb-

biek helyezotlenek.

Helybeli nemesség (nohilitas localis). ezzel bír-

tak Veszprém vmegyében a szentgáli vadászok és

Erdélyben az ú. n. oppida nobilíum (Dés, Torda,
Nagyenyed) lakosai, akik községileg (egy corpus-

ban) nemesi szabadságot nyertek, de nemességü-
ket csak a maguk körében és községében gyako-
rolhatták.

Helye (Helyas v. Helias), svájci könyvnyom-
dász, szül. a XV. sz. elején ; a beromnsteri egyház
(Aargau kanton) kanonokja volt. Nyomdájából szá-

mos könyv koriútki, többek közt Johjmnes Marcbe-
sinus : Mammotrectus super Bibliámc.mve (1470),

mely a bibUa egyes tételeit lexikonszer földol-

gozásban magyarázza és a Speculum vitae hu-

manae (1473). Sokáig t tekintették az els svájci

könyAmyomtatónak, míg rá nem akadtak egy
1468-ból való baseli nyomtatványra, melyet a
hanaui Ruppel Bertholdnak, Gutenberg egyik ta-

nítványának tulajdonítanak.

Helyérzés. A brön megérezzük az érintést

(nyomás-érzés), de mindegyik esetben azt Í8 meg
tudjuk mondani több-kevesebb pontossággal, hogy
hol történt az érintés. A nyomásérzéseknek ezt a
lokalizációját, amely az ujjak hegyén, a nyelven

milliméterre pontos, a háton azonban centiméte-

reket hibáz, nevezték el H.-nek, máskép az érzé-

sek helyi jegyének. L. Tapintás-
Helyesbítés. 1. Kijarítás és Telekkönyv.
Helyesbít eljáráJs, 1. Esküdtbiróság.
Helyesírás (görög mszóval ortográfia), azon

szabályok összosége, melyek a nyelv írásbeli

használatában érvényesek. A H.-nak vissza kell

adni az él beszédnek lehetleg minél több sa-

játságát, mindenekeltt pedig a hangtani (foneti-

kai) sajátságokat, továbbá a hanglejtést, amit any-

nyira amennyire a H.-i jelekkel eszközlünk. H.-i

jelek: a vessz (,), pontosvessz (;), kettspont (:),

gondolatjel (— ), kötvonal (-), pont (.), felkíáltó-

(!), kérd- (?) és idézjel („ " vagy « »). A szóknak
teljesen kielégít H.-a az eddigi irodalmakban el

nem ért ideál volt.

Ismeretes dolog, hogy kezdetben minden írás

képírás volt s hogy ebbl fejldött egjTészt a
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fogalomírás, pl. a kínaiaknál, másrészt a hangirás
vag>' botüirás, mint az efs^iptomiaknál s a sémi
n<'p<'kn61. A stMnitáktól, jelesen Feniciából kap-

ták Írásuk jeg>'eit a görögök s ezektl a rómaiak.
Mi a kereesttoység fölvételével egyúttal az egy-
háznak írását, a latin ábécét is elfogadtuk a té-

rítktl s alkalmaztuk lassankint egyes jelek-

kel és kombinálásokkal a magyar hangok ki-

ejtéeére.

Az sz hangot egyszeren úgy írták eleink,

hog>' a megfelel lág>' hang jegyét, a z-t alkal-

mazták helyette, mely kódexeinkben egészen ál-

talános. Mellette az Árpádok korában nag>-ban

szerepelt s még a kódexekben is fölmerül itt-ott

egy különös kapcsolat: az se. A késbb elter-

jeiit s moig megmaradt sz mintha a két elbbi
jelölés kombinálása volna, de elfordul a német
írásban is. A zs hangot részint a megfelel ke-

mény hang jegye pótolta, tudniillik az s, részint

pedig a lágy sziszeg z jegje ; g>akran hiány-

jellel különböztették meg ket (a XVI. sz.-ban P,

a XVII-ikben 's, 'z). Végre a kettt egyesítették

a máig megmaradt 2»-ben. A cs hangot szintén a
hozzá legközelebb es hangok jegye pótolta, ré-

szint az *, részint a t- ; a Halotti Beszédben még
mind a kett elfordul: gimüs és gimildc {gy\-

milcs. g>'imilcsik). A kódexek korában már a eh
jeg>- divott, mely a román népeknél is elfordul,

jelesen a latinoknál, a spanyoloknál, azonkívül
az angoloknál, de kérdés, hogjan jutott onnan mi-
hozzánk. De több kódexünkben egy sajátságos

jegje van a cs hangnak, mely ügy látszik magyar
alkotás : a L. Már kódexeink idejében a ez kap-
csolatát is felkapták, mely különbség nélkül <• és

r^ hangot jelentett (az utóbbi értékkel használják

a lengjelek is), de késbb a r hangra szorítkozott.

A XVII. sz.-ban sok írónknál a rz jelent n? han-
got, a iz pedig c hangot : de mások a kétértelm
rz jegyet elhag>^a, a két hangra atzéatt jegje-

kot .líkaimazták. A XIX. sz. elején leginkább Ver-
si 'irhi n>ztönzésére állapodott meg az újabb meg-
1

' 1 ' f'tés: rz és vs. Az li/ ny ty hangokat
;:i különböztették meg az l, n, <-tl, ké-

.. Jioz i, 7, y betket csatoltak : U, ni, ti,lj,

IIj. /;. ly. ny, ty. A második bett kódexeink egy
rt'szcben hiányjel helyettesíti ; így keletkeztek az

[ n' t' ff'
jegyek, melyek a szláv népeknél is hasz-

nálatbán vannak, de nálunk ezek a XVI. sz.-ban

Lsmét kimentek a divatból. Újabban tehát, amint
mai H.-unk megállapodott, sok keUös hetünk
maradt: sz, zs, cs, ds, ly, ny, ty, gy. Nyelvé-
szeink sokféle javaslattal törekedtek ezeket egy-

szerüsíteni. Már Verancsics szótárában (melyet
Velencében nyomtattak 1595.) találkozunk a zs
hangnak velencei x jegyével, pl. xaJc a. m. zsák.

Adámi Mihály (1760. kiadott Sprachkunst-jában)
némely más újítások mellett a zs helyett középen
keresztülhúzott z bett alkalmazott. Ez indította

aztán a XVIII. sz. végén Révait, Révai péld^a
pedig Kerekest, Vörösmartjt s újabban a Magjar
Nyelvr munkásait és másokat arra. hogy a ketts
betk egyszerOsftése mellett küzdjenek. Az új
iskolai H. (1. alább) az utóbbi törekvés mellett

döntött.

A magánhangzók közül legtöbb haj volt a
latinban s olaszban hiányzó ö íi-féle hangokkal.

Ezeket eleinte kénytelenségbl «-val (v. v-vel) je-

lölték, késbb különféle mellékjelekkel különböz-

tették meg az tt betktl. A bécsi és müncheni
kódex az tí-t úgy jelölte, hogj- az u vagy v betre
egy pontot tett, az ö-t pedig alul farkas o-val (p)
irta. Az utóbbi jegy más kódexben is elfordiií s

az alsó jelen kívül némelyik fölül is húzást tesz

rá. Azonkívül az ö hangnak két bets jegyei is

voltak: eu, ev, ew, melyek, való.szinüleg úgy ke-

letkeztek, hogy elbb az Árpádok korában egy
gyakran használt diftongust jelöltek velük (öü), s

midn ez késbb egyszer hanggá lett, a régi

megszokott jegyet mégis megtartották az íráis-

ban ; egészen így keletkezett a franciáknál maig-
lan ha.sznált eu. Az ü hangot kódexeink egy résae

az Írásban nem különbözteti meg az í^tl (pl. az
Ehr. C, Marg. L. stb.), gjakran pedig ketts be-

tvel jelölik iu, iv, yv, yw, ritkábban vi. Ezek a
kapcsolatok a német H.-ban is szerepelnek,

hol az Mi-val ma is találkozunk néha ([Jibung a.

m. Übttng). A XVI. sz.-ban szintén Németország-
ból kaptuk azbu-ts még késbb az ö m betket. A
latin e hang különbség nélkül jelölte a nyilt han-
got s a zárt é-t. A bécsi s müncheni kódex írói

megkülönböztették a kettt, még pedig úgy, hogy
a nyíltat é-vel, a zártat é-vel írták : énd/erék. Ké-
sbb is találkozunk ilyen megkülönböztet kísér-

letekkel, fkép a XVIII. sz. vége óta, de mindig
elmaradt a kívánatos eredmény. A magánhang-
zóknak hosszúságára eleinte semmi gondot nem
fordítottak ; egyes kódexek kettztetéssel jelölték

(koep, koor), ugy mint ma is pl. a német és a Unn
H. Már a XVI. sz. közepe táján pontosan
kezdték jelölni, részint fekv vonással, részint

akcentus-jelekkel : a, á, á. Heltai Gáspár e tekin-

tetben olyan pontosságra töiekedett, hogy a mai
é-nek megfelel akkori két hosszú hangot külön
jeggyel írta: szép, de k^z (kéz). A hosszú ö ü
hangokat csak a XVII. sz.-ban kezdették megkü-
lönb<3ztetni, úgy hogj' a két pont közé egy éles

ékezetet tettek. Ezeket a cifra betket csak a XEX.
sz. elején szorította ki az jegy.

Ami a H.-nak a kiejtéstl való eltávolodását

illeti, inig ez más népeknél sok zavarra ad okot,

addig újabb H.-unkbui csak egy (Ayan eset van,
melyben az írás határozottan elmarad a kiejtésti
s a kiejtés nem is tördik az Írással : az ly esete.

A régi l}/ helyett ma a legtöbb nyelvjárás egysze-
renj hangot ejt, s a kireuu, kályha, gó^a-féle szó-

kat legtöbben Így olvassák még írá^l s nyomta-
tásból is : kiráj, kájha,g6ja. AzonkivUl a zöld-féle

szókat is orszáígszerte így ejtik : fót, zd, de ezeket
még alig-alig találok l nélkül Írva. és ha Írásból

olvasunk vagy szavalimk és szónokolimk, az ^et
még ki is ej^ilk. épp mint pl. a flrancia vers és
szavalás megtartja a prózában már elnémult sxó-

végl e-ket.

Vannak azonban bizonyos szabályokba foglal-

ható esetek, melyekben mai H.-unk, a szófejtés-

nek engedve, eltér a kiejtés hú jelölésétl, me-
lyekben tehát egyébiránt fonetikai irásonk eü-
mológiai írássá válUc Ezek ai esetek aaért érde-

knek, mert éppen olyan bels6 és ktUsö analógiák
uralmát muta^ák, amink a kiejtésben is gyak-
ran módosí^ák a szók alakját Valamint az él-
beszéd iparkodik ^yrésxt s saóosalád tagjait, más-
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részt a különböz szóknak párhuzamos alakjait

egymáshoz hasonlóknak megtartani, épp úgy tö-

rekszik erre mai elfogadott H.-unk. De már
régi nyelvemlékeink Írói, ámbár rendesen csak a

hangzást követik s pl. azt írják tuc, tuggya, inia-

chag, e. h. tudsz, tudja, imádság, mégis gyakran
engednek az etimológiai érzéknek, úgy hogy egyes
ilyen alakokat is találunk nálok : adyunk, modya,
imádság; pedig ezek így hangzanak: aggtjunk,

móggya, imáccság. S hogy mekkora hatással van
re^ik ez a szóelemz ösztön, bizonyítják olyan ön-

kénytelen megkülönböztetéseink, mint i^l. fárad-
ság és fáradtság, holott mindakettöt egyformán
ejtjük : fáraccság. Azt írjuk pl., hog^ nagy fárad-
sággaljár ahegymászás (fáradás, Mühe), ellenben

nagyon ert vett rajtunk a fáradtság (fáradt álla-

pot, Müdigkeit).

Az analógia teszi, hogy nem akarjuk elhomá-
lyosítani egy szó alakjainak összetartozását. Azért
nem fejezzük ki írásban a mássalhangzók lágyu-

lását és keményülését • így írjuk pl. rakd el, kéresd

meg, fogsz, huzliat, láthatd, holott tényleg azt

mondjuk: rágd el, kerezsd meg, foksz, huszhat,

láthadd stb. Azért nem jelöljiik írásban az orr-

hangok alkalmazkodását, tehát : Iwnban, azonban,
ellenben, holott a kiejtés szerint így volna : hmnban,
azomban, ellemben. Ha két szóelem összerakása-

kor ts, ds, gys találkoznak, szintén nem írjak he-

lyettök a valóban ejtett cs hang jegyét, tehát

mentség, bolondság, nagyság, e helyett mencség, bo-

loncság, nacx'ság ; ugyanazon okból írjuk a <-vég
igék felszólító módját fe-sel, nem cs-sel : tarts, ta-

níts. A z-s és sz-s csoportokat is megrizzük, ám-
bár a kiejtésben mindig ss lesz bellük : község,

igazság, készség, ravaszság, e helyett: kösség,

késség stb. A többet, jobbat, állani analógiájára ír-

juk : többnyire, jobbra, állt, ámbár így mondjuk

:

töbnyire, jobra, ált.

Szintén az analógia mködik, mikor l, n, d, tvég
szóthöz j-vel kezdd rag jánil : ilyenkor írásunk
megrzi a t véghangját s a rag^-jét, ámbár kiej-

tésünkben Uy (111. jj) nny ggy tty-vé olvad össze a
kett. Pl. baija, vaUjon, honja, fonjuk, évadja, adj,

partja, bontják, e helyett : baÜya, vaUyon (bajjá,

vájjon), Iwnnya, fonnyuk, évaggya, aggy, partya,
bonytyák. De az sz, z, s vég igetök után nem tart-

juk meg a j-t, mely itt már messzebb eltávozik
eredetétl ; tehát nem vadászj. huzjuk, ásja, ha-
nem ahogy ejtjük : vadászsz, húzzuk, ássa. Néha
látszólagos analógiákat követünk s ennek ered-
ményei" valóságos irodalmi népetimológiák. így
pl. utczárt írunk, mintha ut kicsinyítése vobia, pe-
dig ehhez eredetileg senmii köze nem volt az uccza
nevének, mely szláv eredet szó és valaha ulica
volt. A szabadkozást d-vel írjuk, mert csakugyan
szabaduhii akarunk valamitl, mikor szabadko-
zunk ; de a szó voltakép a szab ige származéka
és a szahatkozás úgy viszonylik a szabadáshoz,
mint pl. a c^alatkozás a csalódás-hoz.
Sok nézeteltérésre ád alkalmat az idegen szók

írása. Amelyek rég meghonosultak, azokra nézve
nincs véleménykülönbség, azokat mindenki ma-
gyarosan Írja: rózsa, zsold,paradicsom sth. Csak
arra nézve nincs egyezés, hogy az újabb korban
átvettek közül melyeket tekintsünk már moghono-
soltaknak s melyeket csak ideiglen befogadott ven-

dégeknek ? Vájjon tehát így írjuk-e : filozófia,

filológia, fizika, telefon, konzervativ ? v. pedig phi-
losophia,philologia, physika, telephon, conservativ
stb. ? Véleményünk szerint jogosult az a törekvés,

hogy azokat az idegen szókat, még a tudományos
mszókat is, melyek a müveit magyar társalgás-

ban általános használatban vannak, lehetleg ma-
gyarosan írjuk, mert ezzel elmozdítjuk e szók-

nak helyes kiejtését. Úgyis elég zavart okozott

már e tekintetben az idegen nyelvek H.-a. Khi-
nát, Algirt és Mekszikót mond a magyar ember,
mert véletlen China, Algier és Mexico volt az
idegen nyelv könyvekben, holott Csín, Aldsir
és Me/ikó (majdnem Mejikó) amaz országok neve.

Algebrát és kioszkot mondunk mindnyájan, holott

az arab és török kiejtés ezt kívánná: aldsabr,

kjösk.

Egészen alaptalan eljárás, ha némelyek a H.
kérdései közé számítják az olyanokat is, hogy
keresztény írandó-e vagy keresztyén, föl-G vagy
fel, apjük-e vagy apjok. Itt nem egy hang-
alaknak kétféle íi'ása közt választunk, mint a H.-

ban, hanem két hangalak közt ; s az eldöntés

attól függ, hogy a két kiejtés közül melyik
van inkább elterjedve. Az ilyeneket nem is a
nyelvtan, hanem az irodalmi szokás fogja eldön-

teni, illetleg sokszor nem is fogja eldönteni, t. i.

olyankor, mikor mind a két kiejtés nagyon el van
terjedve, mint pl. a föl, fölött, mögött és fel, felett,

megett esetében. Csak egyet kell megkívánnunk
az ilyenek használatában: a következetességet.

Nevezetesen nem szabad olyan mesterkélt külön-

böztetésoket tenni, min pl. az, hogy a széphang-
zás vagy megkülönböztetés kedvéért fölmentett,

fölszentelés írandó, ellenben felöntött; feltöltött,

vagy Jiázok, hatok, kardjok, ellenben okuk, soruk,

poruk stb. A magyar kiejtés, az él nyelvjárások

efféle megkülönböztetést nem ismernek. Az utóbbi

években nevezetes intézkedések történtek a H. te-

rén, elször Franciaországban 1900. (1. Francia
nyelv), aztán Németországban 1902. s végre miná-
lunk 1903. A német kormányok megegyeztek a po-

rosz iskolai H. elfogadásában s még további egy-

szei'üsítésóben : megkönnyítették a sziszegk írá-

sát, a th-h\ az eredeti német szókban mindenütt
elhagyták a ^-t {tun. Tor, Mut stb.) s a latin és ro-

mánjövevényszók cbetjét a kétféle kiejtés szerint

k és z bettlvel helyettesítették {Kondiért, Karzer,
Akzent stb.). Ezek a reformok siettették minálunk
is a H. rég vitatott kérdéseinek eldöntését. 1899-

ban a Budai)esti népnevelk egyesülete megokolt
kórvénnyel járult Wlassics Gyula közoktatásügyi

miniszter elé s elpanaszolta, hogy H.-unk ingadozó

ós zavaros állapota tetemesen megnehezíti a nép-

iskola elsrend föladatát, a magyar írás és fo-

galmazás tanítását. A minisztérium kebelében az

ügy eladója e lexikon tanügyi munkatársa:

Körösi Henrik volt; az javaslatára bizta meg a
miniszter Simony i Zsigmondot,liogy dolgozza ki az

iskolai H.-nak rövides könnyen érthet szabályza-

tát. A munkálatot az orsz. közoktatási tanács a hi-

vatott szakértk közremködésével alaposan tár-

gyalta, a reformáló indítványokat elfogadta s a
szabályzatotWlassics Gyula miniszter t903 márc.

14. kelt rendelettel adta ki az iskoláknak. A négy
fontos változtatás a következ : 1. az egyszer c a
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cz helyett ; 2. a kétjegyfi máasalbaiigzók kettözte-

téaének következetesig H.a : megszOnt az a kO-

vetkewttenség, mely szerint a ragozásban ki kel-

lett iml nünd a négy betttt, ellenben pl. a szókép-

zésben nem {fagygyaL, eso/e, lizonynyal ; depog-
,^,,;.. , ir..^rsafi, tamyi ; most tehát amazokat is igy

/TttoA ceae, bizomtyetl) ; 3. az idegen ere-

... ^.. .^ láttti nemr^snk a r<^ir mochonoííaltakat

írjuk magyarosan (A i\taksá),

lianem íi/ükttt is. ati;'
, , küzkele-

tOek >, fizika, pedcufógia, gimná-
zium !>); 4. egybeírjuk ezeket az

i>88zetett néviuáöukat és kötszókat : énveiem,

óróla, aki, ami, amely, amint, amig, ahánvszor
stb. (mint pl. akárki, valaki, valamint, valahány-

szor 8tb.). \*. ü. SimonyiZB.: Az új H. szövege és

magyarázata bvített szójegyzékkel (1908).

Helyesírási jelek, I. H^/esírás.
Hely- és keltbélyegz, 1. Fostai bélyegz.

Helyettes, általában az a személy, aki más
nevében jogi cselekményt végez, nevezetesen jog-

üg}ietet köt, melybl azonban sohasem neki ma-
gának ' " —mélynek, t. i. annak, aki

hely "ga V. kötelezettsége. —
H. a i... ....... ./,. . .^ ., a az, aki az akadályozott

v. távollev tisztviselnek rendszerinti munka-
körét a fennálló szabályok v. esetenkinti intézke-

dés alapján ellátja.

Helyettes esküdt, 1. EskeUbiróság.
Helyettesítés (lat. subsOtutio), 1. az a jog-

viszony, amikor a helyettesmegbízás (mandátum)
alapján a megbízó ügyeit intézi. A megbízás kere-

tén belül, st jóhiszem harmadik személyekkel

szemben ezen túl Is a helyettest a megbízó jogi

helyzete illeti meg. vagyis cselekményei ol^bá

vétetnek, mintha azokat maga a megbízó végezte
vohaa. A helyettes természetesen felelsséggel

tartozflc a megbfzóaak azért a kárért, amelyet

mnlaotásával, véUcesBégével, a megbízás kere-

teinek túUépésével okoxoti Minden jogügyletnél

van helye a H.-nek, Uvéve azokat a jogügylete-

ket, melyeknek elvégxése ssemélyhez kötött.

Ktüönös nagy fontossága van a H.-nek az örök-

jogban. Megküíönböztetjf^ : 1. a közönséges H.-t

(snbstitutio \Tilgaris); 2. a xnszonos H.-t (sobstítntio

rociprüca) ; 3. a hitbizományi H.-t (snbstitntío fldei-

conmiissaria). Arra az esetre, ha az örökhagyó
által kijelölt örökös nem akarna, vagy nem lenne

képes örökölni, az örökhagyónak joga van helyére

egy másik örököst kijelölni, akinek öröklése attól

fQgg, hogy as eisö helyen nevezett örökös akar-e
vagy tnd-« fir%(ttni. Ha az elször kijelölt örökös
végérvényesen örökOs less, akkor a H. hatályát
veszti ; ellenesettwn a helyettesre scáU as Örök-

ség. Lehetséges egysxerre több helyettest is az

örökOs hely^ me^stelölni, nMly esettien a helyet-

tesek egyenlen róoiooodiiok. ny örökös-H. az

egyes öröksOk kOiOtt is ssdtözölhet, s akkor az

.^ubstitntio reoiproca. Ha ezek mellé még egy. az
iinikösödési kapcsolaton kívül álló egyén lesz

helyettesnek kijelölve, úgy a H. mindnárrntdcra

egyenl arányban száll át. Ha több örMcOs rémére
ugyanaz rendeltetik helyettesnek, aldcor az eset-

ben, ha a helyettes mindoi örOUSs réssöre kfllön

kirendeltetett, az a vélelem, hogy az Or&khagyó
a többi örökösök növedékjogát (L o.) ki akarta

zárni és ez alapon a kijelölt helyettes lép a meg-
ürült helyekre, ha azonban a helyettes közösen
lett kirendelve, úgy az örökösödését a növedék-
jog megelzi. A hitbizományi H. (substitntio fldei-

commissaria) kifejezett ntóörökös-nevezés és al>-

ban áll, hogy úgy az els, mint az ez ntán követ-

kez ntóörököst az ötdkhngy megnevezi. Ez az
ntóörökös-nevezés lehet hallgatag is. Ez fordul

el pl. akkor, ha még meg nem született egyén
van örökösnek megjelölve, mert ily esetben annak
megszületéséig a tör\'ényes örökös lesz az ör(ftös

;

továbbá, ha az örökhagyó öröksének megtil^a,

hogy az örökhagyó által reászállott vagyoimU
végrepdelkezzék. L. továbbá Megbízás, Képvise-
let, Örökösnevezée, Végrendeldx öröklés. Utó-

örökös.
2. U., matematikai eljárás, mely a matemati-

kai kifejezések és egyenletek ^szertisítésére
szolgál. így pl., ha az x*-\-ax-\'b==0 másodfokú
egyenletben x helyére y-\-x értéket helyettesitünk
s a értékét — »;,a-nak vesszük, az egyenlet a kö-

vetiíez alakot veszi fel : x*—V4a*-H'í=0 s így
már könnyen megoldható. A H.-eknek, v. amint
mé^ nevezni szokták transzformációknak külö-

nösen az integrálszámításban van nt^ jelentsé-

gük. Ha az a:, ... Xn változók mindenikét megfe-
lelóleg aiX^-|-a,a:,-|-. . . anXn alakú kifejezésével

helyettesitjük, ahol aza-k megbatározott számok,

úgy lineárii homogén H.-t végzünk. Ezt a H.-t,

ha az jr,*-j-a:.*-4- • • . Xn * értékét nem változtatja

meg, ortogonális-nak mondjuk.
3. H. A kémiai átalakulások egj-ik lef^:yako-

ribb esete. Lényege az, hogy valamely vetület
molekulájában egy v. több alkatrészt más újon-

nan belép alkatrész helyettesit. Ha pl. klór-gáz

ecetsavra hat, úgy a kísérleti berendezésti füg-

gen, annak metil gyökében foglalt hidrogén al-

katrészek közül eggyel, kettvel v. mindhárom-
mal sósavvá egyesül és az elvont alkatrészeket

klór helyettesíti az ecetsav molektüájában. Azt
monyuk tehiü, hogy az ecetsavban a hidrogént

klórral helyette«ltettük.

CH..COOH-|-CI,=HCI-l-CH,a.COOH
eoetMT klór sótar monoiüóreoetnT

CH,.COOH-f2Cl,=2HCI-fCHCL.COOH
dUclóreoatMT

CH,.COOH4-3Cl,=3HCl-fCCl,.COOH
tiiklóneet«T

A kémiai átalakulások legiEfisönségesebb alakja, a
csertixmiás (1. o.), ha csak az egyik Tegyületí)en

történ változást vesszük tekintetbe, szintén H.-

nek tekinthet.

Helyettesítési elmélet a helyettnttések és

a helyettesítési csoportok ignMrtottrtvel fog-

lalkozik; Oalvis az algetarai egysnlslefc elmeleté-

ben ismerte fel eaek jelentségét Azóta asonbea
a csoport fogalma lényegesen kibvült, fkép Lie
vizs^^tai nyomán.
Helyettesíthet dttlog (lat rts fungibilis), az.

amely a mindennapi forgalomban és így az egyes
jogviszonyokban nem egyedileg, lianem nüneég
és memqriség (szám. súly. márték) szerint van
meglitttárazva. Ily H. pl. a búza. tojás, vásson,

lisit stb, lesJeUegaetesebb a pénz. A H. is lehet

bdyetteettlietetiai dcdog, amikor határozottan

meg van jelölve, hogy pl. ugyanazt a 100 drb
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Mária Terézia tallért kell visszaadni teljesítésül.

A H. egyszersmind elhasználható is, de az elhasz-

nálható dolgok nem mind helyettesíthetk.

Helyettesít faj (növ.), két közelrl rokon faj,

amely egymást két világrészben (Asanmi Eui'o-

paeum és A. Canadense, Platanus orientális és P.

occidentalis), két külön hegységben (Erdélyben a
Rhododendron myrtifolium, az Alpesekben a R.

ferrugineum), kétféle talajon: mészen (Rhododen-
dron hirsutum) és grániton (ferrugineum), helyet-

tesíti. A H. gyakran közös eredetre vall, késbb
a más-másféle körülmény között változtatta meg
a most fajt alkotó bélyeget.

Helyettesít katona (ü'anc. ramplagant), az
általános védkötelezettség elfogadása eltt a véd-

kötelesnek megengedtetett, hogy egy szolgálatra

képes embert fogadjon, aki helyette szolgált. Több
államban és ami hadseregünknél is ezt az eljá-

rást oda módosították, hogy a katonai szolgálat

alól való felmentését kivánó egy bizonyos össze-

get fizetett az államnak, amely azután valamely
jóviseletü, ügyes, kiszolgált altisztet fogadott új-

ból szolgálatba ; ezeket nevezték H.-nak.

Helyezés, 1. Heli/.

Helyezetlen, 1. Hely.
Helyhatározó, a mondatban azon mellékrész,

mely az alany cselekvése vagy szenvedése helyét

határozza meg ; kifejezi, hogy valami hol van
vagy hol történik, honnan jön és hova törekszik

vagy irányul. E szerint a H.-k 3 csopoi-ti-a osz-

lanak : 1. a helybenléteit jelentk, a hol kérdésre

;

2. a helybe- vagy helyremozdulást jelentök, a
liova, merre, miféle kérdésre, és .3. a helybölmoz-
dulást jelentök, a Iwnnan kérdésre. V. ö. Simo-
nyi Zs., A magyar határozók (akadémiai pálya-

munka, két kötet, Budapest, a M. Tud. Akadémia
kiadása, 1888—95). L. Határozó.

Helyhatóság, 1. Törvényhatóság, Rendrség,
Község.
Helyhatósági szabályrendeletek^áíaÍMÍMmoA;^.

A törvényeken felül, amelyek a jogrend legfonto-

sabb alapelveit szabályozzák, minden ország jog-

rendszerében nagy jelentség jut a rendeletek (ki-

rályi, fleg miniszteri rendeletek) mellett a hely-

hatóságok (törvényhatóságok és községek) köz-
gylései által alkotott rendeleteknek. Ezek a H.
Tágabb értelemben ide sorolhatók némely állami,

helyi (területi) hatóságok (pl. a budapesti állam-

rendrség fkapitánya) által törvényes hatáskö-
rükben kiadott és szabályt tartalmazó rendeletek
is. A törvény és a miniszteri rendelet az egész
államnak (v. akár csak egy részének) területére

szólhat és különösen a törvény bármely ügyet sza-

bályozhat. A helyhatóságok azonban szabályren-
deleteket csak saját területükre és a törvények
által nekik engedett keretben (ügykörökben), szó-

val csak az hatáskörükbe tartozó ügyekben al-

kothatnak. A H. törvénnyel és törvényes felsbb
rendeletekkel nem ellenkezhetnek; a községek
szabályrendeletei többi közt saját vármegyéjük
szabályrendeleteivel sem. Az alkotmányjog terén a
helyhatósági szabályrendelet nem jogfon-ás, mert
az alkotmány törvényeken és törvényerej szoká-
son alapul. A magánjog terén is ma csak kivételes
a H. szerepe (pl. városi lakbérszabályrendeletek).
Büntetjogi téren csak a rendri kihágásoknak

nyilvánítható cselekmények meghatározása körül
alkothatnak a vármegyei városi törvényhatóságok
és a rendezett tanácsú városok helyhatósági sza-

bályrendeletei jogforrást.A rendelet útján való jog-
alkotásnak, H.-nek is, tulajdonképeni területe a
közigazgatási jog. A közigazgatási ügyeknek igen
sok részletben való szabályozását maguk a törvé-

nyek a helyhatóság hatáskörébe utalják (pl. az
ipartörvény alapján az iparengedélyhez kötött ipa-

rok zésére nézve a törvényhatóságok által alko-

tandó H.); vannak ugyanis részletek, amelyeket az
eltér helyi viszonyok miatt az állami központból
jól szabályozni vagy országszerte egységesen
szabályozni nem lehet, hanem a helyhatóságolc

által kell H.-kel szabályoztatni. A törvényható-
sági szabályrendeletek az illetékes miniszterek
által leend megersítést, jóváhagyást, a községi
szabályrendeletek vármegyei jóváhagyást igé-

nyelnek. Annak elnyerése eltt — kivéve a tör-

vényekben említett kivételeket (pl. a rendri kihá-

gást megállapító szabályrendeleteket sürgs szük-
ség esetében) — végre nem hajthatók. A H. ér-

vényességéhez a kihirdetés is szükséges. A vár-

megyei szabályrendeletek a vármegyei hivatalos
lapban, a városi törvónyhatós^ok és a községek
szabályrendeletei a helyben szokásos módon (pl.

falragaszok útján, községházán kifüggesztés,

kidobolás stb. útján) hirdetendk ki. Az annak
rendje szerint létrejött és kihirdetett szabályren-

delet a maga hatályossága körében éppen oly kö-

telez mindenkire, mint a törvénj'. A törvénye-
sen megalkotott H. a bírói és közigazgatási ha-
tóságokat is kötelezik ; a bíróságoknak azonban
megvan az a joguk, hogy mint minden rendeletet,

úgy a H.-et is, mieltt alkalmaznák.a törvényesség
szempontjából vizsgálat tárgyává tegyék. A Ko-
losvári-Óvári-féle gyjtemény (M. Törvényható-
ságok jogszabályainak gyjt., kiadja a M. Tud.
Akad.) csak régi történeti érdek H. gyjte-
ménye. A most hatályban lév H. csak várme-
gyénkint, illetleg városonkint gyjtetnek össze

ogy-egy kiadványba. Különös gondosságot fordít

helyhatósági szabályrendeleteinek gyjteményes
kiadására a székesfváros.

Réffi jogéletünknek a törvényhozás által csak

szórványosan kielégített szükségleteit a jognak
igen sok szakában a helyhatóságok elégítették

ki statútumaikban foglalt szabályokkal. Megkü-
lönböztetendök különösen: 1. Horvát-Szlavon-
és Dalmátországok közgylésein (Congregatio

regnicolaris) hozott statútumok. Újabban jelesül

a horvát-magyar kiegyezésrl szóló 1868. XXX.
t.-cikk -i8. §-a szerint Horvát-Szlavon- és Dal-

raátország a nem közös, tehát az önkonnányzatl
jog (autonómia) körébe es ügyekben önálló tör-

vényhozási joggal bír. A horvát országgylés (így

kell nevezni, mert a törvény egyenesen akként
nevezi, ámbár közjogilag helyesebben tartomány-

gylésnek kellett volna nevezni, németül nem
Reichstag, hanem Landtag) tehát ezentúl nem
statútumokat, hanem törvényeket hoz. — 2. Vár-

megyei statútumok. Vannak példák, hogy maga
az országos törvényhozás a helybeli viszonyok

rendezését a megyékre bízta, pl. 1608. Kor. u.

Xlll. a jobbágyok elbocsátását ; 1723. LXVl. a cse-

lédügyet ; 1723. CIX. a tzveszély elleni intézke-
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déseket ; 1729. Xil. a bwtiiuntfrittrt. — 3. A sza-

bad tár. vnktnk gitántumú, aMtjek a pnvUe-

giumokoo atavBlö fOflflmliKli Jogot fejtenék ki

iémIiiImiiiMii II KüIöoOaeB tmlwiak- a turnoki Ta-

rosok iMrtatumai. iiiiiiijfinMir joga az á. n. tár-

n<^ Jog (in taTenical^ mlg • aanmélyniftl

városok statatamai áHaláaosatab Tanai iog rood-

soeréivé aen atalreltak. — 4. kiástok U kmok
három kgrületteek joga. melyet 1751 (máro. 6.)

Mária TeiMa ccMtett meg (Artícali Jazygom
et riimanomm. 84b dkk, Pononyban jelent meg
1751.). mig ax 1799-iki statotmnokat József ná-

dor erAeltette meg (mindkett együtt Pesten 1844.
]•'"" "'"'j Statuta pro jadiciis Ja^gun et Cn-

im alatt). — 5. A i^fámuarosok mvim-
'"f-nnai, mely«to4 ai 1791. LXVII.

t iött WMÉflM UjpottBi&iiTiiak nynj-

t ...^ -, _. 'TTféB^bíaUL dlnMiéstnem nyer-

tek. — «. A Xri szepesi városokMk UL Mg-
mond Ifiogyel királytiU IMI. Krakóbao megersí-
tett statntomaik. m^y^ • mimidpáHs jognak

alapj&t teszik.- 7. Ikprwiesitdt (Tnropotye) stata-

tarins joga. Legécdekesebb ebben a 24 község

liOtosaiiiak a zágxAtai káptalan eltt örökbeval-

lás alakjában történt kölcsöns tartTégré foga-

dása 1560.. mit Rudolf király lfi62 néro. & hely-

benhagyott. — 8. Fiutne város és kerüleléitek l.

Ferdinánd által 1529. helybenhagyott és késbbi
statntomai.

Erdélyben, amelynek egész joga 1526 eltt Ma-
gyarország közönséges joga irányában esak ma-
nidp^Uia jog rot%, méíj esak 1686 s kSHoösen
1540 óta alakalt fináUó jogTBodsiaxéii emltteadö

:

1 . a székely nemzet különös joga és 2.

»

szász

tienuetnek különös joga. Bz ntóbtaiiMk TaJóságos

kodiflkádója In)ataB(Lo.) Mátyás bcMsóltnács-
ncdnuc hatósáfi felszólításra késziteftt mmikája,
iupIv- juriura mnnicipalium Saxonnm in

Tran>\ ira alatt Báthory István 1583 febr.

18. mgsiMlett. — 8. Egyes mefífdauk, ssHuh
nde, ssabad JUr. vároeokmak s iaxás ktfyehuk
stattttomai.

Htíyhez kötött jelzk (TMátu A yasáti biz-

tosító berendelések lényeges alkotócéssri a H.,

amelyekkd már eMre nagyobb táTdságim a
vMáti saolgálatlMHi látható jázésekeC aAiak. (L.

Jelaések a Tasokaknál dm alatt is; továbbá L a
cSoabada, «LflMan9 és aMegáiy» s a Biztoeftó be-

reodeiéssk a vasutakBál eikksket is.) E»k a
követtcestt

:

A) Eljelzk. Bz árbocaca ancelt mozgattiató

tárcsával biró jelsó. Az eUjelsTel adott Jelaéaek

:

<<Szabad» ni^ppal a tárcsa laj^ a Yétgéaj kié
fordítva, vagy vízszintesen áll ; sOlátbeo lébér vi-

li^ a vonat felé. •Lassan* lu^P^ • tarosa aOkl

lapjával a vonat felé fordttva. sOtétboft aSld világ

a vMiat felé. Az eUil^ió azt mntatía, hogy a
hozzátartozó fójelzó «8sahadB-ra, v. «Megál]j»Hra

vui :;!; tva. Ez tehát esak AgyetaneateM Jelz.

Hl jilz rt minden bejárati J^ eltt te nftkség

szerint más helyhez kötött jelzö eltt is fel kell

állítani, ha oz a helyhoz kötött jelz az iliotó vo-

nalrészre megállapított fékátnak megfelel távol-

ságból nem látható. Az eljelzöt a hozzátartozó

fójelz eltt az illet voniürésae megállapított

tékútnak megfelel távolságban kril feláUitanl

Révai ítan LewScona. IX. fcOL

abból a oélbúl, hogy a vonat még a íjelzó eltt

bili—i laílWftiW lsgy»«.A fljislrt és az ei6-

jeMMMttt MHMMtongitaiekkelllsnnl olvká-

p«, kogy a két jeh vagy egynerre legyen áUtt*

ható, vagy az eljelz csak altkor legyen «8n>
bad>-ra áUltható, te eldsleg a f«pz6 cSza-

bad»-ra állíttatott ésTtBeiitafdJelz«MegáIUi>-fa
csak akkor legyn áUMkató, ha mogeizlefr az
eUjeljft «LMna»«» áOfttatott. Snbváayos állás-

ban minden eiJ^MBsk «LasBm» Jelzést kell mu-
tatni.

6) Térközjelzk, lejánM jelzk, vdoánytí'
jelzk és kijárati ietíók. Bank magas árbera
szer^mozgathat fcawwjslifik,másnéven 8»ma»
fórok. Az saskkel aiolt jelséeek : <Szabad» vagy
(Szabad az egyenes irányban* (k^árati jelzknél

:

cSzabad* vagy cSzabad a fvonalra^) nappal a
jelzAárboc egy ksija a menet irányában nézve
johhra 4 fokú szög alatt fólíolé áU : sötétben

egy fehér világ a vonat felé. «Szabad az elága-

zásba* (kijándú j^zknél: «8zabad a második
vonalra*) nappal a jelzárboc két karja a menet
irányában nézve jobbra 46 fokú szög alatt föl-

felé áll ; sötétben két fehér világ a vonat felé.

Minden további elágazást, illetleg kijáratot vagy
ngyanazon az árbocon nappal egy további kvral,
sötétben egy további fehér világgal, vagy ped%
külön fölállitott árbocon kell jelezni. aMegállj*

nappal a jelzárboc egy karja a menet ii^yá-
ban nézve jobbra vízszintesen áll ; stéttMD egy
vörös világ a vonat felé.

A térközidzok vonaLasakMBOkat határotaiak s

azokat a távolságokat (téAOflOkeQ szatilákmsg,
amelyekben a vonatok egyaiAst kAveOietk és
jelzik, hogy a köveftee vonala«akasri>a tasJbsA^

bskakiAy, Tigy nem. Szabványos áUártan min-

den tárkft^elzMk cMegáUj* Jelzést kell mo-
tatnia (L.Térközbiztoelt berendezés alatt is.)

A betáraÜjelzk állomást^ (forgalmi kitér(ft),

nályAgsiásnk. pélyaartiha fekv vágányke-
isMttaéSBk és vágányfonódissk Mesésére va-

lók. Jelztt, hogy a vionst as áUomAshs (forgahni

kiléfbe) bc^íárhat^ v. sem és hogy a vonat az
egyenesbe . az eiAgaoisba hataMM be. Páiya-

elága^kaoknál. pályaairiben fekv váginykereos-
teleseknél és vágányfonódásoknál azt maláriák,
hegy a Mswtt hsiyen as áthaladás asabad^ r.

nem. Mlmiwi vonal résaére kttlOn-ktiln jeMt
kaU fWtfmani Fályaelágaiásoknál minden me-
etháiiyt Jelesni kell.

A bejárati jelaket a helyi viszmiyoknak meg-
felel, de legalább 100 m. távolságra kell felálli-

tani az állomás (forgahni kitér) legkülsbb vál-

tjától. iUetleg az állomás (forgalmi kitér), pá-

lyiniágiiÉs, pályaarinben fekv ksresateaés t.

vágányftmdás ama poB^ eltt, melyeC fwdwml
kell. Abban as esetben,ha a tolatástric reodssettart

a bejárati vágányon végestetnek, attor a bejá-

rati jelzket legalább 60 m. távoisÉgm keU felál-

Utáni ama pont (tolató határt me^dell clp)
eltt, ameddig tolatni satbad. A beprati jelzk-
nek szabványosan MegáDj ! Jelaéetkell nratatnlok.

Pályaelágazásoknál, pályasiliriMi vágánykeresa-
teiiHKtnM t. vágányftndásnknál a bejárati Jel-

zk oly ss^ezeti ffiggésben legyenek, hogy
nündenkor csak az egyOc irányból Jöv vonatnak



Htelyher kötött Jeízök -^ 722 - Helyiérdek vasutak

legyen ajelz Szabad !-ra állítható. A bejárati jel-

zket hallható (ellenrz csongetyü) v. látható, v.

mmdkét ellenrz berendezéssel ia felszerelik,

amelyek a jelzknek a Megállj !-ra való állását

jelzik.

A vágányútjelzk különleges viszonyok közt
alkalmaztatnak és a bejárati, illetleg a kijárati

jelzkkel nem jelzett vágányutakat jelölik meg.
Ezeknek a váltókkal, a bejárati, illetleg a kijá-

rati jelzkkel összefüggésben kell állaniok. Szab-
ványos állásban minden vágányútjelznek Meg-
állj ! jelzést kell mutatnia.

A kijárati jelzk azt mutatják, hogy az állo-

másból (forgalmi kitérbl) a vonat kimehet-e v.

nem, és ha igen, melyik vonalra. Szabványos ál-

lásban minden kijárati jelznek Megállj ! jelzést

kell mutatnia. Kijárati jelzket csak ott kell al-

kalmazni, ahol az állomások központi váltóállító

berendezésekkel, a folyó pálya pedig térközbizto-

sító berendezéseklíel van felszerelve.

C) Az állandó lassú menetjelzk a vonalon oly

pályarészek megjelölésére valók, amelyeken a
vonatok huzamosabb idn át csak mérsékelt se-

bességgel haladhatnak. Jelzésük Lassan !, nappal
a jelzárboc karja a menet irányában nézve
jobbra 45 fokú szög alatt lefelé áll ; sötétben zöld

világ a vonat felé, fehér világ az ellenkez
irányban.

D) A tolatás-jelzk mozgatható tárcsajelzk, s

azt a pontot jelölik meg, amelyen túl a jelznek
« Tilos a tolatás » állása esetén tolatni nem sza-

bad. Jelzésük: «Szabad a tolatás» nappal tárcsá-

juk lapja a vágány felé fordítva, v. vízszintesen

áll ; sötétben fehér világ, a szükséghez képest az
egyik V, mindkét irány felé. « Tilos a tolatás»

nappal a kékszín tárcsa a menet irányára mer-
legesen áll; sötétben kék világ a menetirány
felé.

E) Helyiérdek vasutakon az állomások eltt
elöjelzövel összekötött bejárati jelzk nem szük-
ségesek, a bejárati váltó eltt a fékútnak meg-
felel távolságban szilárdan álló kerek tárcsa-
jelzt kell felállítani, amely jelzi a vonatnak, hogy
állomáshoz közeledik ; és pedig nappal a vonat
felé fordított zöld tárcsával, sötétben zöld világú
lámpással.

F) Váltójelzk, fvasutakon alkalmaztatnak,
8 a váltó állításával együttesen állíttatnak. A
váltójelz fehér és zöld négyszöggel mutatja,
hogy «A váltó az egyenes irányban áll», ha a
váltó a rajta áthaladó járómüvet a kedvezbb
irányban vezeti; és «A váltó a kitér irányban
áll», ha a váltó a rajta áthaladó járómvet a ked-
veztlenebb irányba vezeti.

O) AE. közé tartoznak végül a védöjelzök ós

irányjelzök is, amelyek a régi rendszer bizto-

sító berendezések keretében létesültek, s ame-
lyek ma már csak arra az átmeneti idtartamra
érvényesek, amelyen belül az 1906. évi új jelzési

utasításnak megfelelen az eljelzökkel összekö-
tött bejárati jelzket fel kell állítani.

a) VHjelzök lehetnek tárcsajelzök, vagy karos
jelzk. Ezek állomások (forgalmi kitérk), pálya-
elágazások és pályaszlnben fekv vágánykeresz-
tezések fedezésére valók. Jelzik, hogy a vonat
az állomásba (forgalmi kitérbe) bejárhat-e, vagy

nem. Pályaelágazásoknál v. pályaszínben fekv
vágánykeresztezéseknél azt mutatják, hogy a
fedezett helyen az áthaladás szabad-e, vagy nem.
Szerepük tehát ugyanaz volt, mint az új elvek
szerinti bejárati jelzké ma ; de a védjelzket az
állomás (forgalmi kitér) legkülsbb váltójától,

illetleg az állomás, pályaelágazás, vagy pálya-
keresztezések ama pontjától, melyet fedezni kell,

rendszerint 500 méter (helyiérdek vasutakon
300 méter) távolságon kell elhelyezni. A véd-
jelzknek szabványosan « Megállj)) jelzést kell

mutatniok. A védöjelzövel adott jelzések a tár-

csával vagy karral ugyanazok, mint a tárcsa-
jelzkkel, vagy karosjelzökkel, de sötétben a
"Szabad)) jelzés zöld világ és a «Megálljo jelzés

vörös világ a vonat felé.

h) A régi jelzési utasításban a wBejárati jel-

zk))-nek nevezett jelzk most irányjelzknek
neveztetnek ; ezek a bejárati váltó eltt rendsze-
rint 50—100 m. távolságban vannak felállítva,

vagy egyes esetekben — a védjelzökre megha-
tározott távolságra kihelyezve — azokat helyet-
tesítik; az utóbbi esetben sötétben fehér világ

helyett zöld világot kell mutatniok a vonat felé.

Hely-Hutchinson, 1. HuP'Mnson.
Helyi alkalmazás (ném. Lokalanstellung), csa-

patszolgálatra kevésbbé, hanem csak irodái szol-

gálatra alkalmas tisztek a H.-ba helyeztetnek át

végleges nyugdíjaztatásuk eltt. Alkalmaztatásuk
alatt ezen tisztek, ha feladatuknak minden tekin-
tetben megfelelnek, el is léptethetek.

Helyi árú v. loco-árú, az az árú, amely a piacon
készletbon van, melyet tehát vétel esetén azonnal
szállítani lehet.

Helyi bohózat, 1. Bohózat.
Helyi díjszabás, 1. Díjszabás.
Helyiérdek vasutak (franc. Chemins defer

intérét local' ang. lAght Railways ; ném. Vici-

nalbahnen, Localbahnen). Az els vasúti vonalak
keletkezésénél minden állam jó ideig természet-
szerleg arra törekedett, hogy a kiviteli forgalom
irányai szerint valamennyi vasúti vonala az or-

szág fvárosába fusson össze. Ezek a sugárirányú
fvonalak mind elsrend fpályáknak épültek és
felette nagy tkebefektetéssel jártak. A konti-

nensek f- és nagyvárosai ennek a centralizáló

vasútépít poütikának köszönhették az újabb idk-
ben elért rohamos fejldésüket. Lassanként azon-
ban a vidék is, mely a fvasúti vonalakat eleinte

csak a fejletlen közutakon közelíthette meg, érezni
kezdte a vasút hiányát. A közgazdaság és keres-
kedelem fejldésével a kisebb helyi forgalom sem
nélkülözhette többé a vasutat. És viszont nyilván-
valóvá vált, hogy ahol vasút van, ott a közgaz-
daság, kereskedelem és kultiira rohamos fejldés-

nek indul.Adrága fvonalak megépítése után tohát

minden törekvés oda iráujiilt, hogy egyes vidé-

kek és kisebb városok számára egyszerbb és ol-

csóbb, habár csekélyebb teljesltképességú vasúti
vonalak jöjjenek létre. Ezeknek szétágazó háló-

zatai azután a fvonalaknak is gyjt, tápláló

ereivé váltak.

Hazánkban ennek a feladatnak eleinte másod-
rangú, mellékvasutak építésével próbáltak meg-
felelni, így jöttök létre a múlt század hetvenes

éveinek elején az osztrák-magj'ar államvasút-tár-
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saság valkámj-perjámosi, twtek^-németbogsáni
i^ tótmegyer—nyürai mellékvonalai. Ugyanez
idót^t állami kiUtségea megépültek a vúmos'
györk— gifönayösi, fUzesabony—egri másodrend
•Bárayronjak ée az ú. n. gömöri iparvasutak.

Mind e vonalak azonban még mindig nem vonhatr

ták ki magukat teljesen a fövasatak szabványtára

kászfilt, drágább épitéei és üzlotkezelési rendsza-

bályok alól. R féleredmények után tehát mind-
h'\ lópett az egészen olcsó és ^yszer

latr osak hdui érdeket szolgáló
' ' ^ ítésének kérdése.

>zás ez irányban intéz-

K .1 tu « iucg> ében hosszú évek vai-
i\..'.. pult ax els magyar helyiérdek

'• 7v>vi tww/naA Aradtól—
E vasutat az 1875. évi

......;. Annak létrejöttét a helyi

valamint Boros Béni vezetömér-
.!iul önfeláldozó, együttes úttör
il, pusztán az érdekeltek hozzá-

rült végre megteremteni és 1877.

ii I : átadni. E vasút kilométerje átlag

:: •

.

*) koronába került. Ezzel megvolt
ri kell olcsó, szerényigényú, csupán

i. t szolgáló vasutat építeni és tizem-

beu tarttuii.

A H. hálózatának igazi kifejldése azonban ha-

zánkban csak az e tekintetben korszakotalkotó

IfifiO. évi XXXI. t.-c. szentesítésével veszi kez-
' ....

->,S.IV.t.-c.-kelegé-

ja, hogj- a m. kir.

illami kamat-
- kötelesek a

•'••' a tény-

bbit.-c.

„..,.... j..;ulást is

i>izt.'sit és a vasút llnancirozását nagjmértékben
lut'írkönnyíti. Megállapítja u. i., hogy az építési

tökének csak 35Vo-a biztositwidó törzsrészvé-

nyek alapján egybegyjtött készpénz-hozzájáru-

lásokban és áUams^lyben ; míg 6ö*/o-a elsbb-

ségi részvények kibocsátásával és értékesítésével

fedezhet.
Mindez azonban nem lett volna elegend a

mag>'ar H. meglepen rohamos elszaporodásá-

hoz és fejldéséhez, ha rendkívül meg nem köny-
nyitették volna ezt még 1884-tI kezdve az ú. n.

s uhiáni/s:er:ödéssel is, ül. az abban megadott
' Kivezményekkel. Ez az üzletkezelési

1. i. megállapította a Máv. (illetleg az

"'rtosltást élvez vasutak) részére

t<i^ díjtétdekd, melyek fejében

.; V .. . ....i.|..kba beágazó H. üzletét keaelni tar-

toztak. Ez a határozott alapokon megszabott üz-
.^ '»:/^i díjazás teszi IcÁetövé azt, hogy az

lások sohase eaéaiúiemék. föl m^ a

/ védelmez H.-on sem a H. bmtto-bevé-

toltMt. Ez azután biztosította azt, hogy az üzleti

bevételnek bizonyos aránylagos része minden kö-

rülmények között as dsöMwégi részvénytke ka-

matoztatására legyen fordltliató.

Nyilvánvaló, hogy a H. törvényének ez a libe-

rális magjarázata, amelj* a szabványszerzdés-

ben megnyilatkozott s amit méltán lehet burkolt,

másodszori államseg&ynek nevezni, rendkívül

megkönnyítette az elsbbségi részvények elhe-

lyezését, mert azok ktunatoztatásának kockázatát

a minimumra csökkentette. Ezzel a H. financiro-

zása biztos alapokat nyert (L Állami kezelés).

Késbb (190.) a szabványszerzdésben az ön-

költségek megtérítésérl áttértek az üzleti bevé-

tel százalékos megosztásának rend.szerére, ami
a H. és az üzemkezel Máv. között még nagyobb
érdekközösséget teremtett meg.
Ezeken az alapokon fejldött ki nálunk arány-

lag rövid id latt a H. azon jellegzetes típusa,

amely a magyar H. túlnyomó többségét jcUemzi.

Számokban ki sem fejezhet az az általános köz-

gazdasági és kulturális haszon, ami a H. rohamos
elterjedését nyomon követte. Ezeknek a U.-nak

a hálózata most már messze túlhaladja az állam
tulajdonában lév vasutaknak, st az összes többi

vasutaknak együttes hosszát is. 1911. év végén
volt ugyanis

:

Ax illMiTanit keael^aébra lévA H. ... 9,4933 km.
MaráaTjunUk < • «... 886 «

Önfiló ftaemtt H. _ ... ... „. .. 716 .

Okms H. ... 11,034.3 km.

Ellenben f&vasúti és egyéb vonal volt

:

Az ilUm tulajdonában ... — ... _. 8,186-1 ka.
Magánvasutak 1,980 <

... 10,0651 kM.

A kOsforgalmi Tamtak Skms hosssa
tehit (a kfizúti rároai aantak aél-

kfil) as 1911. ér TPgéa 81,099-4 ka.

volt.

A H. építésének és forgalmi berendezésének

eg>szeriisítésére a 7635/1889. közm. és közi. mi-

nisztori rendelettelkiadott vIrányadó alapelvek*

szabták meg általánosságban azokat a könnyíté-

seket és l^vezményeket, amelyekkel az áUam
a H. létrejöttét elsegíti. így mszaki szempont-

ból a U. fjellege, hogy töltései, bevágásai, ka-

vics- (esetleg homok-) ágyazata, talpfái jóval ki-

sebb méretek, mint a fÖvasutakéL Legnagyobb
sínszelvényk általában 23*6 kg. A sínek azeltt

öOOO kg., újabban 6000 kg. keréknyomásra szá-

mított talpfaelosztás szerint vannak lefektetve.

A mozdonyok tengelynyomása csak 10— 1 1 1. közt

variál. A vonatok maximális sebessége 40 km., de

a gyakorlatban rendszerint ennél is kevesebb,

üarangjeizésük nincs és az állomások közellétét

csakis íixtáblák jelzik. Az állomási mellékvágá-

nyokban a YÜiók állását sem kell jelezni. A H.

csupán nappali forgalomra vannak berendezve.

Ezért az útátjárók sincsenek s<Mrompóval lezárva

8 az r^ is kisebb számban alkalmazhatók. Ma-
gasépitményeik a lehetségig egvanrtdc s áUo-

mási ssemélyzetak is nagyréeiben egyszerbb
kategriából áU. V. ö. Dobiedá Sándor, Helyi-

érdek vasotaink alapítása, építése és fiileta

(ÜadtaaMagy. méraök-építészegylet 1892); Haiek
Károly, A helyiérdek vasatakról (Közgazdasági

szakkönyvtár 22. fttzet, 1910); Oncsy Béla,

A helyiérdek vasutak (a Magy. mérnök- és épi-

tészegylet közlönye 1911, 28. sz.).

Helyi értékek az értéktzsdéndc azon papírjai,

melyek az illet piacot ktllönöskép jellemzik. így
pl. nálunk H. a malmok, takarékpénztárak, köz-

leked vállalatok és n^iáBy iparvállalat részvé-

nyei. A H.-ben rradesooi lúncs határidflziet.
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Helyi érzéstelenítés,ma igen megszokottmód-
szer a mtétek fájdalmatlan elvégzésére. Az ér-

zéstelenítend testrész idegeit valamely érzés-

telenít szer (kokain, novokain, storain, alipin

stb.) oldatával, leginkább novokainnal bénítjuk

s ezáltal a mtéti terület teljes érzéstelenségét

érhetjük el. A H.-nek több mód[ja van, legrégibb

az inflltráeiós érzéstelenítés, amikor a mtéti
területet iníiltráljuk az érzéstelenít oldattal

(Schleich), ennél jobb az érzéstelenítend terület

körülfocskendezése ; még jobb ú. n. vezetési érzés-

telenítés, amidn a míítéti : ületet ellátó ideg-

törzsekhez fecskendezzük be a folyadékot. Az
utóbbit regionális érzéstelenítésnek nevezzük.Nem
minden testrész alkalmas egyaránt a H.-hez, de

ma már a H. módszerei annyira ki vannak fej-

ldve, hogy szükség esetén bármely operáció el-

végezhet H.-ben. V. ö. Braun, Lokalanaesthesie

(m. k. 1913).

Helyi fauna, bizonyos helyen él állatok összes-

Helyi ftberendezések, 1. Ftés.
Helyi id, valamely hely meridiánjára érvé-

nyes középid. Egy középnap alatt érlgök t. i.

azt az idközt, amely egy képzelt, az ég egyen-
lítjén egyenletesen haladó Napnak két delelése

V. meridiánátmenete között eltelik. A Föld ösz-

szes meridiánjain tehát fokozatosan, egymásután
halad át a Nap. Innét van, hogy pl. dél egyszerre

nem az egész földön van, hanem csak egyetlen

délkör mentén, t. i. azon a meridiánon, amely
éppen a Napon átmegy. A Nap látszólag K.-rl

Ny. felé mozog és ezért pl. elbb delel egy oly he-

lyen, melynek meridiánja K.-re, késbben pedig oly

helyen, melynek meridiánja Ny.-ra van valamely
adott helytl, mondjuk pl. Budapesttl. Mikor a

Nap Budapesten delel, Kolozsváron már elmúlt

dél. Fiúméban pedig csak késbb lesz dél. Minden
helynek megvan tehát a saját helyi ideje s a
helyi idk közötti különbség egyenl az illet he-

lyek földrajzi hosszúságainak különbségével. Pl.

Budapest meridiánján a Nap 1 órával és 7 perc-

cel elbb megy át, mint Paris meridiánján, a két

város helyi ideje között tehát ennyi a különbség.

A valódi Nap delelése szerint nem lehet az idt
számítani azért, mert a valódi Nap nem az egyen-
lítben, hanem ehhez ferde síkban, az ekhp-
tlkában mozog, nem egyenletes sebességgel

;

ezért két delelése között eltel id sohasem
egyenl. A H. meghatározása a Nap állásának

megfigyelésével történhetik (ha nem kívánunk
Igen nagy pontosságot) az idegyenlet figyelembe-

vételével. Az idegyonlet a középid és a valódi

napidö közti különbség, másszóval a képzelt kö-

zópnap és a valódi Nap óraszögeinek különbsége.

A mai kiterjedt éS gyors forgalom mellett a sok-

féle H. komoly akadályul szolgál. Ezért vezették
be az egységes vagy zónaidt. Nemzetközi egyez-
mény szerint alapmeridiánnak a greenwichit fo-

gadták el s a Földnek 16 hosszuságfokot átölel
sávjaiban egyszerre ugyanaz az id érvényes,
amely a greenwichitl csak egész órákban külön-
bözik. Magyarországon az ú. n. középourópai ér-

vényes, amely a Greenwichtöl lö'-nyira K.-re
esö meridiánnak helyi idje. Mivel Budapest hosz-
Bzusága tényleg 19» 3' 49-5", azért a zónaid és

Budapest helyi Ideje között annyi különbség van,

amennyi 19» 3' 49-5"—150=40 3' 49-5"-nak idben
megfelel. P egyenl lévén 4 idperccel, ez a kü-
lönbség kitesz 16 percet és 15"3 másodpercet;
ennyivel van elbbre a bpesti H. a zónaidhöz
képest, A csillagászok a pontos idt az állócsilla-

gok megfigyelése segítségével határozzák meg.
Helyi mondák alatt a nép képzeletének azon

alkotásait értjük, melyek valamely földrajzi hely

nevéhez vagy különös alakulatához fftzdnek s

amelyekkel a nép az illet névnek vagy alaku-

latnak furcsaságát valamely ott lefolyt esemény
emlékeként magyarázza. A H. ilyképen épp úgy
a nép naiv okfürkészésének eredményei, mint
az aetiológikus mondák (1. Aetiologia). Minden
nép monda-költészetében nagy a H. száma : az

antik mitológiában ilyen pl. Semele (1. 0.) mon-
dája, mely a Sipylos-hegy egyik csúcsának ala-

kulását akarja magyarázni v. Ares vérbnének
mondája (1. Halirrhothios), mely az Areopagos
elnevezést okadatolja; a magyar népmondában
ilyen pl. a Királyhágó mondája.

Helyi rendrség, 1. Rendrség.
Helyi szokás, 1. Szokás.
Helyi telepek, 1. Elektromos áramfejleszt

központi telepek.

Helyi üzlet, oly üzlet, mely egy kereskedelmi

piacon székel felek közt bonyolódik le hebji

árúkban (1. 0.) vagy a tzsdén helyi értékekben

(1. 0.).

Helyi váltó (ném. Batzwechsel), az a váltó,

amelyen a kiállítás és a fizetés helye azonos, am<^-

lyet a kiállítás helyén kell fizetni.

Helyi vétel és helykülönhség melletti vétel

(distance-vétel), 1. Adásvétel.

Helyközi telepek,!. Elektromos áramfejleszt
központi telepek.

Helyközi váltó, 1. Distance-váltó.

Helyközi vétel, 1. Adiuivétel.

Helym, a Xlll—XIV. sz.-beli csöbör- v. fazék-

alakú sisak középkori neve. L. Si<íak.

Helymeghatározás, az az eljárás, amelynek
segítségével a Föld felületén valamely helynek

geográfiai szélességét és hosszús^át állapítjuk

meg. Ilyen eljárás v. módszer többféle használatos.

Szárazföldön valamely hely földrajzi szélességót

V. sarkmagasságát úgy nyerjük, hogy megmérjük
pl. valamely állócsillag meridián-zen ittavolságát,

vagyis azt a szöget, amelyet a zenitvonal és a
csillaghoz men látósugár egymással bezárnak

abban a pillanatban, mikor a csillag a meridiánon

átmegy v. delel. Ha ismerjük az illet csillag dek-

Unációját, úgy a megfigyelési hely sarkmagas-
ságát egyszer összeadás v. kivonás adja. Szilárd

felállítású obszervatóriumokban erre a célra a

meridiánkör és a passagemúszer, meg a zenitte-

leszkóp szolgálnak. Utóbbi két mszer erre a célra

ú. n. Horrebow-nivóval van ellátva (igen érzé-

keny vizszinmér v. libella) s igen nagy pontos-

ságot enged meg. Egyébként univerzálmúszerrel

V. theodoUttal történik a sarkmagasság megha-
tározása.

Tengeren a megfigyelés körülményei .^okkal

nehezebbek, mert a hajó fol>-tonos mozgása pon-

tos mszerek felállítását nem engedi meg. A
hajózás céljaira nagy pontosság nem is szükséges,
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legtöbbnyire 1—2 ivperciiyi pontosság teljesen

olefBadft, A megfigyelés ktebeatartfaató reflexióé

vteMnBl(Bnztiu.|clMakOr) tQrténflL Egyik
aódMsr a meridiá»4iiaga8BágokiDódaere, mely-

nél a senittáToIaág helyett vidunely égitest dele-

Mei mngMBágát mérik meg, Tagyis azt a szöget,

mbvt a horiaoBboB és as iónért deklinációjú égi-

to^ea V(HtlálóeDgarak egymással bes&roak. Hu-

riaomil a tenger látszó horízoi^a szolgál. A meg-
figyelt éltest pedig a tengeren leginkább és csak-

nem kizárólagosan a Nap, amelynek felsó v. alsó

szélét figyelik m^. Néhány egyazerd ú. n. javí-

tás segiteégével a megfigyelést át lehet számítani,

rednkmi, úgy mint ha a Fold küzéppoDtJában
ttetéotYohia. Sarkmaganágot a meridiánon kivül

esBkOsOltmegfigyelésekbe is meg lehet állapítani,

amihez iaoMrai kell a megfigyelt csillag óraszü-

gét. Ha ily nérisek a meridián közvetlen köze-

lében eedcBaUtetnek. ágy a mért magasságokat
könnym Mmí a meridiánra redokálni s azután

ágy Mhasnálni, mintha a meridiánban eszközol-

MMc Tolna. A Föld északi féltekéjéu a sarkcsil-

lag (x Cisae minoris) kényelmoi>en fölhasználható

a szélesség meghatározására, mivel sohasem tá-

vorik mfoiifi a meridiánt(U. Elre kiszámított

ú. n. íábUk w»ejon megkönn>itik a sarkcsillag

megflgyeláaeiaA átszámítását, redokcióját.

Hogy valamely hely íöldrajzi hosszaságát meg-
álUqdthassnk. ianemünk kell a megfigyelési hely

és a kezd meridián (jelenleg legt^)bnyire a
greenwiohi) helyi idjének különbségét ugyan-
abban a pillanatban ; minthogy a hosooság az a
szög, amelyet a kezdömoridián és a megfigyelési

hely meridiánja egymással bezárnak, ez a szög
egyenl ugyanannak a csillagnak a két meridián-

tál mórt órasaögeinek kaifiotoégével, úgy hogy
9a aa HóMl idöktUfiabsíg ktaretleniU a keresett

hoanoainal aaoBos.

AwnagUgnkUk kely helyi idejének meghatá-
nakm oíQuöl meg kell fl^ehii valamely csillag

Mgaaégát v. senitt&voteágát ; ebbl, a hely sark-

nagasságából ée a criUag ismert deklinádójáböl

ki lehet számítani a hétfl Idfit. Hátra van a kezd-
meridiáD idejének megéllapttása. Ez többféle mó-
dm történhetik. 1. Hold-diatMifliákból. A Hold az

égen igm gyorsan változta^a btüyét (naponként

áttag 13Maü), úgy hogy minden helyzetének epy
hat^zott idipont felel meg, az elbbibl tehát

M utóbbit meg tehet áilapitani. A edllagásati és

hi^éiáal éfTkOnyr^Mn és efemeriaartJben ekyre

ki Tamiak szítva a keidAmeridián bizonyos

idöponljaira a Hold distaiieiái a Naptól, a boly-

góktól vagy a Hold-pálya közd^>en lev líay^
sebb csUlagoktóL Eaek s^taégével egy meg-
figyelt mádk dtatanciából a keadöoMridián idejét

tehet kiaitItiiL A Hold disknoiáit wdosai

szext&ns seeftBÖgével mérik, tdUOnbOaö Javítások
alkahnazáaával a Föld kftiéppontjára redukáJtják

s úgy nyerik a kezdömeridián idejét : egyidejteg
mffghfftflTAiiá^ a helyi idt. A kett közti különb-

ség adja a kereastt fiUdnú^^ hosszúságot Ezt a
módszert már VaipaoiI liMniÉlfa 1490. 8. A Hold-

kulminációk módaars. Msgflgyeytt a Hold ae-
ridiáaálmenetéft, amibl ki tehát számítani a Hold

rektaaeenzftáj^ e piltenatban. Aaefemeriszböl ki

lehet számítani, hogy a Hold e rdrt—fwnri/íjának

a kezdmerldián milyen klejo fetel meg. A különb-

ség a megfigyelt helyi idAböz képeat a4jaa kere-

sett hosszúságot E oiódanrt elfiezör Baflln haa*'

nálta 161& 3. HoMmagawágok módszere. Hasonló
az elöbbihea, osakhogy meridiánátmenet helyett

a Hold magawágát figyeljük meg az elsó vertíkál

közelében. E megflgjeléshoz nem kellenek szilár-

dan feiállitott mszerek, ezért utazásuk alkalmá-
val igen jól használható. 4. A Hold mozgása köz-

ben némelykor elvonul állócsillagok elótt és eze-

ket eltakarja ; ezen eltakarásnak megfigyelését

szintén fel lehet basznáhü a hoesznság kiszámí-
tására. 5. Hossznságmeghatározás táviró segítaé>

gével. Valamennyi módszer között ez a legpon-

tosabb. A két helyen, melyeknek hossznságküiönb-

ségét meg akaiják határozni, ugyanazon csillagok

megfigyelése által meghatározzák a helyi idt
(vagyis óráiknak áUását) s óráikat azután távirati

úton összehasonlítják, úgy hogy kronográfon egy-

idejleg jelzéseket jegyeztetnek fel, amibl köz-

vetlenül medci4>ják a helyi Idök és igy a hosszú-
ságok küIOiwségét Ezt a módszert Oauss adta
meg 1839., de csak 1844. alkalmazta elszörWU-
kes Amerikában. Újabban számos ily pontos hosz-
szuság-különbségmeghatározás eszközöltetett. A
drótnélküli táviratod szintén kitnen felhasz-

nálható e célra. Kisebb távolságoknál felvillanó

fényjeleket (beliotrop, puskapor stb.) lehet alkal-

mazni a táviró helyett 6. A hosszúságot meg le-

het állapítani oly égi jelenségek megfigyelésébl,
melyek mindenütt egyszerre válnak láthatóvá,

amilyenek pl. a Jupiter hokijainak fo^atkozásai
vagy a Holdfogyatkozás (de nem a NiH^ogyat-
kozás).

Tengeren a hossroság meghatározására fel-

használják a már emlitokt Hold-distaaoiákat és
osillagtakarásokat ; de ezeket a módaaareket in-

kább a kronométerek ellenrzésére alkalmazzák,
miután a hajók mind jó kronométerekkel vannak
ellátva, amelyekkel a kezdmeridián idejét úgy-
szólván mRgnVfcal viszik mindenfelé. A hosszúság-
meghatároa&B azután nem áll egyébbl, mint a
helyi id megfigyeléaébl. Ennek különbsí^ a
kronométer idc^^ez tíigest a4ja a hosszlcfilönbeé-

get Van oly módszer 1^ mely több osillagmagaa-

ság megfigyelésébl szélességet és hoasroságot
egyszene enged meghatároznL Vagy két csillag-

nak egyidej magasságát figyelik meg, vagy
pedig egy csillagnak két kJ&obös magasságát
éa a közbees idkölt Le^aényelmeeebb és leg-

haÉiiiiÉlilíiniihb Suwmer amerikai higóskapitány

iiiftilMim, aely a bai helyét két, a térképbe raj-

idt kör BStnéaeibI határozza meg. Képzeljünk
valaoMly <slag körül, mint pólus körül, a Föld

(Maliiénpanindkar&kctháava,akkormiiida»oknn
a lielyakan^aaitoak agy és agyanaaon Uy körön
teUtaaiek, a oÉllagnalr ogjaDai less a magaa-
sága. A körOkMk • nmHwmm kövMi a csillag

mflggáait 8 amtélfogva Cotytoa más és más Uy
körök DMBWk át a FöU valamely helyén. Som-
ner wáinmn abból áll. hogy a megfigyelés helyén

ÉfimflUy kört, illetve aniMk egy Jésiáttégképsn

aMgSBMkeestL Ha, miotáo a magflgyalés heiro

új mngaiiági kört ért el, ezt az új kört te a tár-

képre núzojjnk, úgy a két kör metaaéspon^ a
jBagfli7«lés halyót adja. A part közelében és ha
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Szárazföld látható, a hajó helyét a látható parti

részletek és tárgyak ismert helyzetébl határoz-

zuk meg, vagy úgy, hogy megmérjük azokat az

ú-ányokat, amelyek a hajót két ily tárggyal össze-

kötik, vagy pedig megmérjük egy tárgynak irá-

nyát ós távolságát, vagy végül megmérjük 3 tárgy

között a szögeket.
Irodalom. Chaurenet W., Mannel oí Spherical and Prac-

tical Astronomy, Philadelphia 2 köt.; Caspari E., Coures
d'Astronomie pratique, 2 köt., Paris 1888; Villarceau—De
Maquac, Nouvelle navigation Astronomiqne, Paris 1877

;

Faye, Cours d'Astronomie nautique, Paris 1880 ; Merri-

fleld—Evers, Navigation and Nautical Astronomy, Lon-
don 1868 ; Lehrbuch der Navigation, herausgegeben vom
Reichs-Marine-Amt, 3 köt., Berlin 1901 ; Jordán, GrundzUge
der astronomischen Zeit- und Ortsbestinlmung, Berlin 1885

;

Albrecht, Formeln und Hilístafeln für geographische Orts-

bestimmungen, 4. kiad., Leipzig 1908; Sumner, Neue Methode,
den Standpunkt eines Schiffes anf der Bee durch Projek-
tion auf Mercatorskarte za bestimmen, Hamburg 1855;
Brünnow, Lehrbuch der sphárischen Astronomie, 4. Aufl.,

Berlin 1881 ; Herz und Tintner, Lehrbuch der sphSrischen
Astronomie und ihre Anwendungen auf geographische Orts-

bestimmung, Wien 1887; Bolté, Die Methoden der Chrono-
meterkoDtrolle an Bord znm Zwecke der LSngenbestim-
mung, Hamburg 1894; u. a.. Praxis der Sumnerschen
Standlinien, Hamburg 1894.

Helynevek s általában a földrajzi nevek igen

érdekes tárgyai mind a nyelvészek, mind a hiszto-

rikusok nyomozásainak. Egyes országok, vidékek

helyneveibl igen becses tanulságok meríthetk
az illet vidékek történetére nézve. Angliában
és Franciaországban a számtalan kelta helynév

azt bizonyítja, hogy az illet vidékek lakossága

azeltt kelta volt. A sok szláv helynév Erdély-

ben megannyi részrehaj latlan tanuja annak, hogy
szláv lakosság volt az, melyet ott a magyarok
8 az oláhok kiszorítottak, s ugyanezt látjuk a

Kú-ályhágón innen is : Csongrádban és Visegrád-

ban szláv népek « fekete várát)> és (tmagas várát»

hódította meg a magyar.
A H.-nek legközönségesebb forrása az illet

helynek természeti mivolta, helyzete, termékei
stb., és ezek közt leggyakoribbak a növény- és

állatnevekbl származók, pl. Bodzás, Erds, Gyer-
tyános, Tölgyes, Kövesd, Tóhát, Komlós, Fehér-

h^y, Arokalja, Dinnyés, Almás, Rákos, Békás,
Kígyós, Hódos, Oroszlános, Varjas, Hollós, Sere-

gélyes, Harcsás, Keszegfalva, stb. — Néha a lako-

sok foglalkozásáról, különösen egyes iparágakról
vette nevét a helység : Igric, Igrice (még a XJII.

sz.-ban a királyi igricek, vagyis joculatorok, dalo-

sok földe volt). Szakácsi (még Róbert Károly ide-

jében a királyi szakácsoké volt). Solymár {az Ár-
pád-ház korában királyi solymároké volt), Kürtös,
Gerencsér, Esztergaly, Nyerges, stb. — Sok hely

egyes személytl, jelesen a hajdani tulajdonostól

vette nevét. A XIII—XV. sz.-okban igen gyakran
említenek okleveleink ilyen hosszú neveket:
Szabó Pál földe. Veres MiMly fia háza, Jamán
Elek száüasa. Csorba János szaUása, Veres Já-
nos fahn, Iván György fahxi, stb. — Sok hely a
templomról vagy ennek védszentjéröl van elne-

vezve: E(fi/házasfalu,Egi/házas-Iiádócz, Kápolna,
Kápolnás, Kápolnás-Nyék, SzerU-Isiván, Szeni-
Muiály, Szent-Márton, stb. — Némelyik a hétnek
egy-egy napjától vette nevét: HetveJieh/ (hétfö-

hely). Szerdahely, Csötörtök, Péntekfalu, lomhát-
hely stb. — A magyar H.-nek az -s képz mellett
a -d egyik régi képzjük, pl. Kövesd Bükkösd,
Ariánd, Disznód, Tinód, Farkasd, Agárd, Ka-

kasa, Galambod, Istvánd, Ivánd, Jánosd, Peterd,

Románd, stb. — Sok helynév, kivált a jelentéke-

nyebb helyeké, évszázadokon, st ezredeken át is

megmarad (v. ö. Róma, Athén, stb.), mások ellen-

ben idvel eltnnek, újaknak engedik át a tért,

vagy — ami még közönségesebb — annyira el-

változnak (kivált ha más nép ajkára kerülnek),

hogy eredeti formájukat csak régi történeti kútfk
segítségével lehet megállapítani. így pl. Sanda
Trinitashól Szentrontás lett, Szent-Máriából So-

morja. Erdély hajdan Erdö-elü volt, Havasalföld
pedig Havas-él-föld v. Havaselve : elü, el, elve a. m.
túl, túllev, tehát erdn túl, illetleg havason túl

lev föld.

A Berettyó, Sajó, Héj folyók neve régi okira-

tainkban Berekj, Sójó, Hévj. A Sajó németül

Salzach, tótul pedig Slana, ami szintén sós folyót

jelent. A Héj elejét Tapolcának hívják s ez

tótul szintén hévvizet, meleg vizet jelent, kjó szó

folyót jelentett s ilyen értelemben más nevekben
is és okleveleinkben külön is elfordul. így van-

nak más elavult szók is, melyek csak helynevek-
ben maradtak fönn, pl. aszó a. m. völgy, vízmosás,

horh a. m. mélyút, stb.

Az a rendszertelenség, mely a magyarországi
H. tekintetében fennállott, sztikségessé tette a
községi és egyéb H. ügyének szabályozását. Az
e célra alkotott 1898. IV. t.-c. kimondja, hogj'

minden községnek csak egy hivatalos neve lehet

;

mindennem helynévváltoztatás a belügyminisz-

ter hatáskörébe tartozik. A H. végleges meg-
állapítására az Országos községi törzskönyv-

bizottság küldetett ki, mely történettudósok,

geográfusok s nyelvészek bevonásával és az

illet község ós vármegye meghallgatásával álla-

pította meg a végleges H.-et. Az elv az volt,

hogy két azonos nev község az országban ne
legyen, miért is a községek nagy részét (folyó-,

hegy- vagy vármegyérl vett) névjelzvel látták

el, továbbá, hogy az összetett nevek kötjel nél-

kiil egy szóba írva használtassanak, ami sok igen

hosszú nevet eredményezett. A megállapított H.

országos törzskönyvben tartatnak nyilván, mely
a jelentékenyebb pusztákat is felöleli. 1913 köze-

pén már csak 4^ vármegye (Árva, Liptó, Hnnyad
és Fogaras) törzskönyvezése hiányzott ; a meg-
állapított H. vmegyénként közzététettek a Buda-
pesti Közlönyben és külön jegyzékekben.

Irodolom, A helynóvkutatásoak e^én Irod&Ima van m&r.
Idevágó fontosabb munkák : Q. Rgli, Qepohiohte der geofrra-

phischen Namenkunde, 1886; ogyanai, Nomina geograpbica,

Leipzig 1870, 2. kiad. 189S; Isaac Taylor, Worda and pla-

ces, or etymological iUostntioiia of history, ethnology and
geography, London és Cambridge 1864; J. l>. Whitney. Na-

mes and places, Cambridge 1888 ; Förstemann. Altdeutschea

Namenbuch, 8 köt. ; 0. Coordes, Bcholgeographisches Namen-
buoh, Meti 1888. — Pesty Fri^^es, A helynevek és a történe-

lem, akadémiai értékelés, Budapest 1878 ; o^anas, Magyar-
ország helynevel történeti, földn^jii és nyelvésseti tekintet-

ben. 1 köt., u. 0. 1888 ; Ortv.Hy Tivadar, Magyaromig régi

vUrajaa. 2 köt. ; Márki, Erdély helynevel, 1894. — V. ö.

még Hunfalvy Pál, Magyarország ethnographiája ; Ssarvas

Gábor és Ssilády Áron oikke : Magyar Nyelvr 1878 ; Márki
Sándor dr., Erdély helynevei, ai Erdélyi Kárpát-Egyesttlet

folyóiratában, Erdély 1894. évf. 7. fUzet.

Helyrség (Garnison). A hadiernek valamely

városban vagy várban állandóan elhelyezett ré-

szei alkotják a vár v. város H.-ét. A H. közös-

hadseregbeli vagy hadi tengerészetben tisztjei kö-

zül a legfellebbvaló (rangban legidsebb) katona-
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állümánj'u tiszt : a katonai állomásparancsnok, a
legfellebbvaló katona-állományn honvédtiszt: a
honvéd-állomásparancsnok s e kett közül az, akit

a sxolgálati szabályzat értelmében a szolgálati

elsöbh^ megillet: állomásparancsnok.

Helyflnégi kórhiiz, Ausztriában és Magyar-
országon öeszeeen 26 önálló H. van ; feladatuk

» betegápolás és }mozgósítás esetén hadosztály-

egéeaBégtig> i intézetek, tábori kórházak és egész-

s^ttgyi vonatok felállítása és felszerelése. Minden
H.-hoz egy katonai gyógyszertár is tartozik.

Helypéíut, községekben heti- vagy országos
vásárokon árúval megjelen, ott állandó üzlet-

helyiséggel nem rendelkez kereskedtl, iparos-

tól, kofától a község által pénzben szedett illeték,

amelyet a község rendszerint bérbeadás útján

hasznosít, s az erre jogosult H.-szed (a község al-

kaluiazuttja vagy a bérl) a vásár helyén beszed.

A U.-szedés jogát rendszerint községi szabály-

rendeletek szabályozzák és az akörüli viták köz-

igazgatási hatosé^ elintézés alá tartoznak.

H^yrajz, a részletes földrajz (l.o.) egyik neme,
csak egyes helységeket vagy valamely kisebb

tertUetet ír le.

Helyrefogadás, a lóversenyfogadásoknak az a

Éajtája, amikor a megfogadott ló nemcsak els, de

második, sót hét vagy több ló futása esetén har-

madik is lehet, vagjis általában helyre érkezik

8 a fogadás mégis meg van nyerve. A H.-nál persze

a nyerési esély nagyobb, de a nyeremény jóval

kisebb, mint a gyzelemre történ, vagyis ú. n.

tétfogatlásnál.

Helyreigazító paragrafus, egyes sajtótörvé-

nyeknek, nevezetesen a németnek és az osz-

ti'áknak az a rendelkezése, amely szerint az új-

ságban megjelent téves adatnak helyreigazítását

a szerkeszt a lap legközelebbi számában ug>'an-

azon a helyen, ug>-anoly nyomással és terjede-

lemben közzétenni köteles, ha a helyreigazító ér-

dekeltségét igazolja és a közleményt alálija, fel-

téve, hogy a helyesbít közleménynek nincsen

büntetend tartama. A magyar sajtótörvényben

ilyen szakasz nincsen ; részben hasonló oélt szol-

gál azonban a törvény 35. §a, amelynek értelmé-

ben a sajtóvétségben elmarasztaló Ítéletet az illet

laptulajdonosok vagy lapkiadók lapjuk legköze-

lebbi számában közzétenni tartoznak.

Hblységharcok. egyes helységek, majorok bir-

tokáért vívott harcok, melyek rendszerint igen

elkeseredettek szoktak lenni.

Helységleirás, I. Biztosítás (tzbiztosítás).

Helységnévtár. A közigazgatási adminisztrá-

ció, valamint a gjakorlati élet szükségleteire

kiadott H.-ak többnyire hivatalos kiadásban az
illet országos statisztikai hivatalok ellenrzése
alatt jelennek meg. Ily H.-ak minden községet és

pusztát betrendben közölnek s kiterjeszkednek

az illet hely fekvésére, házalnak s lakóinak

számára, a beszélt nyelvekre s a közigazgatás

minden mozzanatának felemlítéséro. A H.-ak rend-

szerint csakis ily hivatalos adatok közlésére szo-

rítkoznak, a társadalmi élet mozzanatairól (pl. a
fennálló iskolákról, ipartelepekrl stb.) nem vesz-

nek tudomá.'ít. A H.-ak ebben különböznek a föld-

rajzi szótáraktól, melyek (mint pl. a Ritter-féle

lexikon) az illet helj'ek te\jes leírását adják, azon-

kívül ft községeken kívül 8 hegységek, folyók,

tengerek, tavak, országok, szigetek stb., általá-

ban minden földrajzi egyed leírását is adják.

Magyarországról több H. jelent meg, régibb Ily-

nem munkáink közül legismertebb a Kora-
binszky-féle német és a Vályi András-féle magyar
szótár, a XVIII. sz. végérl, melyek azonban
inkább földrajzi szótár jellegek ; legelterjedtebb

és legjobb ilynem munka a Fényes Elek-féle Ma-
gyarország geográfiai szótára (Pest 1851, 4 köt.),

mely. a városok, faluk és puszták betrendes leírá-

sát aidja s ma is becses forrásmunka. 1873 óta a
m. kir. központi statisztikai hivatal adja ki a H.-t

(legújabb kiad. 1913).

Helységtábor, a katonai elszállásolásnak azon
neme, midn harcászati tekintetekbl valamely
helységbe több katonát kell elszállá-solni, mint
amennyi a házakban elférae. A csapatok egy része

ilyenkor az utcákon és tereken a kerítesekhez,

palánkokhoz stb. lapulva, esetleg sátrakban hú-
zódik meg, hogy legalább valamennyire védekez-
hessék az idjárás viszontagságai ellen. A hely-

ségekben való kényeünesebb elhelyezést laktábo-

rozásnak nevezzük. Harmadik, legkényehnetle-

nebb neme a csapatok elhelyezésének a szabad
tábor.

Helységzár, községnek vagy több községnek,
mint vészkerlotnek, elzárása az állategészség-

ügyi törvény értelmében a községben nagy mérv-
ben elterjedt ragadós állatbetegség továbbterje-

désének meggátlása végett. Külföldrl fenyeget
keleti marhavész behozatala ellen határzárral
kell védekezni.

Helyszerz a. m. cselédszerz (1. o.).

Helyszínelés. Vasutak építését, a folyószabá-

lyozási, öntözési, lecsapolási munkákat stb. terje-

delmes helyszíni terepfelvételek elzik meg. Jó
tervet csak pontos és részletes helyszíni méré-
sek, felvételek alapján lehet készíteni. A nagyobb
felvételek végrehajtása végett rendszeres pro-

gramúira és részletes diszpozíciókra van szükség.

Hogy ezeket megtehessék, a helyszint elzetesen
bejárják, megszemlélik, vagyis ott helyszíni szem-
lét tartanak, amelyet röviden U.-nek is neveznek.
L. még Telekkönyv.

Helyssini nyom, I. Daktiloszkópia.
Helyszíni szemle. A polgári és büntet ügyek-

ben gyakran szüksége van a bírónak a hely meg-
szemlélésére, ahol a per tái^yához tartozó vala-

mely dolog történt; Így pl. ha épül ház lála v.

állványa összeomlott, ha rejtélyes gyilkosság

esetén megállapítandó, hogy a tettes hol ment
be, hol és miként távozott a lakásból stb. A bíró-

ság ilyen esetekben birói szemlét foganatosít és

így a H. tult^donképen egjik esete a birói szem-
lének, amely egyébként helyérl elmozdítható

tárgyak, pl. holla, fegyver v. más hasonló tárgy
megnemlélésére is kiteljed. A szemlét már a
nyomozás folyamán is rendszerint a vizsgálóbíró

rendeli el és íbganatosí^a, balasztiiatatlan szük-

ség esetében azonban ezt a nyomozó hatóság is

megteheti (Bp. 98. §) A vizsgálóbíró különösen
akkor foganatosít szemlét, ha a bncselekmény
nyomokat hagyott (118. §.). Bírói szemlét általá-

ban akkor kell tartani, ha a bnvádi ügyre nézve
fontos ténykörülmények megállapítása v. felde-
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rítóse szükséges (225. §.)• A H,-re nézve egye-
bekbl is azok a törvényes rendelkezések vonat-

koznak, amelyek általában a bírói szemlére nézve
irányadók. L. még Birói szemle.

Helyszíni vizsgálat, a felsbb liatóságokat

megillet az a jog és kötelesség, amelynél fogva
az alájuk rendelt alsóbb fokú hatóságok, hivata-

lok, intézetek stb. ügykezelését kiküldöttjeik útján

idnkint vagy rendkívüli alkalmakkor (pl. vissza-

élések esetén) a helyszínén szemügyre venni és

megbírálni jogosultak, illetve kötelesek. A ki-

küldött lelettel és jelentéssel számol be eljárásá-

ról az öt kiküld hatóságnak. Az 1870: XVIU. és

az 1880 : LXVI. t.-c. szerint az állami számvev-
szék elnökét is megilleti a jog az utalványozó
hatóságok, illetve számvevségeik, valamint a
vagyonkezel hivatalok ügykezelését az illetékes

miniszter elzetes értesítése mellett a helyszínén
kiküldöttjei által megvizsgáltatni, mely vizsgálat

váratlan rovancsolással is kapcsolható össze.

Helyszínrajz v. helyzetrajz (stüuatio). 1. Az
építési tervek egyik legfontosabb része az a terv,

amely az illet építménynek a föld felületén való
fekvését és a környezethez viszonyított elhelye-

zését is pontosan kitünteti. Az e célra készült és

az építmény elhelyezését feltüntet rajzot nevez-
zük H.-nak. A vasutaknál a H. készítése kiválóan
fontos és igen sok felmérést s munkát igényel.

A vasutaknál az átalános H.-hoz rendszerint ka-
tonai térképeket használnak, melyeknek mértéke
1 : 75000. A vasút általános nyomjelzéséhez hasz-

nálják még az ú. n. topográfiai H.-ot is 1 : 25000
mértékben, melyen a magassági rétegvonalak,
utak, mesgyék, patkok részletesebben láthatók.

Az építéshez használt H. mértéke J : 2880. Végül
az egyes részleteknek, pl. állomási terveknek el-

készítésénél a H. 1 : 1000 mértékben dolgozandó ki.

2. H., a helyszíni szemle (1. o.) alkalmával a
megszemlélt helyrl készített vázlat, amelyet a
szemle-jegyzkönyvhöz kell csatolni.

Helytálló kzet, az oly kzet, illetleg szikla,

mely eredeti termhelyén van. Még helyesebb a
ttszálban állóo kifejezés.

Helytálló talaj, 1. Eredeti talaj.

Helytartó (Locumtenens) az, aki az országban
vagy tartományban a fejedelmet vagy a legfbb
hatóságot képviseli. Hazai törvényeink szerint a
nádor (palatínus) v. nádoríspán volt a királynak
az országból távolléte alatt törvényes H.-ja ; a
kir. szemólynök Personalis Praesentiae Regiae
in Judlciis Locumtenens címét viseli, mint a
király személyes jelenlétének képviselje a bírás-

kodásban. A római egyhá^og szerint a pápa
Krisztusnak a földön H.-ja. Elszász-Lotharingiá-
ban a legfelsbb állami hivatalnok, Ausztriában
a tartományok legmagasabb igazgatási szervé-
nek a neve (Stattbalter.) Ezt a nevet (stadhon-
der) visztek egykor az orániai hercegek az egye-
sített Németalföldön. Nádori H. (1. o,), locumte-
nens officii palatinalis, a nádori ügyek ellátására
a nádori hivatal üresedésben létekor kirendelt
biró.

Helytartótanács, w. kir. (Consilium Regimn
Locomteaentiale Hungaricum), a független ma-
gyar felelte minisztériam alakítása eltt Magyar-
firaiAgnak — Bidóly kivételével — s kapcsolt

részeinek legfbb politikai kormányszéke, mely
által a király végrehajtó hatahnát közigazgatási
ügyekben rendszerint gyakorolta. 111. Károly
király állította fel s els szervezetét az 1723.
XCVIL—Cn. t-c.-kel nyerte, melyet az 1741. XI.
és 1791. XIV. megersítettek s némi irányban
kifejtettek. Eredete 1528-ig nyúlik vissza (v. ö.

az 1542. XXX. pozs. és a k. e. 1608. X. és XVIII.
t.-c.-kel). Az 1848. IH. t.-c.-kel a H. teendi is a
magyar minisztériumra mentek át (6. §) ; a 23. §
jelesül a H. feloszlását rendelte el, ami a közbe-
jött események folytán tényleg csak 1867. követ-
kezett be (R. T. 1867. 8. 1.). A H. közvetle-

nül a királytól függött ; felterjesztéseit az udvari
kancellária útján eg>'enesen a királyhoz tette.

Hatásköre, miután Mária Terézia a Horvát-,

Tót- és Dalmátországban felállított helytartósá-

got eltörölte s ezt az 1791. V. t.-c. megersítette,
a kapcsolt részekre is kiterjedt A H. 22 taná-

csosból állott, akiket a király nevezett ki a f-
papok, mágnások és köznemesek rendébl. El-

nöke a nádor volt, az törvényes távollétében

az országbíró. Hatásköréhez tartoztak különösen

:

1. felügyelet, hogy az ország törvényei s a kir.

rendeletek kellen és mindenütt megtartassanak

;

2. ffelügyelet a vármegyék fölött s a fispteok
ellenrzése; -3. az adóügyek; 4. a katonasági
ügyek ; 5. kegyes alapítványok s a valiásalap-

nak igazgatása ; 6. nevelés- s tanulmányi ügy

;

7. kiü- és belkereskodési ; 8. közlekedési ügj-

;

9. közgazdászati s iparügyek; 10. belbátíM'ság,

rendészet, egészségügy ; 11. felügyelet a megyei
házi pénztárak és a vármegyékre ós városokra
bízott pénztárak felett ; 12. az úrbéri ügy ; 13. az
örökös tartományok kormányszékeivel közlend
ügyek; 14. általában véleményezés mindenre
nézve, amit hasznosnak s a közjó érdekében elren-

delendnek vél. Határozatait a H. tanácsüléseiben

szavazattöbbséggel hozta. A H. mellett segéd-

hivatalok és többféle bizottmányok voltak: ik-

tató, kiadó, levéltári hivatal, számvevség, orszá-

gos levéltár, országos pénztár, építészeti, posta-

igazgatósági, egj'házi, tanulmányi, az adó- ée

katonai ügyekre nézve 1723. felállított tartományi
bizottság (Commissariatus provinciális). A bels
szervezet részleteit kir. utasítások szabályozták.

Legfontosabb az 1801. évi utasítás. A H. keletke-

zésére nézve 1. jR. Kiss István, A magyar H. I.

Ferdinánd korában (Budapest 1908).

Helyváltoztatás a. m. az él lények mozgása
egyik helyrl a másikra. Három fformája : a já-

rós, úszás és repülés, aszerint, amint a H. a szá-

razföldön, a vízben vagy a levegben történik.

Legnagyobb ellentállásra talál a mozgást végz
szerv a szárazföldön, legkisebbre a levegben : a
víz e tekintetben a kett között áll. Ennek meg-
felelen vannak a H. végzésére való szervek al-

kotva. L. még ÁUat, Futás, Járás, Mozgás, Be-
piüés, Úszás.

Helyzet analízise, 1. Analysis situs.

Helyzetbohózat, 1. Bohózat.
Helyzetdal, olyan dal, melyet a költ egy bi-

zonyos helyzetbe képzelt személy ajkára ad. pl.

Bajzától : Az apáca, Lenke dala, stb. Faludítói

:

A kiszt úrfi éneke és A kisasszony felelete. A H.-

nak ez mintegy drámai monológ- (esetleg dialóg-)
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I formája. Másik forma az, mikorasa^ Taló
ónóseit (tehát nem másnak képzelt énetanei^

tea, BÉiyBgj áknbaa. Oyoadc
lamÉkUtfk aéydnlaL PrtM te sokawr

pMMrtteeé^ kápétaa.
ti^JákosM benriMtot tecttnk-

ntk, táejainknak a tértai valá MyjBMKB. Nem
t<n«i, hanem tOkb ánás. as ianokböl,

•s ívjáralokJbl, Talamfnt a böi1)öl te

ek. mei7«k as áUatekat teattik heiyselértl tudó-

sítják. Ha ai áMatolat megfosztjuk ezektl a na-

gyon fontos aerrelctM, akkor nem tudnak a tér-

bi tá^oaödal és nem tudják a célnak me^rfele-

ItaB kelyflcet Tilkntatni. A gerinctelen állatok

körében tSUiléle helyaeténft éraékeaerret (stato-

eyrts) taMtmk. FAbb alal^ai a halyxeténö baao-

gányok,akatafeiaft gMiCoskék és a helyzetén6
hMyagok. Miyieián6 bnaogáayok kte tapoga-
tákJios Tigy bsMBtnyhos haecmlitanak. Belsejü-

kat fslyadék (mMfwulha) tölti ki. mely több,

méswrtbfll álló UWecakét, ú. n. hdyzetjelx hö-

vtakit (stetotttfa) tartalmaz. Az érzéksaenr felO-

kée. toTábbá környéke idegrostokkal ellátott

rendkivIU érzékeny saOriSkkel van fedve ; ha az

áiteftmono^akknrassgéasannr,a nehéaségi er6-

minflg ftggékigeo irányt

s aanek segteégérel. vagyte a szerv ki-

klrányából az emiitett érz sejtek közre-

mflcMéséfvvl mindig tájékozó<lhntik az állat a
tálben elfoglalt holyzetéról. Különösen a medú-
záknál gyakori ez a heiyzetérzö szervtipos, mely
tOhbtijai féllsvi^ egéasen zárthólyagooskákba
van basárra s ekkor Agy nyúlik be a hólyagba,
mint pL a harang sziTea haraag bdsejébe,moMk
ItOtelkajtébeu a nMMgAsaiara rendElvfll gyors
kUeagéasktol felel s Igy as állatot gyorssá tájé-

koshrtba^ helyieténekmegváltoxásáröL A hety-

seténft gairte*ék bizonyos medtaáknál és rá-

koknál, a hásmMttb hólyagoeskák pedig a fér-

geknél és pafaalBStMmél fordulnak elö. Ezek ni-

gataBasfiA, ttügayttDtt; vagyteQesen zárt hólya-

gok, nwlyekBek fanekeérsö ssörkkel és idegne-
tokkai ellátott hámmal van bélelve; betoejóket

folyadák tOti ki, melybsa asUárd testeeskék. ú. n.

haijBs^jelaö kfiveeAék tesaak. A hoiyaa^isiaó
kBvaesfcéket némely áDatok (pl. a MiBBSégaa
foiyanii rákok) homok- és kaviessmaseakálial
helyattssitík, melyeket vedlés után végtagjaikkal

helyaaUnO anrvflkbe tsasaek. A halyaetérsö göd-
rOoAék és kélyagok mtttkteee abban áll, hogy
ha as állat rendes helysetében van, akkw bsane
a kalymjeM kOvnskék a hólyag faMkéa tev
érsésejlsba aekednáMk. mihelyt asonhan a test

helyaete megváltosik, a kQfvasrikék te msgvAltoa-

ta^Ják balytkst és a hólyag fhlAt bél8Í6 tflbU sej-

teket faigerttk, erre as áUatrsltektarfkMaa kivál-
tóit mosgásokkal igyeksiik isBét nadee helyse-

tébe kerlUnL A helyaaléntV saerrakBl régen álta-

lában baOóhólyagokaak tartották. A gerinoes

áDatokbMi a helyaetérsó sserveket a (Blben lev
félkörös ívjáratt^ képvteeUk, melyeknek sserke-

zete lUapjában teljeeea SMcngyssik a helyaetárii

hólyagokéval. A H. a gertnÜBes állatokwlaiM fii-

jánál megtalálhatók.

Helyseü energia v. feutítíaégi energia via-
aaatar test asoa mankaképeasége, medtyet helyae-

téBél fiBgva bir. L. Aeryis.
Helyzetkomikom, a koariktttnnak as a tí^a,

amelyben a mulatságos, a ne)vstteé( hálás a várat-
lan, szokatlan, meglep hslyaetekböl Solyfk. A H.
vig elbsssélésekben és vigjátflcokbaa aaerspel : a
vetetlen a ssereplket a togfmroaább belyastekbs
jQtta^a, a bonyodalom asálait a tegamasíilyaaebb
módon keveri eoe, ani az olvasót és aést ki-

tör kacajra fakaas^
Helysettámpék (aéra. Posüioitólkhter : ol.

fwochi, fanali di tia : ang. posüitm ligkU), azon
lámpák, melyeket a ha^tk. naplementétl napfel-

keltéig, akikötben horgonyzó, illetve áUó helyttk,

menetkfiriMB meneth-ánsmk és helyzet&kmeg-
jeiöiésére a tengerészeti nemzetközi tOrvényác
értetanében visehd, nmtatni tutoznak. Baeo H.
kfUönbOaök és különböz helyen (a haibn) mutat-
tatnak, asserint, hogy a ha^6 moietközben van-e
V. áll. hasonlóképen megkülönböztettetik a hi^ó
általuk minfleégueg is, t i. 1h^ gös- v. vitorlás

hajó-e. Mintán ezen H. foé^a a ht^ó-összetttkö-

zééeknek meggátlása, tehát két egyimás á^át ke-
resztez Yía^6 helyzetének >?yor8 éfi biztos felisme-

rése és ebbl kifolyólag a helyes kitérés, a lámpa-
fánynA oly világító ervel kell bírnia, hogy ah^
még kell idben, a jelzett törvények által egéss
határozottan megszabott távolságra legyen énre-
vebet. A törvények értehnáhcn a vitoriáshi^ó

menetközben jobboldalán egy aOld, hateldaláa egy
vörös lámpát visel, a göBh^|ó easkea kfvtt elfll, as
elárbockosár nngasságábsn még egy Ihhér lám-
pát, a kikötben pepiig — midn a hi^ó áll — kft-

fönbeég nélkül miudkét hiy egy firiiér l^pát as
eitOrzB-tarcson függve. Egyes folyamokon, mint
pl. nálunk a Dunán, a tuyók a H.-at nem a nemzet-
kBzI törvények szabályát sserint, hanem a hazai
hi^óxási rendszabályok hafeározványal sserint vi-

.selik.

Helyzetrajz, 1. Hdysxinrajz,
HelysetvJiúátik v. bokósáíy a vígjáték ason

faja, melyben a osetekmény nem a saen^k Jel-

lemébl fejlik, hanem a vetetlen laossályes játé-

kából, az ú. n. helyaetkomiknÉból (L o.). Az iró

a jeUnnrajsra és a tettek megofcolásáBaasi for-

dít gondot, egyetlen törekvése aünél natetsága-
sabb, ndnél megtepóbb helyaetekbe bonyoittsai

Useit A H. mAértéke csekélyebb, mtait a jeOeni'

v. fBMóbb viglátáknak. de hatásanikaw lal aa-
gyobb sméf a vlgfátéknagy snstere
te sslvessn msprfthálkfflnwk vele.

sikerrel a flranoiák mvelték ; nálunk
Károly és 8sigUeBtl. kinek LMomfiía
magyar bohöiat,és Heroseg Pereoe
teiidr-ieL

HenuMkát {tm.x világos astefl aehit, vOrOs
jagptefoltokkaL

HamsUhffit («.>, rombos nrismák ; IBbbayire
sngara»«ostos gOmbök ; fl^rog^itayi, bafBásvflrts»

alevegla megféketsdft, áfláteaMttetasö. Kri^
Iftij I iitsi Isimé léill sí i mMáMvsaBát, képlete:

lfBuAiL0..8lfB(0HX-f8H,0. ^boiortal a mangán-
tariatan* ásványok társaságábaa a Mosabányi-
hmiBvéáorBaágban. Nevét viMs adae és rostos

wierkeietB után nyerte.
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- Hemagoga (haemagoqa, lat.-gör.) a. m. vér-

hajtók. E gyjtnévvel jelölik meg a vérvételre

szolgáló szereket és eljárásokat, ú. m. a piócákat,

véres köpölyt, érvágást.

Hemalopia olyan látás, amikor a tárgyaknak

vörös visszfényük van.

Hemaméba (haemamoeba), a vörös vérsejtek-

ben ólö vérparaziták, amelyek a váltólázat (ma
lária) okozzák, 1. Váltóláz.

Hemangioma (haemangioma), 1. Anffioma.

Hemans (ejtsd: himensz), Felicia Doroíhea, an-

gol költn, szül. 1793 szept. 25. Liverpoolban,

raegh. 1835 máj, 16. Dublin melletti redesdalei

falusi birtokán. Egy Browne nev Írországi keres-

ked leánya volt. IQuságát északi Walesben töl-

tötte, amelynek regényes vidéke korán felébresz-

tette költi tehetségét. Már 14 éves korában je-

lent meg Poems e. verskötete (Liverpool 1808) és

röviddel ezután a pirenei háború hatása alatt írt

:

England and Spain, or valour and patriotism cím
költemény-gyjteménye (1808) ; Domestic Affeo-

tions (1812) c. lírai költeményeit Shelley és Byron
a legnagyobb elismeréssel fogadták. 1812-ben

feleségül ment H. kapitányhoz, akitl öt fia szü-

letett, de 1818. elvált tle. Balladái 1819. Tales

and historic scenes in verses címen jelentek meg,
erre következtek Welsh melodies (1822) és The
Forest Sanctuary (1825) c. kötetei. Mély vallásos

érzéssel teltek népszer himnuszai és Songs of

the Affections (1830) c. költeményei is. H. a saját

korában nagyon népszer és kedvelt költn volt,

a romanticizmus letnte után azonban munkás-
sága nem hagyott mélyebb és maradandó nyomot
az angol irodalomban. Költi müveit életrajzzal

testvére, Mrs Hughes adta ki (London 1839, 7

köt.). V. ö. Chorley, Memorials of F. D. H. (Phila-

delphia 1836).

Hemartrosz (haemarthros, gör,), vérömlés az

Ízületbe, elfordul pl. hemofiliánál (1. Vérzékeny-

ség).

Hemataerométer, 1. Aerotono méter.
Hematein, a szövettani technikában haszná-

latos festék, a hematoxilin (l. o.) válfaja, illet-

leg elkészítési módja.
Hematemózis, 1. Vérhányás.
Hemathidrózis, véres izzadás, igen ritka je-

lenség, melynél az erekbl kilép vér bejut a ve-

ritékmirigyokbe és azok váladékával kiürítte-

tik. Hemoflliás embereknél és bizonyos mérgezé-
seknél, végre súlyos idegbajosoknál mutatkozik.

Hematin (haematin), szerves vasas festék, az

oxihemoglobinnak hasadási produktuma, 1. Henio-
globin.

Hematinométer alatt azokat a párhuzamos
falú lapos üvegedényeket (planparallel) értik, ame-
lyeket a hemoglobin színkópos (spektroszkopikus)

vizsgálatánál használnak. A Hoppe-Soyler-félo
H.-okben a folyadékrétog éppen 1 cm. vastag.

Hematinon (gör. haemaíinon), vörös, átlát-

szatlan üveg, melyet aképen nyernek, hogy réz-

oxiddal zöld üveget olvasztanak és annak redu-
kálása céljából ónt, vasat v. vashamut kevernek
hozzá. Pettenkofer feltételezte, hogy a H.-ban réz-

oxidulszilikát okozza a vörös szint, Ebell pedig
kimutatta, hogy a H.-ban lév górcsövi pikkelyek
rézfémböl állanak, 1. Rézrubin.

Hematinuria a. m. hematinvizelés, 1. Hemo-
globin.

Hematit (haematit, ásv.), egyike a legfontosabb

vasérceknek. Fbb fajtái : 1. a vasfény, romboé-
derekben kristályosodik, amelyek többnyire a
véglappal vannak letompítva és ebben az esetben

a kristályok táblásak. Gyönyör kristályok talál-

hatók az Alpokban (Cavradi a Tavetschben), Elba

szigetén, Piemontban (Traversella), a Szent-Gott-

hardon és nálunk a Kakukhegyen, a Hargitában.

A kristályok többnyire fennöttek és rozetta mód-
jára vannak csoportosítva (az Alpok vasrózsája).

Szép ikerkristályok fordulnak el Dognácskán,
Krassó-Szörényben. Törése egyenetlen, rideg;

vasfekete, sötét acélszürke, karca és pora cse-

resznyepiros, fémes fénjü, általában át nem lát-

szó, de rendkívül vékony lemezkéi vörösen áttet-

szk. Lényegében vasoxid, képlete Fe^Oj, vastar-

talraa 70"/o, gyakran tartalmaz titándioxidot v.

krómoxidot. Elfordul: a) önálló telepek alakjá-

ban, kristályos palákban Elbán, Traversellában^

Skandináviában sok helyen ; b) kvarccal együtt^

mint ú. n. vascsillámpala v. itabirit BraziUában ';

c) mint közetelegyrész a gránit-, szienit-, gnájsz-

ban; d) szilikátkzetok üregeiben: Szent-Gotthárd

és Tavetsch ; e) más ásványokban mikroszkopi-

kus részecskék alakjában, melyek az illet ásvá-

nyokat vörösre festik, v. pedig abban különös

csillogást idéznek el (pl. heulanditban, camallit-

ban, pertitben, napkben) ; f) mint szálladék a
lávákon : Vezúv, Etna ; g) mint kontakttermék a
mészkben : Dognácska. A rendkívül vékony,
pikkelyes H.-ot vascsillámnak hívják.

2. Fbb varietása az ú. n. vörösvasérc, mikro-
V. Icriptokristályos, többnyire rostos kifejldés,
szlls, vesés és sztalaktitos hahnazokban, v. pe-

dig tömör, vaskos tömegekben, vérvörös, cseresz-

nyevörös V. barnásvörös, karca vérvörös, fényte-

len. Kémiailag szintén FejOg, de rendesen sok
kovasavat tartalmaz. A vörös vasércnek külön-

böz fajtái vannak : a) rostos, az ú. n. roter Glas-

kopf V. vérk, a legváltozatosabb vesés, szlls,
sztalaktitos halmazokban, amelyeknek sugaras-

rostos gömbhéjas szerkezete van ; b) tömör, vö-

rösbarna, gyengén fényl ; e) földes v. okkervörös,

vérvörös, barnavörös, nem fómfény. Finoman
eloszolva számos kzetet vörösre fest (agyag,

homokk, mészk). A vörös vasérc telérokben és

telepekben fkép az idsebb kzetekben fordul

el. Az agyagvasérc, kovavasérc és vasoolit (a

Röthel) mind a vörösvasórc tisztátalan fajtái. A
H. név a vörös színbl ered (haimatites a. m.
vérk).
A H. gyakran limonitból keletkezik vízveszte-

ség révén, viszont a H. maga vízfelvétel révén

limonittá alakulhat át.

Hazánkban nagy H.-telepek vannak a Szepes-

Gömöri érchegységben és tó-assó-Szörényben. Sok
esetben e nagy tömegek mészkben foglalnak he-

lyet, amidn az eredeti mészk kioldódott és he-

lyét a H. foglalta el (Dognácska és Vaskó Krassó-

Szörényben). Elba szigete már a rómaiak idejé-

ben híres volt H.-ban való gazdagságáról.

A H. magnetittá is alakulhat át (a Muschketo-

wlt Bogoslovskról) ; viszont a magnetit megint

H.-tá is átalakulhat (Martit). A vörös Glaskopf
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Ueeztergályozva dlsztárgyoak is szolgál, porrá
órölve pedig ti8ztít6- és fényesitö anyag; a
Kötbelt pedig vörös irónnic és featticanyagnalc

is liasználjálc.

Hematoblasztok alatt aaokat az aoyasejtelíet
* '

' rmaaiak, pl. az
>s v^^tek, a

i>'Uh.i'ii..i.^/i' KiM ;i nMii'ivK, I. titnéSZÜéS.

HematocisztÍBz (kaemaioqfstis), 1. Vérhólyag.

Hematogén, v^tllcészfllt vastartalmá gyógy-
szer, melyet vtengénység, racbitis esetében

használnak.
Hematoglobin, hematoglobulin a. m. hemoglo-

bin (1. o.).

Hematoidin, Virchow nevezte így el azon vas-

mentps színes lalstályos (klinorbombikus) anya-
got, amely siöyetközti vérzésekbena hemoglobin,

azaz bematbi szétesésébl származik. A petefész-

kek sái^ testeiben (corpus Inteum) is található.

Közeli rokonveg>'alet az epe fö festanyagával, a
bilimbinnal, 1. Hemoglobin.
Hematokat&rtika (haematocathariica), 1. Vér-

HiOitó szerek.

Hflmatokele (gör.) a. m. vérsérv, vérömlés a
here saját hüvelyes hártyájának lemezei közé,

ezen hártyának megbetegedései (hidrokele) vagy
sérülés folytán. Sokszor a valódi bélsérvekhez

hasonlít. H.-nek nevezik nölmél a medencebeli

utenis eltti vagy mögötti vérömléseket is, 1. Sérv-

Hematokolposz, a hüvelynek vérrel történt

teljes mogtelödése. E baj fejldési rendellenesség

következménye. T. í. a hüvely bemenetéi körkörö-
sen vagy fralakban nyálkahárQr^BttöMt, az ú. n.

nflzhártya szegélyezi, me^ ha túlságos szivós

szövetté vastagodott és tejesen összentt, a hü-

velyt egészen elzárja. Ez elzáródás következtében

havi vérzéskor a méh nyákhárty^jából kiszi-

várgó vérmeggylik és lassan egész daganatszerú

töHMggé növekedik. Ha a hüvelyt már tejesen

kitöltötte, a vér a méh ttrében sti). gyülekezik

meg, 1. HenuOomHra. A H. gyógyltáaa egysrorfl

mtéttel történik.

Hematokonit (irr.), vasoxidtól, azaz hematit-

tól vérvörösre festett tömött mészk.
Hematokrit (gör.), vékony kis cs, amelyben

a véralvadás meggátiása atán oentrifngálássai

leülepitjük a vér ^tes elemeit. A keleticeiett

vörös iszaposzlop magassága elárulja a plazma
é« a sejtes elemek Urfogaivmoitifát ^édin, Crárt-

ner), I. Vér.

Hematolit v. dladelflt, aimatolith, iitr.), apró
vürösbama vagy gránátpiros rhomboéd«iek, ame-
lyek a vé^i^) szerint tflnen hasadnak ; bázi-

kus mang^arzenát, képleteBinAsO.Mn(OH\,. Elö-

fordnl a Moes-bányában Svédoraiighai. Sokon
vele az arzéniopleit ; mig az amatdtt aionoe vele.

Hematologia, az ogóaiaégoc és beteg vér isme-
retével foglalkozó tudCMBiiysiak neve.

Hematoma, L Vérzés.

Hematometra (gör.), az anyaméh fingén^
vérrel való megteltsége, ami akkor támad, ha
a méh szája össze van nve s a vér kiürüléee

ezért lehetetlen. A méh szkjának összenövése fel-

nóttokiul szülés ntán a vele járó nagyobb ron-

csolás folytán vagy valamely betegsógnél fiekélye-

sedés fol>-tán keletícezhetik ; de a gyeimdckMtan

a méhsz^ elzáródásából nem keletkezik H., mert
alckor még a havi vérzés nem szolgáltat rt>á alkal-

mat ; a méh üregének mirigyei a gyermekkorban
legfölebb nyálkát választanak el ; ha annak a
kiflrülése akadályozva van, akkor kidromelra, a
méh üregének nyálkás vlses anya^ való meg-
teltsége keletkezik. A H. iróha nagy daganat-
képen tapintható a hasüregben s nagy f^dahnat
okozhat a betegnek, IcülönOeen a hónap amaz ide-

jében, amikor a havi vérzésbl ered vér hozzá-
csatlakozva a régihez, feszíti a méhet, illetve azt

a gömbszerü tömlt, amivé a méh a folyton beléje

gyl vértl átalakult. A H.-nái rendszerint he-

matoszalpmx is Icépzödik, vagyis a petevezetk
vérrel való megteltsége ; máskor pedig hemaiih
kolposz is támiKJhat : a hüvelynek megtelte^
vérrel, ha ennek a nyílása van elzárva, öesse-

nve. Az így felgyúlt vér sílrü, sötét, néha igen
sok. Ha a méhben a gyermekágyi folyás gylik
meg : lochiometráról, ha geny g>'lt meg benne

:

viomelráról beszélünk. Lehets^es azonban, hogy
látszólagos rendes nemi szervek mellett H. van
jelen. A méh t. i. néha ketts, kétszarvú sas
egyik ürege van csak teljesen elzárva a külaö
közlekedéstl. Ebben az elzárt méhszarvban is

támadhat H. Gyógyítása abból áll, hogy az <

növés elhárlttatik s a kiürülé.snek me
utat nyitnak. Néha a természet maga keres és
talál utat s áttörés következik be. Ha az áttJMe
kifelé történik, akkorez a megoldás is gyógyulásra
vezethet ; de ha befelé, a hasüregbe ürül a H.-nak
talán már bomlásban lev, rothadó tartalma, ak-
kor hashárt>'agyuladással és halálos véggel jár
ez az áttörés.

Hematomielia (haemaiomyelia, gör.), gerino-

velvérzés, rendesen a gerincoszlopra történt

ütés, esés után támad. Tünetei a vérzés helyétl
függnek s végtag-, hólyag-, végbólbénnlád>an
njrilvánnlhatnak.

Hematonefrózis (haematonepKrosis, gör.), vér-

ömlés a vesében.

Hematonózia a. m. vérbetegség.

Hematopanudták a. m. vérparaziták (L c).

HematopoiezÍB (gör. poieó a. m. készítek) a. m.
vérkéailtée (1. o.), ^. orgona hemopoietíka a. ul
véi^éeiítö szervek.

Hematoporfirm. Ha a hematinból kénsavral
a vasat leválasstíjnk, a visszamaradó vasmentes
sdnes anrves anyag a H., 1. HemogMm.
Hamatovrhea (haematorrkoeUj gOr.) a. m.

vérzés.

Hematostilmt (isr.), fetote opak tOmittt sn*
mek, Yékaay sdlánkjai vérvörOeoi átlátartk;

bázikns mangánanoiát:
8MnO.Sh,0,—9MnO.Sb,0,.

Elfordul a Sjö-béuiyában Svédorsrikgban. Rokon
vele a manganostibiit

HematoasalpiBx, I. Bemaiometrtu
Hematotorax (haematathoraXt gOr.), a meO-

hártyaüregbo törfeánt vénást jelent, mely vagy
sérülésbl (szúráa, lövés) artrmaitk vagy pedig

anearlxma megrepedóse, tfldtáljrog áttörése,

roesiindnlatú tfidö- v. midlliártyadagMat<tosMk
MeMhártyainadmány is lehet véres, leginUbb
a gfimktetM ezsodatmn, ez az(mban nem H.,

hanem véres iszadmány. Jelei jórészt olyanok
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mmt a mellhártyaizzadmányé, de ezenkívül a

bels vérzés tüneteit (sápadtság stb.) is találjuk,

kttiönösen, ha hirtelen keletkezett a H. Biztos

próbapunkcióval állapítjuk meg.
Hematoxilin (hammtoxylin, CjgHi^O^), a kam-

pesfában (Haematoxylon Campechianum) fordul

€lö és kivonható belle vizes éterrel. Színtelen

kristályokat alkot 3 v. 1 molekula kristályvíz-

zel ; oldható vízben, alkoholban és éterben, 100°-on

olvad, nem illékony. Alkáliákban purpurszínnel

oldódik, de rövidesen átalakul kékes ibolyaszín

hemateinné. Kálilúggal összeolvasztva pirogal-

lollá alakul. A H.-t felhasználják alkáliák, ammó-
niák kéml szere gyanánt, továbbá a mikrosz-

kópiában. A H. és a hematein a forgalomba mint

kék faextrakt kerül és festésre, nyomtatásra hasz-

nálják fel.

Hematozoák (áiiat), általában mindazon állatok,

amelyek más állatok vérében élsködnek. L. Vér-

paraziták.
Hexuatnria (haematuria, gör.) a. m. vérvize-

lés; a legktüönbözbb, a húgyszerveket ér sérülé-

sek vagy bennük székel lobos bántahnak vagy
daganatok egyik tünete. Helyét és okát csak a
pontos szakorvosi vizsgálat állapithatja meg és

eszerint választandó meg a gyógymód.
Hemantográiia, mikor az elvágott vékony

vorér maga írja fel a pulzusgörbét (Landois), 1.

Pulzusjelzkészülékek.
Hemel-Hempstead (ejtsd : —hemszted), város Hert-

fordshire angol countyban, (i9ii) 12,888 lak.,

szalmafonással és papírgyártással.

Hemelingen, porosz falu a stadei közigazgatási

kerületben, (i9io) 7967 lak., vasöntés, gépgyártás,

szappan-, szivar- és sörgyártás.

Hemelumer, németalföldi város Friesland tar-

tományban, (1911) 5085 lak., virágzó állattenyész-

téssel ós kereskedéssel.

Hemer, porosz község az arnsbergi közigazga-

tási kerületben, (loio) 6325 lak., vasöntés, gép- ós

papírgyártás. Közelében látogatott tengerszem és

cseppköbarlang
Hemera (gör.) a. m. nap, nappal; a nappali

fény istennje.

Hemeralopia (gör., esteli vakság, alkonyköd,

Jiéficáon farkas-sötétség y. tyukhályog), abban nyil-

vánul, hogy valaki nappali világítás mellett jól

lát, alkonyatkor ós este azonban aránytalanul rosz-

szul V. semmit sem. Ez az állapot v. az érhártya
ós ideghártya bizonyos betegségeinek jelensége

vagy pedig önálló betegség. Az önálló H. olyan
^gyengiilt embereknél fordul eló, akik nehéz
testi munka végzése mellett silányul táphllkoz-

nak. Kell pihentetéssel ós jobb táplálkozással az
ilyen H. könnyen megszüntethet.
Hemeroblasw L. (Wut), 1. Fátt/olkafélék.

HemerocalllsL., sásika, sárga v. sirlüiom,
egynain liliom (höta a Liliomfólók génnsza; 5
híja liurópában és Ázsiában honos rhizomáfi fö.

Levelük keskeny, hajlékony, mint a pázsitfüveké,
nagy viráguk leple töicsóralakú. a 6 lepellevél
alul összentt. Levéltél^ sxkt végén többedma-
gukkal alkotják a virágzatot. Tokjuk húsos, böi^
nemti, tranpto S-szögletes, magvuk fényl fekete.
NálvDk 2 ismereites : a H. flava L. {sÁr^ taba-
rtew, lábmoeóífl), leple tiszta, élénk sárga, osak

hosszant erezett. Szórványos Horvátországban,
Dél-Magyarországon míveít talajon elvadulva.

Illatos virágáért kertben szeretik. A H. fúlva L.
leple lángszínü, vannak rajta haránterek is.

Horvátországban és hazánk szomszédos részén
nem shonos, csak mint kerti növény itt-ott elva-

dul. Mindkettt gyakran temetben látni. Sziget,

tó, víz partjára v. nagyobb csoportok szélére va-

lók. Ugyanilyen alkalmazású a H. Middendorffii
Trautv., az Amur vidékérl, jóülatu, szép sötét-

sárga virágokkal. Mind a három 5—6 hétig (máj.—
jún.) virágzik. Rhizomadarabokról szaporíthatok.

Hemerocoetes (állat), 1. TUskésorrú hal.

Hemerodromosok (gör.) a. m. naposfutók,

fullajtárok a régi görögöknél, kik a gyors közle-

kedés és hírmondás céljait szolgálták ; ilyen volt

Pheidippides, aki két nap alatt Athénbl Spártába
1160 stadiont tett meg, hogy a marathoni csata

hírét oda megvigye.
Hemerologium (gör.) a. m. naptár.

Hemerotéka (gör. hémera : nap), hirlapkönyv-

tár. Ilyeimek létesítését, kivált a vidéki napila-

pokra, falragaszokra nézve Martin Henry indít-

ványozta Parisban 1900. a Bibliothóquo natio-

nale és Bibliothéque d'Arsénal mentesítésére. E
szerint ezek raktára a városon kívül volna.

Ugyan kívánta a hirlapolvasó-csamokok felállí-

tását ugyancsak e név alatt, milyen Londonban
vagy 80 van. Parisban az els megnyílt 1908.

Hemesa, 1. Emesa.
Hemessen,JanSandersvan,németalföldi fest,

szül. HemLxemben a XV. sz. végén, megh. 1560
körtü. Antwerpenben tanult és ott 1524. a Szt.

Lukács-céh mestere lett. 1551-ben Haarlembe
költözött, ahol mint «hollandi Rafaelt* ünnepel-

ték. Nemcsak genreképei, hanem vallásos tárgyú
ábrázolásai is genreszerü felfogásúak, id. Bnieghel
Pieter és Massys Quentin szellemében, utóbb né-

mileg olasz hatás alatt. Amazok közül különösen
bordélyházi jeleneteket ábn'izoló képei (Berlin,

Kaiser Friedrich-Museum ; Frankfurt, Stádol-féle

képtár), ezek közül: Ecco Homo (Amsterdam,
Rijksmuseum) ; Krisztus útja a Golgotára (Bécs,

mv. akadémia és Paris, Louvre) : Krisztus he-

vonulása Jeruzsálembe (Stuttgart. Mnseum) ; Izsiik

megáldja Jákobot (Budapest, Szépmüv. Múzeum),
stb. emelendk ki. — Leánya, H. Katharina. fos-

tón volt ós Mária királyné, 11. Lajos magyar ki-

rály özvegyének udvaránál, majd a spanyol ud-

varnál fleg mint arcképfestón mködött. Sa-

ját arcképe a szentpétervári Szomof-gyüjtemény-
ben látható. V. ö. Graefe, Jan Sanders van H.

(Leipzig 1909).

Hemi (gör.) a. m. fél.

Hemialbumóz, így nevezi Kühne a fehérjék

emósztódcise közben képzd egyik átmeneti ter-

méket, mely az emésztés továbbtartama alatt

peptonná lesz, albumózféleség, 1. AJbumözok és

HeteronUmmóz.
Hemialgia (gör.), féloldali fejfájás. L. Ffájás.
Hemianesztézia, 1. Aivesztézia.

Hemianopszia, 1. Hemiopia.
Hemiantrop (gör.) a. m. félember ; félig állati

embor.
Hemiatrophi* ffMsIei progreaBiTS (az arc

féloldali sorvadása), az arc egyik (többnyire bal)
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felén a bör, a zsir, az izmok és s csoatolc mind-

Jobban sorvadnak. A báBtaiom fiatalkorban kez-

ddik 8 laann siyoabodlk. Az arc betesz fién a
ia6raet éa a ki^ wmg/kaíÉtL, kihull. Ezen az oidaion

gyakran arcidagaália vag>- féloidali fejfájás kí-

séri a béntalmat. Az izmok múködéae gyöngült,

de valódi bénulás ritkán fordul oló. Az érzés za*

vartalan. A bf^ valószínlegahámmootata ideg-

nek troflkns zavarán alapnttcéaleglObbn^irp fer-

tz batagatg után támad. A baj élethossziglan

tart, mart nom g7óg>nil. Villamos kezelés meg-
kísérelhet.

Hemicellolóz, bizonyos magvak és fák vasta-

godott sejtfalában fordul el és a cellulóztól abban
különbözik, hogy már higitott sósav által szöilö-

cukorráldextrózzá) alakul, míií utóbbi csak tömény
sósavval hidrolizálhatú. H.-t találunk a liliom-

félék, hüvelyesek, pálmák magjában nagyobb
mennyiüégl)on pl. az etoCántosontdló-pálma magja
tólü olyan kemény lesz, lu^ ipari célokra Ls fel-

használ ható.

Hemlcidarla Ag., kövtllt állat. A szabályos

tfbkebörtlek (Echinotdea) rendjén belül a Diade-
moHdae alcsaládjába tartozó kihalt nem. Közép-
nagyságú, kerek, a felsó oldal ersen domború.
A tttskék hengerdedek, hosszúak.

HemieikloB (gör.) a. m. félkör ; hemiciklikus,

félkörös. L. még Adklikus.
HemidactylHB (áiut), L Geckonidae.
Hemidóma (gör.), kristálytani fogalom, a. m.

féldóma.

Hemiéder. 1. Fdes alak.

Henaieljrtra, a poloskák (Hernádéra) ^füsó
szárnyának tnd. neve, melynek csak az alapja

keményedett meg brszerüleg, többi réase pedig

Iág>- és rugalmas maradt
Hemiepifíták, L Álélösködk.
HemigUi (gör.), a dór építéant ookipának di-

szltményp, 1. Triglif.

Hemiglobus (gör.) a. m. félgömb.

HemiKlottidea (iUM), l. IbiszfHék.

Ileniiffonopora, l. Rotaioria.

Hemikefalosz (gör.), olyan torzszülött, mely-

ben a koponyacsontok hiányos kifejldése miatt

az agyvel sem fejldik ki tökéletesen. L. Anen-
kefálin.

Hemikrania, l. ^ejfájóa.
Hemimetabola, a tökéletlen átalakulása ro-

varok <ri"üjtnevo. A t<)kéletes átalakulásnál min-
'" rduló nyugalmi szak (báb-szak) ezeknél

. nál tokoson hiányzik. Ide tartoznak : az

írnyuak (Ardiijpiera), az egyenenzár-
'rthoptera) éa a roMbdelooDiárnyuak

, ,i',n.j';- ra).

Hemimetron, 1. Hemisztichion.
Hemimorfit vagy cxUamin, cinküveg, kova-

rinkére ; (ít.). romboe kristályok, amelyeknél a
függélyes tengely szerinti hemimorflzmns külö-

nösen feltn, amennyiben a kristályok alsó és

fels vége különbözöképen van kifejldve. A kris-

tályok többnyire gömbös, szlls vagy vesés cso-

poi-tokká vannak összehalmozva, vi^y pedig
flnoman rostos halmazokat, szemcsés-földes tö-

megekot alkotnak. Az oszlop szerint kitnen ha-

sad ; szlntolen vagy fehér, vagy a leg^cttlnfélébb-

képen színezett ; üveg- v. gj-öngjrfénytl, áttetsz

vagy át nem látszó. Kémiai tekintetben víztar-

talmú clnkszilikái; képM»ZiLSÍO«-f-H,0, mivel
azonban a vizét eMkTMbiZMon veszti el, nem
krlstályvlMl, Immb kOMtt vizet tartalmaz él
képletét htiyawW>jai.Oiq-fliO,-nak írni. Kende-
aen dnkpát társaaágilMBi ieiqwket és tdérakei
alkot az üledékes mfcwkflkwi, Termhelyei: Ré»
bánya, Kaibl éa Blelberg lÍMiirtlAhan, Altenberg
.\achen mellett, Tamowitz Mlériáhan. Igenfontoa

cinkérc. tíalmának hívják a H. éscinkpát elegyét.

Hemimorüzmas (félalakuság), némely kris-

tálynak az a tuli^donsága, hogy az eg>ik tengely-

végen másképen van kifejldve, mint amá.sikon-
Nevezetes e tekintetben a turmalin meg a hemi-
morítt. A hemimorf kristályok melegítés által

sarki villamosságot matatnak, vagyis az egyik
végükön pozitív, a másikon negatív elektromoiná
lesznek.

Hemin, 1. Hemoglobin.
Hemiolia v. hemiola (proportío hemiolia), a

menzurálls hangjegyírásban (1. Hangjegyek)sak
a fekete kóták, amelyek a XV. század óta álta-

lánosan dívó fehér kótáktól idtartamban külön-

böztek. Uyen fekete hangjegy rendszerint Vj-dal

rövidebb volt, mint a hasonló formájú fehér hang-
jegy. Innen ered az ebievezós is (a görög hemio-
liosz= 3 : 2).

Hemlonltia L. (nOv.), a harasztok génnsza a
Polypodiaceae (Páfrányfélék) családjában. 7 faja

van, 1 az indomaláji szigeteken, a többi Közép-
Amerikában vag>' Ázsiában. Felálló vagy kúszó
rhizoinájú hara.«íztok, levelük csokorban áll,töbi>>

nyíre szárnyas v. karélyos. L. a Harasztok szí-

nes képmellékletén a 13. ábrát ; ez a H. pálmáin
L., Közóp-.\merika, az Antillák és az B.-i Andok
növényp. Kultiválják.

Hemiopia v. lienmmopsziti (gör.), a látótér

jobb vagy bal felének hiányzása. Jobboldali a H.,

ha mindkét .szóm látóterének jobb fele, baloldali,

ha mindkettnek bal fele hiányzik. Az ilyen H.-k

akkor fordulnak el, ha az agy bal vagy jobb

felerészében valamilyen baj (vérzés, gyuladás,

daganat, stb.^ a látóidegekhez men idegrosto-

kat elpusztítja vagy bénítja. Mindkét látótér ba-

lántéki feleresztek hiányát (H. iemporatis) a
koponya alapján képzd daganat okMhaiQa az-

által, hogy a látóidegrostokat kafsartsafldétflk
helyén összenyomja.

Hemiparazita növények, l. Félélösködö.

Hemiparezis (gör.), féloldali tökéletlen bénulAs.

L. Bénuiás.
Hemipermeabilia liirtfa (félig átereszt hár-

tya ; máskép semipermeobuis hársra), igy nefve-

zik az olyan, meetorségesen elállított, v^ony
hártyákat, melyek só- v. onkoroldat vizét jól át-

eresztik, mig az oldott anyagot tObbé-kevésbbé

visBzatarQák. Ilyen hártyát sokféleképen lehet el-
állítani. A legkényelmesebb mód az, hogy máz
nélküli, tehát likacsos agyagedényt elször réz-

gáücoldattal töltenek meg, azután pedig (ennek

kiöntése után) ferriclánkálinmoldattal. Ez úton

ferridánrézbl álló hártya képzdik, mely a lika-

csokat kitölti. Ha most ilyen agyagedényt vala-

milyen oldattal töltenek meg, az edényt fölül dugó-

val zárják el s ezen keresztül nyomást jelz (ma-
nometrikus) csövet dugnak át, mely az oldatba me-
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rül és a dugón k(vül Igvö, meghajlított részében

folyadékot tartalmaz, az egész edényt pedig tiszta

vizbe állítják, akkor a manométer csöve nemso-
kára a bels nyomás növekedését jelzi, mert a
tiszta víz a likacsokat záró hártyán áthatolt. Az
ily módon lemérhet nyomás, az ú. n. ozmotikus
nyomás az újabb kémia fejldésére, az elekti'olí-

zis magyarázatára szolgáló ion-elmélet (1. o.) ki-

alakulására rendkívül fontos tényeznek bizo-

nyult s az oldatokra vonatkozó nézeteket egészen
átalakította. L. Oldatok.
Hemipiramis (ásv.), a kristálytanban a régi ter-

minológia szerint piramis alatt ketts piramist

értettek, azaz olyan kristályformát, amely két
piramisból áll, amelyek alaplapjukon egymásra
vannak illesztve ; alulajdonképeni geometriai pi-

ramist pedig H.-nak nevezték ; újabban elfogad-

ták a piramisnak geometriai deflnicióját és a
ketts piramist bipiramisnak hívják.

Hemiplegia (gör.), féloldali bénulás (1. o. és

Bénulás),
Hemiprizma a kristálytanban a. m. féloszlop

;

1. Oszlop.

Hemiptera (állat), 1. Félfedeles szárnynak.
Hemipterucecidíam, a félszárnyuaknak

a növényekkel való együttélésébl a növényen
fejldött kinövések, gubacsok.

Hemipterologia, a félfedeles szárnyú rovarok
ismertetésével foglalkozó tan, melynek mveli
hemipterológtisok ; hazánkban ilyen dr. Horváth
Géza, a Magyar Nemzeti Múzeum osztályigaz-

gatója.

Hemiszaprofita (félig-meddig televénylakó)
zöld növények a talajból vett szerves vegyületek
mellett még széndioxid asszimilálással is táplál-

koznak, pl. Euglena viridis, némely csonnolya,
ellentétben a holoszaprofltákkal, amelyek tisztára

szerves táplálékból élnek, pl. sok gomba. L. még
Szaprofita.
Hemiszféra (haemisphaera, gör.) a.m. félgömb,

különösen az ég- v. a töldgömbnek fele. Az agy-
vel részei közül a nagy agyvelt nevezik e né-
ven. L. Agí/velö és Agyvelféltekék.

Hemisztichion \. hemimetron (gör.) a. m. fél-

sor, a verstanban a két rendbl összetett sor egyik
rendjének a neve.

Heniltelia R. Br. (növ.), harasztgémisz a
Cyathoaceae családban. 44 faja faharaszt, leg-

többje (.30) amerikai a tropikus és szubtropikus
övön. A H. escuqtien.^i<íKarst. nyugat-venezuelai.
L. a Harasztok színes képmellékletén a 4. ábrát.
Hemitonium (gör.), félhang, kis másod.
Hemitrén, kalcittartalmú dioritközetek az

Auvprgnebl.
Hemitropia (isv.), az a viszony, amelybon az

ikerkristály két egyéne egymáshoz képest áll

;

egyik a másikhoz képest az ikertengely körül
1800-nyira, vagyis egy félköriilforgatásra el van
forgatva. így tehát ISO^-nyi forgatásra az iker-
kristály két egyénébl egy egyszer kristály lesz.

Hemling, 1. Memlinxf.
Hemlock-cser, az Amerikában elforduló Abies

canadonsis kérge. Különösen Amerikában br
cserzésére használják. A br ettl vörös színt
nyer. A H. kivonatát jelents mennyiségben hoz-
zák Európába.

Hemlock-feny (növ.), 1. Tsuga.
Hemmerlin (tkp. Hemerli), Félix, latinizált

nevén : Malleolus, kit e név alatt tiszteletteljesen

emleget az Epistolae obseurorum virorum (1. o.)

c. gúuyírat, reformátori irányú egyházpolitikus
volt a XV. sz.-ban ; szül. Zürichben 1.388 szept.

11., megh. 1457 és 1464 között Luzernben egy
franciskánus kolostorban. Züi'ichben és Solothurn-
ban volt kanonok és prépost. A papság erkölcsi

javításán, a koldulórendek és a szektáskodás el-

törlésén fáradozott. V. ö. Eeber, F. H. von Zürich
(Zürich 184Ö); Schn^der, F. Hemmerli an der
Universitát Bologna (u. o. 1888).

Hemmingsen, Nicolaus, dán prot. teológus,

szül. Errindlenben Laaland szigeten, 1513 jún. 4.

vagy talán máj. 22., megh. Rorkildében 1600 máj.
23. Gazdag írói tevékenységével a Praeceptor
Daniae nevet vivta ki magának. Mint kopenhágai
teol. tanár és egyetemi alkancellár, Molanchton
közvetít irányának volt a híve ; makacs ellent-

állást fejtvén ki a formula concordiae bevezetése
ellen, el kellett az egyetemet hagynia s Rorkil-

débo helyezték át kanonoknak. V. ö. Pauli, N.
Hemmingsens Pastoraltheol. (Kopenhága 1851).
Hemocianin (haemocyanin, Fredericq), a he-

moglobinhoz hasonló, de réztartaLmú vegyüiet,
amely színtelen, a levegn pedig az oxihemoglo-
binhoz hasonló viselkedés, kék szín oxi-H.-ná
alakul. Némely gerinctelen állat (egyes pókok,
rákok, has- és fejlábuak) vérében fordul el.
Hemocitométer a. m. vérsejtszámlálókészü-

lék (1. 0.).

Hemodinamika a. m. a vér mozgásának, for-

gásának tudománya, 1. Vérkeringés.
Hemodinamikus eszközök a. m. vérnyomás-

mér eszközök, 1. Vérnyomás.
Hemodinamométer, vérnyomást mér mano-

méterek, amelyeket állatoknál az átvágott erek
folytatásába kötünk. Egyike a legrégibb ilyen

eszközöknek higannyal félig töltött U alakú cs
volt, ahol a két szárban keletkez higanynivó-
differencia adta a vérnyomást (Poisenillo), l. Vér-
nyomás.
Hemodromométer (A. W. Volkmann), a vér

áramlási sebességét mér eszköz, 1. Véráramse-
besség.

Hemofilia (haemophilia, gör.), l. Vérzékenység.
Hemoftalmusz (haemophthalmus, gör.), a szem

belsjében nagyobb mennyiség vér meggj-lését
jelenti. Súlyos sérülések, ritkábban gj'uladások

következménye lehet. Ha a vér az üvegtest nagy
részét kitölti, alig van rá kilátás, hogy az onnan
teljesen eltisztuljon ós az elveszett látóképesség
visszatérjen.

Hemoglobin, haemoalobin v. haematoglobulin,
rövidített jelzése Hb. ; bonyolódott vasas fehérje-

vegyület, amely a vér piros színét adja. Az ember
és állatok piros vére tulajdonkép világossárga
átlátszó folyadék, amelyet roppant ílnom szem
(csak mikroszkóppal látható nagyságú) piros

iszap tesz pirossá. A piros iszap nem egyéb, mint
milliója a magnélküli vörös vérsejteknek. Az em-
ber vérének minden köbmilliméterében 5.000,000
vörös vérsejt van s egy-egy vörös vérsejt nagy-
sága 8 ezred mm., azaz 8 ja= mikron. A nedves
vörös vérsejteknek cirka 30—45%-* H. Minden
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olyan anyag, ami a vöröe véraejteket feloldja v.

a sejtek lipoid kérgét áljjArtiatövá teád, alkalmaw

arra. \u>.:\ a H.-t a sejtbl UszalMidltsa és attor
a H. ulékában feloldódik ; ezt a folyama-

tot ii :<."k, az olyan vért, amelyben a H.

oldva vau. homoiizált vatr>' lakkszerú vérnek
ncvozzUk : ha éló embernek ilyen a vére, ezt az

állapotot H.-émiáfuik, H.-vérúséanek mondjuk.
Hcinolízist okoz minden a vérnél sokkal hígabb

súoldat (hipotóniás oldat), a desztillált v. párolt

víz. alkohol, éter. húgyanyagoldatok, hig savak,

lúgok, epe. klgyóméreg, szaponin és más állatok-

nak (ú. n. fajidegen) vére, mert ezek ú. n. hemo-
lizineket tartalmaznak. Egyik állat vére feloldja

a másikét ; eoért nem lehet bizonyos esetekben az

ember vérét állat vérével pótohii, mert azcric egy-

mást tönkreteszik.

Az élben a vérben feloldott H. egyrészt nem
vess réeit az oxigén-szállitásban, másrészt az

illet ezt a H.-t kivizeU ; a H.-vérség mindig H.-

mriával jár.

A H. kristályos teet, egyes állatok vérébl köny-

nyen kristályosítható ; a ló v. knt>-a H.-ja rom-
bos oszlopokban, a tengerimalacé tetraéderekben,

a patkáuiyé oktaéderekben, a móknsé hatszOges

lemezekben kristályosodik. E kristályok legtöbbje

a rombos rendszerbe tartozik.

A kristályosított H. összetétele a l^:tgabb ada-

tok szerint a következ

:

C = szén ._ 54-67o
H = hidrogén 7-2«/,

= oxigén... 20-97,
N = nitrogén 16-47,
8 = kén ... 0-6*/,

Fe= vas ... 0-37,

Molekulasúlya 16650 körül van. Hüfiier, Gausser,

Jaquet szerint a kntya H.-jának képlete volna

:

CTMH,.(^0,„N,„S,Fe

vagyis molekulasúlya 16669 volna, egyike a leg-

nagyobb ismert molekuláknak; a molekulaóriások
közé tartozik.

Az ember vérének normális H.-tartalma 147*
vagyis literenkint 140 g. H. van vérünkben. Fel-

ntt embomek cirka &-6 1. vére van és így drka
*\ kg. H. bonyolítja le bennük az oxigén-szállítást
Az oxigénkötóképesség a H. vastartalmával (cirka

O-a-O-*"',) függ öesze. 1 molekula H. Hüfiier sze-

rint megfelel levegnyomás és hmérséklet mel-

lett 1 molekula o^gént köt meg vagyis 1 g. H.

134 ocm. Oj-t aias oxigtegázt tnd leU^tni és szál-

lítanL Vérünk minden dec^e (= 100 ocm.) tehát

maximum (14 X 1** — 1876 ocm.) 19 oon. oxi-

gén szállítására van berendezve. Az oxigénes H.-t

oxi-H.-nak (Hb—0,) nevezzük, az oxigénmenteset
redukált H.-nak v. egysaerüen H.-nak. A Hb—O,
élénk piros, sárga árnyalattal, a H. sötétpiros, ké-

kes nnanoe-sia]. Az oxi-H. kítenyen keletkezik,

de ép oly könnyen bomlik, mint mon^jnk disz-

aotíkl. A vér, unikor a tüdn átszalad, oxigént

vesz fel. ilyenkor Hb—O, keletkezik és mikor az

él, mtlköd szöveteken megy át, könnyen a4ja

át azoknak oxigénjét és rednkálódik H.-vé.

A vörös vérsejt, azaz a H. nem fogyasztója,

csak szállítója az oxigénnek. Légüres térben a H.

elbocsátja az összes oxigént.

A H. más gázokkal is képes egj'esülni, így
sxteoxiddal keletkezik a Hb—CO, a szénoxid-H.

Ez játssza a fszerepet a világltógáz- v. széngáz*

mérgezésnél (l. Szénoxidmérgezés). A Hb—CO
élénk piros, kékes árnyalattal, könnyen kristá-

lyosítható ; a szénoxid afBnitása, ragaszkodása a

H.-hoz 154-8zer eröeebb, mint az oxigéné ; ért-

het, hogy a Hb- CO az oxigénszállitásra alkal-

matlanná válik és így minél több CO-t lehel be

valaki, vérének annál nagyobb részét rekeszti ki

az oxigénszállitásból. Nagyobbfokú szénoxidmér-
gezésnél a halál oxigénhiány miatt áll be. Egyesül

a H. nitrogénoxidgázzal is és ciángázzal, igy ke-

letkezik a nitrogénoxid-H. és a cián-H. Az oxigén-

gáz lal tulajdonkép a H. kétféle veg>-ületet alkot,

egy lazábbat, ez a már említett Hb— O- az oxi-H.,

a másik nehezen elbontható, az ú. n. meta-H.

:

oxidálószerekre keletkezik, klórkáli- (v. klórsavas-

káli-) méi^zésnél meta-H.-tól csokoládésziníi a
vér.

A H. tnlajdonkép proteid test, azaz összetett

fehérje, ahol a fehérjerész, az á. n. globin, szerves

vastartalmú festékkel, az ú. n. hemokromogémud
van kapcsolva, tehát tkp. festékfehérje (kromo'
proteid). A ktUönböz állatok H.-jai oldhatóság,

kristályalak stb. szerint bizonyos eltéréseket mu-
tatnak, ezt a globinok különbözsége okozza : mert
valamennyi H. elbontáskor ugyanazt a hemo-
kromogént adja. A hemokromogén, mint bonyo-

lult szerkezet szerves vasas festék, szintén köt

oxigént : oxigénes formáját hematin-nak nevez-

zük.

A hematin kékesfekete, amorf por, amely víz-

ben, alkoholban stb. oldhatatlan, molekulasúlya

634, képlete Cj^H^^OjN.Fe.

A hemokromogén sárgavörös azaz narancs-

szín kristályos test, amely vízben oldható.

A hematin savakkal vagy lúgokkal kezelve

különféle oidliató sav- vagy lúg-hematinokat ad.

A savhematinok között igen nevezetes a sósavas

henuUin, helyesebben kl<frhematÍH (v. hemin v.

Teichmann-féle kristályok). A hemin v. klórhe-

matin könnyen és biztosan állítható el beszáradt

vérbl, ha az több évszázados is ; oly jellemzek

mikroszkóp alatt a kristályai, hogy mindenkor

felismerhetk és igy bellük a v^ megdiagnosztt-

zálhatö, egyike a legfontosabb próbáknak VCte-

vénynéki esetekben, ha beszáradt foltokban vM
köpésünk. Biitosui ^dönti, hogy a folt vér-e v.

nran; de arra feieietot, ho^ embertl, áUattól

ssánnazik-e, nem ad. Bisonyos e&eMásea az nrin*

is lehet bematintartalmú s ilyenkor hematínuriá-

ról beszélünk.

A H.-t igen si^éldíép lehet felbontani, igy

pl. fséssel, eméaittawi sfli. A roMÜieef nyers

véres küoepe H. sídn. megsUt buna siéle már
hemaltai ssín. BmésitésDél a vér flaketekiTidJ-

sserfl csapadékok hagy Tfasa, es hematio, mert*
fehéije rési feloldódik az eméartéméL
Ha a hemokromogdnt vagy a hemattnt meg-

foezljnk vastartalmától (pl. kénsawai), vasmentes
színes anyag marad viasn, ei az ú. n. Aemoiopor-
firin: violaszín, kristályos test, amely vegyi-

leg igra köeel rokon az epe f festanyagával, a
szinténva8mentesMtn(MiMa/(valuneimyiegyéb
epefesttt a hOimbin származékaX eaenkívfll ép
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úgy izomer a növények zöld festékébl, a klorofil-

ból elállított ú. n. phyllopkirinnel. Ez adja meg
a biológiai kapcsolatot a magasabb rangú állatok

piros vére és a magasabb rend növények zöld

színe között. A hematoporflrin további bontásánál

különféle hematinsavak és hemopyrrol vegyü-
letek keletkeznek.

íme, amint látjuk, vérünk oxigénszállító piros

festéke igen bonyolult vegyület, amelynek egyik

alkotóeleme sajátságos fehérje (globin), másik
része vasvegyület és harmadik része sajátos viola-

szin szerves vasmentes festék, amely hemopyr-
rolokból épül fel.

Úgy a H.-nak, mint színes származékainak jel-

lemz viselkedésük van a spektroszkóppal szem-
ben. Semmiféle vörös festék pl. nem ad oly el-

nyelési spektrumot (1. Spektroszkópia), mint a H.

Ép ezért a vér felismerésére egyike a legjobb

eszközöknek a spektroszkóp. Különösen igen jel-

lemz a spektruma a H.-nak, az oxi-H.-nak, a
CO—Hb-nak és a hemokromogénnak.
Hemoglobinémia (haemoglohinaemia) a, m.

hemoglobinvérüség, amikor a vér folyadékában
az ú. n. vérplazmában hemoglobin van oldatban.

L. Hemoglobinuria ós Hemolizis-
Hemoglobinométer, olyan eszköz, amellyel

folyadékokban, vérben, vizeletben meghatározzuk
a hemoglobin mennyiségét. Leghasználatosabb a
Gowers, és módosítása, a Sahli-Gowers-féle eszköz.

Minél több valamely folyadékban a hemoglobin,
annál pirosabb. Szembe ötlö különbségeket úgy
fogunk kapni, ha minden vizsgálandó folyadékból

pontosan ugyanannyit mérünk le s ezt addig hí-

gítjuk, míg oly színersséget érünk el, amilyent
az eszközhöz mellékelt mintacs mutat. Azonos
színersség mellett a higítófolyadók mennyisége
arányos a hemoglobin mennyiségével. Az ilyen

színösszehasonlításon alapuló eljárásokat kolori-

metriás módszernek nevezzük.
Hemoglobinuria a. m. hemoglobinvizelés.

Transzfuziónál, bizonyos mérgezéseknél, egyes
fertzbetegségeknél, nagy kiterjedés égési se-

beknél stb a vér vörössejtjei nagy mennyiségben
feloldódnak (1. Hemolizis). Ilyenkor a vörössej-

tek festéke, a hemoglobin (1. o.) átmegy és felol-

dódik a vér folyadékába, ezen állapotot hemo-
globinvérüségnek (haemoglohinaemia) nevezzük
(rendes viszonyok között á vér folyadéka világos-

sárga, átlátszó, teljesen hemoglobin-mentes, csak
a benne úszó mikroszkopikus sejtes iszap vörös,

1. Vér). Az ilyen feloldott hemoglobin úgylátszik
nem vesz részt az oxigénszállításban s különben
is elveszett az illetre nézve, mert a vesén ke-
resztül a vizeletbe kerül. A vizelet ilyenkor sötét,

majdnem fekete-vörös. Különös alakja a H.-nak,
mikor idöközönkint, váratlanul rohamszerüleg
igen ersen jelentkezik, hidegrázás és egyéb tü-
netek kíséretében. Az ilyenre hajlamos egyének-
nél hemoglobin-vizelési rohamok válthatók ki

egyszeren hidog lábfürdvel (0. Rosenbíich) is.

Ez az ú. n. paroxi/smaUs H.
Hemoglobinvérüség (haemogloMnaemia), be-

teges állapot, mely közben a vér savója oldott
állapotban tartalmaz hemoglobint (1. o.), mely
ilyenkor a vesék által részben kiválasztatván, a
vizeletben is megjelenik és azt halvány vagy sö-

tétebb vörösre festi (hemoglobinvizelés). Embernél
is elfordul néha. A házi állatoknak elég gyakori
betegsége és két alakban szokott náluk fellépni

:

1. A csúzos'E.'ben (h. rheumatica) legtöbbször lo-

vak, ritkán szarvasmarhák szoktak megbetegedni.
A legels tünet a test hátulsó részének gyöngü-
lése, mely rohamosan fokozódik annyira, hogy a
beteg összerogy és nem képes többé felállni. A far

és a combok, súlyos esetekben egyéb testtájak iz-

mai is deszkakeménységüek, ugyanitt a br érzé-

kenysége legtöbbször feltnen csökkent. A vize-

let, fleg átszréseután, a vörös színnek különböz
árnyalatait mutatja. A betegség, még súlyos alak-

jaiban is, már pár óra v. néhány nap múlva gyó-
gyulással végzdhetik, de a test hátulsó részének
gyöngeségét járáskor még hosszabb ideig észre-

vehetni, azonkívül az ilyen lovak a visszaesésre

hajlamosak. A súlyosabb eseteknek körülbelül

felében a betegek elhullnak. A betegség majdnem
biztosan elkerülhet az állatok racionális ápolásá-

val, nevezetesen hideg idben is naponkint való

megjártatásával és a pihen napokon mérsékel-

tebb táplálásával (szegény állattartók edzett állatai

majdnem sohasem betegszenek meg). Az orvoslás

kezdetben hideg, majd felmeleged borogatások-

ban, az ürítések szabályozásában, szeszes ledör-

zsölésekben, esetleg érvágásokban áll. — 2. A
fertözö-H., 1. Firoplasmosis.

Hemoglobinvizelés, 1. Hetnoglobinuria.
Hemokromatózis, szöveteknek barna színez-

dése szétesett vörös vérsejtek anyagaival.

Hemokromogén a. m, redukált, azaz oxigén-

ben szegényebb hematin, 1. Hemoglobin.
Hemolimfa (haemolympha, gör.), e névvel je-

lölték régebben a gerinctelen állatok (pl. csigák,

férgek, rákok stb.) vérét.

Hemolizinek (haemolysin) alatt olyan anyago-
kat értünk, amelyek a vér vörös sejtjeit megtá-
madják, feloldják úgy, hogy a hemoglobin bele-

kerül a vérplazmába.

Hemolizis (haemolysis), a vörös vértestek szét-

bontása, aminek révén a hemoglobin feloldódik a

környez folyadékban. H.-t sok anyaggal lehet

elidézni, így hemolizál a desztillált víz, az éter.

egyes szaponinanyagok, bizonyos kígyómórgek
stb. Különös fontossággal bírnak az úgynevezett

specifikus H.-ek, amelyek az egyes állatokban

keletkeznek, ha szervezetüklxí idegen állatfaj

vörös vértesteit visszük be. Így pl. ha birkába

nyúl vörös vértesiéit oltjuk, vérében olyan

anyag jelenik meg, amely a nyúl vörös vértesteit

feloldja, még pedig úgy magában az állatban,

mint kónilcsben. Az ilyen H.-ek keletkezése

folytán nem lehet az egyes állatok vérét más
állatfajba átömleszteni (tranazfúzió) ; hiábavaló

törekvés tehát az ember vérét is valamely más
állat vérével pótolni. Ha a H. magában a szer-

vezetben történik, ami különböz fertzéseknél

(malária, stb.) el is fordulhat, a vérplazma vörös-

szln lesz a kioldott hemoglobintól (hemoglobi-

némia). A vese az oldott hemoglobint kiválasztja,

s a vizelet hemoglobint, illetleg annak bomlás-

termékeit fogja tartalmazni (hemoglobinuria).

Hemolutein, 1. Lutein.
Hemométer, nagyon elterjedt klinikai eszköz,

amellyel a vér hemoglobintartalmát határozzák
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meg. Miüden betegnek a vérét teljesen azonos hi-

gltáfiiMui egy empirikusan beosztott (skálázott) vö-

rös ttveg-ék színéhez hasunlí^uk. Az ék vastagabb
részével való egyezés több bemoglobint, a véko-
nyatíb rész kevesebbet jelent. Az ék 100 as pontja
f

'

>rmáU3 Í4fijt hemoglobinnak. Az
al készítette, a leg^abb idkben

jiu-^-ufi ja\ lUitta és módosította, 1. Hemoglo-
binométer.
Hemopatológia (srör). a kórtannak az a része.

meiy a vit fK't«'irs<'L't'it tárgyasa.
Hemoperikardiomi irijr.), vérzés a azivborokba

szív- V. erreptHlvs küvetkeirtében, vagj* vérzéses
g>-uladá^ miutt : a szivburok tuberkulózisa és da-

ganatai is (pl. rákja) H.-mal járnak. A sérfilések-

hez csatlakozó szivrepedések olyan vérz^ okoz-

tiatnak. hoi^y a kiomlö vér a szivet összenyon^ja
(tauiponatiu cxirdis) s mködését lehetetlenné

teszi.

Hemoptoé (haemoptoe, gör.), vagy hemoptis
(haemoptysis), 1. Vérköpés.
Hemopyrrol, methylpropylpyrrol, a hemato-

piírflrin redukciós terméke, 1. Hemoglobin.
Hemorrágia (haemorrhagia, gör.), 1. Vérzés-
Hemorrágiás erózió (tfrojao kaetnorrhagicus,

iat.-gör.), vérzés miatt bekövetkez kimaródások
a nyálkahártyákon. Leggyakrabban a gyomorban
fordulnak eló. A vérzés nagyon ktUönbözö eredet
1 1 ..f .>i

. pangásos, fertteóshez. mérgezésekhez
atik s a vérzés helyén a gyomornedv

ú .... ^.„..aártyát megemészti. Ha sok H. van a
gyomron, halálos elvérzés is bekövetkezhetik be-

llük. Gyakran ez a melaena (1. o.) oka.

Hemorrágiás iniiltráció, 1. Véres beszrödés.
Uemorroidák (haemorrhoidák, gör.) a. m.

aranyeres csíomók, 1. Aranyér.
Hemorroidális erek (vasa haemorrhoidalia),

.! . -'' '

' rei (i)sztó és írjiijtóerei), amelyek közül
.i _yuj:'<« K'k a végbélnyilás fölött sr hálózatot

alkotnak, a plexus haemorrhoidalist. Kóros kitá-

miiásnk az ú. n. aranyér v. hemorroidális csomó.
Hemosz v. Hemusz, az ókorban valamennyi

he?y.>ií'i: neve a Fekete- és Adriai-tenger közt;

iben a mai Balkán.
a. orvosi alkalmazása igen nagy

n.., uogy a száraz köpöl>'özésael mé-
szervektöl sok vért lehessen elvonni.

Ír i iiu.ita eljárás.

Hemosztatikoa szerek (haemostatica), 1. Vér-
-. -'' "'ló xzerek.

hométer (gör), a .vér áramlását mn-
~;;iiltk (Vierord). Állatoknál az átvá-

^ be megfelel módon, hog>' a vér
< rajta. Az átfolyó vér kis ingát

>>séiiek nagysága arányos a
vei.

Hemoterd^ia az, amikor gyógyítás cé]jából

vért V. vérsavót fecdcendezfink valakibe.

Hemotorax Ofoemothorax, gör.). vérömlés a
pleura azaz mellüregbe.

Hemotrop szémmok, savók az olyanok, ame-
lyek hemotrupíiiokat, azaz a (itgoeitózist emel
anyagokat tartalmaznak.

Hempel, Frula, német operaéodcesDÖ, szül.

1884 jún. 26. Lipcsében. Koloratnr szoiM-ááhang-

ját a berlini Stem-konzervatórium és NicJdas-

Révai Aófy Zlil*l)iii. IX. kOL

Kempncr asszony nevelték. Tanulmányai végez-
tével a berlini kir. operaház ta^a lett. Iü06-ban
énekelt elször Bayreuthban. 1910 óta a bnda-
pi'sti padoknak és hangversenytermek-
nek I

' vendége.
Heiiipr., T.

:

* ijzi nevek mellett Hem-
prich Priedricli vének rövidítése ; sziil.

17%. Ehrenbtry iai>a.>agában Eg>'iptomban és

Szíriában utazott ; megh. a Vönto-tei^r mellett

Masszauában 182. L. még Ehrenberg.
Hempsiead («}ud: hempated). New York állam-

hoz tartozó f^u Long Islandon, 1640. hollandusok
alapították s Heemstede-nak nevezték, (1910) 4964
lak. Mellette van Garden Cüy {eitai: gárden aziui)

falu, melyet Stewart newyorki keresked ala-

pított.

Hemslüfd (svéd), 1. Szlöjd.

Hemsö, Heruusand svéd tartományhoz tartozó

sziget, az Angcrman-elf torkolatában: U km.
hosszú és 6 km. széles ; több falu \'an rajta.

Hemsterhois (^itad: hemnterkájn), 1. Frans, hol-

land tllozút'u.s és filológus, H. 2. fla. szül. Grönin-
genben 1721., megh. Hágában 1790. mint az
egyesült Németalföld államtitkárságának els se-

gédje. Különösen a Locke-féle szenzualizmust
igyekezett továbbfejleszteni és népszervé tenni,

különben nagj- híve volt Platónnak és Jacobinak.

így a szenzualizmust és racionalizmust egyesíteni

iparkodott Francia nyelven irt müveit, melyek
legnagyobbrészt párbeszcK]e.s alakban vannak írva,

yilágosság és kellem s íinom stílusuk teszik becse-

sekké. Fbb múvci : Lettres sur la sculptore (Haag
1769); Sur les désirs (Paris 1770); Lettres sor
l'homme et ses rapports (u. o. 1772); Sophyle
ou de la philosophie (u. 0. 1773) ; .\ristée, ou de
la divinité (u. 0. 1779); .Alexis, ou sur l'áge d'or

(u. o. 1787). Oeuvres philosophiques-jeit kiadták :

Jansen (Paris 1792, 2. kiad. 1809) és Meyboom
(Leeuwarden 1846—50, 3 kötet). V. ö. GrwJier.
Francois H., sa vie et ses oeuvres (Paris 1866).

2. H., Tiiterius, holland tllolóeus. szül. GriJnin-

genben 1685 jan. 9.. megh. I

tanított matematikát. Ül'

migd ókori történelmet, g' n;izai

történetet Franekerbrai és 1 l éleszté

a görög nyelv- és írod-;'
•

i t?. hellte

filológiai iskolát alapi; i 'olluds Ono-
masticon (Amsterdam .;.>..._ n.-..i. Lncianicol-

loqoia selecta et Timon, Cebetis tabula, Menandri
sententiae morales (a. 0. 1708. 1732, Basel 1777)

;

Arístophanis Plntos (Harling 1744. Schafer kiad.

Leípzig 1811); Jegyzetek Albertis Hesychios-hoz
(Ibiden 1746—66). Emestis Kallimachos-hoz (n. o.

1761), Burmann Propertius-ához (Utrecht 1780).

Hag>'atékából adta ki Geel Anecdota Hemsterhn-
siana-it (Leiden 1825) és Priedmann Orationes et

epistolae-it (2. kiad. Weilburg 1839).

Hemss, 1. Emeita.
Hemosz, l. Hemosz.
Hen \^ov. h), egy (lat waum). Hen kai pan

(!v xai rxv) ^y és minden.
Hénap Tatnás, a magyar kegyestanítórend

fnöke, szül. 1869 jún. 21. Kosdon (Nógrád vm.).

1877-ben lépett a kegyestanltórendbe. A teológiát

Nyitrán végezte, azután a bodapesti egyetemen
tanult, ahol 1887. flloz. doktor lett Pi^i^ szén-
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telték 1882 júl. 13. Tanár volt a rend több fgim-
náziumában, 1897. rondfnöki titkár, 1906. rendi

kormánytanácsos, 1912. rendfnök.
Henares, 150 Ion. hosszú folyó Guadalajara

spanyol tartományban ; ered a Sierra Ministrán, a

Jaramába ömlik Mejorada-del-Campo mellett ; vi-

zével a 45 km. hosszú H.-csatomát táplálják.

Henas (gör.) a. m. monas, az egy, az egység.

Hencke, Kari Ludwig, csillagász, szül. Drie-

senben 1793 ápr. 8., megh. Marienwerderben 1866
szept. 21. Postatiszt és késbb városi tanácsos

volt. 20 évi megfigyelés után 1845. és 1847. felfe-

dezte az Astraea és Hebe nev kis bolygókat. A
berlini akadémiai csillagtérkép egy részét ké-

szítette.

Henckel Hugó (gróí) emlékverseny, a bécsi

októberi meeting legnagyobb kétéves-versenye.

Összes díjazása 23,000 K. Távolsága 1600 m. Ne-
vét gróf Henckel Hugó, a kiváló német-magyar
sportsman emlékezetére kapta, akinek Magyar-
országon is volt birtoka és trainingtelepe.

Henckell,^arZ Friedrich, német író, sztll. Han-
noverben 1864 ápr. 17. 1883—86-ig Berlinben,

Heidelbergben és Münchenben germán filológiát,

történelmet és közgazdaságtant hallgatott. 1890.

Zürichbe költözött, 1895 óta a zürichi és lipcsei

Kari Henckell und Co. könyvkiadó cég társtu-

lajdonosa. Többnyire politikai versei forradalmi

és szocialista jellegek. Mvei: Umsonst. Ein
sociales Nachtstck (Berlin 1884) ; Poetisches

Skizzenbuch (Minden 1884) ; Quartett (Hamburg
1886); Strophen (Zürich 1887); Amselrufe (u. o.

1888); Dioráma (u. o. 1889); Gründeutschland
(Leipzig 1890) ; Trutznachtigall (Stuttgart 1891);

Aus meinem Liederbuch (München 1892); Zwi-

schenspiel (Zürich 1894) ; Moderné Dichterabende

(u. 0. 1895); Ada Negri (u. o. 1896); Gedichte

(1899) ; Neues Lében, Dichtungen (1900) ; Ausgew.
Gedichte (1903) ; Gipfel u. Gründe (1904) ; Mein
Lied, Auswahl (1906) ; Schwingungen (1907)

;

Deutsche Dichter seit Heine (1907); Weltlyrik

(1910); lm Weitergehn (1911); Ein Lebenslied

(1911). Egyéb kiadványai : Buch der Preiheit, An-
thologie socialer und politischer Freiheitsdichtun-

gen aller Völker (Berlin 1892) ; Sonnenblumen,
Flugblatter der Lyrik (Zürich 1895—99).
Henckel von Donnersmark, grófi család, több

genealógiai iró (v. ö. Gothaisches Taschenbnch
1861 és Histor.-herald. Handbuch, Gotha 1856) sze-

rint magyarországi, még pedig szepességi szár-

mazású. Els hiteles se Petrus H. de Quintoforo
(1378) Csütörtökholyen (Donnersmarkon), Szepos
vármegyében említtetik, ki a hagyomány szerint

Thurzó Pétertl és a Henckel-család egyetlen örö-

kösnöjétl származott. A család több tagja na-
gyobb állásra emelkedett, így H. Konrád (1486—
1542), aki a törökök ellen harcolt 1526. II. János
(1513—1588) Mária özvegy magyar királyné kísé-

retében "Bécsbe került és császári tanácsossá
lett I Ijozarus (1650—1629) Rudolf, Mátyás és
H. Ferdinándnak pénzt kölcsönzött hadicélokra.
1616-ben a bárói rangot kapta és hitbizományi
alapított. Fia, IL Lazarus (1673—1664) német
grófi rangot kapott II. Ferdinándtól. Jelenleg a
család 2 fágra oszlik : a kat. boutheni és a prot.
tamovi»>neiidecki ágra. Annak szeniorja volt az

1890okt. 4. Bécsben elhunyt Hugó gróf (2. felesége

Kászonyi Laura). Unokája Hiujo (szül. 1857). Ez
az ág Oroszvárt (Mosón) is bírja ; egyébiránt 2
oldalágra oszlik. Az öt mellékágra oszló 11. fág-
ból származott H.Wilhelm Ludmg Fi/rfor gróf,

porosz tábornok, szül. 1775 okt. 30-án, megh.
Dessauban 1849 jún. 24. 1810. Parisba ment, hogy
Napóleont Mária Lujzával való egybekelése al-

kalmával üdvözölje. 1815-ben résztvett a Waterlooi

csatában. Késbb nyugalomba vonult és a köz-

ügyektl visszavonultan élt tiefenseei jószágán.

Mve : Erinnerungen aus meinem Lében (Zerbst

1846). E második fágnak tagja Viktor, német kö-

vet Kopenhágában, szül. 1854 okt. 25. Weimarban.
Egyideig Budapesten volt német fökonzul, de 1895.
visszahívták. Ugyancsak a tamovic-neudecki ág-

ból való H. Guido, szül. 1830 aug. 10. Boroszló-

ban, a porosz urakházának tagja, sziléziai nagy-
birtokos. 1901-ben hercegi rangra emelték. A H.

családnak Ausztriában, fleg Stájerországban,

tov. Porosz-Sziléziában és Orosz-Lengyelország-
ban vannak nagy kiterjedés birtokai.

Hencse, kisk. Somogy vm. kaposvári j .-ban,

(1910) 1037 magyar lak. ; vasútállomás, távirda-

hivatal, postaügynökség.

Hencsei Lajos, 1. Nazarénusok.
Henczialva (azeltt : Hewzócz), kisk. Zemplén

vm. varannói j.-ban, (i9io) 716 tót lak. ; u. p. és

u. t. Varannó.
Henczida, nagyk. Bihar vmegye berettj'óúj-

falui j.-ban, (i9io) 2-396 magyar lakossal, posta-

hivatallal és távbeszélvel. A Beöthy-család szár-

mazási helye.

Henczkó, kisk. Gömör és Kishont vmegye
rozsnyói j.-ban, (i9io) 401 tót ós magyar lakossal,

vasúti állomással ; a csetneki Concordia vasgyár-
bányatársulatnak vasércbányája és vaskohója itt

van.

Henczlófalva (azeltt : Henzlova >. kisk. Gömör
és Kishont vm. rozsnyói j.-ban, (i9io) 205 tót lak.

:

u. p. és u. t. Merény.
Hendaye (ejtsd: áSdej), község Basses-Pyrénées

francia dép. Bayonne j.-ban, a Bidassoa-torkolat

jobbpai-tjáu, Fuenterrabia spanyol várossal szem-

ben, 24-í'7 lak., a Pireneusok ment<^n a Paris-Mad-

ridi vasútvonal fontos vámhivatalával ; látogatott

tengeri fürdvel.

Hendeka (gör.) a. m. tizenegy. — H., ókori

athéni hatóság, mely eleinte csak tíz, soi*sohis ut-

ján választott tagból állott, akikhez azonban az

ügyekben résztvev írnokot is hozzászámították.

A H. a börtönökre és arra ügyelt fel, hogy az el-

ítélteken a büntetést végrehajtsák, a büntetést ki-

állt V. felniont(>tt vádlottakat szabadon bocsássák.

Hendekagon (gör.), tizenegyszög.

Hendekagonáiszám, olyan szám, melynek ál-

talános alakja:
-J

(9 n — 7). Pl. ha n = 1, 2, 3,

akkor 1, 11, 30.

Hendekaszillabus (gör.) a. m. tizenegyszótagú

vers ; rendszerint a falékoszi vers (1. o.) értend
alatta, de olykor a szintén tizenegy szótagból álló

sapphói és az alkaioszi sorra is alkalmazzák e

nevet.

Hendel-Schütz (családi nevén SchiÜer), Hen-
riette, német színészn, szül. Döbelnben 1772
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fobr. 13., meeh. KösUnben 1849 márc i. Már kis

korában föltnt gyermekanrapdEben^ésöbb naiv,

m.tjd trafdkus sKrepeket játesott Németország
t')bb szinpmlján.EM két férjétói elvált, harmadik
fórjp, Hendel orvos, meghalt. 1811. ment nóül

Schütz taoáriioa s ennek kiséretében hosszabb

külföldi vendégsiereiriéere indult s új mfajjal,

mimikai ábrázolásokkal ért el nagy sikert. 1820-

b.vn visszavonult a színpadtól. V. ö. Erinnerungen
H tto H. (Darmstadt 1870).

ILnciorson {<^t»A: heiMiema), az ngyanily nev
r'Uiity székhdye Kentncky északamerikai állam-

lan, az Ohio balpartján, (i9io) ll,4ó2 lak., mezö-
iiazilasági termékek élénk kereskedelmével. —
•2. //.. sziget a Csmdee-oceánban, 1. Tuatnotu.
Henderson (ejtsd: iienderstn), WiUiam James,

iiovps amerikai zenei író, szül. Newarkban 1855
dec. 4. Irt több operettet Elméleti mvei közül

neTeaeteaebbek : How music developed (1898)

;

Riduurd Wagner, his llfe and studies (1901) ; The
artofthe .Míiiror (1906).

Hendiadisz (gör., tíqp. hm dia duóin, egy dolog

kett6 által), stilisztikai alakzat, mely egy fogalmat

két (és-Bel egybekötött) fnévvel fejez ki, a he-

lyett, hogy egy jelzós fnévvel fejezné ki. P.

\ ergiliasnál Aen. 1 : 61. moiem et montes altos

(tömeget ée magas hegyeket) e helyett : molem
nUontm montiufn (magas hegyek tömegét).

Hendon. város Middlesex angol countyban,
:.;i ;s>'tt> lakossal, jezsuita hittérít iskolával.

Hendrich, Hermann, német fest, szül. Herin-

irKnb«>n lS56okt.31. Münchenben JosephWenglein
tájkepfestn^ ée Berlinben Engen Brachtnak
volt tanítványa. Északon szerzett benyomásai,
Wagner Rikájrd mftveinek ée Böcklin képeinek
tanulmányozásával kapcsolatban, az északi

mondavilág sajátságos ábrázolására vezették. A
természeti tüneményeket emberi cselekvényekkel
érzékit! meg. Fantasztikus hangulatA tájképei kö-

zül a leghiraeebbek : A bolygó hollandi ; Az alvó

BninhiMa: Sieffried halála; Siegfrled temetése;

: Eigril hs megpiUantja Walhalla
V. lg gróf balladája után, a n^net
<-easzár tulajdona); Agir leányai; Krisztus aGolgo-
thán : A Midgard kigyó: Vineta; Dal az estcsil-

1ághoz. Újabban képsorozatban ábrázolta Qoethe
Marehen von der grfinoi Schlange c. költeményét

i1 festményeket készített a Hexentanxplatzon
vValpoi^haUe és a Schreiberhaobao «nelt

'kUe számára.
ha, Hermann, német színén, sztll.

K.'irii* II Í.S09 okt. 17., megh. Berlinben 1871
nov. 1. Elször Darmstadtban lépett föl 1831-ben.

1H44—64-ig a berlini ndvari színház tagja volt.

A régebbi ssavaló-lskcria egyik legkiválóbb kép-
V üllje. A német sadnpad nttrisó nagy romanti-
k tubának nevelték.

Heneqaea v. Jfawkwiak (bíh.), slsalkender.

li. Agavé és Agave-rostok.
Henetok, I. Venetok.

Heniner János, jogtodós, szOL 1796., megh.
I'esten 1856 jál. 22. 1827-ben a xágrábi akadémián
a politika, 183Ö. a pesti egyetemen a római és h-
béri jogtan^ lett. Múvei : Introdnctio in oecono-

miam politiciam(ZagrabIael831); Rómaimagán-
>og (Pest 1855—Ö6, 3 köt). Utóbbi, mely a ma-

gyar jogi irodalomban az els ilyen munka, nagy-
részt Haimberger és Schilling nyomán készült.

Hengeler, Adolf, német illusztrátor ée fest,
szül. Kemptenben (.\lgau) 1863 febr. 11. 1884 óta
mint a Pllegende Blatterállandó munkatársa közel

5000 tréfás és költi tartalmú rajza jelent meg,
résztvesz a müncheni Künstlertheaterben t^zinre-

kerüló darabok mvészi rendezésében és ujabban
számos humoros felfogású festményt i9 készített.

Múvei láthatók a müncheni Pi' iban, a
berlini Nationalgaleriebon, a r' : ni kép-

tárban és egyebütt.

Hengelmfiller László (hengervári) báró, diplo-

mata, ^1. Pesten 18 í'
:

''
.' Bécsbon elvégez-

vén a Keleti .\kadémi; láciai pályára lé-

pett és elbb Szerbiábaü iiiUB.<niutt mint miniszteri

ranggal felruházott osztrák-magyar követ 1889-ig.

Milán király lemondása után Braziliába helyezte-

tett át, 1894 okt. pedig az Egjesült-Államokhoa
nevezték ki rendkívüli követnek és meghatalma-
zott miniszternek. 1902 dec. u. o. rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet lett. 1898-ban meg-
kapta a V. b. t. tanácsosi méltóságot 1906. a ma-
gyar báróságot ; 1910. a Icirály a magyar frendi-
ház tagjává nevezte ki. 1913 jan. nyugalomba
vonult.

Hengelo, város Overyssel németalföldi tarto-

mányban. (1909) 20,073 lak., vasúti csomópont je-

lentékeny szöv-fonó iparral és a holl. államvasu-
tak javítómhelyével.
Henger. 1. Ha a mozgó egymes mozgása köz-

ben valamely adott egyeneshez parallel marad,
K-feUUetet ír le. A H.-felületnek bármely pont-

ján keresztül egy és csak egy egyenes húsÁiató,

mely egészen a felületen fékeik, ezt H.-alkotónak
nevezzük. A H.-felületen fekv oly görbét, mely
a H.-alkotók mindegeikét metszi — tehát a felü-

letnek bármely síkmetszését is, — a H.-felület ve-

zérgörbéjének nevezzük. A vezérgörbének és a
H.-alkotóknak irán^'a tejesen me^iatárana a
H.-felületet Parallel síkok a H.-fiolfiletet kongru-
ens görbékben metszik. A H.-felület eüiptikus, hi-

perbolikus, illetleg parabolikus, ha sík veizér-

görbéjo dlipszis, hiperbola, illetieg parabola.
Minden elliptiknis H.-felUlethez általában két pa-
rallel síksor tartozik, melynek minden sil^a a fe-

lületbl kört metsz ki. A kört metsz síkok általá-

ban nem merlegese a H.-«lkotókra ; ex esetben

az elliptikus H.-felflletet ferde kör-K-nek is ne-

veizttk. Ha a kört metsas parallel siksonA egyike
merleges a H.-alkotókn, akkor a másik is aa,

tehát a két sikaor öesaeesUc Ex esetben a felflle-

tet egyenes kör-H.-ndc neveisflk. Siflkebb érte-

lemben S.-en ast a geometriai testei ér^flk. me-
lyet valamely kör-H.-felflletttek két paraUel kör-

metszése köié esó réssé (H.-palárt r. H.-köpeny)

és e két parallel dkmelBiaéa két köriapja (H.-alap)

határol. A H.-alkoCöknak akit alapeík határolta

résaei egyenlk. Ax alapsikok merleges távolsága
a H. magastága — a két alafricörközéppcniQának

ösBsekötó vonala, mely a H.-alkotókkal parallel, a
H. tengelye. A H. egwenes v. ferde, asaerint amint a
tengeiy a két alapákra wterleges v. nem. Az egye-
nes H.-nél az aíkoMi és a tragely hossza egyenl
a H. magasságával. A H. köbtartalmának mér-
számát megkapjuk, ha az al^örlap terfltolének

47*
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mérszámát a magasság mérszámával megszo-

rozzuk. Az alapkör sugarának mérszámát r-rel,

a H. magasságának és köbtartalmának mérszá-
mait m-mel, illetleg v-vel jelölve : v = r"?: . m
Továbbá az egyenes H. palástjának, illetleg egész

1, ábra. Háromtagú sima henger.

felszínének mérszámát ^-vel, illetleg /"-fel je-

lölve : p = 2r;u . m és f= 2r7: (m + r).

2. H., mezgazdasági eszköz, mely egyrészt a

termtalaj fels rétegének tömörítésére, másrészt

rögök szétzúzására és aprítására v. a talaj leg-

ábra. Háromtagú gyürüshenger.

fels megkérgesedett rétegének feltörésére szol-

gál. Lényeges alkotórészét egy v. több tagból álló.

öntöttvas-, kovácsoltvas-, k-, v. fa-H. képezi,

mely megfelel keretbe foglalva és csapágyazva

a szántóföldön fogatos ervel vontatható és hala-

3. ábra. Tüskés henger száUttásközben.

dásközbon annak felületén elgördül. A tömörítésre

szolgáló H.-ek a vonóer csökkentése végett sima
felülettel bírnak (1. az 1. ábrát), míg a rögtörk
lehetleg nagy felületi nyomás elérése céljából

érdes felületek s felületüket v. gyrszerén ala-

4. ábra. Croikill-Cambridu

kííják (ayürs-H., 1. a 2. ábrát), v. fémbl készült
karmokkal és tüskékkel látják el (tüskés-H., I. a
H. ábrát). Nagy mértókhon göröngyös talaj egyen-
letesebbé tételére igen alkalmas a CroskÜl-Cam-
bridge-H. (fogas-H., 1. a 4. ábrát), mely közös
tengelyre váltakozva egymás mellé szerelt gjü-
rflkböl és csipkézett szél, oldalfogakkal ellátott

tárcsákból áll. Minthogy a gyrk a tengelyre

ékelve vannak, a tárcsák pedig lazák, munka-
közben az utóbbiak a gyrkhöz képest relatíve

elmozdulván, azokat a hozzájuk tapadó földtl

megtisztítják. Kérges felület talaj lazítására a
kis átmérj, nagy tüskékkel felszerelt kéregtör
H.-eket (1. az 5. ábrát) használják. A H.-ek külön-

5. ábra. Kéregtörö henger.

böz átmérvel készülnek ; ugyanazon súly mel-

lett a nagyobb átmérj H. vontatására a kisebb

gördül súrlódás folytán kevesebb vonóer szük-

séges, míg a kisebb átmérvel bíró H. nagyobb
felületi nyomása intenzivebb talajtömörítést és

rögtöróst tesz lehetvé.

3. H., a nyomdászatban a betk festékezését

V. a közvetlen nyomást eszközlö része a nyomtató
sajtónak. A nyom-H. vasból készül s a betkre
való szabályozható ránehezedéso által nyomja az

egyes íveket. A festékez H. anyaga rugékony
massza, föltalálója 1815 körül két angol, Forster

és Harrild volt. Alkotórészei enyv (zselatin) és gli-

cerin. Van még a gyorssajtónál vezet H. is fából,

ez a kinyomott ívet vezeti el a nyomtató H. alól.

4. if., a fémiparban a hengerelt áruk (rudak,

lemezek s más elfélék) készítésére való sima vagy
rovátkos eszköz. L. Hengerm.
Hengerásó v. Heyer-féle csemetef'úró, henger-

szerüleg összehajtott vaslemezbl úgy készül,

hogy oldalán ujjnji szélesség hasiték maradjon.

Fels része vashvelyben végzdik, melybe ers
fanyelet ersítenek, a hüvely alatt pedig egy 3

mm. vastag vaslemezt alkalmaznak, a meddig
az ásót a földbe szúrni kell. Ezzel a csemetéket

földes gyökerekkel úgy veszik ki, hogy a cseme-

téket a hasitokon át a henger közé fogják, a H.-t

függélyesen egészen a hüvely alatti vaslemezig

a földbe nyomják, a nyél keresztfogójával ten-

gelye körül megforgatják, a csemetét földes gyö-
kérrel kiemelik s balkézzel ásóstul együtt oly

magasra tartják, hogy a földes csemetét a hasiték

hosszában a jobb kéz hüvelykujjával gyakorolt

nyomással kitolhassák. V. ö. Fekete Lajos, A Ma-
gyarországon elforduló fbb fanemek csemetéi-

nek termesztése és ültetése (1889) és Vadas,
Erdmüvelóstan (Bpest 1898).

Hengerbolt a. m. dongabolt, 1. Boltozat.

Hengercsiszoló gép. A gyorsjáratú benzinmo-

torok heugoroinok belsejét linómra és pontos mó-
ratre csiszolják. A H.-ek szerkezete egy vízszintes

V. függleges, végig kifúrt tengelybl áll, mely-

nek belsejébe egy vékonyabb tengely illeszkedik.

A küls tengely egy hengerbe van ágyazva, mely-

nek középtengelye körül lassan kering és kerin-

gésének sugara egy század milliméteres pontos-

sággal egy mikrométeiTel a szükséges méretre

állitható úgy, hogy a benne igen gjorsan forgó
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kis tengely a rajta levö csiszoló koronggal a
cj>Í8X0landó henger bels fala körül úgy forgatja,

hogy a g>orsan forgó korong e henger belsó

folülot^>vcl (^tiiitkeshet és az ott mutatkozó egyen-
l6tlons<^i>kot simára lecsiszolja. így a henger

''s hengeres lesz, de pontosan a

is iii6(^apja, úgy hog> egyiknek
(iuL-.iiixuj:t >;iidmennyi hengerbe pontosan bele-

illik.

Hengerelés, 1. Hengerlés.
Hengereld gép v. iihenffer, a múutak, külö-

iiuácD. pt*ilig a makadám-ntak készítésénél hasz-

nált nagysúlyú henger, mely az út ágyába bera-

kott tört követ mognyomtatja és megtömiti s

]\::\]'\ az apróbb ftnlóanyagot is a tört kö rétegébe

iifiiyomja s az út felszínét elsimítja. A H. készül-

ÍM't úllati ervel való vontatásra, mikor is a gép
1^ 2 m. átmérj és 2 m. szélesség vashen-

gert alkot, amelyet a tengelyéhez alkalmazott

hefogókészüléknél fogva vontatnak. Minthogy*
1' üy 60—80 q súlyú henger vontatásához 8—10
.1! ló is szfilméges s a tört kövün a vontatás

11' ht'Z t's lassú s a lovak patái sokat szenved-

nek, inkább a géperre berendezett szerkezetet

használják. Ekkor a H. áll tulajdonképen eg>'

úti mozdonyból, melynek kerekei egj*úttal hen-
irtn^k is, még pedig az els v. vezérkerék szol-

L'ai a kazán mells támaszául, a két hátsó járó-

kink pedig támaszul és a hajtószerkezet fol-

V( tí'lere. .\z ilyen magajáró gz úti henger mun-
kája gyorsabb s jobb, mint az állati ervel vonta-

tott hengeré. John Fowler et Co. leeds-i g>árá-

ban készült ily H. súlya 12d q, gzkazánja 24 ló-

erejú s nyomószéloBSége 2 nL
Hengerelt Tas, hei^eriéssel készített kerek,

négyaeiea, lapos, hataiSg^etoe, nyolcsiögletee, v.

más kcresrtnietewtfl vaarúd. Idm^, alak- vagy
fctcotMXumc nevenOk az egysserfl mértani ala-

koktól eltér keoresztmetsieta H.-akat, jelesen

a szöglet- vagy L-^asat, a J.-vasat, a ketts

X- vagy X-vasat, az (J-vasat, a C-^asat, az

S -vasat, a Z-vasat, a Zores-vasat (—/>—), a né-

gyedlö r vasat. stb.

Hengerelt vascsövek. 1. C».
Hengeres armatúra, 1. Dinamoelektromos

gépek.

Beagerea ékkötéa az, melyben a kötés csapja

egész hosszában egyenl átmérj.
Hengares Ifiréas, L Fammikáló gépek.

Hengerea kalló, pceztósiOTetek.'kallózásához
használt trép. 1. OainotáÉ.

Hengeres kártoló, I. Kártológép.
Hengeres kerék. 1. Fogcukerm.
Hengeres keresztfcgYesetik, gz, gáz vagy

i'hhez hasonló gépekhez használt egyenes vez^,
mely a kereeztfej vezelése számán egész hosszú-
ságában hengerese van ktfttrva, 1. B^jonett-
fezetek.

Hengeres mángorló, merev szövetek mángor-
lására használt gép, 1. ümiosás.
Hengeiea p^pirgép, vastagabb papirosfajok

gyártá.'sániil ha.«znált gép. melynél a vizet elvá-

iavsztó >7.\Xi\ h''nirt'res alakú. 1. Faanyag és Bapir.
Hengeres sajtoló és simitó, gyapjaszövetek

sajtolására használt gép, 1. Csinozás.

Hengeres szykerék. olyan, szijhajtásra való,

öntött vagy kovácsolt vasból készült kerék, mely-

nek kerülete tökéletes boigert alkot. Ezeket a
transzmissziók és gép^ higtására ott ha.sználják,

hol a h^jtöszíjat két vagy bárom kcnk közül majd
az egeikre, majd a másikra kell áttoüii.

H<mgeres zúzö (báay.). a zúzóércek összetöré-

sere szolgáló hengerpár, melyet fkép azért al-

kalmaznak, mert az elállítandó szemnagyságot
itr<..i tw.n tilsán lehet vele szabályozni és mert 4—8
i: "S óránkéul 1—2 mm. nagyságra ap-

iL.. :;iabh zúzásra azonban nem való.

Hengereszterga, 1. Szerszámgépek.
Hengerezés. 1. Hengerlés.
Hengerfelület, 1. Henger.
Hengerfúró gép. a gz-, gáz- és benzinmotorok

hengereinek kiesztergályozására szolgál. Szerke-

zete eg)' V. több forgó rúdból áU, melyek ahenger
kiesztergályozására vagy fúrására való kést

tartják. A fúrandó hengert gondosan felfogják a
gép vízszintes vagy függleges tartólapjára s a
fúrórudat rajta keresztül dngják úg>-, hogy az

egyik vége a gép forgató orsójával álljon kapcso-

lattMin, a másik pedig csúcsban v. csapágyban
vezetve forog s forgása közben a beléersített

vágókés a henger belsejét simára kiesztergá-

lyozza. A kisebb automobilok hengereihez négy
fúróniddal felszerelt gépet használnak és íg>' a

gép, egyszerre nég>' hengert fúrva, rendkívtQ se-

besen dolgozik.

Hengerfúvó. 1. Fúvógép.
Hengergép, elédromos, 1. Elektromozó gép.
Hengergés (teag.), I. Dülöngés.
Hengergetés (erdésKt), azaz a ía hosszúsági ten-

gelye körüli gurítás, a tönköknek és szálfáknak

sík és lankás helyen rövidebb távolságokra való

közdítésére szokták alkalmazni. A munkások
e célra emelt> ttket, és pedig vagy csak egyszerfl

rudakat.v. pedig hegyes vassamban végzAdemel-
t>iiket és gajmókat, st nehéz száUák heog«rge-

tésére a faraitóhorgot (1. o.) is sikeresoi használ-

ják. A H. gyorsan megy s a mnnkásdc kedvelik

a közelítés c módját, azonban kár nélktU csak még
be nem erdósült vágásokban és a rakod<ft közelé-

ben engedhet meg.
Hengerhajó, Bazin francia mérnk tervei sze-

rint épített, sajátságos szerkeaetfl gzhajó, me-

lyet 1896 aog. St.-DeDÍ8ben bocsátottak vizre (L az
1-2. ábrát a 742. ohL). Ez a 38*5 m. hosszá

és 11*6 m. széles kis hajó talajdonképen ers
ga«ndákból készített keretszeiteaetbl áll, mely
az eléje helyezett hat darab, egyenkint 10 m. át-

mérj és 3 m. szélesség úszó kereken nyug-

szik, illetve úszik. Két-két kerék egy kOzOs ten-

SAjea a rámaszericesetbe van iUesztve. A keret

tal alkotott fedezeten vannak a lakóhelyisó-

gek. gépek és kazánok. A hajót magát ksOnséges
hajó-csavar, melynek ktilOn gépezete van, hajtja,

míg az Astóterekrt, a hajó mozgásánál focgA-

sak kOveOmtébeii, a víz ellentálláai képességát

vannak hivatva csökkenteni és igy aránylagos

géper Ufeitése mellett a hajó sebességét fokozni.
Hengezjárginy. 1. Járgá$iy.
Hengerkefe. k'fopamaMckal borított henger,

mellyel folytonos kefélés érhet eL Jelenleg már
igo) elteijedt.
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Hengerkerék, 1. Tengelykerék.

Hengerköpeny, gzgépeknél a gözhengert

körülvev bádogburok, mely alá rossz meleg-

vezet anyagot helyeznek.

Hengerlés v. hengerezés, a fémeknek hengerek
közt való alakítása (l. Hengerm), azonban H. az

a müvelet is, midn az utak felszinét súlyos hen-

geralaku testtel tömöritjük (1. Hengerel gép).

kiemelt vetések visszanyomtatására ; a rögök
elaprózására, utána boronálással ; a sorvetögépek

és sorhúzó eltt sima felület nyerése végett;

buja vetések fölött ezek megdlóse ellen. A H.-

nek a laza talajon van helye, kötött talajon s

nedves éghajlat alatt alig kerül rá a sor, itt töb-

bet árthat, mint használ. Általában pedig a H.-

nek a talaj felszini porhanyitásával kell mindig

1. ábra. Hengerhajó (hosszmetszet).

H., a mezgazdaságban a talaj megmivelé-
sénél alkalmazott mivelet, melynek célja a talaj

összetömörltése, felületének egyengetése ós rögök

aprítása. Alkalmazást nyer a talaj elkészítésénél,

a vetésnél és a növények ápolásánál (1. Henger).
A H. a talajt megnyomja s tömötté teszi, minek

folytán a nedvesség a hajcsövesség útján a talaj

felszinéig emelkedik s innét elpárolog, a talaj

kiszárad s hamarabb megcseropcsedik, miért is a
H.-t csak óvatosan kell alkalmazni. Használják a
sekélyen vetett magvak kikelésének elmozdí-
tására száraz idben, de a kikelés és a növény-
kék megersödése után aH.t boronálásnak kell

követni; a tarló és a trágya alászántása után
ezek gyorsabb elkorhadása végett ; a fagy által

okszer kapcsolatban állania. A H. különleges

céljaira szolgálnak a különleges szerkezet hen-

gerek, ú. m. a sima és könny v. nehéz, a rovát-

kos, szeges, gyúriis és rögtöró H.-ek. A H.-t csak

akkor alkalmazzuk, ha a talaj kellen megszik-
kadt, s ha a föld a hengerhez nem ragad, külön-

ben csak ronthatunk vele. Sima hengeiTol egy
nap alatt 6—8, rovátkos és gyrs hengerrel

4—5, rögtörvol 3—4 katasztrális hold hengerel-

het meg.
Hengermalom, 1. Hengerszék és Pestihenger

-

malom-társaság.
Hengermér, 1. Alakzn.
Hengerm (1. a képmellékletet), az a munkagép,

mely két ellenkez irányban mozgó és egyközüen
állított hengeres testbl, az ú. n. hengerbl áll és

arra való, hogy a két henger közé tett munkada-
rabot kiszélesítse, megnyújtsa v. valamely alaki-a

formálja. A szükséges nyújtás és alakítás céljából

a hengerek kerületét bevágásokkal, ú. n. üregekkel

(kaliber) látják el ; ha lapalakú testet (lemezt) ké-

szítünk, az üreget a két henger a maga teljes

hosszúságában alkotja. Az 1. a{)ra B'B henger-

párja lapos. A'A hengerpárja pedig négyzetes vas

hengerlésére szolgál. A komplikáltabb alakok ké-

szítésére, min pl. a vasúti sín is, dohentferlö és

kikészíi henqerpárt használnak. A S. cUtra az

elbbit, a S. almi pedig az utóbbit mutatja. A leme-

zek hengerlésére való sima felszín hengerpárt a

4—5. ábra tünteti fel. Ha a hengerelt árú felszí-

nén behorpadásokat vagy kiemelkedéseket aka-

runk készíteni, akkor az üreget megfelel kiugrá-

sokkal vagy vájatokkal kell ellátni. A H.-vet leg-

inkább fémek melegen vagy hidegen való alaü-
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tására használják. Több egymás mellett lev ben-

gerpárt hengersornak, a hengerekkel való ala-

kítást kengerlimuk, a gyártmányt pedig hengerelt

árúnak neveaiük. Ha a hengersornak egymás
fölött két hengere van, duo- vagy ketts H.-nck,

ha pedig három hengere, trió- vagy hártnas H.-

nek nevezztLk. Legritkábban a négyes H.-vot hasz-

nának.
Mivel a fémeket a hengerek közt való egyszeri

átereatéasel a kivánt alakra idumltanl nem lehet,

a hengerlés mvelete abból áll, hogy a kezdó

üregbl v. kaliberbl a munkadarabot a szomszé-

:<>s lüsebb üregbe s ebbl megint egy másik ki-

M>bbe és Így tovább dugjuk, míg csak a kivánt

alakot nem öltötte. Mivel a henger a tárgyat csak

akkor nyiythatja és alakíthatja, ha ürege kisebb,

mint a tárgy keresztmetszete, ezért az üreget a
tártrjuál kisebb keresztmetszetre készítik ; a ki-

sebbítés mértéke leginkább a tárgy anyagától,

alakjától és hmérsékletétl függ.

A hengerek átmérjét nem készítik egj'enl

nag>Ta, az alsó henger rendesen kisebb (IG—33,
sót néha 26 nun.-rel is), hogy a fels henger ha-

sonló szögsebes '-g mellett nagyobb kerületi sebes-

séget, ú. n. fdsö nyomást kapván, jobban nyújt-

son, ennek következménye az, hogy a hengerelt

rúd lefelé görbül ; miért is a munkás jobban meg-
foghatja. A munkadarab túlságos lefelé görbülé-

sét megakadályozzák a henger-üregek elé peckelt

ú. n. kaparckésekkel (hengerhorzsolókkal), me-
lyeknek célja még az is, hogy a hengerre tapadó

:ilak- és reveréteget lekaparják. Az 1. ábra lapos

^ négyzetes vas hengerlésére való hengersort
': áa hengervonó^p tengelyére ékelt lendlt-

. agya, etf a tengelykapcsolás, gg állvány az

ii- togaskerékpárt tartja. Az alsó fogaskereket

a hajtótengellyel a d' hüvely köti össze. Ha tehát

az e«f tengelykapcsolást beiktattuk, a két fogas-

kerék elkezd forogni, forgásukat az m tokok és

az rr' csapok révén áthárítjuk a hh állvány tar-

totta BB' hengerpárra. Mivel a B henger a gr és

p hüvely és a d" csap révén A hengerrel kapcso-

latos, ez pedig c fogaskerekével az A' tengel>Te

ékelt r* fogaskereket forgása, a BB hengerpár-

ral eg>- idóben forog az A'A hengerpár is. A hen-

gerek htésére szükséges vix az 1 csatornából a

U... csöveken folyik ki. A hengersz&ceket rende-

sen öntöttvasból készítik és az alapzatra ersített

öntöttvas alaptábiához ékelik, e célból az utób-

biaknak az állvány- helyén ferde nyúlványuk van,

melybe a hengerszék ferdére alakított talpa illik

(1. a 8—9. ée a li. ábrát). Amint a 3—9. ábra fel-

tünteti, a ketts hengerek a székében két csapágy,

in és d van, as utóbbit hh rudak tarják. Az alsó

csaiMágy nyitott, a felsnek e fedele van, melyre
a csekélyebb ellenállású fémbl (öntöttvasból) való

/ tör bakot helyezik. Erre nyom ag csapszegekkel
tartott /'sróftokba csavarodó e sróf. Az t törbak
arra való, hogy hengerlés kOzben az elre nem lát-

ható akadályok esetén ez töijön el és ne a henger

csapja. A hengerszék b homjaiba ersítik a hen-

gerióca tartóit, az ereszUkekel és a kaparkéeékd.
A 6. ábrában nn a hornyot, d és c a hengeriöcát,

h a kaparókést és a az eresztéket jelenti. Két
hengerszéket hengerUlvánnyá az nn köterófok

egyesítenek. A cs8^>ágyakba vörös öntvény- vagy

kemény ólomperselyeket tesznek. A hengereket
leginkább öntöttvasból gyártják. Az üreges hen-

gereket az agyagba vagy homokba való öntés

után a hengereszkrgán pontos alakzók szerint le-

heng(>rlik, a lomezék hengerlésére pedig finoman

csiszolt kérges öntött vashengereket és igen pon-

tos munkához acühengerdcel használnak. Két
henger az állványban úgy fekszik, hog>' 1—i mm.
hézag marad köztük ; ezért a henger sugarának
azt a távolságot veszik, mely a hatásos térköz

fels vonalától, az ú. n. Iiengerlövonaltól (1. a Ü
és 3. ábra pontozott vonala) a tengelyig mérhet.
A kapcsolócsapok és hüvelyek belsejének &?. áb-

rában feltüntetett alakja van.

A lemezek gyártására való hengerlt &10. ábra
mutatja. A hengerszékek alakja nagyjában olyan,

mint a 4— 5. ábrabeli szerkezet. Az alsó henger
a hengerszékbe öntött perselyeken forog, a fels
hengert pedig aa tartórudak révén a W>, illetve a-,

emeltj'ükre aka.sztott súly tartja. A fels henger
beállítására valók a szíjritósrófokra ékelt gg sróf-

kerekek, melyeket a h kézikerékkel mozgatott

végtelen srófok állítanak. A kaparókést w, a

hengerlócát pedig l bet jelzi. A trio-hengersornak

három egymás felett elhelyezett hengere van. Ide

tartozik az úgynevezett Latdh-trio (10. ábra),

melynek középs hengerátmérje a fels és alsó

henger átmérójének mintegy fele. A közbüls
hengert a súrlódásokozta ellenállás forgatja. Igen

finom lemezek hengerlésére (05 mm. alul) négj-

henger H.-vet is használnak, melynek két köz-

billsö hengere kisebb átmérj, mint a legalsó és

legfels henger.

A duo-hengersornak nagy hibája az, hogy a
hengerek közül kifutó vasat, a következ üregen

való áthengerlés céljából vissza kell vinni, ami
ú^ történik, hogy a hengerelt rudat vagy le-

mezt a fels henger felett áttolják. Ez a medd út

nemcsak munka- és id-, de nagy hveszteséggel
is jár. Ezen a bajon a trio-hengersorral segítenek.

Az alsó hengerek közül kifutó rudat felemelik és

a fels hengerek közé dugva, a másik oldalra át-

hengerlik. Azonban ez az emelgetés sok munkát
kivan és az is nagy bi^, hogy a közbüls henger

a felsnél és alsónál kétszer több munkát végéi-

vén, hamarabb elkopik és jobban melegszik M.
Ezeken a balokon a duo-hengerek jobbra és balra

való forgatásával segíthetünk, csakhogy ehhez
lendltökerék nélküli g^p kell (reverzálógép) vagy
pedig oly tengelykapcsolást kell a hengerek és a

gép közé iktatni, hogy az elbbiek szükség saerint

jobbra vag>' balra forogjanak. Azonban a rever-

zálógépeket a nagy darabok (nagy X és C tar-

tök, kazánlemezdc, higóborítások, stb.) hengerlé-

sére haazná^ák. mert sok gzt fogyasztanak és a
moigó rések megállításakor sok munka vész el.

Ezt a hibát logt^abban villamos bi^tögépdckel

küszöbölik ki. Ilyoiek már magyarhengermvé-
ben is vannak (Diósgyr, Resicza, ÖzdT.

Sima hengerekkel is lehet négyszögletes vasa-

kat gyártani, ha a két fekv henger elé két álló

hengert toazflnk. Az álló henger^ állltis&val

keskenyebb vagy szélesebb lapos vas készíthet,

ezért nevezték el ezt a H.-vet egyetemes (nnivwsal)

H.-nek. Amint a 11. és 12. ábrák mutatják, a két

vízszintes AA henger alatt a két merleges BB
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henger áll ; az elbbieket CC fogaskerókpár, az

utóbbiakat pedig a fels E fogaskerék és a DE
fogaskerekek révén az nm kúpkorékpárok forgat-

ják. Az álló hengereket a c görbetengellyel for-

gatott d végtelencsavan-al akképen állítjuk be,

hogy ez utóbbi az a csapágyakba kapaszkodó

f srúforsó végére ékelt srófkereket forgatja. Az
ellensúllyal fölfelé nyomott vízszintes hengere-

ket a már ismertetett módon kiipkerekelckel for-

gatott sróforsókkal állítják be. A függleges hen-

gerek a vízszintes hengerek eltt vagy mögött
állanak, mind a két esetben sebességüket úgy kell

megállapítani, hogy a hengerlcndö rudat ne duz-

zaszthassák.

Hengerléssel gyrúalakú tárgyakat is készít-

hetünk, ilyenek a keréköv-H.-vek (tyres v. ban-

dage-H.), melyeket a vasúti kocsik keréköveinek
hengerlésére használnak. A hengerpár ezekben

függlegesen áll és az üregbe illesztett gyralakú
kovácsolt vasdarabot az üreg egyenletes bvítése

és a hengerek folytonos forgása közben alakítja

ki. (A gjnírket, karpereceket s más efféle tárgyat

is igy készítik.) A speciális H.-vek közé tartoznak

a cshengerlgépek is (V. kötet 155—156. oldal

22—24. ábra).

A H.-ket a használat szerint nevezik cl. A bocs-

H. (Zangewalzwerk) a kavarókeraencékben gyár-

tott bocsok salakjának kisajtolására, de fképen
a kalapács alatt nagyjában kikovácsolt bocs hen-

gerlésére való. A nyers lapka-H.-ve\ (Luppen-

V. Rohschienenwalzwerk) készített nyerslapkákat

ollóval szótvágják és a darabokat csomagokba
— nyalábokba — kötvén, a forrasztókemencében

megizzítják és a rúdvas- (Stabeisen-Walzwerk),

alakvas- (Fa<?oneisen-W.), sin- (Schienen-W.), le-

mez- (Blech-W.), drót- (Draht-W.) v. más henger-

soron a kivánt alakra idomítják.

A kihengerelt rudak vége és a lemezek széle

rendesen szakadozott, azért a rudak végeit levág-

ják, a lemezek széleit pedig köriilnyirják.

IrodnJom. Kerpely Antal, A vaskohászat 1874., II. köt.;

Ledebur A., Die Verarbeltun^ der Metalle, 1879 : Karmarsch
UDd Heeren, Technisohes Wörterbuch, III. kiadás 1889., X.

kötet ; Ledebur A., Lehrbacb der mech. metallurgischen
Technologie, Braunschweig 1905; HUtte, Taschenbuch fllr

Risenhüttenleute, 1910; Bányászati és Kohászati Lapok, Stahl

und Eisen, s más szaklapok legújabb évfolyamai.

Hengernyomás, szövetek és kái^pitok külön-
böz szinüre nyomtatása dombormetszésü henge-
rekkel. L. Szinnyomás. A fémiparban való jelen-

tését 1. Hengerm.
Hengersor, 1. Hengerm.
Hengerszék. H.ek v. hengermalmok (1. a kév-

mellékletet), a malomiparban használatos gépek,
melyek a gabonafélék felaprózására s azok alkat-

részeinek lisztté való átalakítílsára valók. Rend-
szerint vasállványból állanak, melyben a hengerek
ktilönböz módon és számmal vannak ágyazva,
melyek között az egyenletesen befolyó rlemény
felaprózódik. A hengeren történ rlés elsbbsége
a kövön való rléssel szemben a rövid rl útban
és a hidegen rlésben van. A henger nem végez
felesleges s igy káros hatású- munkát, mert az
örlfelület csak egynehány milliméter széles, mely
alatt az rlemény zúzódik, vágódik és nyíródik,
aszerint, amint a henger felülete sima vagy rovát-
kolt. A knél ellonboQ a gabonaszem igen hosszú

utat kénytelen megtenni s útközben számtalan-
szor lesz megtámadva s ezáltal apró részecskékre
bontva, a korpa igen ílnom porrá morzsolódik,

miáltal a lisztbe kerül s annak minségét és jósá-

gát megrontja.

A lisztgyártásban a hengereket elször Helfen-
herger Rorschachban használta 1820 körül, e kí-

sérlet azonban a gépek csekély tartóssága miatt

nem volt sikeres. 1834-ben Sulzberger mérnök Zü-

richben lépett fel lényegesen javított H.-ékkel s

gyártásuk céljából Frauenfeldben (Svájc) részv.-tár-

saság is alakult. Ezen H.-éknél három pár henger
(vasból V. acélból) volt alkalmazva és pedig egy-

más felett. A két fels párnak sima volt a felülete,

ellenben az alsó pár a tengellyel párhuzamosan
haladó bemetszésekkel (rovátkákkal) volt ellátva,

ez alatt pedig egy ugyanolyan rovátkákkal biró

nyereg feküdt, melynek ékalakja volt két ho-

morú oldallal s ez a hengerpárhoz közelebb v.

távolabb volt beállítható. Ilyen szerkezet H.-ek*

kel rendezték be 1839. a Széchenyi István gróf

által alapított pesti József-hengermalmot (a mai
Pesti hongormalom-részvénytársaság mümalma).
1874-ben Wegmann Frigyes nápolyi molnár lépett

nyilvánosságra egy általa szerkesztett H.-kel,

porcellán hengerekkel, melynek rendeltetése volt

a búzadarát összezúzni, hogy a rajtalév korpás
részek laposra nyomassanak s így a leszitálásnál

a liszttl jól elválaszthatók legyenek.

A Ganz és társa részvénytársaság szintén 1874.
kezdte a H.-ek gyártását, megtartotta az önm-
köd súlyösszenyomást, a szerkezetet tökéletesí-

tette és az igen törékeny és hamar pusztuló porcel-

lán helyett a már akkor is világhírre emelkedett
kéregöntvényét alkalmazta hengeranyagul, mely
az acélos búzából elállított darák feloldására ki-

tnen bevált, mivel az ers összenyomás ezen
anyag tartósságát nem befolyásolta. Ezen kedvez
eredmények serkentették a nevezett gyár vezér-

igazgatóját, Ma-htvart Andrást, hogy az általa

szerkesztett H.-eket a múmalmászat fmunkájá-
hoz. a daráláshoz (töreteléshez), vagj'is a búzának
darára (grízre) való felaprításához használhatóvá
tegye, ami a hen-
gereknek ferde

irányú megrovát-
kolásávals a kerü-
leti sebesség kü-

lönbségének meg-
nagyobbításával,

és pedig nagyobb
áttevési viszony-

ban mint 1 : 2, tel-

jesen sikerült is.

Az ezen elveken
alapuló találmány
kell megértheté-
sére s nagy hord-

erejének méltatá-

sára vizsgáljuk

meg, milyen a hen-

gerek munkája. Ez függ attól, hogy a hengei-ek

simák vagy rovátkoltak-e, s hogy egyenl vagy
különböz kerületi sebességgel forognak-e ? Ha a

két egyenl átmérj sima hengeregyenl kerületi

sebességgel bir, akkor a közéjök es szemet C (l.

2. ábra.





HENGEI

1. Négyhen^ei'A daráló- és feloldó-hengersíék
sülysszenyoTnással.

2. Ségyhengerú da

5. Négyhenger íih

4. l\ót| lir henirerrel biró sté\i keresztmetszete.
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6. Kétpár heDgerrel biró uék hoasznetszete.
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íthra), V. annak rmely részét, az A henger a tapa-

dás foiytiúíi aza érintkezési pontban, a Bhen(n>r &b
Mntkezési pontbanragadjameg, s mintán mindkét
h' -

> onlö kerfUeti sebeesi^gel forog, a szpm
• i-tékben is vonatik be. az a és 6 pon-

tún. • xNviiiontakatafl^, i6, tesznek meg smiutün
a két henger egymáshoz nyomódik, ózok a szoinot

össze is nyomják, a hatá^ tehát

tisztán nyomózúzó. Ha az A
henger nagyobb kerületi sebes-

ségül forog, mint a B henger

(2. ábra), akkor az a pont

^^^ J^U *8y^D'ö'*'^*>*'°'^*íO'obbutatflrt,

i ^^ W f f*^ megtenni, mint a h pont. A
különbség az út hosszában an-

nál nagj'obb, minél nag>'obb a

icfllönbség a két henger kerületi

sebessége között, a szemcsék a
gabonaszem belsejében ezen út-

különbség mértékében egj-más-

tól elcsúsznak, s ezáltal a szem
felbontása hatásosabb lesz, mint
az els esetben. Az összenyomás
folytán a sMmcs^ összezúzód-

nak, a kerületi sebességkülönb-

ség mértékében pedig szétmor-

zsolódnak. Rovátkolt hengerek-

nél ezen hatásokhoz még a vágó és nyiró ha-

tás is járul. A 3. ábrában két rovátkolt henger

keresztmetszetben van rajzolva. A a sebesen. B
a lassan forgó henger. Az ezek közé jutó gabona-

szem a B henger rovátkáira esvén, a kiálló részt

a sebesen forgó A henger rovátkágának a éle le-

vágja. A szem csak aSs^kor lesz tejesen keresztül-

a. ábn. 5. ábn.

abból mennél

4. itmL

vágva, ha az iá henger rovátlc^jának a éle leg-

alább is a 6 úttal jntott elöblnre egyenl idben,
vagyis ha az ^ henger legalább kétszer oly se-

besen forog, mint a JB h"-— "- - rovátkák
szög alatt hajolnak a hon. a vágó
hatás nyiró hatássá alakul i%\. .^m' uiitio^n a ro-

vátkák az érintkezés vonalán og>'má8t kereszte-

zik (4. ábra) és ez éppen azért történik, mert a
hengerek ellenkez irányban forognak. Tisztán

nyiró a ferdén rovátkolt hengere hatása csak
akkor lesz. ha a rovátkák keresztmetszetét a
•V. ábra szerint gyártjuk. TaiQris ha a sebesen forgó

honsíor rovátkáin?' ' - '-tmetszeteaz érintkezés

helyén a forgási i :iig a lassan forgó hen-
gon'i éppen ellenfv ^.w,.^ lilának. Ha a rovátkák
keresztmetszete az .5. ábra szerint van készítve,

akkor azok hatása nem lesz tisz-

tán n>irö, hanem z(ix<i és mor-
zsoló, még pedig azért, mert a
rovátkák nem élükkel, hanem
lapjaikicai (hátukkal) érintik a
köz^'jUk es szemet. Innét van
az. hogy a rovátkákat darálás-

kor éllel mködtetik egymásra,
mert a tisztán nyiró hatás által

sok dara és kevés derce és liszt

képzdik. A simára rlésnél el-

lenben a rovátkákat a iiáttal

mködtetjük egymásra, mi-

által a hatás inkább zúzó és sok

liszt, derce és kevés dara kép-

zdik.
A H.-ek rendeltetésök szerint

következleg osztályozhatók: a)

darálH .-ek rovátkolt hengerek-

kel, melyeken a búzaszem csak

fokozatosan aprózódik fel. hog>-

több dara legyen nyerhet ; b) feloldó H.-ek sima
hengerekkel, melyeken a fajsúly és méret szerint

osztályozott darák lesznek dercére felbontva;

c) ki5rl5 H.-ek sima hengerekkel és nagy nyomás
mellett a dercének lisztté való m^rléséhez és

vé^ d) simára rl H.-ek rováticolt hengerek-

kel, melyeken a gabonane-

müek lehetleg egyszerre

lesznek lisztté megrölve.
A Mecktcart-tii\e daráló-

éBfdboiUó-ti -eket különböz
na^^ságban késziti a Ganz
és TárnHség Bodapestrai s

azok hasmálatbavételével a
malmáBawt jelentékeny át-

alakuláson ment At, s mat
napság a daráláshoz és M-
bontásbocahengereket haoE-

náUák.Vannak egyes kétpár
hengerú siticek és a henge-

rek átm^e 220—300 mm.,
h(»sza .300—1000 muL-ig.
' pmeOékld Lábrájábam

,. i pAr hengwfl sitt súly-

összenycHnAasal, a 2. Sbrá-

ham ngyanolyan, de rúgösz-
szenymnAasál, a S. ábrában
ai egy pár hengerrel Mró
siék sAlyöonnyomAsBal

van távlati képben bemntatra. A 4. ábra a két

pár hengerrel birö aék keresztmetnetét, a 6.

ábra hoflsnnetBielét nnitalja s annak szerkezete
lényegében a kOvetíces. A két állvány (aa) k5-

168 talptomam AO s a két bels henger (cc) fel-

vételére ssolgAlö és önmflköd oU^ozAssal eilAtott

csapágyak (ddi) tankkal egybe vannak öntve.

A két ktOs hem^ as (x) pont körfll leng emel-

tyAs csapAgyakban (ení nyngszik. A kflls henge-
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rekot a belskhöz a (lih) súlyok nyomják, me-
lyek az i emelty hosszabb karján ülnek, mig
a rövidebb emeltykar az emeltyüs csapágyakat

(dl eii) szorítja kifelé. Az (x) csapot hordó tartó

(f) az yy^ és z csavarok segélyével függleges és

vízszmtes irányban mozgatható s így az együtt

dolgozó hengerek egymáshoz párhuzamosan és

vízszintesen beállíthatók, mely feltételnek mindig
eleget kell tenni, hogy egyenletesen dolgozhas-

sunk. A hengerek közötti távolság kézi kerékkel

Z, szabályozható ; ha e kereketjobb vagy bal irány-

ban forgatjuk, akkor az emeltyüs csapágy en alsó

végét befelé vagy kifelé szorítjuk, miáltal a tá-

volság kisebb vagy nagyobb lesz. Hogy a kézi-

kerék Zj nagyon visszafelé no legyen forgatható,

miáltal a hengerek igen közel, esetleg egymáson
futnának, ami a rovátkolt hongerek gyors leko-

pását idézné el, az orsón l a kézikerék eltt
rögzít srófház v van, mellyel a legkisebb távol-

ság beállítható. A H. üresen járásakor szükséges,

hogy a küls hengereket eltávolítsuk a belsktl,
erre valók a láncok nn Wn> melyek az m tenge-

lyen ül kis forgattyukhoz n n vannak kötve. Az
m tengelyt a t kézi emelty forgatja, s így a sú-

lyok felemelkednek és a hengerek egymástól el-

távolodnak.

Az együtt dolgozó hengerek közül a helytálló,

sebesen forgó hengert közvetetlenül szíjkorong

hajtja, míg a mozgó, lassan forgó hengert kerék
tartja mozgásban. A fogaskerekeknek szögalakú
fogaik vannak, ami által azok nyugodtabban jár-

nak és nagyobb tartósságnak. Az áttétel a daráló

hengereknél 1 : 2"5-höz, a feloldó és kiörl henge-
reknél 4 : 5-höz. Kerékhajtás helyett szíjhajtós-

sal is készítik a H.-et, ezen esetben minden henger
szíjkorongot kap s az egyik hengerpár sebesen
forgó hengerét és a második pár lassan forgó hen-

gerét ugyanazon szíj hajtja és feszítókorongok

is vannak alkalmazva, melyekkel a szíj kellképen
megfeszíthet.

Fontos része a H.-eknek a garat G is. Ennek
oly szerkezettel kell bírnia, hogy az rleményt
lehetleg egyenletesen adagolja a munkahengo-
reknek, az etet hengerkék megálljanak s ne ada-

goljanak, ha a nyomósúlyok h felemelése által a
hengerek egymástól eltávolodtak. Jelzkészülék-
kel is kell bírnia. Rajzunk önmköd garatszerke-

zetet ábrázol, a következ berendezéssel : a garat-

állványok ssi hordják az etethengerkékot SS és

ezek végcsapjaikon az egyik oldalon a kis fogas-

kerekeket w M, a másik oldalon a csigákat v. A
garatállváuyok ss hordják a tengelyt m is az n
forgattyukkal, melyekhez a nyomósúlyok hh van-
nak kötve. A tengely m egyik végén a láncdob

z, másik végén a kikapcsoló emelty t ül. A meg-
hajtás a kis szíjkorong r által történik s a forgást
az n rii rjii és m'fogaskerekek átviszik az etet-
hongorkékre. Az m kerék a meghajló korong r
tengelye körül leng és a kétkarú emelty hordja,
melynek j, karja lánccal van a dobhoz z kötve. A
goreblyo-alakú elosztó au fogai az otethengerké-
kot érintik, és a 6, csapszeg, mely a csigába v
kapaszkodik, ide-oda mozgatja s ezáltal az rle-
mény kifolyását egyenletessé teszi és fennakadá-
sát meggátolja. A fels tengely hordja a lapos
nyerget F, s egyik végén, a garaton kívül van az

ellensúly xn, mely a nyereg és rajta fekv rle-
mény súlyát ellensúlyozza, a másik excentrikus
végén ül a kikapcsoló Mj kerék. Amint az rlemény
a garatban kevesebb lesz, a nyereg, csekélyebb
megterhelése következtében, emelkedik, ellenben

az Wj kerék lejebb jön, kapcsolásba jut az rj kerék-
kel és forogni fog, a lánc in megforgatja a ten-

gelyt m és felemeli a nyomósúlyokat hh,s így
a hengerek egymástól távolabb állanak ; a rövi-

debb lánc i a dobra z tekerdzLk és kikapcsolja az

rii fogaskereket, az etetöhengerek megállanak s

több rleményt nem adagohiak. A most már folyto-

nosan forgó kikapcsoló kerék «, hosszú csapszeg-

gel sii bír, mely a jelzharang verkalapácsával

g jön érintkezésbe s jelzi a H. üres járását.

Mechwart-féle simáraörl H.-ek. Azon kedvez
eredmények, melyeket Mechwart a múmalmászat-
ban a kéregöntés hengerekkel elért, arra ösztö-

nözték, hogy a simára rléshez is — melyen a ga-

bonanemüeknek lehetleg egyszeri felöntés mel-

letti lisztté való felaprítását értjük — ami azeltt

kizárólagosan kj áratokon történt, használható

gépeket szerkesszen. E célt a munkáló felület

megnagyobbításával és pedig azáltal, hogy a ki-

sebb átmérvel biró hengerpárokat nem egymás
mellett, hanem egymás felett helyezte el, v. pedig

a hengerek átmérjét lényegesen nagyobbította és

a rovátkolás bizonyos móc^ával tényleg el is érte.

A két egymás felett fekv hengerpárral ellátott

H.-eket a képmelléklet 5. ábrája mutatja. Szer-

kezete lényegében a következ : A hátulsó henge-

rek mozdulatlan csapágyakban fekszenek, az ell
levk mozgathatókban s az elmozdítás a kézi

emeltyvel történik, amely ugyanazon excen-

trikus tengelyen ül, mint a mozgatható csapágyak

.

Ha az emeltyt lefelé állítjuk, akkor a hengerek
közötti távolság nagyobbodik, ha feljebb tesszük,

kisebbedik. Az együtt dolgozó hengerek távolsá-

gát állító-srófokkal lehet szabályozni s azok össze-

szorítása rugókkal történik ; a fels hengerpár
megdarálja a búzát, az alsó hengerpár lisztté rli

azt. A garat szerkezete lényegében ugyanaz,

mint a négyhenger daráló- és felbontó-H.-éknél,

meghajtása a fels hengerpár helytálló hengeré-

tl történik s a mozgást a képben látható kis fo-

gaskerekek viszik át az etetöhengerkére. A kiseb-

bik fogaskerék leng karon ül, mely lánccal van
az emeltyvel összekötve. Ha az emeltyt lefelé

állítjuk, megfeszül a kis lánc is és kikapcsolja a

kisebb fogaskereket, ekkor megáll az etethen-
gerke is és a gép üresen jár. A Ganz és társa cég

a H.-eket mintegy 40 nagyságban készíti s a gyár-

tás megkezdése óta közel 60,00() darabot szállí-

tott, mely az öt földrész egyes államaiban van el-

helyezve. E számok fényesen igazolják azon vezér-

szerepet, melyet e gyár a H.-ek gyártása terén

visz s melynek gyártmányai a külföldön is a leg-

keresettebbek.

A H. bevezetése a malomiparba tette lehetsé-

gessé azt, hogy a malomipar a kezdetleges kis-

iparból nagyiparrá fejldhessék, A H. tette lehe-

tvé, hogy a régi néhány fajta s csupán egyes

vidékek igényeit kielégít lisztfajta helyett az

egész világ népeinek igényeit kielégít lisztfajták

állíthatók el, lehetvé tette az automatikus

malomüzemet is.
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A kövön rölt liszttl szemben a H.-en rölt

liszt szebb, tisztább és jobb s ugyanazon búzából

t4*bh ILszt nyerhet, jobb éstiartább mineégben a

H. kei való rléssel, mint a kövön való rléssel.

HengertáblAk (efdáant), fatörzsek, szálfák, fll-

- általában a gömbölj-ü (henjferes)

köbtutalmának mi>irhatár()zá.sHra

,.ii.uik, melyekbl az ilietó fadarab k»3zi'-

luért ós centiméterekben kifejezett át-

...... .j< i. ezenkívül méterekben kifejezett ho.><.sza

szerint, azoknak köbniétert>kben kifejezett tartal-

mát ki lehet olvaími. Ilyeneket tartalmaznak a m.
kir. földmivelési minisztérium által 1883. kiadott

Erdészeti sejrédtáblák, a Pressler-Rowland-féle

Köbözési táblák (1876), az országos erdészeti egye-

sület által évenkint Idadott Erdészeti zsebnaptár.

Hengervésés. 1. Színnyomás.
Hengist é^^ Horsa. a monda szerint azon els

népcsoport vezérei, kik -iO körül elször jöttek

Jütlandból Angliába. A két hs az angol és szász

hódítókat akarja jelképezni, de létezésük teljesen

mondai, amit az évszám hibásvolta is tannsit A
monda s^zerint Hengist Kentet hódította meg, s

minthogy Guorthigirn, a keresztény brit király,

Hengistnek Rowena leánya iránt szerelemre gyul-

ladt, önként átengedte neki Kentet. Azonban
Guorthigirn tla, Guorthemir ezt nem trte s hadat
vezetett a jövevények ellen, kik közül Horsa a

harcban elesett.

Hengrat, Magyarország középkori földrajzá-

ban a. m. Zay-Ugrócz.
Hengstenberg. Ernst Wilhelm, német prot.

teológus, szül. Fröndenbergben 1802 október 20.,

megh. Berlinben 1869 máj. 28. 1823-ban Baselbe

ment. hol az ortodox teológiai iránynak lett ha-

tározott bive. 1824-ben a berlini egyetemen teol.

magántanár, 1828. rendes tanár lett. 1827 óta

az Evangelische Kirchenzeitnngot szerkesztette

és nagyszámú exegetikus mvével a teológiai

racionajizmns ellen küzdött. Müvei : Christologie

des Altén Teetaments (3 köt., Berlin 1829—3ó ; 2.

kiad. 184— 1857): Beitrage zur Einleitung ins

Alté Testament (3 köt, u. o. 1831 —39) : Die Frel-

maurerei und das evang. Pfarramt (3 rész, u. o.

1854) : Das Duell u. die christliche Kirche (u. o.

1857 ; 2. kiad. ia9) ; Die Juden u. die christliche

Kirche (u. o. 1857 ; 2. kiad. 1859). Számos biblia-

magyarázati munkát is irt. W ö. Bachmatm és

Schmalenback. ErnstWilhelm H.(Gütersloh 1876-
92. 3. ki>t.|.

Ileníouriui (iUat). 1. VülásfarlfÁ büUgdó.
Henighvára, 1. Péch-llfvár.
Henin Liétard («ijtad: smI Uetár), város Pas-de-

Caiais francia dép. Béthnne járá8ában,(i906) 13.396
(mint község 16,016) lak., saénbányával, fémm-
vekkel, cukor- és üveggyárral, vássonsaövéssel

;

temploma XU—XV. sz.-beli.

Heniochok (lat. Hemochi), ókori nép a Kauká-
zusban, a Fekete-tenger pútján; a H. tengeri

rablók. Leszg törmttknek keinuch a neve.

Henioohoss (gör.), kocsivezet, ktUöneen a
görög h(Vskorban volt fontos személy, midn a
hsök hadi kocsikon vonultak az tltközetbe és ma-
gnklioz méltó ellenfélt keresve, a csatarend elé

törtettek. Ha aztán találtak ellenfelet és a páros
viaskodás megkezddött: a hsök a kocsiban áUva

küzdöttek, míg a kocsinak sorsa a H.-ra volt bizva.

Ugyanazért Homerosnál a H.-ok rendesen név
szerint vannak megemlítve.
lIenlo«hiui (&uat), 1. Ostoros hoL
Henisialya (azeltt : Hemusevecz), kisk. Zala

vm. perlaki j.-ban, (i9io) 378 horvát lak. ; u. p.

Ligetvár, u. t. Murakirály-Perlak.

Henke, 1. Ernst I/udrcig Theodor, német prot.

egyháztörténész, H. 2. íia, szül. Helmstedtben

1804 febr. 22., megh. Marburgban 1872 dec. 1.

Jenában, Marburgban teológiai tanár volt. Fbb
müvei : Georg Calixtus n. seine Zeit (1863—1860,
2 kötet); Papst Pius VTI. (1860); Zur neuem
Kirchengeschichte (1867). Hátrahagyott irataiból

megjelentek : Neuere Kirchengeschichte (1874—
1880, 3 köt.); Vorlesungen über Liturgik und
Homiletik (1876). V. ö. Mangold, B. L. Tb. H,

(1879).

2. K. Heinrich Philim) Konrád, német prot.

egyháztörténész, sztU. Hehlenben (Braunschweig)

1752 júl. 3., megh. Braunschweigban 1809 m^j. 2.

1780-ban a teológia rendes tanára lett s egyszer-

smind a teológiai szeminárium igazgatója Helm-
stedtben. 1800-ban schöningeni föszuperintendens.

1804-ben Braunschweigban az egyháztanács al-

elnöke. Kiváló mve : Allgemeine Qeschichte der

christlichen lürche (az 1 — 6. köt. újabb kiadás

1795—1806 ; a 7—9. kötetet Vater adta ki 1818-
1820). V. ö. Wolffés BoUmann, Denkwürdigkei-

ten ans H.-s Lében (1816).

8. H., Wilhelm, német anatómus, szül. Jenában

1834 ji'm. 19.. megh. Tübingenben 1896. máj. 17.

Marburgban, Göttingenben, Berlinben és Utrocht-

ben tanult s 1865. a bonoolástan tanára lett Ro-

stockban ; 1872-ben Prágába, 1875-ben pedig Tü-

bingenbe hívták az anatómiai tanszékre. Mvei

:

Die Gruppé des Laokoón (Leipzig 1872); Handbucfa

der Anatomie und Mechanik der Gelenke (n. o.

1863); Das Auge und der Blick (Rostock 1871)

:

Topographischo Anat«>mie des Menschen in Abbil-

dung und Beechreibimg (Berlin 1879—83, 2 köt.)

;

Handatlas tmd .\nleitung zum Stúdium der .ana-

tomie im Praparirsaal (u. o. 1888—89); Ver-

tragé über Plastik. Mimik u. Dráma (n. o. 1892).

HenkelJáiMM,elbb katolikus, késbb a reformá-
cióhoz hajló pap a XVI. sz. els felében ; született

L(»én, megh. 1539 nov. 5. IQukori élete isme-

retlen ; U. Lajos király nejének, Máriának gyto-

tató atyja volt s a reformációnak az akkori taná-

rokkal együtt Budán s a királyné ndvarában
egyik teijesztöje lett Már ekkor levelezésben ál-

lott Erasmnssal. aU 1526. levelet irt Máriának,

melyben Luther reformációjáról is nyilatkozik,

de nagy elismeréssri siói H.-rl is, s örömét nyil-

váni^a a királvné eltt aion. hogy H. tanításait

hallgathasd. A mohácd vész után Máriával

együtt Linzbe ment H., késbb megválva töIe,

Boroszlóba ment lalmi, hol mint kanonok halt

meg. V. ö. Fraknói V.. H. J. (akad. értek. 1873)

és : Melancbton és magyarországi barátai (Szá-

zadok 1874).

Heakeres, kisk. Bihar vm. vaskóhi j.-ban, (iMO)

1094 oláh lak., n. p. és u. t. Kisszedres.

Henle, Jákob, német flziolúgiis és anatómus,

szül. Pfirthben 1809 júl. 9., megh. Göttingenben

1885 máj. 13. A bonni és heidelbergi egyetnnen
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tanult. Magántanári képesítését csak 1837. kapta

meg, mert mint a bonni diákszövetkezet tagját

perbe fogták s hosszabb ideig fogva tartották a

berlini «Hausvoigtei»-ban. 1840-ben Zürichbe hív-

ták a boncolás- és élettan rendes tanárának. 1841.

megjelent Allgemeine Anatomie (Leipzig 1841) c.

müve, mely nevét világhírvé tette. 1844-ben a

heidelbergi egyetemre hivták a boncolástani tan-

székre, 1852. hasonló minségben Göttingenbe

ment. Leghíresebb müve : Handbuch der rationel-

len Pathologie (Braunschweig 1846—52), amely

3 kötetben több kiad. ért, azután : Systomatische

Anatomie (.3 köt. u. o. 1871—79, 3. kiad. ); Ana-

tom. Handatlas (1874—77) ; Grundriss der Anato-

mie des Menschen mit Atlas (1880, 4. kiad. 1901).

Y.ó.Merkel,l.'R.{lS9í).
Henlein, Péter, 1. Hele.
Henley (ejtsd rhenii), WilUam Ernest, angol költ

és irodalomtörténész, szül. 1849. Gloucesterben,

megh. 1903. júl. 11. Heatherbraeben. 1877-tl

fogva The National Observer, majd The New
Review c. folyóiratok szerkesztje volt. Számos
kiváló és szellemes tanulmányát Views and Re-

views c. (2. kiad. 1892) tette közzé. Lyra heorica

(1892) c. kötete az ifjúságnak szánt költeménye-

ket tartalmaz. Hendersonnal együtt kiadta a Cen-

tenary Burns c. nagy gyjteményt, amelynek
negyedik kötetébe irt a aLife, genius and achieve-

ment of Burns c. kitn fejezetet. Ugyancsak
rendezte sajtó alá Byron müvének 12 kötetes ki-

adását is. Legkiválóbb müve : A Book of Verses

(1888, 4. kiad. 1899) c. Urai költemény-kötete.

Nagy sikere volt London Voluntaries (1893, 2.

kiad. 1898) c. gyjteményével is.

Henley-féle kisüt, elektromos kisülések tar

nulmányozására való készülék. Két, faalzatra er-
sített üvegláb egy-egy fémrudat tart, melyek fém-

hüvelyben egymáshoz közelíthetk, azonkívül

minden irányban forgathatók s végkön fém-

gömbbel vannak ellátva. A két vegláb között

kis faasztalka foglal helyet, melyre a tárgy te-

het, melyen a szikrát át akarják üttetni. A ké-

szülék kényelmes és sok esetben használható.

Henley upon Thames, város Oxfordshire an-

gol countyban, (1911) 645(5 lak. Gyönyör helyek-

ben bvelked környéke az oxfordi sportvilág

kedvelt kiránduló helye.

Henlopen, Gap, a Delavare-öböl bejáratának
D.-i homokos földnyelve, Philadelphia és Wil-

mington fontos elkikötje, 2450 m. hosszú hul-

lámtör gáttal.

Henna, ókori város, 1. Enna.
Henna v. alhenna (növ.), I. Festéknövények ós

Ijawsonia.
Henne, Alexavdre, belga történetíró, szül.

1812 jan. 8. Kassolban, megh. 1896 jan. 10. 8t.

Servaisben. Fleg Brüsszel történetével foglal-

kozott s azt három kötetben megírta (Bruxelles

1843—45). Azonkívül jeles munkát írt : Histoire

du régne de Charles V. en Belgique (1858—60,
10 köt.. 2. kiad. 1865, 4 kt.) címmel.
Henne am Rhyn, Ottó, német müveldéstörté-

netíró, szül. St. Gallonban 1828 aug. 26. 1859-ben
állami levéltárnok lett szülvárosában. 1872-ben
átvette a lipcsei Freimaurerzeitung szerkesztését,

1877. Hlrschbergben, majd Zürichben szerkeszt

s 1883. megint levéltárnok St. Gallenban.Mvei

:

Adhuc stat (Preimaurerei in 1 2 Fragen u, Ant-
worten, 1861, 7. kiad. 1912 ; magyarra ford. Aure-
lianus, A szabadkmvesség tíz kérdésben és

feleletben, Nagy-Várad 1897); Geschichte des

Kantons St. Gallen (1863); Geschichte desSchwei-
zervolkes (3 köt., 3. kiad. 1878) ; Allgemeine Kul-
turgeschichte (6 köt., 2. kiad. 1877—79) : Die deut-

sche Volkssage (2. kiad. 1879) ; Kulturgeschichte

des Judenthums (1880); Das Jenseits (1881) ; Die
Kreuzzüge (1883) ; Kulturgeschichte des deutschon

Volkes (2 kötet, 2. kiad. 1893) ; Die Cultur der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (2 köt.,

1890) ; Die Frau in d. Kulturgeschichte (1892)

;

Teufels- u. Hexenglauben (1892) ; Christenthum u.

Portschritt (1892) ; Eine Reise durch das Reich des

Aberglaubens (1893) ; Die Gebrechen der Sitten-

polizei (1893) ; Anti-Zarathustra (1899) ; Übermen-
schen und Edelmenschen (1899) ; Handbuch dor

Kulturgeschichte (1900) ; Prostitution u. Madchen-
handel (1903, 2. kiad. 1907) ; Aus Loge u. \Telt

(1905); Symbolik der Preimaurerei (1907); Reli-

gions- u. Sittengeschichte (1910) ; Deutsche Kul-

tur u. Sittengeschichte (1913). önéletrajza 1890.

jelent meg.
Henneberg, egykori grófság a németországi

frank kerületben, Szászország, Türingia, Hessen,

Pulda és Wi-zburg közt, 2000 km« területtel,

(1803) 105,000 lak. Az els H.-i gróf, akirl az ok-

iratok (1037 körül) szólanak, I. Poppo volt. Leg-

nagyobb virágzását Vll. Bertold (született 1271.)

idejében érte el. Az utolsó a H. gróíi családból

Ern György volt (megh. 1583.). A grófság jelen-

leg Poroszországnak (Schleusingen ós Schmalkal-

den járások 737 km*), a szász-weimari (Dmonau,
Ostheim stb. 290 km*), a szász-meiningeni (Röm-
hild, Meiningen, Salzungen 880 km*) és a szász-

koburg-gothai hercegségeknek részeit alkotja.

Henneberg Károly, honvéd altábornagy s a
honvéd lovasság felügyelje, szül. 18.33., megh.
Budapesten 1888 dec. 7. Az 1849. és 59-iki olasz-

országi hadjáratokban mint hadnagy, illetve szá-

zados vett részt ; az 1866-iki porosz háborúban a

vezérkarba volt beosztva, s a háború után rnagyi
ranggal kilépett a hadseregbl s horvátországi bir-

tokaira vonult. Midn Andráíísy Gyula gróf mint
honvédelmi miniszter a magyar honvédséget szer-

vezte, H.-et bízta meg a honvéd lovasság szer-

vezésével és kiképzésével. E megbízást mindenek
megelégedésére végezte s 1873. ezredessé nevez-

tetett ki, 1878. pedig altábomag>-i rangot nyert s

egjTittal a honvéd lovasság felügyeljévé is kine-

veztetett. Sírját a kerepesi-úti temetben közada-

kozásból emelt szép emlék díszíti.

Henneberg, 1. Johann WilhelmJuHus, némot
agrilailturkémikus. szül. Wasserlebenben 1825

szept. 10., megh. (ireeneben 1890nov.24. 1853-ban

a Journal fúr Landwirth.schaft c. folyóiratait alapí-

totta s a hannoveri gazdaság elmozdítása érde-

kében kémiai labomtóriumot nyitott. 1857-ben az

líjonnan keletkezett weendegöttingeni agrikultur-

kémiai ki.sérleti állomás vezetje lett és 1865. e

minségének megtArtá.'^a mellett a göttingoni

egj-eterahez tanárrá nevezték ki. H. volt az elsk

egyike, ki a takarmányozástan régi ú. n. széna-

elméletét pontos táplálkozási kísérletek alapján
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mo(,^íngatta óe az új tápanyagelmélet alapköveit

lefektette. Fómüve: Beitröge zur Begründunt?
i'iner rationollen Fütterong der WiederkiiutT
(Biaunschweig 1860— 64); ehhez : Neue Beitrage
(tíüttinifenlSTO—71). A taktirmányozástan körébe
tai

:

ikalkütó dolgozatod nagyrészt szak-
ít >! 1 jelentek meg.

L '//', német fostó, szül. Braunscbweig-
l«i! ;. 18., megh. 1876 szept. 14. Anvers-
ixM Ml tanult. Romantikus szellem, a
ír;i

!

/ inus hat;u«U mutató festményei kö-

zül ....,..., ;i kiválnak: Der wilde Jáger (Bürgor
költeménye után, 1856); Verbrecher ans verlo-

rener Khre (Schiller elbeszélése után, 1860) és

Szerencsovadászat (1868), mely utóbbi a XIX. sz.

lov'nép;<zerúbb képei közé tartozott (mindhárom a
berlini Nationalgaleriel)en).

Hennebergi nyelvjárás, 1. Német nyelvjá-
rások.

Heimebicq (4M: enaeUk), André, belga fest,
szül. Toumai-ban 1836., megh. Brüsszelben 1904
márc. 31. Portaels tanítványa. Fóleg történeti

kompozíciókat és képmásokat festett. Nevezete-
.<et)b iiiiivei : Messalina távozása Rómából ; Van
tler Lt'ven polgármester holttestének szállítása

Louvaiube : Jeremiás siralmai ; Parasztok Róma
körayékeról stb.

Hennebont (^tsd: ennboS), város Morbihan fran-

cia dép. Lorient j.-ban, a Blavet és az orléansi

vasút mellett, amely itt a folyót 222 m. hosszú és

25 m. magas via^lukttal hidalja át, 6489 lak.

(mint község 8702 lak.), kis folyami kikötóvel,

tengeri fürdkkel. hajóépítéssel.Gótikus temploma
a XVI. sz.-ban épült. Egykor fontos erdítmé-
nyeinek romjai máig is láthatók. A város mellett

vannak a Notre Dame de la Joie régi apátság
ronyai.

Hennegan. 1. Hainaut.
Hcnnequin vagy henequen, sisalkender, 1.

Agafi' é.s Agave-rostok.
Henneqmn (ejtsd: enkei), 1. Alfréd, £rancia szín-

míró, szül. Liégeben 1842jan. 13., megh. Epinay-
ben 18H7 aug. 7. Egy ideig vasúti mérnök volt

Belgiumban, majd Alfréd Lehruii álnév alatt ara-

tott els színpadi sikerein felbuzdulva. Parisban
telepedett le s kizárólag tolla után élt. Vígjátékai
közel állanak a bohózathoz s cselekményben, pár-
heszédNMi egyaránt igen sikamlósak. Említhetk:
l,tstri)ischapeaux(1870, magy.8z.K. ford. Három
kalap cimen); Le prooés Veatiradieux (1876);
Les dominos roses (1876); Bébe (1877); Nounou
(1879, mindkettt N^ac társaságában írta) és La
í'emme á papa (1885, társszerzje Milland). Több
mvét magj'ar színpadokon is eladták.

2. H., Émile. ö-ancia kritikus, szül. Palennó-
ban 18Ö9., megh. Samoisban (Seine^t-Mame)
1888. tragikus körülmények között, amennyiben
a Szajnába fúlt. Fmve : La critíque scienliflque

(Paris 1888). melyben Talne nyomán haladva,
különösen hangsúlyozza az irodalmi termékek
társadalmi jelentségét s a kritikns egyik legfon-

tosabb feladatát annak megállapításában lá^a,

mint hatott a társadalmi környezet az alkotó m-
vész kialakolására. Elveit egyes irkon maga is

kipróbálta s ilynem tanulmányai kötetbe gjrüjtve

Études de critique scientiflque (Paris 1889—90,

2 köt.) c. láttak napvilágot. V. ö. E. Rod, Non-
velles étndes snr ie XIX. síécle (Paris 1898).

3. H., Maurice, francia sziimaíró, szül. Liége-

ben 1863. Bgjlke a legtermékenyebb s legtöbb

sikert arató bohózatiróknak. aki rendesen mások-
kal, fleg Bühaud-dal, Félix Duquesnellel, Albin
ValalM*égue-gel s Pierre Veber-rel társniva fejti

ki termékeny munkásságát Említhetk : Le mar-
quís de Kersalec (1887), els színpadi kisérlete

:

Les oíseaux de passage (1888) ; Le dragon (1892)

;

Les joies du foyer (1898); Coralie et Cíe (1901)

;

Plaoeauxfemme8(1901):Lecoupde fouet(1902);

La famüle Boléro(1903); Patachon (1907) ; Vingt
jonrs a l'ombre (1907); Noblesse obiige (1910);
La Présidente (1942) stb. Nálunk a legtöbbjét a
Vígszínházban adták.

Henner (^ud: enné), Jean Jcwques, francia fest,

szül. Bemweilerben (Elszász)1829 márc. 5., megh.
Parisban 1905 júl. 23. Parisban Drolling és Pioot

tanítványa volt, majd 1858. elnyervén a római
nag>' díjat, Olaszországban a velencei mesterek,
de még inkább Coreggio mveit tanulmányozta.
Bámulatos, titokzatos finomsággal, modem érzé-

ki.séggel állítja el a mezítelen nalakot, melyet
rendesen elégiái hangulatú tájékba helyez. Leg-
kitnbb mvei: Zsuzsanna a íiirdben (1865,
Luxembourg-képtár Parisban); Az idill (1873,

Luxembourg múzeum); A könyörületes szama-
ritánus (1874, u. 0.) ; A holt Krisztus (1876) ; Az
est (1877); A najád, A vezekl Magdolna (1878)

;

Krisztus a sírban. Az ekloga (1879); A forrás

nimfája (1881) ; Olvasó n (1883) ; Andromeda

:

Krisztus a kereszfán ; Szent Seb^tyén ; Melan-
kólia ; Píetá. Újabban a párisi Petit Palais kép-
tárában külön termet szenteltek festményeinek.

Henney, 1. Mennyei.
Hennig Alajos, eg>'házi zeneszerz, szül. Esz-

tergomban 1826 jún. 21. Akadémiai hitszónok
volt Pozsonyban, májd hat éven át felü^'el és

rektor Kalocsán : végül a nagyszombati jezsuita

"rendház rektora. Zeneszerzeményeit — szent mi-
séit — amelyek legnagyobbrészt nyomtatásban
is megjelentek, a rendi templomokban adják el.
V. ö. Zf-llujer Alajo-

""
iv.k csarnoka.

Hennighvár; 1. i r.

Hennll. Merseburi^i í^itmár az 1017. évhez
szóló krónikái adatában említi, hogy Merseburg tá-

ján a falusi pásztorok az év bizonyos napján egy
botot hordoznak körül, melynek a tetején egy
vasgyúrt tartó kéz van s ezt eimU viila l (H.

virrassz, v. rködjél!) kiáltással visiik házról

házra. Grimm J. (Deutsche Myth., 2. kiadás,

710.) nem tartja lehetotleniiek, hogy s németiiöl

aUg értelmezhet U. asö (talán szláv közvetítés-

sel) kölcsönvétele a magyar hajnalnak, s ennyi-

ben e még nem tisztázott mitológiai kérdés minket
is érdekel.

Hennln (franc, ^iM: bmI). a XV. sz.-ban dí-

vott borgnndi fköt, melyrl hosszti, b redöjú
fátyol lógott le (1. az ábrát a 750. old.).

Henningialva (azeltt: Henigu), kisk. Alsó-

Fehér vm. alvínczi j.-ban, (imo) 1077 oláh lak.,

u. p. és u. t. Berve.

Hennings, 1. Betty, dán színészn, szül. Ko-
penhágában 1868. Mint ballettánoosn kezdte pá-
lyáját, de csakhamar a színjátszáshoz fordult. A
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kopenhágai kir. színház tagja s a legkiválóbb dán
színésznnek tartják.

2. H., Johann Friedrich, német fest, szül.

Brémában 1839 okt. 16., megh. 1899 jún. .30.

Düsseldoríban Achenbach Oswaldnak volt tanít-

ványa, többször járt Olaszországban, végre Mün-
chenben telepedett le. Hatásos, dekoratív táj- és

látképei közül említendk : Cigányok ; A Chíem-tó;
Salzburg holdvilágban; Urnapi körmenet Mün-
chenben; Este Nürnbergben; Diana temploma
és a Schwanthaler-kút a müncheni Hofgarten-

ben; Mise a berchtesgadeni templomban; A
schleissheimí kastély kertje, stb.

Hennique, Léon, francia író, szül. Guadelupe-
ban 1851 nov. 4 A naturalista iskolához csatla-

kozott, de stílusának keresettsége, a különös iránt

való beteges vonzalma inkább a Goncourt-test-

vérek, semmint Zola körébe utalja. Késbbi m-
veiben a nyerseség némi idealizmussal párosul.

Regényei : La dévouée (1878) ; Blisabeth Couron-
neau (1879); L'accident de M. Hébert (1886);
Poenf(1887) ; Un caractére (1889) ; Amour(1890);
Minnie Brandon (1899), stb. Mint drámaíró a
Théatre libre-nek volt egyik erssége s az össze-

függ cselekményt különálló jelenetek sorával

Hennin*

helyettesítette, mert szerinte ez inkább kelti fel

a való élet illúzióját. Ilynem müvei : La mórt
du duc d'Enghíen (1886) ; L'argent d'autruí (1894-);

Deux patríes (1895). V. ö. F. Brunetíere, Le ro-

mán naturalíste (Paris 1883); A. Francé, La vie
littéraire HL (u. o. 1891) ; J. Lemattre, Impres-
síons de Thóátre V., IX. (u. o. 1892, 1896).

Hennjey-aalád. Néhol Henney néven is szere-

pel. Zemplénvármogyei kihalt család, melynek
tagjai közül kitntek: 1. H. János, 1651-ben
Csállya vára ostrománál vitézkedett, mint Pató-
chy Ferenc, békésvármegyei fispán lovas had-
nagya. — 2. H. Miklós, híres vitéz. 1554-ben
Perényi Gábor megbízásából 200 lovas katoná-
val Bebek Ferenc segítségére ment, hogy Fülek
várát megvédje a törökök ellen. 1562-ben ugyan-
csak e Perényi küldte H.-t 200 lovassal s ugyan-
ennyi gyalogkatonával, hogy Zay Ferenc és Ba-
lassa Menyhért Hadadra induló seregéhez csat-
lakozzék. 1563-ban Pozsonyban Miksa király ko-
ronáztatásánál aranysarkantyús vitézzé üttetett.

1666-ban Gyula várában Kerecsényi László alatt
vitézül harcolt az ostromló törökök ellen és halá-
los sob(»t kapott.

Hennyey Vilmos, postaföigazgató, szül. Bécs-
ben 1864- júl. 31. Jogi tanulmányait Pozsonyban
ós Budapesten végezte. Jogi és államtudományi

doktorátust szerzett és 1895. letette az ügyvédi
vizsgát. 1884 óta van a magyar posta szolgálatá-

ban, ahol kezelögyakomoki állásból emelkedve,
1898. postaigazgató, 1909. pedig postafigazgató
lett. 1898 óta ügyosztályvezet a postavezérig.-iz-
gatóságnál, ahol a szervezési jogi és nemzetközi
osztály élén áll. Jelents szerepe volt Baross
idejében a postareformok megalkotásánál, me-
lyekkel a magyar posta az idegen államok posta-

intézményeit nem csupán elérte, de sokban meg
is elzte. A posta-távirdatisztképz tanfolyam
alakulása óta e tanintézet tanára. A kereskedelmi
miniszter kiküldetésébl 1891. Münchenben, 1893.

a chicagói világkiállításon járt, 1896. a budapesti

nemzetközi távirdarértekezlet munkálatai körül
szerzett érdemei elismeréséül a magyar nemes-
séget nyerte kennyei elnévvel. Azóta a magyai*
postát ismételten képviselte nemzetközi posta- és

radiotelegráf-kongresszusokon s távíró-értekez-

leteken és közremködött egyes államokkal való

postai, távíró- és telefonszerzdések és egyezmé-
nyek kötésénél. Szakmájában irodalmilag is te-

vékeny, magántanára a budapesti kir. József-

Megyetemnek. Sokoldalú munkásságáért szá-

mos kitüntetés érte. E Lexikonnak is munkatársa.
Henoch, Eduárd, a legkiválóbb gyermekorvo-

sok egyike, a berlini királyi Charíté gyermek-
kórház igazgatója, szül. Berlinben 1820 júl. 16.,

megh. Drezdában 1910 aug. 26. Az orvosdoktori

oklevelet 18i3. Berlinbon kapta meg, ahol hosz-

szabb ideig mint Romberg segédje az egyetemi
políkliníkán mködött. 1850-ben magántanár,
1858. rendkívüli tanár lett. Fbb müvei : Klinik

der Unterleibskrankheiten (3 köt., Berlin 1852—
1854-58 ; 3. kiad. 186.3) ; BeítragezurKínderheU-
kunde (2 füzet, 1861—68) ; Vorlesungen über Kin-
derki-ankheiten (1881, 11. kiadás 1903).

Henoteizmus, Müller Miksa, a nyelvész alkotta

e kifejezést oly vallások jelzésére, melyek hivi
több istenben hisznek ugyan (politeizraus), do
mégis egy istent a többi fölé emelnek, amely isten

más-más helyeken más lehet. Némikép átmeneti

forma a monoteizmushoz.
Henotikon (gör.) a. m. összeegyeztet formula.

Zeno római császár ediktumának címe, amelyet a
monottzita viszályok megszüntetése céljából 482.

adott ki. Azóta egyéb civódó felek kibékítésére

célzó iratokat is H.-nak mondják. Zeno H.-ja el-

itélte a Nestorianusokat és Eutichianusokat s a
nicoai hitformulát jelentette ki kizárólag érvé-

nyesnek.
Henri (franc, ejtsd: aSii) a. m. Henrik.
Henriade, La, Voltaire epikus költeményé-

nek címe ; hse IV. Henrik.

Henrichemont (qjtsd aSrismoS). város Cher fran-

cia dép. Sancerre j.-ban, a Petite-Sauldre mellett

egy magaslaton (BOOm.), 3441 lak., pamut-, cserz-

és agyagíparral. Egykoron Boisbolle uradalom-

nak székhelye. 1608-ban SuUy alapította és IV.

Henrikrl nevezte el (Henrici Mons).

Henriéi, 1. Chriatian Friedrich (írói álneve

Picander), német költ. szül. Stolpenban (Szász-

ország) 1700 jan. 14., megh. Lipcsében 176-l'máj.

10. mint adóhivatali igazgató. Mvei: Teutsche

Schauspiele (1726); Emst-scherzhafto und sati-

rische Qedichte{4 köt, 4. kiad, 1748-61) ; írt temp-
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lomi énekeket is és ö irta S. Bach passziözené-

jéhes a 8i&veget V. 6. Flossmann P. (Leipzig

1899).

2. H., Emst, német Afrika-atazó, sztll. Ber-

linben 1864 dec. 10. Nyelvészeti tanulmányokat
folytatott, minek eredménye Die Quellén von
Nutkors Psalmen c. tanulmánya és Boétius o.

drámája (Dresden 1882) volt. 1879-81-ben tanári

piilyán múkckiütt, de állásáról az antisemita moz-
g'alomban való részvétele miatt le kellett monda-
nia. 1887-ben utazást tett a Togo-földön, erról szói

Das dentsche Togogebiet und meine Afríkareise

(Leipzig 1888) c. mve. A német Togo-társaság
megbi^^ból a Togo-földön való telepítvények

szervezésével foglalkozott 1888—91. Ez idó alatt

irta Lehrbuch der Ephesprachen c. nyelvészeti

munkáját is (Leipzig 1891). 1891-ben Közép-Ame-
rikába, Costaricába vándorolt ki.

Henriciánasok, 1. Henrik (laosann^).

Henricus, l. Imre.
Henri denx stilos «|M: airi ds —), a francia

mvészetnek 11. Henrik francia király tiralkodá-

sára (1547—59) e86 konsaka, midn, a már
1. Ferenc alatt PranoiaocBcágban elterjedt olasz

mvészet hatása alatt, a klasszikus elemek a mú-
vésaet minden ágában uralkodóvá válnak. (L.

Francia m&vészd).
Henrietto(«itid: airiett) Mária, anaol királyné,

IV. Henrik fraiicia király és Medici Mária leánya,

szül. Parisban 1609 nov. 15., megh. Colombesban
1660 szept 10. 1625. férjhez ment I. Károly angol

királyhoz, de katolikus valláj^ miatt az angol nép
nem kedvelte. A polgárháború kitörésekor 1642.

Hollandiába ment és itt toborzott csapatokat féije

számára. 1644-ben végleg elhagyta Angliát és

f^e kivégzése után Parisban élt. Megélte még
idösebbik fiának, H. Károlynak az angol trónraju-
tását. V. ö. Baülon, H. Marié de Pnmceetc. (Paris

1884, 2. kiad.). Egyetlen leánja H. Anna,orleánsí
kercegné, szül. Exetorbon 1644 jún. 16., megh.
Saint-Cloudban 1670 jón. 30. 1661-ben, miután a
kat hitre tért, Fülöp orleánsi hercegnek, XTV. La-
jos (öteeéaA feles^ lett. XTV. Lajos rendkívül
kedv^te öt s közvetítül használta a n. Károly
angol királlyal való alkudozásaiban. Hirtelen ha-

lállal múlt ki mérgezés következtében. V. ö. Mrs
H. Ady, Life and letters of H.etc. (London 1900,
2. kiatli.

Henrik, férfinév (németül Heinrich^ta 6-né-

metben Heimrich ja ház feje], lat Mmricus,
franc Henri, ang. Henry v. Harry), számos íé-

jedebni személyiség neve.
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[Magryarorszáfir és Ausztriai I. H.,0»ítrák
fherceg és magyar kir. herceg, Rainer fherceg

hatodik fia, szül. MUanóban 1828 máj. 9., megh.
Bécsben 1891 nor. 90. Az osztrák hadseregben
1863. az altábomagyi rangig emelkedett s a eo»>

tozzai csatában vitézségével tttnt ki. 186S-ban
nöttl vette Hoffmann Leopoldina szinésznt, ki

187a a Waideck báróni címet kapta. E házas-

ságból szttletett leánya, Mária Raineria 1892.

Lucchesi-Püüi herceg felesége lett

2. H. Ferdinánd, osztrák fherceg és magyar
kir herceg, TV. Ferdinánd toscanai nagyherceg
harmadik fia, sztü. Salzburgban 1878 febr. 13.

Az osztrák-magyar hadseregbal a 6. sz. drago-
nyoe-ezred rnagya. Jelenleg szabadságon van és
Münchenben festészeti tanulmányainak éL

[Ausztriai. 3. //. H. Jasomxrgott, osztrák
herceg(lUl—77), a Babenberg-családból IH. Lipót

rgróf fia, szül. 1114., megh. 1177 jan. 13. Báty-

jának, IV. Lipótnak halála után 1141. vette át az
uralkodást. Hl. Konrád császár 1142. a Welf-csa-

ládtól elvett Bajorországot adta neki húbérbe. H.

hazánk ügyeibe is beavaUíozott és a trónkövetel
Borist támogatta II. Qézával szemben. Ebbl há-

ború keletkezett melyben H. 1146. a Fischa mel-

lett súlvos vereséget szenvedett a magyaroktól.
Ezután 1147. elkísérte III. Konrádot a második
ker. hadjáratba s hazatértében nül vette Theo-
dora bizánci hercegnt. Bwrbarossa Frigyes ké-

sbb elvette tle Bajorországot, de kárpótlásul

1156. az Ostmarkot hercegséggé tette és H.-«t

nagy kiváltságokkal ruházta fel. Ezért buzgón
támogatta a császárt Milano ostromában, de ké-

sbb elhidegült tle. Ó tette meg Bécset herceg-

sége székhelyének és hozta a skót bencéseket

ide, kiknek számára kolostort és templomot épít-

tetett Jasomirgott nevét Ja so mir Goti helfe

gyakori szólásáról kapta egy XIII. sz.-i krónikás-

tóL

[Ansroiorszaer.] 4. 1. H., angol király (1100—
11.35), Hódító Vilmos negjedik fia, ki tanultsá-

gáért a Beauclerc (a szép diák) nevet kapta, szül.

1068., megh. 1135 dec. 1. 1100 ang. követte báty-

ját, n. Vilmost a trónon, mely idsebb testvérét,

Róbert normandiai herceget illette volna. De es

a Szentföldön volt s mikor onnan hazatért, H. öt

lemondásrabirta, söt késbb (1106) Normandiát
is elvette tle és Angliához kapcsolta. H. a pápá-

val szemben engedékenynek mntstkozott s le-

mondott az investitara jogáról. 8<^t fikradoiott

angolszász és normann alattvalóinak megbékitá-

sto. ö adta ki az elsö angol szabadságlevelet,

mely a kéeöbU Magna Charta alapját alkotta.

6. //. H, angol király (1 164-89), az elbbinek
nnokája, Anjou Gottfiried gróf és Blatild, I. H. leá-

nyának fia. a pran/aj^eiiei-dinasztia megalapítója,

sztü. 1133 márc 6., megh. 1189júl.6.Nagyaty>i
öt jelölte ki ntó4jának, de nagybátyja Blois
IsMm foglalta el elle a trónt s csak hosszú
barook ntán ismote el utódjának. H. atyjától

Anjoo. Maine et Toonine grófságttet an\íátöl

Normandia heroegséget (Mkölte, nejének, E2eo-

norának révén pedig Poitou. Guienne és Qas-
cogne birtokába jutott s így Franciaország egy-

harmadát bírta. Az angol trónt István halála

ntán 1164 okt. foglalta el. H. erélyesen uralko-

dott s hatalmát ktllönöeen az egyházzal éreztette.

Az 1164-ikl clarendcm határozatokkal a papsá-
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got teljesen a királyi hatalom alá rendelte. De
Becket Tamás canterbury-i órsek tiltakozott e

határozatok ellen. H.-et aimyira felbszítette volt

kegyeltjének viselkedése, hogy haragjában oly

szavakat ejtett ki, melyek négy lovagot arra
bátorítottak, hogy az érseket a canterbury-i szé-

kesegyházban megöljék (1170 dec. 29.). Ezért III.

Sándor pápa H.-et kiközösítette s csak akkor ol-

dozta fel, amikor a király a clarendoni határoza-
tokat visszavonta (1172). Két évvel késbb H. a
szentté avatott Becket Tamás sírjánál vezekelt

is 8 ezzel teljesen meghódolt az egyház eltt.

Uralkodásának utolsó éveit fiainak lázongása za-

varta meg. H. sokat tett az igazságszolgáltatás

rendezésére s uralkodása alatt lépett életbe az
esktldtszéki intézmény Angliában. V. ö. Green,
Henry the Second (London 1888).

6. III.H., angol király{12Í6-72), az elbbinek
unokája, Földnélküli János király fia, szííl. 1207
okt. 1., megh. 1272 nov, 16. Mint gyermek lépett

a trónra s eleinte Pembroke gróf gyámsága alatt

állott. Késbb francia és olasz kegyeltjeinek be-

folyása alá került s a Magna Charta többszöri

megsértése miatt összeütközésbe jutott az angol
furakkal. Ezeknek vezére, Montfórt Simon az
oxfordi határozatokkal H.-et alkotmányos ural-

kodásra szorította (1258). De a király csakhamar
megfeledkezett Ígéreteirl, mire 126í. kitört a
polgárháború. H. Lewes mellett vereséget szen-

vedett (1264 máj. 14) ós Montfort fogságába ke-
rült, ki nagy tisztelettel bánt vele. Erre 1265 jan.

összegyíilt az els angol parlament. De Montfort
hatalma nem tartott sokáig, mert H. fia Eduárd
kiszabadulván fogságából, Evesham mellett meg-
verte Montfort-t, ki a csatában el is esett (1265
aug.). Erre H. is kiszabadult fogságából s élete

végéig nyugodtan uralkodott a Magna Charta
szellemében.

7. IV. H., angol királij (1399-1413), János
lancasteri herceg fla, III. Eduárd unokája, szül.

1367 ápr. 3., megh. 1413 márc. 20. Unokabátyja,
II. Richárd király üldözése elöl Franciaországba
menekült s mikor az t családi javaitól is meg-
fosztotta, 1399 nyarán Angliába tört, a királyt el-

fogta 8 a parlament által letétette. Erre 1399
szopt. maga foglalta el a trónt s ezzel megkez-
ddött a Lancaster-ház uralma. Sokat harcolt a
lázongó walesiekkel, majd Northumberland gróf-

nak, régi barátjának kétszeri lázadása foglalta le

idejét. Wicliff híveinek véres üldözésével megsze-
rezte az angol fpapság támogatását, melyre
erszakkal szerzett trónjának fentartása végett
nagy szüksége volt. V, ö. Wylie, History of Eng-
land under Henry the Fourth (London 1884—98,
4 köt.).

8. V. H., angol Urály (1413—22), az elöbbmek
tta, szül. 1387 aug. 19., megh. 1422 aug. 31. Trón-
örökös korában szeretett mulatozni, de trónralé-
pése után komoly, derék ós erélyes uralkodó vált
belle. Miután Angliában a bels nyugalmat biz-

tosította, Franciaoi-szág koronáját akarta meg-
szerezni, hol íiz elmebajos VI. Károly uralkodása
alatt az orleánsi és burgundi párt kiizködött egy-
mással. H. János burgimdi herceggel kötött szö-
votsóget ós 1415 aug. Normandiában kikötve,
okt. 25. Azinoourt mellett fényes gyözehnet vívott

ki a francia lovagsereg felett. Ezután pár év alatt

elfoglalta egész Normandiát s mikor János bur-
gundi herceget az orléansi párt meggyilkoltatta,
János fiával. Jó Fülöppel új szövetséget kötött a
francia trón megszerzése érdekében. 1420-ban
Troyesban szerzdésre lépett VI. Károly nejével,

Izabellával, melynek értebnében nül veszi annak
leányát, Katalint 8 VI. Károly halála után a tör-

vényes örökös (VII. Károly) kizárásával és

utódai öröklik a francia trónt. De H. ezt már nem
élte meg, mert fiatalon, váratlanul elhunyt. Öz-
vegye, Katalin késbb Owen Tudor walesi ne-

meshez ment nül, kitl a késbbi Tudor dinasztia

származott. V. ö. Kingsford, Henry V. (London
1902).

9. VI. H., angol király (1422—61), az elbbi-
nek fla, szül. 1421 dec. 6., megh. 1471 máj. 21.

Atyja halálakor kilenc hónapos volt és két ország :

Anglia és Franciaország koronáját örökölte.

Eleinte mind a két országban gyámok kormá-
nyoztak helyette. Erre az idre esett Francia-
ország felszabadulása az angol uralom alól (1.

Jeanne d'Arc). H. gyenge akai-atú uralkodó lett s

uralma alatt tört ki a piros és fehér rózsa hábo-
rúja (1. 0.). A Lancaster-házzal rokon Yorki csa-

lád változó szerencsével folyt harcok után meg-
szerezte az angol trónt s H. 1461. kénytelen volt

azt Eduárd yorki hercegnek átengedni. H. neje,

anjoui Margit azonban megújította a harcot, de
ö is fogságba került. 1470-ben Warwick gróf
H.-et kiszabadította a fogságból és újból a trónra
ültette, IV. Eduárd azonban legyzte és a Tower-
ben megölette.

10. VII H., angol király (1485-1509), a Tu-
dor-dinasztia megalapítója, Edmund, richmondi
gróf fla, szül. 1457 jan. 28., megh. 1509 ápr. 21.

Anyai ágon a Lancaster-házból származott s en-

nek bukása után a yorkiak ell Bretagneba me-
nekült. 111. Richárd zsarnoki m-alkodása alatt a
Lancaster-pártiak t tekintették az angol trón

törvényes örökösének. Az meghívásukra H.
egy kicsiny sereggel be is tört Angliába s a bos-

worthi csatában 1485 aug. 22. legyzte ós meg-
ölte III. Richárdot. Ezután elfoglalta az angol
trónt és nül vette yorki Erzsébetet, IV. Eduárd
király leányát. Ezzel véget ért a piros és fehér

rózsa 30 évig tartó hábon'ija s a megfogj- átkozott

ós elgyengült fnemesség hatalmának romjain
H. majdnem korlátlan hatalommal uralkodott

Anglia felett. Néhány ál-trónkövetel legyzése
után biztosította az ország bels nyugalmát, ta-

karékosságával pedig rendbehoztív az állam pénz-

ügyeit. Nagyban emelte tekintélyét a Csillag-

kamara nev legfelsbb törvényszék felállításá-

val, mely ezentúl a politikai perekben ítélkezett.

Nagy gondja volt a nép anyagi jólétének fejlesz-

tésére s az támogatásával fedezte fel 1497. a
velencei Cabot Északamerika szárazföldjét. V. ö.

Gairdner, Henri the Seventh (London 1889).

11. VIII H., angol király (1509-1547), az
elbbinek fla, szül. 1491 jún. 27., megh. 15-1'7 jan.

28. Bátyjának, Arthurnak halála után 1502. lett

trónörökös s trónralépése után 1509 jún. nöíil

vette annak özvegyét, Aragóniái Katalint. Meu
nyer külsej, tudománj'osan képzett és lovagi

tulajdonságokkal felruházott fejedelem volt. Ural-
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kodása els éveiben WoUey biboros (1. o.) taná-
csára hallgatott 8 ré8it vett a fraodák és Habs-
burgok köat kitört ktisdelemben. többnyire ez
utóbbiak párián. Luther reformációjával ssem-
ben állást foglalt és ki>n>-vet is irt ellene, amiért
a pápa öt a «hit védójpa (defensor fldei) oimmel
tüntette ki. Luther sértó válasza öt ^iztán ké-
söbbr- i- "formáció kérlelhetetlen ellenségévé
tett. vn végleg szakított a Habsbni^k-
k; > posolatbain nejétl, aragóniat Kata-
linUú, \ . Károly császár nagynépjétöl is el akart
válni. Ürügj-ül azt hozta fel, hogy lelküsmereti
aggályjii vannak házasságának törvényessége
inint, de a valódi ok az volt, hogy nálánál sok-
kal idsebb nejét megunta s Boleyn Atma nev
udvarhölgyét akarta nül venni. VII. Kelemen
pápa azonban V. Károly császár iránti tekintet-

bl nem akarta a házasságot felbontjuii. Ekkor
Wolsey keg} vesztett lett. H. pedig önhatalmúlag
elvált nejétói és 1533. nóUl vette Bolejn Annát.
A pápa tiltakozására U. elszíikította Angliát a
pápai fenhatóság alól 8 a parlament be!eeg>'ezé-

sével magát tette meg az anglikán egyház fejé-

nek. Ezzel magára vonta az egyházi átkot, de a
1. . i:i... .

]jitt^i ujQgt gpm szakadt el, sót kegyet-
/Tte az új hit követóit A klastromok ja-

'.c.i cLM^uhan lefoglalta s a pápaság híveit is,

mint felatesértöket, vérpadra küldte. így végez-
tette ki ííorus Tamás kancellárt, a jeles huma-
nistát, Fisher rodiesteri püspököt ée még szá-

mosakat. Kegyetlenkedéseivel együtt növekedett
érzékis^. Második nejére Bole^-n Annára is rá-

unt s öt házasságtörés vádja alapján 1536. máj.
lefejeztette. Ezután Seifmour Johannát vette

nóül, ki azonban már egy év múlva, szülés után
meghalt 1537 oki Ekkor Cromuxll Tamás kan-
cellár tanácsára a német protestánsok felé kö-

zeledett és 1539. nóül vette EJevei Atma her-

cegnt De mivel csalódott a szépségében, már
1540. elvált tóle, Cromwellt pedig haragjában
lefejeztette. Még 15-ÍO. nóíü vette H&ward Ka-
talint, a norfoUá herceg imokahugát de ezt is

házasságtöréssel vádolta s 1542. febr. lefejeztette.

N^ hónap múlva hatodszor is megnsült s el-

vette Latimer lord özvegyét Parr KakdiMt, ki

aztán túlélte ót H.-nekhámm gyermeke maradt

:

Mária, Aragóniái Katalin leánya, Erzsébet, Bo-
leyn Anna leánya és )'/. Eduárd, Seymonr Jo-
harma fla, ki öt az uralkodásban követte. \'. ö.

Turncr, History of the reign of Henry VTIl. (Lon-
don las, 2 köt, 3. kiad.) ; TyttleTr Life of King
Henr>- VIII. (Edinburgh 1861, j kiad.); Audin,
Histoire de Henri VIII. et du scdiisme d'Angleterre
U'ftris 1876, 4. kiad.).

(Bajor orszA«.l 12. 1. H., bqjoT hoTceg (9iS—
i)öö). Madarász H. német király második fla, azfll.

920 kör., megh. 955 nov. i. A flrank ée a lotha-

ringiai hercegekkel együtt is részt vett a bátyja,

I . Ottó király elleni felkelésben, de vereséget szen-
vedett és PrandaOTSzágbamenektUt (^8).A béke
helyreállitása ntán Lotharingiát ka^pto, de ami-
kor bátyja ettl t megfosztotta, 941. öesieeekü-

vést tervezett ellene. A terv azmban kitodödott.

H. fogságba került s osak súlyos vezeklés ntán
kapott kegyelmet. 948-ban a bajor hercegséget
adományozta neki I. Ottó s ettl kezdve hiven

néni iiaff Lemfhomm. IX. ML

viselkedett Az augsborgi csata után semmisí-
tette meg a menekttlö magyar sereget s annak
elfogott veaéreit. Lehelt és Bnlesat Begensborg-
ban felakasztatta.

13. //. H., a Civakodó, bajor herceg (955—
976 és 96&-99Ö), az elbbinek fla, szfll. 951.. megh.
995 ang. 28. Eleinte anyjának, Jndithnak gyám-
sága alatt áUott 974-ben II. Ottó császár ellen

öflsaeeskttvést tervezett, de 97& legyzetett, el-

veszítette hercegségét és fogságba jutott IL Ottó
halála után 985. visszakapta hercegségét Pia
U. H. néven német király lett (1. H. 40.). leányát,

Gizellát pedig Géza magyar f^edelem fla, István
vette niú s így lett az els magyar királyné.

14. H., a kevély,bqjor és szász herreg (1126—
1 139), Fekete H. herceg fla a Welf-családból, szfll.

1108 kör., megh. 1139 okt 20. 1126-ban követte
atyját a bajor hercegségbl s 1127. nóül vette
Lotbár császár egyetlen leányát Gertrudot Ezótji

bu2gó hive volt a c«ászámak, kit 1136. második
római ú^ára is elkísért 1137-ben a szász herceg-
séget is megkapta s ezzel Németország leghatal-

masabb fejedelme lett. Lothár halála után a né-
met fejedelmek mégsem öt, hanem Hohenstau-
fenj Konrádot választották királynak. H. nem is

akarta az új királ^'t elismemi, amiért az mind a
két hercegségétl megfosztotta. B^orországot
Babenbergi Lipót kapta. Szászországot pedig
Medve Albrecht. H. ez utóbbival szemben megtar-
totta a szász hercegséget, de a küzdelem alatt

fiatalon elhalt.

15. H., Jasomirgott, 1. fönnebb : Ausztria.
16. JET, az Oroszig bajor és szász herceg

(1142, iU. 1154—1180). H. 14. fla, szfll. 1129..

megh. 1195 aug. 6. 1142-ben viasnkapta az aty-

jától elvett Szász hero^séget nu^ Barbarossa
Frigyes csász^ú-tól 1154. Ba^orors^^t is. Biért
híven támogatta a császárt itáliai hí»4járatában

s 1155. a rómaiak lázadása alkalmával vitéaége
által tnt ki. Azután szász hercegsége gyaraf^
totta úi hódításokkal. Mecklenborg ée Pomeránia
szláv lakosságát hajtotta némot fenhatteág

alá s a kereszténység teqesztésévelisnagy érde-

meket szerzett O alapította Lflbeck váreát és

német gyannatoeokat telepitett az elfoglalt vidé-

kekre. Túlságoe hatabna azonban eMukoáutíá
tette ; ezért a SMumédoe német ftjedeüBek eriP

vetaéget kötöttekeUeae. A kitört harelMB Frigyéé
császár H. Javára dikitött, mert nagy ezflkaége

volt a hatalmas Welf-«ealád támogaláaára. H.

mégle elUdegfllt a oeánirtól és 1176. nyUtan
megtagadta a segiteóget tle, bár aoeáaiáröt
esdve kéirto. H. elpártolásinak követkeeménye
volt a oeáezár legnanoi veresége (1176) ée meg-
alázkodáea a pápa eltt (1177). Bzalatt H. tovább

folytatta harcait anmsiédatval, de moet aztán

maga a osássár lelett fial dlene. 1180-ban a wflrx-

boigi birodalmi gyflláen ktmondta reá a biro-

dalmi átkot s megfioeilotta ötmind a két heneg-
BögétöL H. még egyenr gyzött kiseU> eUeM*-
gein, de amikor maga a osáeiár indnlt eUeae ée
hívei elhagyták, megtörve meghódolt régi bM^ia
ée ura eMtt (1181). Az erftirti gyfllée határoata
snriBt oaaládi birtokaiból csak Brameohweiget
ée Lttneborgot tarthatta meg ée egy idre száa-
flwtéebe kellett mennie. H. AngUába mait apö-
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sához, II. H. királyhoz, de már 1185. visszatért

Németországba. Amilíor a császár leeresztés had-

járatra készült, 1188. megint három évre el kel-

lett távoznia a német földrl. Barbarossa halála

után H. újból visszatért és új háborút kezdett

szász hercegsége visszaszerzése végett, de 1193.

már kibékült az új császárral, VI. H.-kel és halá-

láig békén maradt. Braunschweig városában
halt meg s az ottani várpiacon az általa emelt

ércoroszlán hirdeti emlékét. Harmadik üalV.Ottó
néven 1198. német király lett. V. ö. M. Philipp-

sohn, Geschichte Heinrichs des Löwen (Leipzig

1867—68, 2 köt.).

17. H., bajor herceg (1253—90), II. Ottó her-

ceg fia, a Wittelsbach-családból, szül. 1235 nov.

19., megh. 1290 febr. 3. Pár évig bátyjával, Lajos-

sal együttesen uralkodott. Az 1255-iki osztozko-

dás után Alsó-Bajorország hercege lett s Lands-
hutot választotta székhelyének. 1244—47 táján

nül vette Erzsébetet, IV. Béla magyar király

leányát. E házasságból származott Bajor Ottó,

a késbbi magyar király (1305—1308).
[Braunschwelg-Wolfenbüttel.] 18. H., az

ifjabb, Braunschtveig- Wolfenbüttel hercege, szül.

1489 nov. 10., megh, 1568 jún. 11. Hercegségén
1514 óta uralkodott testvéreinek kizárásával. A
német parasztlázadásban a hesseni tartománygró-
fot és a szász választót segítette és részt vett a
frankenhauseni csatában (1525 máj. 15.). 1528-ban

ICXK) lovassal támogatta V, Károly császárt Ve-
lence és a pápa ellen, de serege egy járványos
betegség áldozata lett s ö maga is csak nagy bajjal

menekülhetett meg. A reformációnak határozott

ellensége volt, ezért Luther egy röpiratot is írt

ellene (Wider Hanns Worst), az evangélikus feje-

delmek pedig 1542. országából elzték, majd
1545. fogságbavetették. Szabadságát a mühlbergi
csata után 1547. kapta vissza s ezután is kegyet-
lenül üldözte az új vallás híveit. Ezért szomszéd-
jai újból megtámadták. A sievershauseni csatá-

ban (1553 júl. 9.) Szász Móric segítségével gy-
zött ugyan, de két fiának elvesztése, kik ezen
csatában estek el, szelídebb nézetekre bírta. Ké-
sbbi éveiben már nem idegenkedett a reformá-
ciótól. Regényes szerelmi viszonya volt Trott
Évával, kit Staufenburg várában tartott elrejtve,

míg a világ eltt holt hirét költötte. V. ö. Kol-
dewey, Heinz von Wolfenbüttel (Halle 1883).

19. H. Július, Braunschtveig- Wolfenbüttel
hercege, szül. 1564 okt. 15., megh. Prágában
1613 júl. 20. Tudományos nevelésben részesült,

jártas volt a latin, görög és héber nyelvben. Ki-
váló jogász és építmester hírében állott, st még
drámákat is írt, melyeket a wolfenbtitteli udvari
színpadon adatott el. Fényes udvartartása nagy
adósságokba keverte t. 1607 óta a prágai udvar-
ban volt Rudolf császár bizalmas tanácsjvdója
8 közvetít szerepet játszott annak Mátyás f-
herceggel és a protestánsokkal kitört viszályá-
ban.

IBurgund.] 20. H., Burgund grófja, Róbert,
Burgund hercegének unokája, a Capet-családból,
megh. 1112. Mint keresztes vitéz jött Kasztiliába,
hol VI. Alfonz király természetes leányát, Teré-
ziát nül vette és a Minho és Mondego folyók
közti Fortucalia gróffeágot kapta hbérbe. Fin,

Alfonz, függetlenítette magát Kasztiliától s meg-
alapította a portugál királyságot. H. tehát se az
összes portugál dinasztiáknak, melyek 1910-ig
uralkodtak ez ország felett. A magyar tudósok
egy idben magyar származását vitatták. V. ö.

Tudománytár 1840, VII. 202.

[Champagrne.] 21. H., Champagne grófja,
szül. 1150., megh. 1197. Részt vett a harmadik
keresztes hadjáratban s Akkon ostrománál tnt
ki. 1192-ben Montferrati Konrád meggyilkoltatása
után a keresztes vitézek Jeruzsálem királyává
választották, de hatalma csak néhány partvidéki

városra terjedt ki.

[Flandria.] 22. H., Flandria és Hennegau
grófja, latin császár (1206—16), szül. 1174.,

megh. 1216 .Miután bátyját, Balduint,&ze\?>6 la-

tin császárt a bolgárok elfogták, lett a Latin

császárság kormányzója, majd 1206. valóságos
uralkodója. Görög alattvalóival szelíden bánt s

rendezte országának egyházi viszonyait. Szeren-

csésen harcolt a bolgárok és Laszkarisz Tódor
nicaeai császár ellen.

[Franciaország.] 23. J. H., francia király
(1031—60), Róbert király hai-madik fia, szül. 1005.,

megh, Vitryben 1060. Elbb Burgund hercege
volt, 1027. atyja uralkodótársa lett, kit 1031. kö-

vetett a trónon. Uralkodása a hbéres fnemes-
ség és az egyre emelked papság elleni küzde-
lemben telt el. 1051-ben Jaroszláv orosz nagyfe-
jedelem leányát, Annát vette nül, kitl két fia

:

/. Fülöp ós Hugó, Vermandois grófja született.

24. Ú. H., francia király (1547—59), I. Fe-

renc második fia, szül. St.-Öermain-en-Layeben
1518 márc. 31., megh. 1559 júl. 10. Atyját 1547
márc. 31. követte a trónon. Daliás megjelenés,
de csekély tehetség uralkodó volt, aki kegj^en-

cei : Poitiersi Diana és Montmorency herceg be-

folyása alatt állott. Küls politikájában is a
Habsburgok meggyengítésére törekedett s 1552
jan. Móric szász herceggel szövetséget kötve el-

foglalta a Német-birodalomtól Tóul, Verdun és
Metz püspökségeket. Nápoly elleni vállalatával

azonban kudarcot vallott és Németalföldön is

egymásután két nagy vereséget szenvedett II.

Fülöp hadaitól (St. Quentin 1557, Gravelingen
1558), viszont vezére Guise Ferenc elfoglalta az
angoloktól Calaist (1558). 1559 ápr. aztán békét
kötött II. Fülöppel CatoauCambrésisben, melyben
a felek kölcsönösen lemondtak hódításaikról s a

protestáns vallás elnyomására szövetkeztek. A
béke megersítése végett II. Fülöp ntil vette H.
leányát. Rrzsébetet. H. ez alkalomból Unnepies
tornajátékot rendezett, melyben Montgomery gr.

lándz.sájával szemén oly szerencsétlenül sebezte

meg, hogy H. néhány nap múlva meghalt. 1533-

ban ntil vette Medici Katalint, kitl négy fla és
három leánya született. Fiai közül hárman : TI.

FerencJX. Károly és ///. H. egymásután követ-

ték t a trónon. V. ö. De la Barre-Dupatrq, His-

toire de Henri II. (Paris 1887).

25. ///. H., francia király (1574—1589), az

elbbinek harmadik fin. szül. Fontainebleauban

1551 szept. 19,, megh. 1589 nug. 2. Eleinte az

^íí;o?i-hercegi címet viselte s a hugenották el-

leni harcokban vezérkedett. Nagy része volt a
bertaianéji vérengzés elidézésében is. 1573-ban
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a loigyelek királj-ukká választották, de már 1574
jún.-baii valósággal megsiökött Lengyelwszág-
ból, hogy a bátyjának, IX. Károlymik halála foly-

tán me^rttreeedett francia trónt (ryorsan elfoglalja.

.Mint uralkodó, bár nem volt tehetségek híjún,

tejesen környeKttoek játéksserévé vált és ki-

OBapongA éMéní végleg aláásta teeti ée ssellemi

erölt (Le roi fémmé). A meg-^negújoló véres val-

lásháborúkban Ingaúdozó magatartást tanúsított

A hatalmns Quisek teljesen háttérbe szorították

Ot 8 mikor a két Guise herceg meggyilkoltatásá-

val mL ,it . királyi tekintélyét helyreállítani. Paris

r\\ t ellne. H. ekkor a hugenottákkal
szv, indult Paris ostromára, de egy fana-

tikus dominikánus barát Jacqueg lémerU öt sa-

ját táborában halálosan megsebesítette 1589 ang.

1., s H. másnap mohait. Benne kihalt a Valois-

.\ngouléme-család férága. Halálos ágyán Bour-
bon H.-et, a hugenották vezérét jelölte ki utód-

jának. V. ö. De la Bari-e-Duparcq, Histoire de
Henri III (Paris 1882).

26. IV. H., francia király (Íb89— 1610), Bour-

bon Antal navarrai király fla, szül. Pauban 1553
dec. 13., megh. Parisban 1610 máj. 14. A kálvi-

nista vallásban nevelkedett, melyhez anyja és

nagybátyja. Gondé herceg is ragaszkodtak. Ez
utóbbi halála után 1569. 6 lett a hugenotta-párt

feje. A Saint-Germaini béke után nóül kellett

vennie IX. Károly hujrát, Valois Margitot, hogj-

a két párt kiengesztelódését megersítse. Az es-

küvre több ezer hugenotta jött Parisba s ezt

az alkalmat akarta felhasználni Me<lici Katalin

és a Gaiaek pár^a a hugenották kiirtására. Az
ú. n. vérmei^feaí éjjelén ( 1572 aug. 24.) az ösz-

szes hugenottákat felkoncolta a f^atikus párisi

nép és H. is csak ág>' menekült meg a haláltól,

hogy színleg a kat. hitre tért. De fogságban tar-

tották, melybl 1576. menekült meg. Ekkor ismét

TiSBiapártolt a hugenottákhoz és azok élén har-

colt a késbbi vallásháborúkban. 1584>ben lU. H.

öccstoi^, az oHJoui hercegnek halála után ö lett

a francia trón törvényes örököse, de a kat. liga,

U. Fülöp spanyol király és a pápa haliam sem
akutak a hugenotta herceg kii^ályságáról. III.

H. mégis ót nevezte ki örökösének és H. mint
IV. H. el is foglalta a trónt, mint els uralkodó a
Bourbon -házból. Uralkodásának eisó éveiben so-

kat kellett harcolnia a kat. liga és II. Fülöp ellen.

Végre is 1593 júl.-ban ism^ visszatért a kat.

vallásra s ezzel hódolásra birta ellenségeit is.

1594 febr. megkoronázták Chartiesban, mire Pa-
ris is megnyitotta eltte kapóit 1595-ben VHI.
Kelemen pápa feloldozta t az egyházi átok alól,

1596. pedig meghódolt eltte Mayenne Károly
herceg, a kat li)» feje. 1598 máj.-ban II. Pfllöp

spanyol királlyal is békét kötött Veniinsb«i8
ezzel véget értek a több mint 30 év óta tartó val-

lásháborúk Prandaországban. U. ezután az or-

szág beleó nyugalmának nelyreállitásán és a há-

borúk okozta sebek orvoslásán fáradozott. Volt

hitsorsosait, a hagomtlikat a naiUeH ediktom
kiadásával IgydEOMtt megnyngtatei. melybe »
vallásuk szabad gyakovlásán kfrUl p(rtitikai ki-

váltságokban réaesftette ket. Azotán nagy gon-

dot fordított a panotság sofsáaak javítáára,

az ipar és kereskedetem emelésáre. B munkás-

ságában nagy segítségére volt jeles minisztere,

Sully heneg. Fáradozásai következtében Fran-
ciaorezág caüchamar kiheverte a háború okozta
károkat és a küls politikában is érvényesíthette
régi tekintélyét. H. is, miként eldjei, Habsburg-
ellenes politika híve volt 1609-ben szövetségre
lépett a német protestánsokkal és 1610. már ké-
szen állott a francia sereg a háború me^eidé-
sére, amikor H.-et Paris egyik utc^ában egy fa-

natikus vidéki iskolamester, Francois Raimllac
1610 mi^. 14. meggyilkolta. A népszer király

halála nagy csapás volt Franciaországra, s az
európai politikának is egyelre más irányt sza-

bott. H. lovagias, vitéz, szellemes uralkodó volt,

de könnyelm, mélyebb meggyzdés nélküli és

érzéki ember, kinek nevéhez sok szerelmi kaland
fzdött. Els nejétl, Valois .Margittól elválván,

1600. Medici Máriát vette nül, kitl két fla és
három lánya született. Kedvesei közöl megemlí-
tend Gábriellé d'Estrées, kitl a Vendóme-het'
cégek származtak. V. ö. De la Barre-Dubarcq,
Histoire de Henri IV. (1884) ; Lady Jackson, The
flrst of the Bourbons (London 1890, 2 köt.) ; Gm-
det, Henri IV., sa vie, son oeuvre, ses écrits (1879)

;

Lcu'ombe, Henri IV. et sa politique (1878, 3. kiad.)

;

Philippsohn, Heinrich IV. und Philipp 111. (Berlin

1870-73, 3 köt) ; Zeller, Henri IV. et Marié de
Medicis (1878).

27. V. H., így nevezték Ghantbord grófot, X.
Károly unokáját a legitimista párt hívei. L. Gkam-
bord.

iHaiti.l 28. /. H., Haüi császárjOy 1. Chri-
stophe.

[Hessen.] 2i, I. H. (a Gyermek), hesseni í(ar-

tom<inygróf{l26b—1308), szül. 1244 jún. 24-én,

megh. 1306 dec. 21. Atyja H. brabanti herceg,

anyja Zsóíia, Lajos thOringiai tartománygróf és

magyarországi Szent Erzsébet leánya volt. Mikor

1247. a thüringiai grófi család Raspe H.-ben ki-

halt, H. is igényt tartott az örökségre, de osak
1265. juthatott szerzödé^eg Hessen birtokába.

Székhelyét Kasselboi ütötte fel és erélyes oralko-

dásával rendet teremtett kicsiny országában. Tle
származik a hesseni uralkodóház.

[Karinthia.] 30. H., KarvtUkia hercege, Tirol

grófja és esek király, megh. 1335. Atyja U.
Meinhard Tirol gróQa volt, ki Habsburg! Kadolf-

túl 1286. hsége fejében Karinthia heroegséget

kapta. H. 1295. követte atyját e két onaíg Ur-
tokában s ö is hive maradt a Habsbofg-háaiak.

lS07-ben a csehek királyokká választották, de
erélytelenül uralkodott és már 1310. kénytelen

volt meghátrálni Loxemborgi János eltt Plató-

dainemmaradtaksországait leánya,«ifai(^(UK'A»

Margit r«k51te, ki elbb János H.-hez, János eseh
király fiáboz, majd Ligoshot, Biuor Lajos német
király fiához ment niU.

[KasztiiiaL]31. LH.,Kasztüia királya(\2\ir-

1217). VUl. Alfonz fia, szfll. 1203., megh. 1817.

Lara grófgyámsága alatt állott és flatalmi egy bü«
eset áldozata lett Nvérének fla, UI. Ferdinánd
követte a trónon.

82. n. H., Kasüia királya (1369-79), XI.

Alfonz természetes fia, szfll. 1333., megh. 1379

máj. 29. Bátyja, Kegyetlen Péter elöl Portugá-

liába menekfllt, majd franda segítséggel több iz-
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ben betört Kasztiliába, hol sok párthíve volt.

1367-beii nagy vereséget szenvedett a Fekete

hercegtl (Eduárd, angol trónörökös), ki Péter se-

gítségére jött. De 1369. francia segítséggel vég-

leg legyzte bátyját és saját kezével megölte azt.

Ezután erélyesen uralkodott és helyreállította az

ország bels nyugalmát.

33. IIL H., Kasztüia királya (1390— 14Ö6),

az elbbinek unokája, szül. 1379., megh. 1406 dec.

25. ó viselte elször, mint ti'ónörökös, Asturia
hercegének címét. 1390-ben követte atyját Jánost

az uralkodásban. Eleinte gyámság alatt állott,

1393 óta önállóan uralkodott és nagy tekintélyt

szerzett országának.

34. IV. H., Kasztüia királya (1454—74), az

elbbinek unokája, II. János fia, szül. 1423., megh.
1474 dec. 12. 1454-ben követte atyját az uralko-

dásban. Kicsapongó életével oly botrányokat oko-

zott, hogy a nemesség felkelt ellene s 1465. öcs-

csét, Alfonzét emelte trónra. Erre hosszas polgár-

háború következett, mely csak Alfonz halála után

ért véget. Végre 1468. H. nvérét, Izabellát is-

merte el utódjának. Benne kihalt a kasztiliai

uralkodóház férflága.

[IVIecklenburgr-Schwerin.l 35. H. Vlaáimir
Albrecht Ern herceg, 1. alább : Németalföld,

[Meissen.l 36. III. H. (a Fenséges), Meissen
rgrófja (1221—88), Dietrich rgróf a, szül.

1216., megh. 1288 febr. 8 eltt. 12.30-ig gyámság
alatt volt. A császárság és pápaság utolsó har-

cában II. Frigyes oldalán állott, ezért 1243. örök-

lési jogot kapott Thüringiára, melyet 1247 után
nagyobbrészt el is foglalt s csak Hessent engedte
át Brabanti H.-nek (1. H. 29. alatt). E hódításai-

val tetemesen növelte a Wettin-család birtokát,

mely most az Oderától a Werráig terjedt. Utolsó

éveit fiának, Elfajult Albrechtnek lázongásai ke-

serítették meg. H. vitéz, pompakedvel fejedelem
volt, nagy barátja a mvészeteknek és maga is

jeles dalkölt. V. ö. Wagner, Heinrich der Er-

lauchte, Markgraf von ííleissen (Bautzen 1898).

iNémetaiföld.] 37. H. Vilmos Frigyes, né-

metalföldi herceg, II. Vilmos hollandi király má-
sodik íla, szül. Soestdijkbon 1820 jún. 13., megh.
jüuxemburgban 1879 jan. 13. Bátyja, III. Vilmos
1849. Luxemburg nagyhercegség helytartójává
nevezte ki, hol nagy népszerségnek örvendett.

Els neje Amália vpeimári hercegn volt (megh.

1872.), másodszor Frigyes Károly porosz herceg
leányát, Máriát vette nül. Egyik házasságából
sem voltak gyermekei.

38. H. Vladimír Albrecht Ern, németalföldi
herceg, m^cklenburg-schwerini herceg, II. Fri-

gyes Ferenc nagyherceg negyedikfla, szül.Schwe-
rinben 1876 ápr. 19. A porosz hadseregbe lépett s

1901 febr. 7. nül vette FiVma hollandi királynt.
Ekkor kapta a némotalíöldi herceg címet s tagja
lett a hollandi államtanácsnak; azonkívül hol-
landi tábornoki és tengernagyi rangot visel. Há-
zasságukból született 1909. Juliana trónörökös
hercegn.
iNémet császArok és királyok.! 39. 1. H., a

Madarász, német At>í<7// (9 19-936),Ottó szász her-
ceg fla, a szász dinasztia megalapítója, szül. 876
körül, megh. Momlebenben 936 júl. 2. Atyja halála
után912. lettszászherceg és állandó harcban állott

I. Konrád királlyal. Ennek halála után 919. a 8zá.sz

és frank urak t választották meg német király-

nak. Egy késbbi hagyomány szerint madarászás
közben nyújtották át neki Konrád követei a koro-

názási jelvényeket s innen kapta a Madarász ne-

vet.Kezdetben csekély királyi hatalmát lassankint

kiterjesztette a többi német törzsekre (bajor, sváb)

is és így ö tekinthet a német nemzeti királyság

megalapítójának. Sikerrel harcolt az Elbén túl

lakó szláv törzsekkel és mérte Biade mellett

(az Unstrut folyó közelében) az els nagyobb csa-

pást a Németországot pusztító magyarokra (933
márc. 15.). H. els neje Hatheburg, Ervin szász

gróf leánya volt, kitl TJiankmur nev fla szüle-

tett. Második neje Mathild volt (megh. 968.);

ebbl a házasságból származtak I. Ottó német
király, H., bajor herceg ós Bruno, kölni érsek.

Egyik leánya Hedvig, Hugó, Francia hercegének
neje és így Capet Hugó anyja lett. V. ö. Waitz,
Jahrbücher des Deutschen Reiches imter König
Heinrich I. (Leipzig 1885, 3. kiad.).

40. II. H., a Szent, német király és római csá-

szár (1002—24), Civakodó H., bajor herceg fla,

szili. 973 máj. 6., megh. Gronában 1024 júl. 13.

Atyja halála után 995. Bajorország hercege lett,

majd III. Ottó császár halála után Willigismainzi

érsek támogatásával német királlyá választották,

1002. Arduin, ivroai rgróf leveretése után 1004.

Páviában magát Itália királyának koronáztatta

meg, majd 1014. Vili. Benedek pápa t Rómában
császári'á koronázta. Nagy pártfogója volt az egy-
háznak s a püspökök segítségével akarta a világi

fejedelmek hatalmát ellensúlyozni, ó alapította a

bambergi püspökséget,' melynek székesegyházá-
ban van eltemetve. H. felesége Kunigunda luxem-
burgi grófn volt, kivel a hagyomány szerint szü-

zességben ólt. III. Jen pápa 1146. a szentek közé
sorozta nejével együtt. H. nvére, Gizella, Szent

Istváu kiiályunk felesége volt. V. ö. Cohn, Kaiser
Hem-ich II. (Halle 1867).

41. III. H., a Fekete, német király és rónuii

császár (1039—56), II. Konrád császár fia, szül.

1017 okt. 28., megh. Bodfoldben 1056 okt. 5. Még
atyja életében választották és koronázták meg
német kii'állyá.1039 jún.-ban lépett a német trónra

azzal a szándókkal, hogy alattvalóival és szom-
szédjaival egyaránt érezteti királyi hatalmát. A
megüresedett hercegségeket magának v. x'okonai-

nak tai-totta fenn. Szomszédjai közül elször Bre-
tiszláv cseh herceget birta hódolatra (1042),azután

felhasználva a Péter ós Aba Sámuel közt kitört

pártharcot, hazánk ügyeibe is beleavatkozott. A
ménfi gyzelem (1044) után Pétert visszahelyezte

a magyar trónra, st 1045. Székesfehérvárott an-

nak hbéri hódolatát fogadta. H. ekkor állott ha-

talma tetpontján s mint a keresztény világ els
uralkodója 1046. a sutrii zsinaton letétette a há-

rom ellenpápát s ezentúl a német püspökök közül

nevezte ki valósággal a pápákat. Az els ilyen

német pápa, II. Kelemen aztán H.-et császárrá

koronázta. Ezalatt hbérese, Péter magyar király

egy új felkelésben trónját és életét veszítette s a

magyal* trónt 1. Endre foglalta el. H., hogy fen-

hatóságát továbbra is fentartsa, 1051. nagy had-

járatot intézett Magyarország ellen. De Béla her-

ceg ügyes intézkedései folytán a német sereg
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Fohérvár sikortolen ostnmia után visszavonulása

közben toljosen olpiisztult. U>o''*ii''yt'n kudarc érte

H.-ot 10Ö2. Pozsony ostrománál. Ezután le kellett

mondania a Magjarország felott igényelt fenha-

tóságáról. H. utolsó óveit GK)ttfríed, lotharingiai

herceg és Baiduin, flandriai gróf lázadásai nyug-
talanították. H. erélyes, világhatalomra töró. mé-
lyen vallásos, tudomány- és mvészetkedvel
fejedelem volt. El.só neje Gunhild, Najry Kanut
angol és dán király leánya volt. majd ennek ha-

lála után 1043. poitoui Ágnes- hercegnt vette

nül, kitol egy íla : IV. H. és három leánya szüle-

t<«tt. Ezek közül Matild Kudolf sváb herceg,

Judit pedig Salamon magj-ar király neje lett.

V.ö. Sfeiwiorff, Jahrbüchor des Deutschen Reichs

unterHeinrich III. (Leipzig 1874—81, 2 köt.).

42. IV. H., ném^t király és római császár

(1056— 1106), az elbbinek tla, szül. 1050 nov. 11.,

megb. Lüttichben 1106aug. 7. Atyja halálakor 6
éves gyermek volt és anyja, Ágnes gyámsága
alatt állott. A hatalomra vágyó Anno, kölni érsek

azonban 1062. elrabolta t anyjától s lett a gyer-

mekkirály nevelje és a birodalom kormányzója.
Anno szigorú kezei közül az engedékeny Adalbert,

brémai érsek szabadította ki H.-et. Ez az ellenté-

tes nevelés káros hatással volt a szeszélyes ter-

mészet fiatal király jellemének alakulására és

késbbi sorsára. 1065-ben nagykorúnak nyilvání-

tották t a német fejedelmek s miután 1066.

Adalbertet a hatalomból kibuktatták, maguk vet-

ték át a birotlalom kormányzását. Ezalatt H. ki-

csapongó életet élt s bár 1066. a fejedelmek kíván-

ságára nül vette Bertát, a susai rgróf leányát,

könnyelm életével még sem hagyott fel, st ne-

jétói el is akart válni. A pápai követ azonban
megakatlályozta ezt s a béke helyreállott a házas-

társEik közt.l070-tól kezdve H. önállóan uralkodott

és ersen éreztette királyi hatalmát a fejedelmek-

kel szeml)en. így Nordheirai Ottót megfosztotta a

bajor hercegségtl, Magnus szász herceget pedig

fogságom vetette. Különösen a szászokkal érez-

tette haragját, kiknek a fölí^jén várakat emelt,

hog>' ket féken tartsa. Ezért 107.3. a szá.szok

felkelésben törtek ki és H.-et 1074. arra kény-
szerltettók, hogy az áj várakat lerombolja. A
várak lerombolása közben a szászok Har/burg-
ban a királyi család sírboltját is feldúlták, mire

H. nagj- sereggel vonult ellenük és 1075 június 9.

az Un.strut mellett legyzte ket. Ezután még
keményebben bánt velük és zsarnoki eljárásával

magára haragította a többi német fejedelmet is.

Ekkor lépett közbe VII. Gergely pápa az elnyomott

szászok érdekében. A pápa különben is haragu-
dott H.-re, mert ez sokszor Mmonta útján töltötte

be a fpapi székeket ée nem tördött az investi-

tura rendelettel, mely megtiltotta a püspököknek
a világi fejedelmektl való beiktatását. Minthogy
H. a ^pa szavait nem vette figyelembe, VII. Oer
gely 1075 deo. egy újabb levelében H. ellen több

vádat emelt és öt az egyház iránti engedelmes-

ségre intette. H. erre haragjában 1076 jan.

Wornuiha hívta a német püspököket és itt VII.

Gergelyt a pápai méltóságtól megfosztatta. A
pápa erre H.-et az egyházból kiközöátette 8 alatt-

valóit a hségeskü alól feloldozta (1076 febr. 22.).

H. eleinte nem sokat tördött a pápai utókkal, de

amikor a német fejedelmek a triburi gylésen
azt határozták, hogy H. a legközelebbi binKlalmi

gylésig nem gyakorolhatja királyi j<»gait, enge-
dett makacsc^igából. Hogy a német fejedelmek
eltt ne kelljen megalázkodnia, inkább a pápa
bocsánatát akarta megnyerni, csakhogy a kikö-

zösítés következményeit elkerülje.1076 végén ke-

mény téli idben neje és kis üa kíséretében az
Alpokon át Itáliába ment és a Canossában tartóz-

kodó pápa eltt három napon át vezekelt*. Ezzel
megnyerte a feloldozását, de csakhamar meg-
bánta megalázkodását. különösen mikor a német
fejedelmek Ígéretük ellenére 1077. Rudolf sv&b
herc(>get ellenkirállyá választották. Ennek halála

után 1080. H. ismét a pápa ellen fordult, ki t i'g-

ból kiközösítette. H. ekkor III. Kelemen szemé-
lyében új ellenpápát állított VII. (Gergellyel szem-
ben s IC^l. nagy sereggel indult Itáliába. 1084-

ben elfoglalta Rómát, hol t III. Kelemen csár

száiTá koronázta. VII. Gergelyt azonban Guiscard
Róbert megmentette, Németországban pedig a
pápai pjlrt Salm Hermann személyében új ellen-

királyt támasztott. H. tovább folytatta a harcot II.

Orbán pápa ellen is, de erélyét nagj'on megtörte
két íiának lázadása. Elször idösebbik fia, Júrn-

rád szövetkezett H. ellenségeivel, de legyzetve
fogságba került. Ezután második fiát, If.-et vá-

lasztatta utódjának, de 1104. ez is fellázadt atyja

ellen. A harc folyamán H. fiának fogságába jutott,

ki t 1105. Ingelheimben a német királyságnU
való lemondásra kényszerítette. H. nemsokára ki-

szabadult a fogságból és Lüttichbe menekült, de

még az új polgárháború kitörése eltt meghalt.

Minthogy kiközösítve balt meg, nem részesült

egyházi temetésben s csak HU., amikor 11. Pas-

chalis pápa feloldotta, helyezték el holttestét a
speyeri császári sírboltban. H.-nek els nejétl.

Bortától(megh. 1087.)két fia : Konrád ós IT. és egy
leánya: Jgnes született. Ez utóbbi Frigffes sváb
herceg felesége és a Hohenstaafen kii^yok s-
anyja lett. H. második feles^ Addheid(Pnxedia)
orosz herceím volt. V. ö. Fioto, Helnrich IV. and
sein Zeitalter (Stuttgart 18Ö5-57, 2 köt.).

43. V. H., német Mrály és rónuri császár

(1 i06-25).az elbbinek fla, szül. 1061 jan. 8., medi.
1125. máj. 23. Bátyjának, Konrádnak láadása
után atyja öt váiarátatta meg német királynak

1098., de nemsokára ö is fellázadt ellene 1104.

A német trónt azonban véglegesen osak annak
halála ntán foglalta el. Bár a pápai pártnak kö-

szönhette trónri\j utasát, mégsem akart az invea-

titura jogáról lemondani, söt hatalmas seref^
indult 1110. ItáUália, liogy a pápától császárrá

való koronázását kieröszakoUa. 11. Pasehalis pápa
a harc elkerOlése végett a stáü ^yezméi^ben
higlandó volt lemondani az egyliáz világi birto-

kairól, de ez ellen meg a Rómában egybegylt
fpapok tiltakoztak. H. erre elfogatta a pápát a
Szent-Péter templomban, visszavonatta vele as

investitnra tilalmat és magát 11 11. császárrá ko-

ronáztatta. De amint H. elhag}^^ Itáliát, a lat»-

ráni és viennei zsinat semmisnek nyilvánította

az egyezséget s az utóbbi U.-et kiközösítette. Ax
(Rabban kitört hanaiak végre a %oorm»i konhoT'
dátum(\. o.) vetett véget 1122.. melyben mii^ a
két fél engedett az álláspontjából s ezzel a majd-
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nem félszázados investitura-harc véget ért. H. ez-

után nemsokára meghalt Utrechtben s minthogy
nejétl, I. H. angol király leányától, Matüdtól
nem maradtak gyermekei, benne kihalt a száli-

frank uralkodóház.

44. VI. H., német király és római császár

(1190—97), Barbarossa Frigyes császár legidsebb
fia, szül. 1169 aug 15., megh. Messinában 1197
szept. 28. Gondos nevelésben részesült s atjga

1186. összeházasította Konstanciával, a nápolyi

és szicíliai trón örökösével. A német trónt atyja

halála után 1190 jún. foglalta el, 1191. III. Celesz-

tin pápa öt császárrá koronázta. Ezután pár évig

nápolyi örökségeért kellett harcolnia, mert a nor-

mann urak Tankrédet, majd annak fiát Rogert
ismerték el királyuknak. Csak ezeknek halála

után, 1194. foglalhatta el H. Nápolyt és kegyetlen
szigorúsággal bánt el ellenségeivel. Közben Né-
metországban is kellett harcolnia Oroszlán H.-kel

és híveivel. A béke helyreállítása után arra

törekedett, hogy a német királyi méltóságot csa-

ládjában örökletessé tegye. De csak annyit ért el,

hogy a német rendek kis fiát, Frigyest utódjává
választották. Ezután ismét Itáliába indult s azt

tervezte, hogy a görög birodalom megdöntése után
visszahódítja a Szentíöldet. De e hadjáratának
megindítása eltt hirtelen meghalt legszebb férfi-

korában. H. volt az utolsó német császár, aki vi-

láguralmi célokra tört. A palermói székesegyház-
ban van eltemetve. V. ö. Toeche, Kaiser Heinrich

VI. (Leipzig 1867); Maire, Würdigung Kaiser
HeinrichsVI. (Berlin 1903).

45. VII. H., választott német király, II. Fri-

gyes császár legidsebb íla, szül. 1211., megh.
1242 febr. 12. Mint 9 éves gyermeket a német
rendek királlyá választották s atyja helyett Né-
metország kormányzója lett. Mikor felnöveke-

dett, IX. Gergely pápa ösztönzésére atyja ellen-

ségeihez csatlakozott és Németország önálló ural-

kodója akart lenni. De atyja 1235. elfogatta és

Itáliába vitette, hol több évi fogság után elhalt.

Bahevibergi Margit hercegnvel kötött házassá-
gából Henrik és Frigyes flai születtek, kik 1251
körül haltak meg Itáliában, miután a babenbergi
örökség birtokába nem juthattak.

46. H. (Rasjx), 1. alább : Thüringia.
47. VIl. IL, német királi/ és római császár

(1308— 1 3), luxemburgi Henrik gróf íla, szül. 1269.,

megh. 1313 aug. 24. Német királlyá való válasz-

tását 1308 nov, Péter mainzi és Balduin trieri

érseknek (ez utóbbi bátyja volt) köszönhette. Csa-
ládi hatalmát nagyban emelte az, hogy a csehek
fiát, Jánost 1310. királyukká választották. H. még
ugyanezen évben Itáliába indult, hogy a feledésbe

ment császári jogokat ott fehyítsa. A ghibollinek
nagy örönunel üdvözölték, de az avignoni pápák
és a nápolyi Anjouk ellenkezése miatt nem sokat
tehetett s ezért párthívei is cserben hagyták.
1312-ben mégis sikeiült Rómába hatolnia s itt

császárrá koronáztatta magát. Innen Firenzébe,
majd Pisába vonult, hol egy ideig székhelyét is

tartotta. Siona sikertelen ostroma után nemsokára
betegségbe e.sott és meghalt, állítólag mérgezés
következtében. Pisában van eltemetve.

IPoroszorszáflr,] 48. H- Frigyes Lajos, po-
rosz herceg, I. Frigyes Vilmos porosz király har-

madik lia. Nagy Frigyes öccse, szül. Berlinben

1726 jan. 18., megh. Rheinsbergben 1802 aug. 3.

Bátyja oldalán rósztvett az osztrák örökösödési

és a hétéves háborúkban. Ez utóbbiban 1758 óta

mint önálló vezér mködött sikeresen. De mivel
Nagy Frigyes túlságosan merész hadviselésével

nem volt megelégedve, 1762. le akart mondani a
vezérségrl. Frigyes kérésére azonban megtar-
totta azt s freibergi gyzelme volt a hétéves há-
ború utolsó csatája (1762 okt. 29). A béke meg-
kötése után rheinsbergi kastélyában élt. Késbb
a lengyel kérdésben mint követ járt 1770. Szent-

Pétervárott. A bajor örökösödési háborúban 1778.

a szászországi hadsereg fvezére volt, de nem
sok sikerrel mködött. A küls politikára való

befolyását II. Frigyes Vilmos uralkodása alatt is

megtartotta s nagy része volt az 1795-iki basoli

béke megkötésében. V. ö. Schmitt, Prinz Hein-

rich von Preussen als Feldherr ím Siebenjáhri-

gen Kriege (Greifswald 1885—97, 2 köt.) : Krauel,
Prinz Heinrich von Preussen als Politiker (Ber-

lin 1902).

49. H. Albert Vilmos, porosz herceg, III. Fri-

gyes német császár második fia, II. Vilmos csá-

szár öccse, szül. Potsdamban 1862 aug. 14. Ta-
nulmányainak elvégzése után a német tengeré-

szeibe lépett s fokonkint emelkedve, 1901. tenger-

nagy lett. Közben 1897—1900-ig a német kelet-

ázsiai hajóraj parancsnoka volt. ,1902 tavaszán
bátjja megbízásából az Egyesült-Államokban tett

hivatalos látogatást, hol rendkívül szíves fogad-

tatásban részesült. 1909 szept. visszalépett a
tényleges tengeri szolgálattól s ftengemagj- és
a német tengerészet felügyelje lett. 1912-ben a
léghajózás körül szerzett érdemeiért a kiéli egye-
tem tiszt, doktori diplomával tüntette ki. 1888 máj.

24. nül vette Irén hesseni hercegnt (szül. 1866).

E házasságból születtek : Valdemár herceg (szül.

1889) és Zsigmond herceg (szül. 1896).

[Portugália.] 50. H., a Tengerész, portugál
herceg, I. János portugál király legifjabb fia, szül.

Oportoban 1394 márc. 4, megh. Sagresben 1460
nov. 13. Elször Ceuta bevételénél tnt ki 1415.,

aztán minden idejét és erejét a portugál hajózás

fellendítésére fordította. Afrika nyugati partjai-

nak felkutatása volt a fcélja s az támogatá-
sával létrejött expedíciók egymásután fedezték

fel 1419. Madeira szigetét. U4ö. a Zöld-fokot,

1455. a Zöld-foki szigeteket. Szenegambia part-

jait és az Azori szigetekot. H.-nek az volt a nagy
érdeme és jelentsége, hogj' Portugáliát tengeri

hatalommá tévén, a késbbi nagy felfedezések út-

jára terelte. V. ö. Beazley, Prince Henry the Na-
vigator (London 1895).

IReuss.] 51. VI. Reuss H., Plai(eii grófja, szász

hadvezér, szül. 1649 aug. 7., megh. 1697 okt. 11.

Húsz éves kora óta különféle országokban kato-

náskodott, végre 1679. III. János György szász

választó szolgálatába állott. A szá.'sz csapatok

élén kitüntette magát Bécs felmentésénél 1683.

Azután XIV. Lajos ellen harcolt s Mainz ostromá-

nál kétszer is megsebesült. Mint diplomata is fon-

tos küldetésekben járt Angliában és Hollandiá-

ban. 1695. és 1696. Ers Ágost seregében harcolt

a törökök ellen hazánkban. A zentai csatában

(1697 szept. 11) a császári sereg centnunának
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jobb oldalát vezette, de súlyos sebet kapott, mely-
nek következtét)en egy hónap múlva mcgbalt. H.
inint katuna kitnt hamánus érzésével és ellene

volt az akkori barbár katonai bilntetéeeknek.

52. A'A7/. K, Reits$ fa^dme (ai idöeebb ág-

ból. 1859-1902). XX. H. fla, sztU. 1846 márc. 26.,

meijh. 1902 ápr. 19. Atjját 1859 nov. 8. követte

az uralkodásban, de 1867 márc.-ig an>'ja g>'ám-

&ága alatt állott. Mint önálló uralkodó alko^
máuyt adott kicsiny országának s általában jól

kormányozta azt. Csak a Német Birodalom i^ al-

kotmányával nem tudott megbarátkozni s a po-

rosz hegemóniának mindvégig ellensége maradt.

Mintho^ H. tia, XAIV. H. trónörökös (szül.

1878.x dmebiua miatt az uralkodásra képtelen, a
régensséget XI V. H., az ifj. Renss-fejedelemség
UTü ki rögtön eltávolította a porosz-elle-

nt'.- ket.

oó. AI l . H., Reuss fejedelme {az iQabbágbólX
LXVU. Henrik üa, szül. 1832 máj. 28., megh.
1913 márc 29. Atyját 1867 júl. 11. követte az
uralkodásban s a birodalmi alkotmány hívének
mutatkozott. 1902 ápr. átvette az uralmat az id.

Reuss-fejedelemségben is. mint az elmebeteg
XXIV. H. gyámja. Fia, XXVII. H. (szül. 1858
nov. 10.). 1908 okt. 15. mindkét Reuss-fejedelem-

ségben átvette a régensséget.

[SzArdinia.] 5é. H., Szárdütia királya, 1.

ínzio.
[Szilézia.] 55. //. H., Szilézia hercege (1238-

41). I. H. és Szent Hedvig fia. aPiaszt-házból. 1238.

követte atyját az uralkodásban és sokat tett az
egyház és országának javára. 1241-ben a mongo-
lok egyik serege elárasztotta országát s H. a
wahhtatti C8atáá>an hósies harc után elesett. De
ezzel a csatával megmentette Németországot a
mongolok további dülásaitól.

[T ^.\b%.IV.H.(Rasve),Thüringiatar-
toi! i (1227—47), I. Hermann második
fla, szui. i_'(j<j eltt, megh. Wartburgban 1247 fobr.

17. Bát>'jának, Lajosnak halála után 1227. elzte
annak özvegj'ét, Magyarországi Szent Erzsébetet

gyermekeivel együtt. Elóbb mint unokaöccsének
g>'ámja,l24l óta pedig önállóanuralkodott Thürin-
gia felett. Mikor II. Frigyes császárt az 1245-iki

lyoni zsinat letette, 1246 m^j. a német fejodehnek

egy része királlyá választotta (Pfaffenkönig).

Konrád királyt legjzte ugyan Frankfurt mellett,

de ülm ostroma közben megbetegedett és nem-
sokára meghalt. Benne kihalt a thttringiai grófok

uralkodó (»aládja.

Henrik, 1 . a Héder-nemzetség németigvári (güs-
singi)ágának alapítója.Wolferdédunokája. 1250—
126.3. 8omog>i fispán, közben 1260—68. nádor és

pozsonyi fispán s 1*263. országbíró, 1^7—73. tót-

országi és közben 1272. ozsMtü és sói bán. 1265.

IV. Béla öt kiUdte fia, a lázongó V. István ellen.

Márciusban az isaangi csatában Basztej Réndd
a nyeregbl kiemelte s eUbgta, Pócs pedig. Tiva-

dar fla. a nádor nagyobb fiát, Ivánt ejtette rab-

ságba : a másikat. Miklóst, futás közben fogták

el V. István gyztes hadai. Midn kJHiabamüt,

Lóránt bán helyett IV. Béla t tette tótországi

bánná. IV. Béla halála után meghódolt IL Ottokár-

nak s nem ment el V. István koronázására seniL

Megnyitotta Pliske (Pölcske) várát a németek

eltt s a szegény népet rabolta, pusztította. Mihály
zalai fiq>ánt pedig, kit a király ellene küldött.

testrérével, Bükével együtt megölte 1270 nov.
V. István még az 1271. jul. 3. kötött bí>ke után is

kén^ielen volt Gergely vasvármegyei fispánt és
Osl bankét fiát küldeni ellene. Ezek elfoglalták töIe

Kszeget, Szentvidéket, SzalonakotésPereetytet
s a pártosokat a határokon túl kergette. H. eaen-
túl is viselte címeit. IV. László soprtmi föispáuná,
majd tárnokká és nádorrá tette legidsebb fiát,

Ivánt ; veszprémi püspökké a másodikat. Pétert

s bánná, st végül nádorrá a harmadikat, Miklóst,

míg a n^yedik, H., 1301. Vencel korában nyerte e
méltóságot Ig>- tehát a németigvári grófok, kik
atj'juk politikáyát folytatva, egyre zavarogtak,
atyjuk halála után még emelték is házukhátaimat

2. H., 1358 szept— 1379febr. pilisi apát volt.

Az archeológiai szempontból oly nagy fontosságú
aacheni kápolna építéséhez és fölszereléséhez ki-

rályi biztosult ktüdte Nagy Lajos király. A ma-
gyar ötvösség remekeit ö szállíttatta a kápol-

nába, 8 a bven felszerelt Szt.-LászIÓ-kápolnát

helyezte a káptalan és a polgármester gondo-
zása alá. 1367 körül egy idre meg\'ált apáti

méltóságától 8 Alsó-Ausztriába vonult, de 1377
jan. ismét az apáti székbou találjuk 1379-ig, mely
id alatt kiváló szigorral vezette és gyarapította

az apátság javait. V. ö. Békefi, A pilisi apátság
története I. ; Archaeol. Ért. XII. 193. ; Cist névtár
1879. 25. 1. ; Fuxhoffer, Monaster. ü. 114.; F^ér,
Cod. dipl. IX. 5. 525.

3. H., szepesi prépost a XIV. sz. elején. ren-

delte meg a szepesvára(jai templomnak azt a fal-

festményét, mely a rozgonyi diadal eml^c^
1317. készült és azt ábrázolja, hagy Szúz Mária
Károly Róbertet .Magyarország királyává koro-

názza. Az ország almáját H. tai^ja a képen.

Henrik (lausanim), clugnyi szerzetes, miyd
egy külön vallásfelekezet alapítója, szflletési éve

ismeretlen ; a XII. sz. elején elbb Laosanneban,
majd Franciaországban heves beszédeket tartott

a nép eltt az s kerosztény Myháznak és kfllöDÖ-

sen a papsá^oak egysierflségwU s tiaitn erkOlesI

életérl, szembe áUitva azzal kninak eiktHoBt

romlottságát 8 egyszersmind a n^t bnbánatra
s erkölcsi megjavulásra buzdította. Késbb Bmj's
Pierre-rel (1. o.) munkálkodott közte esanény-
képük megvalósításán. Állítólag a pisai alnat
eltt 1135. tanait viaazavonta, de nabadaigát
visszanyervén, még lelkesttebben hirdette tanait

8 Toulonse vidticén annyira el8z^;>orodtak hívei,

az ú. n. Hentrieiámuok, hogy III. Jen egy bibor-

nokot és ciairvaoxi Bernátot küldötte ki eOenOk.

s utóbbinak sikerfiit is tanításaival a Ibtokeaet

számos tagiát az egyházzal kibéUtenL H.t ké-

sbb elfogtak s börtönbea halt meg 1148. V. ö.

DoHinger, Bdtrige znr Sektengesehichte des

Mittelatters. I. rtei (Mttndien 1880^
Henrikovei. adólc Saerém vm. vnkovári j.-ban.

(1910) 70 lak., u. p. éso. t Noitar.

Henrik-rendek. 1. BrawiiKhMiem ériUwutmd,

melyet Vilmos herceg 1834 ápr. 2&-én alapitott

négy osztályban, kétosztályu érdemkeresrtm kap-

csolatban ; 1877 márdns 7. még egy ötödik osz-

tály : n. oszt. lovagkereszt jámlt a rendhez, me-
lyet tudomány- és mvészetekért Is adományoz-
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nalí. 1870 szept. 12. óta a rend, ha katonai érde-

mekért adományoztatik, két keresztezett arany-

karddal bvíttetett ki. Jelenlegi beosztása : nagy-
keresztesek, I. és II. oszt. parancsnokok, I. és II.

oszt. lovagok, és I. s II. oszt. érdemkeresztesek.

Jelvénye: aranyszegély, világoskék, nyolcágú
kereszt, csúcsain arany golyókkal, arany koro-

nán függve. Sarkaiban a koronásW monogramm,
a kereszt és korona között arany alapon jobbfelé

lépdel, fejét hátrafordító arany oroszlán zöld

babérlevelek között. A kereszt közepén sisak és

sisakdísz, továbbá a braunschweigi törzscímerböl

a fehér oszlop és a jobbfelé szaladó fehér ló, kerek
pajzsban, mely vörös zománcos, fogazott szélek-

kel és pávatoll-csokrokkal van ékítve. Az oszlop

tetején arany korona és csillag. Középpajzs hátlap-

ján vörös alapon «Immota íldes» aranyban, arany-
karikával körülvéve, melyen fölül feketén az ala-

pítás éve. Szalagja vörös, sárga széllel, melyen
tenyérnyi szélességben a nagykeresztesek a ren-

det bal vállukon át, a parancsnokok 2o cm. szé-

lességben nyakukon, a lovagok két ujjnyi széles-

ségben gomblyukban hordják.

2. Szász kato?iai érdemrend, alapította 17.36 okt.

7. 111. Ágost szász választó és lengyel király Huber-
tusburgban egy osztályban. Késbb nagykereszte-

sek, parancsnokok és lovagoki-a oszlott, s 1807 óta

síirbben adományoztatott, 1829 dec. 2.3. pedig új

alapszabályokat nyert. A szász hadsereg tisztjei

nyerhetik kiváló, a harctéren szerzett érdemek fe-

jében, de tényleg idegenek is nyerhetik. Jelenleg

négy osztálya van : nagykeresztesek, I. és II. oszt.

parancsnokok és lovagok. Adományozásnál a leg-

alsóbb osztállyal kezdik, minden magasabb osz-

tály csak új érdemek fejében jár. 1769 márc. 17.

mint V. oszt. altisztek és közlegények részére

arany, illetve ezüst érdemérem alapíttatott. Jel-

vénye: fehérszegélyti arany kereszt, melynek
sarkai között a zöld rutakoszorú húzódik el. Ke-
rek középpajzsa aranyból van, benne Szt. Henrik
képe, sisak, császári korona, jogar és országalmá-
val. Vállain bíborköpeny. A középpajzsot arany-
szegély sötétkék gyr veszi körül arany felirat-

tal. Hátlapján hasonló gyrben «Virtuti in belIo»

felirat ; a középpajzs itt a szász címert tünteti fel.

Az egyes osztályok keresztjei csak nagyságban
különböznek egymástól. Szalagja égszínkék, két
citromsárga csíkkal. A rendet a nagykeresztesek
tenyérnyi széles szalagon jobb vállukon át, a pa-
rancsnokok 7 cm. szélességbon nyakukban, a lo-

vagok 4: cm. szélességben balmellükön hordják.
Csillagja a nagykereszteseknél 9, az I. oszt. pa-

rancsnokoknál 7 cm. átmérj, hordják a bal

mellen. Aranyból van, a középpajzs ellapjával, a
hátlap szalagjával körülvéve. I. Vilmos császár
részére a rendet kibvítették két babérággal.

Henri-Matisse, 1. Matisse.
Henrion, Paul, francia zeneszerz, szül. 1819

júl. 20. Parisban, megh. 1901 okt. 24. n.o. Neve-
zetesebb operettjei : Un rencontre dans le Danube
(185i); Une cnvio de clarinette(1871); La ohan-
teusepar amour{1877).Ezomél több chansonette-ot
és románcot Irt, amelyek nevét nagyon nét)sze-
rvé t«tték.

Heimott^tsd: aHrió), Frangots, francia forradal-
már, szül. Nanterreben (Paris közelében) 1761.,

megh. 179ÍJÚ1. 28. Szolgai és egyéb alacsony
állásokban tengdött Parisban s több ízben volt

büntetve lopásért. Elször az 1792-iki szeptemberi
vérengzésekben tnt ki s 1793 júl. már a nemzet-
rség parancsnoka volt.mikor a konventet a giron-

déi képviselk kizárására kényszerítette. Robes-
pierre legbuzgóbb hívei közé tartozott s volt

megbízva a halálra ítélteknek a kivégzés helyére
való kíséretével. Robespierre bukása után t is

elfogták a városháza udvarán s 1794 júl. 28.

(thermidor 10) kivégezték.

Henri quatre, a szakállviselet egy módja,
1. SzakáU.
Henriquel-Dupont (edtsd: aSrikei-dttpón), Louis

Pierre, francia rézmetsz, szül. Parisban 1797 jún.

13., megh. 1892 jan. 20. Guérin Piorrenek volt

tanítványa. H. 1863 óta az École des Beaux-Arts
tanára, az iijabb francia rézmetszés egyik f kép-

viselje. A régi mesterek közül különösen Rafael,

azonkívül Correggio és Paolo Veronese mvei
után készített metszeteket. A modem francia fes-

tk közül Hersent, Gérard, Ingres, Scheflfer, de
különösen Delaroche festményeit reprodukálta.

Híres nagy metszete készült Delarochenek a pá-
risi École des Beaux-Artsbau lev Hémicyclc-je
után.

Henriquinquisták, Franciaországban Cham-
bord gróf híveinek neve. Ok ugyanis Chambord
grófot V. Henrik (Henri Quiut) néven nevezték.

Henry (ang. ejted: hennrí), V. Harry a. m.
Henrik.
Henry (H, sekohm, ejtsd: szekóm), az elektro-

mos önindukció egysége ; egy vezetnek indukció-

együtthatója, mely vezetben 1 volt indukálódik
az áramersségnek 1 ampére-rel való egyenletes
változása következtében egy másodpere, alatt.

Henry, l.Joseph, amei-ikai íizikus, szül. Albany-
ban (New York állam) 1797 dec. 17., megh. 1878
máj. 13. Szülvárosában 1826. az akadémián a
matematika tanára lett. Elektromagnetikai vizs-

gálatait 1827. kezdte. Az amerikaiak neki tu-

lajdonítják a galván indukció felfedezését. Vizs-

gálataival a telegráfozás és az elektromágneses
úton való erátvitel lehetségót iparkodott kimu-
tatni. 1832-ben a princetoni kollégiumba (New Jer-

sey) hívták meg tanárnak, 1837. nagj'obb tanul-

mányutat tett Európában. 18i6-ban a Smithsonian
Institution titkárává választották, s ezen minség-
ben szerkesztette a híres évireportokat. 1849-ben
az amerikai tudományos társulat elnökévé lett,

1869. az amerikai akadémia elnökévé ; 1871 óta

a világító tornyok osztályának vezetje volt. H.
mvei közül említjük : Contributions to electricity

and magnetism (1839).

2. H., Patrú'k, északamerikai államférfi, szül.

1736 máj. 29. Studleyben (Virginia), megh. 1799
jún. 6. Red-Hillben. Egész fiatalon farmer volt,

de tönkrement ('>s alig 24 éves korában tekintélyes

ügyvéd lett. E minségében részt vett a politikai

életben és mint az angol uralom elleni legszélsbb
ellenállás hirdetje vált népszervé. A legels
philadelphiai kongres-^^zuson (1774) mint virginiai

kOvet vett részt. 1776-l)an Virginia kormányzója
lett, majd a konvent tagjává választották meg s

itt azt az oppozíciót támogatta, mely elégedetlen

volt az új alkotmánnyal ; ennek elfogadását azon-
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ban ö sem birta me^nkadályozni. V. ö. W. Wirth,
The Life of P. H. (PhiIa<ioIphia 1817); Tuler, P.

H. (Boston 1887); W. W. Henr!/, P. H.. lift*, cor-

n>spondenoe and speeches (New York 1891, 3. k.).

3. H., Flaul, caiUagáos, szül. Nancyban 184«
aug. 18., mogh. 1905. öccsével Pros])errel (szül.

Nancyban 1849 dec. 10., mogh. Pralojrnauban.

Savóiéban 191)3 júl. 25.) együtt a párisi obszer-

vatóriumon ekliptikális csillagtérkópék elóállitá-

.sával foglalkozott. Erre a célra a fényképezést

ha.><ználták, maguk készítették a szükséges raú-

szoreket és lencséket és így lényeges befolyást

gj'akoroitak a csillagászati fényképezé.s fejlmlé-

sére. Több kis bolygót és üstököst is fedeztek fel.

4. H., Victor, francia indogermanista, szül.

Kolmarban 1850 aug. 17., megh. Parisban 1907
febr. 6. Eredetileg jogot tanult s önképzés útján

szerezte meg nyelvészeti ismereteit. Elbb a
klas.szikus íliológia tanára lett Douaiban, majd
Lilieben, ahonnan 1888. a szanszkrit tanszékre

hívta meg a párisi Faculté dos lettre.s. Fmvei
az indogermán nyelvtudomány körébe tartoznak

s a német nyelvészeti iskolában gyökereznek.
Ilyenek : Étude sur l'analogie (Paris 1886) ; Précis

de gramraaire ooraparée du grec et du latin (u. o.,

6. kiad. 1908) és de l'anglais et de l'allemand (2.

kiad. u. 0. 1906). Az indológia körébe való Élé-

raents de sanscrit classique (u. o. 1902) c. mve,
míg Dialecte alaman de Colmar (u. o. 1900) címen
saját nyí'lvjáiá.<út dolgozta fel.

Henry-Martini-íegyver, Angolországban hasz-

nálatos vontcsöv hátultölt fegyver, melynek
csövét Henry edinburghi fegyverkészító, zárát

pedig Martini, a frauenfeldi (Svájc) gépgyár igaz-

gatója szerkesztette.

Henry törvénye, l. Abszorpció.
Hensch Árpád, gazdasági Író, szül. Késmár-

kon (Szepes vm.) 1847 október 26., megh. Buda-
pesten 1913 júl. 17. 1880— 1890-ig a keszthelyi

gazdaság tanintézeten a növénytani s növény-
termeiéi szakoknak volt rendes tanára. 1890—
1908-ig a magyaróvári gazdasági akadémián
az Uzemtani s közgazdasági szakok rendes tanára,

az 1908—09. tanévben az akadémia igazjra-

tója volt s ekkor nyugalomba vonult. Magyar-
óvári évei alatt a mosonvármegyei gazdasági
egyesületnek titkára, utóbb alelnöke s végül

t. elnöke volt. Szaklapokban megjelent számos
dolgozatán kívül laS-— 1890-ig, mint a keezthely-

vidéki gazdakör titkára, annak Értesítjét szer-

kesztette. H. fbb mvei : Az okszer talajnúve-

lés dmüete és makorUUa. (Budapest 188ö) ; A
szántás-vetésrl (kolozsv&c 1911, 4. kiad.) Azonkí-

vül közremködött Bálás Á. : Általános és külön-

leges mezgazdasági növénytermelés c. munka 2.

kiadásának átdolgozásánál s terjedelmesebb je-

lentést írt 1892. .Magyarországon tett gazdasági

tanulmányút iáról. Mezgazdíuági üzemtan (I. r.);

Jószágberendezés' és hezeíéstan (Magyaróvár 1906,

3. kiad. II. rész) ; Mezögazdasáffi becslés- és érté-

kesüéatan (u. o. 1906, 2. kiad.). A Pallas Nagy Lexi-

kona mezgazdasági cikkeinek egyik írója volt.

Henschei, 1. Georg, német zeneszerz, kar-

nagy és hangversenj'éneke.s (bariton), szül. Bo-

roszlóban 1850 febr. 18. A lipcsei konzervatóriu-

mon Richter (zeneszerzés) és GKitze (ének) tanít-

ványa. 1881 -85-lg Bostonban és Londonban
mint karmester mködött, 1886— 88-íg a Royal
College of Music énektanára volt. Szerzeményei
közül nevezetesebbek: Cigányszerenád zenekarra,

a 130. zsoltár, rekviem, Stabat Mater, dalok. Fe-
lesége, H. LiUian, szül. 1860 jan. 17. Ohiúban,
megh. 1901 nov. 5. Londonban, Viardot-tanltváuy
és hírneves dalénekesn (szoprán) volt.

2. H., Johann Wemer, német szobrász, szül.

Kasselban 1782 febr. 14., megh. 1850 aug. 10.

Szülvárosában, majd Parisban Dávid vezetése
alatt tanult. 1830-ban a kasseli mv. akadémia
tanára lett Mvei közül említend : Szent Boni-
fácius szobra Fuldában (1842); tlatal párt áb-
rázoló kútcsoport (ú. n. Uermann és Dorottya)
Potsdamban stb.

Henschel-Jonval-torbina, 1. Vízi kerék.

Hense, Ottó, klasszikus tllológus, sztü. 1846.
Kezdetben Halléban a Francke-iskolában mkö-
dött, 1876. PYeiburgban egj-etemi tanár lett és itt

1909. nyugalomba vonult. Kiadványai és mvei

:

De Juba artigrapho (Leipzig 1875); Studien zu
Sophokies (u. o. 1886) ; Teletis reliquiae (Freiburg

in Br. 1889) ; Stobaei Anthologia (Berlin 1894)

;

Senecae epistulae (Leipzig 1898).

Hensel, Luise, német vallásos költn, szül.

Linumban (Brandenburgban) 1798 márc. 30.,

megh. Paderbomban 1876 dec. 18. 1818. áttért a
katolikus vallásra s áttéri tett« Clemens Brentanót
is (1. 0.). Költeményeit nagy bensóség jellemzi.

Verseit Schlüter adta ki (Lioder vonL. H., 1869;
8. kiad. 1898), Ajra kiadta és életr^zzal ellátta

Reinkens (1877). V. ö. Binder, H. L. (Freibui-g

1904, 2. kiad.).

Henseler, Emst, német fest, szül. Wepritr-

ben 1852 szept. 27. Miután Weimarban Ebéd a
vadászaton (1875), Korcsmai jelenet (1877, darm-
stadti képtár) és Pihen a vadászaton c. képeivei

feltnést keltett, 1881-ben kinevezték a királyi

mipari múzeum tanárának. Egyéb mvei : A
jótevönöíMilwankee, képtár); Az aratók reggelije

;

Hoffmann von Fallersleben költ képmása (Ber-

lin, nt'uizoti képtár); Az . hadosztály Rezonville

eltt 1870 aug. 16. ; Bismarck herceg az 1888
febr. 6 iki birodalmi gylésen (Erfurt, városi mú-
zeum) stb.

Henaelt, Adolf von, német zongoramvész ét

zeneszerz, szül. 1814 m^j- 12. Schwabaohban
(Nttml)erg m.), mh. 1889 okt. 10. Warmbrunnban
(Szilézia). A zongorázásban Hmmel volt a
mestere, a zeneszerzésben Secbter.1836-ban lépett

fel elször nyüváoosság eltt. 1838-ban Szent-

pétervárra költözött, ahol a cári család leoeta-

nára, 1858. a cári zeneiskolák ffelttgyeiöje lett

.Mvei köittl, amelyelmek száina meghaladja a
60-at. neveietee^ibek aongoraversenye és ion*

goraetttdjei. Átírta a Cramer-etttdöket és kiadta

WeberzongorakompoziciúitV. ö.LaMarOj Mosi-

kalische Stadlenköpfe (3 köt.) ; Lem, Die grosseo

Pianofortevtrtuoeen onserer Zeit (1872) ; Siagtoto,

Erinnemngen.
Henaen, Viktor, német tlziológns, sztll. Schles-

wigben 1835 febr. 10. Tanulmányait Wtlrzbnrg-

ban, Berlinben és Kiéiben végezte. Kiéiben a ftzio-

lúgia tanára és a fiziológiai intézet igazgatója.

Mint a porosz képviselház tagja (1887) a halté
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nyésztés emelésének érdekében buzgólkodott s

mint a német tengerek tudományos megvizsgálá-

sára kiküldött bizottságnak tagja, résztvett a bi-

zottság évi jelentéseinek, meg a megügyeló állo-

mások eredményeinek közzétételében. Legna-

gyobb érdemeket a planktologia (1. Plankton)
megalapítása körül szerzett. 1889-ben a Hum-
boldt-alapítvány megbízásából a National nev
német gzösön expedíciót vezetett (1. Tengeri
tudományos expedíciók), melynek eredményeit

következ müvében foglalta össze : Über die Be-

stimmung des Planktons oder des im Meere trei-

benden Materials an Tierén und Pflanzen (Ber-

lin 1888). Egyéb müvei : Physiologie des Gehörs
(Leipzig 1880) ; Physiologie der Zeugung (u. o.

1881). Haeckelnek a Plankton-expedíció elleni tá-

madásaira a Die Plankton-Expedition u. Haeckels
Darwínismus c. munkával (Kiél 1891) felelt.

Hensler, Kari Friedrich, német színmíró,
szül. Schaffhausenban 1761 febr. 2., megh. Bécs-

ben 1825 nov. 24. Egyetemi tanulmányait Göttin-

genben végezve, Bécsbe került, ahol mint dráma-
író lépett fel. 1813— 15-ig a Leopoldstadter, 1817.

a wiedeni, 1822-tl fogva pedig az általa épített

Josefetadter színházat vezette. H. közel 200 da-

rabot írt, ezek között kett jó ideig tartotta ma-
gát a bécsi színpadon : Das Donauweibchen és

Die Teufelsraühle am Wienerberg.
Henszlmann Imre, archeológus és mütörté-

ténész, szül. Kassán 1813 okt. 13., megh. Buda-
pesten 1888 dec. 6. Pesten és Bécsben orvosi,

majd Olaszországban mvészeti és archeológiai

tanulmányokkal foglalkozott. Hazatérve nagy agi-

tációt fejtett ki az országban lev régiségek fen-

tartása és ismertetése ügyében. Mvészeti és ré-

gészeti kutatásait nagy tanulmányokban foglalta

össze. Az Akadémia már 1841. levelez, 1873.

rendes tagjává választotta. 1843-ban megindította

a Vierteljahrschrift aus und filr üngam c. né-

met nyeív folyóiratot hazai törekvéseink ismer-

tetésére s a külföld tájékoztatására, melybl 7 tar-

talmas kötet jelent meg Lipcsében. 1848-ban Es-
terházy Pál miniszter mellett fogalmazó és sajtó-

referens volt Bécsben s emiatt 1849. rövid fogsá-

got szenvedett. Ezután külföldre ment s részint

Londonban, részint Parisban élt. Nagy elismerést

aratott Franciaországban Méthodes des propor-

tions dans l'architecture Bgyptienne, Dorique et

du moyen-ftge (Paris 1860) c. munkája, melynek
kiadási költségeihez III. Napóleon császár 10,000
frankkal járult. Ezután hazatért s csakhamar meg-
kezdte a székesfehérvári és kalocsai ásatásokat s

azok leírását ós a pécsi székesegyház ismertetését.

1867-ben a régészet egyetemi rendes tanára s a
Memlékek Bizottságának eladója lett. 1870-ben
a kalocsai régi egyház alapjainak ásatását vezette;

1872. a visegrádi korona-kamráról, majd a pécsi

ó-keresztény kubikulumról adott becses monográ-
fiákat. 1883-ban negyedik székesfehérvári ása-
tásával feltakarta Szt. István bazilikájának har-
madik tornyát, konstatálta gránitoszlopainak szá-

mát és méretét s a királyi sírok helyeit, jelesen
Nagy Lajos sírkápolnáját. Több évig szerkesz-
tette az akadémia Arehaeologiai Értesítjét, az
Archaoologiai Közleményeket, valamint a Régé-
szeti Emlékeket, Monumentákat is, melyek leg-

érdekesebb tartalmát saját közleményei képezték,

ezek közt : az 1873-iki bécsi világkiállítás ma-
gyar régiségi osztályának leírása" táblákkal s

metszetekkel ; Lcse régészeti monográfiája szá-

mos becses mümelléklettel ; értekezés a lcsei ol-

tárkép eredetérl stb. Egyéb mvei : Párhuzam
az ó- és újkori mvészeti nézetek és nevelések

közt, különös tekintettel a mvészeti fejldésre
Magyarországon (Pest 1841) ; A hellén drámáról,
tekintettel a keresztyén drámára (1846) ; Kassa
városának ónémet stüü templotnairól (díszmú

1846) ; A csúcsíves stylics sajátságai s annak vi-

szonya a politikához ; A bányavárosok régiségei

;

Az éjszak-francziaországi apátságok és székesegy-

házak ; A középkor építészete ; A kalocsai érsek

ásatásai (német nyelven is) ; Közép-Syria építé-

szete s végre Magyarország románkon és csúcs-

íves stylü memlékei (2 köt., 1880) ; Lcse régisé-

gei (1887). Utolsó nagy müve A kassaidám mono-
gráfiája lett volna, melyet közbejött halála miatt

már be nem végezhetett. Mkincseit a Felsó-

magyarországi Múzeumnak hagyta.

Hentaller, 1. Elma (Serák Károlyné), H. 2.

nvére, írón, a fváros polgári iskoláiban taní-

tott, megh. 1906. Ni divatlapoknak és ifjúsági

iratoknak szorgalmas munkatársa volt. Munkái

:

Köd elttem, köd utánam (elb. Budapest 1885)

;

Mesék (u. o. 1890) ; Ki szereti a mesét (u. o. 1895).

Lefordította Reclus : A patak élete (1884) c. m-
vét s kéziratban van Rousseau : Emil fordítása.

2. H. Lajos, író, orsz. képvisel, szül. Jász-

berényben 1852 okt. 23. megh. 1912 máj. 3.

Tanulmányait elvégezvén, hírlapíró lett. Éveken
át volt az Egyetértés munkatársa, 1889— 90-ig

a Budapesti Újság szerkesztje. Képviselnek
elször Fülöpszálláson választották meg függet-

lenségi programmal, azután az egyházpolitika

harcok idejében kivált az anyapártból ; késbb
ismét az egyesült függetlenségi pártból 1907. a

kvótamelés miatt.A hirlapírás mellett a független-

ségi harc történetével is foglalkozott, önállóan

megjelent munkái: Politikusaink pongi^oláhan

(1887); Görgei mint poliiiktis (1889) ; A civíIíímU

oláhok (1S92) ; Kossuth és kora (1894); A hala-

vásári szüret (1894) ; Petfi mint követjelöU{lS9b);

A szabadságharc dalai (1895); Sérelmeink a
Habsburgok alatt (190b); Vérrózsák, epizódoka
szabadságharcból (1906. Az Uránia színházban

1848 c. mvét mutatták be.— Felesége : H. Ma-
riska, színmvészn (Pauli Rikárd énekmvész
leánya), született Budapesten 1868 júl. 1. 181K)

máj. 2. lépett elször színpadra a budapesti nép-

színházban, hol 1894 ápr. szerzdtették, s az

operettekbon mint a színház egyik elsrangú tagja

szerepelt. 1897-ben visszavonult a színpadtól.

Hentes, a mészáros-iparhoz tartozó iparos, ki

azonban csak sertésvágással, sertéshús és ebbl
készül húsnemüek árusításával foglalkozik. A
H.-ipar egyike a legúikább elterjedt iparágaknak
Magj'arorszagon. Önálló csak nagyobb városok-

ban, míg vidéken rendesen a mészáros-iparral

közös. A magyar szt. korona országaiban van
összesen 4594 H. és pedig 4539 a szorosabb érte-

lomben vett Magjaroi"szágon, 1 Fiúméban és 54
Horvát-Szlavonországban. Ezeknél alkalmazva

van az 1900. évi népszámlálás szerint 61 tiszt-
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YlseM, 8S kisegitö családtng, 36maveietö, 2633
seK' -iQmo, 678 saolgaée 1366 háld cseléd,

vac paml QssMseii foglalkoiik Magyar-
orszagou lu.li^egyén.A H.-eknek és mészárosok-

UBk kfllöQ saklapjok is van Magyaroniágon

:

Hentesek és Méuaronk Lapja dmen.
Heatsi (Haui), 1. Hemrik (artímrmi), osztrák

tábornok, szfti. EMireczenben 1785 okt. 26., elesett

Buda bevételénél 1849 máj. 21. Elkel berni csa-

ládból származott, melyet 1749. számúTtek, miután
H. nagy^yját, H. Sámuelt, az alkotmány ellen

sztt BmwwiHtvés miatt kivégezték (1. H. 2.)

A béol BAmOk-akadémiában tanult, 1808—13-ig

KomáPom nröeítéeén dolgozott és a napóleoni

háborúkban is részt vett. A békében a magyar
és olasz váurakban volt alkalmazva és tábornok-

ságig vitte, mint Brassó parancsnoka. Már ak-

kor ismeretes volt magyarellenes rseimé, mely-
rl Széchenyi is megemlékezik naplójában. A
forradalom idején Péterváradnak volt hadmér-
nöki fnöke és parancsnoka. Letette ugyan az

esküt az alkotmányra, de az okt. 3-iki kir. mani-
fesztum óta kötelességének tartotta mindent el-

követni, hog>- a várat osztrák kézre játszhassa.

Érzülete annyira ismeretes volt. hog>- 1848 okt.

18. a Don Miguel zászlóalj legénjsége ellene for-

dult és csak több magjar tiszt közbelépése men-
tette meg a haláltól. Elfogták és Budára vitték,

hol hadi tör\'ényszék elé állították. Cg>'e azonban
bosBSMan húzódott és midn a kormány Debre-

czenbe távozott, börtönében feledték, honnét VVin-

disch-Gratz bevonulása szabadította ki. Ekkor
Buda parancsnoka lett és midn a téli hadjárat

rossz fordulatot kezdett venni az osztrákokra

nézve, te^es ervel hozzáfogott az elhanyagolt

vár megersítéséhez, úgy, hogy az, mire a ma-
gyar had Görgey alatt 1&49 máj. 4. ostromolni

kezdte, teyeseahaienkészállapotban volt ügyes-
ségét a vár fölanrriésében és vitézségét a véde-

lemben még ellenségei sem tagadták, de épp oly

tagadhatatlan, hog>- a nyilt Pest bombázása által,

igazi katonai oél nélkül, roppant nyomort és el-

keewedést idézett el. Miután május 17. egy
rohiunot yiaszavert, máj. 21., midn a bástyára

feljutott gytoelmee honvédek ellen készült, halá-

losan megsebesült és lö óra molva meg is halt.

Az 6 és eleeett bajtársai emlékére díszes oszlopot

állítottak Budán, a Szt.-György-téren, melyet

1852 jún. 11. a császár és több fherceg jelen-

létében leplezte le. Ezt az emlékmvet, a nem-
zeti közóhajnak engedve, eltávolították a Szt-
György-térröl és az újonnan épült budai liadapród-

iskola udvarán állították fel (1899 aug. 18.).

2. H., Samud, svájci forradalmár és költ, szül.

1701. Bümplitzben (Bem m.). 1749-ben össneekfl-

vést szervezett a fennálló alkotmány ellen, a miért

u. a. év júl. 17. kivégeztélc H. Lessiag egy befeje-

zetlenül maradt drámájának hse. H. több francia

költeményt irt s azimkivfll Orisler, on Tambltion

pimie c. drámát. V. ö. Báftfer, 8. H.-s Lében und
Schríften (Aarau 1879) és Arete, H. n. L«8aing

(Bem 1903).

Henwoodit (i«v.), türidszkék vagy zöldeskék,

gömbös tömegek; réztartalmú aluminiumhidro-

foszfát ; pontos képlete ismeretlen. West-Phenix-
mine Comwallban.

Henye boroazláa (aOr.), I. Dapkne.
Henye magiaaák (aorj, 1. Asptrugo.
Henjnl, a Borgól hegycsoport egj'ik jelenté*

kény cstiesa (1614 m.) Besztereae-Nassód várme*
gyébm, Borgó-Pnmd kOségtAI éazakra, a hegy-
ség nyngati végpon^a, melyen túl az liirtelen le*

lapul.

Heiu. Ludicig Benjatmn, német vasútépít
mérnök, szül. 17*98 máj. 28^ megli. 1860 jan. 21.
Számo.s német vasutat tervesett, építette az
alsó.szilézia—brandenburgi vasutat és a berlin-

spandaui csatornát. Fbb mvei : Praktísche An-
leitung zum Erdbau (Berlin 18á6) : Hilfistafeln bei

Berechnung dt*s Inhalts von Erdarbeiten beim
Bau der Eisenbahnen, Chausseen u. Kanüle ; Nor«
malbrücken u. Durchlásse; Aoísatze betreífend

das Eisenbahnwesen in Amerika.
Henze, Róbert, német szobrász, szfil. Drezdában

1827 júl. 8., megh. 1906 ápr. 3. Drezdában Schil-

lingnek és Hahnelnek volt tanítványa. Jelesebb
müvei : A drezdai gyzelmi emlék (1880) ; a lipcsei

egyetem aulájában felállított gyzelmi emlék;
Uttmann Borbálának, a csipkeverés föltalálójának

emlékszobra Annabergben stb.

Henzen, 1. Kari Georg Wilhelm, német dráma-
író, szül. Brémában 1850 nov. 30-, megh. 1910
szept. 12. Lipcsében. Zenét és filozóliát tanult 8

Die Kypselidon (Leipzig 1874, 2. kiad. 1877) c.

drámája sikere után az irodalomnak szentelte ma-
gát. Szerkesztette a Dramatnrgische Blattért

1882—188-iga lipcsei városi színház dramatui^a
volt. Drámái közül megemlítjük : Ossian (1877)

;

Studiosus Lessing (1879) ; Bettina de Monk ( 1881)

;

Martin Luther (1883); lm Reiche der Mutter

(1884); Ulrich von Hutten (1888); Konrád von
Wettin (1889) ; Die heU. Elisabeth (1890) ; SchU-

ler und Ltte (1891); Deutsche Bürger (1892);

Faust in Bremen (1897); Savitri (1898); Véste

Coburg (1898) ; Kaiser. König und Bürger (1900);

Islándlsch Blut (1903) ; lm Esooriai (1905) ; Pandíal

(1905).

2. H.. Wilhelm, német archeológus, szflL Brteaár

ban 1816 jan. 24., megh. Rómában 1887 jan. 27.

Bonnban. Berlinben tanult, beutazta Olasz- és Gö-
rögországot azután 1845. második, 1856. els tit-

kára leU a római német régiségtani intézetnek.

Fbb mvei : Scavi nel boeoo saoro d^ flratdll Ar-

vali (Róma 1868) és Acta fratmm Arvaliom (Berlin

1874). Az Orelli-féle Inaer4>tionum latinamm ool-

lectio-hoz 3-ik kötetet adott ki (Zürich 1866) és

mint a Corpos inscriptionnm latinarum egyik fiW

szerkesztje, az InscriptiMies urbis Romae (6 köt,

1-3. és 6. rész. Berlin 1876-88) c. kötetet, vala-

mint több kisebb cikket tett közzé a régiségtani

szaklapokban (Bollettino, Annali).

Henai. 1. HemlML
Heortológia (gör.) a. m. az ftmi^oivokról

szóló tan.

Heo^horoa. I. Pkotpkoroi.
HeA- összetétel hetységnerdEet 1. H^ alatt

Hepatal0ia (gör.) a. m. m^ffi^daliMn.

HepatlMM («.} a. m. májmokák (L o.). A
mohák egj'ik nag>' osztálya.

Hepatikos lég a. m. kénhidrogén.

Hepatikus szag, a kéuhidrogéoreeaékesteM
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Hepatisatio (gör.-lat.) a. m. májasodás, a tü-

dnek a tüdögynladás második idszakában létre-

jöv azon állapota, amelyben a légüregecskék ros-

tonyás izza(hnánnyal teljesen ki vannak töltve.

Az ilyen tüd májtömöttségü, oly nagy mint be-

lélegzésnél,levegtnem tartalmaz, metszlapja a lég-

üregecskék átmetszeteibl eldudorodó izzadmány
miatt durván szemcsés. A hepatizált tüd az els
idszakban a rostonyához kevered vörös vérsej-

tek miatt vörös : vörös májasodás (H. rubra). Az
izzadmány késbb még inkább megszaporodik,

az ereket összenyomja, e miatt az elbb vérdús
tüdállomány most vérszegény lesz ; ezáltal to-

vábbá a vörös vérsejtek szétesése következtében

a vérfestenynek diffúz szétoszlása által a tüd
szürke szín lesz : szürke májasodás (H. grisea).

Végül a vérfesteny még inkább szétoszlik és fehér

vérsejtek keverednek az izzadmányhoz : sárga
májasodás (H. flava). Leggyakoribb a felszívódás,

ami ha kimarad, akkor az izzadmány vagy rostos

kötszövetté alakul át, szervül (carniílcatio pulmo-

num) V. elovesedik a tüd.
Hepatitisz, 1. Májbetegségek.
Hepatizon, 1. Korintusi érc.

Hepatopancreas, a magasabbrend gerinc-

telen állatok (pl. lábasfejüek, csigák, rákok stb.)

középbéli mirigyének (1. o.) régibb neve.

Hepatopirit v. májkovand (ásv.), nem egyéb,

mint olyan markazit, amely teljesen tömött-vas-

kos és csak félig fémesfényti ; néha kevés talliu-

mot tartalmaz.

Hepatotoxaemia (gör.), a máj tökéletlen

mködése folytán beálló autointoxicatio azaz mér-
gezési állapot.

Hephaestion, 1. pellai Amyntor fla, Nagysán-
dor leghívebb barátja (magátAchilleusnak mondva,
Patroklosának nevezte) és keleti politikájának

igaz mogértöjeként az ázsiai népekkel ápolandó

jó viszony legbuzgóbb közvetítje. A keleti hódí-

tásokban nagy szerepe volt. 3.32-bon az Egyiptom
ellen vitorlázó hajóhad vezére, Sogdianában az öt

hadtest egyikének feje; 322. az indiai hadjárat

folyamán a Kabul D.-i partjától az Indusig ter-

jed földet, 327-ban a Hydraotes területét hódí-

totta meg. Az Indiából visszavonuló derékhadat
vezette a Hydaspes mentén és egyesítette a király

táborával. Perzsiába visszatérve, feleségül kapta
Dareios egyik leányát, ki Nagy Sándor feleségének
a testvére volt; a gazdag nászajándékon kívül

arany koszorút is kapott a királyától kitünk'tésül.

Utolsó hadi tette az a hadmenot volt, mely a Tig-

ris mentén Opisig hatolt. Ekbatanában két napi
betegség után 324. meghalt. Elhunytát királya
nagyon fájlalta és a legdíszesebb temetéssel tisz-

telte meg.
2. H., görög grammatikus Alexandriában, Kr.u.

150 körül. Rájik maradt tle egy nagyobb mun-
kánakkivonataként a verstan kézikönyve (Enchei-
rldion), az ókori e fajta mvek között az egyetlen
teljes munka, moly rövidsége mellett is nagyon
értékes. Késbb sokan magyarázó jegyzetekot
fztok hozzá. Legjobb kiadása Consbruch-tól való
(Ijpipzig lí)()6).

Hephaistos, a régi görögök i.stenvilágának
egyik alakja. Kis-Ázsia «!!S a kisázsiai partvidéki
szigetek folyton égö földgáz-forn\sainak termé-

szeti csodája keltette H.-nak mint egy földalatti

hatalmas tüzistenségnek képzetét, amennyiben a
nép az örök lángot H.-nak földalatti kohójából

származtatta. Amint H. alakja azután az anya-
országba, az európai Gtörögországba jutott, hol a
földgáz-források ismeretlenek voltak, egyszeren
a tz istenségévé általánosult, de eredetének em-
lékét megrizte abban, hogy továbbra is a föld

mélyén képzelt titokzatos kohó urának, isteni

kovácsnak vagy más szóval a kovácsok s általá-

ban az ércmüvesek istenének tekintették s külö-

nösen a vulkánok morajában az ö mhelyének
zakatolását hallották (ez utóbbi formában a latin

népek az Vukanus-iikked azonosították, 1. o.).

Mint kovácsot abban az alakban képzelték el,

amelyben a kovácsok rendesen szerepeltek a kez-

detleges társadalomban: hadviselésre alkalmat-

lan, béna emberek választották ezt a mestersé-

get, ezért H.-t is béna lábúnak (nem — mint a mai
köztudat rendesen hiszi — sántának) képzelték

és ábrázolták, munkásköpenyben, kalapáccsal a
kezében. Az istenek között családi kapcsolatokat

teremt mondaköltészet megtette Zeus és Héra
fiának s az Ilias I. énekének híres burleszk isten-

jelenetében úgy szerepel, mint jószív, kedé-

lyes fiú, kinek fáj szüleinek örökös torzsalkodása

s kit egyszer, mikor szüleit kibékíteni akarta,

atyja, Zeus dühébon ledobott az égrl (ezóta béna
a szegény I). A frappáns ellentétekben kedvét lel
népfantázia a csúf, piszkos kovácsmestert a báj

megszemélyesítjének, Charisnak férjévé tette.

Mint isteni ércmvestl tle származtatta a monda
az istenek palotáit az Olymposon, Achilleus paj*

zsát (az Ilias XVIIl. énekében) stb. V. ö. Wüamo-
mtz-MoeUendorf, a Göttinger Gelehrte Nachrich-

ten 1895. évf. 217 s köv. lapjain.

Hephata (héber, a. m. nyilj meg), kórházaknak,
gyógyhelyeknek a bibliából vett neve (Márkus 7,

34). Németországban hasonlónev, süketeket és

némákat gyámolító egyesület van, melynek szak-

lapja is H. cím.
Ilepialiis liuninli L. (áUat), 1. KomJó-ször-

pille.

Hepiodes (gör.), szomfólötti orr. Fejldésében
rendellenesen elmaradt és eltorzult orr.

Hepp, Alexandrc, francia regényíró, szül. Saar-

Unionbnn 1857 ápr. 14., ifjan Parisba került, ahol

gúnyos tárcáival s ügyes útleírá.saival alapította

meg hírnevét. Regényei : L'amie de madame Alice

(1882) ; L'épuisé (1888) ; Chaos (1890) s legjobb

mve : Le lait d'une autre (1897), a túlzó natura-

lista irányhoz tartoznak. Ujabban Coeur d'amant

(1901) c. mvében az érzelgs társadalmi regény-

nyel is megpróbálkozott. V'onzó útleírás Ciel do

Russio (1898) c. kötete.

Heppe, Heinrirh Luduig Július, német protes-

táns teológus, szül. Casselben 1820 márc. .30..

megh. Marburgban 1879 júl. 25. A marburgi eg>'P-

tomon 1850. i*endkivüli, 186 k rendes teológiai ta-

nár. Haláláig a túlzó luteránus párt papurahni

törekvései eíleu küzdött. Számos nagybeoí^ü ó.s

leginkább a refonnáció történetével foglalkozó

mve közül mogemlítendók : Die 15 Marburgor
Artikel vom 3. Okt. 1529. nach dem wiedorauf-

gefundonen Autographon der Reformátorén ver-

öffentlicht (1847) ; Die confessionelle Entwicke-
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long der altprot Kindie DentachUnds (1868); G»>
schiohte dee deatsofaen ProteetenttamM (2. kiad.

1866—66. 4 köt) ; Dognwtik des dentaohen Prote-

tanttBmos ím 16-t(w Jahrhimdert (1867. 3 köt)

;

G«flelúeh«9d. dmtM^ieo VoUcasdiiilwe8eii8(18ö7—

1869, 5 k
'~' 1orBem,IjebeDn.Mi8gewjUilte

Schriftpii hilipp Melanebton. der Ldirer
DeatBehianas ^ir»n7;; Die pre^yterifp Synodal-

erfiMBOBK d. evang. Kircbo in Norddeutschiand

(2. kiad. 1"*''í G- -'• hto der quietistischen My-
ijtik in i: Kirche (1875) ; Kirchen-

geschichír ^ - 11(1876—78, 2 köt) : Neu-
bearbeitnng von Soldaos Qeschichte der Hexen-
prooesBe (1880. 2 köt).

Hflppoiheiiii, az üg>'anily nev járás szék-

helye Staricenborg hesseni tartományban, (i9io)

7033 lak., kbányákkal, gránitcsiszolókkal. Plé-

bániatemplomát állítólag Nagy Károly alapította.

Mellette 335 m. magas sziklán Stai^enburgnak.

a mainzi érsekek egykori eröe várának romjai.

Heppena, elbb önálló város az oldenborgí

nAi?yherceg8ég jeveri kerületében, 1911 május
ót.'i Bánt és Heppens kösségek BSstringev (1. o.)

nóv alatt egyesülteic. Lakominak száma 15,324.

Hepta (gör.) a. m. hét.

Heptachord (gOr.), hétfokú skála.

Heptadecilsav a. m. margarinsav (1. o.).

Heptaéder (gör.), hét síklap határolta test.

Heptagon (sör.) a. m. hétszög.

Heptagonálisszám, amelynek általános alakja:

í(5n— ;i) ; pl. ha n:^ 1, 2. 3, 4 . . . akkor a meg-
felel H.-ok: 1. 7. 18, 3i. ..

KepteKjmas (gör.-lat.) a. m. héttormóe v. bi-

beaiüas. Bqptaguma, Limiérendssserének rendje

hétildbeezálú növ&ydE számára.
Heptameron (gör.) a. m. bét napra felosztott no-

vella^üjtemén>', nevezetesen Navarrai Margit-

nak Booiccio Decameronja példájára tervezett

de csak a 8-ik nap 2-ik elbeszéléséig haladó elbe-

széMagyfjteménye, l.ifar^ (navarrai királyné).

ITiiptaiiifitfii (gör.), hétotemü verssor.

Heptametilén, cMoheptán, 8td)erán (CH,),. a
cikluparaftluekhes tartoxó szénhidrt^én. 117—
117-5«-on forró olajszerú folyadék.

Heptán, a paraffinek közé tartozó CyHj, tapasz-

talati képlettel biró 9 izoatet saiánhidiogóD

neve. A normális H. színtelen, benainheg hasonló

nagú folyadék, mely 98*3 C*-<ni forr; fs. 0-683.

A petroloiuubenzin elegyrésze.

Heptanehos mm, a Fésúsfogú cápák (1. Cá-
pa) egyik neme, melj-nek nyakán 7 kopoltyú-

nyilása van. Ismertebb fajok a sztlike cápa (H.
[NotidamuJ emereus) és a foltos cápa (H. í}!o-

tidamu] maeulatus),
Heptandria (gór.) a. m. bétporsósak, olyan nö-

vények, melyeknek kétivarú virágában 7 snbad
porzó van. Linné VII. osztálya. — HJepkmdfiu
a. m. hétporzós, pl. a vadgesztenye.

Heptarchia (gihr.) a. m. a betek nratana ; így
nevoztók az angolsntezok bét kiráiyaágát L Am-
golszászok.

Heptateach (gör.) a. m. bét ktayv, így neve-

zik Mózes öt könyvét (pentatencb) együtt Józsoa
•és a Bírák könyvével.

Heptíl (Keptyl), C,,H,, összetétel telített egy-
vegyérték szénhidrogén gyök.

HaplilaftT. L ötumthtav.
Heptorit, a monchiquitekkel rokon telérkiönt

:

olegyréMet : titánaugit amtlbol, haüyn. magnettt
kevés biotít és olivfn és flvegtiásiB. BiöfordnI a
Riuna mentén a Siebeqgebirgebeii.

Heptósék. bét siánatmnot tartalmaió mono-
szakharidük. 1. StMidrátok.
HeptyI, I. Hepta.
Héra, a régi görögiHílegbatalmasabbnói Isteo-

áége. A görög nök a nász anot Yód«|jét látták

benne s mint ilyet megtettékaseMmenyasanay-
nak, ki elször élte át a náss^anka miszt^nmát

:

taég hatalmas királya, Zeos cszent ná8z«-ban

(upof fáiicxi) egyeefllt egykor vele. Ezért U. ünne-

pén az istenn szobrát megfBrOeitMték. CUyák
fényénél, fuvolahang kíséretében a aaoitó^rbe

vitték, mely eltt azután felhangzott a násadal

:

szóval az egész szertartás a menyegzi aktust

jelképezte. H. ábrázolásában is igen gyakori mo-
tívum a menyasszonyi fátyol s nász^jasakáfnk

után a fiatal asszonyok neld szoktákaamtelni fhty-

Hera f^ -LA LaaorW-Han N^

lukat Meghatottságukban általában minden
pel megiú^^ofl^*''^^^-** menyasszonyok, drága

ruhákat ékanceket raktak swbrára. ót magát is

ragyogó artpsögnek képariték, a legsaebb mada-
rat, a pávát az 6 saeot madarának t^intett^
ünnepein ss^peég-TWBeDydEBt rendestek. Ifist a
násséiszakáaak, ágr a ariUatAmok is ö a védi^e

seaórt a artlés apedáUa hik—HJíW. Bitoithyiát

vagy azonosították v^.vagy ai 6 leányának te-

kintették. Minthogy as asszonyok a háiasálet

tisztaságának rét is H.-ban látták, tehát ai epl-

kos kBltMc a trójai háború nunmábaa nagy a»-
repet juttattak neki. amennyiben a Parto nOrab-

lása által megsértett gOrtgOknekö a leglObb pár-

tolója (L Tráfoi AáfteKU. H. ea erkUorrédö sm-
repe laasanként a háiMálnt kSréa kíTfll ia érré-

nyesttlt A bOnöeöket arimy bauteitoei sqj^a a

ebbeaaegftBégére vannak mindennem VwabdCA
artraj utoftek (igy pl. a Szfinx, v. H. fla. TMtaom,
1. o.). ÜMMMteit gyakran teflletbe kecgeií (L pl.

Ino, HtnUe$, lo). H. e amvedélyea kécMhe-
tetlenaégét egyes költök — tey eM sorban Ho-
menis — aa lileoaö eealádi Setébe la átvttték s

a házasság véddHát kagyeUn Mftval megtették
házsártos, fiijét örOklia ftHékeoyaéggel nsm

k. Igen hfna e tekfaMbea aa DiaB L
MBlalrttgDa cealádi jeiaMteL Nt ramto
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sek továbbá H.-nak férje szerelmesei s ezek gyer-

mekei ellen való hadakozásai. A képzelet e játé-

kaitól függetlenül H. alakja szent áhitat tárgya

volt az egész görög földön, de különösen Argos-

ban és Olympiában, mely .városoknak híres H.-

szentélyeit újabban kiásták (1. Heraion). Zeusz-

szal való házassága révén H. lassanként minden
tekintetben Zeus ni megfeleljévé lesz : ö az ég
királynje, felh, es, vihar úrnje stb. Az itáliai

népek H.-t a maguk Jwno-jával (1, o.) azonosí-

tották és a mai nyelvhasználatban is gyakran tel-

jesen egyértelmen használják e két különálló

istenség nevét. H. elképzelésének legsibb for-

mája a tehén. Mikor a görögök isteneiket még
óllatformájuaknak képzelték, a Zeus bika-alakja

mellett a tehénalakú H. szerepelt. Késbb is tehén-

szobrocskákat áldoztak neki fogadalmi ajándékul,

templomai mellett szent tehéncsordákat tartottak

s költi mellékneve, «a tohénszemú», potrtí; is

megrizte az si elképzelést. Mikor utóbb az iste-

nek emberformát öltöttek (1. Antropomorfizmus),
H. alakja mindinkább fenségesebb vonásokat mu-
tat. Két leghíresebb antik ábrázolása a Farnese-H.
(Nápolyban) ós a Ludovisi-H. (Rómában).
Heraclenm L., medvetalp (növ.), az Umbel-

liferae (Ernysök) család génusza; 70 faja na-

gyobbrészt Nyugat-Ázsiában, Szibériában és India

hegyein van elterjedve, 1 faj Japánban, 1 Abesz-

sziniában honos. Nagy termet kórós növények
V. füvek, levelük 3 ícarélyú, szárnyasán osztott,

jókora nagy. Ernyjük szintén nagy, soksugarú

;

gyakran poligám virágokból áll, gallérja több-

nyire hamar lehulló, gallérkája soklevel. Ter-

mésük ersen lapos, köröskörül lapos szegély, a

résztermésen 5 borda. A H. sphondylium L.

(medvelapu, medveköröm, tehénpaszternák) a

hegyvidék rétjein, erdszélein, cserjéseiben n.
50—180 cm. magas, levele nagy, érdes szr, szár-

nyasán osztott, durván frészes. Az erny sugarai

15 cm. hosszúak. A széls virágok nagyobbak a
belsknél, sugárzók. Ersen lapos termése 8—10
mm. hosszú. Fiatalon jó takarmány, fzeléknek is

elkészítik, gyökere offlcinális. A H. siUricum L.,

H. perskum Desf., H. absinthifolium Vént., H.
fkivescens W., H. giganteum Fisch. kertben is

díszlik.

Ileraclion (ásv.), a magnetitnek egyik elneve-

zése Pliniusnál.

Heraia, ó-görög város Árkádiában, az Alfeiosz

jobb partján.

Heraion (gör.), Heratemplom, amin több volt

az ókori Görögországban, pl. Olimpiában (1. o.),

mely arról híres, hogy kiásott romjai világos je-

lét mutatják annak, mint ment át a fával és vá-
lyoggal dolgozó templomépítés a köszerkezetre.

A legnevezetesebb Argosz és Mikene között volt,

mely Kr. e. 429. leégett, de melyet az argoszi

Eupolemos dór stílben újból fölépített s amelyben
Héra istenasszonynak (1. o.) Polykleitos által készí-

tett krizelefantin(elefántcsont és arany) szobra volt.

Híres a Samos szigetén legújabban feltárt H. is.

Heraios, a szeptember közepétl október köze-
péig terjed hónap neve az ó-görög deifl-i és bithy-
niai naptárban.

Herakleai tábla (Heracleensis tahula), egy
érctáblának két egymáshoz tartozó töredéke, Így

nevezve tálalási helye, Tarent melletti Heraklea
után ; másképen Aes Brittanicum és Aes Neapoli-
tanum-nak is nevezik. Savigny kutatásai szerint

a lex Júlia municipalisnak töredékeit tartalmazza.

V. ö. Legras, La table latiné d'Héraclée (Paris

1907).

Herakleia (gör.), gyakran elforduló ókori vá-
rosnév, nevezetesebbek: 1. a pontuszi H. (most
Eregli), a Likosz folyó torkolatához közel, 5.59

(Kr. e.) körül megarai telepesek alapították, nagy
virágzásra emelkedett, de Mithridates háborúiban
tönkre ment. Itt született Herakleides, a bölcsel
és rétor. — 2. A trachiszi Jí., a Termopilék kö-
zelében, híres Artemis-templommal. — 3. H.,
város Lukaniában, melyet a tarentumiak Kr. e.

432. a régi ión Siris helyén alapítottak. Zeuxis
fest szülvárosa (jelenleg Policoro). Itt tartották

tanácskozásaikat Alsó-Olaszország görög keres-

ked városai. 280-ban jelentékeny csata volt itt

Pyrrhus és a rómaiak közt. — 4. H., Mins vá-

rosa, Szicíliának déli partjain, a Halikosz folyó

mentén.Alighanem krétaiak alapították, de Spárta
Kr. e. 500. elfoglalta. 400 körül a karthágóiak le-

rontották, de maguk újból felépítették, mert a
második pún háborúban haderejöknek súlypont-

jául szolgált. 133 óta római gyarmat volt, ma
már csak romjai láthatók.

Herakleides (Heraklides), 1. H. Pontikos,
görög író a pontuszi Herakleiából, Athénben Pla-

tónnak, majd Aristotelesnek volt tanítványa

és vagy 60 különböz (filozófiai, matematikai,

zenei, grammatikai, politikai és írodaüni) tar-

talmú munkát írt, részben dialógus formájában,

de nem volt alapos és lelkiismeretes író. Törté-

nelmi töredékeit összegyjtötte Müller (Historico-

rum öraecorum fragmenta, II. köt.); görög al-

kotmányokra vonatkozó iratainak kivonatait ki-

adta Schneidewin (Göttingen 1847), de ez való-

színleg Aristoteles hasonló müvének kivonata.

Ó volt az els, ki a földnek tengelye körül

való forgását sejtette. — 2. Egy másik H. Kréta

szigetérl, Kr. e. 250 körül, töredékeket hagyott

hátra görögországi útjáról (kiadta Miiüer, Geo-

graphi Graeci minores, I. k.). V. ö. Voss, de He-
raclidis vita et scriptis (Rostock 1896).

Herakleion, 1. Platamona.
Herakleios, hónap neve, mely delfii ógörög

naptár szerint április közepétl május közepéig,

a bithyniai naptár szerint jan. 24.—febr. 20-ig

tartott.

Herakleitos (HerokW), görög filozófus, élt Kr.

e. 500 körül Kfezusban. Kortársai a «homályos»
epitotonnal illették. Irt egy munkát, melynek címe
valóí^zinülog : r.trÁ (puaáü^ (a természeti dolgokról)

volt. E mvet az ókorban mélységes gondolatai

és költöi nyelve miatt nagyrabecsülték : a belle

megmaradt töredékeket Schleiermachar, Bemays,
Schuster, Bywater és legújabban mintaszeren
Diols adta ki 1911. Filozófiájának felve az. hogy a

testek folytonos folyásban, szünet nélküli mozgás-

ban és változásban vannak és hogy a nyugalom
csak látszat. «Mindpn foIyik». kétezer nem léphe-

tünk ugyanabba a folyóba. Minden ellentéteki-e

szakad, a háború mindennek a szülje, de a har-
j

raónia megköti, kibékíti az ellentéteket. H. az si <

princípiumot az ide-oda lobogó tzben látja. Ez
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az. ú szerinte, ami a világban a folytonos moz-
gás és élet okozója. Minden a tz elváltozáisábúl

eredt. Az út lefolé (xótm óoó;) a túz kialvása föld-

es vüné, as út fölfelé pedig (<r/tu óló;) a túz ismét

foléledése. Igen fontos még az is, hogy H. nézete
>/. rint a dolgok változásában szigorú törvény-

-/.'\m~<-í: van, mely alól semmi som házha^a ki

i'ia_;it V. ö. Lasalle, Die Philosophie H. des

l'iüikfien Ü858, 2 köt.); Mohr, Cber die histor.

t^tollung H. (1876) : Ptieiderer, Die phil. des H.

ílK8tí) : Paíin, H.'s Einheitslehre (1885) ; Schafer,

l)U' rhilosophle des H. v. Ephesus (1902).

Herakleonas, Homkli(>^; bizánci császár és

Mártiim tla. atyja halála után (6^il) uralkodótársa

li'tt féltostvórének, Konstantinosnak; ez csakha-

mar meghalt, do H. nem maradt sokáig a trónon,

mert 6 hónap múlva a katonai párt II. Constanst,

Konstantinc-i tlát tette meg csáiszárrá, H.-t pedig

anyjával eL'yütt számkivetésbe kergette.

Herakleopolis, óegyiptomi város Arsinoetól és

a Moeris tavától DK.-re, a Nilus folyó és a József-

csatorna által képezett szigeten ; az ichneumon-
kulnisz székhelye ; ma Ahnasz.

Herakles, a régi görögök nemzeti hérosza.

Atyja Zeus isten volt, anyja pedig Amphj-trion

király felesége, Alkmene. (Anyja férjérl, ki Al-

keusnak volt a fia, a költök g>'akran Alkeus-

unokának. Alcides-néíí nevezik.) Mikor Alkmene
H. ~ riion járt, Zeus azt hirdette, hogy a

leL: zületendö Perseus-ivadék valameny-
nyi tt-rsiia fölött uralkodni fog. (Alkmene
ngjanis Perseus nemzetségébl való volt.) Zeus
e kijelentésének birtokában Héra istenasszony

elhatározza, hog>' megakadályozza férje szüle-

tend gj'ermekénekfelmagasztosulását s .Alkmene

szülését mindennem fortéllyal mindaddig hátrál-

tatja, amíg egy másik Persida, Eurydheus (1. o.)

világra nem jön. Zeus kijelentése értelmében

most Etuystheust illeti meg valamennyi Persida

(s közöttük H.) ftjlütt az tiralom. H.-t egész életén

át üldözi Héra gj-úlölete, de mindenen gjze-
delmeskedik. Mikor még a bölcsben fekszik, Héra
Ügyöt küld reá, de ezt a nagyra hivatott gyermek
megfojtja. Amint ifjúvá serdül, Cheiron kentaur

(1. 0.) tanítványa lesz, azonkívül lantpengetést

tanul. Tanítója a mesebeli görög lantos, Linos.
Mikor ez egy alkalommal megfen>nti, az indulatos

tanítvány megtjli mesterét. Környezete erre meg-
ijed a féktelen ifjútól s elküldik a Kitairon hegyre
pásztorkodni, abban a reményben, hogy az ott

tanyázó oroszlán megszabadítja majd ket H.-tl,

de ö az oroszlánt is megöli. (Prodikos szofista azt

a világhírvé lett mesét találta ki a bs életének

e korszakáról, hogj- a Kitairon-hegy magányában
H. egyszer egy keresztúton az erény és a bn
nemtóivel találkozott s amaz küzdelmes jövt,
emez érzéki boldogságot igért neki, mire H. ha-

bozás nélkül az erény útját választotta). Esntán a
thebai király leányát. Megarat feleségül veszi. De
Héra rültséget bocsát reá úgy, hogy a családját

rajongva szeret H. három efermské^ m^U.
Alig gyógyul ijöngésébl, nssakad Zens fent

említett ^jelentésének átkos követíEemiénye

:

Eur>-stheust el kell Ismernie urának. Bnrysttieas.

kit a költök gyenge, tehetetlen embemA feste-

nek, ki egyáltalán nem méltó arra, hogy a hatal-

mas bö6 paranos(^jáTá váljon, 12 munka teheti*

téeét ssabja H.-ra.

Els feladata a nemeai oroszlán megölése. H. a
Nemea (Dél-Grögország városa) közelében ta-

nyázó oroszlánt a barlangtM kergeti és ott meg>
fojtja. Azután az argoliszi Leme-tóban tartírAoá
vízi kigyót (leméi hidraj öli meg koosisa, Jolaoe

segits^vel. 8okáig nem bimak vele, mert a
szörnyetegnek minden levágott feje helyén két

1^ feje n, de ekkor Jolaos a levágott fejek helyét

kiégeti s az utolsó fejet, mely halhatatlan, egy
sziklatömb alá temeti. A hidra kiöml vérével

ezután H. bekeni nyilait, melyek ettl fogva mér-
gez erejek. Xz eríftnarUiiosi twikant, mely az
arkádiai Er>-manthos hegy környékét pusztítja,

ura parancsára élve kell H.-nak elhoznia. Ez is

sikerül neld. E
tettéhez kapcso-

lódik a kentau-
roszokkal való

kalandja, kiket

sorjában lenyi-

laz (1. Pholos).

Ezután a kery-

neiai vagj- me-
na^«i (Árkádiá-

ban) szarvas-

ünöt, melynek
aranyagancsaés
érclába volt, kel-

lett élve elfog-

nia. H. egy tel-

jes évig kergeti

a szarvast s a
föld északi hatá-

rán, a ohyper-

boreas»-ok föld-

jén elfogja. Már
ezen munkája
véghezvitele

közben is bejár-

ja az egész vilá-

got s késbb is

nem egyszer,

úgy hogy az an-

tik világ nagy
világhóditói

mind H.-ben lát-

ták a maguk
hsi mmtaképét. Ezután a Stumphatos to t^u-
dozó madarait, melyek toliaikkal mint nyilak-

kal tudnak lni, megöli. Az awtazonok királíf-

njének, HippolyUnek öoH keU ezután meg-
szereznie 8 ezért a királynt amasonjaival ^yfitt

véres hardian megöli. Mikor innen az övvel

birtokában haatér, kalandba keveredik TróJa
Urályával, Laomedomial 0« Laomedom). Bzatáa
EUsz (Dél-GörOgomág) királyának. AMgeiamak
istálkífát a feDumoaódott trágyától egy nap
alatt megtisztítja oly módon, hogy egy folyó

vizét vezeti rajta kraesztl. (Az olympiai ábná-

ztriáson ellenben seprvel végii a tisztogatást).

A 8-dik munka a krétai bika megflákesése.

A 9-ik feladata az, hogy a trik Dicmedea ki-

rály lovait elhozza. Bt (^ módon sikerfil neki,

hogy as emberhúdios SH^roftt állatokat kegyetien

a rúmAi PompeiB>-sii^
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uruk húsával eteti. A lO-ik feladat a háromtest
Geryoneus nyájának elhajtása a világ Ny.-i vé-

gérl Görögországba. Hogy Geryoneus orszá-

gába eljuthasson, az óceánon kell átmennie s

ezért Helios napistent kényszeríti, hogy kölcsö-

nözze neki a csónakot, melyen éjjelenkint a föl-

det az óceánon keresztül megkerüli. Céljához el-

jutván, megöli az óriást s elhajtja a nyájat. Mikor

utóbb a rómaiak megismerkedtek H. mondájával,

s a maguk Hercules-ét (1. o.) vele azonosították,

ök ehhez az utóbbi munkához azt a mondát csa-

tolták, hogy mikor H. a uyájjal Itáliába jutott,

itt a késbbi Róma vidékén megpihent s mint-

hogy egy Cacus nev tüzet lehel óriás a barmo-
kat el akarta tle lopni, ezt megölte. Ily módon a

vidéket e félelmes rémtl megszabadítva, H. Róma
földjének els jótevjévé vált, kinek oltára a
fórum boarium-on (barom-tér) állott (1. Cacus). A
két utolsó munkája annak kifejezése, hogyan sze-

rezte meg H. a halhatatlanságot azáltal, hogy az

alvilágba és az istenkertbe is eljutott. Ugyanis
a Heszperidák (a. m. Nyugat leányai) aranyai-
máiért a legtávolabbi Ny.-ra, a lenyugvó nap su-

garaitól bearanyozott vidékre, az aranykertbe

megy. Odavezet útjában legyzi Egyiptom ke-

gyetlen királyát, Busirist (1. o.) s megöli Antaios

óriást, az Anyaföld (Gaia) íiát, kit csak magasra
emelve tud kivégezni, mert birkózás közben vala-

hányszor a földre teríti, az Anyaföld mindig új

ert ad neki. Végül ugyancsak ezen az útján meg-
szabadítja láncaitól Prometheust. így eljut a Hesz-
peridákhoz s megszerzi az isteni kert megiQító
gyümölcsét. (Más monda szerint az eget vállán

hordozó Atlas szerzi meg neki az almákat és ez-

alatt H. öt helyettesíti az égbolt megtámasztásá-
ban). Utolsó és legnehezebb munkája a Kerbe-
rosnak, az alvilág rz ebének a felinlágra hoza-

tala és visszamtele. H. a Tainaron hegyfoknál
leszáll az alvilágba, Theseust kiszabadítja fogsá-

gából, Alkestist kimenti a halál karjaiból, Hadest,

az alvilág urát megsebesíti, a Kerberosra bilincset

rak és felhozza magával.
Az örök ifjúságot nyújtó almák megszerzése és

a halál országával való dacolás által H. halhatat-

lanságot szerzett magának s biztosította a helyét

az istenek között. Most már Héra is megbékül s

a szolgaságnak vége van. A mondának ezután
következ része nem fzdik szervesen az eddi-

giekhez. H. beleszeret Oichalia (thesszáliai város)
királyának, Eurytosnjik leányába. Jóiéba. Hogy
a leányt megnyerje, az apát nyilazásban le kell

gyznie. Ez megtörténik, de Eurytos erre vissza-

vonja szavát. H. dühében Oichaliát elpusztítja, 8

a király ártatlan fiát megöli. Hogy a vórbünt le-

mossa magáról, Delphibe megy tanácsért, mitév
legyen. A jósisten, Apollón nem válaszol kérdé-
sére, erre az istennel harcot kezd. Végre meg-
kapja a választ : csak 3 évi szolgaság által tisz-

tulhat meg a vérbüntl. Hermes isten erre eladja
öt Oraphalo királynnek. A királyn szolgálatá-
ban megfenyíti az itónokat, Kyknost (Ares fiát),

a kerkopsok rabló népségét és Syleus rablót. Mikor
a késbbi mondaalakitás súlyt helyezett rá, hogy
a nemzeti hérosz u görög skor minden hadi válla-
latában szerepeljen, H. életének ebbe a koreza-
kába helyezték az argonauták vállalatában (1. o.)

és a kalydoni vadászatban (1. o.) való részvételét.

Utóbb még azt is regélték, hogy az asszony szol-

gálatába lépett hs e szolgaságban elasszonyoso-

dott, ni ruhában járt, ni munkákat végzett s úr-

nje, Omphale öltötte magára a hs oroszlánbrét.

Omphaleszolgaságából felszabadulván, H. Deia-
neira kezéért megküzd a vad Acheloos folyam-
istennel, ki hol bika, hol bikafej ember alakjában
jelenik meg a küzdelemben s csak akkor adja
meg magát, mikor H. egyik szarvát letüri. Ifjú

feleségével erre útnak indul. Az Euenosz folyón

Nessos kentaur erszakot akar Deianoirán elkö-

vetni, ezért H. megöli. A haldokló kentaur arra

kéri a nt, fogja fel a vérét s vigye el magával,
mert ha férje ruháját e vérrel megkeni, akkor
szerelmét örölcre biztosíthatja magának.Deianeira
követi a tanácsot s mikor a fent említett Jelé-

tl, az oichaliai királylánytól félti térje szerelmét,

Nessos vérébe mártott ruhát (a Nessos-ing)
vétet fel vele. A méreg égeti a hs testét, de a
varázserej ruhát nem képes magáról levetni.

Deianeira átlátván botorságát, öngyilkossá lesz,

H. pedig kétségbeesett fájdalmában felmegy az

Oita-hegyre, máglyát gyújtat s erre veti magát.
H. villámlás és menydörgés között felemelkedik

az égbe : istenné válik s Hebo, az örök flatalsi'ig

istennje lesz a felesége. Ez az apoteózis teszi

teljessé H. képét, mint a küzd férfi ideálját. De
megjegyzend, hogy H.-t e komoly, fenséges gon-
dolattal csak a dór faj ünnepelte, míg az athéniek

s általában az ión faj eltt H. a nyers er, a kul-

turátlan parlagiasság színében tnt fel s ezért

vázákon és az ú. n. szatirdrámákban H. mint
nagy ev, mint nevetséges izomember stb. szokott

megjelenni. De mióta H.-t Euripides hasoncimü
drámája fenséges hsévé tette, az ión talajon is

elterjedt H. komoly felfogása. A képzmvészet
legszínesebben gy mutatta be H.-t, amint fára-

dalmai után pihent tart. Ezt a motívumot hasz-

nálja a híres Farnese-H. és a mellékelt ábrán
bemutatott. K. e. I. sz.-ból való szoborkolosszus.

Herakli, l. Eregli.

Heraklianos, Honorius bizánci császár had-

vezére, Stilicho gyilkosa, ki o tettéért Afrika hely-

tartója lett. De midn innen a császári trónra vá-

gyott, sereg vonult ellene, mely t leverte, elfogta

és császári parancsra lefejezte (Kr. u. -ilé).

Heraklidák a. m. Herakles utódai. A görög
mondában Heraklesnek számos íla volt (közöttük

leggyakrabban Hyllos, Telephos és Thossalos em-
líttetik) s a dór nemesi családok, dinasztiák és

államok versenyezve arra törekedtek, hogy egy-

egy, akár a mondában hagyományozott, akár csu-

pán e célra koholt Herakles-fiútól származtas&ik
magukat, hogy H.-ként, a nagy nemzeti istenség

leszármazottaiként szerepeljenek. Ehhez a hiú-

sági motívumhoz hozzájárult az a politikai érdek,

hogy a Peloponnesosnak (Görögország D.-i részé-

nek) dór lakossága, mely bevándorlás útján ko-

rült a maga birtokába (1. Dórok), ezt a birtokot

legitim tulajdonaként igyekezett feltüntetni.Ezért

azt regélte, hogy Herakles halála után fia, Hyllos

párviadalban megölte atyja halálos ellenségét, a

peloponnesosi Eurystheus királyt s igy a Herak-
les-flaknak szabaddá tette az utat a Peloponnesos

felé, melynek birtokától Eurysthosus elzárta He-
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' a el-

;...o. Krfs-
it'mos tlai.— . .. .....u birtukúba

is N a spártai királyok,

kiN lálynak rövid élet
ki akoílon dinjtóztia is.

1 Ms Tarentbói, kit ugy
»ii: :isztalati gyógysMréssei-
rnr múvelöjét. H. adott dsö

i az u. n. siépitfeserek használa-

H.,\.UeraJdade8.
Heraklin. 1. Robbanószerek.
Heraklios. keletrómai csásiár, az ilynev af-

rikai helytartó Ha, a trónbitorló Pbokast 0- o.)

610. letaarttotta a trónról és maga lett uralkodó.

A í, n helyreállította a fegyelmet: EU'h

xz- sro€s perzsa királyt<')l sikerült több
híktj;ii ;

'"-2 -628) visszahódítania, aót Per-
zsiába ; CbosnXSs halála után pedig
fiával. Su.>.-.^,t-. uly föltételekkel kötött békét,

tuiíry a ttiri határok ismét érvényesek lesznek és

a porasáktol Jem''-^'-''""' -n elfoglalt Krisztus-

kerefBtfát viaszaka -pt 14.. a kereszt fel-

magasztaltatásának ^^ ,. A Krisztus lényére

vonatkozó teológiai vitákban H. békét akart terem-
teni az ortodox és a monopbysita párt között és

kiadott ogj" hitbeli t<>rvénjt. hog>" Krisztus ketts
lénye mellett is egy az akarat. E törvény i'y vitá-

kat keltett, melyekot hasztalan próbált (638) egy
rendelettel eloszlatni. A monophysitákat késbb
kiátkozták, de a maroniták t'elekesetöbMi sok
vonásuk fenmaradt. H. uralkodása utoliö éveiben
az arabok elfoglalták Sziriát és Egyiptomot Ke-
Téasel halála eltt (611 j két tiát, Konstantinost és
Herakleonast közösen utódaivá nevezte ki.

Heraklit. 1. HerakieUos.
Heraldika. I. Címertan.
Heraldikai diazek. l. Díszek.
Heraldikai és genealógiai társaság, 1. Ma-

füfar hiroUUkm és genealógiai túntaság.
Heraldikai mázak. A heraldikában a mázak-

nak három nemét i.smerjük: I. a fémeket: 2. a

szilieket "
> )>tin.()abröket. k fémek közfii a he-

raldüa < ' ismer. ú. m. as aranyat (sárga)

éaesiisto . Színben a horaldlka csak négy
aiint ismer: vörös, kék, zöld és fekete szint A
tObU szín : a barna, iiáseóin, vasszin, narancsszin

stt. nem heraldikai színek. Bgyedfil a bíbor szin

as, am^et az ^jabb heraldika mint ötödik színt

ismer. Bundabrt háromfélét ismer a heraldika,

ez^: a hemielin, amelynek alapszíne fehte, bar-

násfekete tincsekkel (ha az alapszín fekete, a

tincsed fiehérek. akkor visszás v. dUen-hramelin
a neve) : az evetb(^ (Eiseohtttlein) kédEesszürkés

és a mái ((irauwcrk) a pi^zst bevonó szürke ha-

bos bunda. A mázak alkalmaziaiaál négy szabály
tartandó s/ein eltt : 1. színre sirfttt, fémre fémet
bundabórre bundabrt rlTfrlnminf nem ssdMd;
2. minden máz egyenl beosQ. as arany nem eió-

kelbb mint a veres v. n kék (est a szabályt azon-
ban már a régi heraldika son követte) ; 3. az osz-

tott mezbe helyezett szinte osztott alak mázai-
nak váltakozni kell : 4. az egy nMsöbe helyezett

t^>b egj-nemá alaknak egyenl máznnak kell

lenni. Színtelen képeken a mázak feltüntetésén^

n^mi .Vi^ Luiíhma. IX. ÍM.

több mód ismeretes. A XVI. sz.-baa a planéták
jeleit használták erre a célra, a XVII. sz. eisó fMé-
bon kezdték használni a vonalkázást erre a célra.

amely eleintén rendsaemélkflli volt késbb asim-
l>an bizonyos rendszer fejldött ki, amelyet legeió-

szOr a belga J. Prancquart, az olasz Silveeter Petra,

a spanyol Caramuel, a német LoMcowttz kesdtek
alkalmazni. A jelenleg általánosan elfogadott he-
raldikai adnjelaést a következ tábla tttnteti M

:

(jres helyek betöltésére, valamint hogy a fteie-

ket a színtl megkülönlKiztessék, a him v. da-

maszkozás alkalmaztatik. amely levél v. voniü-

szer díszítraénybl áll s amelyet már a XIII.

sz.-ban alkalmaztak a pecséteken. Dlt pajzscíme-

reknél a vonalkázás a pajzs tengelye irányában
történik.

Heraldika növényei 1. Cimerrvk^ény.

Heraldns. 1. HérauÜ.
Herapatit, herapathU. kénsaras jódkiniH. K

vegyület úgy készül, hogy kénsavas kinint ecet-

savban oldanak és a forró oldathoz szeszt ée kevés
kénsavat, majd alkoholos jódoldatot elegyítenek

;

az oldatból kihléskor a H. táblás, rombos kris-

tályokban kiválik. B kristályok átes íiteyaél

halványzöldesek, ráes fénynél fémes-zlHdeic. A
fényt a turmalinnál ötszörte ersebben sarkítja.

Hideg vízben ágyszólván oldhatatlan, forró víz

kissé oldja, szeszben könnyebben oldódik.

Heraazkov Mihály, orosz költ, 1. Cherwtdcov.

Herat, 1. tartómat^/ Afganisztán ÉNy.-i ré-

szében Perzsia, az oroszok birtokában lev torko-

mán-föld. Las. Szeisztán és Kandahar közt mint-

egy im,iy(K) km' területtel és 750,000 lak. A
tartomány íttl^je, ktüöiöseo a H^-Rod és Parrah-

Kud folyók völg>'ébeii igen termékeny s gabona-

nemüek, szll és gyfimöles a fbb termékek. A
lakosság nagyon kevert, uralkodó faj az afgán,

mellettük fiUeg a tortcománok vannak nagyobb
többségbon. A tartomány 7 kertUetre oszlik. —
2. H; az ngyanily nevfl afgán tartomány Qvá-
rtua és annak egyedOli fontosabb helysége, a Heri-
Rnd völgyében, mintegy 50,000 lak., akik tDleg

sznyegeket és rsaaviaet késsíteMiL A szflk ut-

cákból állóváros leg)elentékeqy«hbépUelBakháBÍ
palota. H. jelentsége fleg sztratégial fontosságá-

ban rejlik : a város a perzsa, orosz és afgán haiár
köz<>lében fekszik és ez az oka, hogy o^ sokssor
vált hódító népek zsákmányává. AUltóliBg Nagy
Sándor alapította Alexandria Ariana néven. A
VII.sz.-banazarab kalifák egén Khoraassáimal
együtt elfoglalták. Ibn Kankai a X. és Ibn Batota
a XIV. sz.-ban szépségét és nagyságU nem gy-
zik eléggé magaszt-i?-' ''^»' '^""•rr hatalmábajn-
tott, akinek utódai :

> 'dalom és tudo-

mány ssékhelyov , „ ^lála után 1507.
azöJbég ves* t taei, de 1510. már
isnétpwasa k > hz .iftmnok, 1736.
megint a per / aíjgánok
foglaltakéi. 1^^ Az aagol-

afgán habomban a perx.*<ák újm mefdci.sérk^tték az
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elfoglalását, de a H.-iak bátorsága és az angolok

diplomáciai védelme megmentette. Perzsia e kí-

sérleteket még ezután is megújította, de az ango-

lok e törekvéseit meghiúsították. 1863 óta afgán

birtok.

Herat-rnd, 1. Heri-rvd.
Herand (ejtsd: heroi),John Ábrahám, angol költ

és kritikus, szül. 1799. Londonban, megh. u. o.

1887 ápr. 20. Kereskednek készült, késbb több

folyóiratnak munkatársa és a Fraser's Magaziné
segédszerkesztje lett. Számos költeményt, re-

gényt és tragédiát tett közzé. 18 i9—68-ig az

Athenaeum, 1x68—79-ig pedig az Illustrated Lon-

don News színi kritikusa volt. Nevezetes iroda-

lomtörténeti munkája : Shakspere, his ínner life

as intimatod in his works (1865).

Hérault (ejtsd: éró), 1. folyó (az ókori Araurü)
Dél-Franciaország Gard és H. départementjaiban

;

a Cevennekben a Mont Aigoual (1567 m.) lejtjén

ered, fölveszi a Claront, Agde mellett a Földközi-

tengerbe ömlik. Bessantól kezdve hajózható. Agde
fölött a Canal du Midi keresztezi ; 197 km. hosszú.

2. JT., délfrancia département, a Languedoc
egy részébl alakult ; határai : Aude, Tarn, Avey-
ron, Üard département-ok és a Földközi-tenger,

területe 6224 kni^, 480,484 lakossal. Arrondisse-

mont-jai : Béziers, Laléve, Montpellier és St. Pons

;

fvárosa Montpellier. V. ö. Geographie gene-

rálé du départ. de l'H. (Montpellier 1891—1899,
2 köt ).

Hérault (ejtsd: éró. lat. Heralduft), Didier, fran-

cia jogtudós és filológus, szül. 1580 körül, megh.
Parisban 1649 jún. 19. Már tizenkilenc éves korá-

ban a görög nyelv tanára volt. Utóbb protestáns

volta miatt megfosztották ettl az állásától, mire
Parisba ment, ahol mint parlamenti ügyvéd élt.

Müvei : Rerum judicatarum libri II. (Paris 1640)

;

Observationes ad jus atticum et romanum (u. o.

18.0) ; Amobii disputatio adversus gentes (u. o.

1605) ; Tortulliani Apologeticus et Minucius Félix

(u. 0. 1613).

Hérault de Séchelles (ejtesd: éró dö szeseii), Jean
Marié, francia forradalmár, szül. 1760., megh.
1794 ápr. 5. Nemesi származása dacára 17S9. a
forradalomhoz csatlakozott s részt vett a Bastille

bevételében. 1791-ben a törvényhozó gyíllés, 1792.

a konvent tagja lett. Itt Danton hívei közé tar-

tozott s azzal együtt intézte a jóléti bizottságban

a küls politikát. 1793 jún. 2. volt a konvent
elnöke, mikor Henriot a nemzetrséggel a girondéi

képviselk kizárását kierszakolta. Késbb Dan-
tonnal együtt a mérsékeltekhez tartozott ; ezért

Robospierre elfogatta ket s a fonmlalmi törvény-
szék ítélete alapján ápr. 5. kivégeztette.

Ilerb. v. Hb., növénynevek utánWilliam Her-
bert angol lelkész (1778—1847) nevének rövidí-

tése (Amaryllidaceao, London 1837.).

Herba (lat.) a, m. f v. növény. Fleg patikai

nevekben gyakori. H. et summitates (a. m. a szár
csúcsa) Absinthii, 1. Ariemiaia. - H. alsines, 1.

Sellaria. — H. asporuginis, 1. A.fpejtigo. - H.
botryr>8 mexicanae, 1. Chenopodimn. — H. bor-
ragiiiis, 1. Boirago. — H. buglossi, 1. Atracél. —
H. cannabis, I. lu-nder. — H. cannabis aquaticae,
i. Bideiis. — H. et radix cannabinao aquaticae
sou Cunigundae, 1. Eupatorium. — H. cardui be-

nedicti, 1. Gnicus. — H. centaurii lutei, 1. Ghlora.
— H. (et summitates) centaurii minoris, 1. Ery-
thraea. — H. cerinthes, 1. Cerinthe. — H. cheno-
podii ambrosioidis, 1. Ghenopodium. — H. cum
íloribus galeopsidis, 1. Galiopsis. — H. cochlea-
riae, a Cochlearia offlcinalis (1. o.) füve. — H.
conii, a foltos bürök füve, 1. Gonium. — H. con-
vallariae, 1. Gyöngyvirág. — H. cynoglossi. 1. Eb-
nyelvü fü.

— H. cynoglossi minoris, 1. Echino-
spermum. — H. erucaginis, 1. Bunias. — H. da-

miana, 1. Turnéra. — H. galegae, 1. Galega. —
H. galeopsidis, 1. Galeopsis. — H. genistaé tinc-

toriae, 1. Gmista. — H. gratiolae, 1. Gratiola.
— H. hedorae terrestris, 1. Glechoma. — H. her-

niariae, 1. Herniaria. — H. hyoscyami, 1. Hyos-
cyamus. — H. jaceae, 1. Árvácska. — H. ledi

palustris, 1. Ledum. — H. linagrostis, 1. Erio-
phoium. — H. lobeliae, l.Lobelia.— H.lunariae,

1. Botrychium. — H. majoranae, 1. Origanum.
— H. meliloti, 1. Melilotus. — H. millefolii, a kö-

zönséges cickafark füve, 1. Achülea. — H. ori-

gani, 1. Origanum. — H. parietariae, 1. Pariefaria.
— H. polygalae amarae, 1. Polygala. — H. pul-

raonariae maculosae, 1. Pulmonaria. — H. pulsa-

tillae, 1. Anemone. — H. rutae, 1. Ruta. — H.
rutae caprariae, 1. Galega. — H. salviae, a kerti

zsálya levele, 1. Zsálya. — H. satm-ejae, 1. Satu-
reja. — H. serpylli, H. thymi, 1. Thymus. — H.
trifolii febrini, 1. Menyanthes. — H. violae trico-

loris, az Árvácska (1. o.) füve. — H. et flores

tanaceti, 1. Ghry.mntheinum. — H. verbesinae
aquaticae, 1. Bidens.
Herbardus, domonkosrendi szerzetes, Magyar-

országból származott Olaszországba. 1262-ben
bergamói püspök lett. Mint író : Tractatus adversus
haereses ; Commentarius in septem psalmos poe-

nitentiales és Sermones de tempore cim mun-
káival tnt ki.

Herbarinm (lat.), 1. Növényffyüjteinény.
Herbart, Johann Fi-iedrich, néinet Ölozófos,

szül. Oldenburgban 1776 máj. 4., megh. Göttingen-

ben 1841 aug. 14. H. 18 éves korában a jenai egye-
temre ment, hogy Fichtót hallgassa. Nagy hajlan-

dóságot mutatotta termószottudományokhoz.föleg
pedig a matematikához, zenei tehetségét is kim-
velte. 1797-ben neveli állást foglalt el Bemben ;

itt fogantak meg benne késbbi rendszerének csirái

s jövbeli pedagógiai tevékenységéhez Pestalozzi-

val való személyes érintkezésébl ugyancsak itt

merített ösztönzést. 1802-beu magántanár a göt-

tingoni egyetemen, 1805. rendkívüli tanár, 1809.

rendes tanár Königsborgben, ahol pedagógiai sze-

minárimnot is alapított. 1833-ban visszat*''rt Göttin-

genbe, mint a tílozótta rendes tanára s ott halt meg.
H. nagy rendszeres müvei a következk : Allgem.

Pádagogik (1806); Hauptpunkte der Metaphysik
(1806—1808) ; Allgem. prakt. Philosophie (1808)

;

Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (1813)

;

Lehrbuch der Psychologie (1816) ; Psychologie als

Wissenschaft (1824—25) ; AUgemeine Metaphysik
(1828—29). Ezeken kívül számos kisebb mvet s

értekezést irt; összegyjtve e'óször 1850—52.
jelentok meg mvei Hartenstciniól kiadva, 12 kö-

tetben; azóta több ízben. Százéves fordulóján szü-

letése napjának, 1876 máj. 4. mellszobrát leplezték

lo szülvárosában.
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H. rendssere. Pichte tanításának közyetetlen

hatása alatt, Kant rondazeréböl indul ki, csak-

hoK>' Ficbtóvol ellentétes irányban. Kant azt ta-

nította volt. ho^y Ismoretünk csak a tapasztalat

körére vonatkozik, a magánvaló (Ding an sich)

megismerhetetlen. Fichte az idealisztikus irány-

ban ment tovább. H. ellenkezleg a tapasztalat

fo^'a ' uja tovább fejleszteni. A tapasztalat

oly at szolgáltat, melyek, hogy igazi

mt'!.M>miMi-.>.i adjanak, további feldolgozást (Bear-

beitunjf ) kivannak meg s e feldolgozás különböz
fajtái szerint alakulnak a fllozófla különböz ré-

szei. Ha a foi^alniaknak csak formáját tekintjük,

akkor származik a logika, mint az a része a tllo-

zdának. mely a fogalmak világosságát s a fo-

galmak kapcsolatát tárgyalja. A logika tehát (mint

Kant is mondja) tisztán formai tudomány. Ha
azonban a fogalmak tartalmát nézzük, kitnik,

hogy bármily kifogástalanok is logikai telcintet-

ben, némelyek mégis ellentmondásokat foglalnak

magukban : ez(>ket az ellentmondásokat a fogal-

mak további feldolgozása által, kiegészítés utján

meg kell szüntetni, ami a metafijika feladata : ez

tehát a tilozótla második része. A metafizikához

kapcsolódnak alkalmazásai az emberi tudás f-
ágaira : a lélektan, természetfllozóöa s íilozóüai

vallástan. Kzektl a fogalmaktól különböznek

azok, melyekhez elménkben a tetszés vagy nem
tetszés járuléka csatlakozik. E fogalmak tudomá-
nya az esztétika, melynek alkalmazása g^-akor-

lati tudományokat szül, gyakorlatiakat, mert út-

mutatást szolgáltatnak a tetszés kelté.sérp. Ezek-

hez tartozik az erkölcstan is, mint az általános

esztétika egyik ága. Etikán és pszichológián alap-

szik a itevdésian, melynek amaz szabja meg a

célt, emez szolgáltatja a cél elérésére szükséges

eszközöket A neveléstant H. részletesen kidol-

gozta, ei^'szersmind gyakorlatilag is alkalmazta.

H. metafizikája egyszer szubstanciákat, «reale)»-

kat veez föl (pluralizmus), melyek némileg hason-

lítanak Leibniz monászaihoz. egységesek, eg>'-

szerüek, megismerhetetlen minségek. De ezek

a «realékj> nem realisztikus természetek, a név

lélrevezet. Ezekbl építi föl a világot, igen mes-

terségéé konstrukcióval, a vonatkozások mód-
szere útján : ez a metafizika nem ellenkezik ug>'an

atermészettudományok alapfogalmaival,de semmi
hatással nem volt rájuk. I>egnag>'obb hatása volt

H.-nak a lélektanra és pedagógiára. De a lélektan

további fejldésében messze eltért H.-tól és a pe-

dagógiában való uralma is szúkebb határok közé

ssorulL Neveléstana nagyon elterjedt Német-
onsigban, Ausztriában és részben nálunk is. Né-
metorKsáífban Ijotze is. az újabb fllozófosok közt

a legkiválóbb, némely fonto.s pontban rokon H.-tal,

azonban joggal tiltakozik az ellen, hogy egysze-

ren H. iskolájához számítsák. H. követihoz, kik

közt azonban s/ámosan eredetiségüket is érvé-

nyesítették, tartoznak: Drohisrh, Ilartenxtein,

Exner, Strümpell, VVnitz. V(dkmann. ZUler, Stoy,

JUihn. Thilo. ÍMnÜmL SihiUing, Lazarus, Bo-
nitz, Zimrtymuinn, Sahlotcslq/, Flugd. Drhnl,

lÁtulner, Durthk s mások. Az iskola

18tí0— 75. a Zeiischrifl für exacte I'i

volt, melyet Allihn és Ziller szerke&rtettei^, kcsodo

folj-tattaFIügel. Nálunk Kármán Mór H.-ból in-

dalt tigyaa ki és pedagióglid alkotásainak néme-
lyike H. eszméinek nyomát mnta^a, de utóbb
nevezetes pontokban eltért H.-tól és i.skolájától,

melynek eszméit egész önálló módon gazdag gon-
doIatn>ndszer^>ben csak értékesíti.

Irodniowt, Thilo, H.-« VMdieMte ua dto PhOoMfkte, (HSm-
bur? 1875; Drobiach, Obar 41a PortMMuf dar PUloaopUa
darch H.. lieipzi^ 1876 ; KOale, Ma pld. Sohala H.-fl aad ikra
lielire, OOtanloii 1889; Wa^ier B., VoIlsUadl«« DanM-
loB^ der Lehra U.-*, 6. Idadi* liaagwMilM 1891 ; ZiauaanBaaa
R., Periodea io B.-» phllcMoplMham OtUtatguetg, Wien 187C;
0. Klgel. Die Bedeatang der Metaphysik H.-« ffir die Oa-
fTeowart, 1902; Gockler, La Pédacoffie de H., Paris 1906.

A maj^ar H.-irodalom biblioeralUjAt taaeáUitotta Waid-
apfel János, a Macryar Pedag^U 1896. éri 8. nselébaa.

Herbatea (nav), 1. Téa.
Herbeck, ,/okann, osztrák zeneszerz és kar-

mester, szül. 1881 dec. 25. Bécsben, megh. u. o.

1877 okt. 28. 18.6-ban a Wiener Mánnergesang-
verein karnagya, 1858 a konzervatórium tanára,

1859. a Gesellschaft fur Musikfreunde mvészi
igazgatója, 1866-ban a Hofoper els karnagya,
1870. a HofoiHjr igazgatója lett. Szerzeményei kö-

zül külünösc»n nevezetesek férfikarai, dalai, miséi,

szimfóniái. Életrajzát megírta fia, Ludwig:
Joh. H., ein Lebensbild (1885). V. ö. Hanslúk,
Suite (1884): Aus neuer und neuester Zeit (1900).

Herbe de la Trinité (nOv.), 1. Árvcu'ska.

Herbemont-szU.direkttermö amerikaiszll-
fajta. .Miliardt't szerint a V'itis Ae.stivalis, a Vitis

Cinerea és Vitis Vinilera keresztezésébl szár-

mazik. Levelei nagjok, a szederfa leveléhez ha-

sonlók : fürtje nag>', kicsiny sötétkék bogyókkal.
Meleg, nyirkos talajt kivan, száraz talajban ellent-

álló képessége szenved. Sima vesszrl nagyon
nehéz szaporítani. Ma egyébként kevés jelent-
sége van, mert mint direktterm nem feleit meg
a várakozásnak s bora sem elégíti ki az igé-

nyeket.

Herberay des Essarts (aitad: ert>fé dea«a>árx

Xicolat d\ francia író, szül. Pioardiában s 1552
körül halt men. Mint I. Ferenc tisztje, királyával

együtt 1526. Madridban fogságba került s itt for-

dította le az Amadis de Oaula c. spanyol hsi re-

gény els 8 könyvét <els kiad. Paris 1540—48).

melynek óriása hatása volt úgy az úri világ er-

kölcseire, mint a francia idealista regény kiala-

kulására. V. ö. Bourciez, Les moeurs poUes et la

Uttératnre de cour soos Henri II. (Paris 1886).

Herberger, Valerinus, a protestáns asskéta-

irodalom egyik legkiválóbbilca, szül. Nagylengy^-
országban Franstadtbui 1662 ápr. 21., megh. n. o.

1627 máj. 18. Tanitö, diakónus t'»< l«>lkész volt

szülhelyén. Számos ú'ata közttl nevezetesebbek

:

Die evaíigeiische Herzpostille (úi kiad.. Berlin

1853) : Die epistollsche HerzpostUle (új kiad., o. o.

1852) : Gleistliche Tniuerbinden. 32 halotti egyházi

beszéd (i'u kiad., Halle 1854). V. ö. Orphal,\^ale
rinus H. (Leipzig 1892).

Herberstein. 1. Adom, báró. Mátyás föheroeg

(Rudolf király öccsének) bizalmas embere, megh.
Bécsben 1626 máro. 4. Midn a szultán a zsitva-

toroki békét végrehajtani vonakodott. H. Rimay
Jánossal 1606 máj. 8. Konstantinápoíyba indáit,

ahol meglepetésére a nagyvezir a békeszeniMés
egy hamisított példányára hivatkozott és csak
nagynehezen fogadta el a hiteles szöveget az allni-

dozások alapjául. Midn H. észrevette, hogy fára-
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dozása dacára nem ér célt, visszatért. 1612-bon je-

len volt Mátyás király koronáztatásán, 1618. pedig

a felkelt csehekkel alkudozott az udvar nevében.
V. ö. H.-s Gosandtschaftsreise nach Konstanti-

nopel; H. v. Zwwdinek-Südenhorst: Geschichte u.

Goschichten neuerer Zeit (1894).

2. H., Siegmund, báró. osztrák diplomata és

történetíró, szül. Wippachban (Krajna) 1486 aug.

23., megh. Bécsben 1566 márc. 28. Miksa ós

V. Károly császárok szolgálatában több fontos

diplomáciai küldetésben járt. Két izben járt Len-

gyel- és Oroszországban (1516—18 és 1526).

Ezen útjainak tapasztalatait egy munkában tette

közzé: Rerum moscoviticarum commentarii cí-

men (Wien 1549), mely sokáig alapvet mve
maradt Oroszoi*szág történetének és földrajzá-

nak. Újabban Starczevsky adta ki a Scriptores

exteri saeculi XVI. históriáé nithenicae c. gyj-
teményben (Berlin és Szent- Pétervár, 1841—43,

2 kötet); H. önéletrajzát (1553-ig) Kovachich
Márton (íyörgy adta ki (Sammlung Kleiner noeh
ungedruckter Stücke, I. köt., Buda 1805).

Herbert, 1. Edu-ard, lord H. of Gherburt/, an-

gol filozófus, az ú. n. doizmus megalapítója, szül.

E>'ton-on-Severnben,Walesbenl583., megh. 1648.

Tanult Oxfordban, sokat utazott Franciaország-

ban, F'landriában, Németországban, Svájcban,

Olaszországban, kalandos életet élve. 1616. a
francia udvarnál követ lett, 1625. Irland peerje,

1630. angol peer, Cherbm-y báró melléknévvel.

Mikor a király s a parlament közt viszály tört ki, a
parlament pártjára állt. Fmve: De veritate

pro ut distinguitur a revelatione, a verosiraili, a
possibili et a falso (Paris 1624). Késbb mintegy
folytatta ama müvét ezekben : De causa errorum,

els rész (második nem jelent meg) és De reU-

gione gentilium, orrorumque apud eos causis 1645.

H. a közös, természeti vallásigazságokat keresi

ö a következ öt tétolt állapítja meg ilyeneknek

:

15gy legfbb lény léte ; o lény tiszteletének köte-

lessége ; erény s jámboi-ság az istentisztelet leg-

fontosabb részei ; a megbáná.s követelése, ha ebben
vétettünk ; a bún megtorlása, az erény jutalma-

zása ebben s a íoldöntuli életben Isten jóságánál s

igazságánál fogva. Minthogy így a vallást az ész-

bl szánnaztatja, rendszere vallási racionalizmus-

nak is nevezhet. Ó tle származtatják magukat
az angol deisták : Toland, Collins, Tindal stb. H.

önéletrajzát kiadta i'ijra Leo (1886).V. ö. Rénmmt,
Lord H. of Cherbm-y (Paris 1874).

2. H., .John Rogers, angol fest, szül. Maidon-
ban (Essex) 1810 jan. 23., megh. 1890 márc. 17.

A londoni akadémián tanult s egyaránt hlrasvolt

mint génre- ós arckópfostö. Fkép az udvari kö-

rök kedvelt<!'k. 1846. meghívták, hogy az akkor
elkészült új parlamentbe bibliai tárgyú képeket
fessen. B festményei közül nevezetesok : a Sinai

hegyrl lejöv Mózes, Salamon ítélete, Dániel az
oro.szlánbarlangban. stb. 1846-ban H. az akadémia
tagja lett. Egyéb képei közül említendk: Desde-
mona Cassióért könyíirög : A kereszténység ter-

jesztési* Rretagnobaii : Szt. (íergoly római gyer-
mekeket énekelni tanit stb.

3. H.. Victoi; ír zeneszerz, szül. Dublinlx'U

1859 febr. 8. Stuttgartban lett jeles gordonkam-
vész. 1886 óta New Yorkban él, hol neje o})erai

énekesn ; saját zenekarát igazgatja. Zenetani
kompozíciókon kívül különösen operettjeivel ara-

tott sikert (The singing girl, Cyrano de Bergorac,
Babette).

4. H., Wüliarii. 1. Htrh.
Herbertek. A hatalmas apjuk révén fölfelé ka-

paszkodó fiuknak gróf Károlyi Gábor adta e ne-

vet. A dolog eredete az, hogy Bismarck hercegnek
is, Gladstonenak is volt Herbert nev fia. Gróf
Károlyi Gábor 1889 jan. 25. a védertörvényjavas-
lat tárgyalása alkalmával használta e kifejezést.

Herbertshöhe, helység Német-Ujguineában.
a gyarmati kormányzó székhelye.

Herbette (ejtsd: erbett). jMÍe.f, francia diplomata,

szül. 1839 aug. 5., megh. 1901 dec. 17. Parisban.

Jogi tanulmányainak végeztével a külügyminisz-
tériumban nyert alkalmazást, azután több fontc«

küldetésben járt és meghatalmazott miniszterré

nevezték ki. 1876-ban tagja volt az Al-Duna-
bizottságnak. 1878. pedig Waddington miniszter

kíséretében a berlini kongresszuson vett részt.

Ferrynek mérsékelt politikáját megtámadta a

Télégrapho-ban, egyúttal pedig Froycinet politi-

káját támogatta, amiért 1885. áUamtanácsos és

a külügyi hivatal egyik osztályfnöke lett. 1886—
1896-ig berlini nagykövet volt. Müve : Íjos condi-

tions du travail en Allemagne (Paris 1890).

Herbich Ferenc, geológus, szül. 1821 jan. 15.

Pozsonyban, megh. 1887. Kolozsvárott. Közép-
iskoláit Czernowitzban végezve, 1840-41. Bécs-

ben orvosnövendék lett. 1841—44 között Selmecz-
bányán tanult s mint bányamérnök 1845—54
között Bukovinában mködött. 1854-ben vissza-

jött Magyarországba és itt különböz erdélyi bá-

nyáknál szolgált. 1869-ben az Erdélyi Muzeuni
rének választotta s ilyen minségében 1875. a

kolozsvári egyetem bölcsészetdoktorává avatta ;

1879. bányatanácsos lett. Fmunkája a Székely-

föld földtani és ÖHlénf/tani leírása, amely 1 tér-

képpel és .32 táblával a m. kir. Földtani Intézet

Évkönyvének V. kötetébon 1878. jelent meg >

amely még ma is legalaposabb munka a Székely-

föld geológiájáról. . Igen értékes paleontológiái

mve az Erdélyi Érczhegyséy mészkszirtiein/'/,

faunájáról szoíó tanulmánya, amely 21 táblával

a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvének V'Ill. kö

tétében 1886. jelent meg. Ezenkívül számos né-

met nyelv értekezést adott ki Enlély barnaszén-

telepeirl, a vargyasi viu-<bányákról. Borszék geo-

lógiai viszonyairól s a Kolozsvárott javasolt ar-

tézi kútról. Életét s mködését a Kolozsvárott

megjelen Orvos -természettudományi Ért«^sít<"i

1887. évi IX. kötetébon részletesen ismerteti.

Herbiferus (lat.) a. m. fterm. fvel bentt.

Herbipolis, Würzburg latin neve.

Herbivora (lat.) a. m. növény-, föevö ál-

latok.

Herblay, HertH. francia operettkoraponista.

szül. 1872. St. Maudé-ban. Operettjei közül ma-
gyar .színpadokon is megfordultak : A fecskefé-

szek (Les hirondelles : tárgyát Konfi .lóZvsef is

felhasználta A fecskék c. operettjében 190Í): Bo
hémszerelem (La petité Bohémé, megzenésített

jelenetek Murirer Vio de Bohéme-jébl, 1906);

Ma'mzello Trompette (1908).

Herborista (franc.) a. m. orvoss^ágfö-áru.^.
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Herbort von Fritzlar, középkori ném^t költó,

aki Horiuanii thiirin>riaitartománytír«''

sából lUííi's 1217 kö/.t Bonoit do Sa
fnt! : iRoinan de Troie, Iciadta Jui.v. i'aiia

is: irta Liet von Tmie c. terjedelmes

koití'iii.'iiyi.

Herbst, 1. Eduárd, oestrák áUnmféiHú, szül.

búCBban 1820 dec. 9., mo^h. u. o. 1892 jón. 2ó. A
MIMÜiyog tanára lett 1847. a leinb(>rgi,lHH.pedig

« pnfcgsi o— • -n. Az alkotmányos tia bekö-

«ritait^ a {)olitikai (tályára lépett é^i ni-

»»•/ -sze

Toli . , litáris

kü2iiieiineki)«>ii. ui .iátnm télmon-

dá^át Rüvottt:'k. I> n tagja lett az
AuorsptTír Caiio.s linvii: fniukiete alatt me^rala-

kolt 1. alkotiimnyos (jx.Lmií) minisztériumuak,

iiielybon az igazságü^i tárcát vállalta. Ebben
i48 állatiban számoti üdvös reformot létesített.

1870 oli'jém elvtársaival együtt beadta lemondá-
sát. Kxóta a parlamentáris ellenzék padjain fog-

itiJt .'ihoonan a németek begemoni^át
V'.- . Potocki- és Hohenwart-félo federa-

li>jn,Nii> Kiioinetek ellen alegkin/' *' '!) tá-

niudá<< lkat intézte. A federalisztik r bu-

kása után (1871 okt. 30.) a néiiu'i iüiair-z:tériu-

inok oUen L< s/fmélyes jelleg hareot folytatott,

iura kcr" "n azokat, hogy a lengyelekre,

német k la és az ó-csehekre támaszkod-
jan-v"-' '• i.-,78. a kormány Bosznia okku-
pál.. /te, .\ndrá.>>sy mindenekelótt H.-ot

ípaXi. : :-.-'gni'emi e hódító politika réázére,

de ea as eiaft pillanattól kezdve mindenképen
eUanorte as okkapádót és párthíveivel együtt

emcBsk a delegAcióban. hanem a birodalmi

gylésen is a leghelyesebben kikelt ellene. Csak
ddön a császár az .\uorsperg-kabinet elbocsá-

tása atán (1879 ang. 2ld.) gróf Taaffera bízta az

ligrek seae/téetíi, vette észre H., hogy túlltt a

eókm. A sanAba atomit német ellenzék élén H.

tfei- és halálharoot folytatott a federalisztikns-

Uerikális oélok felé haladó Taaffe-kabinet ellen.

1879—85-ig folytatta H. ezt a küzdmet törhe-

tetten ervel és pártjával nemegysnr lesaavazta

^-'-'-ztériumot. mely azonban nem tartván

írliunontárís kormánynak, nem mondott
üól. Több alapos jogtudományi munkát
ilbuch des österreiotscben StrafnH'ht.s(2

.^;.. ..ion 1855, 7. kiad. 1882—84) ; Die gnmd-
aütadidien Entaeheidongen des obersten Gerichts-

bofes ttbw Pragen des österr. Strafrechts (o. o.

185'^. 3. kiad. 18ö7 és 1860. pótlékot esatolt e
munkához) : Binleittmg in das österr. StraArecht

(1860. 2. kiad. 1871).

3. H., JohartH Friedrich Wükelm, német
^ioológus, szül. Petershagenben. Minden mellett

1743., meghalt Berlinben 1807. Kiválóan a rova-

rok tanulmányozásával foglalkozott s ide vonat-

kozólag tubb uiúv et írt : Anleitnng zur Kenntnit^

fier Insektcn (Berlin 1784-86. 3 köt.) : Naturge-
«hlchte der Krabbeu und Krebse (1782—1804,
3 köt) ; Natursystem der ungeflilgelten Insekten

(1797 1800, 4 füzet) ; Naturgeadiichte d. in- und
anslándischen Insekten (JsMonaicy-val. Berlin

1782 1806, 21 kötet).

magyar kffej«aéae törtÉdetí

"lökös cínuMks
ryik iü, raéflüi

't ki.

lyen

ik.

'<fUt,

Heroeg, köz^
alapra láyeg*'-

méltóságnak, i

is magárnak az uxuikuduuak
ill. maradt meg ; e vonatkozn-
tárg>'alandót /é7eyíe){cm-nek(l. o.j i

I. A diu:, Herzog (fr. duc, ol. d"
ang.Dukej címe a germán ósalkoima::

nyúlik vissza. Azuk a népek, m'>iy*knok

nem volt, hábon'i Psotéb«'n vezért, asaa itcrtvu-ui

választottak, kit a római írók megfelel Möval
(/ttjr-nak neveztek. Enn"'-- ••' int..vin»nvn"k em-
lékeképpen a római biii' tke-

zott germán államukbau :. imi

szempontból több grófiság (1. o.) •

val alakított magasabb kormány/
nek H.-ek állanak az élén. A frank biro

a ü.-ek idvel az állam egységét is ve.</.

hatalomra tettek szert, ktUönösen ott, ahui a ü.-

ség területe összevágott egy-egy törzs vidékével

;

Nagy Károly el is törölte a H.-ségeket. De g> enge
utódai alatt, kivált a biixKlaUmi K.-i részében, a
késbbi HémeUnszághan újra keletkeznek a torz.si

H.-ségek (bajor, sváb, szász stb). \ H. tiszte is

királyi hbér lévén, örökletessé válik, miként a

gróti hivatal, és csakhamar patrímoniális tarto-

mányurasággá fejldik. Ezért a XI. sz. óta H.-i

címet vesznek fel olyanok is, akik területileg

összefügg több gr('>&ágot egyesítenek a kezük-
ben ; a XII. sz.-ban már maga a király emel
H. gé egj'-eg>' gnjfot (pl. 1. F'rigyes 1156. az osz-

trák .Markgrafot), ami viszout véget vet a H.-i

cím önkényes felvételének. Noha a H.-i név is a
í-saládi név alkotó részéül örökös cinmié lett.

amely a család tagjait megillette a tartomány el-

vesztése után is, a H.-i cijimek magában való,

puszta adományozása a német birodalomban nem
vált szokássá ; sót a tartományaikat elvesztett

néhány régi H.-i család kihalván, a H.-i cím a
középkor vége óta ténylegesen mindig kapcs<dM-
ban maradt a tartományurasággal ée már eimél-

fogva is megmaradt a német birodalom legmaga
sabb frendi címének. A római szent birodalom
felbomlásával a U.-ek, kiknek javarésze idköz-
ben s azóta magasabb (nagyhercegi : [d. MeeUeii-
burg, Oldenbarg, vagy é^n királyi : pl. Bajor-
ország,Wflrttemberg)dmet vett fel, mindannyian
szuverénekké lesznek : ma is uralkodói a Néaet-
birodakHneg>'ík másik államának. A HenogoiiBe
ennélfogva oem is adomány tárgya sem a német
államokban, sem AnsMriábíw. Teyességgd Uvé-
teles, elszigetelt jelenség, hogy 1890. a porosz
király Bismarckot a Herzog von Laa^ibarg címé-
vel. 1909. pedig 1. Ferenc József királynak mint
osztrák császár Pereuc Ferdinánd kir. H. nejéi,

Chotek Zsólla grófnt, ki már 19U0 óta a FiirsOm
(1. alább) von Hoheaberg örökös dmét viselte, as
utódokra ki non teljesíteti Heraogm von Hoben-
berg címével ruházta feL OUuMrsiágbím, habár
ott I8ö9-ig dtica több állam onkDdójának volt

a dme. az imazta örökös cimiU is adományozta-
tik : nem is legelök^bb cime as iAaet arisztokrá-

ciának. FramciaorstágboM már a közekor végén
jutott a dMe név a paszta cünsaerOség és önáUó
adományoztatás stádiomába: a királyok rendaase-

rint apaii (1. o.i m^tóságával együttséén osztn-
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gatták ; a királyi család tagjainak prim'eü (du

sang) jelölése folytán itt is a prince cime (1. alább)

lett"az elkelbbik. Angliában a.Duke címe befeje-

zetten, készen, családi örökös címül vétetett át

Franciaországból a XIV. sz.-ban ; eleinte csupán

a királyi család körén belül adományozták. Még
ma is az angol királyi család sok tagja viseli a
H.-i címet valamely tartomány vagy város ne-

vérl, épúgy mint az olasz királyi ház és a régi

francia dinasztiából kisarjadt Orléans-család tag-

jai. Magyarországon a királyság megalapítása

óta a (területi jelzvel egybe nem kötött) H., dux
név a királyi család tagjainak címe ; az ország

egy-egy részérl H.-eknek az Árpádok, majd Nagy
Lajos alatt csak azok a királyi H.-ek neveztet-

nek, akik az illet országrészt kormányzati terü-

letül kapták. A XIV. s a XV. sz.-ban a nyugat-

európai példák hatása alatt néhányszor egy-egy
nagyobb, közvetlenül a király rendelkezése alatt

álló terület H,-i címmel együttesen adományozta-
tik, aminek els esete a fogarasi H.-ségnek László

havasalföldi vajda javára 1363. történt adomá-
nyozása ; maradandó léte e címek egyikének sem
volt. 1697-ben L Lipót király Újlaki Lrinc állí-

tólagos szerémi H.-ségének felújításául (pedig

Újlaki Lrinc mint Újlaki Miklós boszniai király-

nak fia vLselíö a H.-i címet és az ünnepélyes ok-

levelekben mindig Bosznia H.-ének mondatik) a
szerémi H.-i cím csatolásával adományozott nagy
kiterjedés szerémmegyei birtokokat Odescalchi

Livius (római szent birodalmi) H.nek; ez ttutód

nélkül halván el, a szerémi H. címe elenyészett.

A német Herzog-nak megfelel magyar H.-i cím
s méltóság ma sem áll fenn.

n. Nem egységes gyöker, nera is oly régi fej-

lödés, de hasonlóan a középkorba visszanyúló a

princeps, Fürsf, franc, prince, o\. principe címe.

Németországhav a X. sz. óta a birodalom feje-

delmei (principes) alatt értették az érsekeket, püs-

pököket, a közvetlenül a birodalom alá tartozó

apátokat és fejodelemasszonyokat, továbbá a vi-

lági nagyok közül a régi hivatali címek viselit

:

a Herzogokat, Mark-, Pfalz-, Landgrafokat s az

egyszeríi grófokat is mind. A XH. sz. utolsó ne-

gyedébon a birodíilmi fejedelmek szorosabb köre
lép elénk : a világiak közül csak azok maradnak
meg fejedelmeknek, akik közvetlenül a biroda-

lomtól bírtak zászlós húbért (Fahnlehen) : a leg-

több Herzog, néhány Markgraf s Pfalzgraf, a
Landgrafok s az egyszer grófok közül egy-egy,
t. i. a thüringiai és az anhalti. A birodalmi feje-

delmek körébe való felvétel ehhez képest új

zászlóshbór alapítása és adományozása formájá-
ban ós hivatali címnek, rendszerint az egyszer
grófinál magasabb címnek osztogatásával kap-
csolatosan ment végbe; a XV. sz. vége óta a
császárok mellzik a princops méltóságára eme-
lésnél hivatali cím adományozását, úgy, hogy
ezekben az új fejedelmi családokban maga a prin-

ceps, Fürst név fejldik ki a Herzog címével s a
különböz grófi címekkel azonos jelleg örökös
családi cím gyanánt (amelyet magyarul —• téves,
de századok óta meggyökoresedett szóhasználat-
tal — ugj'ancsnk H.-nek fordítunk). A XVII. sz.

óta mer címképen is osztogatják fejedelmi s ál-

talában közvetlenül a birodalom alá tartozó terü-

let hijján : az ily címzetes H.-ek természetesen
nem tagjai a birodalmi fnemességnek. A XIX.
sz. elején a birodalmi rendekhez tartozott H.-ek

(Fürstök) legnagyobbrészt mediatizáltattak, úgy,
hogy a római szent birodalom felbomlásával csak
egynehány német Fürst lett szuverénné. A mai
Németbirodalom királyságaiban, nemkülönben
Ausztriában (melynek uralkodói már 1806 eltt
is osztogattak H.-i címet a cseh király jogán) e H.-i

cím ma is adomány tárgya. Számos esetben a
Fürst címe az elsszülöttség rendje szerint örök-

ldik (a család többi tagjai grófok) ; ott is, ahol

megilleti a család minden egyes tagját, csak a
családf él vele, a többiek rendesen Prinz, Prin-
zessin címet használnak. Olaszországban a prin-
ceps név már a longobárdok idejében válik adux
címével azonos jellegvé és egyszersmind el-
kelbbé azóta, hogy a beneventi H. dux címét a
princepsével cseréli fel. A szicíliai királyság foly-

tatta hagyományok nyomán a principe ma is

legelkelbb címe az egységes olasz arisztokrá-

ciának. Franciaországba, ahol kiindulásában a
pairek (1. o.) intézménye, mely azonban magában
álló családi címet nem fejlesztett, felelt meg a
német-római birodalom Fürstenstandjának, Né-
metország nyugati vidékeirl készen, kifejletten

került át a princeps címe családi örökös jelzké-
pen a XVI. sz.-ban ; a XVII. sz.-ban azután a
prince rangra elébe kerül a dw-nek is. Magyar-
országon a princeps szónak használata az örökös

címmé fejldésnek legcsekélyebb kezdeteit sem
tünteti fel. Ami princeps, H. címmel nálunk leg-

újabb idkig találkozunk, mind idegen H.-i cím.

Királyaink, mint német császárok, Magyarorszá-
gon is adományozták a római szent birodalmi H.-i

címet : osztogatták néha személyes, az utódokra
át nem szálló címül, így számos erdélyi fejede-

lemnek ; magyar fpapi székhez, Magyarország
primátusához is kötötlíiék 1714 (H.-primás); ado-

mányozták végül néhány magyar családnak örök-

letesen, azonban csupán az elsszülöttet megillet
örökjoggal. Elsnek Ksterházy Pál nádor nyerte

így a címet 1687. ; II. József császár terjesztette

ki azt a család tágabb körére. Ellenben ugyan-
csak az elsszülöttséghez köttetett és maradt
kötve a Batthyány- és a Grassalkovich-család

részére osztogatott birodalmi H.-sóg, valamint a

Pálffy- meg a Koháry-családnak 1807., illetve

1815. adományozott osztrák H.-i cím. Híisonlóan

részben római szent birodalmi, részben cseh, vagy
— amennyiben címüket 1806 után nyerték —
osztrák H.-ek a hazánkban indigonátust szerzett

és az 1886 : VIII. t.-(!ikkben örökös frendi csalá-

dok gyanánt felsorolt többi H.-i családok is. Ami-
kor tehát a frendiház szervezetének módosítá-

sáról szóló 1885 : \1I. t.-c. a magyar király ado-

mányozása alá es örökös frendi címek sorában

megnevezte a H.-i címet, voltaképen nem létezt

említett. A német Filrst szóval lefordítandó ma-
gyar H.-i cím csakis 1911. keletkezett, FesUtirh
Tasziló grófnak H.-gé kinevezé.sével ; e magyar
H.-i cím Ls az elsszülöttség rendje szerint száll

át. V. ö. Schiller Bódog, Az örökös frendisóg

eredete Magyarországon (líKX)).

Heroegérsek, oly érseknek a cime, aki a ró-

mai-német birodalomnak hercege volt s kerüie-
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tébon és a birodalmi gyfllésen ai eit megillet jo-

gokat gyakorolta. A római-nómot binxlalom meg-
szünU'vel (1804) ez érsekek a herceffségpt moró-
ben cím gyanánt bírják így H -ek Ausztriában a
bécsi, prágai, olinützi. salzburgi és görzi érst^kek.

Magyaron^zágbnn azeltt a római-német jelenleg

ai ausztriai binxlalom hercege az esztergomi ér-

sek, az ország prímása.

Heroegesitett. igy nevezték a régi német al-

kotmány idejében ama grófokat és prelátusokat,

kik hercegi itinggal birtak. iimen H. apát, gróf,

hercegérsek. K^bb a H. kifejezést az illetk bir-

tokára is alkalmazták. így pl. a bennobergi H.

grófság, mely 1583-ig fennállott, vagy mint ma-
napság még Görz, Oradisca. Tirol is mint H.

grófságok szerepelnek. Nálunk a Cilleyek is H.

grófdk voltak. A német birodalmi gjiilésen a H.

grófok és prelátusok egy része a birodalmi hercegi

tanácsban vírilís szavazattal bírt.

Herceghal, I. Csáítzárhalak.

Hercegi föveg. 1. Föveg.
Hercegmeggy (nur.), l. Cseresznyemeggy.
Hercegni adó, a német államokban részben

még ma is érvényben van. A középkorból ered s

lényege az, hotry a fejedelmi család leányának
férjhezmenetele alkalmából a kiházasítással járó

költségek fedezése céljából az alattvalókra H.-t

vetnek ki. Mecklenburgban 190-i. mégszedtek H.-t.

Hercegovac, adók. Belovár-Körös vm. garesni-

cai j.-ban, (i9io) 1198 cseh és horvát lak., posta-

és táviróhivatallal.

Hercegovina (törökül Merszek), 1878—1908-ig
török szuverenitás alatt álló, de az osztrák-ma-

gyar monarchia által okkupált, 1908. végkép a
monarchia birtokába bekebelezett tartomány

Bosznia, Novibazár. Montenegró és Dalmácia
közt. A Kleki-kikötó és az 1—2 km. széles Szu-

torina az Adriai-tengerrel határos ; körülbelül

11,740 km* területtel, (i9io) 2ti5.94 lak. A na-

gyobbára mészkbl álló fensíkot hegyüstök és

szurdokok szakítják meg : a vidék karszt-termé-

szete csak a dalmát és bosnyák határon sznik
meg, ahol dohányt, szUöt, olajfát és kukoricát

tomesztenek. A legmagasabb he^csúcs, a Ma-

gnós, a montenegrói határon van. összes vizei a

Narentába folynak, amely eleinte mint rohanó

patak szúk völgyben rohan alá és H. D.-i síkabb

vidékét öntözi. Az okkupáció óta H. területe a

mostari kerületet alkotja. Fvárosa Mostar.

A rómaiak alatt a mai H. Dalmácia tarto-

mányhoz tartozott. A VU. sz. közep^'n beván-

doroltak és letelepe<ltek a szerbek. A X. sz.-ban

az itteni szláv bánok teljesen függetlenek let-

tek és külön fejedelemséget alapítottak, mely-

nek neve .szláv forrásokban Hum vagy Zahumlje
(idegenekben Chom, Chum, Chelms, Halom, Chul-

mia, Chelmania stb.). Már a X. sz. kezdetén el-
fordul egy «dux Chulmorum» Mihály. Késbb
Hum a rasciai nnagj* fejedelem* (Veliki zupán)

hatalmába került, kitl azt 1154. Borié boszniai

bán elvette. 1197-ben elfoglalta Hum földjét Kulin

boszniai bántól Endre horvát herceg (II. Endre
királyunk). Sok válság után H. 1326. ismét a

boszniai bánok hatalmába került. A hatalmas

István Dusán szerb cár idejében (1334—56) H.

a nagy szerb-bolgár -görög állam része volt,

de már 1862. Ismét a magyarok kesébe került.

i:«2-ben H.-t Tvrtko boszniai király foglalta el,

aki azt 1:^90. Hranic Vlatko vajdának hbérül
adta. A Hranic családból való zsupánok (különö-

sen Hranic Sandalj és Vukcíc Stipan) U.-ban majd-
nem függetlenül uralkodtak és a boszniai fen-

hatóságot csak névleg ismerték el. 1440-ben meg-
vette Vukcic Stipan 111. Frigyes német császár-

tól a római birodalmi hercegi címet és azóta máig
országa is Hum helyett H.-nak (herceg földjének)

neveztetett. Hivatalos címe azonban «(lucatus

sancti Sabbaea (szt.Seb hercegsége) volt. Miután a
tíirökök 1463. Boszniát elfoglalták, H. ellen Ls in-

dultak és a herceget évi 25.000 arany adófizetésére

kényszeritették. Halála után ÍMiü. fiai, VladlslaT
és Vlatko maguk közt o.sztotíák fel a hercegsé-

get, de már 1483. elfoglalták azt a törökök és be-

kebelezték Merszek szandzsák név alatt a bosz-

niai pasalikba. 1832-ben H. ismét el választatott

Boszniától és Rizvanbegovic Ali agának mint ve-

zirlik adatott, de már 1865. a régi viszony Ismét
helyreállt. 1861-ben lázadás tört ki, melynek
lelke Vukalovic Lukács volt. Montenegró s^t-
ségével sik(>rült neki a magas portától H. ny-
mára színleges autonómiát nyerni. 1875-ben Ne-
vesinjénél új lázadás tört ki, melynek vezére

Ljubibratic volt és mely az osztrák érdekeket
képviselte. De csakhamar felülkerekedett a mon-
tenegrói párt. Pavlovié Peko átvette a vezérséget

és Socica Lázárral együtt többször megverte a
törököket, ugy hogy 1876 kezdetén H. D.-l fele

a lázadók kezében volt. 1876 jún. 27- a lázadók

gjülése a montenegrói fejedelmet ismerte el urá-

nak és mikor júl. 2. Montenegró a háborút meg-
kezdte (1. Montenegró), 12 H -i ezred hozzá csatla-

kozott. Az 1878-itó berlini szerzdés folytán délen

csak egy keskeny vonal lett Montenegrónak át-

adva, míg a többit 1878 aug. Ausztria-Magyar-
ország megszállta. A keresztény iaJcosság a mo-
hammedán felkelk elleni harcokban monarchiánk
pártjára állott és vajdája Music volt az, aki Sto-

lacnál hadseregünket a tönkremeneteltl meg-
mentette. 1881 végén és 1882 kezdetén ismét lá-

zadás tört ki, mely négyhavi harcok után levere-

tett. További történetét I. Bosznia, hol H. térképe

is megvan.
Hercegorinai Yasatak, I. Bosznia.
Hercegprímás. Már a Kr. u. IV. sz.-tól fogra

egyes tí'kintélyes metropoliták a többi ének
Tölé emeikiMltek és bizonyos ország vagy tarto-

mány területén mint legf&bb ptt^kök maga-
sabb jurisdictionális álláshoz és ranghoz jütöttek.

Ezek az érsekek keleten ezarcháknak. nyugaton
prímásoknak neveztettek. Késbb azonban e rész-

leges primáflságok Jnrisdiotioiiátts tartalmukat el-

veszítette s merben egyes érseki székekhez kö-

tött címmé váltak ; csakis m esztergomi H.-nak

maradtak meg egyes primatialis Jogosítványai s

így az 6 primássága nem csupán címet jelent,

hanem ^urisdictionáUs tartalommal is blr. L. Esz-
teraomt érsekség.

HereegpfispÓk, e clm illeti azokat a püspökö-

ket, akik a német-római birodalom beroegei vol-

tak s megyéjük területén és a birodalmi gyfllé-

sen a birodalmi hercegeket illet jogoeitványo-

kat gyakorolták. A német-római birodalom meg-
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szúntével (1804-) az illet püspökök hercegsége

merben cím gjanánt mara<lt meg. így Ausztriá-

ban a seckaui, gm"ki, lavanti, laibachi, brixeni és

trienti püspökök jogositvák hercegi címmel élni.

Hercegrablás, 1. Szász hercegek elrablása.

Hercegség (lat. dumtm), a herceg (1. o. I.) cím-

mel él elöljárónak alárendelt terület, illetve oly

áUam, amelynek herceg az uralkodója. H. továbbá

a herceg (1. o. 1. és ü.) hivatala, méltósága, címe.

Herceg - szigetek (az ókorban Demanezi), a

Márvány - tengerben Konstantinápolytól DK.-ro

í'ekvö kis szigetcsoport, melyet a bizánciak papa-

doniziá-nak (papok szigete) neveztek, a törökök

pedig KizU-adalar-nak hívnak. Négy nagyobb ós

5 kisebb lakatlan (Pita, Anterobintosz, Neandrosz,

Platia és Oxia) szigetbl állanak. A nagyobbak

:

1. Proíi (törökül: Kinali ada), meglehetsen ter-

méketlen ; 2. Antigani, ugyanily nev faluval

;

3. Khalki (törökül : Hejbcli-ada), görög teológiai

iskolával, görög keresk. ós török tengerésziskolá-

yal ; a rajta épült ugyanily nevíi város 3000 lak.,

a szent Mildós-templomon érdekes toronnyal

;

-4. Prinkipo (törökül : Kizil-ada vagy Böjük-ada)

a legnagyobb, 15 km«.-nyi területtel ; az ugyanily

nev város az É.-i részébon van, gyönyör villák-

kal ; mint nyári tartózkodási helyet is számosan
keresik fól. E szigetre voltak számzve Irene,

Zoe és Dalasszena görög császárnék.

TSLeitceD.(Herzen v. Gercen), 1.AlexanderIvano-
irics, orosz író, sz. 1812 márc. 25. Moszkvában, mh.

1870 jan. 21. Parisban. A gazdag Jakovlev orosz

hercegnek és egy német nnek volt fla. Kitn,
(le rendszertelen nevelésben részesült és termé-

szettudományokat hallgat<^tt a moszkvai egyete-

men. Az 1830. évi júliusi forradalom hatása alatt

kezdett foglalkozni a szocialista irodalommal, de

minthogy abba a gyanúba keveredett, hogy forra-

dalmár, 1834. letartóztatták és Vjatkába, majd
Vladimirbe internálták. 1839-ben újból visszatér-

hetett s ekkor abba a társaságba tartozott, mely a
hegeli lilozóflát tanulmányozva, onnan merítette

államellenes eszméinek alapját. 18ÍO-ben minisz-

teri tisztvisel lett, de két év múlva el kellett

hagynia állását s 1847-ig Moszkvában élt, meg-
kezdve nagyhatású irodalmi mködését. 18i8-ban

a forradalom idején Parisban tartózkodott, ahon-

nan kiutasították s Londonba ment, ahol lapo-

kat alapított, így többek közt 1857. a híres Kolo-

kol-t (Harang). Késbb Genfben és Brüsszelben

élt 8 Parisban halt meg. Életét és korát maga
írta meg újabban megjelent memoárjaiban (Brin-

nerungen 1— IL 1907), melyek nagy feltnést

keltettek s melyek a nihilizmus történetének leg-

becsesebb forrásait képezik. A szerep, melyet
betöltött az orosz és az egész európai radikális

mozgalmakban, valamint az a tény. hogy egész
vagyonát, melyet atyjától örökölt, a forradalmi
eszmék propjigálására ós a forradalmárok segí-

tésére fordította: méltán sorolják t a radikaliz-

mus legkiválóbb apostolai közé. Az ötvenes évek
orosz közvéleményére, .st közvetve az udvarra
is hatalmas befolyása volt. Ezt csak 1863. a len-

gyel forradalom mellett foglalt álláspontja miatt
vesztette el. Müvei, melyek termószottudomá-
nyiak, szépirodjUmiak vagy aktuális politikai ós
általános társadalmi kérdésekkel foglalkoznak és

orosz eredeti után német nyelven jelentek meg, a
következk: Briefe über don Dilettantismus in

der Wissenschaft ; Briefe über das Stúdium der

Natúr : Wer ist Scíiuld (Leipzig 1851 , 3 köt.) ; Dok-
tor Krupow: ünterbrochene Krzáhlungen (Ham'
burg 1858) : Vem andereu Ufer (névtelenül, u. o.

1850) : Der Polarstern ; Stiramon aus Ru.sslan(i

(London 1858—60, 9 köt.) : Briefe aus Italien und
Frankreich (névtelenül, Hamburg 1850) ; Dudéve-
lopperaent des idées revolutionnaires en Russie

(London 1853) ; La conspiration russe de 1825 (u.

0. 1858) ; La Francé ou l'Angleterre (u. o. 1850,

németül Hamburg 1858); Aus den Memoiren
einesRussen (1855-59, iköt.); Recueil des doon-

ments sur le regne de Paul 1, de Alexandre I, et

de Nicolas I. 1859-ben kiadta : Mémoires de l'im-

pei'atrice Catherine, écrits par elle-mérae (német

ford. Hannover 1859) c. nagy feltnést kelt me-
moárokat, melyeknek hitelességét senki sem tudta

kétségbe vonni. Mvei oroszul tíz kötetben jelen-

tek meg Géniben (1875—79). Levelei, melyek-

nek cime : Kawelius u. Turgenjews socialpoliti-

scher Briefwechsel mit H. és Bakunins social-

politischer Briefwechsel mit H. und Ogayon, né-

metüljelentek meg Stuttgartban (1894—95). V. ö.

Sperber, Die socialpolitischen Ideen A. H.s (Leip-

zig 1894); A. Thun, Geschichte der revolutioná-

ren Bewegungen in Russland (u. o. 188.3) : Zoccoli,

Die Anarchie (u. o. 1909).

2. H., Alexander, orosz ílziológus, H. 1. íla,

szítl. Vladimírban 1839.. megh. Lausanueban 190(j

aug.21. 1877-ben Firenzében az Istituto superiorén

a llziológia tanára lett. 1881-ben ugyanabban a
minségben meghívták a lausannei akadémiára.

Számos mve köztü említendk : Az als(')bbrend

állatok összehasonlító boncoh'istana (oroszul 1862);

Analisi üsiologica del liberó arbitrio imiano (Fi-

renze 1879); Cos'é la flsiologia? (1877); Lezioni

sulla digestione (1877) ; Le cerveau et l'aetivité

córébrale (1887); Causeriesphysioiogiques (Paris

1899).

Herche, 1. Helche.
Hercher,J??<íZo//",némethollemsta,sziil.Rudolph-

stadtban 1821 jan. 11.. megh.Berlinben 1878 márc
26. Elbb szülvárosában, majd Berlinben tanár-

kodott. 1859- 60-ig beutazta Itáliát. Kgyik meg-
alapítója és szerkesztje volt a Hermes c. folyó-

iratnak. F érdeme a ké.sbbkori görög írók szöve-

gének megállapítása. Kiadványai : az ál-Plutar

chosi De tluviis (1851), melynek álszerzségót ó

niutatfcj ki; Arriani Scriptaminora (1854—1855);
Scriptores erotici graeoi (1858—59, 2 köt.); Arte-

midori onirocritii-on (álmoskönyv, 1864) ; Aenea»»

Commentarius poliorcoticus(1870) ; Plutarchi Mo-
rállá (1872) ; Epistolographi Graeci (1873); ApoUo-

dori Bibliotheca (1874). A Homeros topográfiájára

vonatkozó cikkeit Homerische Aiifsatze címen Ró-

bert adta ki (1881). A mai Ithakára nézve Home-
ros autopsiáját teljesen tagadja.

Herciniai erd (lat. Hereifuia süva, Uercy-
nius salttis és Herrgviuni jngum ;

gör. Arkgnin
vagy Orkynia), nevezetes heg>'ség a régi Germá-
niában. Eredetileg ezen a néven azt a jelenté-

keny (ho-sszuságban 60, szélességben 9 napi járást

igényl) erds hegységet értették a régiek, mely

a közép.s Németországon átvonul a Rajnától
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K.-r8 ée a Dunától B.-ra és egészen a K&rpátokig
és Dácia határáig terjedt ; késbb mikor a rómaiak
behatoltak a mai Németország terüiotére és az
«tgyes hegységek neveivel mecrismoi-kcdtí'k, mcir-

szorult a H. álelmo és h fontonilított hptrylúnc

K.-i részére alkalmastatott. A nevet magát a kel-

tából SM^ás sxármaztatni (ar, er képz és i-yn,

kym a. m. magaslat), rjnbh földraj/irók. de kü-

lönösen a gecMógusok met^int fölkapták ezt az el-

nevMést éí; a Vet^ztíaliától egészen az osztrák-

morvm mélj-fíildig terjed hegyrendszert értik

rajta.

Heroinit (ádv.).apn> szemeoskék. amelyek«>!i iiélia

téli

v^»i^ ,. . ...i ,.,,, ,, ..;....-,... ,..,._

in'- iiití'tben a spinellfk köz*' talló-

zik, -. kópN't.. F..;i()^. Termhelye
RonsptTgiHoliniiTWiiM :it-amfllH»lk2et-

Iwn. száfízorsziiiíi s-Taii i; a IíP Prese-i

L'abt)röbini. Ré^ri neve krizomelán.

IlercoKamis (ntfr.), a virágok oly berendez-

kedése, amely inejrakadályozza. hogy a termt
ugyanazon viráfr virágpora porozza be(l. Bepor-
uis). A H. I»>het 1. abszolút, amikor a beporzás

twakis állatok által történhetik ; 2. rHetlen, mikor
a povarlátogati'is mellett az esetleges önbeporzás

aom kizárt : 8. f'H, amikor a virág fejldése kez-

detén abszolúte heroogám, de az idegenbeporzás

elmaradása miatt a szervek önbe|)or/.ásra alkal-

massá fejldnek: 4. rátett, midn nwarlátoga-
táekor i(!t"jt>n és önbeporzás együtt is lehetséjros.

Hercnlaneum. helytelenül Hernilanum. régi

ókori város Campajiiában. Nápolytól I)K-re, a Ve-
zúv Ny-i lábánál, közel a teiiirerhez. srégi telep,

melyet már az oszkusok. kés<)bb a tirrhének, majd
a görögök is laktak és utoljára a rómaiak jelen-

tékeny vidéki várossá fejlesztettek. Mint ilyen

már Kr. u. H.S. sokat szenvedett földrengések által.

Ifi évvel késbb 79 aug. 2t. p«Hlig a Vezúvnak
egy rettent kitörése Pompeji és Stabiae váro-

sokkal együtt egészen eltemette. A város égésien
eltnt és a tiébe jutott 15— :)()m. vastag láva- és

hamnrétegeken az idk folyamán két városka
épült : Portíci és Resina. Végre 17011. kútfúrás al-

kalmával véletlenül ráakadtak a mélységben a
régi sziuház n^mjaira s találtak 8 szép ni szob-

rot (jelenleg Drezdában). 1738 óta újabb ásatá-

sok firtytak megszakításokkal a század hetvenes

éTsUg; majdfélszázadnyi szünet után 182K-lKdö
kötött. Jjeggyttmölcsöiöbbek voltak az 18tí9—
1875-ig teijedö évek. Az ásatást részletenként

kellett végezni részben aknákkal és Mdntettel a
város fölött épült modem helyek épségére, a leg-

több kiá.sott épületet újb<j| betemetni. H. jelent-

-sóge Pompejivei szemben nem épületeiben, hanem
mflemlékeitx^n. különösen bronzszobraiban rejlik,

mdyek legnag> obbrészt Nápolyban vannak. Mind-

azonáltal épületei közül is nagy értékek : a szín-

ház, mely egKszen kób^il épült öOOO néz számára

;

továbbá az Árgus háza (pom|>á.s díszítése által ki-

tn magánház) s több bolt, melyek az ókori ma-
gánélet ismeretére fontosak. Mvészi beesftk által

kiválnak a talált festmények (Theeens és Mino-

taorus, Telephus (>s Herakles, Ámorok vására stb.)

és a nápolyi muzi'umba került életnacrjságú bmnz-

acobrok. Kgy H.-ból való bronzszamár .Magyar-
országon Is volt, Pejérváry Gábor eperjesi mú-
zeumában. .\ Casa dei Papiri nev külvárasi villá-

ban 1752. szépszámú ílHOí)-nál több) papirtoker-

oset íHercnlanensia Volnmina» találtnk. melyeket
alk' 'liftlszerekk' 'vek-

ben ;(S<»lk íP!;, ikfMl-

tak. I.ejriijabban Ch. \\ aliKstcin mv^v'.

gus mozgalmat indí^)tt. hogy H.ot n

költségen fölássák ; tervét azonban uf iiiziti iiiu-

sá(;lK>Í visszaatasitotta az ola.<;z kormány. V. ö.

Hí/" ' ^" ', V. H.. Pást. Pnwnt and
Fut i;. li. Barker, Burie<l H
''

iiT.»,-,,. > u,„j„iieiti-I)e fíptra. La vilin

•se (U«i Pisoni : i suoí monunienti e la sua
.......w;,xa (Tiir'" i<w«i: Hereulaneusium volumi-
num quae sui ;ipí)li 17(53 1855, 1862—
1877); -Sott, i ._ la Hereulanensia (Oxford

1865): Huqqiero, tStoria degll scavl di Eroolano
(Napoli 1886).

Hercolano de Carvalho e Araqjo H'M erkaUna

dl karvalya é arÍQ*<n), Ale.C(tii(lre. portugál költ és

hisztorikus, szül. Lisszabonban 1810 inárc. 28..

niogh. Santarem mellett fekv birtokán 18778zept.

13. Parisban tanult és 1837 - W. a Panoráma c.

lapot szerkesztette, majd Portóban és Ajudában
könyvtárnok volt. Almeida-Garrett-tel (1. o.) Por-
tugália legjelentékenyebb romantikus költje,

akire különítsen Scott Walter volt nagy hatással.

Költeményei, melyek A voz do propbeta (Perrl
1836) és A harpa do crente (Lissabon iaS8 óta)

címmel jelentek meg, nagy hatást gyakorolttüi a
portugál közönségre; még nagyobb sikert értek

el töi-ténelmi regényei : Kurioo o E^resbytMO ; O
monee de Cister (mindkett O Monastícon oím-
rael. Lissalwn 1844—48, 2 köt, németre is Mbr-
ditották). Krdemes történelmi munkái : História do
Portugál (u. o. 184-7- 52. 4 kötet) és Da origem
e establecimento da Inquisi^o em Portugál (n. o.

1854—59. 3 köt.) nevét a külf«*ldön Ls ismertté

tették. Egyéb mvei : Estudos sobre o casamento
civil (Rio de Janeiro 1866): Questes poblioas

(1873): Kstudos historioos(1876); Opnscnlos (Lis-

sabon 1873-79, 4 köt.) ; Poesias (u. o. 1860)

;

Lendas e narrativas (n. o. 1851. 2 köt.). 6 adta

ki a Portugáliát* monumenta historica címó mun-
kát is. V. ö. Braga Twfll. História do romantismo
em Portagai (Lissabon 1K8()) : Döüinger, Oedttdit-

nisredo anf H. (lltinehen 1H78I ; de Serpa PSmat-
W. H. n seu tempó (Lissabon 1881).

Hercxüannm. 1. HrrruUmemm.
Hez«ales, 8i itáliai Istenség, a talajdonjogot

véd keritésdmek (lat. herdmm) istene, a major-

ságok földmivelö népének piUnNiasa. ki a föld

termtiraaynégét, a vagyon gyarapodását bizto-

sítja s ezért az ogyanily hivatása Itáliai ni is-

tenségnek, Junonak (1. 0.) féijeként szerei)el. Mi-

kor azonban az itáliai népek a görög kultúrával

s egyben a görög istenvilággal megi.smerkedtelc.

sok más nemzeti istODséggel együtt H. alakja is

átalakult azáltal, hogy az itáliai népek a görög
isteniben a magnk isteneit vélték follsmenii s
ezért a maguk eredeti isteneit egyszertlen a
i;ön>gök mint^ára feetdték átalakítani. H. nevé-

nek a görög nemzeti hérosznak, Heraklesnek (I. o.)

nevével vió rokonliangzása ktHönöeen esábitott
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arra, hogy a görög Herakles vonásait H.-re átru-

házzák. Ezt meg is tették, nem tördve azzal a

nagy ellentmondással, hogy az itáliai mondában
Jmio H, feleségeként szerepelt, mlg a görögmonda
középpontjában a Junóval azonosított Hérának a

hs ellen folytatott engesztelhetetlen hadakozása

óUt. Mikor azután H. eredeti jellegét a görög vo-

nások egészen elhomályosították, H.-nek Rómá-
ban állott si oltára (ara maxima), a közeli barom-
tér (fórum boarium) neve s a Cacusnak, egy s-
római istenségnek nevét rz Caeus-lépcs egy
monda alakulására vezetett, mely szerint Herak-

les Geryoneus barmaival hazatérben egykor arra

a vidékre jutott, melyen utóbb Róma épült s itt a
vidék rémének, a rabló Cacusnak megölése által

a környék megmentöjévé lett. Ezen monda által

H. kultusza egyszeren a számos heraklesi hs-
tett egyikének hálás emlékeképen tnt fel s H.

telje.'íen azonossá lett Héraklésszel.

Hercules powder, I. Dinamit.
Hercolia, római város Pannoniában, a mai Szé-

kesfejérvár.

Herculis promontorium, 1. Spartivento-fok.
Hercyn (geoi.), regionális elnevezése a fleg

a Harz-hegységben fellép homokos agyagos alsó

devon korú szeries fosszildús pelagikus mész-
faciesénok, amely még Csehorsz^ban, az Urai-

ban és Észak-Amerikában is megtalálható. Le-

foglalta azonban e nevet Gumbel még más érte-

lemben is, megkülönböztetvén a bajor erdben a

fels vagy íf.-gneiszt az alsó v. hojitól.

Hercynia süva, 1. Herciniai erd.
HeTczeg-i^ulád (szekcsöi), közös törzsbl szár-

mazott a Héderván-Q&Si\MÁa,\. óse Henrik bán
volt, kinek Péter nev flától a H., János nevtl
pedig a Tamássy-család származott. A család tag-

jai közül kitntek : H. Péter (a családban e néven
második), Bodrog vmegye fispánja volt. Sok baja

volt 1343. a pécsi püspök jobbágyaival, kiktl
jogtalanul szokott vámot követelni. Végül is Gilet

Miklós nádor a püspök és jobbágyai szabadságai-

nak épségben tartására utasította. H. Rafael, ki-

nek tudományossága nagy hírben állott, 1444—54.
boszniai püspök volt. Résztvett a várnai ütközet-

ben is (1444). Úgyszintén H. Pál, ki késbb, 1468.

Pozsonyban mais elkel urakkal kezeskedett Má-
tyás királyért, hogy ez a rendkívüli hadiadót ezen-

túl nem fogja többé kivetni. H. Miklós Mátyás
király fpohárnoka volt. 1459. a Frigyes császár-

hoz pártolásnak gyanújában állván, újból többed-

magával hséget kellett esküdnie Mátyásnak. H.
Ferenc 1505. megjelent a rákosi országgylésen,
mint Baranya vmegye követe. H. Miklóst a mo-
hácsi ütközetbon (1526 aug. 29.) elfogták a törö-

kök, de miután Szolimán szultán és Ibrahim nagy-
vezér a magyar viszonyokról ós hadi tervekrl
kikérdeztettók, lovát s fegyvereit visszaadva, bán-
tatlanul elbocsátották. H. Imre 1527. 1. Ferdinánd
király udvarmestere volt. A H.-családnak magva
szakadt a XVI. sz. vége felé.

Herczeg Ferenc, író és politikus, szül. Verse-
czen 1863 szopt. 22. Sziléziai emigráns családból
származott, atyjaVersocz polgármestere volt. Sze-
gedon és Fehértemplomban befejezve középisko-
lai tanulmányait, jogot végzett, majd ügyvédje-
lölt volt elbb Temesvárt, azután Budapesten.

írói hajlamai már gyermekkorában jelentkeztek

;

eleinte németül írt, 1887 óta magyarul a Pesti Hír-

lapba és a Hét-be huszártörténeteket, amelyek kel-

tettek némi feltnést. 1887-ben Verseczen kard-

párbaja volt több katonatiszttel s egyik ellenfele

sebesülés következtében a párbaj színhelyén meg-
halt. Emiatt 1889. négy havi államfogságot szen-

vedvén Váczott, megírta Fenn és lenn c. regé-

nyét, avval az elhatározással, hogy annak sikeré-

tl teszi függvé, hogy az ügyvédi pályát teljesen

fölcserélje az íróival. A regény megnyerte azEgye-
temes Regónytár pályadíját s a Budapesti Hírlap

szerzdtette H.-et tárcaírójának ; evvel eldlt a
kérdés. Innen kezdve H. gyors egymásutánban
írt nagyhatású, irodalmi érték novellákat és re-

gényeket, majd 1893. A dolovai nábob leánya
c. színmvével a Nemzeti Színházban aratott nagy
sikert ; 1894 dec. megindította az üj Idk c. szép-

irodalmi képes hetilapot s hovatovább irodalmi éle-

tünk egyik vezetjévé emelkedett. A Petöfl-Tár-

saság 1891. tagjának, 1903. másodelnökének,

1904. elnökének, a Kisfaludy-Társaság 1893. ren-

des, az Akadémia 1899. levelez, 1910. rendes

tagjának választotta. 1896 óta több ízben, jelen-

leg is, tagja a képviselháznak s noha a politikai

életben eddig nagyobb szerepet nem játszott, mind
metsz, érdekes hírlapi cikkeivel, mind 1911. meg-
indított politikai és irodalmi szemléjével, a Ma-
gyar Figyelivel, e téren is tekintélyt szerzett, ön-
állóan megjelent elbeszél mvei közül fontosab-

bak : Mutamur (elbeszélések 1892) ; Gyurkovics
leányok és Gyurkovics fiuk (elb. 1893, 1895)

;

Simon Zsuzsa, (regény 1894) ; Napnyugati mesék
(elb. 1894) ; Szabolcs házassága, lélektani regény

(1896), az Akadémia Péczely-féle nagy regény-díjá-

nak koszorúsa, egyik legértékesebb modem n^
gényünk; Idegenek közt (regény 1900) ; Pogányok,
H. egyik legsikerültebb történelmi regénye, szin-

tén aPéczely-díjjal kítüntetve(1901),a honfoglalás

idejébl ;vlm«n«(elb. 1904); A homzcrz {regény,

1905); Lélekrablás, Péczely-díjat nyert regény

(1906); Kaland (elb. 1908); A királyné futárja

(1909) ; Szelek szárnyán, egy adriai vitorlás út

remek leírása (1910); Afehérpáva (regénj',1911);

NapHÍros{e\h 1912). Drámái között nagy szám-

mal vannak a színpadi sikert aratottak, de a ma-
radandó becsek is. A dolonii núboh letinyát (1893

márc. 10.), mely az els esztendben 25 eladást
ért meg, ami a Nemzeti Színházban páratlan si-

ker, követte 1894 márc. 2. u. o. a Három testr

c. bohózat, mely az elbbivel együtt ma is mso-
ron van ; a Honthy háza, u. o. 1896 febr. 14. s a
következk közül a jelentsebbeket említve: A
Gyurkovics leányok, melyben ugyanily c. regé-

nyének tipikus alakjait vitte színpadra, a Magyar
Színháznak 1897 jan. 17. óta sokáig repertoire-

darabja volt; az Oc^kay biigadéros. történeti

színm, mely 1901 jan. 8 óta a Vígszínház egyik

legnagyobb hatású darabja s amely a színházon

kívül is sok fényes elismerést szerzett költjének ;

Balatoni rege (Vígszínház, 1902 febr. 28); a Bi-

zánc c. történelmi tragédia, melyet a Nemzeti
Színház 1904 ápr. 25. tüneményes sikerrel hozott

szinre s mely kétségkívül nemc-^ak a legkiválól)b

modern tragódiánk.hauom egész drámairodalraimk
legjava alkotásaihoz tartozik ; a tinóm szövés víg-



Herozeffány 779 — H«roz«l

játék: Déryné ifjwtstmiy (Vigsilnhái, 1907 febr.

6.); A jht)mi/í/>rtó ( 1909) s HZ Akadémiától aVojnits-

díjjal koszon'izott Éra baszorkáuy(Svmzoti Szín-

ház 1912 niárc.22.) Mind <> drámái kiinyvalakban

is mo^jolontek s elbeszél müvoivi'l együtt több

kiadást értek. H. müvei közül sok idefcen nyelvre

(német, francia, tlnn. an^ul. cseh, szerb, olasz) le

van fonlitva s színmvei közül is több külföldi

színpadokon is sik(>rt aratott. H. ma, Mikszáth
halála után, a leífjelesebb .szépprózairónk : lélek-

elemzéseinek finomsága, társmlalmi rajzainak biz-

tossága és elevensége s jellemalkot^ tehetsége,

elbesxélö mvészete, könnyed, elókeló stilusa nem
túlságosan gazdag képzelete ellenére kivívta szá-

mára mind az olvasó közönség szeretetét, mind a
legkomolyabb kritika teljes elismerését. V. ö. az
Akadémiai Értesít 1898., 1902., 1908.. 191.3. év-
folyamait és Madarász FlÓTis, H. mint drámaíró,
191.3.

Herczegány (azeltt : Hariiegani), kisk. Há-
nyad vm. brádi j.-ban, (i9ioi 1764 oláh lak. ; u. p.

és u. t. Boicza. Az itteni aranybányák a boíczaí

bányameír\"t'hez tartoznak, 1. Boicza.
HerczegialTa, nag>'k. Fejér vm. sárbogárdi

j.-ban, (1910) 1858 házzal és 8862 lakossal (közte

7050 magyar, 1490 német) ; van vasúti állomása,

távíró, postahivatala és postatakarékpénztára.

A községet Drcta Antal cisztercita apát 1817. ala-

kította Újmajor pusztából német lakosokkal s Jó-

zsef fóherceir nádor tiszteletére nevezte el.

Herczegh Mihály (székcsöi), magán- és porjo-

gász, szíil. Hódmezó-Vásárhelyen 1840 márc. 24.

tfoggyakomok, majd Fehér vármegyei aljegyz
tett, 1866. pedig a pécsi jogakaílómíáhuz nevezték
ki az ésqog. enciklopédia és római jog tanárává.

1868. a gyri jogakadémiára a magyar magánjog
és a törvénykezés tanárává, 1870. a badapesti

egyetemre a polgári törvénykezés tanszékére ne-

vezték ki. 1907. az udvari tanácsosi címet kapta.

Munkái közül a következket említjük : Magyar
polgári törvénykezési rendtartás (5. kiad. Buda-
pest 1896) ; A tdekkönyvi rendtartás Magyaror-
uágban és Erdélyben (5. kiad. u. o. 1900) : A
magyar magánjog általános része (u. o. 1880)

;

A magyar családi és öröklési joa (u. o. 1885, 2.

kiad.) ; Magyar kötelmi és csalom jog (u. o. 1892)

;

3/a^arc»&«örüéiv (1881: XVII. t.-c.,u.o. 1892);
Magyar sommás eljárás és fizetési meghagyás
(1893 XVIll.. XIX. t-c., u. o. 1894); Magyar
örökösödési eljárás (1894: XVI. t.-c.); Magyar
káMOUági iog (1894 : XXXI. t.-c.v u. o. 1896) : A
magjfor államnyelv joaai a törvényhozó és kor'
máiiyzó katalom körébm (u. o. 1904).

Heraeghalom, Hiához tartozó puszta Pest-

Pilis-Solt-Kískun vm. biai j.-ban, hg. Mettemich-
félo uradalom, (i»io) 228 magyar lak. : vasúti állo-

más, postaü^ynökség ée táviróhivatal.

Herc/eghy Mór, politikai és szociológiai iró,

szül. Pesten 1815 aug. 19., megh. Bécsben 1884
dec. 23. Orvosi tanulmányait Pesten ós Bécsben
végezte, majd ktilfi>ldön folytatta. l&48-ban részt-

vett a bécsi mozgalmakban, aztán emigrált.

1860-ig Parisban, azontúl Olaszországban élt, hd
Garibaldi hadseregében forvos lett Az 1865-ilci

provizórium alatt hazatért, de 1868. már L^nét

kiment Konstantínápolyba, hol 8 évig volt török

katonai forvos. As oroo-törOk háborában ve-

szedelmeeen megsebeetllt, erre búcsút vett a
tényleges szolgálattól s beutazta Európát ée a
Keletet. H. irodalmi mködéinek súl>i)onQa
a politikára esik; irt több röpiratot (Weder
deutsch, noch russisch, sondem österreichisch.

Wien 1849 ; Das Bombarderaent des Fürsten Win-
dischgratz zu Prag, u. o. iat9 ; az osztrák-magyar
kérdésrl, Deák Ferencrl, az 1866-iki Magyaror-
szágról, Kelet és népérl); naplókat német és
francia nyelven (Mein Tagebuch von 1848—50,
Wien 1850 és Mémoíres sur mon séjour á Pavia,
Milano 185.3) : orvostudományi tanulmányokat (a

kretinizmusról. Bologna 1864— 65 és az epidé-

miákról, Paris ós Budapest 1874). Fmve azon-
ban a nrl írott szociológiai tanulmánya (fran-

ciául Paris 1864, magyarul Budapest 1K83).

Herozegkút (azeltt: Trauczonfalva), kisk.

Zemplén vm. sárospataki j.-ban, (i»io) 934 magy.
lak., u. p. és u. t. Sárospatak.
Herczegmárok, kisk. Baranya vm. mohácsi

j.-ban, (1910) 1266 sokác és magy. lak.,u. p. Darázs,
u. t. Fóhercz«'glak.

Herczegmároki lelet. 1. Aranyleletek.
Herczegszabar, kLsk. Baranya vm. mohácsi

j.-ban, (1910) 1064 német és magy. lak., postahiva-

tal ; u. t. Mohács.
Herczegszántó (azeltt: Szántóvá), nagyk.

Bács-Boílrog vm. bajai j.-ban, (i9io)3706 magyar,
sokác, szerb és hunyevác lak., vasútállomás,
postahivatal ; u. t. Bozdán.
Herczegszentmárton kisk. Baranya vm. bá-

rányavári j.-ban, (1910)331 német, szerb és magyar
lak., vasúti megállóhely, n. p. Németmárok, u. t.

Villány.

HerczegszllÖB. kisk. Baranya vm. baranya-
vári j.-ban, (1910) 280.') magj'ar. szerb és német
lak., posta- cs távirohivatallal.

Herczegszllsi zsinat, 1. Zsinatok.
Herczel Manó (pusztapéteri) báró,8ebéBi, síül.

Szegeden 1862 júl. 1. Orvosi tanulmányait a bécsi.

párisi és strassburgi egyetemeken végezte, 1884.

Bécsben orvosdoktorrá avattíUcEzntán Nothnagel
bécsi belgyógyászati klinikáján gyakornok, 1886-
1890. Qgemy heidelbergi .sebészeti klinikáján

tanársegéd voK. 1889-ben ugyanott a sebészetbl

magántanári képesítést nyert. 1891-ben Buda-
pesten sebészi betegek számára magángyógyin-
tézetet alapított. Az 189ö—96-ik tanévben a bu-

dapesti egyetemen a bassebéezetböl magántanári
képesítést nyert. 1901. a rendklvtUi tanári dmet
kapta. 1906 óta a székesíóvároei Szt-Rókna-
kórház 1. sebéneti osztályának forvosa. H. a
modem klrurgia egyik legavatottabb képviselje,
aki fleg a hasOri sebészet körébe vágó nagy-
számú elméleti és gyakorlati irányú mnnlcájával

világszerte általános eUamerést és méltánylást

szerzett Munkái a gyooKwbélsebénet, az epek
bi^ok, a lép. vese ée tödteebéswt körébl a mo-
dem kirurgia mai áUáBáaair megali4KMtá8ában Je-

lents szerepet játszanak. 190CM»an jelent meg

:

A féregnyulványlob (Bpityphlitis) és aimak se-

bészi kezelése (2. kiad. 1906) c. mve. H. nevéhez
fzdik a modem kimrgiának nálunk való meg-
honoeodása-Több kitüntetés érte, a királya puszta-

péteria elnévvel magyar nemességgel, késbb
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udvari tanácsosi címmel tüntette ki. 1912. podif?

magyar bárói méltóságra emelte.

Herdecke, város Anisberg porosz kerület ha-

geni járásában, (1910) 5649 lak., vasúttal. A város

fölött van a Kaisberg, melyen Stein báró emlé-

kezetére tornyot építettek.

Herder, 1. Bartholonuiu.'i, a róla uovezett

könyvkereskedés és nyomda alapitója, szül. Rott-

weilban 1774 aug. 22., megh. 1839 márc. 11.

h'reiburg i/Br.-ban. A könyvkereskedés és nyomda
megnyílt 1801. Meersburgban (a Boden-tó mellett),

aztán áttette Konstanzba s 1810. Froiburgba

H.-scbeüniversitatsbuciibandlung név alatt. 1813

óta adta ki a Teutsche Blüfter-t a hivatalos hadi-

tudósításokkal s mint hadi nyomdász, követte

Mettemichet s a szövetségeseket 181-4. Parisba.

Visszatérte után k- s rézmetsz intézetet is ren-

dezett be. Mvészeti kiadványai mellett kat. teo-

l()giai, nevelésügyi, természettudományi, töi-téneti

mveket adott ki, köztük Rotteck Ailgeni. (ie-

sohichte c. müvét (9 köt., 14. kiad. 1840). A kiadó-

hivatal katolikus jellege llai s utódai alatt fejlett

ki. Pontosabb kiadványaik: Wetzer H. J. és Welte
H., Kii'chenlexikon oder Encyclopedie der kath.

Theologie (12 köt., 1847-5Ü, 2. kiad. 1882-1901)

;

Theolog. Bibliothek (1873-ból); H.s Conversa-

tions-Lexicon (4 köt., 187n-79, 3. kiad. 1901 óta)

;

Ascetische Bibliothek (40 köt.); Staatslexicou

(kiadja a Görres-társaság, 5 köt. 1887—97, 2. kiad.

1901 óta) ; Litter. Rundschau fül" d. kath. Deutsch-

land (1875 óta).

2. H., Johann Gottfried von, német író, szül.

Mohrungenben (keleti Poroszország) 1744 aug. 25.,

megh. 1803 dec. 18. Weimarban, hol 1776 óta

szuperintendens volt. Már szülvárosában meg-
tanulta a latin, görög és héber nyelv öleméit, mire

1760. írnok lett Trescho diakónusnál, kinek gaz-

dag könyvtárát rendezte s tanulmányozta. Két óv

múlva egy orosz katonaorvos, ki véletlenül Moh-
rungenben tartózkodott, magával vitte az íiju H.-t

Königsborgbe, hogy seborvossá neveltesse. De
H. az els boncolás alkalmával elájult, mire a teo-

lógiai pályára lépett. 1764—69-ben Rigában gim-

náziumi tanái- és lelkész volt. Hogy ember- és vi-

lágismerotót gyarapítsa, 1769. elhagyta állását s

nagyobb útra indult. Sti'assburgban ismerkedett

meg vele az ifjú Goethe, kire a nagy tudományú,
gondolkodó s szellemes H. nagy hatással volt.

Strassburgból Bückeburgba ment, hol 1771-76.
szuperintendens és udvari lelkész tisztségét viselte,

lí hivatalából Károly Ágost herceg Goethe közben-

járására Weimarba hívta meg öt, ahonnan az

ogyház és iskola, az irodalom és közmveldés
terén nagyszabású, egész Németországra, st a
ktilföldro is kiható munkásságot fojtott ki.

Irodalmi mködése három irányban volt nagy
hatással : 1. Nem volt igazi költi képzelete és al-

kotó ereje ; költi mvei ezért mind a gondolkodás
termékei. Legsikerültebbek epigrammjai és legen-

dái, melyekkel e sokáig mellzött költi mfajt
újra népszervé tette. Átdolgozásaiban és fordí-

tósaiban az eredeti mveknek nomoisak tartalmát,
hanem szollemét, hangulatát és m^nzeti jellegét

is megóvni törekedett. Majd minden ó- és újkori,

keleti ós nyugati nép költészetébl fordított ; leg-

nagyobb népszerséget nyertek népdalai (V'^olta-

lieder, 1778, halála után e címmel : Stimmen der
Völker in Liedem), melyekben az egész világ nép-
költészetét fordításokban bemutatta, és Cid-i-o-

máucai (1805., magyarázta Heiririch Gusztáv, 8.

kiadás 1893). — 2. Mint kritikus és esztétikus H.

új korszakot nyitott meg a német irodalomban.
H. Rousseau tanítványa : természet és eredetiség

a jelszavai. Már els mveiben (F'ragmente über
dio ueuore deutsche Litteratur, 1767 és ííriti-

scheWalder, 1769) eredetiséget, egyéniséget, nem-
zeti jelleget követol a költktl s ellenzi a kül-
föld szolgai utánzását. Homert. a bibliát, Shak-
speret, Ossiant, az összes nemzetek költészetét

egészen új szempontokból fogta föl s új világí-

tásba helyezte. Mindenütt a történeti álláspon-

tot foglalja el s keresi és követeli a bens össze-

függést az irodalmi termékek és az illet nem-
zet és kor szelleme közt. - 3. A tudományok
terén nagy befolyással volt a nyelvtudomány, tör-

ténetírás, teológia s íilozófla fejldésére. A nyelv-

rl azt tanítja, hogy az a gondolkodással elvál-

hatatlanul kapcsolatos, a szó képe s tonnája a
fogalomnak (Über don Ursprung der Spracho,

1770). A történetírás terén H. a mveldéstörté-
net megalapítója (fmve: Idoen zur Philoso-

phie der Geschichte der Mouschheit. 1784—1791,
4 kött>t). Az emberiség fejldésének fcélja a
humanitf'is (Briefe zm- Befórderung der Huma-
nitát, 1793—97, 10 köt.) s a történelem elszórt

jelenségeiben általános eszme uralkodik. A teoló-

gia terén a vallást is történeti terméknek tekin-

tette s kutatta eredetét, melyet a mítoszban kere-

sett. A biblia könyvei nemzeti írók mvei, törté-

netiek V. költiek. E bibliai költészet báját és fen-

ségét megragadóan fejtegette (Vom Geiste der
Ebraischen Poesie, 1782—83). A dogmával szem-
ben a valhisos érzésre hivatkozott s elkészítette

a kereszténység mélyebb ós modernebb fölfogását

(Briefe, das Stúdium der Theologie betreffend,

Í780 és Christliche Schriften, 1794—98, 5 köt.).

Munkái halála után (1805-20) 45. utóbb (1827—
1830) 60 ós végre (1852-54) 40 kötetben jelentek

meg. Ez elavult kiadások helyébe lépett 1877 óta

B. Siiphan-é,'62 köt. Legjobb életrajzát i/Wz/mK.
írta( 1877—85, 2 köt.). Sírjára Károly Ágost herceg

1819. euilékot állíttatott e felirattal : Licht, Liebe.

Lobén. Érc-szobrát 1850 aug. 25-én leplezték le

Weimarban. — Neje, szül. Flachdand Karoline

(1750—1809), férjének méltó társa, érdekes em-
lékezéseket irt : lírinnerungon aus dom Lében

Herders (1820, 2 k()tet). H. gazdag levelezését lia,

Emil és Düntzer adták ki.

Herderit v. Allogonü (á»v.), a legújabb vizs-

gálatok szerint monoklin, de kristályai rendesem

penetrációs ikrek és ennek következtében pszeudo-

rombosak ; rideg, átlátszó, színtelen vagy sár-

gás, üvegféuyü. Berillium-kalcium-foszfát fluor-és

hidroxil-tartalommal. képlete: Ca(Be(ÜH,F)jP(),.

vagyis teljesen hasonló a wagnerit- és triplithoí.

Ritka ásvány, régebben találták líhrenfriedons-

dorfon. majd Stoneham bányahelyen Mainc állam-

ban ; Paris és Hebron Amerikában : Kpprechstoiii

Bajorországban.

Here, istenn, a. m. Héra (1. o.).

Here (lat. testis, gör. orchis), a hímnem ivar-

mirigye, melyben a termékenyítést vé^zd ondó-
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8sálak (spermiamok) fejldnek. Latin ii>

testioolos, görög neve orchis va^- didyuiiü (ikrek).

Sok állattMn a hasflregben van, emberben n H.-

zacskóban fek>^k. Páros azeiw, a bal rondi'.sen

valamivel lejebb van. 8—!• cm. hosszú, ovális,

mirigyes tapintatu. Köt«'»szöv('ti sövények kis ka-

réjotcra osztják, ezekben vannak a spermiumter-
mclö csatornácskák. a tubuli seniinit'eri contorti

(kanyargósak) et recti (egjenesek). Vel<» ö.s.szo-

ftígg a mellék- H. (I. o.. cpirtidyniis). melymk
folytatása az omliUezeték, a duotus deferens.
Poii,.,i..<ii...r f,...t-.s füegeléke a H.-nok a Mor-
ffíi' /ctíjr (hydatis M.) s amellékhere-
fü^'_ ... ,,— l.vihis). A H.-t savós borok (tunica

vaginalis pmpria) ve.szi körül, mint a ha«hártya
folytatása, mely a fejldés egy bizonyos szakában
nyit^•a van, midn a here a hasból a borokba ván-
doi-ol (deseensus testis). Ennek lemezei között ke-

vés savós folyadék van, a H.-ríz. Ha ez felszap*)-

rodik, keletkezik az ú. n. hydrokele (vlzsérv). K
H.-tl olmoii vezeték, a H. erei és idegei, a bel.'^

haspólyából keletkezett kötszöveti hüvely (tunica

vagin.ilis communis) .< a H.-rázó izom alkotják az
ondózsinórt, mely a lágyékesatornát tölti ki. Or-
vosilaí? fontosak a H. daganatai s különösen gyu-
ladá.sai (H.- és mellék-H.-jryuIadás, orchitis, epidi-

(lymitis), melyeknek következtében a \\. mködése
szí-n vi'd s az egyén termékenyítt'-sre képtelen lehet.

Here (mAhésiet), a méhtársadalom hímje, mely-
nek (>?>o«Jüli feladata az anyaméh megterméke-
nyítése. Te.ste 10—17 mm. hos-szú. kiterjesztett

szárnyakkal 26 mm. széles. Inkább Ixjgölyhöz ha-

.sonlít, mintsem méhhez. Feje nagy, gömb<»lyü,
j»ciés szemei kidülledtek, csápja 1 i tagú. szájiv-

.ízei el vannak .satnyulva. Szrmeze barnás.^árga

vagy szürke, vaskos potroha szürké.s.siuga ha-

rántsávokkal van ellátva. Sem fuláukja, sem mi'-

reghólyagja nincsen. Lábszárai simák, hiányával
van a munkásméh hát^ó lábszárainak kül.s olda-

lán lev mélye<li>snek, melyet a méhészek ko-

sárnak neveznek. Mozdulatai lomhák, de gyor-

san és kitartóan repül. Általában csak májusti
augusztu.sií?, három v. legfiiljebb öt hónapig él s a
párosodá.snál életét veszti, mert kesztyüujj mód-
jára kiforduló hímtagja az anyaméh hiiv(>lyélM>n

Jaggmnarad. Ha szszel rájuk ttibW' szüks^>g

ninoB, beáll a H.-ölés, mikor is a munkások kifizik

a kasból, mire hideg és éhség következtében el-

pusztulnak. Ha valamely méhcsalád sszel nem
öldí>si hert'it. ez annak jele, hogj- v. anyátlan v.

meg nem termékenyült királynje van.

Here (niiv.i I. Jjóh^re.

Herebetegségek neve alatt összefoglalandók

:

1 . a here veleszületett fejtSdéxi rmdeUene/uséiiei,

\\. m. egyik v. mindkét here hiánya (anorchichia),

(orchisz gör. a. m. here. an a. m. nélkdli. ,\ hi-re

csökevényes fejldése. 2. k here ''

fekvési rendHfmesxéffei Cektopia teídi

fos A. m. kívül, toposz a. m. hely ; íesíiv lat. iiere).

Bzek akkor állanak el, ha eg>- vagy mindkét
here nem találtatik a hozzá tartozó borékbnn

:

okai fejldéstani mozzanatokban keresendk. V.n-

nek fokozatai a következk : a) K. intraíib<!omi-

iialis (lat. iiitra a. m. bent : abdomen a. m. has)

vagj- kryptorchismus (gör. knjpto a. m. elrejtek,

ryrrhisz a. m. here) : a here n vese mellett vaíjv

alatta fekszik ; b) B. ingninalis (lat. a. m. lágyéU)

;

a here ilyenkor a lAgyékcsatorna bels v. ktUsö
nyílásában vag> a lágyékcsatornában magában
fekszik (E. i. interna, extema, interstitlalis) ; c)

E. extra abdominalis (lat. rxfra a. m. kívül, ab-

domen a. ra. has) ; i>fen ritkán é.szleltetett, hog)
mindkét here az e^ik oldali borékban és mind-
két ondózsinór ug>'nnazon oldali lágyékcsatorná-
ban vannak elhelyezve, kz a) és c) alatt felsorolt

rendellenességeknek különös jelenségük nincs:

nmilesen csak boncölá.sok alkalmával fíHleztetnek

fel. A h) alatt jelzett állapí)t felismeré.-ie fontos

több okból : a lágj'ékcsatomában tjipintható duz-

zanatot séiTuek nézi gyakran az orvfjs és 8Ór>--

kötöt rendel, melynek nyomása igen nagy fájdal-

mat okoz és a herét el is sorN'aszthatja ; a lágyék-
herékbl igen gyakran rossz indulata daganatok
indulnak ki (1. Heredagnnnt). lobos fertz meg-
betegedései helyzeténél fogva a szabad hastlregre

átt(>rjedhétnek. Ezért, ha a gyermekek már me^e-
lel kort (fi— 1 1 év) értek el, igen jogos azon sebészi

beavatkozás, mellyel a lágyéki herét a borékba
helyezni és ott megtartani igjokeznek. — 3. A
here szeizelt /wli/zefi-áUozdsai. ezek közül a leg-

fontosabb a herecaavarodáa (I. o.). — é. A here
sérülései efryrószt tesl^akorlatok, lovaglás, tor-

názás, kerékpározás kapcsán fordulnak el, igen

fájdalmasak, gyakran e.szméletlenséggel. hányás-
.sal. st hirtelen hallálal is járhatnak. Ezért ven*

•

kedé.sek alkalmával a here megszorítása mint
bevált eljárás ismeretes. Ilyenkor néha elfoi-

dul, hogy a here és njellékhere a borékból ki i;-

helyeztetik, leggyakrjibban a lágj'ékcsatornába
vagy az e!é. ritkábban a has bre alá, a gátra v.

a combra, k szúrási és lövési st'riilések aránylag
igen ritkák. .A sí'tüU Ijere ersen meg szokott

dagadni és a gyuladás ttlneteinek lezajlása után
elég gyakran teljos<>n el is sorvad. — . A here

daganatai (I. Htredíiganat). — 6. A here lobo>

megbetog«Hl(!'sei (1. HereMi)-
Heréc, a földi kutya (i^oxf néples neve. L.

Földi k/di/ii.

Herecsavarodás (lat. ini'ersio testig). Ha a
here nem a születés eltt, hanem röviddel utána

száll le az ;izt tartalmazó borékba. gyakran erí'-

sebb mért^'kbon mozgékony. Bzen kttrülmény az-

tán elsegíti és megmagyarázza, ha e szer^' az azt

tartó ondózsinór körül tfllságosan forog »>s magá-
val hi'izza a hozzá tj»rtozó ereket es eimek foly-

tán elször a vékonyfalu tág vis%erekb<>n. mt^d a

vivöerekben a keringés megakait. Ez a here erí»v

megdozzadásával jár, roppant ers fájdalommal,

hányással, szédfiléssel stb. Ha kell mtéttel ezen

állapoton gyorsan nem segítenek, a here elhal és

ké.sbb el kell távolítani v. az elhalt szpr\- hosz-

sza< gonyedés árán kilöketik.

Heréd, kisk. Nógrj\«l vmegye .sziráki j.ban,

(lUKii lí>.').') maifvar lak., jM>stahivatallal. u. t. LA-

rinczi.

Heredaganat a hím állatok ivarmirig>'ének

térimen

hetrt^j'

leginkábii ii. 'st'i.-. iiiü

kötszövet ! liiól erednf

nagyságuk aii.ü vaiiiaK iOMiemetlenné. Kiikann k

az M. n. ehondromok. porcsejtekbl álló datran:!
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tok, melyek az ébrényi idbl származnak és nem
egy esetben válnak, ha hosszabb ideig fennállot-

tak, rosszindulatú daganatokká. A here tulajdon-

képeni rosszindulatú daganatai a mirigyállomány-
ból erednek, ezek a rákos daganatok, melyek leg-

inkább fiatalabb egyéneknél fejldnek és határta-

lan növekedésük, valamint tovaterjedésük által

válnak veszélyessé. Bennek a vérerekbe vagy a
nyirokpályákba és a test legkülönbözbb helyein

új daganatokká (ú. n. áttételi gócok) nnek ki,

melyek az eredeti daganatot nagyságban jóval

túlszárnyalják és a szervezetet rövidesen tönkre-

teszik. Ezen veszedelmes betegség gyógyítása
csakis a beteg szerv korai gyökeres eltávolítása

által sebészi beavatkozás árán lehetséges; a vég-
leges gyógyulás csak az esetben érhet el, ha
még áttételi gócok nem képzdtek. Egy harma-
dik fajta veleszületett daganat is elfordul igen
ritkán a herében, az ú. n. embryoma Ez az éb-

rényi fejldés idszakából való és az ú. n. csirel-

szóródás-ból (Keimversprengung) veszi eredetét.

A test különféle szöveteit alkotó sejtelemek keve-
réke, úgy hogy ezen daganatokban pl. külbört

az összes járulékaival (szrök, verejtékmirigyek
stb.), izomszövetet, porc- és csontképzdniényeket,
bélrészleteket találhatni. Ezen daganatokban a
késbbi életben az egyes sejtelemek gyakran nö-

vekedésnek indulnak és igen bonyolult szerke-

zet rosszindulatudaganatokkáfejlödhetnek.Here-

daganatot utánozhatnak a herelob (1. o.) külön-
böz alakjai, valamint a herét és mellékherét ta-

karó savós burok idült lobos elváltozásai.

Heredia, város, H. dep. székhelye Costa- Ricá-
ban, 10 km.-nyire San Jósétól, Bárba kialudt tz-
hányó lábánál, a Pirro és vasút mellett, 1154 m.
magasban, 7279 lak., nagy kávéültetvényekkel,
állattenyésztéssel.

Heredia, Jósé Maria de, francia költ, szül.

Fortuna-Cafeyreben (Kuba szigetén) 1842. nov.

22., megh. Parisban 1905 okt. 3. 1901 óta az
Arsenal-könyvtár igazgatója volt. A parnassieuek
csoportjába tartozott s tehetsége Théophil Gautier
hatása alatt állt. Egyetlen verskötete : Les tro-

phés (1892) bámulatos virtuozitással megverselt,
színpompás nyelven irt szonetteket tartalmaz, me-
lyek szíik keretében bámulatos ervel és bájjal rög-

zít meg egy-egy történeti v. mitológiai jelenetet.

Regénykísérlete : La nonne Alfarez (1894). V. ö.

J. Lemattre, Les contemporains I. (Paris 1885);
P. Brunetiere, Évolution de la poésie lyrique (u. o.

1895) ; JOM/freí, De Hugó á Mistral (u. o. 1902);
Halvány L., J. M. H. (Budapesti Szemle 126. köt.,

1906). — Leánya, Henry de Régnier felesége
(szül. 1875), Gérard d'Hoiwüle álnéven néhány
sikerült regényt Irt. Ezek : L'inconstante (1903j

;

Esclave (1905) ; Le temps d'almer (1908).
Hereditarias (lat.) v. herediter a. m. át-

rökölhetö, öröklékeny. — H.aüixia(Friedreich),
veleszületett gerincvelöbetegség, amely a gorinc-
velösorvadáshoz hasonló ataxiára vezet pupilla-,

hólyag- ós érzészavarok nélkül stb.

Heréd itan (Jiaerediias, lat.), tárgyi értelem-
ben jelenti a hagyatékot (1. 0.), szubjektív értelem-
ben jelenti magát az örökséget (1. o.). A római jog-
ban a. m. hagyaték, örökség általában, szük(!bb ér-
telemben az eredeti, tiszta római jog (ins civile)

szerinti örökösödés, szemben aftoworwm possessio"
val, mely a praetori jog által behozott és a tiszta

római jogi rendszert kiegészít, majd javító örök-
lési jogi szabályozást jelenti. H. delata a római
jogban a megnyílt, de még meg nem szerzett

örökség, ez utóbbi : a H. acquisita. H. fideicom-
missaria a. m. hitbizományi örökség. H. jacens
a. m. nyugvó hagyaték, azaz a római jog szerint

a H. a delatio és acquisitio közötti idszakban.
Hereiélék, mezgazdasági értelemben vett

nagy növénycsoport, melynek egyes nemeit ta-

karmány végett termesztik, nagj-részük pedig a
rétek, mezk s erdk flórájában vadon is elfor-
dul. Termesztés alatt állanak fképpen a vörös-

here V. lóhere, stájerhere, Trifolium pratense, a
fehér H., Trifolium repens, a korcs- v. svéd-H.,

Trifolium hybridum, a bíbor H., Trifolium inoarna-

tum, a közönséges lucerna, Medicago sativa, a
homoki lucerna, Medicago média, a sárkerep v.

svéd lucerna, Medicago falcata, a komlós lucerna,

Medicago lupulina, a baltacím, Onobrychis sativa,

a seradella, Ornithopus sativus ésanyúlszapuka,
Anthyllis vulneraria. A H. mint pillangós virá-

gnak fehérjében gazdagok s Így igen jó állati

takarmányt szolgáltatnak, a leveg nitrogénjé-

bl sokat vesznek fel s azzal, valamint hátra-

maradó mélyreható gyökereikkel a talajt gazda-
gítják, a talaj fels rétegének tormöerejét kímé-
lik; önmagukat kivéve igen jó elöveteményei
más mveleti növényeinknek s hozzájárulnak az
okszer vett'sforgók felállításához. Legbecsesebb
nemeik : a lucerna- és vörös-H. évelk, mások
egyuyáriak s vannak köztük olyanok is, amelyek
olyan talajokon is díszlenek, amelyeken már más,
nagyobb Igény takarmánynövények nem sike-

rülnek. Magvaik is állandóan nagyértéküek és

keresettek.

Herefélék betegségei ós károsttói. A takar-

mánynak termelt lóhorenem növényeket, különö-

sen a vörös-, fehér-, korcs- és bíborlóherét, továbbá
a közönséges, homoki és a komlós luconiát és a
baltacímet a következ jelentékenyebb betí-gségek

és károsítások érhetik : 1. Hereuntság. Különösen
a vöröshere és a lucerna betegsége, mely abban
áll, hogy ha valamely földön rövidebb idközük-
ben termeltetnek e növények, fejldésük satnya
lesz. Kiderítve e betegség még nincs, de azt lehet

okául felvenni, hogy az altalaj, amelybe e növények
gyökerei lenyúlnak, a tápanyagokból kimerül

s ezek csak lassan pótlódnak. Ellene azt ajánl-

hatni, hogy hereféle (kivéve a baltacímet, moly
nem szenved e betegségben) legalább 10 évig ne
tt>rmeltessék a hereunt talajon. 2. Hererák. Vala-

mennyi horefélét — a baltacímet is — megtámadja
s abban mutatkozik, hogy a megtámadott herések

egyes foltjain a növények hervadni, majd rot-

hadni kezdenek és tövükbl azután fehér penész
verdik ki, amelynek molyhai kcizött késbb fekete-

szín, néha 1 cm. terjedelm, kemény s belül fe-

hér szemecskék képzdnek. K betegséget a Sclero-

tinia Trifoliorum lírikss. (Peziza ciboroides Fr.)

nev gomba okozza. Ellene, ha ersen támadta
meg a herést, a vetés kiszántása ajánlható s az,

hogy a beteg táblára néhány évig ne vessünk
herefélét. 3. Gyökérpusztító. A Rhizoctonia vio-

lacea Tul. nev gomba neveztetik igy, mely a
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herefUék gyiftereit sflrú violasxinú fonadékkai.

a gomba miceliumával veszi köri s eiöli. A beteg-

ig fleg a nedv«'8 talajolcttan pusztít s a here-

félékon liivül a burgonyát, a cukor- és a takar-

nián>'répát. továbbá a spárgát s egyéb növénye-
ket i- "• "•imádja. Ellene lyániják a beteg fol-

tok /ántását, égetett mósszol bt>hintését,

to ..; . . .tok körülárkolását és kénporrai való

beiiint<>set. A foltokon néhány évig oly növény
noni tt«nn»>ihetó, melynek gyökereit a goraba

megtámadja. 4. lAsztharmaf. A betegség okozója

a heréknél és a iuoemáknál az Erysipho Mártii

Lév., a baltacímnél a Sphaeroth(>ca Castagnei

liév. nev gomba. P^lieno a kénporozás használ.

5. Ragya. A levelek fels lapján s a szárakon

fakó, késbb sötéted és elszáradó foltok észlel-

hetk, míg a levelek alsó lapján cukorpornomü
bt»vonat támad. E betegséget a Peronospora

Trifoliorum Dt« By. nev gomba okozza. Ellene

a bofdeauxi keverékkel (I. o.) való védekezés

ha.szii;U. 6. Rozsda. A leveleken és a szára-

kon olointe vörösbarna, késbb fekete foltok je-

lennek meg, melyeket a heréknél és a baltacím-

nél az Uromyce.s Trifnlii Lév., a lucernáknál az

Uromyces striatus Schroet. nev gomba okoz. El-

lene biztos védekezés nincs. 7. Legnagyobb vesze-

delme a hereféléknek az aranka (Lo.). 8. A szádor-

/uncA* (Oroban«-he) nevezett virágos élsköd növé-

nyek a herefélék gjökerein élve, ezek satnjnilását

és kiveszését okozzák. HUenük a szádorfüvek ki-

gyomlálását ajánlhatni akkor, mieltt magvai-
kat megérlelték. Csupán a heréken észleltetett:

y. a levéivaraííodáa. mely abban áll, hogy a leve-

leket azok mindkét lapján kiemelked sáí^ majd
sötétbarna foltok lepik be; e betegs^t a Phylla-

chora Trifolii Fckl. nevú gomba okozza. Csupán
a baltacímen észleltetett: 10. a szárfeketedés, mely-

nél aszárkisebb-nagyobb(l— lOcm.) darabokban

megfelcetodik, a beteg növények virágai idöeitt

ets^kradnak és lehullnak. A beteg növényeken a
Vermicularía Dematium Pr. nevú gombát talál-

ták, de nem bizonyos, hogy es-e a betegség oko-

zója. Az állatok közül a lóherében az ^Ipton a/;ri-

can.<} nfvú kis ormányos bogár tesz néha nagy
kárt azáltal, hogy petéit a lóhere virágjába rakja

s a kikf'lt áicák a fejld lóheremagot elpnsztitják.

Ellent' iij.iiilják a megtámadott löheréeek lekaszá-

lását és bezsombol)'ozását, hogy itt az áioák el-

pusztuljanak, de ehhei ^ész vidék ^Qrttttes el-

járása volna szflkaéges. Végre némely évben az

egerek okoznak nag>- károkat a herefélékben az-

által, hogy a herés, lucernás táblákba veszik be

magukat s ott a gyökoeket elpusztítják.

Hereiene, 1. AranJai.
Hereiord. 1. county (H.-.thire) Angliában,

Breckiiock. Kadnor, Worceeter. Shrop, Glouoes-

ter és Monraouth countjk közt, 217-i km« te-

rülettel. (1911) 114,2tí9 lakossal. Az egész countyt
alacsony he<^ ek és dombok takaiják ; ezek a Hat-
teral-dombokban, a Cradte-csüostMUi (810 m.) érik

el a legnag>'obb magasságukat összes vizeit

a Sevem-torkolatba szakadó Wye gytyti össze.

A lakosság csaknem kizárölag mezgazdas^^^gal
és állattenyésztéssel foglalkozik. Híres a H.-i

marha (1. o.). A juhtenyésztés is nagyon virágzó

és a H.-i g>'apju Angliában egyike a ieg^éke- i

sebbeknek. Gyümölcs-, különösen k%ie-(perry)és
almabort igen sokat készítiek. Pontos vub% %
komlótermelés is. Pövámea H. — 2. H., az ugyan-
ily nevú county székheiye, (imd 22,568 lakossal

;

Anglia egyik legszebb székesegyliázával, amely-
ben egy XiV. sz.-beli nagy Dali térképet riznek.
H.-ot Harald király nagy arsséggel látta el.

amelynek ma már rontja! is eltflntek. H. Garrick
hiri's sziné.sznek szülvárosa.

Hereiordi marha (brachycephalus), angol liir-

neves húsmarhafajta, melynek különixsen Ausz-
tráliában, Dél- és Észak-Amerikában van nagy
jelentsége. A H. nagyte:{tü állat, a tehénsúly
500—650 kg., színe pirostarka, a fej, a nyak, a
törzs és a lábak alsó része fehér, egyebütt az
állat piros szlnú, testalalnüása az ideális húsmar-
hák jellegét viseli

magán. E marha-
fajta azért becses,

mivel a legeln való

hizlalásra kiválóan

alkalmas.

Hereford8hire,l.

Heref'ord, 1.

Hereffi a. m. fü-
ves here (1- o.).

Héreg (Hérenh),
nag)'k. Komárom
vm. tatai járásában,

(1910) l.%2 magjar
lak. ;u.p.Tardos, u.

t. Tatabánya. Kör-
nyékén római oltá-

rokat, kkoporsó-
kat és pénzeket ta-

láltak.

Heregumó (aSr.,

tuberageminata, tu-

bt-ndiutn), az Or-
chisok sigátságos

páros gumója (lásd

az áltrát). Tavasz-
kor a virágzó szár

alján, a íoldben

egyinás mellett egy-

forma 2 gumó van.

Az egyik ráncos és

tavalyi, a másik
friss, sima és idet Amabba a virágzó szár ntt
ki, a fHss Jobban oldalvást van s a tettén rügy-
gyel végzdik. A H. a kobborfajok kitelel szerve.

A H. v^n fiatal korában g>-öksüveg van, aiért
voltaképen húsos, gumóforma gyökér. Alakja
gömbölyú y. tenyeres. Ha a (Hss gumó mindig
egyoldalon következik, akkora virágió nár éven-
kint mindig távolabb nö, vag:>-is a kosbor a flHd-

ben évenkint egyet-egj'et tovább lép.

Heregyuladá^j. 1. Herelob.
HarelÉATek, a lóhere és a lucerna hamisítására

szolgáló festett Kraroköveeskék. L. VetSmt^vig*-
gálás.

Herélés (fostraiio), t . a férfl nemi mirigyei-

nek, a hencnek eltávolítása. .Mint mútétet a here
daganatainál, krónikus gyuladá-os bántalmainál
(elssorban tuberkulózL8.inál), valamint sérfllései-

nel végzik. Kétoldali H. a neinzAkepesség elvesa-

fay>w twmAt^
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tését vonja maga után, bár a közösülésre még

!

egyideig alkalmas marad. Ha mindkét here el-

távolítását még a fiatal korban végzik, úgy a

pubertás elmarad, az ú. n. másodlagos nemi jel-

legek (szakáll stb.) nem jelennek meg s a herélt

ember egészében véve niesebb alakú lesz. Kele-

ten szokásos volt a herélt férfiak, az eunuchok
tartása ; ezek egy részénél még a hímvesszt is

eltávolították. Oroszországban ma is van egy
vallási szekta, amely vallásos szempontból heréli

az istentiszteletre szánt gyermekeket.
2. H., a szó szorosabb értimében hímivarú álla-

tok ivartalanítása, míg a nöivaruakét miskáro-
lúsnak szokás mondani (I. még Emasculatio.).

Házi állatokat legtöbbször különös gazdasági cé-

lokból, ritkán gyógyítás végett szoktak herélni.

Méneket és bikákat leginkább azért herélnek, hogy
bellük szelídebb, alkalmazkodóbb használati álla-

tokat neveljenek ; egyéb állatok H.-ének célja leg-

többször a hizékonyság elmozdítása és finomabb
minség hús elállítása. Lovat ós szarvasmarhát
rendszerint fiatal, két hónapostól egy éves korig

szoktak herélni, mert a késbbi korban kevésbbé
érvényesül átalakító befolyása a szervezetre.

8. H.,a növényeknél a. m. a növekvésben lev
növények egyes hajtásainak a lecsipkedése, hogy
ezáltal a gyílmölcsképzödést elmozdítsuk. így
pl. a sárgadinnyénél a palánták fhajtását a 6—t.
levél fölött elcsípik, hogj' a gyümölcsöt köt ol-

dalhajtásokat fejlesszék. A szöllmívelésnél az

igen tömött fürt egyes bogyóit hegyes ollóval ki-

metszik, hogy a ftü't megritkuljon s a bogyók
gyorsabban érjenek, néhol a fürt hegyét, csúcsát

csípik le ebbl az okból. A H. a szöllnél azonban
szaporátlan és nagyban nem gyakorolják.

Herelob, a here gyuladásos elváltozásai, köz-

nyelven leginkább az ú. n. mellék-H. (1. o.) helyett

használják. Okai leginkább kétfélék: egyrészt

ütés vagy zúzódás, szóval küls behatások, más-
részt valamely baktériumos fertzés által okozott

gyuladás. Az els (ísoportba tartozó okok által

létrehozott H. a kell magatartás és kezelés mel-

lett teljesen elmúlik, vagy pedig a heresorvadását
vonja maga után, úgy, hogy a körülbelül galamb-
tojásnyi szervbl alig mogyorónyi csonk ma-
rad hátra. A második csopoi-tba tartozó, bakté-

riumos kórokozók által létrejött elvált<izások a
kisebb-nagyobb fokú gyuladásos tünetek elmúlása
után nyom nélkül visszafejldhetnek, vagy a bán-

talom hoges keményedéinek hátrahagyásával gytv

gyul, végül pedig genyképzdéssel járhat és a
here pusztulásával érhet véget (heresorvadás).

Leggyakrabban a fült<5mirigygyuladás (1. o.. pa-

rotitis epidemi(ía) után lép fel, azonkívül vala-

mennyi heveny fertz betegség mellett szövd-
mény gyanánt észl(>lhnt/>. pl. hasi hagymáz, skar-

lát, genyvérüség, stb. Külön kóralak a szifilises

általános megl)etegedéssol járó bujakóros H., jnely

fájdalom nélkül lép fel és vagy különálló cson>ók

képzdésével vagy pedig az egész szerv k(»mé-

nyedésével jár. Jellemz ezen megbetegedésre,
líogy csak a szifilis ellen használatos gyógyszerek
adagolása után gyógyul. A herék güms megb(^-
tegedése igen ritka, mint önálló megbetegedés

;

a gümökóros elváltozás az esetek túlnyomó nagy
részében a mellékheréhen székel.

Heremans, Jacob Frans Johan, németalföldi

nyelvész, szül. Antwerpenben 1825 jan. 28., megh.
Gentbon 1884 márc. 13. Volt könyvtáros, közép-
iskolai tanár s 1864 óta Gentben a németalföldi

nyelv és irodalom tanára az egyetemen. 1874-beíi

a legnevezetesebb flamand folyóiratot alapította

Nedorlandsch Múzeum címen. Fbb müvei : Ne-
derlandsche dichterhalle (2 köt, 1858—64) ; HofT-

mann von Fallersleben en de Nederlandsche let-

terkimde (Gént 1874) ; azonkívül írt nyelvészeti

8 verstani dolgozatokat s megírta több flamand
író életrajzát. Kitn munka francia-németalfóldi

és németalföldi-francia szótára (Antwerpen 1865—
1868).

Herencia, város Ciudad-Real spanyol tarto-

mányban, Alcazar Sau Jüan kerületben, a Giguela
mellett, a termékeny Mancha-síkságon, 5953 lak. ;

szölló- és olajfaültetményekkel, szappan- és posztó-
gyártással.

Herencs v. herencsgomha (növ.), ]. Lactaria.
Herencsény, kisk.Nógrád vm. balassagyarmati

j.-ban, (1910) 1114 magyar lakossal; barnaszén-

bányával (Hermina-bányam) ; postaügynökség,

u. t. Magyarnándor. Itt született Lisznyai Kálmán
<laiköltó.

HerencBvölgy (azeltt: Hrinyovaj. nagyk.
Zólyom vra. nagyszalatnai j.-ban. (i9io) 7418 tót

és magyar lakossal ; postahivatal, u. t Gyetva.

A község 11 nagyobb telepbl áll (legnépesebb a
Fels- és Alsókarvacz 2493 és 1980 lakossal),

köztük a H.-i üvoggyártelep 589 lak. (a gyár az

I. magyar üveggyár r.-t. tulajdona) ós a H.-i

frésztelep (97 lak.).

Herend, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban.

(1910) 11 74 német és magj'ar lakossal ; vasúti állo-

más, posta- és táviróhivatal. PoroeUán- és majo-

likagyára, mely 1839. alapíttatott, a legjelesebb

ilyen hazai ipartelepek közé tartozik s a külföl-

diekkel is versenyezni képes. 1884'ben részvény

társasággá alakult, majd 1892. az «Egyesüli

magyarhoni üveggyár-részvénytársaság* vettv

meg, mely e végl)l külön részvénytársaságot

alapított. A m. kir. udvar asztali készleteit e por-

cellángyár száHította. Közelében DK. felé Ksseg-

vár romjai láthatók.

Hérens, Val d'ií. (tytsd: vái deran, nóm. Eringei-

tal), a RhOne baloldali mellékvölgye Wallis

svájci kantonban ; a Borgne folyó folyik át rj\jta.

mely a Val d'Héréraence patakját, a Dixencet itt

veszi tol; a Borgne aF'erpécle glec^-st^rbóLa Dixenc<

pedig a Üurand vagy Chei Ilon gleccserbl ered. A
Val d'H.-ból a 348() m. magas (U d'H. (H.-hágó)

vezet Zermatt felé. Katolikus francia laJcosságá-

nak száma 6875, kilenc községben eloszolva. A

401 km« terület H. járás székhelye Vex, 955
lakossal. Szép vidékeit újabban í<ok turista ke-

resi föl.

Hérenthals (eytad: t-rantai). község Anvers (Ant-

werpen) lu>lga tartomány Turnhout járásában, n

Kis-Nethe mellett, vasúti csomópont, (i9io) 889.")

lak., vasmúvekkel, gyapjúszövés- és fonással é.><

csipkekészítéssel, XV. sz.-beli templommal, szép

városhiizzal, pUspíiki szemináriummal és tanít^inó-

képezdével.

Herény (azeltt: Herénysen/yefa), kisk. Va-

vm. szombathelyi j.-ban, (i9io) 718 magyar lakos-
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sal. poptnhivntallal. tj. t. Szombathely. Herényen
Gi • ^ tokos testvérek

kiti 'Ml obszervató-

riuuiot alliu.ttak ú'l .-^íjat kultí>*:'gükön. V. ö. Got-

hard J., A herényi obsen'atorium leírása és az

abban tett megfigyelések (Budapest 1882., akad.)

é.s A hoff^nvi obeervatorium sarkmagasságának
in< 'sa (n. 0. 1884).

] ^k. Hányad vm. dévai j.-ban, (i9io)

221 uiari laK. : u. p. és u. t. Bran3ncska.

Herepei. 1. Ádám, ref. lelkész és tanár, szül.

Losádon 17.^ febr. 22., met?h. Nagyenyoden 18H
szept. Tanult Szászvároson, Nagjenyodon, Mar-

borgban. Genfben; 1790. Nagyenyeden a törté-

nelem, költészet 8 a klasszikus irodalom tanára

lett. Nagyszámú egyházi beszédein és halotti orá-

cióin kívül kéziratban több munkája maradt ; pl.

História mundi universalis et patriae ; Statistica

;

Politiea ; Aesthetica ; Litteratura Romána.
2. H. Gergely, ref. lelkész, szül. Kolozsvárt

1807 febr. 2Í.. megh. n. o. 1859. Miután 1827. a
tipológiát elvégezte, mérnöki pályára ment Pestre,

hol 1830. mérnöki oklevelet nyert. Ekkor azonban
újra visszatért a teológiai pályára s Göttingen-

ben és Marburgban folytatta tanulmányait, 18-33.

dézsi, 1835. kolozsvári lelkész, hol 1852. esperes

lett. Fóbb müvei : Alkalmi beszédek (Kolozsvár

1846) : UjtesUwientom magyarázata (Wohlfarth

német munkája után. Incze Dániellel egjütt, u. o.

ia2): Iiíten toé^ (Prédikációk H.-tól,Vadas József-

tói és Nagy Pétertl, u. o. 1856).

3. H. János, ref. lelkész és tanár. szül. Losá-

don 1763 júl. 3., megh. Kolozsvárt 1813 márc.
Tanulmányait Nagyenyeden 1789. bevégezvén,

külföldre ment, 1792—1806-ig Szászvároson és

Vízaknán volt lelkész, ezután Kolozsvárt teológiai

tanár, ó volt az lijabb magyar egyházi szónoklat-

nak Erdélyben megalapítója. Halotti beszédeinek

egy része — kisebb füzetekben — megjelent.

4. H. Károly, ref. lelkész és tanár, szül. Vízak-

nán 1802 febr. 24., megh. u. o. 1871 okt. 26. Ko-

lozsvárt végezte a teológiát. Egy évet Bécsben,

egyet a nevezetesebb német egyetemeken tölt<>tt,

1825-ben a kolozsvári egyház lelkészévé válasz-

totta 8 kiváló szónoki sikereket ért el, 1834-ben

u. 0. a bölcsészet tanára, 1835. nagyenyedi teoló-

giai tanár, majd igazgató lett. A .Magy. Tud. Aka-
démia 1838. levelez tagjául választotta. 1841—
1871-ig Vizaknán volt lelkész. Egyháztörténete

" *h!en-kollégimn mul^a egy löszének leírása

in maradt; ellenben egyháii beesédei, fó-

.. - L. ...ttésiek, nagy szánunal jelentek meg.
5. H. Károly, nagyenyedi tanár, buzgó geológus,

szül. 1817 szept 1. Bnzás-Bocsárdon, megh. 1906
nov. 18. Tanulmányait Nagyenyedra ée a selmeczi
bányászati akadémián végezve 1848-ig Zalatnáo

mint bányahivatalnok mködött. A szabadság-

harcban mint tüzérhadnagy kittintette magát
18544)60 Nagyenyedre hívták tanárnak s itt

dolgosott egész életén át a Betlilen-kollégiiimiMui.

Tanítványaival bejárta Erdély minden zugát, ás-

ványokat, közeteket és kövületeket gyi^tve. Szor-

galmát 8000 darabból álló gyjtemény hirdeti a

n^yenyedi koUéginmban. Irodalmi munkásságá-
nak gyümölcse Als6fehér lúrmegye geológiai le-

írása, amely a megyei monográflában jelent meg.

lUmiKuf^ a. VL

Hererák. 1. Herefélék.
Hererázó izom (lat. musculus cremaster), az

ondóz.-^ínórhan haladó gyenge izonmyalábok, ame-
lyek a belsó ferde hasizomból váltak le s az ondó-
zsinórt követik le a heréig. Nben hasonló, de
gyengébb nyalábok vannak a kerek méhszalag
mentén. Az emberben nincs jelentsége, de egyes
állatolcban, mint pl. a nyúlban, ersen fejlett s

arra szolgál, hogy a herét a herezacskóból a lá-

gyékcsatomába húzza fel.

Hereró (hottentot nyelven dáma, dámra, da-
mara), a bantu népekhez tartozó néptörzs Német-
Délnyugat-Afrika É.-i részében. A H.-k számát
80,000-re, a hozzájuk számítódó hegyi damará-
két pedig 30,000-re becsülik.A hegyi lakók haukoi-
nok, de a H.-k Ny.-i törzse, az ova-U.-k már
kafferek. Eredetileg állattenyészt népek, de a
német terjeszkedés óta mezgazdasággal is fog-

lalkoznak. 1884— 1905-ig ismételten fellázadtak

a német uralom ellen (az 1904—905-üd felkelés

különösen véres volt), de 1906 óta úgy létezik

végleg meghódoltak. Kultúrájuk azonos a ban-
tukéval. Cserépedényeiket korong nélkül készí-

tik, szabadkézzel formálják és ügyesen díszí-

tik. Szöv-fonóiparuk fejlett, fóleg fonott háncs-
áruk készítésében romekeinek. Gyakorolják a
vaskohászatot is.Pajzsbotjaik jellegzetesek. Hajító

és kézi dárdáik változatosak, jó pengéjüek. Ked-
velt fegyverük a kemény fából való súlyos hajitú-

buzogány (kirri). Ruházatuk szíjakbt')! való lá-

gyékköt és cserzett ökörbórbl készült puha ta-

karó. A nk rövid mellest és brkötényt viselnek

structojáshéj berakással. Br fökötójük három
ágú. Méhkasforma rakott viskóik, 16—20 egy-
egy legel körül már faluszámba megy. Poligá-
miában élnek, a nket vásárod ák. Vallásnk az
sök szellemének Icnltuszából indul ki. Ff^ilag

eléf^ egységesele Izmos, szálas alakok, vállszé-

less^ indexük a medence széleeségénél jóval

nagyobb. Brszínük sötét vörhenyestorna, átlag
nem sötét hanem világos felé hajló. Higok söté^
barna, göndör, rövid. Szemük nyílt, nagy, szép-

tekintetü. Orruk tompa, széles, tág lynkakkal.
Felvetett aiVxik vastag, húsos. A koponya szúk,

hosszú, mérsékeltél magas, metoplonnsra nem
hajló. Fogazatok elre álló. de prognathia nélkül.

Testileg elütnek tlük a fentnevezett hegyi lakók
(haukoin), alacsony vézna ts^, mely nyelvileg is

a hottentották (namák) felé hajlik. V. ö. Vmt^
Grammat der O^i-herero (Berlin 1897): Dowe,
Deutsch-Südwest-Afrika (u. o. 1903); Meinhof
K., Orammatik der liantaspracben (a. o. 1906)

;

o. a.. Die Sprache der Herero (a. o. 1909).

Her«i (lat.) a. m. öríUcfie. H. ab itdesUUo a. m.
törvényes ör<Aös, H. tegtameiúantu a. m. Tégreo-

deletí^kOs, JET. ex agset^m. ai egéss hagyaték
egyetlen OrOköee. K neeestaritu a rónu jogban
az oly iMkös, aki már as örOksóg megnyíl-
tával ipeo inre szerzé meg ai JMkaéget, akire

t^iát az aqnisitio t^e ai WSkaig megannésé-
hez nem volt szfikaéges (L Hereditfu) ; etiöl meg
kell különböztetni a aMkségOrtktet, akitl ax
örökséét nem lehetett megvonni (kütelee réea«
jogoeolteág eredeti, formális alakja). H. tfobm-

tarius a B. neceBsarios ellentéte, aki csak az örök-

ség elfogadásával asend meg ai OrOteéget Semel

M
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H., semper fl"., a római Jognak az az elve, mely-

nél fogva érvénytelen az olyan örökösnevezés,

mely oly módon tartalmaz idöhatározmányt vagy
feloldó feltételt, hogy ezáltal a megszerzett örök-

jog állagát korlátozza.

Herés (azeltt : Herendjest), kisk. Krassó-Szö-

rény vm. lugosi j.-ban, (i9io) 1108 oláh és magyar
lak. ; u. p. Lúgos, u. t. Vecseháza.

Heresburg, 1. Eresburg.
Heresérv, 1. Sérv.

Heresin, adók. Bolovár-Körös vm. kapronczal

j.-ban, (1910) 440 horvát és szlovén lak. ; u. p.

Dmjo, u. t. Kaproncza.
Hereszil (növ.), 1. Ptelea.

Heresznye, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,

(1910) 715 horvát és magyar lak. ; u. p. és u. t.

Vízvár.

Hereuntság, 1. Herefélék.

Herevíz, 1. Here.
Herezacskó v. horék (scrotum), a férfi ivar-

mirigyeit, a heréket magába záró börtömlö, mely-

nek nben a nagy szeméremajkak felelnek meg.
Közepén hegszerü vonal, a raphe scroti választja

ketté, melynek megfelelen belsejében sövény
van. A H. bre sötétszín, kevés szrszál van
rajta, ersen ráncos, amely ráncossága hideg be-

hatására fokozódik. A ráncokat a brben lev sima
izomróteg összehúzódása okozza.

Herezis (gör.) a. m. szándék, választás, külö-

nösen a választott életpálya, tanítási rendszer,

iskola vagy szekta, v. ezeknek tanítási rendszere

;

a keresztény egyházban a. m. eretnekség, tévhit.

Innen Jieretikusok a. m. eretnekek. L. Eretnekség.

Hei^ord, az ugyanily nev járás székhelye

Minden porosz kerületben, (i9io) 32,527 lak., nagy
kötélgyártással, pamut- és vászoniparral, sznyeg-
szövéssel, br- és cukorkagyárakkal. A városon kí-

vül dombon áll az úgynevezett Johaimiskirche,

Vosztfália egyik legérdekesebb építészeti mem-
léke. A város egy bencés-klastromnak köszöni ala-

pítását, amelyet 180-3. szekularizáltak. »

Herford (ejtsd: herford), Charles Harold, angol

iró, szül. 1853. Manchesterben. Tanulmányait
Cambridgeben végezte és 1887. Aberystwithben
az University College of Wales angol nyelv- ós

irodalom-tanára lett. Különösen Shakespeare ko-

rával, valamint az angol és német irodalom köl-

csönhatásával foglalkozott. Fbb mvei : Literary

relations ofEngland and Germany in thesixteenth

century (1886) ; The age of Wordsworth (1897).

Kiadta Spenser Shepherds Calendar-ját (1895) és

az ú. n. Evorsley Shakespearet (10 köt., 1899).

Kiváló érdeme Ibsen és Grlllparzer müveinek ter-

jesztése Angliában.
Heriurth József, tanár, szül. Eperjesen 1820

nov. 13., megh. 1895. nov. 27. Eperjesen gimná-
ziumi, majd az újonnan szervezett jogakadémián
1864—75. a magyar jog s alkotmány történetidnek

tanára volt. 300Ö kötetnyi történeti könyvtárát
és 13,000 koronát ér óremgyüjteményót a kollé-

giumnak, többi vagyonát, 80,000 koronát pedig az
eperjesi ev. leányiskolának hagyta.

Hergenröther, Jo.<}eph, német kat. egyháztör-
ténetiró, bibornok, szül. Würzburgban 1824 szopt.

15., megh. Mehrerauban (Bregenz mellett) 1890
okt. 8. Tanulmányait Rómában végezte, hol 1848.

pappá szentelték. 1851-ben a müncheni egye-
temen magántanár, 1852. a würzburgi egyetemen
az egyházi jog és történelem rendes tanára lett.

1868-ban Rómába hívták, hogy a vatikáni zsinat
elmunkálataiban résztvegyen. Kiváló irodalmi
munkássága folytán 1879. bibornok és a szent-

széknek levéltárosa lett Rómában. Mvei közül
nevezetesebbek: Anti-Janus (Freiburg 1870), mely-
ben a pápai csalhatatlanság mellett szállt síkra

;

Der Kirchenstaat seit der französischen Revolu-
tion (u. 0. 1860); Photius, Fatriarch von Kon-
stantinopel (3 köt., 1867—69) ; Katholische Kir-

che und christlicher Staat etc. (1872, 1874) ; Hand-
buch der allgemeinen Kirchengeschichte (3 kötet,

1876-1880, átdolgozta Kirsch, 1902—907) stb.

Hergesell, Hugó, német meteorológus, szül.

1859 máj. 29. Brombergben, egyetemi tanulmá-
nyait Strassburgban végezte, ahol elbb a föld-

rajz magántanára, késbb a geofizika és meteoro-
lógia rendkívüli tanára lett. 1889-ben szervezte
Elszász-Lotharingiában a meteorológiai hálózatot

és 1898 óta a srassbm-gi meteorológiai intézet

igazgatója. Nagy érdemei vannak a felsbb lég-

rétegek vizsgálata körül, amiben helyes módsze-
rek alkalmazása és új mszerek szerkesztése által

mint úttör lépett fel. 1896 óta a tudományos lég-

hajózás nemzetközi bizottságának elnöke és mint
ilyen kiadja a nemzetközi egjidej felszállások

alkalmával nyert adatokat Veröffontlichungen
der internationalen Kommission für wissenschaft-

liche Luftschiffahrt c. alatt. Azonkívül szerkeszti

a Beitráge zur Physik der freien Atmospháre c.

folyóiratot (Assmannal együtt). Sárkányokat és
mszeres léggömböket használt els izben a ten-

gerek fölött és e célból a monakói herceggel több

tudományos utazáson volt az Atlanti-óceán tró-

pusi, majd É.-i tájain. Zeppelinnel együtt a kor-

mányozható léghajó szerkesztésével is foglal-

kozott.

Hergla, tuniszi falu 1500 lak., Horrea Gaelia
római város romjaival.

Herhely (azeltt: Herhej), kisk. Sáros vm.
girálti j.-ban, (i9io) 122 tót lak. ; u. p. és u. t. Mar-
gonya.

Heribald, st.-galleni szerzetes volt akkor, mi-

kor a magyarok 926. Svájcba, a Boden-tó vidé-

kére törtek. Engilbert apát a kolostor népével

együtt elmenekiilt, de a hóbortosnak, együgy-
nek, nevetségesnek tartott H. helyén maradt.

Nem akart futni, mert «a klastrom gazdája az

idén még nem adott brt neki, hogy sarut csinál-

jon belle». Nagy nyugalommal nézt« végig, ho-

gyan verik föl a klastromot a magyarok, kik tol-

mácsaikkal kikérdezvén t, jókat nevettek furcsa

feleletein s megkegyelmeztek neki. Midn a klas-

trom kincsét tudakolták tle, egyenesen a pin-

cébe vezette ket ; mikor azonban aranyozott gyer-

tyatartóknál egyebet nem találtak ott, pofoimal

fenyegették, ó azonban szintén rárivallt az egyik

magyarra, ki a boroshordók fenekét akarta be-

verni : «Hát mi azután mit igyunk, ha ti elmen-

tok ?» Nem is bántották a hordókat, hanem tábori

ebédjükön jól megvendégelték a jókedv barátot

s mikor ez egy másik fogoly pappal együtt anti-

fonát kezdett énekelni, a szent énekre toborzót jár-

tak. Midn néhány év múlva H. ismét hallotta a



Heribert — 787 — Herínff

magyarok portyázásának hirét, kérte az apátot,

ereesie oda kedves magyaijalhoz. A magyarok
8t-galleni tartózkodásáról szóló elbeeiélé8e,melyet

El^íuírd tartott fönn (Casus St. GJalli; Bertznél:
Monuiii. Gorm. Scriptores, II. 104. 8 köv. I., német
fordításban Meyerstól, Leipzig 1891), becses ada-

lék a Zsolt-korabeli magyarok ismeretéhez.

Heribert. 1. Arxbert.

Herich Károly, jogi író, szül. Varasdon 1846
szept 23., megh. Badapesten 1894 szept 1. A
tohimivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz-

U:>riumba lépett 1869., 187ö. osztálytanácsos lett.

1892. pedig a horvát országgylésbe képviselvé
választotta és tagja lett a magyar orszá^yú-
lésoek is. Müvei közül emli^ük : A magyar váltó-

törvénjoavaalat (Budapest 1874); Das ungarische

HandeCíieeeti (n. o. 187ö) ; A Tiszaszabályozás
és a stegedi válság (o. o. 1879) ; A vasúti jog
jelenlegi érvénuében (o. o. 1881). Irt iparmvé-
szeti mflv^et is.

Hériooart í^itaiz erikar), város Hante-Saóne fran-

cia dép. Lure járásábfm, a Lisaine és vasút mel-

lett, Ö525 lak., pamat- és zsákszövéssel, brcser-

zéssel. 1474 nov. 14. a svájciak itt a burgundiai

sereget megverték. 1871 január 15., 17. Bourbaki

francia hadait Werder német generális vissza-

szorította és ezáltal meghiúsította a Belfort föl-

mentésére irányuló francia törekvéseket.

Hérics (növ), 1. Adonis.
Hérica-Tóth (jaáki), 1. János, volt kúriai

tanácselnök, szül. Zalaegerszegen 1841 nov. 7.,

megh. u. 0. 1908 aug. 17. Zala vm. szolgálatába

lépett, miyd 1871. a Csáktornyái, 1875. a soproni

törvényszék elnöke, 18.;0 kúriai biró, 1895. buda-

pesti táblai, 1906. kúriai tanácselnök lett. Kiváló

büntetjogász volt, e»o'ii^6 & régi táblabirótipnsú,

tudásban,jellemben kiváló birálmak,modem n^y
múvelts^ráel.

2. H. Jen, vegyész, H. 1. fia, szül. Csák-
tornyán 1872 aug. 1.3. Tanulmányait a budapesti

s a berlini egyetemeken végezte, 1908 óta a
gödölli magyar királyi szeszkisérleti állomás

vezetje. Többször volt külföldi tanulmányúton.

Tanít a szeszfzi tanfolyamokon. Élénk tevé-

kenységet fejt ki a mezgazdasági ipari kísér-

leti flgy szervezése körüli mozgalmakban. Szá-

mos kzlonénye jelent meg a hazai gazdasági,
gyögyswrésii. vegyészeti, sseszipari s nagyobb
napútokban,a Tennéasettndományi Közlönyben,

a Kisérietügyi Közleményekben s az Oest.-nng.

Spiritus-Iniíustrie lapban. Ónálló tanulmányai:

Adatok a manqanitek hoitslituciójához és a man-
yán mérése; Aehátty gomba eeumísziOó képes-

.tége ; Ktíönböz nfrekészü étáráeok ; Alsó és

fels élesítk megkalöHbögtethMtége; Bentoxá-

nok erjeutketsége ; A rövid malátajKudaságos-
sága ; Erjesztk, vagifis emymek ; SUsttSkeetfr

tés törtétietéhez ; Sterilizálásról; As ButthU für
Gahrungsgewerbe mködése; 8. Osstrovetku

AntaUal együtt végzett tóbbrendbeli tamdmá-
Hf/ai.

Herincae. nagyk. Máramaros vul hnszti j.-ban.

(1910) 4070 ruthén és német lak., postahivatallal

;

u. t. Berezna.

Hering (Clupea harengus L., iiut), a nyilt-tteió-

bölya?ú Csontoshalak (1. o.) rencyébo, a H.-ftitt

családjába tartozó halnem. Teste oldalt összenyo-

mott, hasoldala fúrészes élú, fels állkapcsa az
alsónál rövidebb, fogazata sapán az ekeoaont
egy részére szorítkozik. Utóbbi jellemvonása
alapján mindig megkülönböztethet a hozzá ha-

sonló többi hsaktól. Teste pompás ezüstös fény,
mely a háton zöldes v. kékes árnyalata. Csak ki-

vételesen ér el 45 cm. hosszaságot, rendesen 30
cm. hosszú. Számos fajtája (rassz) ismeretes,

melyeket a H.-ismerúk könnyen meglctUOnböztet-

nek, mert jellemvonásaik határozottak. Az egyes
fajták elterjedési területe nem nagy és ivások
idején szokásos vándorlásuk sem terjed ki nagy
területre, ezért fejldhettek ki határozott U.-

rasszok; máskülönben a rassz jellemvonások vér-

keverödée következtében elenyésztek volna; nem
igaz tehát az a régi nézet, hogy a H. minden esz-

tendben az Északi Jeges-tengerbl vándorol a
többi vizekbe. Némely rasszok csupán a part kö-

zelében tartózkodnak és ivás idején a félig sós

vízbe vándorolnak, mások pelagikns életet élnek:

és a nyilt tenger lakói ; utóbbiak a partoktól 600
km.-nél távolabbra is mennek, ivás idején azon-

ban a partokhoz közelednek. Ivás idején a ván-

dorló ü.-rajok valóban óriási nagyságot érhetnek
el. Néha a tenger fölszinét mérföldeken át vastag
rétegben teljesen ellepik. A H.-rasszok egy réese

tavasszal, más része sszel ívik ; az elbbiek pe-

terakás céljából nagyon közel jönnek a parthoz,

az sszel ivók ellenben a parttól nagyobb távol-

ságban a mélyebb tengerrószeket keresik fel. A
peték nagysága 15 mm. ; számuk (40—100,000
drb) a hal korától függ s lerakásuk több napig
tarthat. A H. férgekkei, kis rákokkal, kagylók-

kal táplálkozik, a nagyobb termetek kisebb har

lakat is felfalnak. Az északi Atlanti-óceánban,

az Északi- és Keleti-tengerben, továbbá az Északi

Jeges-tengerben és Ázsia északi partvidékein ho-

nos. Húsa igen ízletes. Besózva évekig eltartható.

A H.-fogás legnagyobb aránya ma Ai^glla és Skó-,

cia kdeti partjain, ahol júniustól (dít^wrig háló-'

vai r^geteg mennyis^^ fognak; fi5taielyek:

Great Yarmonth, Wick, Petwhead és Praser^

burg. Norvégiában a H.-halászat a Bergen és 8t»-

vanger közti parton a legjobban fizet ; itt jannár

végétl április elejéig és még nagyobb arányok-

ban nyáron (>s sszdfoalásBiak. Németország U.-

halászata is jelentékeny.A bolUmdlal H.-halá8iat

régi nagy jelentségét már dventetlB^ azoobMi

a hollandiai H.-ek híre izletot eDcéaiitésOk rtvén

oly nagy, hogy az elsteendfl árút ma is hoUan-
diainak nevezik. Az évenkint kifogott H.-ek ssá-

mát tízezer millióra beosfUik. A kereskedésben

nóf^le H.-et különböztetnek meg: 1. ÍHsst.

zöld H.-et ; 2. beeózott v. pökel-H.-et ; 3. bflkkUnget

y. tríaam megfQstölt és gyenge sóaott H.-et és

4. marlnozott H. et, amelyet fHana Begrittoek éa

ecetbe tesznek. De megUlOobOitetoek enken
kivfll szflx-. te^ea- és ttres H.-6kek. megyek kOstU

ai eiafík kétévesedE, még nem Ivaréretl^, * k6-

vetkeaök as ivarérettek, de még nem ivottak, az

utolsók a már ivottak. A H. le^Eöidebbi rokona

a spratt (Oigiea spratbu L.), 1. SpratLS. ö. Ifö-

ckelU Tbe herring, its natoral Ustory and natlo-

nal importanee (Lrádon 1864); Heicke, Die Va-
rietftten des Herings (Berlin 1878-81) ; n. a., Die

60*
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nutzbaren Tiere der nordischen Meere und die

Bedijigungen ihrer Existenz (Stuttgart 1882) ; u.

a., Naturgeschichte des Herings (Abhandlungen
des Deutschen Seeflschereivereins, 2. köt., Berlin

1898, 2 rész) ; Ljungman, Die Heringsflscherei

(Stettin 1880).

Hériog, balatoni, a sugár kardos (Pelecus cul-

tratm L.) népies neve. L. Sugár kardos.
Hering, 1. Eduárd von, német állatorvos, szül.

Stuttgartban 1799 márc. 20., megh. u. o. 1881
márc. 28. 1822-ben a stuttgarti állatorvosi iskolán

tanárrá, majd a hadügyminisztérium állategész-

ségügyi eladójává és 1862. az állatorvosi iskola

igazgatójává nevezték ki. Nagyszámú kisebb érte-

kezésen és több nagyobb munkán kívül : Spezielle

Pathologie u. Therapie für Tierarzte (1842) ; Hand-
buch der tierarztlichen Operationslehre (1857)

;

Biographisch-literarisches Lexikon der Tierarzte

(1863) ; Etymologisches Wörterbuch für Tierarzte

(1871) cím mveket irt. 1839 óta a Repertórium
der Tierheilkunde c. folyóiratot szerkesztette.

2. íf., Ewald, német flziológus, szül. Alt-Gers-

dorfban (Szászország) 1834 aug. 5. 1865-ben a bécsi

oi*vos-sebészi József-akadémia élettani s orvos-

fizikai tanszékének rendes tanára, majd hasonló
minségben 1870. Prágában ós 1895. Lipcsében
lett az élettan tanára. Sokat foglalkozott a szem
fényérzékével, a ketts látással, a szem forgatásá-

val, a horopterrel, a szem forgatásával a látóten-

gelyekben s az identikus látóvonalakkal, az ideg-

izom-élettannal,a vérsejtek diapedezisével stb. Sok,

az élettan körébe vágó önálló dolgozatot tett közzé.

3. H., Konstantin, német homeopata orvos, szül.

Oschatzban (Szászország) 1800 jan. 1., megh.Phila-
delphiában 1880 júl. 23. Lipcsében és Drezdában
tanult, 1834. orvos lett Philadelphiában és az els
amerikai homeopata orvosi akadémiát alapította

AllentonbaaTöbb, ahasonszervi gyógyászatkörébe
tartozó müvét tette közzé angol és német nyelven.

, Heringcápa, 1. Cetcápák.
Hering-féle teória, a látást, különösen a szín-

látást magyarázó elmélet ; egyik legelterjedtebb

látáselmélet a Young-Helmholtz-félóvel együtt.

Hering szerint a látóhártyában (retinában) három-
féle anyag van, egyik a fehér-feketét érzi, a
másik a vörös-zöldet, a harmadik a sárga-kéket.
A háromféle szinérz anyag mindegyikében két-

féle folyamat jöhet létre: 1. bontás, disszimilá-

ció, ez vezet a fehér, vörös és sárga érzéshez

;

2. pótlás, asszimiláció, ez jár a fekete, zöld és kék
érzéssel. Vagyis a háromféle anyag bontási és
pótlási folyamatai hatféle érzéshez vezetnek;
ezeknek kombinációi moga^ák az összes látás-

érzéseket, hiányai a színtévesztés v. színvakság
(1. 0.) magyarázatát.

Heringgnano, a svéd tengerparton a heringek-
bl készített trágyaszer. Erre a célra a heringe-
ket megfzik, a fzvizet és a kiftt zsiradékot
leöntik 8 a megmaradt részt kisajtolják, megszá-
rítják s megörlik. Az így nyert H.-t leginkább
Pranciftországban használják fel. L. Halauano.

Heringhal, a sugár kardos (Pelecus cmtrattis
L.) népies balatoni neve.

Heringhas, így nevezik gazdasági állataink-
nál a kétoldalt összenyomott, keskeny s felhúzó-
dott hasalakulást.

Heringkirály (Zeusfaber L., áiiat), 1. Kakas-
halak.

Heringsaláta. A sótól kiáztatott, megtisztított

és felaprózott hering cukros ecettel megkevert
tejébe alma, apró vereshagyma és sárgarépa da-

rabokat vetüiüc és néhány órán keresztül áztat-

juk. Igen ízletes el-, esetleg mellékétl.
Heringsdorf, falu és látogatott tengeri fürd,

Stettin porosz kerületben, Usedom S2ngetén, a
Keleti-tenger partján, (i9io) 875 lak., villaszer
házakkal. A fürdvendégek száma évenkint mint-
egy 7000.

Heri-rud (Herat-rud), kb. 800 km. hosszú
folyó. Észak-Afganisztánban a Kuh-i-Baban ered,

a Sefld-Kuh és Paropamizosz láncai közt foljik

tova, majd hirtelen É.-nak fordul és Afganisztán
saperzsa Khorasan határán végikfolyik, fölveszi a
Kesef-et ; az orosz Transkaspi tartományba kiérve

Tedsen-nek nevezik s több ágra oszolva a tekke-

turkomenek oázisában elvész. Az ókoriak Arius
néven ismerték, régebben valószínleg, épúgy
mint a Murgab, az Oxusba (Amu-darja) ömlött.

Herisau, falu, Appenzell-Ausserroden svájci kan-
ton járási székhelye, a Sitter és Brühlbach összefo-

lyása közelében, vasút mellett, 778 m. magasban,
(1910) 15,502 lak., jelentékeny musszlin-, tiill-, pa-

mutkelmeszövéssel, fehérítkkel és kelmefestk-
kel, kábel és táviróhuzalgyárral. A VII. hadosz-

tály székhelye, van szép községháza. H.-t a német
Svájc azon helységének tekintik, amely elször
vette föl a kereszténységet. Templomát a VII. sz.-

ban alapították. Közelében van Heinrichsbad (1. o.)

kénes fiird és Rosonberg, Rosenburg, Lutzenland
várromok.
Hérisson (ejtsd: eriszon), Maufice, cotnte d'Ir-

rison d', francia publicista, szül. Parisban 18-iO.,

megh. Constantineben (Algéria) 1898 máj. 9. Részt
vett az olaszországi, majd az 1860-iki kínai hadjá-

ratban, valamint a porosz-francia háborúban. Ez
utóbbi végével szerepe volt a Bismarck és Jules

Favre közötti találkozás alkalmával. 1891-ben a
francia csapatok parancsnoka lett Kongóban. Szá-

mos értékes mvet írt, köztük a következkot

:

Études sur la Chine contemporaine (1864) ; L'osprit

chinois et l'osprit européen (1869) ; Journal d'un

offlcier d'ordonnance (1884), németül is megjelent

s több kiadást ért. Journal d'un interpréte en
Chine (1885) ; Le cabinet noir, Louis XVII., Na-
póleon, Mario Louise (1887) ; ; La légendo du Metz

(1888, németül Augsburg 1895) ; Nouveau joumal
d'un offlcier d'ordonnance : La Commune (1889,

németül is); Journal de la campagno d'Italio

(1889, ném. is) ; Le prince impérial (1890, ném.
Augsburg 1894) ; Les girouettes politiques (1891)

:

Les responsabilités de l'année terrible (1891).

Heristall, község, I. Herstal.
Hérit., 1. L'HérUier.
Hérits Antal, 48-as tábori lelkész, sztil. Zala-

egerszegen 1825., megh. Czinfalván (Sopron vm.)

1905 júl. A zágrábi papnevelben tanult. 1849-ben

tábori káplán volt a komáromi táborban. Ó tar-

totta a komáromi hsöknek az utolsó misét a ki-

vonulás eltt. 1857-tl haláláig Czinfalva plébá-

nosa volt. Három izben egj-hangulag képviselvé
választotta a kertilet. 1898-ban aranymiséje alkal-

mából Ruszt városa díszpolgárává választotta.
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Héritte, Luise, 1. Viardot-Cíatvia.

Ho^a&dalen (^tad: heij«o4ai«a). Jeiutland e^'
Norvégia hat&rán, Gefleborg és KopparlxTg

mellett. 12.437 km« területtel, s mintt'ío áü.íXJO la-

kossal. DNy.-on a Son-<jall, ÉNy.-on az Oviks- és

Klöf^öQöllcn. É.-on a UelagsQáll bogjcsoinók

tiüurják. A terméketlen vidéket aLjosneés mol-

lékviae, a Heije-a öntözik. Erdkben és ércekben

gaidag. Fhelye Ljosnedal.

Hajó, herjöka, a fogolymadámak elavult ma-
gyar neve.

Herkály-Pttszta, majorság Komárom vmeg>'é-

ben, Ó-Szóny határán, egy órányira Komárom
várától. Midn Gurgey serege a nagynsarlói üt-

közet után Komárom vára felmentését vette mun-
kába, H.-nál ütközött meg Danganics hadosztálya

Sdilick SMegével és azt vissza is n>'omta Mó<sa
felé 1849 ápr. 26. H.-n irták alá továbbá 1849
8z^>t. 27. a komáromi vár örségének választ-

miüoya ée másrészrl Haynau azt a kapitulációt,

mely a várat az osztrákok kezébe adta.

Herkner, Heinrich, német nemzetgazdasági
író, szül. Reichenbei^ben (Csehország) 1863 ján.

27. A firclburgi ^yetemen 1889. magántanári ké-

pesítést szenett, majd 1892. a karisruhei m-
egyetemen, 1898. a zürichi, 1907. a berlini egye-

temen lett rendes tanár. Fbb müvei : Die Zukunft

der Deutseh-Österreicher (Wien 1893) ; Die Arbei-

terfrage, eine Einführung (Berlin 1894. 3. kiad.

1902) ; Die Zukunft des Deutschtums in Böhmen
(Wien 1894).

Herkomer, Hubert von, német eredet angol

fest, nvjzoló és rézkarcoló, szül. Waal faluban

(B^orország) 1849 máj. 26.. hol at^ja szentkép-

faragó volt 18öl-ben C8alá4ia Amerikába vándo-

rolt ki, de már 18ö7. visszatért és Southampton-

baa telepedett le. 186ö-ben Münchenbe ment az

ottani akadémiára. 1870-ben Londonba ment, is-

meretessé vált a Graphic-be rajzolt illusztrációi-

val és ISestményeivel is sikwt aratott ; ilyenek

:

A i^lwiiés. A kútnál, A vacsora, A sajtos, A fáradt-

ság. 1873-ban kiállította A nap fiuradalmai után.

Az erd, A vadorzó elfogatása cím képeket.

1878-ban a párisi vUágkiállításou nagy érmet

nyert Az invalidusok utolsó istwnttwtBlete Chel-

seaben c. híres, roaUsztikns festményével. Ez-

után következtek : Este (jelenet egy londoni ni
menedékházból).The Gloom of Idwal (északwalesí

tájkép), God's shrine. A könyörgök. Ellentétek

(angolnk a btyor hegyekben). 1886-ban állította ki

Orant kisasszony (a fehérruhás hölgy) vUághir
arcképét.Többi ni arcképe sem kevésbbé n^wze-
rüek. Legkitnbb férflaiok^l : atyjának, Wag-
ner Rikárd. Tenn^'son, Portws Archibaid, Roskin
John, Stanley, Rlofater János. stb. képmásai. 1885
óta a berlini akadémia tagja és az oxfordi^yetem
tanára. Ott tartott eladásai köiftl megjelentek

:

Hubert H., Etching and menotínt mgraving, Leo-

tures delivered at Oxford (Lottd<m 1892). 1896-ban

a mvészi lenyomatok elállítására új eljárást

talált föl. 1899-ben a b^jor légensbMoeg nonesi

rangra emelte. V. ö. Co¥rtney, H. his Ufe and
work (London 1892); Baldry, Hubert von H.

(u. 0. 1901) ; Pietsch, H. (Bielefeld 1901); Herko-

mer, My School and my Qoepel (London 1908)

;

u. a., The H.-s (u. o. 1910).

Herkó páter. Magyar sBólásmdokban
repl személyiség, kinek nevét némelyekai
•Herr GoU Vater ^ elferdítésének tarják. B nMáat
a Bs^iességben gyakran használják ugyanolyan
trtfás tettemben, ahogy H.-t is szokták emle-
getni. E körülmény tehát igazat látszik adni ez

etimológiai magyarázatnak. Mások azonban nem
legendái alaknak, vagy éppen possta fogalomnak
tekintik a H.-t, hanem történeti snmélynek.
(V. ö. Bauler Gy., Wesselényi P. nádor és

társainak összeesküvése, U. kötet 239. lap és
Századok 1893, U. füzet.) Állításukat történeti

adatokkal is támoga^ák. így pl. az Erdélyi Mú-
zeum Kemény-gytyteményeXXIV. kötetében meg
van Hirkó páternek egy Újlakon 1676 jól. 6. kelt

eredeti levele. Aláírása szerintjászol plébános volt.

Sznyi Nagy István Szomorú áldozás és szám-
kivetés c. mimk^jában hosszasan leíija. hogy
mily erszakoskodások között foglalta el 1671
márc. 12. a tornai reí. templomot és paröchiát.

Ezeken kivül a közmondás is bizonyos helyhez

köti mködését, midn úgy szól róla, mint a paló-

cok apostoláról vagy balogi barátról. Így említi

Tompa is Szuhay Mátyás-ában. Leghelyesebb,

ha a két személyt elválasztjuk s H.-t úgy tekint-

jük, mint a Herr Gott Vater-bl ferdített legendái

alak nevét, ellenben lErkó pátert történeti sze-

mélynek vesszük, ki mint jászol barát élt aXVII.
században és a protestánsokat üldöz fanatizmusa

tette híressé. Hirkó nev család egyébként most
is él Pest vármegyében. Ma különben egy boda-

pesti élclap viseli a H. címet. V. ö. Nyelvr,
1896. évf.; Tóth Béla, SzáUóigék ; n. a. Mende-
mondák.

Herkules, I. Herakles és Hercules.
Herkules, a csillagászatban csiliagk^ ai ég

É.-i felén, 291, szabad szeounel látható csUlag-

gal, köztük több kettscsillag és egy igen szép-

gömbalakú csillaghalmaz. Valószínfl, hogy a N^>
(és vele együtt az összes körülötte kering boly-

gók) az égnek e t^a felé mozog másodpcffooikint

mintegy 16 km. sebességgel. A H. asUlagkép H.
félisten megörökitöje, Ut o csillagképen egyOc

lábán térdepelve (ezért Ingenlcnlos is), másik 14-

bával a sárkány (Draoo) fejét tiporva k^oeitek
a régiek.

Herkules, s^yem v. foiselyem enyóssOret,

cm.-ként 106 lánc s 60 vetiUékkal, kötése: 6 fo-

nalas atlasz.

Herknlesbooár (Dyiuuiei HieraUe$ L.. AU»t|^

Délamerika tróposi réasein és as Antillákon éló

bogárfj\j. A hím 92—167, a nóstány 66-92 mm.
hossxá. Alapsiine fekete, aiflrOaeto aranysárga.

A szárnyfedk a himen simák, földasaárgák* fe-

kete, kerekded, dszórt foltokkal tarfcáaottak; •
nstényen durván pontoaottak, érdesek, áttaiában

fekete-barnák, esak ortoilrwi sOUasek. A him
homlirfcából h^taini—samakA nyqjtvány indnl

ki, mit aamban a nyakpi^nliól sndó. majdnem
egésaen viazintesen dórelialadó, hegyén kétágú,

alul szrözött s két ddalfoggal is ellátott még
nagyobb szarv jval túlér s elfed. A nöstéoiyen

csak a homlokán lév kis sarv van meg.
HerkoIealördÓ. Usk. és fBrdó Krassó-SiQrény

vármegye orsóval j.-ban, (itio) 617 magyar, oláh

és német lakossal; vasúti állomás, posta- és
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táviróhivatal,teIefonállomás.H.Magyarorszápleg-

nagyobbszer s legszebb fürdje, mely a világfür-

dök közt méltó helyet foglal el. A fürdtelep Mehá-
dia községtl 7Va km.-nyire, a Cserna vadregényes
völgyében 168 m. magasságban fekszik. Köz-
pontja a Domogled (1. o.) tövében épült nagyszer
gyógycsamok, melyhez oldalt a Rezs- és Ferenc
József-udvar pazar fénnyel berendezett palota-

szer épületei csatlakoznak ; ezekkel szemben a
Cserna jobb partján emelkedik az impozáns ku-

polákkal ékített francia renaissanco stilü Szapáry-
fürdö hatalmas épülete. Az ezektl körülzárt tér

nagyszerségét Közép-Európa egyik fürdje sem
múlja felül. B teleptl, melyhez még díszes nya-
ralók csatlakoznak, É-felé van H. régibb része, a
Herkules vasszobrával díszített Herkules-tér, me-
lyet a kétemeletes épületek hosszú sora zár be.

Mindezen épületekben több mint 800 lakószoba
áll a vendégek rendelkezésére, kiknek kényelmé-
rl s szórakozásáról minden tekintetben a legjob-

ban van gondoskodva. H.-nek számos forrása és

fürdje van ; forrásai kétfélék : konyhasósak és

kénesek ; konyhasós a Herlailes-forrás (56" C),
mely emberderéknyi sugárban tör el s naponként
(a legszárazabb idben is) 38,400 hl. vizet szol-

gáltat ; e forrás táplálja a Herkules- és Mária-für-

dót és a fedett uszodákat. A (ritkán elforduló
meleg) kénes források a következk : Lajos-forrás

(45»), Károly-forrás (41 -20), Karolin-forrás (28-4''),

Erzsébet-forrás (45-20), Nándor-forrás (51 •6<'), Jó-

zsef-kút (55"7<'), szemfíirdforrás (51*2°) ; ezek táp-

lálják a Karolina-, Lajos-, Erzsébet-, Ferenc- és
katonai fürdt, egy artézi forrás (48'2'') pedig a
Szapáry-fürdöt látja el vízzel, melynek egyik szár-

nyában egyébiránt a Herkules-forrás sós vizét is

felhasznáíják.

H. vizei a következ betegségek ellen használ-

tatnak : csúz, köszvény, aranyér, görvélykór, szi-

filis, higany- és ólommórgezés, idegbajok, bénulá-

sok, a légzszervek hurutos bántalmai, rekedtség,

brbajok, fekélyek, csontbántalmak, izzadmányok.
A fürd a magyar királyi kincstár tulajdona és a
kincstár kezeli. H. V4 órányira van a hasonnev
vasúti állomástól. H. látogatottsága volt 1911.

:

6652 állandó és 9500 ideiglenes vendég.
Környéke rendkívül regényes és nagyon gon-

dozott ; a legszebb sétányok kínálkoznak minden
irányban.

H. Európa legrégibb ismert gyógyhelye. «Ad
aquas Herculi sacrasa név alatt virágzott már
Trajan római császár idejében ; a népvándorlás
idejében elpusztult s még a török uralom alatt

is csupán romjai maradtak fenn. 1734-ben gróf
Hamilton osztrák altábornagy indítványára. Hl.

Károly király rendeletére a római romok alapjára
a máig is meglev H.-ház s több más épület emel-
tetett. Az 1737. évi török háború alatt minden el-

pusztult 8 csak 1817. épült fel újra, amidn Fe-
renc király ide ellátogatott. Ekkor nyerte hiva-
talos H. nevét is, az addig viselt Mehádiai fürdk
név helyett. 1852 óta fényesen fölépült s ma eu-
rópai hír fürdhely.
Irodalom. Mnk Manó, A H. ég kSrnyéke, Pest 1878; n. a.

Der Karort Herkalesbad nXohst Mehadia, Wien 1871 : Joseflne
Albreoht-Ijoreni, Herknlesbad in Wort und Bild, Budapest
1887; Veress Kndre, H. és környéke, TnrlstAk Lapja II. évf.
1890, 866—867. 1. ; Chyier Kornél, Dle namhafleren Knrorte

and Heilquellen Ungarns, Stuttgart 1887; Maeyarorszá^ or-

vosok és terméBzetvizsgálók XVI. nagygylésének munká-
latai, 1872.

Herkulesi csomó, 1. Varázscsomó.
Herkules oszlopai (Columnae HercvMs), a

monda szerint azon emlékek, melyeket Herakles

(1. 0.) útjának legtávolabbi pontján felállított ; kö-
zönségesen a Gibraltári elhegységeket tartják

azoknak.

Herkulespor, 1. Dinamit.
Heclány, I. Bankfüred.
Herlin, Friedrich, német fest, szül, Rothen-

burgban 1435 körül, megh. 1499 v 1500. 1461
óta Nördlingenben élt, elzleg valószínleg Né-
metalföldön tanult. Mvei a németalföldi festk,

fleg Roger van der Weyden ers hatását árul-

ják el. Mhelyébl a szárnyas oltárok egész sora

korült ki, de azoknak csak festményeit készí-

tette H., a faragványok másoktól valók. Oltárai-

nak és oltárszárnyainak egy része a nördlingeni

városi múzeumba került, míg a rothenburgi Szt.

Jakab és a bopüngeni Szt. Balázs templomok f-
oltárai még eredeti helyükön vannak.

Herloszsohn, Kari, német regényíró ós novel-

lista, szül. Prágában 1804 szept. 1., megh. Lipcsé-

ben 1849 dec. lu. 1830-ban Lipcsében a Komét c.

folyóiratot alapította. Nevezetesebb mvei : Der
Venezianer (3 köt., 1829); Der Ungar (3 köt.,

1832) ; Der letzte Táborit (2 köt., 1834) ; Scherben

(18.38) ; Buch der Liebe (1842) ; Wallensteins erste

Liebe (3 köt., 1844) ; Die Tochter des Piccolomini

(3 köt., 1846) ; Die Mörder Wallensteins (3 köt.,

1847, 2. kiad. 1849) ; Buch der Lieder (1848, 4.

kiad. 1857). Blummal és Marggraff-fal kiadta a
Theaterlexicont (1839—42, 7 köt.). Összegyjtött
mvei 1866—68. 12 kötetben jelentek meg.
Herm., természetrajzi nevek után Johanu

Hermann strassburgi tanár (1738—1800) nevének
rövidítése. Továbbá Üa (Johann Friedrich. 1768—
1793) nevének is rövidítése, aki mint bogarász
ismeretes.

Herma, 1. Hermák.
Hermaea Lov. (Aiiat), a Hátulkopoltyús csi-

gák (Üjnsiohranchiata) rendjében az Aeolididae
családba tartozó csiganem. Legismertebb képvi-

selje az északeurópai tengerekben él H. den-

dritica Aid. és Hano.
Hermairodita (hermaphrodiia) a. m. csira,

hímn, 1. Hermafroditaság. — H.a virág ak-

kor, ha benne mind a két ivar (hím a. m. ^xyrzó ;

n a. m. term. 1. o.) egyaránt kifejldik (kétixnriú-

HeTrsisdToditsi.B&g(hermaphroditismus),Anem'\
szervek fejldósének érdekes rendellenessége, ami
abban áll, hogy egy és ugj'anazon egyénben mind-
két nemre j ellegzö szervek megvannak. (Az elne-

vezés eredetét 1. Hermaphroditos.) Igen sok

alacsonyrend gerinctelen állaton (csigák, galand-

fór(>g, pióca stb.) ós a növényeken a H. normális

állapot, az állat váltakozva hol mint hím, hol mint

nstény szerepel, de egyszen*e mindkét nem funk-

ciójára vagy pláne önmagának megtermékenyíté-
sére nem képes.

A H.-nak az emberen két fajtája van, ú. m.
valódi H. és ál-H. A valódi H. az az állapot, amely

a fentebb említett gerinctelen állatokon van meg

;

emberen igen ritka, s rendesen csak úgy fordul
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olö, hogy egyik oldalon a férfi, máslkon a ni
nemi sswek (here v. petefészek) fejldtek ki. Ál-

H. alatt aaokat ai eseteket értjük, melyekben a
bels nemisservek csak az egyik nem szerint ala-

kultak, de a kfllsö nemi szervekben a másik ne-

met ntánió ren^Uenesség talAlható. Ez a rond-

ellenenoég rendeeoi a mámdlagoe nemi karakte-

rek hasonló átalakulásával jár együtt. A H. ezen
fajának természetesen ismét több alfaja van : a

hím U. (androgynla) midn az eg>'én tulajdon-

tEépen férfl, de küls nemi szervei ntipusúak, a
herék nem szállottak le, a hú^'cs nem forrott

esse. A nBi H.-vAX (gynandria) az ogjén n, de

klUaö nemi saervei felületes megtekintésre férfit

mutatnak, a szeméremrés szúk, a clitoris nagy, a
petefészkek esetleg a szeméremajkakban vannak.
Különös alak az ú. n. infaniilizmus, melynél a
nemi szervek fejletlenek. G^akoríM) a him álH.
A nem helyes fölismerése nehéz, s igen sok-

szor csak a serdül kort)an lehetséges, mi-
ki^r az illetnek szexuális vonzalma matatja
meg, hogy tulajdonképen melyik nemhez tartozik.

Igen fontos e dolog psychológiai szempontból is,

mert az ilyen eg>-ének ferde helyzetük miatt sok
kellemetlenségnek lehetnek kitéve, ami melan-
choliára s más lelki zavarokra vezetheti ket.
Igen ritka, hogy az ivarszervek egjáltalán nincse-

nek kifejldve: ez az állapot az afroditiznuis.

Hermafrodit-brigg v. hrigg-sóner, oly brigg
(1. o.), melynek csak az elárbocán van teljes vi-

torlázat (harántvitorlák), míg a hátsó árboc, mint
az igazi sónemek minden árboca, csak ágvitorlát

s felette eírj' kis<^bb vitorlát hordoz.

Hermafroditizmas, 1. Hermafroditaság.
Hermairodizia (hermaphrodma, a név erede-

tét 1. Hermaphroditos), orvosi mfiszó, Kraffi-
Ebing-tM származik, a. m. csiraság ; a nemi érzés

rend^enességének az a faja. amikor a rendes,

ellenkez nemfl egyének által kiváltott nemi
érzés helyett valamely egyénben hasonnemú társa

által keltetik fel a nemi ingerlékenység.

Hermagoras, görög rétor, Temnosból, Kr. e.

150 tí^án, Rhodos szigetén mködött. A retoriká-

nak szkolasztikus rendszerét teremtette meg,mely-
ben tudományát függetlenné akarta tenni a filo-

zófiától. A római szónoklatra nag>' hatása volt.

mint az Auctor ad Herennium c. szónoklattani

kézikönyv is mutatja. A fiatal Cicero is követi

De invoitione c. munkájában. Hermogenes 0- o.)

az rendszerét vette át és folytatta.

Hermaia ígör), Hermes ó-görög isten ünnepei.

Hermaios. Hermesnek szentelt hóni4> neve,

mely több ógortig állam kalendáriimíiában sxere-

pel ; a bíthyniaí naptárban az okt 2-4.—nov. 22-ig

teijedó hónap neve.
Hermák (gör., hermái, lat hermae), négyaiOg-

letes köpUlérek, melyek fönt fejben végzdtek,
míg a pillér törzsén rendszerint faDosz (nemz*
szerv) volt kifaragva. A herma feje eredetileg

Hermes istent ábrázolta, innét ered neve, késbb
azonban más istenek és istennk, végül halandók
feje is alkalmaztatott ilyképen pillérre. A herma,
mint Hermes istennek kultns^ele, azon krakás
(hermaion, hermeitm, hermeon) helyébe lépett,

melyet a görögök as srégi korban Hermes isten

tiszteletére, ki a vándordoiak a jó utat mnt«4*>

az utak mentén, keresztutakon emeltek : a mel-
lettük elhaladó maga is dobott reájuk követ, há-

lából az útmutatásért, vagy helyesebb magyará-
zattal abból a babonából ered szokás szerint,

hogy fáradtságát e kvel magától elveti. A Her-

mesfejjel dí.'izitett pilléreket mindenfelé használ-

ták Görögországban. Attikában, különösen a Pei-

sistratidák (Kr. e. Vi. sz.) hozták divatba. Ilyene-

ket állítottak utakon, keresztutakon, a város

utcáiban s rajtuk gyakran furatokat is alkal-

maztak, melyek a távolságjelzt'vsen kívül néha
erkölcsi mondásokat is tartalmaztak ; U.-kal je-

lölték a város és oraiág tiatárát ; velk díszítet-

ték a tereket, testgyakorlóhelyeket (Hermes a
testg>'akorlóiskolák védje), magánházakat és

sírokat is ; gyakoriak a város kapni és ház bejá-

rója mellett álló H. A régebbi H. a szakállas, a
késbbiek szakálltalan isten fejét mnta^ák ; ai
elbbire szép példát szolgáltattak a pergamoni
ásatások, melyeknél Alkamenes egy saiücáUas

fejú hermájának másolatát találták. A H. nagy-
sága különböz, majd alacsonyak, majd ember-
nagyságuak ; utóbbi lett késbb uralkodó, a pillér

meg lefelé keskenyed alakot öltött úg}*, hogy az

eg^ herma az emberi testnek mintegy egyszer-
sített alakja volt, melyen annak legfontosabb

részeit, a fejet és a falloszt kiképezték ; ritkábban

az antropomorflkus képzés folytatásaként alul

a lábakat is kifaragták. A H. eredetileg kultusz-

tárgyak, ezért dívik megkoszorúzásuk ; ezt mu-
tatja a nagy folháborodás és nyomában keletke-

zett pör, mely az athéni H.-nak Alkibiadestl és

társaitól ered megcsonkítását Kr. e. 415. kísérte.

Csakhamar más istenek fejével is díszítettek H.-at,

különösen Dionysos és Herakleeéval, ezeket a
képzéseket aztán külön névvel \a illették (pl. Herm-
herakles, Hermathena, Hermaphrodite, Hermares,
Hermeros, Hermopan) ; m^d két, st három fejet

illesztettek eg>' pillérre. Az antik mvészetben
gyakoriak államférfiaknak, filozófusoknak, írók-

nak és költknek hermás pillérre alkalmazott

arcképei, sokszor kettesével egyesítve : példa reá

Thukydidesnek és Herodotosnak a nápol>i mn-
zeimiban lev márványhermája. V. ö. Qtrhard,
De religione Hermarum (Berlin 1845) ; L. Cur-
tiwt, Die antiké Herme (Leipzig 1903).

A H. divatja nem sznt meg as ókorral ; késbb
kiváló férfiakat tisrtelt^ meg azzal, hogy mell-

képfiket H.-ra hd^resték. A H. formi^a a régi ma-
radt 8 az iparmflyésiofben réscint mint diszítmény.
részhíit mint dísz igen gyakori. KfllOiiOaeii m Öt-

vösségben találtak a H. slkalmmiHt
Több magyar OtvOsmT-henn* maradt ránk

kfllönböa idkbl.Legneventeaebbek: Szt Lássl
eroUyetart henni^a, sodronyzománcos aranyo-

lott esOst mellkép, a XV. ss.-ból vak^. a g>'ri

síékeeegybáibtti fdc; 8st Istrin király ber-

mAja a zágrábi síékesegybáiban. a XVIL 8i.-ból

való, lehetséges, hogy Bemini mflve.

Hermaa. 1. Lipót, fest és grafikus, szfil. Nagy-
szentmikleon 1884 ápr. 24. Tanulmányait 1901

—

1905. az Orsi. mintarajziskolán végezte, m%jd
rövidebb kttlíöldi tanulmányutak után Bodi^eften
telepedett le : résitvett a kecskeméti mflvétolep
megalakításában is. Fbb munkái: GyfliiiOieB>

andés ; Bmbevpár angyalokkal ; Ai énékiség kip
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ptija ; A szerelem allegóriája ; Nászút. Ezeken

kívül táj-, arckép- és genro-festészettel is foglal-

kozik. 191.3-ban mveibl kollektív kiállítást ren-

dezett az Emst-muzeumban.
2. H. Ottó, természettudós és politikus, szül.

Alsóhámoron (Borsod vm.) 1835 jún. 26. Atyja,

Károly, hámorosi orvos volt. Sok hányattatás után

a bécsi Naturalienkabinothez és Brunner v. Wat-
tenwyll híres gyjteményéhez került önkéntesi

mmöségben. 1864-ben Brassai Sámuel meghívá-

sára Kolozsvárra ment. Itt Brassai oldala mellett

dolgozott, majd késbb az Erdélyi Muzeum-Egylot
múzeumánál rseged lett s megteremtette az ottani

állattani gyjteményt. 1872— 1875-ig a budapesti

Magyar Nemzeti Múzeum állattáránál mint r
mködött s megindította a Természetrajzi Füze-

tek c. folyóiratot, mellyel a magyar tudományos
állattant a külföld irodalmával igyekezett kapcso-

latba hozni. 1875-ben országgylési képviselvé
választották s azóta 1886-ig függetlenségi pro-

grammal mint Szeged, Miskolcz és Törökszentmik-

lós követe vett részt a parlament mködésében.
1891-ben rendezte a II. nemzetközi madártani

kongresszust s ennek folyományaként 1894. meg-
alkotta a Magyar Omithológiai Központot, amely-

nek azóta tiszteletbeli igazgatója. 1894-ben a ma-
gyar kormány anyagi támogatásával Aquila cí-

men új folyóiratot alapított madártani közlemé-

nyek befogadására. Nagy irodalmi mködést fej-

tett ki.Müveit utánozhatatlan eredetiség, éles meg-
figyel tehetség, magyaros zamat és világos-

ság, egyéni gondolkodás, elragadó, mvészi s

mindig tsgyökeres magyar stílus jellemzik. A
magyar halászatról és a magyar sfoglalkozá-

sokról írt mvei nemcsak tudományos tekintet-

ben alapvetk, hanem egyúttal a magyar stílus

remekei is. Amit bennük a magyar állattani, ha-

lászati, néprajzi mesternyelv terén tett, helyet

biztosít neki a magyar nyelvmvelés terén is.

Számos kisebb dolgozata átment iskolai olvasó-

könyvekbe és stilisztikákba, több müve pedig an-

gol és német fordításban a külföldön is széles kö-

röket hódított meg. Magyarország ezredéves ki-

állításán rendezte be a történelmi osztály ke-

retében az sfoglalkozásokat, ugyanezt az ezred-

éves kiállítás magyar pavillonjában Parisban is,

amelyért a francia becsületrendet nyerte ; ez am-
ködése a magyar néprajzra nézve alapvet volt.

Munkássága nagyon széleskör. F szakmá-
ján, a zoológián kívül, a néprajz, az antropoló-

gia és a publicisztika terén is értékes és jelen-

ts mködést fejtett ki. Nagy érdemei vannak
az sember magyarországi nyomainak kutatá-

sában. Élénk részt vesz tudományos és társa-

dalmi életünkben. Választmányi tagja a Kir.

Magyar Természettudományi Társulatnak, a Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaságnak stb. Illusztris

tevékeny tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,
a Magyar Földrajzi Társaságnak, a Magyar Föld-

tani Társulat barlangkutató bizottságának, az
Erdélyi Múzeum-Egyletnek, számos külföldi Or-
nithoiógiai Egyesületnek. Munkásságát a Kir.

Magyar Természettudományi Társulat a Szily

Kálmán-aranyeralékérem és jutalom, a Magyar
Iskola-Egyesület az Andrássy-érem odaitólésóvel

jutalmazta és ezenkívül is számos kitüntetés érte.

Fbb mvei : Erdély br- és egyenesr/Jpüi ; Die
Dermaptoren und Orthopteren Siebenbürgens

(1871) ; Die Decticiden der Brunner v. Watten-
wylischen Sammlung (1874) ; Beitrag zur Kennt-
nis der Arachnidenfauna Siebenbürgens (1871)

;

Magyarország pókfaunája (3 kütet, 1876—79);
Ueber Thysa pythonissaeformis (1879) ; A ga-

lambóczi légyrl (1876) ; Egy kártékony rovar-

ról (1876); Korcsbogarak (1877); Erismatura
leucocephala L. a magyar orrdsban (1875) ; A ma-
gyar madárvilág ezmd vendége (1875) ; Korcs-
csörü madarak (1877) ; J. m^ar madártan iro-

dalma (1878) ; Xema Sabinii a magyar madár-
világban (1879) ; A Mezség (1879) ; Éeliquia Pe-

tenyiana : Carnivora, Chiroptera (1879) ; Trochi-

liumapiforme,egy}iermaphrodita (1882); Umbra
canina (1882) ; A magyar halászat könyve (2 köt.

1887^1888) ; Az éjszaki madárliegyek tájáról

(1894) ; A luilgazdaság rövid foglalatja ; Az s-
foglalkozások. Halászat és pásztorélet (1898)

;

A 'magyar sfoglalkozások körébl (1899) ; A ma-
gyarok nagy sfoglalkozása. Eltanulmányok
(Í909) ; A magyar nép arca és jelleme (1902) ; A
madarak hasznáról és káráról (három kiadás.

Ugyanaz németül és angolul is megjelent) ; Az
1902. évi nemzetközi madárvédelmi egyezmény
és Magyarország (1907. Ugyanaz angolul); A
madárvonidás elemei Magyarországon 1891-iff

(1895) ; A miskolczipalaeoíithlelet (1893), mely az

sember els nyoma Magyarországon s amelyen
minden eddigi mködés sarkal; Zum Solutreen

von Miskolcz (1906) ; Das Palaeolithicum des

Bükkgebirges in Ungarn (1908) ; Petényi J. S. élete

(1891, németül is megjelent). Ezeken kívül számos
dolgozat a Természettud, Közlönyben, Természet-

rajzi Füzetekben, Aquilában, Ethnographiában,

Budapesti Szemlében, Budapesti Hírlapban és Va-
sárnapi Újságban. V.ö. Daday, A magyar állattani

irodalom ismertetése 1870—80-ig és 1881—90-ig.

Neje: H. Ottné Borosnyai GamiUa, írón,

szül. Kézdivásárhelyen 1856 nov. 16. Atyja, Bo-

rosnyay László, tevékeny részt vett mint rnagy
az 1848-iki szabadságharcban Bem tábornok ol-

dalán. Késbb élte végéig mint honvédhadbiró

mködött az erdélyi részekben. H. Ottónéban ko-

rán nyilvánult az írói hajlam. Korán ment férj-

hez, de els házassága nem volt boldog s azért

az irodalomban keresett vigasztalást. Eleinte köl-

teményeket írt, melyek a fvárosi szépirodalmi

lapokban jelentek meg, különböz álnevek alatt.

Egyik költeménye Arany Jánoshoz szólt, aki azt

sajátkezüleg írt köszön sorokra méltatta. Elvá-

lása után Jvdith álnéven föltnést kelt tárcákat

írt a kolozsvári Ellenzék-be; ennek révén is-

merkedett meg H. Ottó\íal s 1885 júl. 26. egyi-
keitek, írói munkásságát ezután is folytatta s tár-

cái és elbeszélései srn jelentek meg a fvárosi

lapokban. Önállóan megjelent mvei: Knopf-
niadur, Eresz alatt. Ember volt, Kisvárosiak,

Évi és egyéb elbeszélések, továblyi : Fészek, Sok
i^ers sok képpel. Fitty- Pnlaffy. Ok ketten (1896-

1899). GyermokinKlainii tcivn t'.. kent jelentékeny

sikert ért el, meséi ts ^',\ i'nui'kv(>rsei jórészt át-

mentek az iskolai könyvekbe.

Hermanarikh (Hermanrich, Ermanarich), a
keleti gótok királya, az Amalok nemzetségébl.
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Gyztes hadjárataival a Don, a Tisza, Dana ée

a Keleti-tfDB^erig terjesztó ki hatalmát 375-ben
azonban a liunuk megrohanták országát és csa-

tában legyúztúk, mire a majdnem 100 éves király

két8égbt<t>s«tten saját kardjába dlt.
Hermán i ' ' Zólyom vm. beszterczebányai

j.-ban, u •
. német és magyar lak., posta-

hivatal, u. i. i>r .-^ierczebánya.

HerBMUMlail, spany. ^testvériség*, a közép-

korban a kasztiliai é aragoniai városok szövet-

sége, mely a f- és köznemesség hatalmaskodásai
ellen alakult a XUI. sz. végén. Kat. Ferdinánd és

ncye Izabella 1476. katonai szervezetet adtak a
H.-nak és királyi hatalmuk egyik támaszává tet-

ték. Késbb teljesen elvesztette politikai jelent-
ségét és a guardia civil nev rendrség alakult

ki bolólo.

Hermanecz, Hermándhoz tartozó papirgyár-
telep Zólyom vm. beszterczebányai j.-ban, (t»io)

481 tót, német és magyar lak. ; a gyár Magyar-
ország legjelesebb s legnagyobb enemü iparválla-

lata, mely a mai technika színvonalán áll. Mun-
kásainak száma 600. A gyár egyes tartozékai 01-

mánytalván (Ulmanka) vannak. H. a regényes
sz^>ségú H.-i völgyben fekszik, melynek fels ré-

sze (amerre a Stubnyára vezet országút kanya-
rodik végig) hazánk legszebb részei közé tarto-

zik. Egy mellékvölgyében van a Tufna nev bar-

lang, melyben sáílatok maradványai kerültek
napfényre.

Hermanirid. a thüringiek utolsó királya, megh.
531. Elbb Berthar nevti testvérét ölette meg,
majd a frank Theoderich segítségével másik test-

vérét Baderichet fosztotta meg az uralomtói. Mi-

vel a firank királlyal kötött szerzdését nem tar-

totta be, ez öt álnokul elfogatta és megölette
Zülpieh városában.Országának nagy réote a frank
király^áírhoz került

Herm&ngild, 1. Hermenegild.
Hehnanmieátee (ejud : kémau^HMM), város

Chrudim csehoras&gi kerttleti kapitányságban,
vasúti csomópont, (i»io) 4668 cseh lak., Khisky
bgi kastéllyal, cip- és sörgyárral.

Hermann, német férfinév (az ó-németben Hari-
man v. Heriman a. m. hadfi, harcos) a. m. Ár-
min ; számos fejedelmi személyiség viselte. —
Nevesetesebbek

:

1. H., a chemszkok fejedeüne, 1. Arminins.
2. JET., baderd rgróf, német hadvezér, Vilmos

{rgróf fia, szül. 1628 okt. 12.. megh. Regensburg-
ban 1691 okt 2. Kezdetben a papi pályán volt, de

1661. a papságot otthagyva, katona lett. A XJV.
Lajos eltoni harcokban a birodalmi hadswegegy
részét vezérelte, majd 1682. Lipót csáuár szol-

gálatába lépett, ki t tábornaggyá ée az udvari

hadi tanács ehaökévé nevezte U. Mint ilyen nagy
tevékenységet fejtett ki a hazánkat felsiabaditö

török háborúban. 1687-ben az eperjesi vértörvény-
széken Caraffa azt a képtelen vádat emelte dleoe,
hogy Thököly titkos hive, Lipót azonban H.iBioka-

^*ccse, Ligos rgróf közbeiuárásárs a p«t meg-
semmisítette. Még ebboi az eezteodbai Qyör
kapitánya lett s r^zt vett l. Jónef megkoronáz-
tatásán.

3. H., kim érsek és választ-f^eddem, a Wied
grófi családból, szül. 1477 jan. 14., megh. 1552

amr. 15. Köhii kanonokból 1515. érsek lett s A
koronázta 1520. V. Károlyt német királlyá. Kez-
detben határozott ellensége volt a reformáció-

nak, de késbb az Ígért reformzsinat folytonos

halogatása miatt közeledni kezdett a protestáns

fejedelmekliez, st 1543. Melanohthon és má»
reformátorok közremködésével némi tgitáso-

kat léptetett életbe országában. Ez eUen V. Ká-
roly tiltakozott, ÓL Pál pápa pedig megfosztotta
ót érsekségétl s helyébe Schaumhurgi Adolf
grófot helyezte. A scfamalkaldeni háború szeren-

csétlen kimenetele után H. önként visszavonult

1547.

4. H., német dlenkirály (1081-88), Salm gróQa
a Luxemburg-családból, megh. 1088 szept 28. A
pápai párt léptette t fel 1081. az Itáliában hada-
kozó I\'. Henrikkel szemben. Változó szerencsé-

vel harcolt, de általános elismertetését nem tudta

kivinni s ezért 1088. visszavonult családi birto-

kára. A nép t gúnyból «f(^üiagymás királya-nak

nevezte el.

5. 1. H., szász pfalz-gróféR thürvngiai tarto-

mánygróf, II. Lajos gróf fia, szül. 1160 kör., megh.
Gothában 1217 ápr. 25. Harcolt Oroszián Henrik-
kel, késbb az erszakos VI. Henrik császárral.

A Hohenstaufok és Welfek közt (1198—1206) ki-

tört küzdelemben ingadozó állást foglalt el, mig
aztán 1211. 11. Frigyes mellé állott és nagy résie

volt annak német királlyá választásában. H. nagy
pártfogója volt a költknek és múvésaeknek s

maga is jeles dalkölt volt. A liagyomány szerint

Wartburg várában rendezte az els dalnolcver-

senyt (Wartburgkrieg). Piai voltak Kegyes Lajos
(utódja), magyarországi Szt. Erzsébet férje és

Baspe Henrxk, német ellenkirály (1. Henrik, 56.)
— Unokája, 11. H., Kegyes Lajosnak és Szt
Erzsébetnek fia, 1227 óta uralkodott nagybátyjá-
nak, Raspe Henriknek gyámsága alatt, 1241.

azonban gyermektelenttl halt meg. Utódja Raspe
Henrik lett.

Hermann, 1. Dávid, erdélyi siáai tOrténetiró

és teológus, szül. Medgyesen 1625 körfll, megíialt

Baromlakán 1682. Az egyhási pályára lépeU és

elbb Egerbegyen, nud Baromlakán leUcáezke-

dett. Fbb müvei közül emlftendA ai AnnaleB
ecclesiasticí, melybl a siási egyháznak történe-

tét irta meg 1520-1659-ig (Grafflns utóbb 1703-ig

folytatta). A Ruina Transsylvaniáé dmú mben az
1645—59-iki válságos idt Irta meg (est a mvet
Gunesch András egésiítette U). As Annales re-

rum politicarum in Transsylvania o. munkában
Erdélynek poUtikai történetét irta meg 1520—
1655-ig. Irt több rendbeli egyhástsnénatimnnkát
is, mint: Jmispnidentla enrfcwissttoft tea ftmda-

moita jnrisdictionls ecclostsrtkise Baxonnm in

Transsylvania, melym kmUnflswi a XVII. 8i.-rs

néive fontos forrásmunka. Mindetek táziratNui

maradtak ránk. Ny(Hntatiflbsii megMoit: Jndi-

oánm libene et sobrinm de IsnellsHfiboeri, Ca-
Imderlogr^tbi temerario . . . Prognostieo . . . 1656.

V. ö. Teutsch Q. D. cikkét ai Allgem. Deotehe
Biogr. XII. 167.

2. H. Gusztáv, emberbarát, siQl. Besrtttcie-

bányán 1817 ang. 18., megh. Löoste 1897 febr.

7. SztUeitl öröklött osekóiy vagyoaáYal LöoséB
1844. fúszerárúkersBkedést ayilott és est 1866-ig
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szorgalommal vezette, akkor nyugalomba vonult.

Löcsón ov. kulturális ós jótékony intézetekre teto-

mes összegekot adott. A kisebb tételeket nem szá-

mítva, összesen 274,400 frtot fordított jótékony

célokra. Többi vagyona egyetlen testvóröccsére,

H. Lajosra szállott, aki bátyja alapítványait

rószben gyarapította, részben ismét újakat tett.

3. É. József, egyházi író, szül. Magyar-Óvárt,
megh. 1775. Eleinte szülvárosában, késbb Gy-
rött plébános, kanonok és hitszónok volt. Fm-
vei : Loyola szt. Ignácnak szerencsés hadi esete

(Nagyszombat 1759) ; A keresztény oktatás gyüle-

kezetének tudománya (Gyr 1760) ; Három idves-

séges üdvözlés stb. (u. o. 1761).

4. H. Lukács, evang. püspök és író a XVII-ik

sz. második felében ; megh. 1707. 1687-ben beret-

halmi lelkész s 1691-tI szuperintendens. A kuruc
háború kezdetén sokat szenvedett az Ecsedi

János vezérlete alatt Berethalmát feldúlt kuru-

coktól. Kéziratban maradt müvei: Protocollum

Actorum publicorum Synodalium Status eccl. Sa-

xonura in Transs. (1545—1682) ; Protoc. diploma-

tura privilegialium pro Pastoribus ecclarum Sax.

Hermann, l.Friedrích Benedikt Wühehnvon,
német nemzetgazdasági író, szül. Dinkelsbühlben

1795 dec. 5., megh. Münchenben 1868 nov. 23.

Gimnáziumi számtantanár volt. majd a müncheni
egyetemen az államtudományok rendkívüli, 1833.

rendes tanára lett ; 1845. belügyminiszteri taná-

csosnak, 1850. a statisztikai hivatal vezetjének
nevezték ki. Az 1848-iki frankfurti alkotmányozó
nemzetgylésen Poroszország ellen és a bajor-

osztrák vámunió mellett foglalt állást. Fmve :

Staatswirtschaftliche Untersuchungen (München

1832, 2. kiad. 1870), melyben a nemzetgazdaság-
tan kérdéseit szinte matematikai modorban tár-

gyalja.

2. H., Friedrich, német hegedmvész, szül.

1828 febr. 1. Majna-Frankfurtban, megh. 1907
szept. 27. Lipcsében. Nevét sok klasszikusm új

és kitn kiadása tartja fenn az utókor számára.

3. H., Georg, német író, 1. Borchardt.
4. H., Johann, német természettudós, l. Herm.
5. H., Johann Gottfried Jákob, hírneves német

klassz, filológus, a humanizmus utolsó képvise-

lje a XVIII. sz.-ban, szül. Lipcsében 1772 nov,

28., megh. u. o. 1848 dec. 31. Elbb jogot, majd
filológiát hallgatott. Jenában Kant filozófiájával

foglalkozott, 23 éves korában szülvárosában ha-

bilitálták, hol 1797. a filozófia rk. tanára, 1803. az

ékesszólás, 1809. a költészet r. tanára lett. 1834-

ben a filológiai szeminárium igazgatója. Kiváló

mester, nagyhatású eladó, a kritikai-grammati-

kai irány fképviselje Wolf és Böckh univorzá-

lizrausával ós reális filológiájával szemben. Nagy
viták folytak közöttük. Ide vágó müvei : Übor
Böckhs Behandlung der griech. Inschriften (Loip-

zig 1826) ; Recension von Herm K. 0. Müllers

Eumoniden des Aeschylos (18.35) és Rocension
einer Antikrltik und zweier Recensionen von
Herm K. ü. Müller (1839). Creuzorrel mitológiai

kérdésekrl vitatkozott : Briefo übor Homer und
Hesiodus (Heidelb. 1817); Über das Wesen und
Behandlung der Mythologie (Leipzig 1819). Kor-
szakos a metrika terén: De metris poetamm
graeo. et rom. (Leipzig 1796); Handbach der

Metrik (1799) ; Blementa doctrinae metricae (Leip-

zig 1816) ; Bpitome doctr. metr. (1818, 4. kiad.

1869) ; De metris Pindari (Heyne Pindaros-kiadá-

sában, 2. kiad. 1817). A görög grammatika terén

is nevezetes: De emendanda ratione graecae
grammaticae pars (Leipzig 1801). Kiadásai ma
is számottevk. Kiadta Sophoklest és Euripidest,

Aristophanes Nubes-ét, a homerosi himnuszo-
kat, Aristoteles de arte poeticáját, Photios lexiko-

nát, Biont és Moschost (halála után veje, M. Haupt
rendezte sajtó alá, Aeschylosát szintén). A római
írók közül Plautus Trinummus-át. Kisebb dolgo-

zatai, latin és görög költeményeivel együtt Opits-

CMÍa-jában találhatók (7 köt. 1827—39. A 8-ikat

unokája, Fritzsche adta ki). Volkmannhoz inté-

zett levelei 1882. jelentek meg. V. ö. Jahn, H.,

eine Gedáchtnisrede (1849) ; Köchly, H. Zu seinem
hundertsten Geburtstag (1874).

6. H., Kari Friedrkk, német klassz, filológus,

szül. Majna-Frankfurtban 1804 augusztus 4.,

megh. Göttingenben 1855 dec. 31. Heidelbergbon

és Lipcsében tanult, 1826. Heidelbergben magán-
tanár, 1832. r. tanár Marburgban, 1842. Otfried

Müller utódja Göttingenben. Fmve : Lehrbuch
der griechischen Antiquitaten (3 köt., Heidelberg

1832—51. Új átdolgozásban Blümner és mások
által Freiburg 1882, 4 rész, 6 köt.). Híres Lukia-

nos De conscribenda história c. mvének kiadása

(Frankfurt 1828). Befejezetlen a Geschichte und
System der Platonischen Philosophie (1. köt., Hei-

delberg 1839). Halála után K. G. Schmidt adta ki

a Kulturgoschichte der Griechen und Römer-t (2

köt., Göttingeu 1857—58). Plató kritikai kiadása

is említést érdemel (6 köt., Lipsiae 1851—52),

valamint Persius és Juvenalis kiadása. V. ö.

Lechner, Zur Erinnerung an Kari Fr. H. (Berlin

1864).

7. H., Konrád, német filozófiai író, H. 5. fia,

szül. Lipcsében 1819 máj. 30., megh. 1897 júl.

15. A lipcsei egyetemen tanár volt. Mvei : Grund-
riss einer alig. Aesthetik (Leipzig 1857); Ge-
schichte der Phil. (1867) ; Philosophie der Ge-

schichte (1870) ; Die Aesthetik in ihrer Ge-
schichte und als wissenschaftl. System (1875)

;

Die Sprachwissenschaft nach ihrem Zusammen-
hange mit Logik, menschl. Geistesbildung und
Phil. (1875) ; Der Gegensatz des Klassischon und
des Romantischen in der neueren Philosophie

(1877) ; Hegel und die logischo Prage der Philo-

sophie in der Gegonwart (1878) stb.

8. H., Luditnar, német fiziológus, szül. Berlin-

ben 1838 okt. 13., ahol orvosi tanulmányait is

végezte; 1859. doktorrá avatták, 1865. magán-
tanár lett és 1868. Zürichbe hívták az élettan ren-

des tanárának, 1884. pedig Königsbergbe. Szá-

mos kutatást tett az élettan terén és sokat foglal-

kozott fizikával és kémiával. Mvei : Lehrbuch
der allgemoinen Toxikologio (Berlin 1874) ; 1863.

alapította Recklinghauson, Kühne és Munkkal a

Centralblatt für die medieinischen Wissenschaf-

ton cím folyóiratot, azután több más flziológus-

sal kiadta a Handbuch der Physiologie cím 6 kö-

tetes munkáját, amely 10 kiadást ért. Kiadja és

szerkeszti még a Jahresboricht über die Fort-

schritto der Physiologie cim folyóiratot is (Bonn

1894-töl).
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9. H., Róbert, német zeneszerz, szflL 1869 ápr.

29. Bernbon. Qríegtenáosáralépetta aenei pályára,

amelyen Humperdindc yolt a mestere. Kamars-
zcnemüvoket, zontroradarabokat, szimfóniákat Irt.

Hermann-emlék. A német nomzot már a Na-
póleon ellen vívott harcok idején akart Arminius
(Hermáim)szabadságbösénekemlékot ál I ítan i . Do
ez az emlék csak 1876. késztilt el, Bandel Krnö
mvész mnkiga és a Orotenburgon Detmold kö-

aelében állították fel. A H. egy knpolás épületbl

és Anniniusnak rézbl trébelt alakjából áll, össze-

sen bl'i niótor magaa.
Hermann-íéle teória a. m. alterációs elmélet,

1. ÁUati elektromosság.
Hermannla L. (><>.), a Sterculiaceao család

génossa ; 120 faja 5 kivételével mind afrikai ; fú,

félcserje vagy cserje. A fokfóldl H. altkaeifolia

L.-t bidogbázban tonyét>ztik. Virága aránylag
nagy, sái^ üvegházban vagy világos, 3*5 vag>'

8* hömérsékú szobában meglehets nedvesen tart-

ják ée teleltetik ki. Enyhe idben szellztetni

kell. Magról vagy dugványról szaporítják.

Hermannit (4sv.), nem egyéb, mint rodonit:

lelhelye Cummington, Massachnsetts államban.

Hermann-Léon, Charles, francia fest, szül.

Havroban 18-38., megh. 1908 jan. 4. PhUippe
Rousseau tanítványa. Pályája kezdetén csend-

életeket festett, utóbb az állatfestéere tért át.

Kutyatannlmányai és vadászjelenetei nagy nép-

szerségnek örvendenek.

Hermanna, Heinrich, német fest, szül. Düs-
seldorfban 1862. Tanulmányait szülvárosának
akadémi^án kezdte meg és Olasz-. Francia-,

Spanyolor8zágt)an s a Németalföldön tett uta-

zásain képezte tovább magát. Többnyire élénk

utcaképeket és interieuröket fest. Mvei : Téli est

Amsterdamban (Weimar, múzeum) ; Szent Mag-
dolna (Berlin, nemzeti képtár); A dordrechti h^-
piac; Az amorbachi apátsági templom, stb.

Hermannsbom, két mésztartalmú vasas sa-

vanyuvizforrás, mely a mindeni porosz kormány-
kerületben lev Pömbsen faluhoz tartozik ; vizei-

ket fképen elszállítják.

Hermannabarg, Calu Lüneborg porosz kerü-

letben, (1910) 21% lak., fakereskedéssel, a Harms
L^os által alapított hittérít intézettel, könyv-
sajtóval ée könyvkereskedéssel.

Hezmannshöhle. barlang a Harzban, pompás
cseppkképzdményekkel. ósállatok csonkjaival.

Hermann von Altaich, középkori német tör-

ténetíró, 1242—73-ig a bajor Alsó-Altaich apátja,

megh. 127Ö. Nagyszámú évkönyvsierfl fo(jegy-

zéseket hagyott bátra, melyek a német tOrténfí-

lem legfontosabb forrásai kfisó tartósnak és a
késbbi történetírókra is nagy befolyáasal voltak.

Kiadta JafTé, Monumenta Germaniae Historica

Scriptores, XVII. és XXIV. köt.

Hermann von Fritzlar, középkori német misz-

tikus, némelyek szerint írta 1343—49 közt a
Szentek életét (Der Heiligen Lében, kiadta Pfeiffer,

Deutsche Mystiker 1. 1846), melynek anyagát
(szz Máriániak ée vagy 70 szentnek életét) kora-

beli misztikus munkákból és prédikációkból hordta

össze s vonzó eladásban dolgozta föl.

Hermann von Reichenaa (Hermamms con*

tradus), német szerzetes és kiváló todöe, ssfll. a

gróf VeUngen családból 1013 júl. 18.. megh. 1064
szept. 24. Mindkét lábára béna volt ée segítBég
nélkül mozogni sem tudott, de szellemi tetwtBégel

és vas szorgalma korának legtudósabb f^rflávétet-

ték. Fmve : Chronicon ab nrbe oondita ad an-
num 1054. c. mve. Felemlítendök még De octo

vitiis principalibus ; több egyházi himnusz, ezek
közt : Salve Regina. Alma Redemptoris és Veni
Sancte Spiritus, melyeket neki tulajdonítanak.

Hermann von Sachsenheim, 1. SíuhsenJieiin.

Hermann von Salza. 1. Salza.
Hermanrich, gut király, 1. Hermanarikh.
Hermanson, Róbert Fredrik, finn közjogász

és politikus, szUl. Uleáborgban 1846 febr. 2. A
helsingsforsi egyetemen 1881. magán-, 1884.

rendes tanár lett. Mint az országgylés tagja, kü-

lönösen az 1899-ikl mozgalmas idókb<>n, nagy
szerepet játszott. Fbb mvei: Om lagstiftnin-

gen, dess begrepp och förháUande till andro
statliga funktioner (Helsingfors 1881) ; Om Pin-

lands stander, deras förháUande till monarken
och till fiket (n. o. 1884) ; Finlands statsráttsliga

stallníng (1892); Bemötande i fráge om Finlands
statsrattsliga stallning (u. o. 1894) ; Ein Bei^rag
zur Beurteilung der staatsrechtlicben Stollung

des Grossfürstentnras Finnland (Leipzig 1900X
Hermánszeg, kisk. Szatmár vm. csengeri

j.-ban, (1910) 411 magyar lak., u. p. Szamossályi,

u. t. Jánk.
Hermant {ajtai-, ennai), Ábel, francia író, sztU.

Parisban 1862 febr. 3. Elször egy kötet verssel

lépett a njrilvánosság elé Mes Mépris (1883) ci-

men, majd a szatirikusél lélektani regény terén

fejtett ki n&g}- term^enysí^t s végtU a sdnmfl
terén aratott tartós sikert komoly, st mély jele-

netekben s bohózatos helj'zetekben egyaránt b-
velked mveivel. Regényei közül említhetk:
.Monsieur Saboeeon (1884, az Eoole normálé
ellen) ; Le cavalier Miserey (1887, a katonai élet-

bl vett szatíra, melyet Rouenban a kassámya
udvarán el is égettek) ; Amour de tété (1890, sa-

ját életébl); La carrtére (1894, a diplomaták vi-

lágából) ; Le frisson de Paris (1896. a nemzetközi
társas élet); Le soeptre (1896, as udvari kOrittbe

visz) ; Le char d'Btat (1900, ngyanasoo kürMl)

:

C>)níe6sion d'un enfantd'hier(1902)éeConféesi<m
d'un enfant d'aujourd'hui (1903, mindkett a
költ saját életébl); M. Courpiére marié (1906);

Chn)nique du maniuis de Couú*a8 (1909) stb. Ssin-

darabjai közül említést érdemel : La mente (1896,

els ssinpadi ktoériele. melyért párbajt Is kellett

vi\iiia) ; La oarriére (1897. hasonlócím regényé-
bl); Lee tnmsatlantiqnes (1896); Le fanbourg

(1899) ; Sylvle (1900. a franda forradalom kori-

ból); L'esbronfe (1904, az lUságlrök vUigából);

Les Jaoobittee (1907); Tralns de Inze (1909). Ma-
gyarul is eltedták több síinmúvét V. 0. JRattwncr,

Nouveanz essals de littératnre oonten^KMraiiie

(Paris 1894); LmáUre, Impressians de tMitre
IX (n.o.l896V
Hermaanbia, I. Amibitt.
Hermányi hegyaég v. Baróti hegtfiég, a Dél-

keleti Kárpátok egyik tagte. a síétái^homok-
tíUnook egyike, melynek ftdytsMsa a brassói

hegyeUwn tairoseiid6. CsOc, udvarhely és Három-
siók vinn8gy«kbeD terttl el. A H.-et a Tolvajos
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hágó (975 méter) választja el a Hargitától ; f-
gerince meglehets szabályossággal DK.-, majd
D.-re csap s fbb csúcsai a Haramtet (1251 m.),

Kakukhegy (1560 m.), Fels-Sólyomkö (1375 m.)

és Nagy-Murgó (1019 m.). Ettl D.-feló a hegység
jóval alacsonyabb s csak a Görg emelkedik ezer

méteren túl (1020 m.). A H. dereka több helyütt

nagyon be van horpadva s így néhány könnyen
járható hágója van ; Nagy-Baczon és Málnás közt

a vármegyei út is szeli.

Hermaplirodísía, 1. Hermafrodízia.
'H.crtíiapiiroilitismus,\.Hermafroditaság-
Hermaphroditos, az ókori görög mitológiának

egyik sajátszer alakja, mitikus lecsapódása egy-

részt azon si természetbölcseleti képzeldósnek,
hogy az emberi faj leszármazásának kezdetén

egy oly lény állott, mely mindkét nem tulajdon-

ságait egyesítette magában, másrészt azoknak a

görög népéletbeli szokásoknak, melyek a nász-

éjszaka alkalmával a menyasszonyra férflruhát

vagy szakált adtak s melyeknek megfelelen a

nász istenét, Hymenaiost (1. o.) sok helyen ni
ruhába öltözött ifjúnak képzelték. Ezekbl s egyéb
motívumokból, melyekben a paederastiának (1. o.)

is része volt, alakult H. képzete, mint Hermes és

Aphrodité kétnem fiáé. Az a sokat emlegetett

monda, mely szerint H. úgy jutott e kétnemúség-
hez, hogy mint szép ílú magára vonja egy nimfa
szerelmét s e nimfa könyörgésére az istenek

örökre egyesítik H.-t vele, Ovidius latin költtl
származik. A IV. sz. óta (K. e.) H. kedves tárgya

a görög mvészetnek, mely hol nemes tartózko-

dással jelzi H. nemiségének természetellenes vol-

tát, hol meg durva obscoenitasnak eszközévé
teszi.

Hermapliroditus a. m. csira, hímn, 1.

Hermafroditaság.
Hermas, apostoli atya, szerzje a Pásztor c.

(Pastor Hermae) eredetileg görögül írt, de sokáig

csak latin fordításban ismeretes munkának. Való-

színleg I. Pius pápa (140—55) íivére. Ez iratot,

mely a második század kezdetén v. közepe táján

keletkezhetett, a görög egyház nagy becsben tar-

totta, sót Origenes úgy vélekedett, hogy a szerz
isteni ihletés következtében írta e mvet, amely
látomások és példázatok alakjában közlött erkölcsi

intéseket foglal magában. A görög szöveget Si-

monides födözte fel (1865). V. ö. Jachmann, Der
Hirte des Hermas (Königsberg 18-35) ; Fnk X- P.,

Opera Patrum Apostolicorum (Tübingen 1878);
Bardenliewer, Geschichte der altkirchl. Literatur

(Freiburg 1902) stb.

Hermeák (gör. hermaia), Hermes ógörög isten

ünnepei.

Hermec, herynec-szíj, szíj a nyeregkápán külön-
féle holmik fólakasztására.

Hermelin (Putorius ermineus L., íiiiat), a Mo-
nyét-félók (1. o.) családjába tartozó állatfaj. Tes-
tének fels oldala és farkának a töve felé es fele

nyáron vörösbarna, télen fehér ; hasoldala min-
dig fehér, kissé sárgás árnyalattal, farkának végs
fele pedig mindig fekete. Teljes hossza rendesen
32-33 cm., mibl farkára 5—6 cm. jut ; hazánk-
ból sokkal nagyobb példányok is ismeretesek. Bal-
kánig és a Pyreneusokig egész Európában, to-

vábbá Észak- és Közép-Ázsiában honos. Hazánk-

ban mindenütt él, fleg Erdélyben gyakori. Szikla-

hasadékokban, falrepedésekben, kövek alatt, fák

odvaiban húzza meg magát ; éjjel megy tápláléka

után. Hihetetlenül ügyes, vakmeren bátor s vé-

rengz. Kisebb emlsöket és madarakat támad
meg, de a csúszómászókat sem kíméli. Hazánk-
ban márciusban párosodik; a nstény május-
júniusban 5—8 ílat szül. A kicsinyek fogságban
megszelídülnek ; az öregebb példányok azonban
fogságban csakhamar elpusztulnak. Brébl szép

prémet készítenek s ezért különféle csapdákkal

fogják.

Hermelin, heraldíkailag egymásután álló, alul

három ágra oszló fekete keresztforma alakkal, v.

fekete tincsekkel ábrázoltatik, fehér (ezüstös) ala-

pon. Ha az alap fekete, a foltocskák pedig ezüstö-

sek (fehérek), akkor az ilyfajta szrmét ellenher-

melinnek nevezik. A H.-t a heraldikában külön-

félekép alkalmazzák, így vagy az egész pajzst

vonják be vele, vagy pl. a hercegi kalapok díszí-

tésére, vagy a pajzsköpeny bélésére stb. használ-

tatik.

Hermelin-prém. A hermelin (1. o.) igen hasonlít

a fehér menyéthez, de rögtön felismerhet, mert
a hermelinnek fekete hegyben végzdik a farka.

Gereznája nyáron barna, télen tiszta fehér, kén-

sárga V. világosbarna. A nstény felével kisebb,

mint a hím. A legnagyobb az ú. n. Barahinczki,
a legszebbek az Ischim vidékérl kikerülk. Ez-

után következnek a Tomsky-i és Perschorsky-i
nevezetüek, míg a legolcsóbbak a Jakutzki-ak..

Annál értékesebb, minél fehérebb és selymesebb

a gerezna szrméje. Prémezésre, nyakbavetkre,
karmantyúkra, st egész köpenyeg készítésére

használják fel. Régente a hermelinpalást hordása
fejedelmek eljoga volt. Értékük elég nagy és

nyírott nyúlszrmébl v. az orosz mókusok has-

részébl szokták utánozni.

Heriuellidae (állat), a Soksertéj Sertelábú

férgek (Chaotopoda, Polychaeta) csoportjába tar-

tozó tengeri féregcsalád, melynek eddig ismert

15 faja homokba készített csövekben él. Leg-
ismertebb nem : a Sabellaria és a Hernidla.
Henuenegild (Hermangüd), spanyol vízigót

király, uralkodott 580—85., mint atyjának, Loo-

vígildnek m-alkodótársa. Minthogy feleségének, az

ausztráziai Ingundisnek, Sigbert és Brunichildo

leányának, ösztönzésére az ariánus vallásról a

katolikus vallásra tért át és atyja ellen a suévek-

kel és bizánciakkal szövetkezve fellázadt, ez t
Tarragonában egy Sirebert nev tisztje által le-

fejeztette. H. fla a bizánci udvarban talált mene-
déket, öt magát pedig az egyház mártírjai közé

avatta.

Hermenegild-rend, spanyol katonai érdem-

rend, melyet VII. Ferdinánd király 1814 nov. 28.

alapított. 1815 júl. 10-iki deki-etummal oda módo-

sult, hogy a spanyol hadsereg és tengerészet

tiszíjei szolgálati hü kitartásért nyerhetik. Há-
rom osztálya van: nagykereszt, parancsnoki és

lovagkereszt. Jelvénye : szélesvég, aranyszegé-

ly fehérzománcos kereszt, felette a kh*ályi ko-

rona aranyból. Középpajzsa kerek, kék alapú,

benne Szt. Hormenegild lovon aranjból, köriilötte

aranyszegély kék karika arany felirattal : Premio

ala constancia milítar (katonai állhatatosság ju-
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talma). Hátlapján az ali4>itó monogrammja F. Vn.
Szalagja fehér, közepe karmazsiavörs csíkkal.

A n>adot az I. oszt a jobb vállon át, a II. oszt
nyakban, a lovagok mellen viselik.

Hermeneatika (gör.) a. m. értelmezéstan vagy
magyarázattan, azon szabályok rendszeres el-
adása, melyek szerint valamely irat értelmét meg-
találok és közöljük. Van általános H., mely min-
den beszéd és irás magyarázatának közös szabá-

lyait fejtegeti, melyek részint a nyelvszokásból,

részint a szövegösÉó^függéeböl, részint a beszél
V. író bels és küls körülményeibl folynak s ál-

talábanminden magyarázatban érvényesek. Azon-

kívül egyes nehezebben érthet és fontosabb

kön^'velÁk megvan a saját H.-juk, mely a ma-
gyarázat általános szabályai mellett az illet

könyv természetének megfelel külön<js szabá-

lyokkal foglalkozik. így megvan a klasszikns

íróknak a magok külön H.-ja ; van jogi H., mely
a jogforrások és törvények magyarázatának sza-

bályait adja el és van bibliai H., mely a biblia-

magyarázat nyelvészeti, logikai, retorikai, lélek-

tani,történelmi és dogmatikai szabályaittalpalja.

A bibliai H. igen fontos a teolögiára.és akeresztény

vallásra nézve, mert a kereszténység tanainak

f forrása a Biblia, minélfogva azok értebne a

Biblia magyarázatán, ez pedig H.-i elveken nj^ng-

szik. Másrészt a Biblia, mint az emberiség egyik

legrégibb könjnre, egjúttal nagyfontosságú tör-

ténelmi forrásmnnka s azért értelmezése és annak
szabályai a történelmi todományokat is érdeklik.

A H.-val rokon az exegesis, mely nem más, mint

a tényleg végrehajtott magyarázat, vagyis a H.

szabályainak a Bibliára való alkalmazása. A bib-

liai H.-nak óriási irodalma van. Magyar szerzk
is sok bibliai H.-t írtak ; így a régibbektl elte-

kintve csak az otóbbí félszázadban: Ranolder

J.. Dankó J., Karsch L. s újabban Székely I.

Hermea, a régi görögök egj1k legnépszerbb

istene. Lényegének legfontosabb eleme az emberi

termékenységnek, a szaporodásnak oltalma : ezért

a hermák (H.-kövek), melyeknek formájában az

istent a legsibb kortól kezdve tisztelték, sok

helyen nem is voltak egj'ebek, mint egy-egy

óriási Dlialloá. legtöbbnyire pedig koszlopok vol-

tak 1 és phallosszal. Az istennek az

eml. . kifejtett mftködési körét az állat-

világra is átvive, a nomád nép érdekeit leg-

els sorban érint állatvilágbeli szaporodást is.

t. i. a nyáj szaporodását, H. oltalmába helyezték

s így H. a nyájak patronusává, a pásztorok iste-

névé is lett. A képzmvészet gyakran ábrázolta

H.-t mint pásztort, ki kost vagy borjnt visz a há-

tán vagy karján. S mikor azután a kezd keresz-

ténység Krisztust, mint «jó pásztort* ábrázolta,

az antik páctoristen e k^ét redi^álta. A termé-

kenység oltalmazása azért alkerttl H.nek. mert a

sok rossz szellemet, gonosz démont, mely a gö-

rög nép hite szerint az emberi boldogulásnak útjá-

ban áll, meg tucUa fékezni. Ezért H. a népies göig
demonológiában az lvilági szellemek ura és pa-

rancsolója is volt A bot mely H. ábrázolásának

legállandóbb motívuma, eredetileg kétségtelenfll

varázspálcának volt képzelve s H. sz^emzö va-

rázserejének volt jelképe. Lényegének ép ez a

része volt az, mely H.-nek mindenféle keleti isten-

képzetekkel való azonosítására vezetett, 1. Her-
mes IrismegistoS' Mint az alvilági szellemek ura,

H. termésseSesen jól ismeri h/ hIvilágban a já-

nUt, tehát vezeti aha -it az Alvilág

sötét utain. A mellékelt / ton a minsé-
ben mutatja be H.'t amint Eurydilce kezét meg-
fogja, hogy visszavezesse az Alvilágba. (A mon-
dáról, mely ez ábrázolás tárgya, 1. Orpheus.)
A babonás hit a hermákat mint a gonosz szel-

lemek ellen oltalmazó istenségnek a képeit min-
denhová elhelyezte, ahol a tulajdon védelmét
várta H.-tl : a házak bejáratánál, a határok men-
tén 8 különösen a vásártereken, melyek a sok H.-

szobomál fogva valósággal H. oltalmában állók-

nak tntek fel, úgy hogy némi motivumeltoló-
dással, mely a vallástrténelemben gyakori jelen-

ség, H. a kereskedelmi élet patrónusának is te-

kintetett. Mint ilyen ó kalauzolta a kereskedt az
országutakon s ezért t magát is gyakran vándor-

1. ábn. M'-nnr?*. r-urvaise ns uq.aei.-

inUit » VOU Al>Mft««).

kereskednek ábrásdták. teiéak vtaskalappal, lu

bán csizmával, keiéb«i péueazaedcóval. Mint

mindig s mindenütt rendelkeiéare álló gyors ka-

lauzt szárnyasnak isképaeltA: és aiártiyairhol a

váUára, hol a lábára, hol pedig a páMJára lie-

lyezték. Ez a jóakaró, segitö minfleége nagyon
népszervé tette H. alakját lett a legtöbb do-

logi ért. legnniveniunbb isten ai Olympo-
son : ilsyes szakács, pohárnok, jól ért as (Isenetek

átadánhoz. jó szónok s esért egyrészt ö az iste-

nek szakáosa, poháraoka, himOke. diplomatája,

másrészt mindone foglaOnnási ágak bennelá^
védjüket A lantpengelMws is ért st 6 készí-

tette az els lantot békateknbl és ráfeszített

áUatbélbl ; ért a gyógyitáshos is. Mig mindeme
flgyessége egyrösst minden fogialkiaári osztály

szivéhes kfiKl holta H. alakját addig másrésit

viszont ai eredetileg hatalmas fenségú istenség

lefiAozásán Is vesztett amennyibeii most már
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minden jelentéktelen, söt nemtelen ténykedés is

H. szakavatott védnöksége alá került. így lett H.

az inasok védjévé s maga is inassá, a tolvajok

ügyes kez isteni pártfogójává, ki erre való hiva-

tottságát avval mutatta meg, hogy már mint cse-

csem a bölcsbl megszökve, ellopta Apollón te-

heneit ; minden hazug, hizelg. kotnyeles ember-

nek ö a mintaképe stb. Ez a könnyed, mozgékony
természete csak egy irányban adott H. alakjának
igazán nemes vonást, t. i. ez tette t az ifjúság meg-
személyesítjévé, a flatalok pártfogójává. A. spor-

totz fiatalság az védnöksége alatt áll a gym-
nasionokban s a fiatal isteneket is ö fogadja párt-

fogásába. Praxiteles szobra (Olympiában), a leg-

Z, ábru. l'ruxitulea Hermes-szobra (Ülympiábttu).

szebb antik szobrok egyike, úgy ábrázolja H.-t,

amint a kis Dlonysost karján hordja (1. a 2. áb-
rát). A rómaiak a maguk Mercuriusával (1. o.)

azonosították.

Hermes, 1. Georg. német kat. teológus, szül.

Dreycrwaldban (Vosztfália) 1775 ápr. 22., megh.
1831 máj. 26. 1799-ben fölvette az egyházi rende-
ket. Els munkája : «A kereszténység bens igazsá-
gáról*) alapján 1807. meghívták a münsteri egye-
tem dogmatikai tanszékére, 1819-ben pedig a
bonni egyetemre. 182-ben kanonok lett.Feladatul
tQzte ki a kereszténységet bölcseleti rendszerbe
fzni, a keresztény (kinyilatkoztatott) Igazságokat
óazlgazságok gyanánt fölfogni. Igen kedvelt tanár

és sok követje volt. Tanítása (H.-ianismus) éle-

tében és halála után sok ellenzre Is talált, míg
végre XVI. Gergely megvizsgálta s 1835. és 1836.
külön-külön brevében elitélte. A breve, valamint
Droste-Vischering és Geissel erélyes fellépése

folytán H. csillaga letnt és 1860 után legmaka-
csabb követi,Braun és Achterfeldt is meghajoltak
a szentszék ítélete eltt. H. mvei : Untersuchung
über die innere Wahrheit des Christentams (1805);
Einleitung in die christl.-kath. Theologie, I. rész :

Philos. Einleitung (1819) ; II. rész : Positive Ein-
leitung (1831, befejezetlen).Dogmatikai eladásait
kiadta Achterfeld és Braun Christ.-kath. Dogma-
tik címen (3 köt., 1831-34., befejezetlen).

Irodalom, Esser, Denkschrift auf Q. H., 1832 ; Elvenich, Acta
Herme.siana, 1836 : Braun, Acta romána, 1838 ; Nledner, Philo-
sophiae Hermesii explicatio, 1839 ; Bernhardi, H. und Peronno,
1840; 8tupp,Die letztea Hermesianer, 1844;Werner,Qeschichte
der kath. Theol., 1889.

2. H.,Johann Thimotheus, német író, szül. Petz-

nickben 1738 május 31., megh. Boroszlóban 1821
júl. 24., mint fkonzisztoriumi tanácsos és prépost.

Richardson ésWieland befolyása alatt több regényt
írt, melyek közül fképen Sophiens Reisen von
Memel nach Sachsen (1770—85, 5 köt.) keltett fel-

tnést.
3. H., Ottó, német zoológus és politikus, szül.

1838 szept. 10. Meyenburgban, megh. 1910 márc.
19. Berlinben. 1871-ben Brehm-mel közösen meg-
alapította a berlini akváriumot, melynek haláláig
igazgatója volt. Ö alapította a rovignói zoológiai

állomást Is.

Hermesianax, Kolofonból, Kr. e. 300 táján.

Kedvese nevérlíeon/ion-nak címzettelégia-gyüj-

teményt írt 3 könyvben, melyben költk és böl-

csek szerelmi viszonyait emlegeti. Csak 49 disti-

chon maradt fenn belle. (Bergk, Anthologia
lyrica, 5. kiad. Leipzig 1897).

Hermesianismus, 1. Hermes (Georg).

Hermesit (ásv.) a. m. higanji"akóérc.

Hermes Trismegistos (a háromszor nagy
Hermes) néven nevezték az egyiptomi görögök
Egyiptom egyik si istenségét, kinek nemzeti neve
Telmti V. Tlioth s mellékneve m, aa (a nagy.
nagy) volt s kiben k a maguk Hennesének több
tulajdonságát feltalálni vélték. Thoth volt ugyanis
az egyiptomiak vallásában az idszámítás, a mé-
rés, az írás, a képzmvészet istene s az ö neve
alatt, mint az kinyilatkoztatott tanítása, szá-

mos szent könyv forgott, misztikus orvosi, bölcse-

leti, csillagászati tartalommal. Az egyiptomi isten

lényege és misztikus tanítása az egyiptomi görö-

göket a maguk Hermesének ügyes, sokoldalú lé-

nyére és a titokzatos varázshatalmakkal val6
kapcsolatára emlékeztette s eképpen k H. alak-

ját most már önállóan fejlesztették. A (ma
már elveszett) egjiptoml szent iratok mintájára
a Kr. u. III. sz.-tól kezdve az ö körükben is szá-

mos görög nyelv irat keletkezett, melyek vala-

mennyien H. müveiként, vagyis ö általa sugal-

mazott szent könyvekként szerepeltek s melyeket
a hívk srégi eredotüeknok mondtak. Ezekbl
teljesen csak egy 17 iratot egyesít gyjtemény
mariidt fenn, melyet a benne foglalt els Irat elmé-
rl Foimandres-nék szoktak ciraeznl (ezt legutol-

jára Partheu adta ki, Berlin 1854, legújabb angol

fordítása Mead-töl való, London 1906), továbbá
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(>gy latin fordításban fennmaradt Asclepius cimú
irat (kiadta Thomas, Leipzig 1908). Ezen iratok-

ból megismerhetjük H. hlveini-k valiásmisztikai

tanait, melyek do. els ki>roszt«!>ny.ségre igen nagy
hatással voltak. A tan leglóbb lényege a görög
tllozóflából ered : Haton duali;:mu.sa, Poseidonios
tanítása a mindenség szemléletébe való elmerülés

^ • ról, B gnoszticizmus taxia{l. o.)mi8ztikQS

ztatM form^ában jelennek meg a U.-

. ....yvekben, az ú. n. hermetikus iratokban.

A rossz, bnös anyaggal szemben áll a jónak prín-
(•a.iiimft a szellem (núsz v. logosz), meljTiek kti-

kú megnyilvánalásafa világ jelenségei.

i él ia és feladata e szellem különböz
kain keresztül a tiszta, b<jldo-

, vagyis a szellembe való bel^
uivadáöához eijutuí. MegjegyzeDdö, hogy a H.-féle

múveknek alchemiával foglalkozó részei amag>'ar-
országi aranycsinálók kísérleteiben is szerepeltek.

A Szulyovszk}'-, illetve Pottomyaí-család 8áros-
vmegyei levéltárában H.-nak egy régi magyar
uyolvQ kivonatáról is említés történik, melynek
azonban nyoma veszett.

Hermetice (lat.) a. m. légmentesen, hozzá-
férhptetlfnül. l. Hermetikus.

Hermetiktis. tkp. a. m. Hermes Trismegistos-
tól (l. o.) eredó. H. iratoknak a Hermes Trismegis-
tosnak tulajdonított misztikus mveket nevezték.
Minthogy pedig ugyancsak neki titokzatos taní-

tást is tulajdonítottak, mely edényeknek varázs-
erejú pecséttel való elzárására vonatkozott, ma
H. elzárásnak a légmraites elzárást nevezik. H.
m üvészff a Hermee Trism.-féle intokban gyakran
tárgyalt alcfaemia (1. o.).

Hermias, 1. elökeló görög. Platón tanítványa ée
Arístotelee bará^a,a m>Tiai Atameusban és AsaoA-
ban a persa hatalom helytartója, ki a penaUc
ellen szított lázadásban lelte halálát Kr. e. 345.
Aristotelee három évig (.S48-3-ÍÖ) tartózkodott
körében és nül vette unokiiúgát, egyszersmind
fogadott leányát, Pythiast Feliratot is irt H.
tiszteletére, mely egy Delphoiban felállított mell-
szobor alá volt vésve, valamint egy dicsít ódát
V. ö. A. Boeckh. Gesammelte Schriften, 6 köt.

2. H., Kurionból, cholijambusok szerzje, me-
lyekben kigúnyolja a sztoikus tanokat (Athenaeus
XIII. 56.S).

3. H., bölcsész, a II. sz. végén vagy a IIL ss.

elején, némelyek sserinta VI. 8z.-bMi, irt egy
munkát a pogány böksésaetn^ neveta^Seesé té-

tele oéyából. Múvét legt^abban (1872) Ottó adta U
Corpns apologetamm cím gyiyteniényb«i (9 köt)
és DielB, Doxogn^ihi graed (1879).
Henn* fhercegné, 1. József" (nádm*).

Hermlalers Chaü. et Ftrr. (bBt ). L ÁMtkt
nomene.
Herminonok (ritkábban Erminok, HenmUmok

isi, népt«*ncs a régi Gennániában, egyike as 6iger-
mán iKépek három fcsopor^ának (ingasronok, to-

taevonok és U.). ók lakták a tntá NémsIoniÉgk-
z^is részét^éenn a Danáig. A népvándorite vi>

haraiban sokat SMrepeMekTÍdbu (Gom. 3.), PU-
niiis (Nat. Hist. r\'. 99) és Pomponios Metai anrinl
(111. .32) . ide tartoztak a d>eruskok,chattnk,hwin«a-
durok, maiiíomannok és snevok. V. . 0. Bremer,
Ethnogr. der Germán. Stánune (Strassbnrg 1904).

Hermione, a görög mondában Menelaos ée He-
léna leánya, ki Achilles fiához, NeopCtABOMwboB
megy nül. Há^asságnk boldogtalanamért Neopto-
lemos a trójai háborúból Andromaohét^ektw tró-

jai királyfi özvegyét magával hozza s tle is-
méké is van. A féltékeny H. bosszút forral. Neki
ugyan nem sikerül Andromachet megöhiie, de
Orestes, kinek U. már gyerm^orában el volt

jegyezve, Neoptolemost megöli. (Ez a tárgya
Euripidee Andromache c. drámájának).
Hermione, város AigoUaauk Uyennevú vidé-

kén, szemben Hydrea-esigetteL Lakói a drio-

pok törzséhez tartostak. Mialatt más g<Mg vá-
rosok a politikaieeem^ek folytán egyre Alyed-
tek, H.-t nyugodt elkülönített fekvése oda segíté,

hogy az achi^al szövetségben számot tett. Pau-
sanias idejében még jeles város v(rit melynek
egyik nevezetessége Demeter istenasszony temp-
loma, az üldözöttek menhelye volt A temp-
lom közelébe helyezte a hagyomány a pokol
egyik tornácát, melyen keresztül Henüdes a Cer-
berust az alvilágból felhozta.

Hermione (áiut), 1. Tengeri hernyó.
Hermionok, l. Herminonok.
Hermippos, görög vigját^dró, Aristc^hanee

idsb kortársa, Perildtes eUeníele, kinek kedvesét
Aspasiát istentelenséggel vádolta. Dvámáiból és
gúnyos költeményeibl csak töredékeink vannak
(Meineke, Pragm. com. Graec. és Kock hasonk^
c. gyjteményében találhatók), melyek ndlemee
dikcióról tesznek bizonyságot.

Henaltase (franc), l. Eremitage.
Hermite (^twi: enait), (]%arfe9, franda mat^na-

tikus, szül. Dienzeben 1822 dea 24., me^ Paris-

ban 1901 jan. 14. 1848 óta mint examinátor s
1869 óta mint az analízis tanára mködött a pá-
risi école polytochnique-on. A párisi tud. akadé-
miának tagja, a Magy. Tudonóányos Akadémiá-
nak küls tagja volt. .Neki sikerült elaiör ai ötöd-

fokú egyenletet ai eüiptikns függvények elméle-

tének segítségévei megoldani s Uioiiyltotta be
elször, hogy ai e szám. mely a twmésntesk^ga-
ritmnsok alapmáma, tnuwawiidens, aias nem le-

het oly aigefarai egyenletnek gyöke, melyben as
együtthatók egéei mámok. Coors d'analyse de
l'école polytechnkiiie e. mflTének I. kOtete Paris-
ban 1873. jelent meg. Értnfco«6ool ktefll CNeg a
következk híresek : Thécvie des éqnatioas modn-
lalres (1869); Sor la rédoetion des fonnes enbi-

qnos á denx indéteiminées (1859) ; Bor la fonetion

exponentíeUe (1874).

Hermit-asigetek (EremUssigeiek, Agomes- v.

Luf-csmort), a Biamarek-«igetosoport nyugati
részén levö kis síigelek, md^fek kOttO csak a
legnagyobb, Lof lakott. As ilakók kivesibeB
Tannak. Igen {xdckMnsidiöterem ktUOoseB ,iifaefr

SBffBwD*
Henaie^Aeijll (a»T.), 1. HermodaeMus,•fJaeiyl— Adm*. (aerj, a Ndaiiraii>

fólók génnsza. egyeUen b^ a raedlterriBTidéki

H. Mero$u$ Salisb. (Iris toborosa L.), mefy ter-

metében olyan, mint a nsdrom (L Irit), de 1

flregfl maghal s a mai^hái falán i^magléoek
megkOMiiibtelBlIkt6la.ChnBd|iaIapoa^doiBború,aa6-

lestqjásdad, akkonmiiitaK ehetögeotenye. rOrld
csóosa van, kívül halványbama, belül édeeee ayáL
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kás íz, végül kissé csíps. Talán ez az a gumó,
melyet az ó- ós középkorban liermodmiyli (her-

modatolya) néven mint nagyrabeesült orvosságot

használtak. Meglehet azonban, hogy a déleurópai

ás kisázsiai Golchicum variegatum L. nev ki-

kiricsfaj lapos, szívalakú, minden buroklevéltöl

megtisztított gumóját nevezték így.

Hermodatolya (növ.), I. Hermodadylus.
Hermodr v. Hermódhr a. m. a harcban bátor,

fl skandináv mitológiában Ódin üa, akit apja Baldr
halála után Hel istennhöz küld, hogy a halottat

visszakérje. L. Baldr.
Hermogenes, 1. ó-görög építmvész a Kr. e.

III. sz. végén, aki megépítette Artemisnek mag-
nesiai (ión pseudodipteros elrendezés) templomát,
melyet a berlini múzeum a múlt század végén föl-

tárt, valamint a teosi Dionysos-templomot ; mind-
kettrl munkát is írt volt. Az ión stílusnak nagy
mestere volt, ki nagy befolyást gyakorolt a római
mvészetre.

2. H., görög rétor Tarszoszból (Kilikia) ; szó-

noki tehetsége oly korán mutatkozott, hogy már
15 éves korában öt kérte fel szülvárosa M. Aure-
lius császár üdvözlésére. Csahamar szónoki isko-

lát nyitott és nagy munkásságot fejtett ki, de már
24 éves korában elvesztette emlékez tehetségét

s bár nagy idt élt, szellemi munkára nem volt

többé képes. Fmvei: a Techné Rhétorikó 4
könyvben, melynek sokáig nagy tekintélye volt.

öt része közül az utolsót, a Progymnasmatá-t
Aphthonios átdolgozta, Priscianus latinra fordí-

totta. Az egészet sokat magyarázták, kivonatol-

ták. Kiadta Walz, Rhetores Graoci (Stuttgart

1832), Spengel (2 köt., Leipzig 1854), Syrianus
kommontárával Babé (Leipzig 1881—82, 2 köt.).

V'. ö. Volkmann, Geschichte der Rhetorik der Gr.

ü. R. (Berlin 1872).

S.H., fest, valószínleg Karthágóban élt, Kr. u.

a II. V. III. sz.-ban. Ellene, mint gnosztikus eret-

nek ellen, ki az anyag örökkévalóságát és a lélek

anyagi voltát tanította, írta TertuUianus Adver-
sus Hermogenem és De censu animae c. mvét.
Szt. Ágoston is említi a hermogenianusok tanát

(haer. 41).

Hermogenianus, római jogtudós Nagy Kon-
stantin korából. Mve : a iuris epitome, mely 6
könyvbl áll és korábbi jogászok mveinek önál-

lóan átdolgozott kivonatait tartalmazza rövid té-

telekben. H. valószínleg azonos a Codex Her-
mogenianus szerzjével is ; ez am 314—324-bl
való, egy könyvbl áll, mely titulusokra oszlik

és a 294—324. évek császári konstitucióit tartal-

mazza (st egyes pótlások folytán ogész 365-ig ter-

jed). A Codex Gregoriiinusszal (1. o.) ogjütt egj'ik

legnevezetesebbmagángyjteménye a Justinianus
eltti jognak. V. ö. Krüger, Geschichte der Quel-
lén und Literatur des Römischen Rechts (2. kiad.

1912, 34. §).

Hermokopida-per, az athéni törvénykezés tör-

ténetében az a nevezetes per, melyet Alkibia-
des ellen indítottuk azért, hogy Kr. e. 415 máj.
11-én reggel a Hermes-oszlopokat megcsonkítva
találták. E vallássérolemért Alkibiadest vádolták
be ellenfelei, hogy öt ós társait a sziciliai expedí-
ciótól elvonják ós e veszedelmes vállalkozást meg-
baktassák.

Hermokrates, Herraon fia, Szirakuza függet-
lenségének nemes védje, az athéniek beavatko-
zásának ellensúlyozására rábírta Szicília dór és

chalkidikéi gyarmatait a gelai békegyülésen (Kr.

e. 424), hogy egyezséget kössenek. Midn a vi-

szálykodás újabb kitörésekor 415. az athéniek
megindították sziciliai vállalatukat, Szirakuza
H.-t választotta vezérévé, ki a legnagyobb siker-

rel intézte a város védelmét (413). De midn a
spártaiakkal együtt az Égei-tengeren folytatta

Athén ellen a küzdelmet, távollétében az m-alomra
jutott demokrata-párt számzte s midn fegyve-

res kézzel akarta visszatérését kieszközölni (407),

egy utcai harcban megölték. Párthíveinek meg-
nyerése végett az idsb Dionysios H. leányát vette

feleségül.

Hermon (a bibliai Sírjon, Senir v. Sión), 1.

Nagy-H., arab Dzsebel-es-Seik, a Jordán forrásai-

tól K.-re az Antilibanon srégi lekopott hegység
legdélibb részének a neve, az ókorból maradt fönn

ez a név. Legmagasabb pontja a Kaszr-Autar
(2759 m.). Nagyobbára mészkbl áll, több bazalt

telór töri át .— 2. Kis-H. (Dzsobel-el-Dahi), az elb-
binél alacsonyabb (515 m.) hegycsúcs a Tábor-
hegytl DNy.-ra Palesztinában.

Hermonthis, ókori város, 1. Armant.
Hennopolis, 1. H.Magna, ókori város Egyip-

tomban, a Nilus mellett, szemben Antinoéval.

Nevét a háromszor nagy Hermestl (1. Hermes
Trisniegistos) kapta, kinek tisztelete, mint az írás

és tudomány feltalálójáé, korán hivatalos volt e

városban. H. jeles kultúrközpont volt, nagyszer
templommal, melynek 50 láb magas oszlopokon

nyugvó portikusát még a múlt század elején meg-
bámulták. Fürdjót Hadrianusról nevezték el,

gimnáziuma híres volt. Kr. u. a III. sz.-ban még
virágzása tetpontján állott. Romjai a mai As-
munájn mellett vannak. — 2. H. parva, I. Da-
manhur. — 3. H. (Nea-Szira), 1. Hermupolisz.

Hermosillo (régente : Pitic), járási székhely

Sonora mexikói államban, a Sonora jobbpartján,

San Miguel folyó torkolata közelében, vasút mel-

lett, 10,613 lak., búzaföldekkel, cukomádültet-

vényekkel, bortermeléssel és kereskedelemmel.

Közelében ezüst- és aranybányák vannak. Van
pénzverje, kapitóliuma, városháza.

Hermosz, kisázsiai folyó, I. Gediz-csáj.

Hermsdorf (Nieder-H), falu Boroszló porosz

kerület walsenburgi járásában, (1910) 11,378 lak.,

jelentékeny kszénbányászattal.

Hermundurok, a suévekhez tartozó germán
néptörzs, melyet Krisztus születése körül Domi-
tius ,\honobarbus a Majna és Duna közé telepített.

Ók voltak az egyetlen germán törzs, mely Rómá-
val nagyon sokáig békés viszonyban élt, st vele

együtt harcolt a rokon népek ellen. Kr. u. 152.

rokonaikkal együtt k is pusztították a római bi-

rodalom északi határait ; nevük ezután eltnik a

történetben, de lehet, hogy a Düringok törzse (a. m.

thtlringiaik) velk azonos. V. ö. Kirchhoff, Thü-

ringen doch Hermundurenland (Leipzig 1882)

;

Heltnke, Die Wohnsitze der Cherusker u. der H.

(Emden 1903).

Hermupolisz (Nea-Snra), a Kikiadok görög

nomarchia és Szirosz járás székhelye, Szira sziget

K.-i partján, görög érsek és latin püspök szék-
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holyo. 1907 17.773 lak., akik a kereekedéien U-
Tu! iiQ>'i8égfi. gliko néven ismeretes cs-
re .V tt készítésével foglalkosnak. A görög
szai ,. ,. .. ire olótt közelében Szirosz néven is-

nioi •
;

;- > ;in>ska volt, moly azonban vele teljesen

<i-s/ •
,'

, I A szabadságharc alatt Kio, Pszara lakói

n t ! k .k lói ide menektUtelc és hirtelen bonéiK>-

~:t Tt> k. li. legsiebb része azÉ.-i, ahol a konzulok
I- i ik!i:ik. A városnak van 5 görög, 1 katolikus ós

l protestáns temploma, 2 gimnázloma, ogy olsö

folyamodású tönényszéko és egy voszt^j?lóháza.

Hernád, a Sivjó baloldali mellékfolyója, erd több

forráspatakból a Királyhegy' csoportjának tövében,

Szepes és Gömör vm. határán : eleintén K., majd
KDK. felé folyik többé-kcvcsbbó kiszélesed völgy-

ben. Káposztafalun alul gjönyörü sziklahasadé-

kon tör kerec^ztul, azntán az iglói lapál^Ta lép ki

8 innon moizlphotös tág völgj'ben K. felé folyik.

Mr. 1 kezdve, ahol a Gölnicz folyót veszi

fo — szépség keskeny völgj'ön kanyarog
t^L' u A bsig, ahol a Szvinka ömlik belé. Itt

iKi,'.,. i hirtelen D.-ivé változik, völgye lassankint

tágul s Kassán alul. ahol gyors egymásutánban
a Tareza, Osva és Miszloka vizeit veszi fel, tágas
völgyiapállyá szélesedik, melynek szélessége í—
8 km. A H. itt lassanként DDN'y. felé kanyarodik
8 ezen irányt megtartja torkolatáig, mely Sajó-

Hidvégen alul, ónod közelében van. A H. alsó

völgj'ét (Kassától lefelé) mellékvizeinek sürü egy-
másutáiya, ezeknek a fófolyóval való párhuza-
mos folyása s többszörös bifurkáció jellemzi. X H.

egész hossza mmteg>' 190 km., tehát több mint

a SiO<^- Forrásának torkolatától való távolsága

122 km.; folyása általában véve igen kanyar-
gós, fels ré«ében rohamos, alsó részében las-

súbb, de itt sem hajózható és tutaj is alig jár

rajta. Egész esése 1014 m., forrásától Kassáig

916 m., innen torkolatáig 98 m.. kilométerenként

átlag 5-26 m. Jelentékenyebb mellékvizei bal-

felöl a Szinye vagy Szvinka (Abooiál), a Tárcza

(Alsóhntkánál), az Ósva (Zsadánynál) ;
jobbfelöl a

Oöllnicz (Margitfalunál), a Miszloka (SzUvásapáti-

nál), a Szakály (Hidasnémetinél) és a Mánta patak

(Ongánál). A H. lelsö folyása (Kassáig) a Köz-

ponti Kárpátok és a Gömör-8zepesi Brczhegység

közt, ni- ' ' • 1 oz utóbbi és az Epeiges-Tokajl

hegys< - Arvonal. V. ö. SchoUz Albert, A
H. foi: és felsó völgye Iglóig (Magj-.

Kárpát V. évk. 1887., 49-63 1.) ; m. az,

A Ti . zoinek vidéke Iglótól Margitfal-

:. 0.. .\V. évk.. 1888., 12—30. 1.).

Tiádbüd, kisk. Abauj-Toma vm. gönczi

j. 329 magyar lak. ; u. p. Gibárt, u. t.

Ai ;-».

Heruádcsány (azeltt: Csány), kisk, Abauj-

Toma vm. fiizéri j.-ban, (i9io) 1425 magyar és tót

lak. ; vasútállomás, posta- és távirdahivatal.

Heroidta. kisk. Baranya vmegye szentlörinci

j.-ban
" ' ' p. Mt^yarmecske,

u. t. .^' iflve.

HemaóKiiu ií»/.'1"íí; ixmxi'h), kisk. Szepes

vm. szepesszombati j.-ban, (i9io) 1709 tót lak.;

postahivatal, u. t. Poprád.

Hemádiö (azeltt: Vikartócz), kisk. Szepes

vm. szepesszombati j.-ban, (totoi 1410 tótiak.:

postahivatal, u. t. Poprád.

ÍMm< Nofy Lagama. IX. M-

Hemádgeose (azeltt: Oecse), kisk. Abaoú-
Toma vm. kassai j.-ban, (i9io) 506 tót és magyar
lak. ; n. p. és u. t. Hemádcsány.
Hemádgöny (azeltt: GönyilJ, kiRk. Abauj-

Toma viu. IVizéri j.-ban, (i9io) 351 magjar és tót

lak. ; u. p. és u. t. Hemádcsány.
Hernádi (Herzl) Kornél, fest, szül. Buda-

pesten 1858 júl. 4., megh. 1910 aug. 6. Tanulmá-
nyait a müncheni akadémián, majd Parisban vé-

gezte. 2iim-Ji párja a Mollináry bakának cím
képére az 1885-iki országos kiállításon nagy ki-

állítási érmet nyert ; Útravaló és Honi'éd cím
képeit a király vette meg. Mindezek tárgyát a
magyar nép- és katonaéletbl merítette, bár élete

nagyobb részét Parisban töltötte.

Hernádkak, kisk. Zemplén vmegye szerencsi

j.-ban, (1910) 796 magyar lak. ; n. p. Gesztely.u. t.

Onga.
Hemádkércs (azeltt : Hemádhércsprépost),

kisk. Próposd Abauj-Toma vm. gönczi j.-ban, (i9io)

606 magyar lak. ; u. p. Felsdobsza, u. t. Halmaj.
Hemádmáté (azeltt : Matejócz), kisk. Szepes

vm. iglói j.-ban, (i9io) 225 tót lak. ; n. p. és a. t.

Márkusfalva.

Hemádnémeti, nagyk. Zemplén vm. szerencsi

j.-ban, (1910) 2Í09 magyar lak. : postahivatallal,

u. t. Tiszalúcz.

Hemádpetri, kisk. Abauj-Toma vm. szikszói

j.-ban, (1910) 406 magyar lak. ; n. p. és u. t. Hemád-
vécse.

Hemádszentandrás, kisk. Aba^j-Toraa vm.
.szikszói j.-ban, (i9io) 519 magyar lak.; n. p.

Forró, u. t. Forróencs.

Hemádszentistván (azeltt : &xniistvá>i))úsik.

Sáros vni. loniosi j.-ban, (i9io) 688 tót és inagyar

lak. ; vasútállomás, postaügynökség, n. t Aboe.

Hemádszokoly (azeltt : Ssokoly), kisk. Sáros
vm. lemesi j.-ban, (i9to) 479 tót lak. ; a. p. Hernád-
szenti.stván, u. t. At>08.

Hemádszordok (azeltt: SzttrdokJJÜikJílméi-
Torna vm kassai j.-ban, (1910) 352 magyar lak.

vasúti megállóhely, n. p. ^ n. t UidaanémetL
Hemádtapolcsa (azeltt: TMinM kisk.

Szepes vm. Iglói j.-ban, (1910) 640 tót lak. ; n. p.

Igló, u. i. .Márkusfalva.

Hernádtihany (azeltt: Abaujtihamf), kisk.

Abauj-Toma vm. kassai j.-ban, (laio) 1668 tót lak.;

po.stahivatallal, vasúti megállóhely, n. 1 Kassa.
Hernádvécse, kisk. Abaig-Toma vm. sslkaaói

j.-ban, (1910) 1117 magj'ar lak. ; vasúti megdUló-

hely. postahivatal és távbeszél, n. t. Garadna.

Hemádvonal («eoi.), az a Hernád völgye irá-

nyával egybees ftörés, melynek mentén a ma-
gyar felvidék régi hegys^i megszakadtak és

keleti kiterjedésükben lesülyedtetKivéve a zemp-

leni szigethegységet, a H.-tól K.-ro csak a fiatal

harmadkor képzdményeit, az Alföld pleisztocén

és alluviális folszinét találjuk.

Hemádvölgyi Magyar Vasipar Részvény-
társaság, iiz lHtl-bonalaknU7ir/w?i/><7'/'-/íírruí<it

Va.<tmn Társulat nagyarányú tovjíbbfejlesztése.

1895-l)en az Angol-(Jsztrák Bank. 1900. pedig a
RjmamuránySal gótarj.-iniVasmö-R észvénytársa-
ság birtokába kerültek a vállalat részvényei. A
vállalat alaptkéje 12 millió K. .\ tiirsulatnak

nag>*obb terjedelm erdöbirtoka a sárosmegyei
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Radoskö községben, vasköbányáinak javarésze

pedig Szepes vármegyében fekszik. Úgy az erdö-

birtok, mint a bányabirtokok ma már jobbadán
kiaknáztattak, úgy hogy a Rimamurány-Salgó-
tarjáni Vasm R.-T. szlovinkai bányáját fejlesz-

tik ki ezidszerint akként, hogy a további gyártás

biztosíttassék. A vállalat korompai új kohótelepe

modern rendszer koksznagyolvasztókkal és gé-

pekkel van felszerelve ; vasflnomító mve 4 egy-

mástól különálló gyárrószböl, u. m. a kavarógyár-
ból, a martinacél-gyárból, az elönyujtó és durva
hengerlömübl és a finom hengerlömüböl áll. A
vállalat 1912. évi termelése : vasércben 923,670 q.

pörkölt ércben és agglomeratokban 979,422 q,

nyorsvasban 799,130 q, acélontecsekben 1.315,654

q, félterményben 322,853 q, hengerárúban 783,603

q. Az újabban felállított rézfinomító pedig 2723 q
tömbrozet szolgáltatott. A vállalatnak nagyarányú
munkásjólóti intézményei vannak.
Hemádzsadány (azeltt: Zsadány) ,kisk.Abauj -

Torna vm. fiizóri j.-ban, (1910) 970 magyar és tót

lak.
;
postahivatal, távbeszél.

Hemals, 1890 óta Bécsbe kebelezett helység

;

Dombachhal és Neuwaldeggel együtt Bécsnek
XVII. kerülete, (1910) 70,941 lak.,katonatiszti leány-

nevel intézettl. A legj(>lentókenyebb épülete a

temploma és az egykori városháza.

Hernalsi agyag (gooi.), a neogén szarmata eme-
letének legalsó, kövületekben meglehetsen sze-

gény agyagrétegekbl álló csoportja a bécsi me-
dencében lokális néven H.-nak neveztetik.

Hernando (spany.) a. m. Ferdinánd,
Herne, város Arnsberg porosz kerületben, (1910)

57,147 lak., nagy szénbányákkal, vaskohóval és

gzkazángyárral

.

Herne-Bay (ejtsd: hörn-bé), város és látogatott

tengeri fürd Kent angol countyban, (1911) 7781
lak., a londoniak kedvelt kiránduló helye.

Hernécs, kisk. Máramarosvm.sugatagi j.-ban,

(1910) 798 oláh ós német lak. ; u. p. Desze, u, t.

Aknasugatag.
Herne Hill, London ktllvárosa Brixton és Dul-

wich között, élénk forgalmú vasúti állomással.

Hernia (lat.) a. m. sérv (I. 0.).

Hcrniaria L., ponika (qöv.), a Caryophylla-
ceae (Szegfílfélók) család génusza ; 15 faja azÉ.-i

mérsékelt övben honos, 1 Délafrikában is elfor-

dul, lígyéves v. ével, ágas, gyakran földre cse-

pült füvek. Levelük ül. Kis zöld virágaik levél-

hónaljcsomókká egyesülnek, szii'muk 4—5, szr-
szer v. hiányzik, porzó 3—5, a bibeszál nagyon
rövid, bibe 2. A kopasz H. glahra L. és borzas H.
hirsuta L. füve offlcinális (herba herniariao, né-
met nevük Bnichkraut, a. ra. sérvf).
Hemikok (lat. Hemici), ó-itáliai nép, való-

színleg a szabin törzsbl, a Trerys (Saoco) folyó

völgyében, s az Apennineknek idenézö dombos
magaslatain. Közvetotlon szomszédai voltak a
marsok, equok és volszkok. Kr. e. 486., mikor a
latin szövetségbe beléptek, körülbelül 16 váro-
suk volt. 306-ig megtartották függetlenségüket,
de akkor a szamnit háborúban a rómaiak teljesen
legyzték ket, Rómától függ viszonyba jutot-
tak, saját külön törvényeiket azonban akkor is

megtartották. Legjelent<ikonyobb városuk Anagni
volt.

Hemiológia a. m. sérvek tana.

Hendotomia a. m. sérvmetszés v. sérvmtét.
Hernösand, Wester-Norrland svéd tartomány

fvárosa és püspöki székhely, (1910) 9423 lak., fa-

faragó mhelyekkel, hajósiskqlával, siketnéma-
intézettel és rültek házával. Élénk forgalmában
a kivitel fcikkei épületfa, deszka, nyers- és rúd-

vas; a bevitelé: élelmiszerek. A rendetlenül

épült város házai nagyobbára fából készültek.

Hemyék, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1910)

407 magyar lak., u. p. Páka, u. t. Csömödér.
Hernyó (eruca)), általában a lepkék lárváinak

a neve. A H.-k igen különböz nemek és alkotá-

snak. Többnyire a környezethez hasonlítanak. így
a földben tartózkodók csupaszok, a növények bel-

sejében élk színtelenek, a leveleken tartózkodók
színe pedig többé-keyésbbé megegyezik a táp-

láló növény színével. Összesen három pár igazi

lábuk van a torszelvényekcn, melyhez még a pot-

rohon 2 — 5 pár toló- v. potroh-vógtagjuk (pedes

spurii) csatlakozik. A H.-k igen falánkok ;
gj'ak-

ran nagy károkat okoznak. Ezenkívül némely faj

szre mérges is (pl. a búcsújáró pille hernyójáé).

A H.-k többször (3—5) vedlenek, a vodléssel gyak-
ran színüket is változtatják és bábbá alakulnak
át. A szövlepkék hernyóinak külön fonómirigyoi

(1. 0.) vannak. Többnyire csak néhány hétig élnek,

de vannak köztük olyanok, melyek több évig is

elélnek (faragó H.). A lepkék igazi H.-itól külön-

böznek a levéldarazsaknak álhemyói, melyeknek
szintén 3 pár igazi végtagjuk van, ezekhez azon-

ban 6—8 pár potrohvégtag csatlakozik.

Hernyóenyv, a kái-tev rovarok elleni véde-

kezésben általánosan használt ragadós anyag,
melyet gyárilag állítanak el. Házi készítését

ajánlani nem lehet, mert készítésmódja bonyoló-

dott. Ma már sokféle gyártmányú H. kerül for-

galomba. F követelmény az, hogy minél tovább

maradjon ragadós állapotban. Ha ilyen H.-vel be-

kent papirost kötünk a fák törzsére, akkor a fa-

törzsön felvándorló rovarok, különösen hernyók,

beleragadnak az enyvbe és így a fakoronát meg-
védjük pusztításaiktól. Sohase kenjük közvetet-

lenül a fákra, hanem elbb kössünk ki egy-két

tenyérnyi széles ers kéregpapirost s csak erre

kenjük rá a H.-et. Így azon esetben, ha a fára ár-

talmas alkotórészek volnának benne, kárt nem
teszünk. A gyümölcskertészek fleg a téli araszo-

lok (I. Araszolok) szárnyatlan nstényeinek meg-
fogására használják s innen brtimata-enyv elne-

vezése is (a téli kis araszoló pille: Chrittiatobia

h'uniaia L. után). De áltíilánosan használják az

erdgazdaságban is a vándorló hernyók ellen.

Hernyóirtás, 1. Hernyóenyv és Hemyótartók.
Hernyótartók, hernyók által ersen meg-

szállott erdörészekben, alomtól, fahulladéktól

stb. megtisztított s 30—40 cm. széles árokkal

körülvett, 30 -40 négyzetméter njigyságu terocá-

kék, melyekbe azért helyezik el s táplálják jól a

hernyókat, hogy a hernyók t<>stébe tojó rovar-

fajokat : Ichneumonokat és Tachinákat odacsalják

s a szaporodást közvetítsék. A hernyókon éls-

köd hasznos rovarok álcái rovarokká fejldnek,

szaporodnak s folytatják heruyóirtó munkájukat.

Másrészt a hemyótartókba azért is gyjtik a

hernyókat, hogy teljesen kifejlett korukban er-
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jedö vízzel meglocsolt táplálékkal betegségüket
idézik elö 8 kibocsátva «i egénségee hernyókat
is ft'rtózik.

HemjótaTak. a Magas-Tátra E.-í oldalán, már
(ialioiában, do a magyar határhoz közel, a Szucha-

voda völgy fels végébon fekv tócsoportozat,

melyet D-felöl a Kotlina, Swimilca és Zavrat lán-

colata övez körül. Itt közel egymáshoz számos
tó fekszik 1600—1700 m. magasságban. Legna-
gyobb a Peketotó (Czamy staw, 22-87 ha.), mely
nagyságra nézve a Magas-Tátra tavai közt a

harmadik, jóval kisebb a Z<jldtó (Zielony, 345
ha.), Kuitkovii-c (174 ha.). Hosszutó (Dlugi. 1-74

ha.), melyekhez még több apró tó csatlakozik. A
Czamy staw mélys^ 47 m.

Hero. 1. Heron.
Hero é.s Leander (Lcandros), az ókori monda

hin>s sz<>relmes párja. A monda a Hellespontos

két partján egymással szemben fekv két város-

ban, Abydos és Sestosban játszó<lik. Hero Sestos-

ban Héra istenn papnje volt s éjjelenként egy
toronyból fáklyát lobogtatott kedvesének, I^eander-

nek, ki Abydosban lakott és ki e jelre a tengerbe

vetette magát, a fáklyafény irányában átúszott a
Hellespontoson s így látogatta meg kedvesét De
egy viharos éjjelen a szél eloltotta a fáklyát,

Leander eltévedt a tengeren s másnap reggel

kedvese holttestét sodorják Hero lukasa felé a

habok, mire a leány a tengerbe öli magát. E mon-
dát Musaios költi elbeszélésben, Ovidius heroí-

dákban. Schiller balladában, Grillparzer színm-
ben (A tenger és szerelem hullámai) dolgozta fel.

Herodas, 1. Herondas.
Heródes, idumaeai származású egj'néhány

Zr^idó királynak a neve, kik római fenhatóság

alatt uralkodtak. Nevezetesek

:

1. Nagy H., Antipatros fla. Atyját Caesar tette

meg Palesztina prokurátorává : ö Antoniustól és

Octavianustól nyerte el királyi rangját Rr. e. 37.

Versenyiársát, Antigonost rögtön megfosztotta

földjétl és rangjától és a Makkabeusok utolsó

salját, Mariannét vévte nöiil, a basmonaensok
örökébe is lépett. Nagyravágyó és tevékeny küz-

delmet fejtett ki uralkodása els 12 évében a zsidó

nemesek és a hasoMMiaeas rokonok ellen, kik kö-

zül Hyrkanos Arístobulos. anyósa, Alexandra, st
neje. .Mariann^ is alilnzata lett gyanítanak.JMicbo
vidékét Antonius kívánságára átengedte Kleopá-

trának ; az actiumi csata után Octavianos kegyét

is meg tndta nyerni, birtoka megnövekedett ós a
béke idején pazar építkezésekbe fogott JenusA-
lemben színházat, amtiteátnunot, királyi palotát

építtetett, a templomot pazaml helyreállitotta, a
pogányok területén pedigpogánytemplomokat ala-

pított. Udvarában görög mveltséget honosított

meg, görög tudósokat fogadott Áugnstossal ápolt

jó viszonya a zsidöknfUc Palesztinában és a dias-

porában politikai hasznot Juttatott Uralkodása

utolsó éveiben Salomo névére és második neje,

Doris besúgására megölette fiait Alcxandrost és

Aristnbulost. Ot nappal halála eltt (Kr. e. 4.)

más. 1(1 ik nejétl született flát. Antipatrost is meg-
fojtatta. Zsarnoki uralma készítette olö a késbbi
forradalmat és a zsidók uralmának a végét Máté
evangélista (2, 1—1^ neki tulajdonítja a betle-

hemi vérengzést is. V. ö. Schürer. Geechlchte d.

jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 1. köt (Leip-

zig 1901).

2. H. Aniipas. az elbbinek fla. ki GaiUeát te
Pereát kapta tetrarcha gyanánt örökOl (Kr. e.4. -
Kr. u. 37.) ; Augustnoiál nem tndta kieszközölni a
királyi címet. Elször Aretas arab király leitaiyát

bírta nül. késbb féltcstvérónek. H.-nek felesé-

gét Herodiast (1. o.) tette nejévé, aki öt Keresz-
tel Szent János megölésére beszélte rá (Máté 14).

De An>tas nem bocsátotta meg leánya eltaazitáaát

és H.-t legyzte. Csak a rómaiak támog^atása men-
tette meg H.-t bukásától. Caligula trónxalépésekor
H. hiú és nagyravágyó neje unszolására Rómába
utazott a királyi cim ehiyerése végett melyet
unokaöccse, H. Agrippa mármeglu4>ott De eandc
panaszára Caligula megfosztotta birtokától te
39-ben a galliai Lugdnnumba (Lyon) küldte szám-
kivetésbe, országát pedig 40-ben Agrippának aján-
dékozta.

3. 1. H. Agrippa, Aristobnlos te Besenike fla.

Nag>' H. unokája, Herodias testvére, lUtanábaa ne-

velkedett, hol fényzéshez te lélia élethez saiAva.
hitelezi ell Palesztinába szökött Visszatérve
annyira megnyerte Tiberius császár bizalmát
hogy unokáját, Tiberius Gemellnst gondjaira bízta.

De Caligulával ápolt jó barátsága felkeltette a
császár gyantáját, ki t börtönbe vetette, honnan
csak 6 hónap múlva, Caligula trónraléptekor sza-

badult ki, és csakhamar két palesztinai tarto-

mány tetrarchája lett. Antípas bukása után ö lett

az örökös te 41-ben iQúkori bará^a, Clandius

császár. Nagy H. összes birtokának királyává

tette. A zsidók sürgetésére Jakab apostolt 44-ben
lefejeztette, Pétert pedig bebörtönözte (Aposto-

lok csel. 12). Ebben az évben hirtelen halállal

múlt ki Caesareában.

4. //. H. Agrippa, az elbbinek Ha, ki apja
halálakor csak 17 eves lévén, nem követhette a
trónon te Palesztinát prokurátorok kormányoz-
ták. KárpóUásul Chalkis fejedelme lett további
a jeruzsálemi templom felügy^je te a föp^pot

Ls nevezte ki. Késbb Chalkis helyett két kis

palesztinai tartományt ki^wtt királyi dmael,
Nero pedig még néhány szomszéd tertUetet i^Aa-
dókozott neki. H. a jemzsáleini tamplomot fénye-

sen helyreállította, de a táéók nem igen kedvel-

ték. A kitört zsidó háborúban Bóma pAr^áa ál-

lott Meghalt Kr. u. 100-ban.

ö. H. PkOippM, Nasy H. fla, H. Antipas te
Herodias leányának. Salomének férje, a kisBstfi-

saida helységet szép épitkosésekkri te telepesik-

kel várossá emelts te JoUasnak nevezts el Itt

volt 37 évig békte oralmA tstraraha. Kr. o.

34-ben történt halála ntin birtokát SstriáliH csa-

tolták, késbb Calignla L H. Agrippának i^íáiidé-

kozta.

Hscodss Attiens (Tiberku Omidhu Attiau
H.), görög szónok te mápérlotó, srtl. MarattMO-
ban Kr. u. 101 tí^án éerögi fl>rai«A enládböl.

megh. u. o. 177-ben. 12(MMui6voitssteok»aDBak
az flnnepi küldöttségnek, mely Hartrianiw wisiárt
Pannoniában Odvtaülte. tíb^ea Hwirinai ki-

nevezte a kisázsiai városok prefektusává, amid
Athénben arehon lett 140-ben Rómában Antoni-

nns Pina fialnak nevelóje, li8-lnB konzul. Nagy
vagyonát fényes épflletok emsléeéro fordította,

61»
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özek közt volt egy Tyche-templom, az olimpiai

vízm (exedra), ós az athéni Odeion (dalszínház),

melynek maradványai ma is sejtetik az egykori

pompát. Szónoki tehetségét sokan magasztalták,

de egyetlen ránk maradt beszéde (az államról,

valódisága kétséges) nem igazolja e magaszta-
lást. Kiadta ezt Bekker (Oratores Attici, 5. köt.).

Hass (Kiél 1880). V. ö. Fiielles, H. A. vita (Bonn

1864); Vidal-LaUache, Hérode-Atticus (Paris

1871).

Hcródes-játék, 1. Karácsonyi misztériumok.
Herodeusok, 1. Herodiúnusok.
Herodianos, 1. ókori történetíró, szül. Kr. u. 170

táján, mogh. 240 táján. Életérl alig tudunk vala-

mit. Sokat tartózkodott Rómában, hová Marcus
Aurelius császár hívta volt ; valószínleg görög
eredet volt. Megírta a római császárság törté-

netét életrajzokban M. Aurelius halálától (180)

III. Gordianusig (238) görögül, latinos kifeje-

zésekkel, eléggé pártatlanul, vonzó eladásban,
de kronológiai és földrajzi tévedésekkel. Kiadta
Irmisch(Leipzig 1789—1805, 5 rész) ; Wolf(Halle

1792) ; Bekker (Berlin 1826, Leipzig 1855) ; Men-
delssohn (Lelpzig 1883).

2. Aelius H; grammatikus, ApoUonios Dys-
kolos fia, Alexandriában született, a Kr. u. II. sz.-

ban Rómában nagy tekintélynek örvendett, M.
Aurelius császárnak bizalmas embere volt. Foly-

tatta és rendszerezte atyja nyelvtani kutatásait.

Nagy munkát írt 21 könyvben a görög accentus-

ról és prosodiáról, mely kivonatokból ismere-

tes. Lentz, Herodiani technici reliquiae (Leipzig

1867—70, 2 köt.).

Herodiánasok (herodeusok), zsidó felekezet

Ki-isztus idejében, amelyrl nevén kívül semmi
bizonyosat som tudunk. A szentírás csak három-
szor (Máté 22, 16, Márk 3, 6 és 12, 13) említi ket.
Nevök után ítélve, Heródes pártján voltak és

valószínleg politikai pártot alkottak, mely azon-

ban ellentétben a teokratikus zsidósággal, a val-

lásos felekezet jellegét is felvette.

Herodias, Aristobulos leánya. Nagy Heródes
imokája, Heródes Antipas neje (1, Heródes 2.),

leányának, Salomének táncával kicsalta férjétl

az ígéretet, hogy Keresztel Szt. Jánost lefejezteti.

Férjét Kr. u. 39-bon számkivetése helyére, Lyonba
kísérte.

Herodias (illat), 1. Kócsag.
Herodotos, görög történetíró, «a történelem

atyja», született a dóroktól telepített, de ionok-

tól lakott kisázsiai Halikamassosban (Kariában)

Kr. e. 485 táján. Halikarnassos perzsa fónható-

ság alatt állott s a vitéz Artemisia kormányozta.
H. nagybátyja Panyassis epikus költ volt, ki

Homeros költeményeit ismertette meg vele. Már
íQukorában részt vett az Artemisia utódja, Lygda-
mis kényúr ellen irányult mozgalomban, melynek
nagybátyja áldozatul esett. O Samos-szigetéro
menekült, késbb visszatért és részt vett Lygda-
mis elzésében. Azután örökre elhagyta hazáját,

Athénbe ment, hol felolvasta készül történeti

müvének Athént dicsít részét, miért az athé-
niek 10 talentummal jutalmazták. Vagy ezután,
vagy még Samos-szigotóröl nagy utakra indult,

bejárta Perzsiát, Egyiptomot, késbb Itáliát és
Szicíliát. 444-bon elhagyta Athént és a Porikies

alapította gyarmatvárosba, az alsóitáliai Thuriiba
költözött, hol tovább dolgozott. Vagy ott, vagy
Athénben fejezte be életét 425 táján. Ión dialek-

tusban írt nagy müve, melyet késbb 9 könyvre
osztottak s a 9 múzsa nevérl neveztek el, az
els nagyszabású történeti munka, nem érdekes-
séghajhászó laza eseményegyveleg, hanem egy-
séges eszmétl összetartott eseményláncolat. F
tárgya a görögök ós perzsák közt folyt nagy har-

cok, egyúttal általában az Európa és Ázsia közti

legrégibb összeütközések, melyeknek eladása
alkalmat ad neki az illet népek történetének be-

szövésére. Mindezekben jámbor hittel mindenütt
az istenek intéz akaratát látja, kik irigyen néz-

nek és megbuktatnak a földön minden szertelen

hatalmat és emberi felfuvalkodást. Felhasználta
a régi költket és logografusokat (1. o.), de még
inkább saját tapasztalatait. Hiszékenysége és ide-

gen nyelvekben való járatlansága tévedésekbe
ejti, de az igazság kikutatására irányuló törek-

vése becsületes és szinte. Ujabb kutatások, pl.

az ókírások és hieroglifek megfejtése, nem egy
helyt igazolta H.-nak régebben kétségbe vont ál-

lításait. Kritikája még kezdetleges, mindent gö-

rög szemmel néz, de elismeri a nagyot és szépet

az ellenségben is. Mélyebben nem kutat, de párat-

lanul kedves elbeszél, mesél mvész. Mint egy
regényíró, mindent részletez, mindent tud, de se-

hol se dicsekszik. Nem a dór szellemmel rokon-
szenvez, hanem Athénnel, melyet szintén ma-
gasztal. Az 1502-iki Aldinától (Aldus Manutius
kiadásától) kezdve számosan kiadták és magya-
rázták. Újabb kiadásai Bdhrtöl Leipzig 1830-

35), Steintól (Berlin 1869-74) ; Gaisfordtól (Ox-

ford 1849) ;<S^aj^cetó7 (1883); TFi«Ze/wan»/o7 (Leip-

zig 1890); Krügertöl, Ahichttól. Legújabb kom-
mentár How és Wellstöl (Oxford 1912). Legjobb
kiadás a Hudeé (Bibi. Oxoniensis 1908). Híres

Rawlinson angol fordítása, gazdag kommentára
miatt(London 1858—60). Életrajzát megírta Qreu-
zer (H. und Thukydides, Leipzig 17981; Dnhlmann
(Altona 1823); Stein (kiadásában) és Bauer (a bécsi

Akad. Értek. 89. köt.). írói jellemérl Groiset

(Revue des Doux Mondes, 1890) és Hauvetie, He-
rodote (Paris 1894). Lexikon Schireigháuserföl

(London 1841). Legiijabb és legolvashatóbb német
fordítása Horneffertl (Leipzig 1910).

A magyar irodalomban 1760 fordul el H.

Molnár ' János Könyvesházában (VI. szakasz),

majd Szabó István fordítja le a Tud. Gyjt, szá-

mára (1836) a termopileí csatát karancstAjéki pa-

lóc nyelven. Kisebb részleteket Szabó József és

Hunfalvy Pál, egyes könyveket (VIII, IX) Bar-
tal Antal ós Veres Ignác fordítottak le. Teljes for-

dítása Geréh Józseftl, szemben álló görög szö-

veggel, bevezetéssel és jegyzetekkel (Budapest,

Akadémia 1892, 3 köt.). Életrajzával és dialek-

tusával Garami Rikárd (Magyar Tanügy 1873),

földrajzával Bournáz Jen (Brassói fgimn. ér-

tesít 1883-84) és Fröhlich Róbert (budapesti

evang. gimn. ért. 1889, 1890) foglalkoztak.

Heroíon, 1. Zenemüszerek.
Heroida (gör., a. m. heroina, hsn), eredeti-

leg a grammatikusoktól alkalmazott cím Ovidius

elegiáinak egy csoportjára, amelyek epikus hs-
nk szerelmi leveleiként vannak gondolva ; in-
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nen ké^bb minden olyan lovélalakú ée rendesen
elégikus tartalmú költomi-ny, melyet a költ epi-

kus (mondai, törtúnoti, esetleg csak képzelt) sze-

mélyeknek tulajdonít. A szituáció rendesen az,

hogy a bös (bösnö) el van szakítva kedvesétl,
azért önti ki levélben epedését, keserveit, re-

ménykedését. A H. ebben a mivoltában rokon a
helyzetdallal. Formai* is az elégiái vers^ a disti-
t;hoiK Ovidiusoii kívül a rl6maiaknál ProperQlis

írtmí'g H.-kat. A renaissanco óta a modem iro-

dalmoklmn is fólmeriUt a U., így mAvelték az
olaszoknál Brunl ós Crasso, a firanciáknál Dorat,

Laharpe, az anfíoloknál Harvey ée Popé (Heloíse

on Abelard), a németeknél Goethe stb., nálunk is

már a régibb epikában is felmerül azon költk-
nél, akik a humanizmus hatását érezték. A XVllI.

sz. vé^én klasijzikaí i::íkolánk költi hozták job-

ban divatba ; leghíresebbek voltak Pázmándi Hor-
vát Endre H.-l a XIX. sz. 20-as éveiben (Enyingi

Török Bálint a Héttoronyból feleségének Tor-

bágyra stb.).

Heroikus (gör.), a. m. hsies, hsre vonatkozó

;

1. Héroszok.
Heroikas regény, más néven hsi regény, a

regénynek Franciaországban a XVII. sz.-ban ki-

fejlett alakja, mely az Amadisokat felváltó pász-

tori regény után képzdött ki az akkori affektált

antikizáló irány szellemében. A csodákkal már
szakít, a király és az elkelk életét rajzolja, de

mesterkélten ; görög nev hseiben a párisi ud-

var és szalonok alakjait festi. Szellemét, stíljét

is az udvarból és a Htl Rambouilletbl veszi,

feleme az udvariasság, a galantéría Kezdje
Gumterville, nevesebb képviseli még Calprenéde

és Soudéry kisasszony. Sok kötetre terjed regé-

nyeiket hnaarrt ^^lfljp!fttHftlrTHji|g |rnmi^
'l^lffBg^"

haleinfii"BZÖlcSk nevezni. Divatjuk hozzánk Is el-

BSíott, Bárótzi fordította a Calprenétle Kasszan-

dráját és Mikes Kelemen egy kisebb rangú iró

H.-ét, Gomezné Molatságos napjait. V.ö. Beöthy,
Szépprózai elbeszélés I.

Heroin, a morfin diacetil-származéka, tehát

diacetilmorfin C. :HijNo/^I^o.ch; elállítá-

sára morfin és anhidroecetsav elegyét 85*-on he-

vítik, majd a vízzel hígított, leh ütött és ammó-
niával kissé meglúgosított oldatból a H.-t éterrel

kirázva kioldják és ebbl kikristályosíQák. Szín-

telen, kristályos por. Op. 171«. Vízben csaknem
oldhatatlan. A H. a morfinnál jóval mérgezbb,
miért is kisebb adagokban alkalmazzák és pedig

rendszerintsósavval alkotott sóját, a sósavas H.-t,

amely keserú iz, színtelen és szagtalan kristályos

l>or és vízben bségesen oldódik. Op. 230*. Salét-

romsav sárga színnel ol^ja. A H. lényegében a
morfinhoz hasonló hatású, de a lélegzési zava-
rokat fokozottabban szünteti és a köhögési ingert

Ciiíiiapitja, miért is fképen a lélegzatak bántal-

mainál használják.

Heroina a. m. hsn.
Heroizmus (gör.) a. m. hsiesség.
Herold, a középkorban rendes hivatalnok, kit

fejedelmi udvaroknál a lovagi intézmény ápolása

és az udvari szertartások végett alkalmaztak. F-
feladatuk az udvari szertartások ellenrzése, a lo-

vagképesség szemmeltartása volt, azonfelül ha-

táskörükbe tartoztak a krónikák é.s címerköuyvek
vitele, st húbérügyek elintézése is. Manapság
némely államban rang- és oímerügyekre killön

H.-hivatal van. A H.-ügyekre vonatkozó szaliá-

lyok és szokások a H.-jog neve alatt voltak Is-

meretesek, az ezeket tanító tudomány volt a ?ie-

raldika (1. Címertan). Azok, kik e tudománnyal
foglalkoztak, a középkorban mintegy külön oóh
tagjai gyanánt tekintettek, s megvolt köztük is

a tanonc, segéd és mester közti megkülönbözte-
tés. E heroídiáknak. nevezett egyesületekben a
legalsó fokot a lovas hírnökök (nuntii equiten-

tes) képezték, de ezek is a lovagok sorából ke-

rültek ki ; a második fok a persevantok (a firanc.

poursuivantból), kik közül választották hétévi

tanulás után a H.-okat. Élükön az ú. n. cítnerki-

rály (roi d'armes) állott. A német császári H.-ok

neve késbb Romreik (römiaches Reich) volt. A
H.-okhoz némileg hozzátart<íztak &ffyaloghimokk
V. kengyelfutók. A birodalmi H.-ok örvendettek a
legnagyobb tekintélynek, hatáskörükbe tartosott

a birc^aimi g>-ülésen a rend fenntartása és a sia-

bad ki.séret fölötti felügyelet. A lovaginttemtoy
letntével, mellyel a H. intézmény annyira ösz-

szo volt forrva, utóbbi is mindinkább vessitett

jelentségébl. Némely lovagrendnek még ma is

vannak oly hivataln<'i>ii t-ilc e elmet viaeUk, s

alkalomadtán mint s sierepeln^ A H.

méltóságának küls „ .
>, ruházatán kÍTfll,

egy form^ában különböz kivitel arany bot
V. ö. G«he, Beschreibung eines Hemids (Dresden

1668). L. méff Heroidkivatal.
Herold, Johaim Oregor, námet p(»t)eUánfS9stö.

szül. Jenában 1696 aag. 6-án. megfa. Helasenbeo

1776 jan. 26-án. 1719-ig a bóosl poroellángyAniál

volt alkalmazva. 17204mui Meissenbe hlvttk, hd
az anyag és a festömodor niegfavitisa által a gyár

rat világhírvé emelte. Eleinte keletázaial minták

után dolgozott, nugd a Wattean-jelenetekre, rm-

dúazképÁn és sziklás tájképekre tárt át NeU
sikerült elször 1720. a máz alatti kobtlt-káket

elállítani.
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IX. kötetének munkatársai.

Ákos István (gyógypedagógia).

Áldásy Antal dr. (genealógia és heraldika).

Alexander Bernát dr. (íllozófla).

Alexics Gyögy dr. (román nyelv és irodalom).

Angyal Pál dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).

Antal Géza dr. (holland nyelv ós irodalom).

Asbóth Oszkár dr. (északi szláv nyelvek és iro-

dalmak).
Aujeszky Aladár dr. (állatorv. bakteriológia).

Bakó Gábor (rovartan).

Bálint Imre dr. (balkáni ügyek).

Bálint Rezs dr. (bels betegségek).

Ballá Antal dr. (belmunkatárs).

Ballagi Aladár dr. (magyar történelem).

Ballal Károly (pedagógia).

Balog Emil (hegyi vasutak).

Balogh Ferenc dr. (ref . 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. (bels betegségek).

Berinkoy Dénes dr. (nemzetközi jog).

Bignio Gyula (japán és kinai nyelv ós irod.).

Bódiss Jusztin dr. (klassz, filológia).

Bodnár Gyula dr. (térképek).

Bonkáló Sándor dr. (északi szláv nyelvek és

irodalmak).

Börcsök Andor dr. (birtokrendezés).

Breit József (hadtudomány).
Breuer Szilárd (tzoltás).

Bund Károly (erdészet).

Cholnoky Jen dr. (ált. és leíró földrajz).

Colas Károly báró (boszniai ügyek).

Császár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet).

Császár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok).

Csemez József (flzikfi).

Csengeri János dr. (klasszika filológia).

Cserjesi Károly (sport és játékok).

Csiky Lajos (ref. teológia és egyházi ügyek).

Czakó Adolf (anyagvizsgálat).

Czakó Elemér dr. (iparmvészet).
Dalmady Ödön (vasúti biztosító berendezés).

Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógjittis).

Dedek Crescens Lajos dr. (kat. egyháztörténet).

Demény Károly (posta- és távirda-ügy).

Dóczi Imre dr. (antialkoholizmus).

Dunay László dr. (kereskedelmi tengerészet).

Éber László dr. (mvészettörténet).
Edvi Illés Aladár (vas- és fémipar).

Bdvi Illés Károly (büntetjog, bnvádi eljárás).

Ekkert László dr. (kémia).

Elefánt Olga dr. (iparmvészet).

Bntz Béla dr. (kórboncolástan, bakteriológia).

Erds József dr. (ref. teológia).

Ernyey József (etnográfia).

Farkas Géza dr. (fiziológia).

Fellner Frigyes dr. (adópolitika).

Ferenczi Zoltán dr. (könyvtárügy).

Ferenczy Ben (vasúti földrajz és történelem).

Ferentzy Józsed dr. (techn. kémia).

Feyér Gyula (ftés, gáz- és vízvezeték).

Fiók Károly dr. (szanszkrit).

Fodor Ármin dr. (nemzetközi magánjog).
Fodor Gyula (zenetörténet).

Földváry Béla dr. (belmunkatárs).

Frisch Ármin dr. (héber teológia ós irodalom).

Gaár Vilmos dr. (polgári porrendtartás).

Gábor Gyula dr. (magyar jogtörténet).

Gáti Béla (elektrotechnika).

Gaul Károly id. (faipar).

Gaul Károly ifj. (munkásvédelem).
Gebhardt Ferenc dr. (orv. történelem, életrajzok).

Geréb József dr. (ókori történet).

Gerevich Tibor dr. (mvészettörténet).

Glücklich Vilma (feminizmus).

Goldziher Ignác dr. (arab nye.v és irodalom).

Gopcsa László dr. (örmény nyelv ós irodalom,

gyorsínis).

Gorka Sándor dr. (állattan).

Gönczy Béla (helyi érdek vasutak).

Görög Samu dr. (keresk. számtan).

Görög Sándor (vasútépítés).

Grecsák Károly dr. (keresk., váltó- és csödjog).

Gulyás Pál dr. (francia nyelv és irodalom).

Györy István dr. (kerteszet).

Gyry Lóránt dr. (mezgazd. politika).

Halász (iyula (leíró földrajz).

Hankó Béla dr. (állattan).

Heil Fausztin dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).

Heim Pál dr. (gyerraekorvostau).

Hekler Antal dr. (ókori szobrtózat).

Hennyey Vilmos dr. (postaügy).

Hollondonnor Ferenc dr. (növény-anatómia).

Hornyánszky Gyula di'. (mitológia, ókori vallás-

történet).
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Hortobágyi Béla dr. (fiziológia).

Horváth C>Till dr. (magyar irodalomtörténet).

Horváth Mihály (testegyméSKt).
Huszár Elemér dr. (házasságkötés).

Hatyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan).

lUée József dr. (jogtört^iet).

Imre Sándor dr. (pedag^ia).
Jalsoviczky Oéza (gépészet).

Jánosi Béla dr. (esztotika).

Jászay-Horváth Elemér (belmunkatárs).

Jeckel Péter dr. (gy^fl^).
Jónás Oéza dr. (vasúti kereskedelem).
Kadocsa Gyula (rovartan).

Kallós Ede dr. (görög és latin mitológia).

Kassowitz Tivadar dr. (kat egyháztört^Mt).
Kelen Béla dr. (Röntgen-sogarak és féajképéeae^.
Keller .\mold (vasútépítés).

Kemény Ferenc (békemozgalom).
Kemény Györgj' (leíró földr^z).

Kenessey Kálmán (belvízi tiajózás).

Kerékg> ártó György (ssersiámok és szerszám-
gépek).

Kereszty István (általános zenetörténet).

Kérósz) Zoltán dr. (egyhá^og).
Kiss Géza dr. (római jog).

Kiss Isván (Gyór vm. története).

Klpin <;\iiis\ dr. (ipari növények).

KI' táv (bör- és festóipar).

KlíL. j. ...a (államszámvitel).

Klug Péter (gyógypedagógia).

Kneppó Sándor dr. fiViizüayi jog).

Komin János dr.

Kont Gynlácé (hú/

Kormos Tivadar dr. (geuii^ia : pleisztocén).

Kovách Imre (vasúti pályafenntartás).

Kovács Zoltán (szeitesztö).

Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és

K' le (tanügy).

Korall Miniior (olasz nyelv és irodalom).

Kunos Ignác dr. (török nyelv és irodalom).

Kürschner Artúr dr. (belmunkatárs).

Liandgraf János (halászat).

Láner Kornél (vasúti gépészet).

Láng Nándor dr. (archeológia).

Lán^i Bertalan dr. (bányajog).

Lányi Márton dr. (magáigog).
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom).

Leimdörfer Joacbim (ipari kémia).

Lengyel Aurél dr. (büntetójog).

Liévay Ede dr. (matematika).

Lifla Aurél dr. (ásványtan).

LitBtduHier Liyos (bányászat és kohászat).

Lóoy L^jos (gecdógia).

liósy József dr. (antropológia).

Lukinioh Imre dr. (vármegyék törtáodte).

Lyka Károly (magyar múvésaettörláiMi).

Mágoosy-Dietz Sándor dr. (nOréayétottaa).

Magyar Elek (lósport).

Mahler Ede dr. (assziriológia és egyptológia).

Marék József dr. (állatorv. belorvoetan).

Márki Sándor dr. (magyar tört^wlem).

Maróthy Bmö (Oydr város).

Marsdialkó János dr. (magáigog, biróeági ügy-
vitel).

Márton Lajos dr. (erégésni).

Maaznyik Endre dr. (ág. ev. teológia és egyházi
ttgyek).

Manrítz Béla dr. (ásrinytao. petrográfla).

MeUee Emil (gör. kat. teológia és agybáii ügyek).
Mene Pál (léghig^*^)-

liihaiUeh Gyözö dr. (hldépítésaet).

Mlllekar Rezsó dr. Oeírö földn^z).

Mooskonyi Károly (vasúti fornOmi OgyeU.
Moesz Oosztáv dr. (alsóbbrandfl ndyények).
Molnár Géza dr. (seneelméleC).

Molnár István, rudinai (pomológia).
Morvay Gyula dr. fbúvészeQ.
Muraközy Károly dr. (árúiamereQ.
Nagy Béni (Heves vm. törtteete)^

Nagy Géza (magyar történelem).

Nagy László dr. (anatómia).

Nagy László (pedagógia).

Négyesy László dr. (magyar irodalomtörténet.
Nékám LiOos dr. (brbetegségek).
Nóvák Sándor iQ. (kereskedelem és bankOgy). •
Nóvák Tivadar (vasúti iamevetek).

Pálfy Mór dr. (bányászati geol&gia).

Panian Emö (horvát figyelj

Papp Károly dr. (geológiai életrajzok, paleonto-

lógia).

Pát(>r Béla dr. (gazd. növénytan).

Pannz Márk dr. (orr-, torok-, gége- ée f111b^}ok).

Pékár Mihály dr. (fiziológia).

Pethó Sándor dr. (magjar történelem).

Petrik Lajos (agyagipar).

Petrovics Elek dr. (közigazgatási jog).

Pettenkofer Sándor (borászat).

Picker Rezsó dr. ínroli')pa).

Pinterit<« Kát <>gia ée könyvelés).

PIósz Béla (i

:

. sebészet).

Pogány Kálniúu dr. (múvéssetlOrtéiie^

Pogány Móric (halotthamvasitis).

Polner Ödön dr. (közjog).

Poór Jakab (biztositásOgy).

Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom).

Preisich Kornél dr. (fertözóbajok).

Poky Gyula dr. (hitbizományok).

Raab Alajos (kertésM^
Radnai Mihály (nyomdászat).

Eadványi László dr. (hirdelértgy).

Rátz István dr. (állatorv. kórbonctaid.

Rédey Miklós fUsrendéswt).
Reiiier János or. (egyházjogi.

Rejt Sándor (biOt6- ös papíripar).

Reményi Ferene (haditengáraiel).
Rányi Jónef dr. (kfliUpumtásl Jog).

RMily Antal dr. (tobo mÉn^Jz).
Rétliy László dr. (éremtan).

Reuter Camlllo dr. (ideg- és eiatitutegrtgwlD.

Révész Mihály (szodallzmns).

Rex Sándor dr. (kéaúM).

Ring I»ó (vasúti foinlom).
Róbert Odött dr. (va£tfftldngs és történstan).

Romy Bóin dr. (c«y«s etkkak).

Róna ZBigaoiid& (nmaoralösin).

Rotl8iöifUerFt»p dr. (bOntetttfogV

Róan Denö dr. (u«ol nyehr és irodalom).

Robinyi Móns dr. (macjnr és ált nyeltéassDi

Rofty Pál (gyennekvédelem).

&Ó Elemór (vlsápttésset és knltormémOkaég).

Sehaftunik Pereas dr. (ált geológia).
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Schandl Károly dr. (gazdasági szövetkezetek).

Schilberszky Károly dr. (kerti növények).
Schiller Bódog dr. (magyar és egy. jogtörténet).

Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito-
lógia).

Scholtz Kornél dr. (szemészet).

Schréter Zoltán dr. (geológia, paleontológia).

Sebestyén Gyula dr. (magyar történelem).

Segesváry Ferenc (motoros kocsik).

Seltmann Rezs dr. (világtörténet).

Sidó Zoltán dr. (szociológia).

Sigmond Elek dr. (gazdasági kémia).

Siklós Albert dr. (hangszerek).

Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet).

Solymossy Sándor dr. (etnológia és folklóré).

Steiner Mihály (vasúti vontatás).

Straub Sándor (elektrotechnika).

Strausz Adolf (bolgár nyelv és irodalom).

Sugár Károly (vadászat).

fulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek),

zabó Lajos (vasúti ismeretek).

Szabó Márton (Hajdú vm. története).

Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia ; biográfiák).

Szabolcsy Antal dr. (vasúti ismeretek).

Szádeczky Lajos dr. (magyar történelem).

Szana Sándor dr. (gyermekvédelem).
Székely György (Háromszék vm. története).

Székely István dr. (bibliai tudományok).
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések).
Szende Gyula dr. (világtörténet).

Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények).
Sziklay János dr. (életrajzok).

Szilágyi Oszkár dr. (boszniai ügyek).
Szinnyey József dr. (bels betegségek).

Szladits Károly dr. (magánjog).
Szts Gyula (magyar történelem).

Szterényi József (iparügy).

Sztrókay István (kis- és elektromos vasutak).
Szuüdy Károly (közmveldési egyesületek).

Szüts Andor dr. (állattan).

Takács Zoltán dr. (kinai és japán mvészet).
Tarnál János dr. (büntet jog).

Térfl Gyula dr. (szakszerkeszt
;
polgári perrend-

tartás, birói szervezet).

Thienemanu Tivadar dr. (német irodalom).

Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz és statisz-

tika).

Timkó Imre (agrogeológia).

Tonelli Sándor dr. (közgazdaság).

Try Gusztáv dr. (nemzetközi jog).

Tuzson János dr. (növénytani rendszertan).

Vámossy Zoltán di-. (gyógyszerisme, móregtan).
Varsányi Emil dr. (malomipar).
Vágó Béla (vasúti ismeretek).

Vágó József (tzsde-ügy).

Varga Kálmán dr. (növénytermelés).

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).

Vonház István dr. (német Írod. életrajzok).

Vörös Sándor (gazdasági üzemtan, gazd. irodalom).

Vörös Zoltán (vasúti szállítás).

Wellmann Oszkár di*. (állattenyésztés).

Wildner Ödön dr. (szociológia).

Wilhelm Frigyes dr. (halotthamvasztás).

Wodetzky József dr. (csillagászat).

Záborszky István dr. (szülészet, ngyógyászat).
Zelliger Vilmos dr. (róm. kat. teológia és egyházi

ügyek).

Zelovich Kornél (vasúti mszaki tárgyak).

Zimmermann Ágoston dr. (állatorvostan).



A IX. kötet illusztrációi és mellékletei.

A) KépmeUékletek és térképek.

0I<U1

Greuie Jeon Baptiste : Az összetörött korsó 12
GalMusok _ ... 58
Ojralagépek _. 114
'

I : Gyapjafonógépek 12+
int : Híres gyémántok 136

ij>trivánfa ISí'

Gyíkok 166
Gyógynövények I— III 170
Gyomnövények I—II 180
Gyomor 182
Gyorsírás : Gyorsírási rendszerek (színnyo-

mat) 192
Gyorssajtók I— II 196
Gvör város térképe „ 218
Hajó I—n „ 336
Hajói'pítés 340
Hüjokotélzet : Csomók 350
Hajózási múszemk 364
Halak : I. Édesvíziek 376

OkUt

Halak: II -in. Tengeriek 376
Halotthamva^tás 424
Uals Frans : A Szent György-lövészek ... 428
Hamburg város térképe 434
Hani^'egyírás : A hangjegyírás féjlödáse

(színnyomat) 466
Hangyák I-III 480
Harasztok I. (színnyomat) 506

H-III 508
Harmadkor I-HI 624
Háromszínnyomás (színnyomat) 542
Hársfe 550
Hártyáaszámyúak I-II 568
Havasi feny 610
Havasi növényzet (színnyomat) »< 1

2

Hegyi vasutak I—II 672
Heogermúvek 742
Eeiageraékek _ 744

B) Szövegmellékletek.

Gyógyhelyek : Hazai és a megfelel kOlföldi

gyógyhelyek átoéiete 168
I

Habsburg-ház kwiánnazási táblái

I

Hegyi vasatak
268
672

Q Ssöregképek.

Griff: 2 ábra
Groteszk : Groteszk résziét Rafael loggiáinak

17

dlszítmén>'éböl

Guéridon
< uíliosálás : 2 ábra ... .

> úla (geom.) : 2 ábra
(iumó (növ.)

Gnttáció (növ.) : 2 ábra ...

;• •sporangium (növ.) .

1 Irophorum (növ.) ...

--tör .

3 ábra
i-'^ép: 2 ábra ... ._ .

pad .-

I építészet) : 3 ábra .

I : Kénezö kamra
unosügép
t : 4 ábra
latsor (építészet) ... ..

lUtmt ümn LimOttna IX. ML

36
64

71-72
...77-78

. ... 81
93

. ... 106
... 106

. ... 112
... 113

. ... 114
... 115

. ... Uö
... 1-22

. ... 125
126-127

. ... 139

Gyermeklánora
Gyertya: 3 ábra
Gyertyánfa ..

Gyomor : 2 ábra

Gyökér: 2 ábra

Gyökénnoeúf^p
Gyökérsttveg (növ.) ...

Gyökérasrök (növ.): 8 ábra

Gyökérrágógép „
Gyöogywrábaltaéay ... _
Gyr vm. eimere
(íyór vároe cünere...

Gyújtó: 2 ábra
Gyujtópcmt: 2 ábra
Gyiutópontkéeifliék

Gyttrödésoreol.): 3ábi
Gyrs boltöv : 2 ábra

Gyrs korsók ..

QyTúxéB^ ...

... 153
163-16t

165
. 188
196
201
202
202
•*(y.\

212
214

. 218
231
2.1.Í
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Oldal

. 257
- 278
hagymájának hossz-

. 309
... 310

318—319

Gyszvirág ... .

Hadi híd : 4 ábra ...

Hagyma: A tulipán

metszete
Hagymagumó : 2 ábra ...

Haj: 2 ábra

Hajdú vm. címere ...

Hajító lierólí

Hajító mozgás: 2 ábra ...

Hajlítás (faipar) : 3 ábra ...

Hajó
Híyóhíd .:.

Hajólövegek : 6 ábra ...

Hajóvért
Hajtány : 2 ábra
Hajt : Antik hajtk
Halak : 2 ábra
Halászat: óskori harpuna...

Halhólyag-dísz

Hallás : Corti-szerv ... ...

Háló (geom.) ... ... ... ...

Hálókötés : 2 ábra
Halotthamvasztás : 1. Schneider-fóle halott-

hamvasztó. 2. Knös-fóle halotthamvasztó
424-

Haloxylon (növ.) ...

Háncs (növ.) : 2 ábra _ ...

Hang: 8 ábra
Hangtompító (puskánál) ._

Hangyás növények : 2 ábra

Harangfejezet (építészet) ..

Harangjáték
Harangvirág-serleg ... ..

Harántfejtés

.- ... 321
... 326

... ... 326
... 329

334
... 345

353
... 362

... .. 369
... 371

...375—376
... 392

401
... 406

... ... 419
... 421

425
428
454
460
479

.. 484
504

.. 504
505

.. 506

...458

Harckocsik : Görög harckocsi ...

Harcmód : 9 ábra
Harmadkor : Nummulit-mészkö
Hármas karoly

Harmonikus elemek : 2 ábra ...

Harmonikus telegráf: 3 ábra
Harmónium
Háromnegyed pálca (építészet)

Háromszék vm. címere
Háromszög : 2 ábra
Háromszögelés
Hasáb : 3 ábra ...

Hasábcsúsztató ... ._

Hasonlóság ...

Háthor ... ... ..

Hattyúnyakú tör

Házassági címer : 2 ábra
Házeltolás : 5 ábra... ...

Heged ..

Hójafogó kosár ... ...

Hekaté... ... ... ...

Helikon (hangszer)

Heliográf : Zeiss-fóle heliográf..

Helios

Henger: 5 ábra
Hengerhajó
Hengerszék: 5 ábra ..

Hennin ...

Héra: 2 ábra ... ... ... ..

Heraklos—
Heraldikai mázak
Heregumó (növ.): 2 ábra ...

Hermes: 2 ábra...

Oldal

. ... 509
._510-511

. ... 525
527

. ... 538
...533-534

. ... 535
539

. ... 539
543

. ... 544
561

. ... 562
571

. ... 589
595

- ... 626
...634-635

. ... 657
690

. ... 692
699

. ... 701
... ... 702

- ... 740
742

. 744—745
750

. ... 765
767
769
783
-798797-



RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA.

t

a. —ár
adók. = adóközség

ág ev. = ágostai evang.
atk. = alkohol

áll. = állat

áll. = állami

áll. orv. = állatorvostan

áU = általános

a. m. = annyi mint
ang. = angol

ásv. = ásvány
6.=:^ báró

bels. = belsleg
Ijj. = büntet jog

írqü'. = bányajoí?

bori. = bört<»nagy

bp. = büntetjogi perrendtartás

bt törv. = büntet törvény

C = Celsius

c. = cím
ca. = centiár

cq. = wntigramm
,j, = centiliter

cm. = centiméter

cm* = négyzetcentiméter

cm* = köbcentiméter

cs. =- császári

= csdjo?
= dél

íi. = déU
ia. = deciár

DDK. = dél-délkelet

. = decigramm
K. = délkelet

dka. ^ dekaár
dkg. = dekagramm
fikl = dekaliter

dkm. = dekaméter
dl. = deciliter

dm. = do<-iméter

dm* = négyzetdeciméter
dm* = köbdeciméter
Ny. = délnyugat

észak

^= északi

ÉÉNy. = észak-északnyugat
«. = egyházjog
EK. = észaUcelet

eml. = emiitett

ÉNy. = északnyugat
é. sz. — észiiki szélesség

e. . = emlékttnnep

ev. = evangélikus

F. = fels
/•. = flUér

fJig. = fherceg

f'p.
= forráspont

fr. = frank

franc. = francia

fs. = fajsúly

fsfiget = félsziget

g. = gramm
gazd. = gazdászat

gör. = görög
gör. kot. = görög katolikus

gör. kel. = görög keleti

Qr. = Greenwich

r.
= gróf
= helyett

ha. = hektár

k^. = hektogramm
kiv. = hivatalos

id. = hektoliter

hm. = hektométer
A. ö. = hasonlítsd össze

id. =^ idsb.

i

ifj. = ifjabb

iíl. = ililletleg

ül. hly. = illet helyen

izr. = izraelita

/. = járás

jUró= járásbiró

/bíróság = járásbíróság

jt. ^= joetörténet

K. ^ kelet

K=^ korona
k. = keleti

iud. = katolikus

katiOn. = katonai

k. e. = koronázás eltti

képi = képlet

k. h. = keleti hosszúság
k.ig. = közigazgatási

«r. = királyi

kisk. = kisközség

hn. = kilométer

lem* = négyszö^dlométer
közs. = községi

Kr. e. = Krisztus eltt

krj. = kereskedelmi jog

£r. u. = Krisztus után

k. t. = kereskedelmi törvény

k. u. = koronázás utáni

kzj. — köíjog

í. = lá8d

/. = Uter

lak. — lakos

lat. = \»XíA

1. 1. =» lásd ezt

/. 0. = lásd ott

iii. = iii6t«r

m* — nécnetraélsr
M' a> köteDéter

s= meghalt
^= mórfSkl
= meghalt

mj. — magánjog
mm. = milliméter

Mt = mllliUter

mm*= négyzetmilliméter

Mm* = köbmilliméter

mp. = másodperc
nagyk. = na^község
ngt. — nemzetgazdaságtan
ném. = német
nhdj. = nemzetkzi hadi jog

növ. = növény
Ny. = nyugat
Hy. = nyugati
fkj. = nemzetközi jog
0. gy. = országgytQés

01. = olasz

o.m.=^ osztrák-magyar
op. = olvadáspont

orofr. ért. = országbinU érte-

kezlet

orv. = orvosi

osztr. polg. tkv. = osztrák pol

gári törvénykönyv
pl. = például

p. = perc

pol. = politika

port. = portugál

prot. = protestáns

p. t. = polgári törvénykeiés

q. = métermázsa
r. = rész

jB. = Réaumur
ref. = református
rj. = római jog

r. k. = róm. kat
röv. = rövldsn

r. t. = rendezett tanáosa

s. e. — sajtöeljáráe

sp. = spanyol

ar. = súlyig
st. = sajtötik^ny
sib. = 9a többi

tötb. s tialNid

$íerk. = szericenM
sxL = 8ieDt

sgaL — tBOkum
t = tonna

t.i — todntUllk

h. = teng«jog
ikp. == takidaá

*- * - —
iKepen

tkv.-kUtíOajr
tot;. = továbbá

trjav. = tfirvéayjavaslat

tvk. = tOrvénykeaás

M.i. = Qgyaala «

11.11. = ngyaaveasn
t;. = va«y

pf. = vált6>>g

vm. = valamely

vm. =
V. Ö. = vesd fiaaw.

A címszavakat a szövegben mindig a szú nagy keidöbetl^vel rövidltjUk. iUetftleg idáuUk.
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