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Magyar személynevek. Két főcsoportra oszla Ibolyka. Aranytól való a Gyöngyvér (Gyöngy
nak, ti. m. 1. a honfoglalás előtt is használatos, testvér) név, Vörösmartytól Csilla (csillag), Haj na
vagyis az ú. n. ősmagyar és 2. a honfoglalás után (hajnal), Illa (illat), Tüiuie (tündér), Dugonicstól
meghonosodott szláv, germán és bibliai eredetű, Jolánka s az Etele névből alkotott Etelka.
vagyis a tulajdonkópeni keresztnevekre. Az ős
Nagy számmal fordulnak elő régi neveink közt
magyar nevek megint különbözők, legnagyobb a török eredetűek, amit eléggé megmagyaráz a.
részük alig fejthető meg a magyar nyelvből. vezéri nemzetségek hunn, bolgár és altáji türk
Az olyan, mint az Anonymus emlitette Opaforcos eredete. Ilyenek az ismertebbek közül: Aba (atya,
= Apafarkas, melynek magyar voltához kétség bátya, állatnevekkel kapcsolatban: hím), Ákos (a.m.
sem férhet, csak kivétel, de már a Kéve (Kő), fehér sas), Alap (a. m. hős, bátor), Bagos (himKusid (Küs-id azaz Kis Ed, Kis Ödü, Oundu vagy azarvas), Baksa, Boksa (regös), Bán v. Baján(ga.zOnudu, azaz Nagy Ödü unokája), Bulcsú, Vér- dag), Bars, Bors (barz a. m. párduc, tigris), a ku
Bulcsu (a «bucsu», «bocsát» = Hal. Besz. «bul- noknál (és oroszoknál) Borics v. Memborch (a.
sat» szóból), Léi (lélek), Előd (előd, eldőd) s más m. Mengborcs = nagy párduc), Gejza, helyeseb
hasonlók magyarázata nem egész biztos. A nő- ben Gyejcsa, Gyécse, Décse (Daicseo alakban
nevek közül Émesü (a. m. emse) és Eneh (ünő) Dzsengiz khán nemzetségében találjuk), Kálmán
sorolhatók ide. A XII—XIV. sz.-beli oklevelek előfordul a baskíroknál), Kaplon (tigris), Karcsa
azonban sok népies magyar nevet őriztek meg, (kánya, vércse), Kartál (sas), Kolon (csikó), az
melyek túlnyomó részbon az alsóbb néposztályok erdélyi I. Gyula leányai: Sarolt (sárgás, szőke) és
nál fordultak elő, ellenben az előkelőknél csak Karold (feketés, barna), Takson (az ozmanliknál:
elvétve voltak használatban. Ilyenek: Ajándok, Takszin), Tas (kő), Thaniz vagy Thonuzoba
Apa, Arató, Árpa, Árva, Baglyod, Bátor, Bél (disznó-apa), Temürdi (temir, timur a. m. vas),
(bölény, egy 1239-iki oklevél egy mély határár Tiván (nemes sólyom), Tolón, Tulun (belső-ázsiai
kot aBeilhonus Ewren» a. m. bélhonos örvénynek név), Turul (kis fekete sas), Tornán (belső-ázsiai
nevez), Bika, Bikács (böLónybika, egy 1299-iki név), Zsolt, Adta, Zoltán (kirgiz név) stb. Álmos
oklevél «Bikachlesy»-nok nevez egy vadászó vezér neve sem a magyar «álom», «álmos», ha
helyet), Bódog, Bogárd, Búza, Büszke, Csid nem a bolgár-török, «alamis» (magasztos) szóval
(a Bodrogközben a. m. csikó), Csikó, Csikóló, egyezik, valamint Árpád is aligha ered az «árpa»
Csiper (apró-cseprő), Csóka, Csuka, Czompó szóból, hanem valószínűen a szkitháknál is hasz
(halnem), Égető, Erős, Erdő, Erdős, Farkas, nálatos irán Aripeithes, Aripata névnek felel
Fejdi, Fehér, Fekete, Finta (csalafinta), Fintor meg. Irán eredetű ezenkívül az Aladár (a. m.
(ferde, v. ö. fintorgat), Főd, Füredi (a. m. fürge), aldar, ardar = előljáró, főnök), mely az alá
Gödény, Haláldi, Haragos, Holudi (hold ?), noktól került hozzánk és a baskírokhoz, míg a
Húsvét, Jólegén, Kába (vórcseféle), Kakas, Ká Merse nevet (mirza, ruurza a. m. úr, nemes her
rász (halnem), Karácson, Karul (karvaly), Ke ceg, örmény: Merza) az izmaeliták honosították
mény, Keserű, Keselyűd, Kicsid, Kölesd, Küllő meg, a küttől való az arab Ibrahim, Ibrány s
(harkály, partifecske), Lovad, Madarad, Magló aztán a Nuhúnéy. Lesz ősnevünk közt egy sereg
(a. m. maglódisznó), Maradék, Medve, Méhed, kaukázusi eredetű is. Vannak aztán olyanok, me
Nagy, Nagyod, Oroszlán, Péntek, Pünkösd, lyek valamely ősi méltóságnóvnek felelnek meg,
Ravasz (a. m. róka), Rigó, Sólyom (Soulum), ilyenek: Béla (turk-bolgár: boila), Csaba (szoghSügér (halnem), Süket, SüldöSmúa.c)lSüllö (hal), doknál: csob, dzsavu, zavu; törökségnél: jabgu,
Szegény, Szombat, Szomorú, Üdved, Ulves (ölyv), dzsabgu), Gyula (Gyula, Gylas, Dzsila), Horka
Vad, Vadad, Vas, Vasad, Vásárd (t. i. vasárnap), (Karchas), Kán, Keán (török: Kagán), Könd
Vendég, Veresd, Vőlegény. Nőnevek: Ajándok, (kündü), Tulmtwm, Tatun (tudun, tugdun). A nép
Aranka, Asszonka, Bibor, Csiperke, Edlelmes neveket is felhasználták személynévnek, nálunk
(ellő), Fehér, Gyöngy, Gi/önyörű, Hova (hó), előfordult a Bolgár, Ktmés Tatár, Nándorfehér
Hovodi (havadi, hóvirág), Hölgyasszony, Jólián vár 1070-iki ostrománál egy Kazár nevű besse(a modem Jolán árpádkori formája, v. ö. Jólegén), nyöt említ a Képes Krónika, a tatároknál (Dzsengiz
Péntek, Piroska (Pirisk), Szép, Szépasszony, családjában) gyakori volt a Madzsar név.
Szépe (fehéresszürke), Szeredet-, Szerelmes, Sze
rető, Szombatka, Szőke, Szürke. B nevek meg
A kereszténység terjedésével lassankint kiszo
választásában nagy része volt a szülők életfog rították ezeket a keresztnevek. Egyik módja volt,
lalkozásának, pl. a halnevek okleveles Mzo- hogy valamely hasonló hangzású keresztnévvel
nyitékok szerint halászoktól valók, a Magló nevet azonosították az ősmagyar nevet, pl. a Vérbulcsu
kanász adta a fiának; a születés körülményei is nemzetségéből származott Bulcsú csanádi püs
befolyást gyakoroltak a névadásra, pl. milyen pök Basiliusnak is nevezte magát. Ilyen tanúság
napon jött világra az újszülött (Húsvét, Vásárd, erre a Tomaj-nemzetség hagyományos neve, a
Péntek stb.) s milyen hangulatban találta a szü bessenyő-török Tiionuzoba, a XIV. sz.-ban Tlianiz,
lőket (Szomorú, Haragos, Keserű stb.); a Ha melyet a Dionys, Dienes keresztnévvel cseréltek
láldi, Árva, Maradék (ntószülött) nevek is ma föl s ebben a formában lett a Tomaj-ivadékok (pl.
guktól beszélnek. A XV. sz.-ban már alig egy-két losonczi Bánffyak) egyik kedvelt nevévé. így vet
népies nevet találunk, a XIX. sz. nemzeti szel ték egynek a Gyidát a Juliusszal, Sólymot a
leme is kevés újat alkotott, ilyenek a Bódog-on Salamonnal, Jenőt az Eugénnal, Ödönt ugyan
kívül: Győző, Honfi, Nemtő, Szende, Szilárd, azzal, meg aztán az Edmunddal, Kálmánt a ColoVidor s a nőnevek közt Arankán kívül: De mannal, Saroltot a Charlotte-tal és Sárival
linké, Estike, Fehérke, Gyöngyike, Hajnalka, (Sarolta), Ákost az Aehatiusszal stb. Valószínű,
hogy az Ilona név sem a Helénából származott,

Magyarszentbenedek

— "278 —

Magyar Szinház

mellyel egynek szokták venni, hanem az ős- ben á katolikusok is művelték az iskolai szín
vallás egyik női alakjának, «aranyhajú tündér játékot : a növendékekkel vallásos és történelmi
Iloná»-nak neve, mely a finn-ugor Ilmatar, Elm- tárgyú színmüveket adattak elő. Az iskolai drá
mák színpadját olasz módra rendezték be s már
khalesz stb. nevének felel meg.
Magyarszentbenedek (azelőtt: Szentbenedek), a XVII. sz.-ban aránytalanul fényesebben állí
kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári j.-ban, (1910) 979 tották ki, mint, azelőtt a protestánsok. 1696-ban
oláh és magyar lak.,- postahivatal, u. t. Ádámos. az Angliában járt Felvinczi György tordai szár
Magyar szentek, 1. Magyarországi szentek és mazású polgár I. Lipót királytól engedélyt nyert
színtársulat alakítására. Ez tekinthető a hiva
boldogok.
Magyarszentiván (azelőtt: Szentiván), kisk. tásos színészet első kísérletének, de e kísérletnek
Baranya vm. szentlőrinezi j.-ban, (1910) 748 ma nyoma nem maradt. A gróf Esterházy-család
gyar lak., postaügynökség, vasúti megállóhely 1716. szervezett először olasz- és németnyelvű
táviróhivatallal: Magyarszentiván-Gusztávműve. színtársulatot pozsonymegyei birtokán, 1757. a
Magyarszentkirály (azelőtt: Bakonymagyar- gróf Károlyi, 1785. a gróf Erdődy-család kö
szentkirály), kisk. Veszprém vm. zirezi j.-ban, vette a példát, azonban e magyarországi tár
(1910) 881 magyar lak., postahivatal, u. t. Bakony- sulatok nem voltak magyarok. Csak 1790. alakí
totta meg az első magyar színtársulatot Pesten
szentlászló.
Magyar szent korona, 1. Koronázási jelvé Kelemen László jogvégzett, nemesi származású
ifjú. Hat évig tartotta fönn nagy anyagi nélkü
nyek és Szent koronaMagyar szent korona országai, 1. Magyar lözések között. Vele egy esztendőben id. báró
Wesselényi Miklós védnöksége alatt Kolozsvárott
ország.
Magyar Szent Korona Országainak Béke is alakult színtársulat, melyet az erdélyi főurak
meleg pártfogásban részesítettek. Ezután egyre
egyesülete, 1. Magyar Békeegyesület.
Magyar Szent korona Országainak Vöröske szaporodtak a színtársulatok s lassanként fölvet
ték a versenyt a német színészekkel, bár néha
reszt-Egylete, 1. Vöröskereszt.
Magyarszentmárton, kisk. Torontál vm. pár- hihetetlen nélkülözéseknek voltak kitéve és szín
dányi j.-ban, (1910) 781 magyar lak.; u. p. Ótelek, paduk, ruhatáruk rendesen igen szegényes volt,
A M.-nek egészen sajátos jelleget ad az a haza
u. t. Újvár.
Magyarszentmihály, nagyk. Torontál vmegye fias lelkesedés, mely a színészeket eltöltötte. A
nagybecskereM j.-ban, (i9iw 929 magyar lak.; XIX. sz. elején a székesfehérvári, miskolczi és
főleg a kassai színtársulat vált ki közülök. Gróf
u. p. Jankahid, u. t. Bógafö.
Magyarszentmiklós (azelőtt: Németszent 1 Széchenyi István 1832-ben röpiratot írt az álmiklós), kisk. Zala vm. nagykanizsai j.-ban, (i9io) landó szinház megalapításáról s 1833-ban az
446 magyar lak.; u. p. Hosszúvölgy, u. t. Nagy Akadémia pályázatot írt ki e kérdés megoldá
sára. A nyertes Fáy András lett. E tervek vetet
kanizsa.
Magyarszentpál, kisk. Kolozs vm. nádasmenti ték meg az állandó szinház alapját. 1837 aug. 22.
j.-ban, (1910) 751 magyar és oláh lak.; u. p. és nyilt meg az állandó pesti szinház, egyelőre rész
vénytársasági alapon s a személyzetet az akkor
n. t. Magyarnádas.
Magyarszerdahely, kisk. Zala vm. nagyka Budán működő kassai színtársulatból szervezték.
nizsai j.-ban, (1910) 956 magyar lak.; u. p. Zala Az első igazgató Bajza József lett. 1840-ben az
ország vette át s ettől kezdve viseli a Nemzeti
szentbalázs, u. t. Gelse.
Magyar szilva (ntsv.), Prunus domestica L. var. Szinház nevet. Eleinte drámai s egyszersmind
Hungarica L., «pruna magna, crassa subacida» operai szinház volt. 1875-ben nyilt meg a fő
jelöléssel, a nagyszemü parasztszilva v. lószemű városban a Népszínház, majd 1884. a M. kir.
szilva; Hinkert Pomologiája szerint M. a besz- Operaházat állították föl. A XIX. sz. második felé
bea a vidéki színészet is nagyban fejlődött; ma
terczei szilva nagyszemü fajtája.
Magyarszilvás, kisk. Torda-Aranyos vmegye már minden nagyobb vidéki városnak van állandó
tordai j.-ban, (1910) 334 oláh lak.; u. p. Csürülye, színháza, Budapesten pedig hét állandó s egy
nyári szinház van. E hirtelen föllendülést azon
u. t. Tordaszentlászló.
Magyar színek, 1. Magyarország és Nemzeti ban a vidéki M. sínylette meg, mely a kolozsvári
Nemzeti Színház s egy-két népszerűbb társulat
szín.
Magyar színeszet. A színészet kezdete na- kivételével nem tud kellő eredményt felmutatni
zánkbau is vallásos jellegű volt. A pogánykori s önálló, a fővárositól független műsort sem tud
színjátszás törmelékei a regős-énekekben marad teremteni magának. A M. sokáig német hatás
tak fönn. A keresztény misztérium-játékok ná alatt állott, melyet némileg ellensúlyozott a múlt
lunk is divatosak voltak, de az első Írott följegy század 70—80-as éveiben erősebbó váló francia
zés csak az 1440-iki pozsonyi előadásról szól és hatás. Önállóan kidolgozott magyar színjátszó
a fönmaradt misztériumok német eredetre val stílus nem fejlődött, de most már a M. mégis
lanak. Az oklevelekben említett mimusok, histriók eléggé kivonta magát a külföldi befolyás alól.
ós joculatorok semmi esetre sem voltak mai ér
Magyar Szinház, Budapesten az Erzsébet
telemben vett színészek. A reformáció elterjedé városban 1897 okt. 17. megnyílt szinház, mely a
sével divatba jöttek a vallásos és politikai szín könnyebb fajta drámai művek és operettek mű
játékok, melyeket a deákság adott elő kezdetleges velését tűzte ki programmjául. A szinház épü
színpadon, kezdetleges berendezéssel. Hivatásos letét Láng Adolf tervezte. 1907 őszén a szinház
színtársulatnak még semmi nyoma. A jezsuita- Beöthy László birtokába jutott, aki kizárólag
rend betelepedése után a protestánsokkal szem- drámai színházzá szervezte át
RévaiNaw Lexikona. XLLL kői.
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Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete, 1904ben Budapesten alakult magyar színműírókból
főképen arra a célra, hogy a szerzők jogos érde
keit fóntartsa és megvédelmezze.
Magyar szobrászat, 1. Magyar művészet.
Magyar szóló, a palotásnak (1. o.) egyik neme,
melyet egymagában lejtett el a táncoí Tempója
kissé gyorsabb, mint a palotásé.
Magyarszombatfa (azelőtt: Szombat fa), kisk.
Vas vm. muraszombati j.-ban, (1910) 396 magyar
lak., u. p. és u. t. Pártosfalva.
Magyarszombathely (azelőtt: Bakonymagyar szombathely), kisk. Veszprém %rmegye zirczi
j.-ban, (1910) 1407 magyar lak., vasútállomás táv
íróval, postahivatal.
• Magyarszovát, Alsó- és Felsöszovát egyesülé
séből keletkezett kisk. Kolozs vm. moesi j.-ban,
(i9io) 2216 magyar és oláh lak., posta- és távbeszélóhivatal.
Magyarszőgyén (azelőtt: Magyarszölgyén),
kisk. Esztergom vm. párkányi j.-ban, (1910) 1998
magyar lak., postahivatal, u. t. Köbölkút.
Magyar szőllő (Vitis vinifera L. var. Hungarica Pali., növ)., Pallas orosz botanikus Flóra
Rossicájában(l. köt. 2. rész, 79. old., 1790.) «baceis
albis et puniceis, foliis subtús tomeutosis», vagyis
abogyója fehér és piros, levele visszája molyhos»,
jelzéssel ismerteti. Hazánkból szállították oda.
Magyartalanság, 1. Magyarossúg.
Magyar táncok, a XVÍ. sz. végén a magyar
nyelvvel egyidőben forrnak ki. Valószínű, hogy
& palotás a legrégibb táncunk, melyet az udvar
nál is lejtettek. A lassú magyar (melyet utóbb
hallgató nótának v. hallgató magyarnak is hív
nak) az akkoriban dívott sarabande és pavane
nevű táncok (1. o.) oldalhajtása. A XVI. sz.-ban
még két táncot említenek: a magyar szóló-t (1. o.)
és az ugrós nótá-t (1. o.). Ezekből alakult ki a híres
verbunkos v. toborzó (ném. Werbimg a. m. tobor
zás), a XVIII. sz. végének legnépszerűbb tánca.
Huszárok járták, midőn a «verbnng» elindult;
elől a strázsamester táncolt az elmaradhatatlan
boros fiaskóval kezében. Bihari János és a két
Boka András írták a legszebb verbunkosokat,
többnyire jellegzetes címekkel, mint pl.: sar
kantyús, húsz talléros, hatvágás, Hadik óbester
nótája, halászverbunkos, stb.
" E táncok zenei szerkezete két, vagy ritkábban
három szakaszos dal'forma, néha egy-két
trióval.
Időbeosztásuk páros, leggyakrabban a 4/a~os r 't"
mus jelenik meg. Feltűnően hemzsegnek bennük
a pontozott képletek |

és a különféle

szinkópák fajtái. Harmonizálásuknál a domináns
hangnem és a párhuzamos dúr, illetve moll kere
tein alig mertek tovább menni szerzőik. Eredetiek
a lakodalmas táncok (1. o.), és ezeknek egyik faja,
az incselkedő (1. o.). Az erdélyi lakodalmas tánc
három szakaszát három figurában (tánc-csoportózatban) alakították. Az első figurát, a «középlassú»-t a nász-szülők lejtették úgy, hogy a vő
legény apja a menyasszony anyját karolta de
rékon, mlg a menyasszony apja a vőlegény
anyját; a második figurában a fiatal pár táncolt,
miközben a menyasszony vőlegénye karjaiból
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kibontakozva többször a terem másik sarkába
futott; végül a harmadik figurában, a «friss»-ben
a nyoszolyó-párok roptak szilaj csárdást, körül
táncolva az ugyancsak csárdást lejtő ifjú párt. A
halottas táncokat a XVIII. sz. elején halotti torok
alkalmával lejtették. Érdekesek az ú. n. lokális
jellegű táncok, melyek az országnak csak egyegy vidékén divatoztak. Ilyenek a sátoros-tán
cok, fegyver-táncok, dobogós táncok, a híres
szegedi kutyakopogós (1. Kopogós), a Nagykállón
felbukkant kállai kettős (1. o.) ós a bácskai nagy
vásárokon lejtett kupeces és kuférces (1. o.).
Az erdélyi táncok közül a csürdöngölö-t és a
boricá-t említhetjük meg. Az előbbit csűrben tán
colták a következő nóta kisóretében:
Az én csizmám disznóbőr,
Apám hozta Síikéből.
A sükei mesternek,
Csizmája nincs szegénynek.
Kicsi nekem ez a csíir,
Kirepülök, mint a fürj —
Madár.

A borica a Brassó-vidéki csángók régi tánca,
melyet az évszakok átmeneteikor lejtettek.
A francia quadrille mintájára készült a XIX.
sz. 30-as éveiben a körmagyar (1. o.). Rózsa
völgyi Márk írta a legelső ilyen című tánc-soro
zatot ós ugyancsak ő komponálta a koszorú (1. o.)
társas tánc zenéjét. A körmagyarral és a koszo
rúval egyidőben lejtették a füzértáncot is, de a
keringő, a lengyelke (polka) és quadrille vala
mennyiüket leszorította a táncestek műsoráról.
A magyar népies táncokat Wenckheim Béla
báró 1840 körül csárdás név alatt kezdte ter
jeszteni. Az 50-es években már úri házaknál is
lejtik a két részből
álló páros ütemű táncot, első
részében a •V8-0S alassú-val,
melyet a második
rész, a többnyire /4"es friss követett. A leghí
resebb csárdások e korban a Serkentő, Honfi
hűség, Lilla, Víg székely, Virradó és Jogász
csárdás. Legszebb csárdásokat Rózsavölgyi, Sár
közi, Kecskeméti, Patikárus és Boka ir'tak. Sok,
furcsa nevű tánccal találkozunk még a XVIII—
XIX. sz. fordulóján. Ilyenek a gyertya-tánc,
csörgő-tánc, barát-tánc, farkas-tánc, sövény
tánc, gombostű-tánc, vánkos-tánc, fáklya-tánc ós
a lapocka-tánc. Minthogy egyik részük a nyugathatárszéli vmogyókben dívott, valószínű, hogy
ezek nem is magyar, hanem osztrák eredetű tán
cok, bárha a palotáshoz hasonló beosztású zenére
lejtették. Egyes táncok közöttük inkább társas
játékok, mint pl. a gyertya-tánc, v. a gombostű
tánc ; a ma dívó «'zálogosdi» helyett a vesztes
párok a játékban résztvevők ritmikus tapsolása
v. dobogása mellett keltek táncra. Más táncokban
viszont a lépések jellegét és a tánc formai be
osztását a friss és az ugrós nóta szerkezete adta
meg és a táncot csak a párok között kézből
kézbe adott vánkosról, fáklyáról stb. nevezték el.
A táncok közé sorozhatjuk a népies játékokat
is: a farkas-bárányt, a cicka-táncot v. cicázást
és a szembekötösdit, miket táncmozdulatokkal
kisért dallal láttak el. Ide tartoznak az ú. n. tánc
szók is: daltüredókek, miket tánc közben szilaj
jókedvükben énekeltek. Pl.:
Kicsi nekem ez a ház,
Kirúgom az oldalát!

Magyar Tanftők Otthona

— 275 —

Magyar testőrség

üreg táncosokat ezzel bosszantottak:

Magyartós (azelőtt: Tés), kisk. Csongrád vm.
tiszántúli j.-ban, (1910) 430 magyar lak.; u. p. és
u. t. Szentes.
Magyar testőrség. Mária Terézia a magyar
Magyar Tanítók Otthona, a hét éves Magyar
Tanítók Kaszinójának ós a harmincnégy éves; nemzetnek a hétéves háborúban az uralkodóház
Népnevelök Budapesti Egyesületének összeolva iránt tanúsított hűsége némi jutalmául 1760 szept.
dásából keletkezett. Megalakult 1902 máj. 8. 11. állította föl a «magyar királyi nemes testőrCélja a magyar népoktatás felvirágoztatása, ai séget». Kétségkívül része volt ez elhatározásban
tanítók társadalmi tömörítése és a pedagógiai iro ama politikai tekintetnek is, hogy a bécsi udvar
dalom művelése. Van egy pedagógiai, egy iro ral eddigelé nem érintkező magyar középnemes
dalmi és művészeti, egy nőnevelési ós egy társa ség annak' közvetlen hatása alá helyeztessék. Az
ország rendéi 1764. a száz nemes ifjúból álló in
dalmi szakosztálya.
Magyar Társadalomtudományi Egyesület. tézményre évenkint 100.000 forintot ajánlottak
Alapították 1907. Apáthy István, Gaal Jenő és meg olyformán, hogy az arra való fiatal embe
•Jancsó Benedek. Feladata a társadalmi tudomá reket maguk a vármegyék ajánlják; Erdély kü
nyok egész körének müvelése és a társadalmi lön 20.000 forintot adott húsz testőr ellátására.
.politikának a magyar nemzeti élet követelményei Az egész gárda 120 főből állott s kapitányuk —
szerint való irányítása. B cél elérésére az egye mindenkor a hadsereg tábornoki karának tagja
sület felolvasásokat, előadásokat, vitaestélyeket, — az 1765. VI. t.-c. alapján fölvétetett Magyar
szaktanácskozmányokat rendez, társadalomtudo ország zászlósurai közé.
Modern művelődésünk megindítására nagy ha
mányi szabadiskolát tart fönn Budapesten, Ko
lozsvárott és az ország egyéb városaiban, Ma tással volt az, hogy testőreink — 20—25 éves ne
gyar Társadalomtudományi Szemle címen folyó mes ifjak — öt éven át éltek a császárváros elő
iratot ad lei (szerkeszti Gaal Jenő); kiadványa haladott kultúrájának légkörében. Ujabb irodal
még a Magyar Társadalomtudományi Egyesü munk megindítói s első fejlesztői csaknem kivétel
nélkül testőrök (1. Franciás iskola). II. József
let Könyvtára (szerkeszti Apáthy István).
Magyar Távirati Iroda, hírszolgálati vállalat, 1784. a testőrséget 120 főről felényire szállította
;amely hiteles távirati tudósításokkal látja el a bel le, elrendelvén, hogy ezentúl minden megye csak
föld és a külföld nevezetesebb eseményeiről a hazai egy ifjút ajánl gárdái szolgálatra. A M. felé
sajtót és viszont a hazai eseményekről értesíti a ben üresen maradt palotájába pedig betelepí
külföldi hasonló irodák útján a külföldi sajtót. tette az általa újonnan felállított «halicsi ós ladoAlapították Maszák Hugó és Egyesy Géza 1880., niéri nemes lengyel lovas gárdát» s ezzel bizto
kezdetben csak a belföldre terjedő szűkebb hatás sította a gárda körében azt, hogy a társalgás ki
körrel, 1882 jún. 1. alakult félhivatalos jellegűvé zárólag németül folyjon. Ugyancsak Józsefnek
a magyar miniszterelnökség támogatásával; ek nevezetes újítása a gárdistáknak futárokul alkal
kor lépett kapcsolatba a külföldi irodákkal. Ugyan mazása. Ezentúl a testőrök mintegy állandó kül
akkor megszűnt a bécsi hivatalos iroda budapesti döncei a bécsi udvarnak idegen fejedelmi udva
fiókja, mely addig a távirati tudósításokat köz rokhoz. Művelődési szempontból is nagyfontos
vetítette. 1898-ban Badó Sámuel vette át a veze ságú volt ez újítás, mert ezen az úton testőreink
tését és nagyobb nemzetközi jelentőségre emelte koruknak legviláglátottabb tagjaivá lettek. Majd
.az által, hogy rendszeres közvetlen összekötte amidőn kitört a török háború, jelentékeny részük
tést létesített a többi nemzetközi hírszolgálati kiváló dicsőséggel vett részt a hadjáratban. II. Lá
szervekkel, mint a berlini Wolff-, a párisi Ha pot, a politikai helyzettől is sarkalva, különösen ki
vas-, a londoni Reuter-irodával és minden egyes tüntette testőreit. 1790-ben egész a császári koro
názásig azon a jogon, hogy a fejedelem született
fővárosban működő hasonló ügynökséggel.
Magyartelek (azelőtt: Kistelek), kisk. Baranya magyar király és csak megválasztandó német
vm. szentlörinczi j.-ban, doio) 394 magyar lak.; császár, noha a császári Arciéren-Leibgarde csupa
u. p. Magyarmeeske, u. t. Magyarszentiván-Gilisz főhadnagy- ós kapitányból állott, míg a magyar
testőrség csak alhadnagyokból: mégis ezé volt
ta vműve.
Magyar Telepítő- és Parcellázóbank Rész az elsőbbség minden ünnepélyes alkalomkor.
vénytársaság. Alapították 1904. a Magyar Jel 1791 jan. 1. eltörölte a lengyel gárdát s annak
záloghitelbank, Magyar Ált. Takarékpénztár, Ma helyébe teljes számmal léptette a M.-et. Egyszer
gyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank. Magyar Ag smind megkívánja minden testőrtől az armális
rár- és Járadékbank és a Trieszti Ált. Biztosító felmutatását, valamint a magyar nyelvben való
Társulat. Feladata a mezőgazdasági birtokok rend jártasságot. Ugyanő állltottalel Budára küldőt:
-szeres parcellázásának keresztülvitele. Alaptőkéje 15 magyar testőrből a nádori testörséget. I. Fe
•öt millió K, tartalékalapja 1913. négy millió K renc még 1792-ben Ismét 120 főre emelte a test
őrséget, mely az ő uralkodása alatt érte el szerte
volt.
Magyar Tempe, így nevezték azelőtt a Szinva :len pompázásának tetőpontját. Kapitánya, herceg
Esterházy Antal és Barcsay Ábrahám, a költő ve
völgyét Borsod vmegyében (Hámori-völgy).
Magyar tengermellék néven szokták egybe- :zetése alatt roppant fényt fejtett ki. Ez időben a
.foglalni Horvát-Szlavonország tengerpartvidókét, itestőrségnél négy főbb tiszt volt, ú. m. kapitány,
Fiumét, továbbá Dalmácia partját is, amely köz- ]rangfokozata szerint tábornagy (rendszerint leg
.jogilag szintén országunkhoz tartozik. Reánk ialább is lovassági tábornok); alkapitány, egy
'.nézve legfontosabb Fiume város és kerülete, sszersmind táborőrnagy (Generalfeldwachtmeisanint a M. legnagyobb ma'i kikötője.
iter); főhadnagy,- ezredesi- és alhadnagy, alezreUtcu rajta vén fazék,
Fel tudsz-e fortyanni még ?
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deeí ranggal. 6 őrmester (őrnagy és kapitány),
végre 70 testőr alhadnagyi tiszti fokozattal.
Az 1827-i országgyűlés XXXVI. t.-c. elrendelte,
hogy a testőrség összes élelmiszereit Magyar
országból szerezzék be s vámmentesen vigyék
Bécsbe; hogy ezentúl magyar vagy latin nyelven
vezetendő számadásai a magyar helytartótanács
elé terjesztessenek; végül, hogy a Magyarország
bólfölveendő testőröket a törvényhatóságok ajánl
ják s valamennyien tudjanak magyarul, kiléptök
után pedig nemcsak katonai, hanem polgári szol
gálatban is alkalmaztassanak. Az 1840-es évek
ben újra föllendült némileg a testőrök irodalmi
működése: Remény néven egy önképzőkör-féle
társulatot alakítottak, melynek hasonló cimü lap
ját egy altiszt által leíratva adták ki. Majd be
következett 1848. amikor is szept. 11. tömegesen
mondottak le s 3 horvát kivételével a nemzeti
seregbe léptek tisztekül, köztük Krivácsy József,
Pöldváry Mihály stb.; Görgey Arthur ós Klapka
György volt testőrök már néhány évvel azelőtt
odahagyták a gárdát. Bécsi palotájukat 1849. az
akkor alapított cs. kir. csendör-testőrség (Leibgarde-Genilarmerie)v később, 1853 őszén a cs. kir.
hadiiskoia foglalta el, maga az intézmény pedig
császári rendelettel 1850. feloszlathatott.
A testőrség 1867 ápr. 21. kelt királyi leirattal,
nemesi jellegének megszüntetésével, ismét felál
líttatott. Az új szabályzat kimondja, hogy a testőr
ség katonai testület, amelybe fölvételét a magyar
korona országaiból származó bármely főtiszt ké
relmezheti, föltéve, hogy 45-ik életévén még
nincs túl, hogy legalább 66 hüvelyk magasságú
s jól tud lovagolni. Minthogy a testőrül alkalma
zás magában véve már kitüntető megjntalmazása
a kitűnő szolgálatnak: a testörségnél az előme
neteli jog megszűnik. Tagjai azonban a katonai
rangjuknak megfelelő fizetésen felül külön fize
tési pótlékot kapnak. A testőrség, az udvari szol
gálatot ós minden személyi ügyet illetőleg, a fő
udvarmester alá rendeltetett. Az 1892 dee. havá
ban kiadott legfelsőbb rendelet a testőrség rend
szeresített állományát 3 tábornok, 45 tiszt és 41
egyéb emberben állapította meg. Az intézmény
életét Ballagi Aladár írta meg A magyar királyi
testőrség története, különös tekintettel irodalmi
működésére (Pest 1872) cimü művében, kifejez
vén benne azt a nézetét, hogy a magyar testőr
ségnek a magyar király szókvárosában van helye,
hol, a honvédelmi minisztérium alá rendelve, a
király személyét a haza eszméjével hozza legben
sőbb kapcsolatba: ez esetben a hon védői védik
egyúttal a király személyét.
Magyar tímárság, 1. Tímárság.
Magyar timsó, 1. Timsó.
Magyar torma (növ.), 1. Nasturtium.
Magyar tölgy (növ.), 1. Tölgyfa.
Magyar Történelmi Emlékek gyűjtőcím alatt
két történeti vállalat indult meg az ötvenes évek
végén. Mindkettő magyar történeti forrásmunkák
kiadását tűzte ki célul. Az egyiket Szalay László
szerkesztette s a belőle 1856—1865-ig megjelent
öt kötet a következő müveket foglalta magában:
I. Kemény J. önéletírása; II. III. Gr. Bethlen Mik
lós önéletírása; IV. V. Gr. Károlyi Sándor önélet
írása. A másik nagyobbszabású vállalatot 1857.

Magyar történeti intézet Rómában

ugyané címen a Magyar Tudományos Akadémia
történelmi bizottsága indította meg, az összes kút
főket négy osztály, ú. m.: 1. Okmánytár; 2. írók;
3. Országgyűlési, 4. Diplomáciai emlékek, kere
tébe osztva.
Magyar történelmi képcsarnok, 1. Törtéiidrm
arcképcsarnok.
Magyar Történelmi Tár. 1856. indította meg a
Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizott
mánya a «történeti kútfők ismeretének előmozdí
tására)). 1856—77-ig 25 köt.-ben jelent meg. Szer
kesztője Toldy Ferenc volt. 1877-ben megszűnt 8
helyét a Történelmi Tár címen 1878. megindított
évnegyedes folyóirat foglalta el, melyet a Magyar
Tudományos Akadémia segélyezésével (jelenleg
2000 K) a Magyar Történelmi Társulat ad ki p
szerkesztője előbb Szilágyi Sándor, majd 1911-ig
Komáromy András volt. 1914-ben harmadik so
rozatát is meginditotta a M. Tud. Akadémia tör
ténelmi bizottsága.
Magyar Történelmi Társulat, alakult 1867Célja a hazai történettudomány müvelése, megkedveltetése és iránta mennél szélesebb körben:
való érdeklődés felkeltése. B célból kiadványai
ban, a Századok időközi folyóiratban és az időhöz
nem kötött Magyar Történeti Életrajzok-hm.
dolgozatokat közöl, felolvasásokat tart, nyilvá
nos üléseket és vidéki vándorgyűléseket rendez,,
átkutatja a hazai könyv- és levéltárakat, a lriilíöldi könyv- és levéltárakban található magy.-.r
vonatkozású történeti emlékeket tanulmányozza,
és ismerteti. Elnökei voltak: Horváth Mihály
püspök, gr. Mikó Imre, Ipolyi Arnold püspök, b..
Kemény Gábor, gr. Szécsen Antal, gr. Teleki
Géza, legutóbb Thallóczy Lajos ; alelnökei közül
nevezetesebbek: Pulszky Ferenc, Thaly Kálmán,
Pauler Gyula, legutóbb Csánky Dezső, Fejérpataky László. Tagjainak száma közel 2000, eb
ből 430 alapító. Nemzetiségi vidékeken tartott,
vándorgyűléseivel fontos szolgálatokat tett a ma
gyar közművelődésnek. Rendszeres kiadványain)
kívül kiadta a Történelmi Tárt, a Zichy- és Te
leki-családok oklevéltárát, Teleki Mihály levele
zését.
Magyar történeti intézet Rómában. Fraknói
Vilmos püspök 1895. saját költségén építtetett há
zat Rómában a Corso d'Italián, hogy benne ma
gyar történetkutatók otthont találjanak. Míg más
európai nemzetek a vatikáni levéltárnak 1882történt megnyitása után államköltségen állítot
tak fel és tartanak fenn Rómában történeti inté
zetet, a Fraknói-féle egészen magánjellegű volt;
a tudós püspöknek vezetése alatt. Évről-évre kéthárom magyar történetkutató fordult meg benne,
akiknek munkássága azonban nemcsak a vati
káni levéltárra, hanem egyéb római s olaszor
szági levéltárakra és könyvtárakra is kiterjedt
a magyar történelem szempontjából. A római ma
gyar történeti intézet legkiválóbb kiadványai a
Vatikáni magyar okirattár nagy része és a Vesz
prémi püspökség négy kötetes római oklevéltára.
Amikor 1904. Fraknói elköltözött Rómából, meg
szűnt az intézet működése is. Tíz évi szüneteié*
után a vallás- és közoktatásügyi kormány és a.
Magyar Tudományos Akadémia vállvetett buzgólkodása következtében 1914. feléledt Berze-
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viczy Albert igazgatása alatt a római magyar tör
téneti intézet állami jelleggel a régi helyén.
Magyar törvénytár, 1. Corpusjuris Huvgarici
Magyar Tudományos Akadémia, 1. Akadémia.
Magyar Tudós Társaság, 1. Akadémia.
Magyar Turista-Egyesület, 1891 szopt. 26.
alakult éspedig oiyképen, hogy a Magyarországi
Kár pút-Egyesületnek 1888 dec. 28. óta fennállott
•budapesti osztálya önállósult. Az egyesület az
1910. évi átszervezés óta a Budapesten székelő
•anyaegyesületből és a közös tanács vezetése alatt
.álló osztályokból áll, melyek az ország bármely
helyén alakulhatnak és teljesen önállóan szervez
kednek. Ilyenek jelenleg az Esztergomi, Szittnya
(Selmeczbánya), Vagvölgyi (Trencsén), Tátra (Kés
márk), Mátra (Gyöngyös), Bükk (Miskolcz), Máramarosi, Szegedi és Szörénységi (Karánsebes) osz
tályok. Az osztályok minden tag után 2 K-t fizetnek
.az anyaegyesületnek, amiért minden tag az egye
sület kiadványát, a Turisták Lapját (eddig 26
évf.) megkapja. Az egyesület működésének tárgya
.a felsorolt osztályok területének kultiválása: át
jelzések létesítése, messzelatok ós menedékházak
•építése (Dobogókő, tátrai Ottó, Komlóhegy, KisKriván stb.), úti kalauzok kiadása (Budapest kör
nyéke, Mátra, Bükk-hegység, Vágvölgye, Selmecz
bánya stb.), kirándulások rendezése által. A M.
.25 óv alatt 326,749 K-t fordított turista-célokra.
Tagjainak száma 2900. Működése a hazai turista
ságnak nagy lendületet adott s hatása alatt újab
ban számos kisebb turista-egyesület alakult, ki
vált Budapesten. V. ö. Béri) József és Thirring
•Gusztáv, A M. 25 éves múltja, 1888-1913 (Buda
pest 191-4).
Magyarújfalu, kisk. Somogy vm. szigetvári
.j.-ban, (i9io) 318 magyar lak.; u. p. Lakócsa. u. t.
Teklafalu. — L. még Borsaújfalu.
Magyar Újság, politikai napilap, a szélsőbal
oldal közlönye. Szerkesztette 1867 ápr. 1-től 1868
jún. 20-ig Böszörményi László, ki majdnem
naponkint írt bele cikkeket; Kossuth levelének
közléséért sajtópöre volt, egy évi fogságra ítélték;
már ekkor súlyos beteg volt és fogságában 1869
márc. 24. megh.; ó utána Simányi Ernő volt a
szerkesztő; 1869 jan.-tól Irányi Dániel; 1870 jan.
Simonyi Ernő; 1871 jan. Hélfy Ignác; 1873-tól
ismét Irányi Dániel és 1874. Szederkényi Nándor.
Leginkább Kossuth levelei tették a lapot érde
kessé. Megszűnt 1874 végén és folytatása lett az
Egyetértés (1. o.).
Magyarürög, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban,
(i9io) 450 magyar lakossal; u. p. Ráczváros, u. t.
Pellérd.
Magyarvalkó, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi
j.-ban, (íoio) 1148 magyar és oláh lak., postaügy
nökség, u. t. Nagykalota. Alsó- és Felsögyurkucza, mely M.-hoz tartozott, 1910 óta Jósika
falva (1. o.) nagyközséghez tartozik. — L. még
Alsóvalkó.
Magyar vallás, 1. Magyar hit.
Magyarvár, Brassó vm.-ben a Nagykő havasTól a Tömös völgyébe kinyúló sziklaorom, mely
a tömösi szorost majdnem egészen elzárja. A M.
volt Kiss Sándornak utolsó hadállása 1849 jún.
19., amidőn 1300 székely 28,000 orosszal szembe
szállt s árulás folytán nagyrészt odaveszett. A
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megsebesült Kiss fogságba került. A hősök tiszte
letére a Magyar Mérnök- és Építészegyesület a M.
tetején emléket emelt.
Magyar viselet. Népünk ruházata ma is az az
öseredeti szkítna viselet, melyet eleink Ázsiából
hoztak. A népvándorlás korában a szasszanidakori.
(Kr. u. III—VII. sz.) perzsa befolyás, valamint a
Belső-Ázsiából ismételten kivándorló hunn-avartörök népek újabb elemeket vittek bele e viseletbe,
mely tovább fejlesztve, a keleteurópai honfog
lalás előtti turánok, magyarok, bolgárok, kozárok, kunok és besenyők általános viseletóvó vált
s nagyjában véve mai népies viseletünkben ma
radt meg. Ettől meg szoktuk különböztetni az
úri magyar viseletet vagy díszmagyart, melynek
egyik változata, a huszár-ruha ma már az
egész földkerekség díszruházatává kezd kifej
lődni. Sokan vannak, különösen festőink közt, kik
ezt nem is tartják igazi magyar viseletnek. Bizo
nyos, hogy népies viseletünkben több az eredeti,
régi alakjában megmaradt elem, ni'nt a dísz
magyarban ós amaz jobbau megközelíti az ősmagyarság viseletét emennél, de másfelől, ha a
dlszmagyarban vannak is nyugati elemek, alap
jában véve ez is a középázsiai s keleteurópai turánságtól veszi eredetét, egyes alkotórészel közö
sek a népies viselettel, az egésznek összeállítá
sában pedig talánmóg szembetűnőbben jelentkezik
a magyar szellem átalakító befolyása, mint
né
pies viseletünknél, melynek egyes formái llj.2, 2,
sőt 2Vj ezer év óta szinte megmerevedtek. A szűr
formája pl. már az ókori méd-perzsa dombor
műveken feltűnik s díszítése is, a pávaszemes
virágok, rózsák, tulipánok stb. a szasszanidakori
perzsa ornamentikának a maradványai. A Trajanus oszlopán ábrázolt jazig harcosok épp olyan
szétálló bő gátiját viselnek, mint a magyar paraszt
stb. Egy Dél-Oroszországban lelt IV—VI. sz.-beli
domborműves ezüst csészén pedig ctóZfa-szabású
felsővel van ábrázolva egy hunn-bolgár fejedelem.
A díszmagyar mente is a parthus wjarafo/é tovább
fejlesztése.
Közvetlen képes ábrázolatokban azonban jó
formán a XIV. sz. derekáig nem vagyunk képe
sek felmutatni a régi magyar viseletet. Mind
amellett ezek hiányában is nagyjában véve ké
pesek vagyunk a főbb ruhadarabok minémüségét
megállapítani, valamint azt az anyagot, melyből
készítették. Fövegül a karimátlan csúcsos süveg
szolgált, mely régi alakjában a népnél ma is fenmaradt. A felhajtott karimájú süvegnek is van
nak nyomai már az Árpádok első idejében.
Ami a hajviseletet illeti, tudjuk, hogy Vatha
pogány módra három fonatú üstököt eresztett,
amely szokás az avarok feltűnése előtt ismeret
len volt Európában, de a közép- és belső-ázsiai né
peknél, úgyszintén nyelvrokonainknál, a szibíriai
voguloknál ma is el van terjedve. A honfoglalók
nál azonban a nyírott fej volt elterjedve s csak a
nyugati szokások hatása alatt eresztettek az Ár
pádok korában hosszú hajat, amidőn a nyírott
fej már a szolgaságnak lett a jele; a XIII. sz.-ban
a hajba és szakállba gyöngyöt, ékkövet fontak;
maga a szakálleresztós ez időben a németeknél
mint magyar szokás volt ismeretes és többek közt
az utolsó Babenbergről, II. Frigyes osztrák her-
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cégről hagyták emlékezetül, hqgy haját .és sza
kállát magyar módon hordta, hosszura eresztve s
gyöngyökkel ékítve. A női fejviseletről kevesebbet
mondhatunk. A magyar főkötő, úgy látszik, a
régi közép-ázsiai cukorsüveg alakú fejrevalónak
(szőkele) az átalakulása; a XV., sőt a XVI. sz.-ban
is ez a ferdén hátrafelé nyúló főkötő még magas
volt s csak az utóbbi századokban vette föl mai
alakját. A leányok hajadon fővel jártak, hátul
hosszú fonatban eresztve le a hajat, mi az altáji
tatár leányok viseletét ma is megkülönbözteti
az Altáj vidékén mindinkább elterjedő orosz és
kinai viselettől; a homlok körül szalag v. párta
volt kötve, mely gyöngyökkel, ezüst pikkelyek
kel (pénzzel) lehetett díszítve, miként ama töröktatároknál, akiknél a régi viselet máig f enmaradt.
A felső ruhában nagy változatosságot állapít
hatunk meg, akár a ruha alakját és nagyságát,
akár pedig anyagát véve tekintetbe. A magyarok
régebbi hazájában sokféle becsesbőrü vadállat,
nyuszt, nyest, hölgymenyét stb. volt található;
a magyarok szorgalmasan vadásztak is rájuk a
legkülönbözőbb források egybehangzó tanúsága
szerint s oly bőviben voltak a becses bőröknek,
hogy Anonymus szerint még a gulyások és kaná
szok is nyusztbőrrel ruházkodtak. De a bőrruhák
mellett nagyon korán megismerték a nemezből,
abaposztóból, vászonból, sőt selyemből készült
ruhákat is. A vászon, még a régi szkítha-korszak
maradványa, melyet kenderből szőttek, ami a
szkltha földön Herodotos szerint vadon termett s
mint valami különös dolgot említi a görög író,
hogy a szkithák nem lenből, hanem ezen vad ken
derből készítenek szöveteket. A nemez készítését a
perzsa iparosok ismertették megőseinkkel s tőlük,
Korozménia felöl kapták a selymet is, mely a hon
foglalás előtti korban a keleteurópai turánoknál
sokkal jobban el volt terjedve, mint Európa Ny.-i
részeiben. Az aha finomabb posztóféle volt, mely
ugyanüyen néven ma is ismeretes a belső-ázsiai
mongoloknál. A IX. sz.-ban Ibn Roszteh szerint
a görögöktől szerezték be a ruhanemüekhez szük
séges szöveteket az Azovi-tenger melléki Keres
városban, hol szláv foglyokat adtak értük cserébe.
Amennyire a kelet-európai és kaukázusi viselet
VII—X. sz.-beli emlékeiből megállapítható, a
honfoglalók rövid felöltöt viseljek. A bokáig
érő hosszú felöltők különösen a kunok beköltö
zése után jöttek használatba.
A bokáig érő hosszú felöltőt azonban téli idő
ben egyenesen szükségessé tette az alsó ruha
hiányossága, mely a szkítháktól örökölt gátijából
állt. Ismerniök kellett azonban valami nadrág
félét is ; a szó eredetét nem ismerjük, csak annyi
bizonyos, hogy az oroszoknál is megvolt.
A lábbeli különböző fajtáiból a csizmát vagy
sarut hozta magával mai hazájába a magyarság.
A csizma szára körülbelül a térdig ért s mint egy
X. sz.-beli bizánci császár képén látjuk s a csor
nai honfoglaláskori leletből konstatálhatjuk, a
csizmafej és szár apró ezüst pitykékkel volt ki
rakva. A tulajdonképeni csizmát a nyugati népek
csak a népvándorláskori turánok útján ismerték
meg.
A magyar viselet emlékei, kivéve a honfogla
láskori és későbbi sírokban talált ékszereket, jó
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formán csak a XIII. sz.-tól kezdenek szórványo
san előfordulni. A régebbi időkből csak analó
giákat hozhatunk föl, melyek közül hozzánk
közelebb esnek a már említett déloroszországi s
a szentpétervári Bremitageban őrzött IV—VIsz.-beli ezüst csésze domborművű ábrája a ló
háton vadászó hunn-bolgárféle fejedelemmel; a.
nagyszentmiklósi kincs vitéze; a déloroszországi
s valószínűleg kunokat ábrázoló ú. n. csészetartó
szobrok; a kijevi falfestmények besenyőkkel;
bizánci miniatűrök lovas barbárjai; a kaukázusi
régi emlékek stb. Nálunk 1200 körül fordul elő
az első emlék, a kisbónyi templom oszlopfejének
domborműve, melyen a magyar viselet nyomafi
konstatálhatok. Valószínűleg az Árpádok korából
való még a Szt. Márk-templom egyik oszlopfején
ábrázolt magyar férfi és női fej. Német régészet
szintén ez időtájba, a XIII. sz.-ba teszik a ham
burgi ú. n. Attila-szobor idejét. A XIV. sz. elejé
ről való a szepesi falfestmény; Nagy Lajos korá
ból a Képes krónika, Szt. Simeon zárai koporsója,
Aquila János falfestményei az ország nyugati
részében s a magyar eredetű Kolozsvári M. szob
rász által készített prágai Szt. György-szobor..
Zsigmond korából valók a székelyföldi falfestmé
nyek, az aacheni magyar zarándokok képe stb.
A XV. sz. közepéről való egy miniatűr, mely
Szt. László és a kun birkózását ábrázolja; to
vábbá a bécsi Kunsthistor. Sammlungban vannak
ez időből kártyák magyar alakokkal. Ugyanitt
van Miksa császár «Triumphzug»-ja és aWeiszkunig»-ja, több helyt 1490—1517 körüli magyar
alakokkal. 1506-ból való Dombay J. armálisa ma
gyar ruházatú alakkal. A Jagellók korának emfókei közé tartozik Szt. István és II. Lajos magyar
ruhás képe Bécsben. A XVI. sz. derekáról valók
Bonftni krónikájának képekkel ellátott kiadásai
s ez időtől kezdődik a HaJlerek arcképsorozata,
melyet Boncz Ö. közölt a Turul IV. évfolyamában.
Mindezek többé-kevésbbé kútforrásul szolgálnak
a régi magyar viselethez, s kiegészíti ezeket két, az
Esterházy hercegek kincstárában őrzött, 1480—
1530 körüli virágos dolmány, melyek a hagyo
mány szerint Mátyás királyé és Oláh Miklósé
voltak. A XVI. sz. második felétől kezdve az em
lékek mind sűrűbben fordulnak elő.
Irtxtnlom. A magyar viselet történetével nem sokan fog
lalkoztak nálunk. A XIX. sz. elején Bikkesy Heinbnrger Jó
zsef adott ki egy 78 lapból álló gyűjteményt: a mnnka
Bécsben jelent meg 1820. (Pannoniens Bewohner in íhren
volksthümlichen Trachten), fent a következő mellékcímmel:
A Magyar és Horvát Országi Legnevezetesebb Nemzeti
Öltözetek Hazai Gyiijteménie, A Természet után rajzolta.
Egy Tiszt a Cs. K. Ingén. Karból. Kiadta Timlich Károly
Bétsben 1816. Azután egész a 60-as évekig alig történt
valami e téren. A Vasárnapi Újság 1860. és 1861. évf. Vizkeleti Béla közölt cikkeket s rajzokat a magyar viseletről.
Ugyanő és Kővári László a Magyarország képekben c. mtt I.
kötetében, 1867; Rómer Flóris egypár becses adalékot tett
közzé az Arca. Közi. VIII. kötetében. Újabban Bonca Ódon
{Arch. Ért. V—VII., 1885—87. évf.) foglalkozott régi vise
letünkkel; Szalay Imre becses képanyagot gyűjtött őssze,.
míg Radvánszky Béla báró a Magyar háztartás emlékei c.
müvében a XVI—XVIII. sz.-i oklevelekben levő anyagot
dolgozta föl. Összefoglaló munka : A magyar viseletek tör
ténete. A képeket rajzolta Nemes Mihály. A szöveget írta.
Nagy Géza. Budapest 4.-r. 40 színes és 71 fekete táblávai.
Kiegészítik ezt Szendrey János müvei : Magyar viselet
képek címeres leveleinkben. Arch. Ert. 1892. évf. és kü
lön lenyomatban, 105 képpel. A magyar viselet tört. fej
lődése. Budapest 1905. 6 tábla és 174 szöveg közti kép.
Adatok az erdélyi női és férflviselethez a XVIL sz--ban
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épúgy, mint a királyi halászoknak, vadászoknak.
De amikor a tatárjárás után az ország elszegé
nyedik, lassankintelveszik tőlükabirtokokat. Még
Magyarvista (azelőtt: Vista), kisk. Kolozs négyszáz évig azonban valahogy megélnek és csak
vmegye nádasmenti j.-ban, (i9io) 1400 magyar a XVII. sz.-ban tűnnek le. Mivel ott vannak min
denütt, ahol szomorúság v. vígság esik, a harc
és oláh lak., u. p. és u. t. Magyarnádas.
Magyar víz v. magyar királyné vize, 1. Aqua mezőn és a lakomán, nem egy krónikásunk kény
telen megvallani, hogy sok nevezetes dolgot éppen
regináé Hungáriáé és Gutavíz.
Magyary Géza, budapesti egyetemi tanár, a azoktól az énekesektől hallott. Ám azért mélyen
perjog művelője, szül. Alsólóczon (Pozsony vm.) lenézik őket. Lenézték már a hittérítés előtt is,
1864 szept. 16. Korábban a nagyváradi jog amikor az éneklés, muzsikálás az augsburgi üt
akadémián volt jogtanár, innen hivatott meg a közetből csúfosan hazatérő gyászmagyarok dolga
budapesti tudomány-egyetemre. 1905-ben a Ma volt és még jobban lenézi őket a keresztény kor.
gyar Tud. Akadémia levelező tagjává válasz Sőt egy darabig zsinatilag tilos volt az is, hogy
totta. Főbb müvei: A kiadói ügylet (Budapest pap alamizsnát adjon nekik és úrvacsorához bo
1893); A cheque (u. o. 1895); A biztosítási ügy csássa őket. Igaz másfelől, hogy nem mindig él
nökök képviseleti minősége és jogköre (u. o. tek a legerkölcsösebb módon. Az Anjouk és utóbb
1896); A magyar polgári per-rendtartás alap Zsigmond király alatt lelkükben és hangszerükön
tanai (u. o. 1898); Feíebbezés és felülvizsgálat a épúgy visszhangzott minden esemény, mint az
polgári perrend tervezetében (u. o. 1900); A ma- Árpád-házi királyok idejében. Dalolnak Zách Fe
gyár polgári .perjog nemzetközi vonatkozásai liciánról és arról, hogy II. Károly királyt mikép
(ú. o. 1902); Értékpapírok a polgári törvény- gyilkoltatja meg orozva két fejedelmi asszony,
könyv tervezetében (u. o. 1902); Á perbeli beis Hédervári Kont Istvánról stb. Amikor ez időtájt,
merés (u. o. 1906); Újabb irányok a nemzetközi a XIV. sz. alkonyán közénk jött a cigány, itt már
perjogban (u. o. 1907) stb. Főműve: Magyar pol általánosan el volt terjedve a zene. Nem igaz te
hát, hogy ők tanítottak minket a zenei mester
gári perjog (u. o. 1913).
ségre ; nem igaz, hogy a mi nótakincsünk az ő
Magyary-Kossá Gyula, orvos, 1. Kossá.
agyukban született. Ellenkezőleg, ők lestek el —
Magyar zászló, 1. Magyarország.
Magyar zene. Mint minden nemzetnél, a ma igaz, hogy csodálatra méltó érzékkel — azokat
gyarnál is a zene ebben a sorrendben bontakozik a dallamokat, amelyeket a magyar citerás, sípos
ki: először csak istent szolgálja (vallási ének), az szórt világgá. Az sem áll, hogy a cigány hozta
után a nemzetet (történeti ének), végül az egyént volna ide a hegedűt és a cimbalmot. Amannak
(a tisztára személyes érzésből fakadó zene). Azok őse, a fidula és a rebek nevű hangszer, már jó
a népek, araetyek hazánk területén a IX. sz. vége val korábban itt volt Európában, mint a cigány.
előtt laktak, zenét nem hagytak ránk. A IX. sz. A cimbalmot sem a cigánytól kaptuk. Német és
végén bejövő magyarságot teljes zenei sivárság olasz utakon jutott el ho:.z.ink.
fogadta. Ami azóta lett, az ennek a fajnak a
Hunyadi Mátyás alatt virágzik a tudomány és a
müve. A hét vezér maga készít énekeket a hon művészet. A király visegrádi kápolnájában ezüst
foglalás gyönyörű tetteiről. Táltosok énekelnek, sípos orgona szólott, az udvari zenekart a pápá
amikor áldoznak és amikor temetnek. Ezek az nak Rómából jött követe is megbámulja. De min
ősi pogány énekek hosszú életűek voltak. Szint denekfölött becses az, hogy Mátyás udvaránál a
úgy a pogány időknek más maradványai: a lantosok, amikor a kenyérmezei hőstettről és más
templomi szertartáshoz tartozó táncok, amelyek nagy eseményekről meséltek, a nemzet nyelvén,
ellen még háromszáz évvel a keresztény hit föl magyarul énekeltek. Sajnos, mindabból a sok dal
vétele után is (IV. László alatt) tiltakoznia kel ból, amely a magyarok bejövetele óta elmúlt hat
lett a budai zsinatnak. Előzetesen kikelt a pogány száz esztendőben termett, nem maradt meg egyet
énekek ellen 1. Béla alatt a fehérvári gyűlés és len egynek sem a melódiája. A nemzeti művelt
Kálmán király idejében az esztergomi zsinat. ségnek e fontos időpontjára, a XV. sz. második
Amikor a magyarság zöme már Jézust imádja, felére esik az első nyomtatott ének megjelenése.
a latin éneket, amelyet az idegen térítők maguk Szt. István jobbjáról szól és Nürnbergben látott
kal hoztak, újra meg újra túlharsogni igyekszik napvilágot. Csak szövege maradt meg, zenéje el
a pogány lázadók dala. Az ősmagyar éneknek va veszett. Dallamunk, amely ki van nyomatva és
lami sajátszerű zamata lehetett. Idegen ember megmaradt, nincs korábbi, mint XVI. sz.-beli,
meglepődött rajta. Amikor Szt. Gellért, az első sem egyházi, sem világi.
csanádi püspök egy búzát őrlő leány énekét hallja,
Már 1551-től kezdve tudomást vesz a külföld ia
mint idegen — velencei — ember, szokatlannak a zenénkről. Magyar táncok, ú. n. Passamezzo-k,
találja a magyar dallam lejtését. A nagy püspök Ongaro-k, ugrós táncok sorra fölbukkannak ant
idejében Szt. István Csanádon iskolát alapit, ahol werpeni, strassburgi. velenczei és más gyűjtemé
Waltlier atya tanít éneket. Bár ilyen módon a nyekben. Az ezeket megelőző legrégibb táncokról
XI. sz.-ban volt már énekiskolánk, a kóbor dalo — figuráikról, zenéjükről — sejtelmünk sincs.
sok zöme iskolázás nélkül termett. A legtöbb ének Említik a XIV. sz.-ból a kelevéz- és kopjatáncot,
persze fegyverzajról szólott: Töhötöm, Bulcs, Bo későbben járja az erdélyi hajdú-tánc és az úri pa
tond bátor kalandozásairól. Később a cserhalmi lotás, mlg a verbunkos alig másfélszáz éves, a
diadalról és hasonló tárgyakról. Hegedősök és ig csárdás és a körmagyar pedig a XIX. sz. termékei.
ricek, lantosok és kobzosok viszik széjjel. Ezeket
A Jagellók alatt sem állott be hanyatlás a ze
jól tartják a fejedelmek, adnak nekik jószágot, | nében. Úgy H. Ulászló, mint II. Lajos sokat kolArch. Ért. XXVII—XXvm. évf. 1S07—1908. 9 és 12 képes
melléklettel. Ezekhez járal Nemes Mihálytól esry rövid
kézikönyv: A magyar jelmez és fejlődése. Tud. Zseb
könyvtár.
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tött erre a célra. Sőt közvetlenül a mohácsi ka XVIII. sz. végétől egészen 1848-ig írják a sok ver
tasztrófa előtt még olyan udvari zenészei voltak bunkost, palotást, hallgatót. Főként pedig őrköd
II. Lajosnak, mint Wülaert Adrián és Stolzer nek a magyar nótakincsre. Az egyik izsépfaM
Tamás. Körülbelül száz évvel későbben a pozso nemes Lavotta János, aki Csokonai dalait ismegnyi templomban ott találjuk, mint zeneigazgatót, zenésíti. A cseh származású, de teljesen magyarrá
Bockshorn Sámuelt, aki amazokhoz hasonlóan lett Csermák Antalt korának legműveltebb olasz
az európai nagymesterek színvonalán csinált mes és francia hegedűseivel szokás együtt emlegetni.
teri, szinte túlbonyohüt miséket és világi zenét. Segített a csárdás friss részének kialakításá
A XVI. és XVII. sz.-ban nyomatják ki különben ban is. Túlélte őt Rózsavölgyi Márk, egyike az
először a protestánsok, azután a katolikusok az elsőknek, akik a körmagyarhoz zenét írtak. La
eddig csak kéziratban lévő v. szájhagyomány út votta mint karmester is tengődött (havi tizenöt
ján fenmaradt ájtatos énekek gyűjteményeit. forint fizetéssel!) a Kelemen-féle színtársulatnál,
Egyik a másikat éri. Megjegyezzük, hogy kézira amely 1793. előadja az első — inkább csak nyel
tos egyházi énekeink — kódexek — vannak már vére — magyar daljátékot, a Pikko herceg és
a XIII. sz. óta. Mindkét felekezet zenéje hatott a Juttka Perzsi-t. Zenéjét Ghudy írta, gr. Erdődy
magyar világi dalra: a kat. ének inkább melo Jánosnak pozsonyi házi karmestere. Fájdalom, a
dikus, a protestáns zsoltár inkább ritmikus irány jóval komolyabb operaszerzők, mint már a XVII.
ban. Amikor I. Ferdinánd egy kis helyet szorít az sz.-ban a pozsonyi Knsser János Zsigmond és a
Isten házában a magyar éneknek is (megengedve, XVIII. sz. végén a kismartoni Weigl József, el
hogy áldozás után szabad legyen magyar respon- szakadtak innen és külföldön hozattak színre dal
zóriumot énekelni), a templomi áhítatba egyre müveiket. Mindkettőnek nevezetes szerep jutott
nemzetibb szellem költözik. Ennek a Habsburg a német opera történetében. A XVIII. sz. végén
házból való királyunknak ajánlotta Tinódy Se és a XIX. sz. elején dolgozó műdalszerzők (Fasz,
bestyén Króniká-ját, azokat a túlnyomólag tör Spech stb., akik sok hangszeres zenét is írtak)
téneti énekeket, amelyeket Kolozsvárott kinyo nemcsak névre, hanem stílusra is túlnyomólag
mat. Tinódy csak naturalista volt, ellenben kor idegenszerűek. Az első magyaros dalmüvet, Rutársa, az erdélyrészi Graeriits-Backfort Bálint, zitska. «Béla futásá»-t Kolozsváron mutatták be
aki magyarnak vallja magát, oly művészi szín 1833. Ez a darab a négy évvel később megnyílt
vonalon komponált és játszott, hogy e hangszer Nemzeti Színház deszkáira is bevonult. Inkább a
ben virtuózsága megnyitotta neki az utat feje népies alakzatokra, mint műformákra támaszko
delmi udvarok, Bécs, Lengyel-, Német- és Fran dik. A nagyméretű dalművet csak Erkel Ferenc
ciaország felé. Nagy kegyelettel temették el utolsó Báthory Máriá-jától, 1840-től keltezzük. Teljes
állomásán, olasz földön, Padovában. Ugyancsak a hódolattal kell lennünk Erkel fényes képességei
XVI. sz.-ban kelt feltűnést a lantnak egy má iránt, akinek jóformán a semmiből kellett egy
sik nagy mestere, a pozsonyi Keusiedler János, magának megteremtenie a magyar monumentá
aki művész is, elméleti tudós is volt.
lis zenét. Sarolta című víg operáját kivéve, a
A XVII. sz. alkonyán már színjátékban is szól többi nagyszabású dalművében, amelyeket a
a dal. Nótáznaka Felvinczi György társulatánál, nBáthory Mária» után a negyvenes évektől a
amelynek I. Lipót adott játszási engedélyt. De sok nyolcvanas évekig írt, a Hunyadi László-ban,
kal gazdagabb az a daltömeg, amelyet a Rákóczi Bánk bán-ban, Dózsa György-ben, Brankovicskor hoz felszínre. Ebben a kuruc-korszakban szü ban, a Névtelen hősök-ben és István király-ban
letik a Rákóczi-nóta, alkalmasint régi lovassági a magyar történelem eseményeit zenésítette meg.
jelzésekből, amint Ponori Thetvrewk Emil véli, Nemzeti imádságunknak, a Kölcsey-féle Him
nem pedig a tábori cigányok, Barna, Ginka (a nusznak zenéje is az ő ihletéből fakadt. Kor
hódítóan hegedülő Panna nagyatyja) és Cédron jó társa, Mosonyi ,Mihály úgy operáiban, a Szép
voltából. Sorra születnek a XVII. sz. végén és Ilonká-ban és Álmos-ban, mint zenekari és zon
a következőnek hajnalán a szebbnél-szobb zenei goramüveiben a magyaros modort az első ütemtől
ereklyék -. a «Haj Rákóczi, Bercsényi!», a «Patyo- az utolsóig következetesen keresztülviszi. Wag
lat a kuruc)), az KŐSZÍ harmat után» stb. Ezeket ner Richárd, amikor Budapesten járt, Mosonyi
és valamennyi katona-dalunkat a következő cso Tannlmányai-nak egyik darabját Bach praoluportba oszthatjuk: a kuruc-kor (XVII. és XVIII. diumaival egyenrangúnak mondta. Mosonyi ne
sz. eleje), az 1716-18-iM török háború, az 1756— veltje, Mihalovich Ödön, a legújabb drámai ós
1763-iki hétéves háború, az 1788—89-iki török szimfonikus stilus magyarországi úttörője. Egyik
háború és az 1848—49-iki szabadságharc körüli dalművében Arany János Toldi szerelmének ál
énekek. Szemben a történeti énekekkel és harci lított hatalmas zenei monumentumot.
dalokkal állnak a XVI. sz.-tól kezdve a virágéne
De még az Operaház megnyílása előtt, a régi
kek. Instrumentális zeneszerzők sűrűbben a XVIII. Nemzeti Színház műsorán is egyre jobban fegyel
sz.-ban jelentkeznek. Ha Verseghy Ferenc a költő mezett zeneköltők nevei jelentek meg. Köztük
(aki zenét is írt) szót emel a cigány szabados, nem vannak: a külföldön is szereplő Bartai András,
szigorúan kóta szerint való játéka ellen, a ma azután Bognár Ignác, aki Petőfit is megzenésíti,
gyarság mégis hálátlan lenne, ha emlékezetéből Császár György, az igen kedvelt Kunok szer
kitörülnó a cigány Bihari Jánost, aki a Rákóczi zője, a Fóti dal révén is népszerű Them Károly,
nótával — már induló-alakban — lelkesül a ke az érdekes Fáy Gusztáv, a kamarazene-, hegedűdélyeket és akinek játékán a messze tájékról való ós f érünégyes-irodalom terén is kiemelkedő Hű
idegen is elbámul. Ugyanakkor köszönt zúgó taps bér Károly. Körülbelül ez a csoport egyengette a
három tanult, nem-eigány hegedűst is, akik a| magyar dalmű útjait, túlnyomólag közel is voltak
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'mint igazgatók, karmesterek és operabírálók a fecském világjáró hegedűsének Arany János is
színházhoz, amely első terméseit is nekik köszöni. szentel egy költeményt. Lisztet viszont Vörös
A zongora-irodalom két fényes tehetsége, a po marty köszönti szép versben. Liszt nem mellőzi
zsonyi Hiimmél Nepomuk János és a pesti Heller a magyar nótát, amikor elénk tárja Szent Erzsé
István, külföldre vetődött, de ugyané hangszer iro bet legendáját; a magyarság szomorú ós fenkölt
dalmának két másik képviselője, Székely Imre ós napjain eszmélkedik Hungária című nagy zéneZimay László müveiből bebizonyosodott, hogy a 'kari müvében é3 a Rákóczi-nóta szilánkjai jelent
magyar ritmus és harmónia mennyire kiftnomit- keznek a ((koronázási misébens. Végül lelke utolsó
föllobbanásaként a Haj Rákóczi, Bercsényi-t idézi
• ható.
A népdal-irodalom tovább virul. Egressy Béni, fel királyhimnuszában. Liszt halála óta közel har
aki a Szózat zenéjét írta és Simonffy Kálmán gaz minc óv múlt el. Azóta és mostanában az új nem
dagítják; Petőfi és Tóth Kálmán versei zenei zedék magasrendű iskoláztatáson megy át ós
díszben kezdenek szájról-szájra járni. Egressy so szinte r rohamos a fejlődés a technikai és szellemi
kat is dolgozott, gyorsan is. Szövegkönyvekot ír elmél\ edésben.
Erkelnek, tömérdeket fordít, népdalokat, induló
Magyarzsákod, kisk. Udvarhely vm. székelykat, hallgatókat komponál és még aznap, hogy keresztúri j.-ban, (i9io) 769 magyar lak.; u. p.
Petőfi március 15-én elszavalja a Talpra ma Segesvár, u. t. Szásznádas.
gyar-t, ő sietve megzenésíti és néhány órával rá
Magyarzsombor (azelőtt: Magyarnagyzsomeste már éneklik a Nemzeti Szinházban.
bor), kisk. Kolozs vm. hidalmási j.-ban,(1910) 856
A XIX. sz. legnevesebb európai hegedűsei közül oláh és magyar lak., posta- és távbeszélőhivatal.
Magyelóna, 1. Magelána.
sokan, olyanok, akik német, francia, angol, orosz
Magzás mOv.), az egyéves, de kivált a kétéves
földön hangversenyeztek és tanítottak, a magyar
föld szülöttjei és magyar embernek, a pesti szár növények időnek előtte, tehát az utóbbiaknál
mazású, de utóbb Bécsben megtelepedett Bölim már az első évben való magfejlesztése, ilyen a
retek, répa, cékla, káposzta ÍÖ.-a.
Józsefnek az iskolájából kerültek ki.
Ha véreink közül egyik-másik elhagyott is, jöt
Magzat (foetus, fetus), a fejlődő ember neve
tek viszont zeneéletünk megtermékenyítésére ide a méhen belüli élet későbbi szakában, midőn már
genek. A lembergi Doppler Ferenc közösséget vall az amnion üregében szabadon mozog. Ez kb. a
u magyar érzéssel és megírja a fülünknek rokon 4. hónap kezdetére esik. L. Embrió.
szenves dalműveit, élükön az Ilká-val, míg testMagzatburok (embrionális burok), a méh üre
Térétől, Doppler Károlytól (aki különben jeles gében lévő magzatot körülvevő tömlő, mely víz
fuvolás, csakúgy, mint a másik) a hatásos férfi zel, a magzatvízzel (liquor amnialis) van kitöltve.
karok egész sorát kapjuk, így a Petőfi Honfi- Voltaképen három hártyából, burokból áll: a
dal-át. A világzene mesterei közé sorozza a his legbelső az amnion v. bárányhártya, második
tória Volkmam Róbertet, aki Szászországból köl a chorion (1. o.) v. bolyhos burok, legkülsőbb a
tözött ide és közel negyven évet töltött nálunk. decidua v. hullóburok (1. o.) A burkok a méhVálasztékos ízlésű tanítványokat nevelt, példa rá fallal össze vannak nőve ; a szülés alkalmával a
Szabados Károly, akinek Viorá-ja az első iga méh feszítő hatása alatt megrepednek (1. Ma-gzatzán művészi magaslaton álló magyar ballet. Volk- burokrepedés), a méhfal összehúzódása folytán
mann jóindulattal igyekezett bevinni néhány mű pedig arról leválnak, s a magzat megszületése
vébe, a Visegrád-ba, a Magyar vázlatok-ba, a Ma után a méhlepénnyel együtt megszületnek (1. Szü
gyar dalok-ba egy kis faji levegőt a környezeté lés). Néha előfordul, hogy valamely ok miatt a
ből. Patachich püspök nagyváradi zenekarát ve burkoknak egyik v. másik része visszamarad;
zetik Haydn Mihály és dittersdorfl Ditters Károly; ez baj, mert az elhalt burok a baktériumok szá
az Esterházy hercegek kismartoni karnagya és mára jó táptalaj. Ezért a szülés után a burkok
házi zeneköltője Haydn József, aki itt alkotja re mindig gondosan megvizsgálandók, hogy nem
mekműveinek egy részét; a Brunswickok marton szakadt-e le róluk valami.
vásári birtokára ellátogat Beethoven; Esterházy
Magzatburokrepedés, a magzatot fedő burkok
Károly János grófnak cseklószi birtokán találjuk megrepedése a szülés alkalmával; rendszerint
Schubertet, akinek egy-két vonósnégyesén is nyo magától bekövetkezik. L. Burokrepesztésmot hagy a magyar vidék; a Rákóczi-indulónak
Magzatelhajtás v. magzatüzés, a terhesség
a pazar színekben való orkesztrálását Berlioz bűnös szándékból történt megszakítása, szemben
Hektor bemutatja személyesen; a székesfehérvári az anya megmentése miatt az orvosok által meg
szinházavatásra magyar nyitánnyal kedveske indított mesterséges elvetéléssel (1. Abortus). A
dik Marschner Henrik, aki Pozsonyban zenetanltó M. megállapítása részben az anya, részbon az el
ós utóbb a legnagyobb német dalmüköltők egyi távozott magzatrészek vizsgálatával történik. Ab
kévé fejlődik; a legutolsó nagy szimfonikus, szolút bizonyítékot csak az utóbbi szolgáltat,
Brahms is megilletődik a népzenénkben rejlő finom amikor azonban néha 1—1 alig látható kis mag
hangulatokon. A legmodernebb zenekari és zon zatburokfoszlány mikroszkópos vizsgálata is ele
gora-technikát a doborjáni Liszt Ferenc — régi gendő. A M. rendkívül elterjedt bűntény, aminek
magyar család sarja — közvetíti nekünk s maga oka részben a társadalmi felfogásban, részben a
is tovább szövi az egész világ számára. Magyar gazdasági viszonyokban, sőt a tudatlanságban
vér kering a zongorára és részben zenekarra irt rejlik. Az elhajtást részben belső szerekkel, rész
rapszódiákban, indulókban, a Petőfinek, Mosonyi- ben külső erőszakkal idézik elő. Mindezek az el
nak és a hegedűjátékáért ünnepelt Reményi járások két csoportra oszthatók: 1. olyanok,
Sdének szóló darabokban. Reményinek, a Repülj amelyek a méhizomzat összehúzódásait s ezáltal
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a magzat kitolását, megszületését idézik elő, magzat háta rendszerint oldalra fordul, még pe
2. amelyek a magzatot megölik, a méh aztán a dig gyakrabban balra, ez az I. állás, ha jobbra
holt magzatot kitolja. Úgy a belső szerek, mint van fordulva, ez a II. állás. Ha pl. a szülészek
a külső erőszakos beavatkozások közt vannak I. koponyafekvésröl beszélnek (a leggyakoribb
olyanok, amelyek az 1. módon hatnak, s olyanok, eset), ez alatt azt értik, hogy a magzat hossz
amelyek a 2. módon, sót vannak olyanok is, tengelye a méhével párhuzamos, az elől fekvőamelyek mind a két hatást kiváltják. A nép kö rész a kis kutacska, a magzat háta a méh bal
rében elterjedt M.-ra használt szerek (abortiv- oldalán van.
szerek) rendszerint erős mérgek, amelyek, mire
Magzati vérkeringés. A magzati (foetalis,
a kívánt hatást előidézik, már az anyát is halá embrionális) és a születés utáni vérkeringés kö
los veszedelembe döntik; alkalmas magzatüzö zötti különbség oka az, hogy a magzat nem lé
szerünk nincs is. Az erőművi behatások, amelyek legzik, tüdeje nem működik és ezért az oxigén
főleg a magzatnak a hüvelyen, nyakcsatonián és szénsav kicserélése a méhlepényben törté
keresztül történő megsértéséből állanak, azért ve nik. Kiindulva a méhlepényből, a vér a követ
szedelmesek, mert 1. az anyát is súlyosan, sőt ha kező utat járja be: a köldökzsinórban futó köllálosan megsérthetik, 2. mert megfertőzik a méh- dökgyüjtőéren át a magzat testébe jut; a kölüreget s vérrnérgezésre vezethetnek. A M. leg dökgyüjtőér a máj alá megy, itt egyrészt a
veszedelmesebb abban az időben, midőn a méh máj ereivel ömlik össze, másrészt tovább megy
lepény már kead kiképződni (3. hónap), mert s az alsó fögyüjtőérbe önti a vért. Az alsó főilyenkor a méhlepényből igen könnyen maradnak gyüjtöér a vért a szív jobb pitvarába viszi,
vissza részletek, amelyek az életveszélyes fertő ahonnan a pitvarok sövényén lévő ovális nyí
zésnek jó tápanyagot nyújtanak. Pedig a házas láson át a bal pitvarba jut. Innen a vér a bal
ságon kívüli M.-ok, valamint a terhesség miatti kamrába megy s a főverőér (aorta) útján a testbe
öngyilkosságok legnagyobbrészt erre az időre es vitetik szét. A jobb pitvarba ömlő másik gyüjtőér,
nek, midőn a második elmaradt havi tisztulás a felső gyüjtőér a test felső feléből összeszedett,
a terhesség jelenlétét az anya előtt bizonyossá már elhasznált vért hozza a szívbe. Ez a vér
teszi.
tömeg a jobb pitvarból a jobb kamrába s innen a
A Btk. szerint a teherben lévő nő, aki méhmag- tüdőverőérbe megy; mivel azonban a tüdő még
zatát szándékosan elhajtja, megöli, v. azt más ál nem működik, a vér a tüdöveröérből nyíló ve
tal eszközölteti, ha házasságon kívül esett te zetéken, az ú. n. Botalli-féle éren át szintén az
herbe, 2 évig, különben 3 évig terjedhető börtön aortába jut. Vissza a méhlepénybe a két köldöknel büntetendő. Ugyanígy büntetik azt, aki a verőér viszi a vért. Ezek a medencéből hajolnak
M.-t a teherben lévő nő beleegyezésével követi el, fel a hasfalon, a testből a köldökön lépnek ki s a
ha pedig nyereségvágyból tette, 5 évig terjed köldökzsinóron át jutnak a méhlepénybe. A szü
hető börtön a büntetés. Aki a teherben lévő nő letés után a köldökzsinór átvágása s a lélegzés
magzatát annak beleegyezése nélkül, szándéko megindulása folytán a viszonyok megváltoznak;
san elhajtja vagy megöli, 5 évig terjedhető fegy a speciális magzati erek elzáródnak, kötőszöveti
házzal büntetendő, ha pedig ezáltal a teherben zsinegekké alakulnak át s a vérkeringés a fel
lévő nő halálát okozta, 10—15 évig terjedhető nőtt emberben található útra terelődik. V. ö.
Nagy L., Fejlődéstani jegyzetek, II. k.
fegyházzal büntetendő. (Btk. 285., 286. §.)
Magzatkor, a méhen belül fejlődő ember azon
Magzatfekvés (situs) kifejezi a magzat hossz
tengelyének irányát a méhüregben, ami szülé időszaka, midőn már magzatnak nevezhető, tehát
szeti szempontból igen nagy jelentőségű. Ha a a 4 hónap kezdetétől a születésig eltelő idő.
magzat hossztengelye összeesik a méh tengelyé
Magzatszurok (meconium), az újszülött bél
vel, egyenes vagy hosszfekvésről, ha a két ten sara ; zöldesfekete, aromás szagú, szurokszerű pép,
gely egymásra merőleges, harántfekvésről, ha mely a máj által termelt epefestékekből, epesa
pedig egymással szöget alkot, ferde fekvésről be vakból, cholesterinből, továbbá a magzat által
szélünk. Ezenkívül az «előlfekvő rész» szerint, lenyelt magzatvízből származó pehelysejtekböl s
azaz hogy a magzat melyik testrésze fekszik a végül a bélnyálkahártya levált hámsejtjeiből és
méhszáj felé, a hosszfekvésnél megkülönbözte váladékából áll. Mivel a méhen belül baktériu
tünk fejfekvést és medencefekvést. Szülészeti mok nincsenek, a magzat belében sincs rothadás
szempontból a magzat helyzetének még ponto s így a M. ment minden olyan bélsáralkatrésztől,
sabb meghatározása is szükséges, ezért a fej ami a rothadásnúl képződik. A M. képződése a 6.
fekvésnél még aszerint, hogy a fej a nyakban holdhónap kezdetén indul meg; születéskor menymennyire van behajtva, megkülönböztetnek ko nyisége kb. 50—100 gm. L. Bélsár.
ponyatartást (amidón n, kis kutacs az elől fekvő
Magzatüzés, 1. MagzateUiajtás.
rész, ez a normális) fejtetötartást, homlok- és
Magzatüzö szerek (aborliva, ecbolica), növé
arctartást. A medencefekvésnél pedig far- és nyi részek, miket a nép és kuruzslói elvetélés cél
labfekvésröl beszélünk. Míg a magzat kicsiny, jából használnak. Ilyenek a drasztikus hashajtók
helyzetét meglehetősen szabadon változtathatja; (senna, aloe, jalapa) s izgató gyantás, olajos nö
a terhesség végén azonban az esetek 99'5%-ában vények (sabina, thuja, ruta, sáfrány), melyek méha magzat
egyenes fekvésben van, s a szüléskor vérzést idézve elő, leválasztják a lepényt s el
97°/ 0 - nan a fej az elölfekvö rész, 95°/0-ban ko ölik a magzatot. Azután néhány idegméreg, amely
ponyatartással. A M.-sel össze szokták vonni a a méh ideg-izom elemeit izgatva görcsös össze
magzat állását (positio), ami alatt a magzat há húzódásokat indít meg (anyarozs, chinin, hydrastának helyzetét értjük. Egyenes fekvésnél a tis, pilocarpin). Az eljárás az anyára mindig ve-
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ezedelmes, mert az elvetélés csak súlyos általá
Mahádeva (szanszkrit) a. m. nagy isten, Rúdra
nos mérgezés - közben • következik be, • elégtelen -:SLva vagy Visnu. Nőnemű i végzettel Mahádevi
méhszájtágulás esetén gyakran méhrepedéssel. a. m. nagy istennő, Párvati v. Laksmi. így hív
ták az ind királyok feleségei közül az első háremMagzatvesztés a. m. abortus (1- o.).
Magzatvíz (liqour amnii), a magzatburkok ál hölgyet.
Mahaify, John Pentland, angol történetíró, szül
tal képezett zsákot kitöltő folyadék, melyben a
magzat úszik s mely a magzatot külső erőművi 1839 febr. 26. Vevey mellett. Dublinben tanult s
behatásoktól megvédi. Részben az anyából, rész 1869—1900-ig az ókori történet tanára, majd
ben a magzatból képződik, mert a magzat vize 1902-ig az egyetemi tanács titkára volt Dublin
letét beleüriti. Mennyisége kb. ' / a - 1 liter, de ben. Nagyszámú művei közt legkiválóbbak: Social
kóros körülmények közt sokkal több (8—9 liter life in Greece from Homer to Menander (1874) f
hidramnion) v jóval kevesebb is lehet; a szülésnél Greek antiquities (1876, magyar fordításban:
Ógörög élet); Rambies and studies in Greece (5.a méhszáj tágításában nagy szerepet visz.
Magzatvizeifolyás a szülésnél akkor követ kiad., 1907); History of Greek classical literakezik be, ha a burok megrepedt. Ez rendszerint ture (4 kiadás 1003); Alexander's empire (4. ki
magátől történik meg, utána a szülés gyorsabb adás 1890); Silver Age of the Greek World
(1906); What have the Greeks done for Modernt
lefolyást vesz fel.
Magzatvízfolyas (hydr.orrhea uteri amnialis) Civilization ? (1909).
akkor keletkezik, ha a burok a megindult szülőMahaga, az Izabella- vagy JSasiZaM-szigetek
fájások hatása alatt, v. más okból megreped, de egyike, közel a Fiüppi-szigetekhez.
a magzat nem születik meg. Ilyenkor a magzat
Mahagóni (növ.), 1. Mahagoni-fa, Pteroxylon
víz lassankint teljesen elfolyik, úgy, hogy a bu és Khaya.
rok üres zsákká lesz; mindazonáltal a terhesség
Mahagoni-fa (nőv.) néven többféle fát említe
normális lefolyású lehet.
nek, ú. m.: 1. valódi M. vagy Acajou-fa, mely a
Magzó kor (nőv.), a növények virágzó és mag Nyugat-Indiában és Közép-Amerikában otthonos
termő kora. A fünemü növények magzó kora Swietenia Mahagóni nevű fától ered s melynek
még csírázásuk esztendejében v. általában hamar a kereskedelembén a termőhelyek szerint elneve
beáll, a fáké bizonyos magasra növés, illetőleg zett több fajtáját különböztetik meg (mint: Cuba-,
nagyobb kor után, különböző időben, végre az Domingo-, Honduras- stb. M.). A M. világosabbú. n. százesztendős áloé (1. Agavé) egyszeri mag- sötétebb fahéjszínü vagy vörös-barna, a levegőn
zásával az egész tő elpusztul.
feltűnően sötétedő. Egyike a legbecsesebb trópusi
fáknak, melyet a bútor- és müasztalosságban,
Magzsinór (növ.), 1. Mag.
Mahabalipur (Mahavellipur), falu Madrasz még pedig többnyire furnirfának használnak. E^
indiai angol kormányzóságnak Csingelput kerü fa kérge az amurani-kéreg, mellyel néha a kininletében, a tengerparton. Híresek M.-nak többnyire kérget hamisítják s melyet termőhelyén szintén
az utolsó buddhista korból való barlang-temp váltóláz ellen használnak; 2. Gambia-M. (a. m.
cailcedrafa, Madeira-M.), ez a Szenegambiában
lomai.
Mahábhárata, híres ó-ind eposz címe. Tar otthon 3S Khaya (Swietenia) senegalensis gesztje;
talma szerint az ind mondák és bölcselet enciklo hasonlít a valódi M.-hoz, de sötétebb vörös-barna.
pédiája inkább, mint határozott események elbe Ép úgy alkalmazzák, mint az előbbit; 3. Afrikai
szélése. A több mint 100,000 verssorból, ú. n. M. név alatt újabban növekvő mennyiségben
Blókából álló költemény szerzője az indusok sze hoznakNyugat-Afrikából egy fát Európába, mely,
rint Vjásza, egy hitregei személy. Valójában az a mennyiben nem azonos az előbbivel, ismeretlen
eposz évszázadok munkájának eredménye. Tizen eredetű; 4. Ausztráliai M. v. jarrah, az Eucanyolc könyvből s a Harivansa toldalékból áll. Az lyptus marginata fája (1. Eucalyptus) ; 5. Indiai
eposz tartalmának van történeti magva, amennyi M-, a Toona serrata téglavörös, fényes, puha, de
ben két testvér, Pándu és Dhritarástra fiainak, a tartós ós nagyon becses fája; 6. Kap-M., a
Bharatáknak trónvillongásait foglalja magában. Plaeroxylon obliquum fája, mely világos sárga
Közben számos hitrege, hősi cselekmény van alapon gyengén vörösbarna rajzolatot mutat,
benne elmondva s teológiai, filozófiai és jogi kité különben nehéz és kemény, de könnyen megmun
rések tarkítják. AII. szövegét Kalkuttában 1834— kálható és nagyon tartós és mivel politurozva
1839-ig adták ki négy folio-kötetben, később szép aranyfényű, a legbecsesebb műfákhoz tarto
Bombayban 1863. Francia kiadását adta 10 kötet zik ; 7. Hegyi M., a Kalifornia hegyein 3000 m.
ben H. Fauche (Paris 1869—70). Angol fordítást magasságban termő Cercocarpus ledifolius fája,
adott Protop Chandra Roy 7 kötetben (Kalkutta mely sötét színű, kemény és nehéz fa és Ameri
1886—96). Egyes epizóSjait többször lüadták, ki kában használatos.
vált a Nála epizódját (1. o.), az Özönvizet (ki
Mahagoni-pác, lazurfesték páca, mellyel az
adta Bopp, Berlin 1829), Szavitrit, a Harivansát, illető fának a mahagoni-fa szinét kölcsönözhetni.
Bhagavat-gitát. Magyarul a Nála és Szavitri Ilyen pl. a szatinoberből készített olajlazur, v. a
epizódjait adta Fiók Károly. V. ö. M. Williams, szafranin néven forgalomba hozott kátrányfesték,
Indián epic poetry (London 1863); A. Holtzmann, vagy a Lima-pirosfa vízben hamuzsírral főzve.
Über das alté indische Epos (Durlach 1881);
Mahaim (ejtsd: maen), Ernest, a tanszéki szo
Arjuna, Ein Beitrag zur Reconstruction des M. cializmus egyik legkiválóbb képviselője Belgium
(Strassburg 1879); Das M. und seine Theile (Kiél ban, szül. 1865 ápr. 27. Morniguishen. 1892 óta a,
1892—1895, 4 köt.); JacoU, Mahabharata (Bonn lüttichi egyetemen a nemzetközi jog és közgaz
1903).
daságtan tanára. Az állami beavatkozás híve é?

•Mahájána
ily irányú szociálpolitikát hirdetett kivált a lakásés szövetkezet-ügy terén. Főbb művei: Études
sur l'association professionelle (Liégo 1890); En-quétes sur la situation hygiénique des habitations
ouvriéres de Liége (u. o 1896); Enquétes sur la
s.it. des hab. ouvr. d'Angleur, Grivegnée, Bressaux
(u. o. 1904); Les abonnements d'ouvriers sur les
lignes des chemins de fer belges et leurs effets
.sociaux (u. o. 1910).
Mahájána, buddhista felekezet.
Mahaleb-meggy, 1. Meggyfa.
Mahálfalva (azelőtt: Mahálfalu), kisk. Szepes
vm. lőcsei j.-ban, (1910) 199 tót lak.; u. p. Lánd.zsásötfalu, u. t. Káposztafalva. 1912-ben egyesült
vele Csontfalu (1. o.) kisközség (23 tót lak.).
Mahalla (arabul: pihenőhely, megállóhely),
Északnyugat-Afrikában a. m. hadi tábor, hadba
.szálló sereg.
Mahámahopadjája Mahésacsandra Njájaratna, ind szanszkrit tudós, szül. Naritban (Ben.gália) 1836 febr. 22. Kalkuttában és Benareszben
tanult filozófiát és csillagászatot. Tanár volt a
•kalkuttai szanszkrit-egyetemen, melynek később
igazgatója lett. A Magy. Tud. Akadémia 1889.
kültagjává választotta. Főbb munkái: Kávya prakása with oxplanatory and illustra ti ve no tes (Kal
kutta 1866); Brief notes of the modern Njaja
system of pliilosophy (u. o. 1891).
• Mahan (ejted: meiienn), Alfréd That/er, északamerikai ellentengernagy, tengerészeti író, szül.
Westpointben (New York) 1840 szept. 27., megh.
Washingtonban 1914 dec. 2. Résztvott a polgár
háborúban s 1896. aFüldközi-tengorenlévoészakainerikai hajóraj vezérhajójának parancsnokává
nevezték ki. 1898-ban részt vett a Spanyolország
•elleni háborúban. Főművei: Influence of seapower upon history 1660—1783 (Washington
1890); Influence of sea-power upon the French
Eevolution and Empire(u. o. 1893, 2 köt.); The
Life of Nelson (2 köt., 1897); Sea-power in its relation to the war of 1812 (Boston 1905, 2 köt.).
Mahanadi (Mahanaddi), előindiai folyó; a
Bengáli öbölbe ömlik. Hosszát 830 km.-re becsü
lik, magas vízállás idején néha 51,000 m° vi
zet visz másodpercenként
a tengerbe, vízvidéke
113,400 km2. Kattaktól fölfelé Sambalpurig (200
km,) hajózható. Orissza bengáliai tartomány főfolyója.
Mahanaim, régi jelentékeny város Palesztiná
ban a Jordán mellett, Isboset király székhelye
(II. Sam. 2.).
Mahanoy City, város Pennsylvania északame
rikai állam Schuylkill countyjában, vasút mellett,
(i9io) 15,936 lak.; szénbányák, vas- és gépgyártás.
Maharadzsa (szanszkrit, a. m. nagy király),
a magas rangú ind hivatalnokok és fejedelmek
címe Indiában.
Maharatti, mahratti, helyesebben maráthi,
árja eredetű indiai nyelv (1. o.). Nyelvtan: Navalkar, The students marathi grammar (2. bővített
kiad., Bombay 1880). Szótár: Padmanji Baba,
English-marat-hi dictionary (u. o. 1870).
Maharattok (maratha, mahrattok), Brit-In
diában lakó nép; különösen Indorban és a bombayi
presidency középső területein laknak. Hagyomá
nyaik szerint Ítélve az árja népcsaládhoz tartoz-

Mahdt
nak, de külsejük után inkább dravidák (1. o.);
minden bizonnyal keverék nép. A M. számát, ha
a nyelvüket (1. Maharatti) vesszük zsinórmér
tékül, 16 millió lélekre tehetni. A történelemben
a M. Kr. e. 640-ben említtetnek először. Viszon
tagságos történelmük folyamán több izben ön
állóságra vergődtek, de belső villongások mind
annyiszor idegen uralom alá hajtották őket. Leg
utóbb az ószakindiai társaság ellen viselt harcok
ban (1818) mentek így tönkre.
Maharbal, kiváló karthágói vezér a II. pún
háborúban, ki Hannibált a cannaoi csata után
arra akarta birni, hogy Róma ellenr vezesse sere
gét s mivel oz ostromgépek hián5 ában e tervet
nem fogadta el, állítólag így szólt hozzá: vincere
scis, Hannibál, víctoria uti nescis (győzni tudsz,
Hannibál, de győzelmet felhasználni nem tudsz).
jUaliasser (állat), 1. Márna.
Mahavat v. mahaut, az elefántok ápolója óa
vezetője.
Mahavellipur, indiai falu, 1. Mahabalipur.
Mahavili Ganga, folyó, 1. Ceylon.
Mahdi (arab, a. m. a jó útra vezérelt), a siita
mohammedánoktól várt Megváltó, ki el fog jönni,
hogy a hitetlenséget és igazságtalanságot kiirtsa
s az igazságot diadalra juttassa. A M.-ban való
hit az'Omajjádok uralomra jutása után keletke
zett a VIII. sz.-ban az Arab birodalom keleti ré
szében, hova Ali hívei menekültek és ahol foly
tonos üldözéseknek voltak kitéve. A néphit sze
rint a M. Ali egyik titokban fenmaradó utóda lesz
s Muhammed ben Abdallah lesz a neve. A M.ban való hitet többször felhasználták egyes ra
jongók vagy csalók, hogy felforgassák az állam
rendjót és a maguk uralmát megalapítsák. Ilyen
M. merült fel 1881. az egyiptomi Szudánban, Moliammed Ahmed dervis "személyében (szül. 1840).
Ez Kairóban tanult és mint adószedő működött
Szudánban. Azután rabszolgakereskedö lett s nagy
vagyonra és tekintélyre tett szert. Elhitette hiveivet hogy ö a M. és fanatikus dervisekből hatal
mas sereget gyűjtött, mellyel megkezdte a harcot
az egyiptomi,'ül. 1882 óta az angol uralom ellen.
1883-ban tönkreverte Hivks pasa seregét Kasgilnál, 1885 jan. 26. pedig bevette Khartumot,
hol Gordon pasa kormányzó is elesett. De nem
sokára őt is elragadta a halál jún. 22. Tetemeit
Khartummal szemben az általa alapított Omdurmanban temették el. Hatalmát vezérei tartották
fenn, kik közül Abdallah (szül. 1830 körül) vette
fel a Kalifa címet. Ez a második M. teljesen mű
veletlen ember volt, ki csak kegyetlen erőszakkal
tudta hatalmát fentartani. 1889-ben Abessziniát
támadták meg seregei.de János császártól márc.9.
Gallabat mellett vereséget szenvedtek, úgyszin
tén 1893 nov. Agordat mellett az olaszoktól is.
Az angol kormány végre Kikhener lordot küldte
a M. hatalmának leverésére. Ez két évi harc utón
1898 aug. Omdurman mellett megsemmisítette a
M. seregét, Omdurmant feldúlta s az első M. holt
testét a Nílusba dobatta. Abdullah okkor meg
menekült és új harcra készült. De 1899 nov. 24.
Om Debrikrat mellett nagy vereséget szenvedett
Winfjate angol ezredestől s utolsó híveivel együtt
ő is a csatatéren maradt. Ezzel összedőlt a két
M.-nak majdnem húsz évig tartó hatolnia és bi-
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rodalma. V. ö. Wiiigate, Mahdism and the Egyp- gleichungstabellen nébst einer Anleitung zu den
tian Sndan (London'1891); Slatin PasrJia, Feuer Grundzíigen der Chronologie (u. o. 1889); Maiund Schwert im Sudan (Leipzig 1899, 9. kiad., monides Kiddus Ha-chodes (u. o. 1889); Der
magyarra fordította Jankó János: Tűzzel-vassal Pharao des Exodus (u. o. 1896); Babylonia és •
Szudánban); Dujarric, L'État mahdiste du Sou- a biblia (Budapest 1903); Babylonia és Assyria
dan (Paris 1904); Goldzieher J., A M. országából (u. o. 1906); Az assuani és elephantinei aramaeus papyrusokmányok történeti jelentősége
(Budapesti Szemle 1896 nov.).
(u. o. 1911). Munkatársa e Lexikonnak is.
Mahdija, város, 1. Mahedia.
Mahé, a Seychelles (1. o.) szigetek legnagyobbika. Mahler, Gustav, német zeneszerző és kar
Mahé, Berlrand Francois M. de La Bour- mester, szül. 1860 júl. 7. Kalistban (Csehország),
donnais (Labourdonnai/e), francia tengernagy, megh. 1911 máj. 18- Bécsben. A bécsi konzerva
szül. 1699 febr. 11. St. Halóban, megh. 1753 szept. tóriumon végezte zenei tanulmányait. 1880-ban.
9. Parisban. 1724-ben kapitány lett a francia Ke Hallban kezdte meg ragyogó karmesteri pálya
letázsiai Társaság szolgálatában ós 1725. a Ma- futását. 1888 őszétől 1891 tavaszáig a budapesti
labar-parton fekvő M. elfoglalása alkalmával Operaház igazgatója volt, a Nibelungenringet őannyira kitüntette magát, hogy később mellék iktatta a színház műsorába; 1891—97-ig a ham
nevét ettől nyerte. 1734. Isle de Francé és Bour burgi Stadttheaternál működött, 1897—1907-ig
bon (ma Mauritius és Réunion) szigetek kormány a bécsi Hofopernél, amelynek igazgatója lett.
zója lett. Később az angolok elleni háborúban ki 1909-ben a newyorki filharmóniai koncerteket
váló sikerrel küzdött a tengeri uralomért a kelet dirigálta. Tíz szimfóniát irt, amelyek közül kü
indiai vizeken. 1741-ben felszabadította Mahét, lönösen a nyolcadik és a kilencedik nevezetes
1746. a Negapatam melletti tengeri ütközetben (Das Lied von der Erde, zenekarra, magán ónokaz angol hajórajt elűzte. Azután expedíciót ve- hangra és kórusra, 1911), a tizedik befejezetlen..
zetettTVÍadraszba és azt megadásra kényszerítette, Egyéb munkái: dalok és több színpadi mű, na
de aztán váltságdíjért visszaadta. 1748-ban vissza gyobbrészt ifjúkori kísérlet. V. ö. Schiedermayr,
térve Franciaországba, ezért vád alá helyezték, G. M. (1901); Specht, G. M. (1905); Mahlerea Bastilleban fogságba vetették és csak negyed Symphonien, erláutert von Istel, Schiedermayr,
fél évi per után bocsátották szabadon. Emlék Treibler und Weigl (1910); P. Stefan, G. M..
(1911).
iratait Mémoires (Paris 1750) címmel adta ki.
Mahibourg (azelőtt: Port Bourbon), kikötő
Mahlmann, Siegfried August, német költő,
város Mauritius sziget K.-i partján, kb. 20,000 szül. Lipcsében 1771 máj. 13., megh. u. o. 1826
lak., Port Louis fővárossal vasút köti össze.
dec. 16. 1805 óta szerkesztette a Zeitung für dieMahedia (Meliedia, Mahdija), város Tunisz elegante Welt c. lapot, 1810—18-ig kiadta a LeipK.-i partján, egy kinyúló félszigeten, mintegy ziger Zeitung-ot. Költeményei (Halle 1825, 5.
6000 máltai, olasz és francia lak., akik nagyobb kiad. 1863) közül többet a legkiválóbb zeneszer
részt kereskedők és halászok.
zők zenésítettek meg. Heródes von Bethlehem,
Mahenge, Német-Kelet-Afrika egy vidéke a oder der triumphierende Viertelsmeister (Köln,
Ruaha-, Rufidzsi-, ülanga- és Uhehe-hegyek
közt, 1803) c. drámája paródiája az akkori érzelgős
igen termékeny talajjal, 20,900 km2 területtel, kb. (Kotzebue-féle) daraboknak. Összes művei 1839—
30,000 lak.
1840. és 1859. jelentek meg.
Mahésacsandra, 1. MaMmahopadjája MahéMahmal v. mahmil (arab), így nevezik a mo~
sacsandra.
hammedán világban a nagy ünnepélyességek kö
Hahé-szigetek, 1. Seychelles-szigetek.
zött minden évben a mekkai zarándok-karaván
Mahicno, adók. Zágráb vmegye károlyvárosi nal Kairóból teve hátán Mekkába küldött pi
(kariovaci) j.-ban, doio) 1203 horvát lak., u. p. ramisalakú faszekrényt, melyet díszes himzésű
Jaikovo, u. t. Károlyváros (Karlovac).
fekete szőnyeggel födnek be. E szőnyeg aztán a
Mahler Ede, történetíró és nyelvész, szül. Ka'bának egy évre takaróul szolgál, míg a kö
1857 szept. 28. Czifforben (Pozsony vm.). Filozófiai vetkező évben újabb M. váltja föl. A szekrénybe
tanulmányai végeztével 1885. a bécsi cs. kir. két korán-példányt szoktak elhelyezni. Kairóban.
fokmérő bizottság asszisztense, 1896. a buda nagy ünnepséggel indítják útnak a M.-tevét.
pesti háromszögméreti számító hivatal, majd
Mahmannalx (n»v.), 1. Berchemia.
1898. a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárá
Mahmud, török szultánok:
nak tisztviselője, 1898. egyetemi magántanár,
1. I. M., török szultán (1730—54), II. Musztafa
1905. rendkívüli tanár, 1914. nyilvános rendes idősebbik fla, szül. 1696 körül, megh. 1754. Nagy
tanár lett a budapesti egyetemen, ahol a keleti bátyjának, III. Achmed-nek letétele után jutott
népek ókori történetét adja elő. 1909 óta a Ma a trónra 1730. Trónralépése után megölette Halil"
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja s Patrona lázadó vezért. A perzsákkal szerencsét
számos külföldi és belföldi tudományos társulat len háborút viselt 1733---36-ig s átengedte nekik
is tagjává választotta. Tanulmányai, melyek az Erivánt és Tifliszt. Ausztriával és Oroszország
ókor keleti népeinek kultúrtörténetével, első sor gal szemben azonban szerencsésen harcolt s VI.
ban kronológiával és vallástörténettel foglalkoz Károly császártól 1739. a belgrádi békében visznak, nagyrészt hazai és külföldi (német, angol, szakapta Belgrádot Szerbiával és KiSrOláhországfrancia) folyóiratokban jelentek meg. Nagyobb gal együtt. E sikereket jórészben Bonneval (1. o.) •«
müvei: Fortsetzung d. Wüstenfeld'schen Ver- francia eredetű renegátnak köszönhette, ki a tö
gleichungstábellen (Leipzig 1887); Chronologie rök hadsereget újjászervezte. M. nevezte ki az
a. Sébrüer (Wien 1887); Chronologische Ver- utolsó erdélyi fejedelmet Rákóczi József herceg,.
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II. Rákóczi Ferenc idösebbik fiának személyében ratot, elfoglalta a Pendzsabot, a Gangesz völgyét
.1738 jan. 20. A trónon öccse, III. Ozmán követte. és Gudzserát félszigetet ós mérhetetlen kincseket
2. II. M., török szultán (1808—39), I. Abdul zsákmányolt. M. a keleti mohammedán világ
Hamid ifjabbik fia, szül. 1785 júl 25., megh. 1839 egyik legünnepeltebb hőso volt, kit kortársa, a
júl. 1. Anyja francia eredetű nö volt, kit algériai jeles firduszi perzsa költő is megénekelt. Utódai
kalózok raboltak el ós hoztak Konstantinápolyba. nak uralmát a (íoriáa-dinasztia döntötte meg
Mikor bátyja, IV. Musztafa 1807. trónra lépett, 1150.
meg akarta őt öletni, de Musztafa Bairaktar
Mahmudie, Atf kerület székhelye Behera egyip
pasa megmentette, sőt Musztafa bukása után tomi tartományban, a M.-csatorna jobbpartján,
1808 aug. 1. öt emelte a trónra. Ekkor megölette vasút mellett, (1907) 6502 lak.
bátyját fiával együtt, úgy hogy ő maga maradt
Mahmudie-csatorna, csatorna Alsó-Egyip
Mehemed
csak Ozmán családjából. Egész uralkodása alatt tomban, Rosette és Alexandria között.
1
belső lázongásokkal kellettmegküzdenie. 1804-ben Ali építtette 1819—20., költsége 7 /. millió frank
felkeltek a szerbek, 1806. Mehetned Ali függet volt. Az építkezésnél 250,000 felfáh teljesített
lenítette magát Egyiptomban, 1820. Tepeleni Ali, kényszermunkát, kik közül 20,000 elpusztult.
Mahmud Mukhtár pasa, 1. Mukhtár.
janinai pasa Epiruszban lázadt fel, 1821. pedig
Mahmud Sefket pasa, török hadvezér és ál
kitört a görögök szabadságharca. Az oroszokkal
tót ízben is (1806—12 és 1827—29) viselt hábo lamférfiú, szül. Basszorában (Mezopotámia) 1854.,
rút. Az elsőt a bukaresti béke fejezte be, mely megh. Konstantinápolyban 1913 jún. 11. Arab
ben M. lemondott Besszarábiáról, az 1829-iki származású volt s a török hadseregbe lépve 1882.
drinápolyi békében pedig elismerte a görögök a konstantinápolyi katonai iskolában a felsőbb
függetlenségét. Hogy a janicsárok örökös lázon matematika tanára lett. 1884—93-ig Németor
gásainak véget vessen, 1826 jún. véres kegyetlen szágban volt, hogy a török kormány Mauser
séggel megsemmisítette őket s helyükbe európai puska és Krupp-ágyú rendeléseit ellenőrizze.
módon fegyverzett és szervezett állandó sereget Hazatérve a tüzérségi kísérleti bizottság alelnöke
.állított fel. M. általában barátja volt a reformok lett. 1907-ben Koszovó vilajet főkormányzójává
ki. Minthogy M. rokonszenvezett az újnak, birodalmát kétszer is (1831. és 1837.) be nevezték
törökök alkotmányos törekvéseivel, az 1908 júl.-i
utazta s ő volt az első szultán, aki európai ruhát forradalom
után az új-török kormány őt nevez
öltött fel. Uralkodásának utolsó éveit megzavarta tette ki a szaloniki-L
(III.) hadtest parancsno
Mehetned Ali hódító terjeszkedése. 1832-ben Ko- kává. Mint ilyen mentette meg az alkotmányt a
niah mellett M. serege nagy vereséget szenve II. Abdul Hamid szultántól támasztott" véres ellen
dett az egyiptomiaktól, mire M. 1833 máj. 4 forradalommal szemben. 1909 ápr. hadtestével,
megalázó békét kötött Mehemed Alival s aztán melyhez a drinápolyi is csatlakozott, Konstanti
egészen az oroszok karjaiba vetette magát. Ural nápoly előtt termett, rövid harc után leverte a
kodása utolsó évében megint kitört a háború szultánhoz hű embereket ós lehetővé tette a nem
Mehemed Alival, kinek fia, Ibrahim, Nisi mellett zetgyűlésnek II. Abdul Hamid letételét. Ezután
1839 jún. 24. verte meg a törököket. De M.-nak az összes európai hadtestek főparancsnoka, majd
-ez már nem jutott tudomására. A trónon idöseb 1909 dec. hadügyminiszter lett. A tripoliszi há
bik fia, Abdul Medzsid követte. V. ö. Bastelber- ború kudarcai, de különösen az 1912 nyarán ki
ger, Die militárischen Reformén nnter M. (Gotha tört albán katonai lázadás miatt júl. 10. beadta
1874).
lemondását. A balkáni háború vereségei és a KiaMahmud Dzselaleddin Damad pasa, török ál mil-kormány engedékeny viselkedése a londoni
lamférfiú, megh. Arábiában 1884. Abdul Medzsid békekonferencián az új-török:pártbau nagy elé
szultánnak egyik leányát vette nőül 1858., Innen gedetlenséget keltettek. 1913 jan. 29. néhány tiszt
neve : damad (vő). E rokonsága révén nagy be E,werbej vezérlete alatta nagyvezér palotájába
folyáshoz jutott s a tüzérség főfelügyelője lett, tört, Názim pasa hadügyminisztert megölte s
bár e fegyvernemhez nem értett. Az 1877—78-iki Kiamüt lemondásra kényszeritette. V. Mehemed
orosz háborúban végzetes tanácsaival és elhibá szultán ezután M.-et nevezte ki nagyvezérnek, ki
zott önkényes rendeleteivel sok kárt okozott ha félbeszakította a tárgyalásokat és erélyesen fo
zájának. Ezért és Abdul Aziz szultán meggyil gott hozzá a háború folytatásához. De Drinápoly
kolásában való részességéért II. Abdul Hamid őt 1913 márc. 26. elesett s M. is kénytelen volt az
Arábiába száműzte, hol meg is halt. — Egyik előzetes londoni békében 1913 máj. 30. az Enoszunokaöccse,M. (szül. 1853.,megh. 1903.), szintén Midia határvonalat elfogadni. Nemsokára ez
Abdul Medzsid egyik leányát vette nőül ós Abdul után áldozatául esett egy összeesküvő csoport
Hamid alatt mint diplomata és igazságügyminisz- támadásának, mely Názim pasa halálát akarta
ter működött. De reformtörekvései miatt a szul rajta megbőszülni. Mikor 1913 jún. 11. automo
tán gyanúját vonta magára, mire 1899 dec. bilján a hadügyminisztériumból a nagyvezóri hiFranciaországba menekült. Négy óv múlva Briisz- yatalba tartott, ugyancsak automobilon jövő el
lenei revolverlövésekkel halálra sebezték. Gyil
szelben meg is halt.
kosai közül tizenkettőt, köztük több tábornokot
Mahmud Ghaszni szultán (997—1030), a ghasz- és
ezredest jún. 24. akasztottak fel Konstantiná
navida birodalom megalapítója, Szebukteni török polyban.
vezér fia, szül. 970., megh. 1030. Atyjától Ghaszna
• (Kabul közelében) vidékét örökölte. 997-ben meg
Mahn, Augitst, német romanista, szül. Zellerszerezte magának a Szamanidák egész birodal
mát, mely az Iráni fenslkot foglalta magában. foldbeü 1802 szept. 9., megh. Steglitzben 1887
.Azután Indiába vezetett 15 győzelmes hadjá jan. 27. A berlini egyetemen (1828) az idegen
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Mahur (St. Francisco), a Hiberni-szigetek
jiyelvek tanára volt. Főművei: Die Werke der
Troubadours (4 k., Boriin 1846—82); Biographion egyike a Bismarck- archipelágusban, Ausztráliától
der Troubadours (2. kiad. u. o. 1878); Lautlehre ÉK.-re.
Mahva-ia (DÖT.), 1. Illipe.
der altprovenzalischon Sprache (Köthen 1885).
Mai (Majo), Angelo, olasz régiségbúvár ós filo
Mahnd, súlymérték, 1. Maund.
Malmverfaliren (néni.) a. m. intő eljárás, lógus, szül. Schilpárióban (Bergamo) 1782 márc.
a német perrendtartásban a mi fizetési megha 7., megh. Castelgandolfóban 1854 szept. 9. Előbb
gyásunknak (1. o.) megfelelő eljárás. L. Meg jezsuita volt, később világi pappá, 1838. bibornokká lett. A milanói Ambrosiana, majd a római
hagyásos eljárás.
Maholány.kisk.Barsvm. aranyosmaróti j.-ban, vatikáni könyvtár őre volt s e minőségében a
(1910) 559 tót ós magyar lak.; u. p. és u. t. Kis- régi kódexekben sok becses ereklyét fedezett fel.
Ezek között leghíresebb Cicero De re publica c.
tapolcsány.
műve, melyet a tudósok eladdig elveszettnek vél
Mahomed v. Mahomet, 1. Mohammed.
Máhomfa, ldsk. Zala vm. novai j.-ban, (1910) tek. Kiadványai: Auctores classici e Vaticanis
codicibus editi (10 köt., Róma 1828—38); Scrip345 magyar lak.; u. p. és u. t. Lenti.
Mahon (Port M, ejtsd: maon), Menorca spanyol torum veterara nova collectio (10 köt., u. o.
sziget fővárosa a Ria de M. (öböl) Ny.-i végében, 1825-38) stb.
Maia (Maja), 1. (gör. a. m. Anyácska), görög
<i9io) 16,270 lak., élénk forgalmú kikötővel, ame
lyet erősségek védelmeznek. M.-t a karthágóiak nimfa, Hermes isten anyja. — 2. M-, Ősi latin
mint Mago-t ismerték. A XVIII. sz.-ban angol, istennő, a föld termékenységének oltalmnzója. A
majd egy ideig francia birtok volt, 1783. a ver- május hónapot róla nevezték el. A görög isten
alakoknak a latin istenekkel való azonosítása
.saillesi békében ismét spanyol kézre jutott.
Mahon (ejtsd: mehonj, Philipp Henry, earl of korában (1. Római mitológia) a 2. M.-t az 1.-vel
azonosították s ezért Hermes latin másának, MerStanliope, 1. Stanhope.
curiusnak anyjaként tisztelték.
Mahon hercege, 1. Crillon.
Maiandros, 1. Maeander.
Malioaia Nutt. (n8v.), 1. Berberis.
Maidáni, Ahmed h. Mohammed, arab filoló
Mahovljic, adók. Zágráb vm. jaskai (jastrebarskoi) j.-ban, üsio )108l horvát lak.; u. p. Kos- gus, megh. Nisábúrban 1124. Munkái között a
legfontosabb az arab közmondások gyűjteménye
tanjevac, u. t. Krasic.
Mahovo, adók. Zágráb vm. sziszeid (sisaki) (arab szöveg, Búlák 1284 hidzsra), mely Freytag
j.-ban, (i9io) 691 horvát lak.; u. p. Marlinska Ves, Arabum Proverbia c. munkájának (3 köt., Bonn
1838—43) szolgált alapul.
u. t. Sziszek (Sisak).
Ma,id&n$&k(Majdanpek,MeJdanPek)fi.Ta]ma.
Mahratti, nyelv, 1. Maharatti.
járás székhelye Szerbiában, a Pek folyó regényes
Mahrattok, nép, 1. Muharaitok.
völgyében, (1910) 1127 lak., réz- és ólombányák
Máhreai, Morvaország (1. o.) német neve.
Mahrenholtz, Richárd, német irodalomtörté kal, amelyeket már az ókorban is ismertek. A
netire, szül. Etgorslebenben (Magdeburg in.) 1849 szerb kormány 1848. kezdte meg e bányák mű
ápr. 22., megh. Drezdában 1209 márc. 14. Hallei velését, de 1868-ban 90 évre egy angol társaság
.gimn. tanár volt. Főművei: Moliéres Lebon und nak engedte át.
M a i d é n (ang., ejtsd: médn) a. m. szűz. A turf
Werke (Heilbromi 1881); Voltaires Lében und
Werke (Oppeln 1885); Geschiehte der ersten nyelvén: nyeretlen vagyis olyan ló, mely még
franz. Rovoiution (Leipzig 1888); Jean Jaeques nyilvános versenyt nem nyert. Nyeretlen lovak
Rousseau (u. o. 188a); Jeanne d'Are in Geschiehte, nak majdnem minden versenynapon kiírnak egy
Legende, Diehtung (u. o. 1890); Franz Grillparzer, két M.-versenyt. A győztes természetesen meg
.sein Lében und Schaffen (u. o. 1890); Fénélon, szűnik M. lenni. Vannak azonban olyan M.-versenyek is, melyek a nyeretlenséget csak a neve
Jírzbischof von Cambray (u. o. 1896).
zés és nem a lefutás időpontjában követelik meg.
Mahrisch-Budwitz, váro3,1. Budivitz.
Ilyenekben részt vehet az olyan ló is, mely a
Mahiiseh-Kromau, város, 1. Kromau.
Máhrisch-Ostrau, város a hasonló nevű morva nevezés óta már győzött s ez győzelméért túl
kerületi kapitányságban, (1910) 36,754 lak.; az súlyt vesz fel. Viszont más korteherversenyekben a nyeretlen ló rendszerint súlyengedmény
osztrák cukoripar középpontja.
Mahrisch-Schönborg, város a hasonló nevű ben (M.-engedmény) részesül. M.-nek vagy nye
ínorva kerületi kapitányságban, (1910) 13,326 retlennek mondják tréfás értelemben a lovast
is, aki nem nyert versenyt.
lak.; sör-, cukor- ós gépgyártással.
Maidén Castle (ejtsd: médn kaszi), nagy föld
Mahrisch-Trübau, város a hasonló nevű morva
kerületi kapitányságban, (1010) 7589 lak.; selyem- vár Dorchester angol várostól D.-re, az ösbritek
és vászonszövéssel, arany- és ezüst díszműáruk korából maradt fenn, valószinüleg a Ptolemaios
említette Duniumkészítésével, gépgyártással.
Mahrisch-Weisskirchen, város a hasonló nevű
Maidenhead (ejtsd: médnhed), város Berkshire
morva kerületi kapitányságban, (1910) 8732 lak.; angol countyban, (1911) 15,218 lak., maláta-, liszt
selyem- és vászonszövéssel.
es épületiakereskedéssel; III. Eduárd korából való
Mahseer (áuat), 1. Márna.
kőhíddal; festői környékén számos nyaralóval.
Mahudsz (mahouds), erősen kallózott fél
M a i d é n s p e e c n (ang., ejtsd: médn szpics), szűz
gyapjúkendő. Törökországban keresett cikk.
beszéd, valakinek első beszéde a nyilvánosság
Mahukona, a Csendes-óceánban fekvő Havai- előtt; főkép a képviselőházi első beszédre alkal
mazzák.
..
., •'••szigetek egyike.
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Maidéntrip(ang., ejtsd: médntripp), «szűzút», tokba. A Kisfaludy-Társaság megbízásából ro
S gőzhajó első útja, amely sebességét mutatja.
mán néptanulmányokat folytat s ezekről szóló
M a i d i s m u s (lat.), romlott kukoricával való jelentései megjelentek a Kisfaludy-Társaság kiad
ványainak XXIII. és XXIV. kötetében. Székely
mérgezés. L. Pellagra.
Maidstone (ejtsd: médsztn), Kent angol county földi gyűjtés c. alatt egy kötetét u. a. a társaság
fővárosa, (i9ii) 35,477 lak., pokrócszövéssel, zsák- adta ki (VII. köt.).
készltéssel, papirmalmokkal, sörgyártással és kő
Mailáth (azelőtt: Mailát), kisk. Bars vmegye.
bányákkal. A termékeny vidéken fekvő város garamszentkereszti j.-ban, (1910; 53 í tót lakossal;,
középpontja az angol komlókereskedésnek.
u. p. Felsőzsadány, u. t. Geletnek.
Maidu, Colombia hegyeiben élő saját nyelvű,
Mailáth (székhelyi), főnemes, részben grófi
erősen megfogyott indiánus nép.
család, melynek tagjai hazánk nyilvános életé
MaienJeld, az ugyanily nevű járás székhelye ben a politikai és a törvénykezési pályán régóta,
Granbünden svájci kantonban, (1910) 1496 lak., hervadhatatlan érdemeket szereztek. A régi nemes
állítólag Nagy Konstantin korából való régi to család a XVII. sz.-ban Hont és Bars vmegyékronnyal. Környékén (Jenins, Malans, Flásch) ter- ben közepes sorsban és vagyoni állapotban ólt •
tagjai többnyire vármegyei hivatalokat viseltek.
meszük K.-i Svájc legjobb borait.
tíaier, Heinrich, német filozófiai író, szül. Hei- E család semmi összefüggésben sincs a Szapodenheimben 1867 febr. 5. 1900-ban Zürichben, lyai idejében élt erdélyi Majláth Istvánnal (1. 0.).
1902. Tübingenben, 1911 óta Göttingenben a filo A székhelyi Mailáthok közül Miklós 1646. Csáky
zófia tanára. 1896—1900-ig nagy munkát irt László országbíró, zólyom- és komarom vármegyei'
Syllogistik des Aristoteles (2 köt. 3 részben, Tü- főispán, 1649. pedig Lippay György primás titok
bingen) címmel. Nevezetesebb művei még : Psy- noka; 1662—73. a királyi ügyek igazgatója s.
chologie des emotionalen Denkens (u. o. 1908); a szent korona ügyésze. B férfiú kezdte emelni
An der Grenze der Philosophie. Melanchton, La- családja jelentőségét s vagyonát. Ennek fia volt
Boldizsár, unokája pedig József, ki már szepvater. Dávid Fr. Strauss (u. o. 1909).
Maieutika, a görögben szószerint a. m. bába- temvir lett (megh. 1757.). I. József fia II. József,
mesterség. Sokrates édesanyja mesterségére cé aki 1735. szül. s 1810. halt el, államminiszteri mél
lozva, tréfásan a maga módszerét nevezte el így, tóságra emelkedett s 1783. grófi rangot nyervén, a
hogy párbeszédben kérdések által a vele beszél grófi ág alapítója lett. Másik fia volt József szepgetőből kicsalta az igaz tudást, mely az illetőben temvirnek I. György (1. M. 4.). II. József gróf
tudattalanul megvolt, de csak e módszer folytán áUamminiszternek fia pedig volt III. József, ki
1820. mint királyi kamarai elnök végezte hivata
vált saját maga előtt tudatossá.
Mai-Kassza (Mai-Kussza), folyó, 1. Baxter. los pályáját; felesége Senmjey Amália volt, fiai :
Maikong (állat), a hiráre (1. Galvetis) neve Dél- Antal gróf, udvari főkancellár (1. M. 1.) és János
gróf, a történetíró (1. M. 9.). I. György királyi
Amerikában.
személynök fia volt II György (1. M. 5.) ; ennek
Maikop, város Kaukázia orosz főkormányzó- fia III. György (1. M. 6.). III. György fiai:,
sag Kubán tartományában, az armavir-maikop- György (1. M. 7.), József'(1. M. 10-), István Géza.
tuapszei vasút mellett, (1912) 50,500 lakossal, (1. M. 8.), László (szül. 1862 febr. 11., cs. és kir.
élénk kereskedéssel. Környékén petróleumforrá- kamarás, a főrendiház tagja) és Gusztáv (1. M. 3.}
eok vannak.
1885 okt. 3. magyar grófi méltóságot kaptak. M.
Mail (ang., ejtsd: méi) a. m. bőrtáska, levólposta. György gróf (1. M. 7.) harmadik fia, M. István
— M.-coach (ejtsd: méi-itócs), a régi diligence-kocsi, gróf (szül. 1893 jan. 5. Zavaron) 1915 ápr. 23-án.
mely személy- és podgyászszállításra egyaránt kelt királyi engedéllyel nevét és címerét a Petőbe van rendezve. Postakocsinak is használják. falvi Uzovics család nevével és címerével egye
Azelőtt, a vasút föltalálása előtt nagy szerepet sítvén, ezentúl a Székhelyi és Petőfalvi gróf
játszott. Most már csak egyes vidékeken hasz Mailáth-Uzovics családnevet viseli. V. ö. A M.nálják. Mindig zárt kocsi, elől a kocsis és kalauz család nemzedékrendje (Turul, 1888). — Neve
számára külön félfödele van. — M.-steamer (ejtsd: zetesebb tagjai a családnak:
méi-sztimer), postagőzös, a posta szállítására hasz
nált gőzhajó. — M.-train (ejtsd: méi-trén), posta
1. M. Antal gróf, udvari főkancellár, valóságosvonat.
belső titkos tanácsos, kamarás, magyar királyi
Mail (franc, ejtsd: máj), szerencsejáték, mely a főasztalnokmester, Zemplén vm. főispánja stb., a
múlt századig igen el volt terjedve Franciaország gróffá lett II. József államminiszter unokája 3
ban. V. Károly a nagy betétek miatt eltiltotta III. József kamarai elnök fia, szül. 1801 febr. 22.,
játszását. A pálya 300—400 m. hosszú sik terület megh. 1873 máj. 14. Jogi tanulmányai végezté
volt, melynek mindkét végén kis vasív állott, vel rövid megyei hivataloskodás után 1823. Fiú
ezeken kellett a 6V2 cm. átmérőjű puszpáng-golyó- méban kormányzósági titkár lett, majd ülnök és
kat a kalapáccsal (mail) átütni. Az nyert, kinek a magyar tengerpartvidék kormányzó-helyettese.
legelőbb sikerült a golyót a kis vasív alatt át Onnét Budára került a helytartótanácshoz, 1830.
Zemplén vmegye főispánja, 1832. udvari refeütnie. Magát a pályát is M.-nek nevezték.
rendárius s 1836-udvari alkancellár lett. Az 1839—
Mailand, Milano (1. 0.) német neve.
Mailand Oszkár, etnográfus, szül. Algyógyon 1840-iki országgyűlés idején Pálffy helyébe fő
(Hunyad vm.) 1858 jűn. 29. Tanulmányait Ko kancellárrá nevezték ki. Ezt az állást az 1844-iki
lozsvárt végezte. A román nép etnográfiája kö országgyűlésen is megtartotta. Csak mikor az
rébe eső tanulmányokat Irt az Btnographia, Phi- ellenzék támadásait s a konzervatívok elégedet
lologiai Közlöny, Volkskunde, Ausland folyóira lenkedését érezte, mondott le állásáról. 1848-ban.
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a főrendiház tagja volt s bár a lojalitás útjáról szággyűlési követ, 1817. pedig első alispánja lett
soha le nem tért, Batthyány Lajos gróf miniszter Pozsony vmegyének. 1821-ben hely tartótaná
elnök kérésére részt vett Deák Ferenccel, Lono- csossá, 1822. itélőmesterré nevezték ki s nem
vics érsekkel é3 Mailáth Györggyel a Windisch- sokára mint udvari tanácsost a magyar kancellá
grátz herceghez küldött országgyűlési küldött riánál alkalmazták. 1825-ben, Szögyényi Zsig
ségben. Az abszolutizmus után a főrendek há mond halála után, királyi személynök lett s
zában munkás részt vett az 1865., 1869—72-iki mint ilyen a karok és rendek táblájának elnöke
pesti országgyűléseken. Nőtlen és gyermektelen és az akkori viharos országgyűlésen nehéz hiva
lévén, vagyona és grófi címe örökösévé Mailáth talát nagy államférfiúi bölcseséggel s tapintattal
György (III.) egyik fiát, Józsefet tette.
vezette. B rendkívül fontos érdeme jutalmául a ki
2. M. Béla, szül. Andrásfalván 1831 jún. 18., rálytól mindjárt az országgyűlés után a belső tit
megh. Budapesten 1900 márc. 23. A szabadság kos tanácsosi méltóságot s Hont vmegye f őispánharc kitörésekor a pesti 13. honvódzászlóaljba ságát nyerte. Bz országgyűlésen vívta ki magá
állott s itt hadnagyi rangot nyert. 1861-ben nak József főherceg nádor és Metternich herceg
Liptó vármegye főjegyzője lett, melyről a provi teljes bizalmát; 1825-től 1847-ig a magyaror
zórium alatt lemondott, de 1867. újra megválasz szági dolgokra határozott befolyással volt, mindig
tották; 1875—77-ig Liptó vármegye alispánja, a történeti alapokon s alkotmányos úton eszköz1879—94-ig a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtá lendő mérsékelt és fokozatos kifejlés érdekében.
rának őre, mely állásra a Széchenyi-családnevezte Midőn a Magyar Tud. Akadémia Széchenyi István
ki. A Magyar Tud. Akadémia 1880. választotta nagylelkű kezdeményezésére felállíttatott, M. azt
meg levelező tagjának. Művei: Liptó vármegye hazafias lelkesedéssel karolta fel s megnyitása
őstermelése (Budapest 1877); A szőnyi béke ok után igazgatótanácsának tagja lett. 1831-ben
mánytára (u. o. 1885); Széchenyi István gróf államtanácsossá nevezték ki, majd az ország
levelei (1—3. köt., u. o. 1889—91); Maylád Ist bírói méltóság Cziráky Antal grófnak miniszterré
ván (1889); Liptó vármegye törzsökös családai kineveztetése által megürülvén, helyébe 1839
(1892). Számos értekezésé jelent meg ezeken kí ápr. 4. M. került, s ezt a méltóságot 1848-ig
vül a Századokban, az Akadémiai Értekezések viselte. 1848-ban a felsőház elnökévé nevezték
ki, de az akkori viszonyok közt nem jutott neki
ben, a Magyar Könyvszemlében stb.
3. M. Gusztáv Károly gróf, püspök, M. 6. fia, kellő hatáskör. Bz évben a képviselőház amaz
szül. Bakóczán (Baranya vm.) 1864 szept. 24. országos bizottmány élére állította, melynek
Atyjának tragikus halála után (1883 márc. 29.) az tagjai Batthyány Lajos gróf, Deák Ferenc, Lonoegyházi rendbe lépett. A teológiát a bécsi Páz vics érsek, Mailáth Antal gróf voltak s mely Winmány-intézetben végezte s 1887 okt. 7-én szen dischgrátz herceghez, a császári királyi hadse
telték pappá. 1888 őszén az esztergomi érseki regek főparancsnokához küldetett, de sikertele
papnevelő intézetnek lett tanulmányi felügyelője. nül. M. ezután lemondott állásáról s visszavonult
1895. a komáromi plébánia adminisztrátora lett, a közélettől. A Magyar Tud. Akadémián barátja,
mely állásában új iskolát építtetett ós megalapí Lonovies József érsek tartott felette emlékbeszé
totta a kat. legényegyesületet. 1897 jan. 28. ki det 1863 jan. 17. V. ö. Vasárnapi Újság 1860. 50.
nevezték Lönhárt Ferenc erdélyi r. kat. püspök sz. arcképpel; Sürgöny, 1861. 94. sz. s az akkori
mellé segédpüspökké utódlási joggal. Lönhárt ha lapok nekrológjai; M. György országbíró jellem
lála után (1897 jún. 28.) végleg püspöki jogaiba zése, értekezés a kat. kongresszuson 1871.
lépett; 1905. megkapta a v.b. 1.1. méltóságot. Igen
6. M. György (III.), kir. főtárnokmester, majd
nagy összegeket adott jótékony célokra. A bécsi m. kir. udv. kancellár, országbíró, a kir. Kúria s
egyetem hittudományi kara 1897., a budapesti a főrendiház elnöke, az aranygyapjas-rend vi
pedig 1913. teol. díszdoktorrá nevezte ki. 1913-ban téze, M. 5. fia, szül. Pozsonyban 1818 dec. 3.,
papságával zsinatot tartott.
meggyilkolták Budán 1883 márc. 29. 1839-ben,
4. M. György ti.), M. József szeptemvir fia, 21 éves korában Baranya vármegye országgyű
szül. Kiskerestyénben (Hont vm.) 1752 júl. 20., lési követévé választották. Az 1839—1840-iki
megh. Pesten 1821 febr. 19. 15 éves korában a országgyűlés után Baranya vármegyében első
jezsuita szerzetbe lépett, e rendnek 1773. történt alispánná választották meg. Az 1843—44-iki or
feloszlatása után azonban ismét visszatért a szággyűlésen, hol ismét Baranya vármegyét kép
világi pályára. Elvégezvén jogi tanulmányait, viselte, már igen előkelő s tevékeny részt vett
ügyvéd lett. 1786-ban a dunáninneni kerületi az akkori nagyfontosságú vitákban. Ez ország
tábla ülnöke, majd táblai biró. 1792-ben királyi gyűlés után Baranya vármegye adminisztráto
személynöki, 1795. nádori itélőmester, 1798. rává neveztetett ki. 1847-ben, midőn mint Ba
királyi ügyigazgató, 1805. az udvari kancelláriá ranya vármegye kinevezett főispánja az ország
nál referendárius, végül 1808- királyi személynök gyűlésen megjelent, Széchenyivel együtt Kossuth
8 a királyi tábla elnöke lett. Itt érte el birói nagy ellen küzdött. Az 1848—49-iki szabadságharc vi
híre s tekintélye legnagyobb fokát. 1811-ben harai elől a magánéletbe vonult s az abszolút
Tolna vmegye főispánja s királyi személynöki kormány idején hivatalt nem vállalt. Aláirta úgy
hivatalánál fogva az akkori országgyűlésen az az 1851-iki emlékiratot, mint az 1855-iki petíciót.
alsó tábla elnöke lett. Második neje Szlávy Mária A Bécsben tartott ú. n. «megerősített» birodalmi
tanácsba való meghívást 1861. némi vonakodás
volt, kitől született fia, II. György (1. M- 5-).
5. M. György (II.), országbíró', M. 4. fia, szül. után elfogadta ugyan, de csak azért, hogy hazája
Zavaron (Pozsony vm.) 1786 ápr. 22., megh. Bécs jogai mellett, bátrabb és független konzervatív
ben 1861 ápr. 11.1811-ben, 25 éves korában, or társaival (Dessewffy Emil gróf, Sennyey Pál báró,
BtfKrfJfefy LtvStona. XIlL W.
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Barkóczy János gróf 8tb.) együtt erélyesen fel Altdeutsche Gedichte (Stuttgart 1819); továbbá:
lépjen s a bécsi irányzatokkal szemközt ellenzé Gedichte (lírai költemények, Wien 1824); Magyaket képezzen. Az ülések egész folyamán nagy rische Sagen, Márchen und Brzáhlungen (Brünn
eréllyel védte az alkotmányosság és történeti 1825: 2. kiad. Stuttgart és Tübingen 1837), me
jogfolytonosság ügyét. Az éppen nem kielégítő, lyeket Kazinczy Ferenc magyarosított s Ka
de mégis előhaladást jelentő s a tizenkét éves ab zinczy Gábor adott ki 1864.; Magyarische Ge
szolutizmus első megölő betűjét képező októberi dichte (Stuttgart 1825) ; fordításban pedig: Himfys
diploma létrehozásában, említett társaival együtt, auserlesene Liebeslieder (a magyar eredeti szö
neki is kiváló része volt. A mondott oklevél veggel együtt, Pest 1829; 2. kiad. az eredeti
keltét követő rövid időszakban tárnok s az akkori nélkül, Pest 1831). Történelmi művei: Geschichte
kormány egyik vezérférfla volt; az 1861-iki or der Magyarén (5 köt., Wien 1828—31); Geschichte
szággyűlés feloszlatásával ismét a magánéletbe des österr. Kaiserstaates (3 köt, Hamburg 1834—
vonult; 1865. azonban, mint udvari főkancellár, 1842); Der ung. Reichstag von 1830 (Pest 1831);
ismét a kormány élére lépett s az alkotmány tel Geschichte der Stadt Wien (Wien 1832); Das unjes helyreállítását s a koronázást megelőző időben garisehe Urbarialsystem (Pest 1838); Valláse méltóságot viselve, a magyar kérdések ked mozgalmak Magyarországban (u. o. 1844), mely
vező megoldásában erélyesen közreműködött. Az ben a reformáció kezdetétől 1843-ig tárgyalja az
1867-iki kiegyezés természetesen új kormányalko egyházi viszonyok történetét. Ugyanez német
táshoz vezetett, minek folytán M. a vezérlő kor nyelven: Die Religionswirren in Ungarn (2 köt.,
mányférfi szerepét az országbíró s főrendiházi el Regensburg 1845). Bgyideig a Pesten megjelent
nök székével cserélte fel. 1869-ben kinevezték a konzervatív Nemzeti Újságnak is volt szerkesz
klr. Kúria semmitőszéki osztályának, 1882. pedig, tője. Összes munkái több mint 60 kötetre terjed
a semmítőszék megszüntetése után, a m. kir. Kúriá nek. Több becses történelmi értekezése is van
nak elnökévé. Bírói magas székén lelkiismeretes a hírlapokban, különösen a Századunkban. Időn
pontossággal és szigorú részrehajlatlansággal ként több ízben vett részt a pozsonyi országgyű
töltötte be tisztjét. A következő évben történt lések tanácskozásaiban. A pestvármegyei gyűlé
tragikus halála. Saját lakásán, a budai várban seken is fellépett konzervatív szellemben s erősen
levő Batthyány-féle házban éjszaka rablók tá küzdött Kossuth ellenében. 1848-ban Bajoror
madták meg, saját huszárja tudtával és segítsé szágba ment leányával együtt; 1853 őszétől 1854
gével, s védekezése közben megfojtották. A há tavaszáig ő tartott előadásokat Erzsébet bajor her
rom gyilkos bitóval lakolt tettéért. Zavaron, po- cegnőnek, uralkodónk jegyesének, mint leendő
zsonymegyei birtokán temették el. Az Aka magyar királynénak, a magyar történelemből.
démiában, amelynek igazgató és tiszteleti tagja Nélkülözésektől zaklatva és kétségbeesve vízbe
volt, Szécsen Antal gróf, a Kisfaludy-Társaságban ölte magát, közvetlenül azelőtt, hogy a várt
pedig lóth Lőrinc tartott felette emlékbeszédet. segély megérkezett számára. V. ö. Vasárnapi
(V. ö. Magyar akad. emlékbeszédek, 1884; Kis- Újs. 1865. 42. sz. Barsi Józseftől: Helyreigazítás
M. J. gr. halálára nézve. Piától, Kálmántál jelent
faludy-Társaság Évlapjai, 1884).
7. M. György gróf, a főrendiház tagja, M. 6. meg 1883.: A Mailáth-család tragédiája.
ÍÓ. M. József gróf, a főrendiház tagja, M. 6.
fia, szül. Pécsett 1854 dec. 23. 1881—92-ben Esz
tergom vármegye alispánja volt. A király 1885. fia, szül. Pécsett 1858 ápr. 11. Jogi tanulmányai
testvéreivel együtt grófi rangra emelte s örökös nak végeztével egyideig huszártiszt volt. 1883-ban
jogon tagja lett a főrendiháznak. 1907-ben meg kamarási, 1909. belső titkos tanácsosi méltóságot
kapta a belső titkos tanácsosi méltóságot. A Szt. kapott. Nagy munkásságot fejt ki a közgazda
sági ügyekben s a vízügyi, szociálpolitikai és
István-Társulatnak elnöke.
8. M. István Géza gróf, a főrendiház tagja, kivándorlási kérdésekkel irodalmilag is behatóan
M. 6. fia, szül. Pécsett 1860 jan. 14 A fiumei ten foglalkozott. Elnöke a kivándorlási tanácsnak.
gerészeti akadémia elvégzése után 16 évig volt Több tudományos értekezésen (A két kamara
a haditengerészet szolgálatában s beutazta jófor rendszer ; A rómaiak befolyása az emberiség
mán az egész földet. 1893-ban a «Szamos» mo művelődésére; Gróf Széchenyi István emléke
nitor parancsnoka lett. 1908-ban szolgálaton kí zete, stb.) kívül müvei: A Bodrogközi Tisza
szabályozó Társulat monográfiája 1846—1896.
vüli korvett-kapitánnyá nevezték ki.
9. M. János gróf, történetíró, publicista és költő, (1896); A független szocializmus, Jciilönös te
szül. Pesten 1786 okt. 5., a bajorországi Star- kintettel a Bodrogközre (1897); Társadalmi
hembergi-tóba ölte magát leányával, Henrikával programm (1898): A városba özönlés és a falusi
együtt Í855 jan. 3. Tanulmányai végeztével egy tűzhely védelme (1898); A szociális kérdés és
ideig állami szolgálatban volt, de ezt szemeinek a falusi jólét emelése (1899); Középosztály és
gyöngesége miatt kénytelen volt elhagyni. Két társadalmi egyesülés (1900): A kivándorlásról
évig sem olvasnia, sem írnia nem volt szabad; (1901); A szocializmus múltja, jelene és jöazután, hajlamait követve, az irodalomnak szen vöje (1901); Szociálpolitikai tanulmányok (1903);
telte magát. Már korán irogatott költői müveket; Studien über die Landarbeiterfrage in Ungarn
de különösen a történelemmel, Magyarország és (Leipzisr 1905); Hungaricae Res (Berlin 1908);
az osztrák császárság történetével foglalkozott A vindication of Hungary (London 1908); La
német nyelven. Költői tevékenységének eredmé Hongrie rurale, socialo et politique (Paris 19091.
nyei: a Köfflngerrel együtt kiadott: Kalocsaer Mint zeneszerző is működött és szerzője több
Codex altdeutscher Gedichte (Pest 1818) s az ebből kedvelt zongoradarabnak.
kiválogatott jelesebb költemények gyűjteménye:
Jlail-coacU (ang.), 1. Mail.

JMatllart

—

291

Maillart (ejted: máiyár), Louis Ainié, francia
•.zeneszerző, szül. MDntpellierben 1817 m á r a 24.,
.megh. Moulinsben 1871 máj. 26. Halévy-tanitvány.
1841-ben megnyerte a római díjat. Hat operát írt.
Világhírre Les dragons de Villars (1856) c. víg
dalművével tett szert, amely Budapesten is szirtre
került. Nevezetesebb műve még a Les péeheurs
de Catane (1864).
M a i l l é (franc, ejtsd: máiy) avagy mailé, régi
francia arany- és ezüstsúly = -J g r o s ; továbbá
•egy régi ezüstéremnek, később rézéremnek a neve.
M a i l l e c h o r t (franc, ejtsd :málysór), így nevezik
Franciaországban az alpakkát v. újezüstöt első
készítői, Maillet és Chorier, neve után, 1. Al
pakka.
Maillol, Aristide, francia szobrász, szül. Banyuls-sur-Merben 1861. Eleinte Maurice Denis
modorában a festői pályán próbálkozott. Az újabb
francia szobrászat azon irányának vezére, amely
.a Rodin-féle impresszionizmus túlzásain okulva, a
festészeti jellegű mintázás helyett a formák zárt
-egységére és szinte építészeti alakítására törek
szik. Mintául ebben a régi nagy európai és keleti
.szobrászatok szolgálnak s ezeknek hatása erősen
•érezhető M. müvein is, melyek közül említendők:
Pomona; Renoir mellszobra; Fiú-akt; Guggoló
ü ö ; Bánat; Cózanne-emlékmü Aix-ben, stb.
S l a i l - s t e u m e i - (ang.), 1. Mail.
Í H a U - t r a i n (ang.), 1. Mail.
Mairaacsin, 1. Majmacsin,
Maiinene (Maimana), 1. önálló khánság 1875
-óta, orosz Turkomaniától D.-re, 12,300 km'2 terü
lettel, mintegy 100,000 özbég és tádzsik lak. —
.2. M., az ugyanily nevű khánság fővárosa, a
üzangalik partján, hatalmas citadellával, 2500
Jak., jelentékeny lóvásárokkal; az indiai brit kor
mány is nagyobbára itt veszi lovassága szá
mára a lovakat.
Maimon (állat), 1. Majmon-pávián és Pávián.
Maimon, Salomon, lengyel-zsidó származású
német filozófus, szül. 1754., megh. 1800. Kalan
dos életet élt, már 12 éves korában megnősült,
hat évvel később megszökött feleségétől, elment
Berlinbe, ahonnét kiutasították, de később mégis
•visszatérhetett oda, Mendelssohnnal érintkezhe
tett s a nagy filozófusokat, elsősorban Kantot
tanulmányozhatta. B tanulmányok első és legnovezetes?bb gyümölcse volt: Vorsuch übor die
'Transscendentalphilosophie (Berlin 1790), mely
Kant ügyeimét is fölkeltette, ki eleinte nagy el
ismeréssel, később becsmérlöleg nyilatkozott M.ról. Önéletrajzát kiadta Moritz (Berlin 1792, 2
köt.); irodalmilag foglalkoztak vele R. Zimmermann, Witte, Böck és mások.
Maimonides Mózes (héb. [Rabbi] Mb'seh ben
Majmon, rövidítve : Bambám, arabul Abu-Imram Musa ben Maimun ibn Abd Allah), a leg
nagyobb hatágú zsidó vallásbölcsész és kodiílkátor, szül. Kordovában 1135 m á r c 30., megh.
Kairóban 1204 dec 13. A fanatikus almohádok
uralma alatt szüleivel kivándorolt ,és hosszú vi
szontagságos élet után Fostatban (Ó-Kairó) tele
pedett le, ahol Szaladin szultán orvosa és a zsidó
hitközség rabbija lett. A zsidóság körében év
századokon át is megtartotta majdnem megí'elebAezhotetlen tekinfcjlyét, de méiy és .állandó be
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folyást gyakorolt az arab elmélkedőkre is, szint
úgy a keresztény skolasztikusokra, elsősorban
Aquinói Tamásra és Nagy Albertre. Legnagyobb
bölcsészeti müve: A tévelygők útmutatója (arabul:
Dalalat al Há isrin). Ebben az 1190-ben meg
jelent munkájában a zsidóságot összeegyezteti a
bölcsészettel, különösen pedig Aristoteles tanai
val. Magyarra Klein Mór fordította: A tévelygők
útmutatója (Pápa 1879—1880.). Második nagy
műve arab nyelven irt kommentárja a misnához
(1. o.), melyet 1168-ban fejezett be. Ezt a munkát
héberre, latinra ós több európai nyelvre lefordí
tották. A zsidó törvények kodiükációját az 1190.
megjelent Misné Tóra (a Tóra ismétlése) nyújtja.
Ez a 14 könyvre terjedő mű döntő befolyású lett
a későbbi zsidó vallási élet fejlődésére. Kisebb
könyvei és levelezései is értékes munkái a zsidó
irodalomnak és orvosi müveit is több nyelvre le
fordították. V. ö. A. Geiger, Mosés ben Maimon
(Rosenberg 1850); I. Miinz, Die Religionsphilosophie des M. (Berlin 1887); u. a., M., sein Lében
u. s. Werke (Mainz 1902); Guttmann, Das Verhaltniss des Thomas von Aquino zum Judenthum
(Güttingen 1891); Yellin és Abrahams, Maimo
nides (Jewish Worthies, London 1903).
Maimuni, 1. Maimonides.
Main, a Majna folyó (1. o.) német neve.
Ifeina, görög tartomány, 1. Mani.
Mainadok, í. Maenadok.
Mainardo, 1. Unitáriusok.
Mainau, kis sziget a Bodeni-tó É.-i medencéjé
ben, az Überlingeni-tóban; vashíd köti össze a
szárazfölddel. Az erdős és árnyékos sziget a badeni
nagyhercegé, kinek itt szép kastélya is van.
í j a i n de g l o i r e (franc, ejtsd: men dö gloár), a
francia babonából származó kifejezés. E babona
szerint egy magával hordott «száradt emberi
kóz» hozott a katonának dicsőséget.
M a i n t í e j n s t i c e (franc, ejtsd: men dö zstisitisa),
szószerint a. m. az igazság keze; X. Lajos óta a
francia királyok pecsétéin fordul elő. Jogarforma
pálca, melynek végén egy nyitott kéz van.
Maindron fejtsd: meMroE), Maurice Georges
Benő, francia író, szül. Parisban 1857 febr. 7.,
megh. u. o. 1911 júl. 19. Jeles entomológus volt,
aki emellett történelmi tanulmányokkal is fog
lalkozott s regényeiben nagy közvetlenséggel,
bár erős pesszimizmussal rajzolja a múlt idők
szokásait és embereit. Kedvenc kora a XVI. sz.
Szépirodalmi főművei: Le tournoi de Vauplassans
(1895);Saint-Cendre(1898);L'incomparableFíorimond(l912). V. ö. P. Souday, Le3 livres dutemps
(Paris 1913).
Maine (ejtsd: mén), l. a Mayenne, Sarthe és Loir
egyesüléséből eredő, 10 km. hosszú jobboldali
hajózható mellékvize a Loire-nak ; Angers alatt
torkollik.
2. M.,
Franciaország
egykori tartománya,
területe 10,000 km 2 , fővárosa Le Mans volt.
A XII. sz. elején Anjouhoz és 1154. Angliához ke
rült. 1203-bau II. Fülöp visszafoglalta, a száz
éves francia-angol háborúban újból hosszabb ideig
angol kézen volt. V. ö. de Wismes, Le M. et
1'Anjou hist., arch. etc. (Nantes 1854—62, 2 köt.).
3. M. (röv. Me.), az északamerikai ÉgyesültAllamok egyike, az Atlanti-óceán, Kanada és New19*
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Hampshire között, területe 85,570 km2, (1914) [ men lett jogtanár, 1871. az indiai államtanács tag762,787 lak. Tengerpartja szakadozott, egyenes j jává nevezték ki. 1878-ban a cambridge-i Trinity
vonalban csak 360, kanyarulatait számítva -iOOO Hall masterjává választotta, 1887. a cambridge-i
km. hosszú. Főbb öblei: a Portiandi, Kennebeci, egyetemen a nemzetközi jog tanára lett. Főbb
Penobscoti, a Frenchman, a Pleasant, a Passama- munkái : Ancient law; its connection -with the
quoddyi. Gránit és gnájsz alkotja partvidékét, early history of society, and its relation to modern
sűrű erdőkkel borított hegyei közt a Catahdin ideas (1861,11. kiad. 1890): Lectures on the early
(1589 m.) 2a legmagasabb. M. vizekben igen gazdag; history of institutions (1875, 4. kiad. 1890 : ma
6000 krn -ét folyóvizek által egybekötött tavak gyarra Pulszky Ágost f ord.: A jog őskora, Buda
borítják, 1620 tava közül legnagyobb aMoosehead pest 1875); Early law and cnstom (1883, új kiad.
tó (310 km2); legnagyobb vizei a Penobscot, Ken- 1890); Popular government (1885, 3. kiad. 1890);
nebec (alsó részükben hajózhatók), a Saco és a International law (1888).
határon a St. John mellékvize, az Aljeguash és
Maine de Biran (ejtsd.-mén ds biraíí), FrancoisAroostook, a S. Croix és Piscataqua.
Éghajlata: Pierre Gauthier, francia filozófus, szül. BerceJanuári közóphömérséklete —5 ö° (min. —26°), a racban 1766 nov. 29., megh. 1824 júl. 16. Filozófiai
.júL-i 20-3° (max. 36°), átlagos csapadéka 1070 művei nagyrészt halála után jelentek meg s külö
mm. 60,016 farmja
van 6.296,859 acre terület nösen Cousinre és iskolájára voltak hatással. Kez
tel; (i9i3) zab 5-6, kukorica 0-6 millió bushel ter detben Loeke és Condillac szenzualista irányát
mett. Állatállománya 111.000 ló, 269,000 szarvas követi, így Mémoire sur l'habitude c. 1803. meg
marha, 177,000 juh ós 97,000 sertés. Nagyjelen jelent dolgozatában. Későbbi műveiben, minők:
tőségű a gránitkőfejtés és mészköógetós. Főbb Rapports du physique et du morál (1834), Essai
iparágai: papiros, fa, gyapjú, gyapot, bőr és sur le fondement de la psychologio (1859), köz
cipő, halkonzerv, vasöntés, hajóépítés; (1910) vetítő álláspontot foglal el a metafizikusok és a.
354:6 gyártelepen 84,815 alkalmazott dolgozott, tiszta empirikusok között, a reflexión intérieure
ipartelepeiben 202 millió dollár tőke fekszik álláspontjára helyezkedik, amelynek segélyével
és a termelt árúk értéke 176 millió dollár volt. az egyén öntudatra ébred. Az erkölcsi élet vizs
Kivitele: szarvasmarha, kukorica, búza. 1913-ban gálata fejlődése utolsó szakában M.-t az isten
185 középiskolája, 46 felsőbb iskolája volt. Egye fogalmához vezette el és filozófiája ekként sajá
teme 1868. alakult. A vasutak hossza 4418 km. tos, bensőséges miszticizmusban végződik. E
1820-iki alkotmánya szerint a kormányzót, a korszak bevégzetlenül maradt terméke a Nouszenátust (31 tag) és a képviselőket (150) általá veaux essais d'anthropologie. V. ö. KüJitmann, Mv
nos szavazat útján évente választják. A kongresz- (Bremen 1901); Láng, M. und die neuere Philoszusba 6 tagot küld és az elnökválasztásnál 6 sza sophie (Köln 1901); Couailhac, M. (Paris 1905);
vazata van. 16 countyra oszlik. Fővárosa Augusta, G. Michelet, M. (u. 0.1906); Tisserand, L'anthrofőkikötője Portland. Az állam bevételei 1913.: pologie de M. (u. 0. 1909).
5.081,853, kiadásai 4.889.678, adóssága 569,000
Maine-et-Loire (ejtsd: mén e íoír), département
dollár. 1602—51-ig M.-nek egyes részei miatt a Franciaországban,területe7218km2, (1911) 508,149franciák, Massaehusetts és Plymouth gyarmatosai lak. Járásai: Angers, Baugé, Cholet, Sauniur és
folytonosan viszálykodtak. 1651-ben Massachusetts Segré. Fővárosa Angers (1. 0.). 1790. Anjou tarto
ragadta magához. 1675—1760-ig sokat szenvedett mányból hasították ki. V. ö. Port, Dictionnaireaz indiánusok pusztításaitól. 1820-ban önálló ál hist.,géogr.etbiogr. de M. (Angers 1869—77,3köt).
lam lett. B.-i határát véglegesen az 1842-iki wa
Maingau, régi német tartomány a Majna alsó
shingtoni egyesség állapította meg. V. ö. Macdo- része körül, amely most a bajorországi Unterfrannald, The Government of Maine (New York 1902); ken, a hesseni Starkenburg és a porosz Kassel
M. historical Society's Collections, 38 kötet (Port kerületek közt van megosztva.
land 1865—1910).
Mainland (ejtsd: méniend), 1. a Shetland-szigetek
Maine (ejtsd: mén), Louis Aitguste de Bourbon, legnagyobbika, 20,189 lak., Lerwick fövárotsal,
M. hercege, XIV. Lajos francia király és Montes- — 2. Áz Orkney-szigetek egyike, 1. Pomona.
Mainlánder, Philipp, álnév, 1. Batz, 2.
pan asszony természetes fia, szül. Versaillesban
Main m o r t c (franc,ejtsd: men mórt) a. m. holt1670márc.*31., megh. 1736 máj. 14. Atyja három
éves korában törvényesítette és Maintenon asz- kéz (1. 0.).
szony nevelésére bízta. Magas katonai és polgári
Mainoták (manioták), Maina hegyvidék (az:
hivatalokat viselt és M. hercegének cimét kapta. ókori Taygetos) harcias lakói Morea félsziget D.-i
1714-ben «vérbeli hercegnek.) (prince du sang) részében. A régi spártaiak utódainak tartották
ismerte el őt a király s trónüröklésre is jogosí magukat, bár a középkor folyamán erősen keve
totta. M. neje Anne Louise Benedide Bourbon- redtek szláv elemekkel. Százados harcokat foly
Condó hercegnő volt (megh. 1753.), kitől két fia tattak a velenceiek, később a törökök ellen s rab
született -.Louis Auguste, Dombes hercege (megh. lásból tartották fenn magukat. *\z 1821—27-iki
1755.) és Louis Charles, Eu grófja (megh. 1775). görög szabadságharcban ők is résztvettek, de
Maine (ejtsd: mén), Henry James Sumner, sir, fegyelmctlenségükkel sok bajt okoztak a görög
angol jogtudós, szül. Caversham Groveban 1822 kormánynak. Végleg 1834. olvadtak be az új-gö
aug. 15., megh. Cannesban 1888 f ebr. 3.1844-62-ig rög királyságba.
J l a i i i p r i s e (ang., ejtsd: ménprejz), valakinek
kollégiumi tanár volt. 1862-ben mint az indiai kor
mányzóság tagjaindiába került és ott több törvény szabadlábra helyezése személyes kezesség mellett.
Maintenon (ejtsd: meűtnoíi), város Eure-et-Loire'
hozási reformot vitt keresztül és a kalkuttai egye
tem alkancellárja lett. 1869-ben az oxfordi egyete- francia départementban, az Énre és vasút mellett,
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<i9io) 2045 lak., a Noailles hercegi család kastélyá km területet foglalt el és mintegy 209,000 lakost
val ós parkjával, amely hajdan M. marquisnőé számlált. A lunévillei békében az érsekségnek
volt. A XIV. Lajos tervezte versaillesi vízmüvek a Rajna balpartján fekvő részét Franciaország
kapta meg. 1803-ban az érsekséget áthelyezték
maradványaival.
Maintenon (ejtsa: mestnoi), Francoise d'Au- Regensburgba, a M.-i érsekséget pedig már előbb
bigné, marqui.se de M-, XIV. Lajos titkos felesége, püspökséggé alakították, amely 1829-ig Mechelnszül. Bordeauxban 1635 nov. 27., megh. St. Cyr- nek és azóta Preiburgnak van alárendelve. M.
hen 1719 ápr. 15. Családja erős hugenotta érzü városa már a XIII. sz. közepén a rajnai városi
letű volt, de ő 16i9. a kat. vallásra tért ós 1652. szövetség élén állott. A 30 éves háborúban 1631.
.nőül ment Scarron költőhöz. Ennek halála után a svéd király, 1635. a császáriak, 1644. pedig a
1660. nagy .nyomorba jutott s az udvartól némi franciák foglalták el. 1688-ban a franciák újra el
kegydíjat sikerült szereznie. 1669-ben XIV. Lajos foglalták, de már a rákövetkező évben kénytele
•és Montespan asszony természetes fiainak, Maine nek voltak a szászok és bajorok egyesült serege,
hercegnek és Toulous- "vófnak nevelőnője lett. elől újra elhagyni. 1792 okt. 21. Custine francia
Mint ilyen, bár nem \ : szép, okosságával és generális foglalta el, de 1793 jul. 23-án a Kalck.szeretetreméltóságával annyira megnyerte XIV. reuth vezérlete alatt álló poroszok visszavették.
Lajos tetszését, hogy Montespan asszonyt kibuk 1797 dec. 29. a franciák újra bevették és a luné
tatta a hatalomból s 1680. ö lett a király hiva villei béke kezökben meg is hagyta. 1814-ben ma
talos kedvese, sőt Mária Terézia királynő halála kacs ostrom után a szövetségesek kerítették ha
után 1685. a király őt titokban nőül is vette. Bár talmukba. A bécsi kongresszus német szövetségi
külsőleg szerényen viselkedett, mégis nagy be várrá nyilvánította; 1816. pedig a hesseni nagy
folyással volt XIV. Lajos kormányára, különö hercegnek Ítélték oda. 1857 nov. 18. egy puska
sen vallási intézkedéseire. XIV. Lajos halála poros torony felrobbanása a város egy részét
;után 1715. a st.-cyri kolostorba vonult vissza. rombadöntötte. Az 1866-iki osztrák-porosz háború
A neve alatt 1855. Amsterdamban megjelent óta a vár megszállásának joga kizárólag a po
Mómoires-ok nem tőle valók. Munkáinak hiteles roszokat illeti.
gyűjteményét Lavallée adta ki (Paris 1854—66, Irodalom. Joannis, Rerum Moguntiacarum scriptores, S
10 köt.). V. ö. Duc de Noailles, Histoirc de Ma kötet, 1722—27; Schaab, Gesch. der Stadt M., 2 kőt., 1841—
Werner, Der Dom v. M. u. seine DenkmSler, 3 kötet,
dame de M. (Paris 1848—58, 4 köt.); Lavallée, 1844;
1827—36; Schneider, Der Dom zu M., 1886; Neeb, Führer
Madame de M. et la maison royalo de St. Cyr durch II. und ümgetrang, 3. kiad., Stuttgart 1913; u. a.,
•(u. o. 1876, 2. kiad.); Geffroy, Madame de M. Beitrüge zur Geschichte der Stadt M., Mainz 1910.
•d'aprés sa correspondance (u.' o. 1887, 2 köt.);
Mainzi medence (geoi.), híres a harmadkori le
Chabaud, Les précurseurs du féminisme (u. o. rakódásairól, melyek a közép oligocéntől egészen
1901); JD' Haussonville és Hanotaux, Madame a pliocénig tartanak. Kiválóan nevezetes e soro
de M. (n. .o. 1902).
zatban az eppelsheimi homok (1. o.).
Mainz, Eajnai-Hessen nevű hesseni tartomány
Maio, a Zöldfoki-szigetek (1. o.) egyike.
fővárosa, elsőrendű vár, egykor érseki, jelenleg
Maionia, 1. Lidia.
püspöki székhely a Rajna ós Majna összefolyásá
Maior Péter, román történetíró és nyelvész,
nál, (i9io) 118,107 lak., jelentékeny iparral; a szül Mezőkapuson 1760—61. táján, megh. Budán
.különböző iparágak közül a bőr- és bútorgyár 1827 febr. 14. Az 1774—79. években Sinkaival
tás európai hírű. A kereskedelem jelentékeny, együtt a római de propaganda fidehez jutott.
•különösen élénk a borkereskedés. M., mióta a Visszatérve, a balázsfalvi monostorban a törté
Társáncokat kijebb vitték és a vasutat is körül- nelemnek és nyelvészetnek élt. Midőn II. József
•vezették, jelentékenyen megnagyobbodott és meg rendelete folytán a szerzetesek száma tekintélye
szépült. Nyilvános tereit Schiller, Gutenberg, sen megcsappant, M. Szászrégenben pap, majd
Kreissig stb. szobrai díszítik. 14 katolikus tem görgényi esperes lett. Sehogy sem tudván meg
ploma közül a kiválóbbak a XI. sz.-ban épült férni Bob püspökkel, megvált plébániájától és
dóm és a Szt. Ignác-templom. A profán épületek 1809. könyvrevizor lett Budán a cenzúránál, hol
közt a több kulturális intézményt magában fog 12 évet töltött. Ez állásában fogott régen terve
laló egykori választó-fejedelmi palota 1678-ból, zett munkája sajtó alá rendezéséhez ós kiadásá
a nagyhercegi palota, az igazságügyi palota, a hoz.. B mü az Istoria pentru inceputul Rommiior
központi pályaudvar, a városi csarnok stb. a (Buda 1812). Nevezetessé teszi magát emellett
legjelentékenyebbek. A citadella délnyugati sar szótár-írásával is. A Klein (Micul) által megkez
kában látható az úgynevezett Bigelstein, régi dett, Kolosy, Gorneü által folytatott s a Theorómai falak, amelyeket a hagyomány szerint a dorovics és TJieodori által befejezett budai szó
légiók Drusus emlékére állítottak.
tár (Lesicon romanescu latmescu-tmgurescu-nemAz érsekség és város története. A mai M. helyén tescu, Buda 1825) írói közt ő volt a legjelen
Kr. e. 13. Drusus Maguntiacum nevű erősséget tékenyebb és legtevékenyebb. Ez az első román
építtetett; ennek lábánál épült a város, amelyet etimológikus szótár. E szótár bevezetésében érte
azonban a népvándorlás vihara elpusztított és kezik párbeszéd alakjában a román nyelv és nép
.majdnem 200 évig romokban hevert. Újabb fel eredetérő! (Despre inceputul linibeí romine) és
virágzásának alapját Nagy Károly kiváltságok írja latin nyelven a román helyesírás szabályait
•.megadásával és Szt. Bonifácius az érsekség meg (Orthographia romána sivo Latino-valachica, una
teremtésével vetette meg. AM.-i érsek választó cum clavi, qua penetralia originationis vocum
fejedelem és Németország kancellárja volt. Az reserantur). Az irodalom más terén is munkás
érsekség a lunévillei béke megkötésekor 8260 ember volt. Irt egy egyháztörténelmet (Istoria bi-
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Bericeascá, Buda 1813); halotti prédikációkat (Pro- j midőn 461. visszatért, Ricimer irigységből meg
povedanii, u. o. 1809). Lefordította továbbá a buktatta és csakhamar megölette. Sidonius ÁpolTelemaque-ot olaszból (Telemac, u. o. 1807).
linarisnak M.-t magasztaló panegyrikusa máigMaiorescu (Majorescu), 1. János, román nyel- fenmaradt.
yész és történetíró, szül. a Balázsfalva melletti
Maipo, vulkán a chilei Cordillerákban, 5416 m_
Kocsárdon 1811., megh. 1864.1838-ban Romániá magas.
ban a crajovai gimnázium tanára és igazgatója
Maipure (maypure), talán a karaibokkal rokon
lett. Innen nemsokára Moldvába került, ugyancsak indiánus törzs Dél-Amerikában, mely a Méta és a.
igazgatói minőségben a szokolai szemináriumhoz. Guaviare forrásvidékein Colombiában lakik.
Majd Brassóba, innen kevés idő múlva újra Romá
Maira, 1. a Po 67 km. hosszú jobboldali mel
niába ment. Ekkor a történelmi tanszék tanárává lékfolyója, Cuneo olasz tartományban. — 2. M.
nevezték ki a Szt. Száva főiskolán (a későbbi v. Mera, az Adda 70 km. hosszú jobboldali mellék
egyetem). 1848-ban tanfelügyelő lett. 1849-ben a folyója.
frankfurti gyűlésen ö képviselte a román fejede
-"ílaire (franc, ejtsd: mér), Franciaországban köz
lemséget, majd Bécsbe került, hol a birodalmi tör ségi biró. Titkos szavazással abszolút szavazat
vénytár szerkesztésével bízták meg. Innen újra többséggel választják 4 évre. Nagyobb községek
Romániába ment. Ekkor megint tanfelügyelővé ben segédei vannak, az ú. n. adjoint. Kezeli a köz
s a bukaresti gimnázium igazgatójává nevezték ségi vagyont, előterjeszti a községi költségvetést
ki. Despre originoa si vechimea limbel romine s általában a községi pénzügyi igazgatásnak élén;
(A román nyelv eredete és régisége) müvében ön áll; vezetője a közmunkának, végrehajtója a köz
álló és eredeti fejtegetéseiben a latin, görög, ségi tanács (conseil municipal) határozatainak s a.
szanszkrit, zend és héber nyelvek és dialektusaik bíróság előtt a községnek képviselője. Egyúttal az.
nak fejlődésével is foglalkozik. Egyéb műve ínég: i állami közigazgatásnak is közege s ily minőség
Tractat limbistic si istoric (nyelvészeti és törté ben a helyi rendőrségnek feje. Mairie a. m. köz
neti értekezés). E művében a fonetikus irány ségi elöljáróság és községháza is. — M. dupalais
nak lett alapvetőjévé. Beutazta Isztriát s tanulmá a. m. major üomus (1. o.).
nyozta a harmadik román dialektust, az isztroMairet (ejtsd: méré), 1. Jeaii de, francia színműíró,,
románt. Ez utazásának tudományos eredményét szül. Besauconban 1604 máj., megh. 1687 jan. 31,
Itinerarul !n Istria (Utazás Isztriában) írta meg. Tizenkét színműve közül, amelyekkel a drámai
Ezt a müvét újra kiadta fla, Titusz.
hármas egység alapján álló klasszikus francia
2. M. Titusz, román államférfiú és író, M. 1. fia, szinműirodalmat megteremtette, főleg Sylvieszül. Crajován 1840. Bécsben, Berlinben és Paris (1626) és Silvanire (1630) c. pásztori játékai és
ban filozófiát és jogothallgatott. 1862-ben kinevez Sophonisbe (1634) c. tragédiája fontosak. Utóbbték tanárnak a jasszi-i gimnáziumhoz. 1864-ben Cornoillo leszorította a színpadról, akit éppen
megvetette alapját az elveit terjesztő irodalmi ezért élesen támadott. V. ö. Dannheisser, StudieB
társaságnak «Junimea» elnevezéssel. M. a buka zu M.'s Lében (Ludwigshafen 1888).
resti egyetemnek is volt tanára s több izben sze
2. M., Jeanne, álnév, 1. Bigot.
nátor. 1874—76-ig a Catargiu-, majd 1888. a FloMaison (franc., ejtsd: mezon) a. m. ház, lakás;
rescu-minisztériumban a közoktatási miniszteri M. de santé, kórház; M. garnie, olyan bérház,
tárcát viselte. 1911 jan. a külügyi tárcát vállalta melyben bútorozott szobákat (chambre garnie) ad
Carp kormányában és 1912 ápr. 10. miniszter nak ki huzamosabb tartózkodásra.
elnök lett. Kormányának idejére esett az 1912—
Maison (ejtsd: mezon), 1. Nieolas Joseph, mar1913-iki balkáni háború, melyben ügyesen fel quis, francia tábornagy, szül. Epinayben 1770 dec
használva a szövetségesek közt kitört egyenet 19., megh. Parisban 1840 febr. 13. Vitézül harcolt
lenséget, Románia teljes haderejével támadt Bul 1792—1814-ig a forradalmi és napóleoni háborúk
gáriára s azt nagy területátengedésre kényszerí ban s különösen a Berezinán való átkelésnél és a
tette. A bukaresti béketárgyalásokon (1913 júl. lipcsei csatában tűnt ki, hol súlyos sebet is kapott.
30.—aug. 10.) ő elnökölt. 1914 jan. 14. átengedte Napóleon bukása után XVIII. Lajos Paris kor
helyét Jonel Bratianunak. Irodalmi munkásságá mányzójává nevezte ki s azzal együtt menekült
nak eredményeit Critice (bírálatok) c. művében Gentbe, mikor Napóleon Elba szigetéről vissza
találjuk (2 kötet. Bukurest 1874,1892). Irt ezeken tért. 1817-ben marquis ós pair lett és szabadelvű
kívül egy Logikát (u. o. 1876); Poesia romina nézeteivel tűnt ki. 1828-ban ő vezette a francia
(A román költészet) c. műve szintén a kiváló expedíciót Moreába, mely Ibrahimot, az egyiptomi'
szépirodalmi érzékű embert mutatja be. Fordí alkirály fiát a félsziget olhagyására kényszerí
tott még ezen kívül több német, angol és svéd tette. 1829-ben tábornaggyá nevezték ki. Az
munkát románra (Ibsen: Eyolf, Spencer: Despre 1830 júliusi forradalom után rövid ideig külügy
Educatie).
miniszter lett, majd bécsi és szentpétervári követ
Maiorianus (v. Majorinus), Július, a nyugat volt. 1835 ápr.-tól 1836 szept.-ig a hadügyminisz
római legutolsó császárok egyike, akit Ricimer, teri tárcát viselte. V. ö. Maison marquis: Leaz Itáliában állomásozó külföldi csapatok vezére, Général Maison et le I. corps de la Grandé ArniéeKr. u. 457. katonai tehetségéért emelt a trónra.. (Paris 1914).
2. M-, Rudolf, német szobrász, szül. RegensM. a bomladozó birodalom belső viszonyait i r o 
kézeit helyreállítani és külső tekintélyét is sike bnrgban 1854 júl. 29., megh. Münchenben 1904
rült egy időre visszaszerezni.Visszatartotta a van- febr. 12. A müncheni műegyetemen építészetet
dalokat, kik 458. Ostiánál partra akartak szállni; tanult, majd a szobrászatra tért át és főleg deko
serege élén átvonult Gallián és Hispánián; de- ratív szobrászati művekkel kezdte pályáját. 1899.
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készült el a hajózást és tengeri kereskedést alle
gorizáló díszkútja Brémában. Nagy része volt a
berlini Reichstag palotája szobrászati díszének
elkészítésében.Utolsó műve Frigyes császár lovas
szobra Berlinben. Nagy munkái mellett főleg
kisméretű, színes, humoros genre-szobrai váltak
népszerűekké, pl. a Szamáron nyargaló néger,
Római augur, Faunleány libával, stb.
Maison carrée (franc), 1. Ntmes.
Maison <le Francé (íranc, ojtsd: mezon aö
fraüsz) a. m. Franciaország háza, helyesebben:
családja. Ezt a nevet viselte az Orléans-Bourbon
uralkodó család. L. Orléans.
Maison <lu peuple (ejtsd: mezon dü pöpi) a. m.
a nép háza. Belgiumban így nevezik a szocialista
párt szövetkezeti házait, különösen pedig az 1899.
megnyílt brüsszelit. L. Népház.
M a i s o n «lu r o i (franc, ejtsd: mezon dii roá),

maison militaire, a francia testőrség neve, mely
nek 1661 óta főbb csapatai voltak: a Garde de
dedans (a Louvreben belső szolgálatot teljesítő
őrség), továbbá a Mousquetaires, Gardes du Corps,
Gentilhommes és Gensdamies, amelyekbe csak
nemesekéi vettek föl; és a Garde de dehors (a
Louvre-on kívül örtálló csapat), meg a zsoldos ka
tonákból álló svájci és francia gárdák. A forrada
lom a M.-t is elsöpörte s a restauráció alatt is csak
rövid ideig állott fenn; III. Napóleon ismét életbe
léptette (1. Cent-gardes). A francia köztársaság
elnökét megillető maison militaire (katonai kísé
ret) egy táio -nokból s a különböző fegyvernemek
hat törzstisztjéből áll; ezek egyike végzi a kato
nai parancsnok tisztjét az elnöki palotábam V. ö.
Titeux. Histoiro de la Maison militaire du Roi
de 1814 á 18?0 (Paris 1889, 2 köt).
Maison militaire (franc), 1. Maison du roi.
Maisons-Alfort (ejtsd: mezon zaifór), falu Seine
francia département Sceaux arrondissementjában,
a Marne és vasút mellett, (i9ii) 16,466 lak., vas
öntés, papírgyártás; 1766. Bourgelatalapította hí
res állatorvosi iskolával. A párisi erődítményeken
belül esik. 1884-ben különítették el M.-tól Alfortville községet, daio) 17,455 lak.
Maisons-Laf íitte (ejtsd: mezón-iaflt), község Seino
et Oise francia départementban a st-germami
erdő közelében, a Seine balpartján, (1911) 9674 lak.,
1650. Mansart által Longueil, Maisons grófja ré
szére épített szép kastéllyal, amelyikben Voltaire
is lakott. Lóversenytérrel.
Maiss, község, 1. Majs.
Maistre (ejtsd: mesztr v. métr), 1. Joseph, comte
de, francia író, szül. Chambéryben 1754 ápr. 1.,
megb. Torinóban 1821 febr. 26. Mint a szard ki
rály követe hosszabb időt töltött Szent-Pétervárott. M. a legnagyobb francia prózaírók egyike,
aki színes nyelven, metsző logikával hirdeti annak
szükségességét, hogy a népeknek vissza kell térniök a középkori keresztény államformához a
pápaság szellemi vezetése alatt. A XVIII. sz. filo
zófusainak tévedéseire nem egy helyt találóan
mutat rá s az emberi természet mély ismeretéről
tanúskodik. A bölcseleti tradicionalizmus egyik
legkiválóbb képviselője. Főművei: Considérations
sur la Francé (1796); Du Papé (1819, 2 köt., ma
gyarul a pesti növendékpapság irodalmi iskolá
jának fordításában: A pápáról, Pest 1867); De
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l'église gallicane (1821); Les soirées de SaintPétersbourg 1821, 2 kötet); Oeuvres complótes
Lyon 1884—87. 15 kötet). V. ö. Mar gerle, Le
comte J. Sa M. (Paris 3883); Lescure, Le comte
J. de M. et sa famille (u. 0. 1893); Descostes, J.
de M. avant la Révolution (u. 0. 1893, 2 köt.) és
J. de M. pendant la Révolution (u. 0.1895); Gulyás
PJ. d. de M. mint ember, író ós gondolkodó (Buda
pest 1905); Savaete, Étude sur J. de M. (Paris
1908).
2. M., Xavier de, francia író, M. 1. testvér
öccse, szül. Chambéryben 1763 nov. 8., megh.
Szent-Pétervárott 1852 jún. 12. Több értékes no
vellát írt, melyek közül a Voyage autour de ma
chambre (1794) a legkiválóbb; Oeuvres complótes
(1825, 3 köt.). Magyarul megjelent: Utazás szo
bám körül (Budapest 1884). V. ö. Ungewitter,
X. de M. (Berlin 1892); Maistre et Perrm, X. de
M. (Genéve 1895).
Maiszur (Mysore), hit-indiai hübérállam,
melyet nagyqbbára Madras presidency részei hatá
rolnak, csak ÉNy.-on érintkezik Bombaynak Dharwar és É.-i
Kanara nevű részeivel. Területe:
76,337 km2, lakóinak száma (1911) 5.806,193, majd
nem mind hindu. M. 6—800 m. átlagos magas
ságú hullámos fensik, Mulainagiri(1925 m.), Kuduri Mukha (1895 ni.) nevű legmagasabb hegy
csúcsokkal. Ny.-i része, a «Malnad», a hegyesebb,
erdősebb ós lakatlanabb, K.-i része, a «Maidan»,
a lapályosabb és népesebb. Folyóvizei kevés kivé
tellel a Bengáliai-öbölbe folynak. Az éghajlat hű
vösebb, mint a parti lapályokon. Az ásványország
szolgáltat turmaltnt, berillt, gránátot, agátot, jászpiszt, rezet és vasat, továbbá aranyat a Betmangalam körüli alluviumban. A taiaj termékeny;
különböző trópusi termékeken kívül európai ga
bonaféléket is termesztenek. A háziállatok közül
legszámosabb a szarvasmarha és a juh. Az ipar
kezdetleges; csupán durva posztó- és pamutkel
mék, cukor, egyszerű rézeszközök, agyagedények
készítésére szorítkozik. Az angol rezidens szók
helye Bangalore. Fővárosa M., a Kaveri mellék
folyójának, a Kabbaninak egyik csatornája és
vasút mellett, (1911) 71,306 lak., dór portikusszal
díszített szép kormányzói palotával.
Történelmének kezdete a mithoszba vesz. A
III. sz.-ban elterjedt a Buddha-vallás és néhány
századig a dzsainák az uralkodó törzs. Ennek
uralma a mohammedán invázió alkalmával 1310.
véget ér. 1336. alakul a Vidzsajanagar nevű
királyság, de 1565. ezt a paligárok, nagyter
jedelmű birtokok urai megdöntik ; 1610. egyikök,
Radzso Vodejar megveti egy új dinasztia alap
ját, amely 1731. kihal és az uralom a dalavaik,
major domus-f élek birtokába megy át; 1763. azon
ban már a mohammedán Haider Ali ragadja ma
gához a királyságot és kemény harcokat vív az
angolokkal. Ugyanezt teszi fia, Tippu Szahib
mindaddig, míg fővárosának, Szeringapatamnak
falain 1799. el nem esik. Ekkor az angolok a mai
M. trónjára a 6 éves Krisna herceget ültették,
1831. pedig egyenesen angol adminisztrációt
léptettek életbe. Miután igy rendet és nyu
galmat teremtettek, 1881 márc. 25. az utolsó
radzsa adoptáll fiát, Csama Radzsendra Vodejart
ültették ismét, hatalmát megszorító föltételek
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mellett, M. trónjára. 1894 óta Maharadzsa Kris- alakú szalag által van kötve a hasfalhoz, felső
naradzsa Vodejar Bahadnr (szül. 1884.) az ural szólét a koszorús szalag tartja össze a rekesszel.
kodó, akit Curzon lord 1902. iktatott be ünnepélye Alsó (hátulsó) felszíne egy H alakú barázda által
négy részre (jobb, bal, négyszögletű és farkos
sen jogaiba.
karéj) oszlik. A barázdákban fontos képződmé
Maithényi-csafóá, 1. MajtMnyi.
Maitland (ejtsd: metiend), város Új-Dél-Wales nyek, erek, szalagok, epehólyag és az alsó föausztráliai államban, (1910) 11,313 lak., dohány-, gyüjtőér feküsznek. Legfontosabb a H alakú ba
sör- és cipőgyártással;- környékén széntelepekkel rázda keresztszára, a májkapu (porta hepatis),
hol a máj verőerót, a kapu-gyüjtőeret (véna
és igen jó termőfölddel.
Maitland (ejtsd: metiend), 1. Frederick Wittiam, portae), a máj kivezető csövét, nyirokereit s ide
angol jogtörténész, szül. Londonban 1850 máj. geit találjuk. A hátulsó felszínről indul el a kis
28., megh. Gran Canariában 1906 dec. 21. Tizenöt cseplesz, mely a májat a gyomorral és a patkó
évi gyakorlati jogászi tevékenység után 1884. béllel köti össze. A máj felületét bevonja a has
Cambridgeben az angol jog tanára lett. Főműve hártya, az áthajlási vonalak s a jobb karéj egy
a Frederick Pollock-ltal közösen irt: History of háromszögletű darabjának kivételével.
English law before the time of Edward I. (2. kiad.,
A máj belső szerkezete kötőszövet által elha
London í 899). Egyéb munkái: Township and tárolt apró csonkakúpalakú karéjokból áll; a
borough (1898); Domesday book and beyond (2. kötőszövet a májkapun nyomul be (Glisson-félo
kiad. 1907); The constitutional history of England tok). A karéjok hálózatosán összefüggő, sugara
(1908); Life and letters of Leslie Stephen (1906). san rendezett máj sejtsorokból (sejtgerendák) álla
2. M., John, angol államférfiú, I. Laiiderdale. nak ; a sejtgereudák a karéj közepén futó cen
3. M., John Alexander Fuller, angol zongora trális gyüjtöór körül csoportosulnak. A sejtek
művész, 1. Fidler-Maitland.
kockaalakúak, magjuk (néha kettő) a sejt köze
Maitre (franc, ejtsd: métr) a. m. úr, mester, pén van, plazmájukban festékrögök és glikogén
tanító; M.-és-arts a. m. magister artium (1. Ma található. A sejtek felületén futó barázdák össze
gister) ; M.-és-lois, jogtudós; M. d'lwtel, házfel illeszkednek az epehajszálutak (epekapillárisok)
ügyelő, udvarmester; M. de plaisir, a társas mu alkotására. Az epekapillárisok a sejtekbe is kö
latságok rendezője; M. de chapelle, karmester.
vethetők. A karéjban a hajszálerek hálózatosán
Mailre au I>é, rézmetsző, 1. Dé.
függenek össze s a karéjból kilépve nagyobb,
Uíaitres «lcs r e q u é t e s (franc., ejtsd: métr'dé önálló fallal ellátott epeutakba ömlenek bele.
rökét) a. m. a kérvények mestere, a francia forrada
Igen szoros a kapcsolat a máj sejtgerendái és
lom előtt előkelő állású osztálya a jogtudósoknak. érrendszere között. A májba kétféle ér és kétféle
Jelenleg az 1872 máj. 24. kelt törvény értelmé vér megy. A májverőér oxigéntartalmú vérrel
ben a köztársaság elnöke nevez ki 24 M.-et, akik táplálja a máj szövetét, a kapugyüjtóér (véna
nek feladata, hogy az államtanácsban kevésbbó portae) pedig a belekből a felszívódott anyagok
fontos beadványokról referáljanak: más ügyek kal telitett, de gyűjtőeres vért viszi a májba. A
ben, pl. törvényjavaslatokat illetőleg csak tanács belépő erek sürü hajszálérhálózattal fonják ké
adó joguk van.
jül a májsejtgerendákat s azután a májgyüjtőMaitresse (franc, ejtsd: metressz) a. m. úrnő, erekbe szedődnek össze, melyek az alsó főgyüjtőszerető, általában olyan nő, kit egy férfi kitart. érbe ömlenek.
Maitrise (franc, ejtsd: metríz), igy nevezték
A máj egyfelől sejtjeinek mirigyes működése
Franciaországban a forradalom kitöréséig fenn által epét termel, másfelől a belek felől jövő táp
állott és minden nagyobb templommal szervesen lálóanyagok tartalékraktára. Igen fontos sze
kapcsolt énekiskolákat. A M. növendékei közös repe van a bélcsatornán át felszívott mérgek
konyhán éltek, zenei kiképzésük mellett általános visszatartása ós közömbösítése szempontjából is.
oktatásban is részesültek. Szervezésük módja és
A májhoz tartozik az epeutak rendszere is. Ez
tanbeosztása volt az 1794. alapított párisi kon egyfelől a májkaréjok közötti epecsatornákból
zervatórium mintája. V. ö. Clerval, L' ancienne összeszedődő májvezetékből, másfelől a jobb ka
M. de Notre-Dame de Chartres (1899); Collette, réj bal szélén fekvő epehólyagból áll, melyből a
Histoire de la M. de Rouen (1892).
hólyagvezeték indul ki. Ez a májvezetéklcel kö
Maizena (növ.), a kukorica-keményítő Ameriká zös epevezetékké folyik össze; ez a gyomorvégi
ban használatos neve, mely név alatt nálunk is bélbe (duodenum) ömlik.
szerepel a kereskedésben.
Némely állat máját ételül használják. Legjobb
Máj (hepar, jecurj, a test legnagyobb mirigye, a libamáj, melyet sütve, paprikásan v. pástétommely termelt váladékát a bélbe önti. Hatalmas, nak elkészítve adnak asztalra. Használják a borjuátlag 1800 gm. súlyú, barnaszínű, tömött szerv. májat is, kevésbbé jó a disznó- és a marhamáj.
Maja, adók. és pk. Zágráb vni. glinai j.-ban,
Alakja szabálytalan. Főrésze a jobb bordaív alatt
fekszik, kisebb része van középen és a bal bordaív (íoio) 338 horvát lak., postahivatal; u. t. Glina.
Maja, az Aldan több mint 1000 km. hosszú
alatt, hol elvékonyodva végződik. Felső dom
ború felülete kitölti a rekesz homorulatát, elöl a mellékfolyója Jakuck orosz-szibíriai kormányzó
két bordaív között szabadon maradó része a has ságban, kb. 600 km.-nyire hajózható.
Maja, ősi latin istennő, 1. Maia, 2.
falhoz fekszik. Számos szervvel érintkezik, így
Maja (ind.), a Brahmában élő isteni akarat,
bar fele a gyomorra fekszik reá, jobb karéja a
jobb vesével, mellékvesével s a vastagbéllel érint örök szeretet, amelynek segítségével lehetett
kezik, fent középen a rekesz, lent a duodenum okoz csak személlyé, érzéki lénnyé Brahma lelke,
rajta benyomatot. Elülső s felső felszíne a sarló Brahm. Maja fia Kama, a szerelem istene, a
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Bizonyos kóros befolyások (mérgezések, fer
buddhisták szerint Buddha is. A költők vagy szép
nőnek fogják fel, kinek fátyola redőiben minden tőző stb. betegségek) a májsejtek anyagforgalmát
teremtett lény képe látható, vagy fáradhatatlanul akként változtatják meg, hogy azok különböző
anyagokkal (zsír-, glikogén-, festék- stb. szemcsék)
szövő és a világot összefűző póknak.
szűrődnek tele, vagy maga a sejtállomány fajul
Maja, indiánus nép, 1. Maya.
el s alakul át ilyenféle anyagokká. Idetartozik
Maja (állat), 1. Tengeri pók.
Mája, kisk. Maros'-Torda vm. nyárádszeredai a májsejtek amiloid elfajulása, amely csak igen
j.-ban, (1910) 478 magyar lak.; u. p. és u. t. Nyá- kivételesen lép fel önállóae, hanem rendszerint
az általános amiloid elfajulásnak részletjelensége
rádszereda.
Majaki, kikötőváros Oroszországban a Dnyesz (1. Amiloid elfajulás). Gyakori a máj zsíros beter torkolata közelében, kb. 5000 lak. Az Odesszába szürődése és zsíros elfajulása, mely súlyos vér
szánt árúkat, amelyek a folyón az ország belse szegénységnél, vérkeringési zavaroknál, mérge
zéseknél lép fel, gyakran egymással kombinálva.
jéből érkeznek, itt rakják ki.
Majális, tavaszi ünnep, melynek eredete a po Ilyenkor a máj rendszerint meg van nagyobbodva,
gány korra megy vissza, a természet megújuló sárgaszínű, törékeny, rajzolata elmosódott. Ha
erejének ünnepére. Különösen az északi népek sárgasággal jár együtt, akkor a májnak sáfrány
nél van elterjedve, több szimbolikus cselek színe lesz (sáfránymáj, hepar crocatum). A májmény kíséretében, melyek közül nálunk az ú. n. elfajulás legsúlyosabb alakját látjuk az akut
májusfa- (1. o.) állítás ismeretes. Nálunk a M.-nak sárga májsorvadásnak nevezett kóros állapotnál,
vidám táncmulatságszerű jellege van. Ha a zord amelynél a májsejtek zsírosan elfajulnak, sor
időjárás miatt később, pl. júniusban tartják, akkor vadnak, sőt a lebenyek közepén el is halnak; a
máj így aránylag rövid idő alatt teljesen tönkre
juniúlisnak nevezik. L. még Májusi ünnep.
megy s a beteg meghal. Oka kellőleg ma sincsen
Máj-áloe (növ.), 1. Aloe.
Majano, Benedetto du, olasz építész és szobrász, tisztázva; néha egészen egészséges embereket
támad meg (főleg terheseket és gyermekágyaso
1. Benedetto da Majano.
Majantbemuni Wiggers N>v.), a Gyöngy kat) ,- máskor fertőző betegségek után (tífusz, a
virág (Gonvallaria) rokona a Liliaceae család szifllis kezdetén stb.), vagy mérgezések kapcsán
ban. Amikor virágzik, két tojásdad-szíves levele (filix mas, gombamérgezés), sőt néha hasoperá
van. Virágai aprók, végálló fürtöt alkotnak. ciók után lép fel, látszólag minden ok nélkül
Egyetlen faja a cserjéseinkben, erdeinkben gya (kloroformmérgezés ?). Végül ugyanilyen válto
kori árnyékvirág (Majanthemwm Ufólium L., zásokat találunk a májon foszformérgezésnél.
2. A máj vérkeringési zavarai közt leggyako
DC, Szent György-virág).
Majar, adók. Verőeze vm. diakovári (djakovói) ribb a vérpangás, amely leginkább általános vér
j.-ban, (i9io) 555 szerb, horvát, magyar ós német pangásnak (szívbajoknál, vesebajoknál) a részlet
lak., u. p. Levanjska Varos, n. t. Diakovár (Dja- jelensége ; szonban előfordul a májerek, vagy a
kapuvivőór eldugulása folytán is. Mivel a má
kovo).
jon megy keresztül a has-zsigerekből jövő vér, a
Májashurkafa (növ.), 1. Kigelia.
májban lévő pangás csakhamar átterjed ezekre
Májasodás, 1. Ilepatisatio.
Ma ja s q n i n a d o Latr. (Nagy tengeri pók, is, sőt adott esetben az egész alsó testre is. A
aiiat), a Tizlábú rákok (Decapoda) rendjébe, a pangás következtében a májszerkezet sokkal
Rövidfarkú rákok (Brachyura) alrendjébe tar szembetűnőbben látszik (szerecsendió-máj, hepar
tozó rákfaj. Fejtora számos hegyes tüskével van moschatum). Ha a pangás huzamosabb ideig tart,
megrakva. Vöröses színű. Hossza 10—18 cm. Az a májsejtek sorvadására s a köztük lévő kötő
európai tengerekben, főleg a Földközi-tengerben szövet szaporodására vezet; a máj keményebb
2—10 fonál mélységben gyakori. Húsát a sze lesz. Kóros körülmények közt a májban vérzé
gényebb nép eszi. Fiúméban «grancevola» néven sek is lépnek fel, így foszfor-, arzénmérgezés
nél, a sárga májsorvadásnál, eklampsziánál stb.
árusítják.
Májatrofia a. m. májsorvadás, 1. Májbeteg A máj a vérképzés megbetegedéseiben is részt
vesz, amennyiben többé-kevésbbó visszatér az
ségek.
Májbetegségek részben a máj anyagforgalmi, eredeti, embrionális állapotához s benne is kép
vérkeringési zavaraiból jönnek létre, részben ződnek vérelemek.
gynladásos eredetűek, részben pedig élősdiek v.
3. A máj gyuladásos megbetegedései (hepati
daganatok okozzák.
tisz) akutak ós krónikusak. Az akut gyuladások
í. A máj anyagforgalmának kóros megválto közt a legfontosabbak a genyes gyuladások, ame
zásai képezik a májsorvadás, a májsejtek elha lyeket bevándorolt genykeltő baktóriumok, első
lásának vagy elfajulásának, beszűrődésének alap sorban streptococcusok okoznak s amelyek a kör
ját. A májsorvadás bekövetkezhetik általános el nyező méjszövet beolvadása folytán egyes vagy
gyengülés, elaggás következtében is; az ilyen sor többszörös tályogok (májtályog) képződésére ve
vadt máj rendszerint igen sötét színű (barna sorva zetnek. A májtályogok rendszerint vagy a kapudás). Részleges, helyenkénti májsorvadás léphet vivőér, vagy az epeerek mentén lépnek fel 8
fel a májra ható állandó nyomás folytán, így igen ezek gyuladásainak (kapuórgyuladás, pylephleszoros fűző v. kötő, szíj viselésénél a nyomásnak bitis, epeérgynladás, cholangitis) következmé
megfelelő barázdák keletkeznek a máj felszínén. nyei. Az erek gyuladását a hasüregben lefolyó
Igen erős mérgek hatására (pl. súlyos fertőző be genyes gyuladások (pl. vakbélgyuladás) okozzák
tegségeknél) vagy bizonyos vérkeringési zava a legtöbb esetben. Ezeknél sokkal gyakoribbak
roknál a máj egyes szigetei' el is halhatnak.
a krónikus gyuladások, amelyeknél többé-ke-
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- vésbbé a kötőszövet viszi a vezérszerepet s
Májcsillag (növ.), 1. Marchantia.
amelyeket cirrózis (májzsugorodás) néven szokás
Májdaganat, 1. Májbetegségek.
összefoglalni. A cirrózisok keletkezésének oka
Majdan, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (i9io>
még nincsen teljesen tisztázva; mértéktelen al 274 szerb és horvát lak., u. p. Eujevacki Beslinac,
kohol- (főleg pálinka-) élvezet, mérgezések, fer u. t. Dvor.
tőző betegségek s különösen a bélben képződő
Majdan, kisk. Krassó-Szörény várm. oraviczamérges bomlástermékek hatásának (autointoxi- bányai j.-ban, (1910) 1215 oláh lak., vasútállomás
káeió, 1. o.) tulajdonítják. A beteg májban a sej távíróval (Majdan-Agadics), postahivatal. — L.
tek elfajulnak, a köztük levő kötőszövetben be- még Magyarmajdány.
szűrödések lépnek fel (gyuladás), majd a kötő
Majdánka, kisk. Máramaros várm. ökörmezői
szövet szaporodni kezd az elfajult sejtek rová j.-ban, (1910) 2622 rutén és német lak., postahiva
sára s az újraképződött kötőszövet idővel össze tal, u. t. Ökörmező.
zsugorodik. A máj ilyenkor szívós, kemény, tö
Majdanpek, 1. Maidanpek.
mött; behúzódásoktól egyenetlen felszínű. A
Majdány, község, 1. Magyarmajdány.
cirrózis ezen alakja a leggyakoribb, a sorvadásos
Majebasi, város Kocuké japáni tartományban
cirrózis (eirrhosis atrophica, Laennec). Van azon Nipon szigetén, vasút mellett, 41,714 lak. M. kö
ban olyan cirrózis is, amelynél az epepangás és zéppontja a japáni nyersselyemtermelésnek.
annak következményei dominálják a kórképet
Majella, hegység az Abruzzókban, a Pescara.
(eirrhosis biliaris); igen ritkán a cirrózisos máj és Sangro völgyei között, Chieti olasz tartomány
túlteng, feltűnően megnagyobbodik, a behúzódá- ban ; a Monte Amaro magassága 2795 m.
sok, zsugorodások elmaradnak (eirrhosis hyperMajer, község, 1. Major.
trophica, Hanot); azonban a betegség lényege itt
Maj er, 1. (Mayer) István, c. püspök, egyházi író,
is teljesen azonos a fentebbiekével. A specifikus szül. Mocsonokon (Nyitra) 1813 aug. Í5., megtu
gyuladások közt előfordul a májban még tuber Esztergomban 1893 nov. 21. Pappá szentelték
kulózis is, rendszerint mint az általános tuberkuló 1836. 1842-ben tanltóképzőintézeti, 1849. pesti
zis részletjelensége; azonban igen gyakori, sok egyetemi tanár, 1850. az összes pesti elemi isko
szor egyedüli székhelye a máj a szifliisuek (1. o.). lák igazgatója. 1857-ben kürthi plébános lett
4. A máj gyakori székhelye élősdieknek, így és igen sokat tett a nép nevelése ós gazdasági
elsősorban az echinococcusnak (1. o.), de előfor oktatása érdekében. 1866. esztergomi kanonok,
dul néha a májban borsóka (1. Borsókakór) s né 1880. stagni címzetes püspök lett, a főrendiház
mely vidéken ritkán mások is (pentastomum reformálásakor 1885. örökös taggá választották.
dentículatiim, distomumok, coccidiumok stb.).
Irodalmi munkássága felöleli az irodalom min
5. A májban sokféle daganat fordulhat elő, den ágát; leginkább kitűnt neveléstani és né
melyek részben jó-, részben rosszindulatúak. pies irataival, főleg a népszerűvé vált István
Aránylag gyakori a májban, főleg idősebbeknél, bácsi álnéven is kiadottakkal. Az István bácsi
a cavernoma, mely voltaképen a vérereknek naptára, melyet ő alapított és 1856—1870. szer
daganatszerű túltengése és tágulása, továbbá kesztett, kiváló a jobb népies irodalmi termé
nem ritkák a különböző ciszták — melyek közt kek terén. Nevezetesebb munkái: Népneveléstan.
leggyakoribbak az epeciszták, — valamint az (1845); Színdarabok az ifjúság számára (1846);
adenomák (1. o.) sem. A rosszindulatú dagana Liturgika (1847); A rézmetszészetnek műtanatok, a szarkóma és a rák rendkívül ritkán ke (1847)'; Egészségtan a nép számára (1847); Nép
letkeznek magából a májszövetből, annál gya szerű beszédek (2 köt, 1849, 1851); István bácsir.
koribbak azonban a szomszédságból (epeutak) a boldog családatya és okos..gazda (1854); A re
átterjedt s a vérnyirokkeringés által oda átülte gélő István bácsi (1857); Ügyes Mari, a kis
konyliákertésznö (1863, 1871, 1878); Ezer matett daganatok (1. Rák, Szarkóma).
Mivel a máj egyike az élet szempontjából leg kereszt (1884) című gyűjteménye, amelyet hat
fontosabb szerveinknek, betegsége rendszerint az ezerre egészített ki, értékes művészeti mintaéletnek, anyagforgalomnak mélyreható megvál gyűjtemény. V. ö. Zelliger Alajos, Egyházi irók.
tozásával jár. Az emésztés, felszívódás, az anya csarnoka.
2. M. József, kanonok, egyházi szónok, szül.
gok felhasználása rendkívül szenved miatta; a
vérkeringésben, epekészítésben, a szervek köl Székesfehérvárt 1785 jan. 26., meghalt 1834
csönös hatásában zavarok lépnek fel. A M. tüne dec. 13. 1828-ban lett székesfehérvári kanonok.
tei is aszerint adódnak, hogy ezek a zavarok Kiváló szónok volt. Egyházi beszédeit, melyeket
milyen kombinációban s milyen fokban lépnek 1822. Vasárnapi liomilüik címen kiadott, az éle
fel; az emésztési zavarok csaknem állandóak, sen biráló Kölcsey is magasztalta a Muzárionban.
az epe lefolyásának a!;.idályai sárgaságra, a vér
Máj érc, agyaggal, szénnel és fosszilis gyantá
keringési zavarok vérpangásra (a portaér kerü val, ú. n. idrialinnal kevert cinóber Idria bányái
letében, tehát a hasüri zsigerekben), hasvízkórra, ból. Higanymájércnek is hívják.
szívelégtelenségre stb. vezetnek. Ha a vérkerin
Maj érje, adók. Várasd vm. varasdi (varazdini)
gési zavarok sokáig i'ennállanak, a lép is meg j.-ban, (i9io) 539 horvát lak., u. p. Petrijanec.u.t.
nagyobbodik, megkeményedik (léptumor). Ha a Várasd (Varazdin).
májszövet nagyrészben elpusztul, vagy működé
Majerka, község, 1. Majorka.
sét beszünteti, az feltétlenül halálos.
M a j e s t a s (lat.), 1. Felség.
Majeur (franc, ejtsd: mazsör), zenei kifejezés,,
Majcos zabola, régi magyar nyelven az olyan
zabolát jelentette, amelynek szára nem közönséges a. m. maggiore (1. 0.).
szíjból, hanem valamely drágább szerből készült.
Májfa, 1. Májusfa.
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Májfényle, 1. Szfalerit.
Máj folt (chloasma), a szeplőhöz hasonló, de
annál nagyobb kiterjedésű sárgásbarna folt, mely
azáltal keletkezik, hogy a bőr felületes rétegei
ben a rendesnél nagyobb mennyiségű festék
anyag gyűlik össze. Két alakja van: az idiopátiás, mely erőművi (chloasma idiopaticum, traumatícum) behatásokra (pl. nők derekán a fűző
viseléstől), égések után, hólyaghúzószerek alkal
mazására stb. keletkezik és a szimptomás (chlo
asma symptomaticum), mely terheseknél (chlo
asma uterinum), vagy senyvedőknél (chloasma
cachecticum) lép fel. A közönség némely gombák
által okozott bőrbetegséget is M.-nak nevez, pl.
a pityriasis versicolor-t.
Májfükökörcsin (növ.), 1. Anemone.
Májgomba, ökörnyelvgomba, tölgyfagomba,
Fistuüna hepatica (Schaéff.) Fries, (n'öv.), á Polyporaceae családba tartozó nagyobb gomba, mely
nek termőteste a májra v. a marhanyelvre em
lékeztet. 10—30 cm. hosszú, mintegy 6 cm. vas
tag. Fiatalon puha és vörös nedvet tartalmaz,
késül)!) szivóssá, rostossá lesz. Kívül barnavörös.
A termőréteg alul van, csöves szerkezetű. A
bükkfa és a tölgyfa törzsén él. Nálunk is elég gya
kori. Fiatal állapotában élvezhető.
Májgyógyítófü (nüv.), 1. EvpcdorümMájgyuladás, 1. Májbetegségek.
Msjk, Oroszlányhoz tartozó puszta Komárom
vm. tatai j.-ban, (toio) 97 magyar lak.; hajdaná
ban itt a Vértes erdőségeiben premontrei prépost
ság volt, melynek helyét később a kamaldolii re
mete-szerzet foglalta el és birta 1782-ig, mely év
ben II. József császár azt eltörölte. A klastrom,
a remete-cellák és a magánosan emelkedő temp
lomtorony még fennállanak, de maga a templom
épület már rombadölt; a templom gyönyörű faragványií bútorai ma a komáromi görög keleti egy
ház belsejét díszítik. A M.-i birtok jelenleg a csák
vári Estérházy-uradalomhoz tartozik s a grófi
család kiránduló és pihenő helyéül szolgál.
Májkólika, a. m. epekólika, 1. Epekő.
Majkov, Apollón Nikolajevics, orosz költő,
szül. Moszkva mellett 1821 jún. 4. (máj. 23.), meg;;.
Szent-Pétervárott 1897 márc. 20. (8.). A külföldi
sajtótermékek ellenőrzésére szervezett cenzúra
hivatalnoka volt és csak szabad idejében foglalko
zott a költészettel. A klasszikus irány híve volt;
anakreoni dalokat és epikus költeményeket írt.
Ossz. műv. 4 kötetben (Szent-Péter vár 1901, 7.
kiadás) jelentek meg.
Májkovand, 1. Hepatopirit és Markazit.
Májkökörcsin (májfükökörcsin növ.), 1. Ane
mone.
Majláth, község, 1. Nagymajláth.
Majláth-csaMd (székhelyi), 1. Mailáth.
Majláth (Maylácl) István, erdélyi vajda. Szü
letési helye és ideje ismeretlen. Atyja, Mátyás 1480
táján Erdélybe költözött s Fogaras táján telepe
dett meg. M. a mohácsi csatából szerencsésen meg
menekülve, Ferdinánd pártjára állott, kinek Nádasdy Tamással és Zalay Jánossal együtt Pozsony
várát és a királyi kincseket kezére adták. Ferdi
nánd ezért Fogaras várát adományozta neki. A
hadsereg élére állítva többedmagával fényes győ
zelmet aratott Bodó fölött, majd 1528. Szapolyai

Máj m é t e l y

János király pártjára állott. Résztvett a zákányi,
összejövetelen, mely az országgyűlés egybehivását határozta el Kenésére. Oüibak Imre megöle
tése után a Gritti ellen felzúdult közvélemény
által indított mozgalom élére állott saz összetoborzott sereg fővezérévé választották. A magátrMedgyes falai közé elsáncolt Grittit ostrom alá
fogta, a várat bevette s Gritti Alajost Dóczy
Jánossal együtt kivégeztette. 1534-ben erdélyi:
vajda lett. Ebben a minőségében a felsőmagyar
országi hadjáratot is vezette Fráter Györggyel
együtt. 1538 folyamán az Erdélyt fenyegető török
veszély elhárítására célzó intézkedések keresztül
vitele M.-ra bízatott, aki vajdatársával, Balassa
Imrével járt el e megbízásban. Fráter György
holmi kincstári jövedelmekről el nem számolván,,
midőn számon kéretett, M.-ot gyanusítá e számon
kérés elrendelésével. Ekkor régi ellenfelét a hűt
lenség vádjával illette és sikerült neki oda vinni,
a dolgot, hogy János király M. ellen, ki meg
sejtve a veszélyt, Fogaras várába vonult, ostromot"
kezdessen el. Ennek következménye volt az, hogy
M. a János királlyal elégedetlenek élére állott.
Az 1540 ápr. 14-éro Tordára hirdetett gyűlés M.-ofr
főbenjáró bűnben elmarasztalta, javait elkoboz
tatta s halálra ítélte. János király halála után.
Fráter György kísérelte meg M. hatalmát meg
törni, de ez egyelőre nem sikerült neki. M. 1540
aug. 29-re Segesvárra országgyűlést hirdetett,
mely őt és Balassa Imrét országos főkapitányokká'
választotta. Ettől kezdve arra törekedett, hogy Er
dély fejedelmévé választassák. E célból összeköt
tetésbe lépett a törökökkel is, de eredmény nélkül.
Végre 1541 júl. 20. Fogarasnál a moldvai vajda.
elfogta ós Konitantinápolybaküldetett.hol tíz évigszenvedett a börtönben, míg 1550 karáesonyelőtti
héten meghalt. Neje Nádasdy Tamás húga, Anna
volt, kit 1530. vett el, hozományul nyervén vele
a íogarasi birtoknak esy részét.V. ö. Mailáth Béla,
Maylácl István (Budapest 1889).
Maj láthf alva (azelőtt: Maj! át falva), nagyk„
Temcs vm. vingai j.-ban, (1910) 2335 magyar lak.,,
elemi iskolai internátussal az idegen ajkúak ré
szére : postahivatal, u. t. Monostor.
Majmacsin (kiuaiul mai-mai-csen a. m. keres
kedő város, oroszul Kitaiszkaja Szlgboda a. m.
kinai város), kinai állomás a mongol-szibíriai
határon, kb. 3000 lakossal, a Khutuktu kánhoz,
tartozik. Az 172 7-iki szorződés szerint itt cseré
lendők ki a kinai és orosz árúk, egykori jelentő
sége azonban csökkent, amióta a kinai kikötők
megnyíltak az európai kereskedők előtt. Nőknek
M.-ba menni tilos.
Máj métely (Fasciola [= Distomum] hepaticum L., áiiat), a Szívóférgek (Trematoda) osz
tályába tartozó élősdi féreg-faj. Hossza 20—30
mm., szélessége 8—13 mm. Elülső része kúpalakú,
hátulsó része levólalakú. Szélein barnás, közepe
sárgás. Két szívókorongja van ; az elülsőnek kö
zepén van a szájnyílás, a másik hátrább, a has
oldalon fekszik. Különböző növényevő emlősök
(juh, szarvasmarha, kecske, ló, szamár, nyúl, ten
geri malac, mókus, szarvas, őz, antilop, teve,,
kengarú stb.) epejárataiban él,. Egész Európában,,
azonkívül Észak-Afrikában, Ázsiában, Észak- ésDél-Amerikában és Ausztráliában honos. Ember-
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'ben csak ritkán, kivételesen fordul elő; mosta
náig mindössze 30 ízben észlelték. Az állattenyész
tésnek jelentékeny károkat okoz. Életmódját ós
fejlődésót Lenekart és TJiomas derítették ki. A
Sí. hininős. Petéi sárgásbarnák,
tojásdadok, kupakosak; 0"130—0-145 mm. hosszúak és 0'07—
-0-09 mm. szélesek. A petékben levő embrió csak
vízben fejlődik ki. A petéből néhány hőt alatt ki
fejlődő csillangós lárvák, az ú. n. Miracidiiim-ok.
«. Limnaeus minutus vagy ahol ez nem fordul
•elő, a Limnaeus oahuensis nevű kis édesvízi
•csigába vándorolnak be. A csiga testében csillan-góikat elvesztik s tojásdad csiratömlőkké alakul
nak át. Ezekben fejlődnek a béllel ellátott rediák.
A rediák tele vannak csirákkal, melyek v. közve•tetlenül ú. n. cercariákká, v. pedig ismét flok•rediákká fejlődnek. Egy lárva, mely tavasszal
•bevándorol a csigába, közbülső nemzedékeivel
••együtt őszig átlag 300—400 cercariát fejleszt. A
cercariák gazdájuk testét elhagyva, nem keres
nek új gazdát, hanem fűszálakon betokozódnak.
Itt fejlődik ki a fiatal M., mely tokjával és a nö
vénnyel együtt kerül a végleges gazdába és itt ivar-érettségét eléri. Kevésbbé veszedelmes a lándzsa•alakú métely (Dicrocoelium lanceolatum Sül. et
Hass.), mely szintén különböző fű- és mindenevő
•emlősállatok epe járataiban, sokszor a M.-lyel
•együttesen él. A M. okozta betegséget (distoma•tösis) 1. Mételykór.
Máj mohák (Hepaticae, növ.), a moháknak egyik
-osztálya. (L. a Mohák III. tábláját). Termetükre
•nézve egy részük még a telepes növényekhez ha
sonlít. Csinos, aprócska, többnyire élénkzöld, gyen
géd növénykék. Egyeseknek csak levélszerű tele
pük van (Marchantia, 1. o.), másoknak van már
száruk és valóságos levelük is (Jungermannia).
Igazi gyökerük nincs. Ivaros szaporodási szervük
az antheridium ós az archegonium. A spórátok te
tején süveg (cajyptra) nem fejlődik. Nevezetesebb
családjai: Eicciaceae, Slarchantiaceae, Junger•manniaceae. A Mohák III. tábláján ábrázolt Eu•cephalozia a Jungermanniaceae család tagja. Föl
tlön, sziklán, a fa kérgén, a forró tartományokban
az örökzöld fák levelén is seregesen élnek, gyakTan szétkúsznak, de különösen az árnyékos, ned
ves helyet kedvelik.
Majmok (Anthropoidea, inat; két képmelléklet
tel), a Főemlősök (Primates) rendjének egyik
alrendje. Testileg és értelmileg az összes állatok
közül az emberhez a legközelebb állnak. Nagy
ságuk tág határok közt ingadozik. A gorilla az
•egyik, a mókus-nagyságú selyemmajmocska a
másik véglet. Testalkatuk is változó; némelyikük
zömök, a másik karcsú, az egyiknek hatalmas
farka van, a másik meg teljesen farktalan. Sző
rözetek majd tömött, majd ritkás. Szine is vál
tozó, rendesen sötét árnyalatú, de vannak élénk
színű Sí. is. Csupasz testrészeik gyakran nagyon
rikító színűek. Koponyájuk alakja az állkapocs
és az állkapcsi izmok odatapadására való csont
lécek fejlettsége következtében az embertől el
térő ; magzatkorban azonban az emberéhez ha
sonlóbb. Fogazatuk 32, vagy legfeljebb 36 fogból
•áll; metszőfogaik között nincs hézag. Az állka
pocs mindegyik ágában 2 metszőfog, 1 gyakran
rendkívül kifejlődött szemfog, 2 v. 3 eiözápfog ós
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többnyire 3 utózápfog van. Elülső végtagjuk sok
szor hosszabb a hátsónál. A Sí. lába, bár műkö
dése a kézre emlékeztet, igazi láb, éppen ezért a
Sí. régi neve: Négykezüek (Quadrumana), jogo
sulatlan. A SÍ. lába a legtökéletesebb fogódzó láb.
A Sí. anyaméhe egyszerű (uterus simplex), körte
alakú. Slagzatuk korongalakú méhlepénnyel (placenta discoidea) és múlékony hártyával (decidua)
fejlődik. Csak két, a mellen álló emlőjük van.
Első sorban gyümölcsökkel táplálkoznak, de a
rovarokat som vetik meg; a fogságban hozzá
szoknak az emberi táplálékhoz. Kevés faj él egyen
kint, a legtöbb csapatokban él. A forró égöv
lakói; a pálmák elterjedési körét nem lépik át;
legószakabbra hatolnak a makákók (Irmus ecaudatus), melyek Észak-Afrikában és Európa D.-i
részén (Gibraltár) is honosak. Ausztráliában ma
jom nincs. A fogságot nem igen jól birják; ren
desen tüdővészben elpusztulnak. Körülbelül 230
élő faj ismeretes.
Rendszertani beosztásuk. I. Csapat: Keskenyorrú M. (Catarrhini). Orrsövényük keskeny,
ezért orrlyukaik előre és lefelé néznek. Csupán
Európában, Ázsiában és Afrikában honosak, ezért
óvilági Sl.-nak is hívják. 1. Család: Embersza
bású M. (Simiidae). Szervezetük és külső meg
jelenésük dolgában inkább hasonlítanak az ember
hez, mint a többi Sl.-hoz. Négy élő faj tartozik
ide, ú. m.: a gorilla (1. o.), a csimpánz (1. o.), az
orangután (1. o.) és a gibbon (1. o.).
2. Család: Cerkófmajmok (Gercopithecidae).
L. Cerkófmajmok.
II. Csapat: Szélesorrú M. (Platyrrhini). Szé
les orrsövénnyol elválasztott orrlyukaik oldalra
nyiinak. Csak Amerikában honosak, ezért újvi
lági Sl.-nak is hívják.
1. család: Körmös M., (Gébidae). L. Körmös
majmok.
2. család: Karmos Sí. (Hapalidae). L. Karmos
majmok.
A sokféle majomfaj közül a szücsipar csak az
ú. n. ördögmajom és a gyöngymajom gereznáját
használja' fel. Régente' hosszú, selymes szőrük
miatt muffok készítésre használták, ma azonban
csaknem egészen kikerült a kereskedelmi forga
lomból. A majombőrök értéke 3—6 K között vál
takozik. Az afrikai kis fekete majom bőrét rit
kább esetekben szőnyegnek használják fel, érté
kük 5—12 K.
Majmonides, 1. Maimonides.
Majmqn-páviár., a mandrill (1. o.) legrégibb
macyar nőve, mely Fábián Józseftől ered (1799).
Majna (Main, Moenus), a Rajna legjelentéke
nyebb j obboldali mellékvize. A Fehér- és Vörös-M.
összefolyásából keletkezik, amelyek a Fichtelhegység'ből, ül. a Frank-Jurából jönnek és Kulmbach alatt egyesülve fölveszik az Sí. nevet. Ez a
folyó megkerüli a Frank-Jurát, fölveszi a Rodachot, a termékeny bambergi síkságon pedig a
Rognitzet, amely a Lajos-csatornával (1. o.) a
Dunához kapcsolja. Bambergtöl Aschaffenburgig
terjed a középszakasza, amely rendkívül k a 
nyargós. Slainznál torkollik.
Hossza 495 km.,
vizterülete 27,378 km2, a Regnitz torkolatá
tól 330 km. hosszúságban hajózható. Hajó
forgalma sokkal élénkebb, amióta Aschaffen-
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burgig a lánchajózást lehetővé tették. A M.
1866—71-ig Észak- és Dél-Németország közt ha
tárul szolgált. 1904-ben határozták el a M.-szabályozást, Poroszország az Offenbach-Hanau
szakaszt vállalta el 3V> millió márka költséggel,
Bajorország pedig Aschaffenburgig 9VS millió
márka költséggel. 1912-ben pedig a bajor kor
mány 3 millió "márka első költségvetéssel meg
kezdte a Hanau-Asehaffenburg közti rész csatornáztatását. V. ö. IJlrici, Das Maingebiet (1885);
Zoepfl, Der M. als Verkehrsstrasse (1891); Sclianz,
Die M.-Sohiffahrt im 19. Jahrhundort (1895); Fa
ter, Zur Hydrographie des Maingebietes (München
1895); Lili, Mai'ntal, M. und Mainschiffahrt (Berlin
1904).
Majnái hadjárat, az 1866. egyrészt Porosz
ország, másrészt a D.-i német államok, nevezete
sen Bajorország, Wilrttemberg és Baden, KurHessen és Frankfurt városa között lefolyt há
ború. Ez utóbbiakat az osztrákok egy hadosztálya
is támogatta az aschaffonburgi ütközetben. L. Né
met birodalom (története).
Majo, 1. Jmnel.
Majo, Angelo, 1. Mai.
Majo-Bomokandi, afrikai folyó, 1. Bomokandi.
Majolika (ol.) a. m. fayence (1. o.), a kereske
delemben ma a porcellán kivételével jóformán
minden díszesebb színes cserépárúnak elneve
zése. Szűkebb értelemben az Itáliában készült
XV—XVI. sz.-i festett díszítésű ónmázas cserép
edényeket és egyéb eseréptárgyakat nevezzük
M.-nak. A M.-val az olaszok spanyol-mór közve
títés útján a XV. sz.-ban ismerkedtek meg. Addig
készült s félig gót jellegű ékítményekkel díszí
tett cserépedényeiket vicenzai fehér agyaggal
mázolták (engobe) és ólommázzal vonták be.
1440-től főleg Közép-Itáliában (Citta di Castello
ós La Pratta), de északi Itáliában is (Padova,
Pavia) nagy számmal készültek ilyen techni
kájú s az engobeba karcolt művészibb rajzokkal
(sgraffltti) díszített edények, amelyeket mezza-M-nak neveztek el. A valódi M. bölcsője Toscana
volt s a XV. sz. első felébon még primitív vív
mányait Lucca della Robbia domborművein és
M. -festményein hirtelen páratlan művészi tö
kélyre emeli. Sokáig épp azért a jeles szobrász
ról azt hitték, hogy ő találta fel újból a M.-technikát, amelynek első nagy mesterei a mórok
voltak. Gótikus és keleti jellegű indás dlszű
M.-edények a XV. sz.-ban Firenzében, Sienában
és Faenzában készültek a legtöbb sikerrel. A szá
zad végén már renaissance motívumok is jelent
keznek a M. díszítésében, mely téren 1530-tól
metszetek után készült alakos díszű M.-edényeivel Urbino vezet. A lüszteres edények készítésé
nek Deruta és Gubbio lett főhelye.' Az előbbiben
alighanem spanyol mesterek honosították meg
(14y0 körül) a gyöngyházfényű lüsztert, amely
nek feltalálását később a fómfényű rézlüszter
(rubinlüszter) föltalálójának, Andreoli-nak (1. o.)
tulajdonították. A XVI. sz. derekán az olasz
M.-ban, főleg Urbinóban a figurális díszítés szinte
kizárólagos, de csakhamar a groteszk is szóhoz
jut. Az olasz M. virágzásának a XVII. sz.-ban
a hollandiai fayence versenye vetett végett. L.
még Agyagipar.
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Majolika-festés, a XIX. sz. nyolcvanas évei
ben fölkapott műkedvelő-technika, amelynél ke
reskedőktől forgalomba hozott égetett, de mázatlan eseréptárgyakra szintén kész zománcfesté
kekkel mintalapok nyomán festettek. Az így dí
szített tárgyakat aztán a fazekasnál kiégették..
Minthogy a M. kézügyességet fejlesztő hatásanem állt arányban költséges voltával, lassanként
idejét multa. V. ö. Dreivs, Anleitung zur Majolikamalerei (Berlin 1883). A M.-t az "iparnnivé
szeiben 1. Agyagipar.
Majolika-káíyha, 1. Kálylia.
Majom (állat), 1. Majmok.
Majom, község, 1. Mezötelkes.
Majomalma (nSv.), 1. Glusia.
Majombarázda, a nagy agyvelő fali és nyak
szirti karéja között harántul futó mély barázda,
amely a majmok agy velején mint rendes alkotó
rész, az emberén ritkán van meg.
Majomember, az a rendellenes fejlődésű em
ber, kinek egész arcát, testét szőrzet fedi, 1,
Hiperírichózis.
Majomfül v. páviánfül, 1. Darwin-féle csúcsés Fül.
Majomkenyérfa (BÖV.), 1. Adansonia.
Majompincsi, a házi kutya (1. Kutyák) egyik
fajtája (Canis familiáris gryphus Mrsutus)..
Értelmes, de rút külsejű. Teste hosszú, nyaka
vastag. Szőrzete hosszú, szálkás és egész testét,.,
továbbá arcát ós végtagjait is kócosan befödi.
JHajonnaise, 1. Mayonnaise.
Májopál, 1. Opál.
Major, nagyobb birtokhoz tartozó telekrész,
melyen a gazdálkodáshoz szükséges épületek,,
udvarok, kifutók, szérűk és kertek vannak elhe
lyezve ; a kisebb birtokon elhelyezett M. neve
tanya (1. o.). Legjobb, ha a M. a birtok s különösen &•
szántóföld közepén fekszik. M.-ok berendezésénél
kiváló gond fordítandó az épületek célszerű cso
portosítására. A M.-hoz tartozó épületek vagy zárt,.
vagy nyilt udvart alkothatnak. A zárt M.-rendszer
kisebb birtokon és zord éghajlat alatt, a nyilt'
rendszer nagy birtokon és szelíd éghajlat alatt,
nyer alkalmazást. Az épületek csoportosításánált
főképen arra kell törekedni, hogy a nagyobb'
ellenőrzést igénylő épületek, pl. magtár, tehénistálló, tejpince stb. a kezelő gazda lakásának kö
zelében legyenek elhelyezve s hogy az épületek
között kényelmes közlekedés létesíttessék. V. ö.
Hensch, Jószágberendezés- és kezeléstan, 1906),
Major (azelőtt: Majer), nagyk. BeszterczeNaszód vm. óradnai j.-ban, (1910) 3125 oláh lak.;
vasúti állomás, postaiigynökség, táviróhivatal.
Hozzátartozik Dombhát (1. o.) fürdő. — L. még,
Barátmajor, Nagymajor, Omajor, Simonmajor.
Major (lat.) a. m. nagyobb,kiegészítve propositio M., a következtetés (1. o.) felső tótele.
Major v. őrnagy (előbb föstrázsamester), a
törzstiszti rendfokozatok legalsóbb foka; zászló
alj, lovasosztály, 2—4 üteg stb. parancsnoka.
Eredetileg M.-oknak nevezték az ezredek zászló
aljait vezető rangidősebb (spanyolul mayor) szá
zadosait, kik csak a XVIII. sz.-ban soroltattak a
törzstisztek közé. Franciaországban M.-nak neve
zik a kezelő tisztikar őrnagyait, mig a csapatszolgálatot tevőket ott commandant-aak nevezik,-
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Major, 1. Gyula, zeneszerző, szül. 1859 dee.
13. Kassán. Az Országos Zeneakadémián ta
nult. Liszt, Erkel és Volkmann voltak a mes
terei. 1894-ben Magyar Női Karénekegyesüle
tet, 1896. zeneiskolát alapított. Operái: Erzsike
(Budapest, 1901), Szécsi Mária (Kolozsvár, 1906),
Dalma. Irt több szimfóniát, zongoraversenyt,
.zongoradarabot, kamarazenemüvet, dalt, zene
kari darabot, amelyek közül a Balaton c. szim
fóniái költeményt emeljük ki. Több tankönyve
, jelent meg.
2. M. Jenő, festő, szül. Budapesten 1871 nov.
11. A mintarajziskolában Székely Bertalan és
' Lotz voltak a mesterei. Miután csaknem öt évet
.a katonai pályán töltött, 1899-től kezdve ismét
rajzolással és festéssel foglalkozik. Téli nap c.
képére 1904. a Harkányi-dijat kapta a Műcsarnok
ban, 1903., 1904 és 1906. első dijat kapott a
grafikai kiállításon tájrajzra, 1911. pedig elnyerte
.a grafikai kiállítás pasztell-diját. Több kópét a
király és az állam vette meg.
3. M. Márton, nyomdász, magát Brassai (Coronensis)-nak írja. Gyulafehérvárt a fejedelmi
nyomdának volt vezetője. Neve 1647—1657-ig
fordul elő nyomtatványokon I. és II. Rákóczi
György idejében. Ismert tőle 16 latin, 16 ma
gyar nyomtatvány ebből az időközből, de neve
nincs mindenikon rajta. Kiadta Kászoni János,
Conienius, Párizpápai Imre, Apáczai, Bisterfeld,
Basirius isák munkáit s egy rumén Új testa. mentumot.
Major (eredetileg Meier), Georg, német evang.
teológus, szül. Nürnbergben 1502., megh. Wit
tenbergben 1574 nov. 28. Luther és Melanchton
tanítványa volt, s 1536-tól wittenbergi teol. ta
nár. Résztvett a regensbargi vallásügyi értekez
leten (1546) és a lipcsei Interim tárgyalásain
(1548). Az ő nevéhez fűződik az ú. n. majorisztikus vita, a hit és jó cselekedetek viszonyáról.
Összegyűjtött müveit részben még ő maga adta
ki Wittenbergben (1569).
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kül azt illeti az utódlás, aki a családban a leg
öregebb, a majorátus szűkebb értelemben (ízörökség), amikor az az utód, aki a legközelebbi
ízen áll az alapító rendelkezéséhez képest vagy
az utolsó birtokoshoz vagy az alapítóhoz, végül a
primogenitura (elsőszülöttség) az idősb ágbeli
elsőszülött utódlási jogának érvényre jutásával.
L. Hitbizomány.
Majorca, a Balearok egyike, 1. Mallorca.
Major donias (lat. a. m. háznagy), a frank
királyok udvarában az első tisztviselő, aki a ki
rályi jószágok felügyelője és az udvartartás gon
dozója volt. Később országos tisztséggé vált e
hivatal, s a M.-ok mint fővezérek és föbirák sze
repeltek a királyok mellett. Az utolsó gyenge
Meroving-uralkodók alatt valósággal ők gyako
rolták a királyi hatalmat. Iieristali Pippin
(megh. 714.) örökletessé tette a M.-i hivatalt csa
ládjában. Utána fia, Martell Károly (megh.
741.) következett. Ennek fia, Kis Pippin aztán
752. az utolsó Meroving-királyt, III. Ghilderkli-et
letette trónjáról s magát tette meg a frankok
királyának.
Majorenais (közép-lat.) a. m. nagykorú.
M a j o r e s c o (ol., ejtsd: majoreszko, ném. MajO'

ratsherr), a majorátus ura, aki a hitbizományi
birtokolja. L. Hitbizomány, Majorátus.
Majorescu, 1. Maiorescu.
Majorfalva, kisk. Zólyom viuegye beszterczebányai j.-ban, UMO) 346 tót lak., u. p. és u. t.
Beszterczebánya.
Majori, város Salerno olasz tartományban, a
salernói öböl mellett, Amalfi közelében, (mi)
4-157 lak., régi kastéllyal, X. sz.-beli apátsággal
(Santa Maria di Olearia). Gyümölcstermelés,
tésztaipar és papirosgyár.
Majorianus (Majorinus), nyugatrómai csá
szár, 1. Maiorianus.
majori ceiio (lat.) a. m. engedek, kitérek a
nagyobbnak, visszalépek a nagyobb (érdemesebb)
előtt; Martialis idézi (De speetaculis, 31) a Dionysius Cato néven ismeretes közmondásgyüjteMajorána (HÖV.), 1. Origanum.
Majorana-Calatabiano, Salvatore, olasz ál ményből.
Majoritás (lat.) a. m. többség; majorizál a. m.'
lamférfiú, szül. Militellóban 1826 dec. 25., megh.
Rómában 1897 dec. 23. Előbb a messzinai, majd leszavaz.
Majorka (azelőtt: Majerka), kisk. Szepe3 vm.
a cataniai egyetem tanára. Két ízben volt ke
reskedelmi és földmívelésügyi miniszter: először késmárki j.-ban, usjio) 3s6 német és tót lak., u.p.
1876—77-ig, aztán 1878—79-ig. Főbb művei: Szepesbéla, u. t. Keresztfalu-Szepesbéla.
Majorlak, kisk. Zala vm. Csáktornyái j.-ban,
Teória giuridicadelle scienzesociali(Róma 1856—
1858); Trattato di economia politica (u. o. 1865— (i9io) 213 horvát lak., u. p. Mmaszentmárton,
1866); Lezioni di scienza delle finanze (Catania u. t. Muraszerdahely.
Majoros v. majoros gazda, a majorboli cselé
18S7—88). — Idősebbik fia, Giwseppe (szül. 1863
szapt 23.), a statisztika tanára a cataniai egye dekre felügyelő gazda, egyúttai a birtokkezelő
temen, kiváló közgazdasági Író; ifjabbik fia, gazda rendelkezéseinek végrehajtója. A jobbágy
A.tgelo (szül. 1865 dec. 4., megh. 1910 febr. 9.), ság idejében a M. volt a jobbágyok felügyelője.
áilamtiidományi Író, ugyancsak a cataniai egye Majorosné a baromfiak gondozója, akit kisebb
temen volt az államtudományok tanára, majd gazdaságokban a tehenek fejésével ós a tej érté
kesítésével is megbiznak.
képviselő és 1905*—1907-ig pénzügyminiszter.
Majoros (azelőtt: 2£ajoróczka), kisk. Zemplén
Majorána-olaj,az Origanum Majorána L. nö
vényből vízgőzzel lepárolt illanó olaj. Ecet, mus vniegye varannói j.-ban, (1910) 184 tót lak., u. p.
és u. t. Varannó.
tár, mártások zamatosítására használják.
Majoros Béla, színész, 1. Főidényi.
Majorátus (lat.), tágabb értelemben a csa
Majorsági zsellérbirtok. Majorsági zsellérládi hitbizományban való utódlásnak az a neme,
amelynél a magasabb kor határoz. A M.-nak ségek s az ehhez hasonló természetű birtokok
három alfaja van : a senioratus (korörökség), II azok a majorsági (volt földesúri) földterü'.ctok,
.amelynél az ágra és az ízre való tekintet ncl-.lI amelyeket az Í84S. évi január hó 1. napja előtt
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ra volt földesúr egyeseknek vagy többeknek évenkinti szolgáinlányok mellett mívelés, beültetés
vagy másnemű haszonvétel végett engedett át s
amelyek sem úrbéri birtoknak (1. o.), sem puszta
telkeknek (1. o.), sem foglalásoknak, sem marad
ványföldeknek, sem irtványoknak, sem pedig
"telepítvényeknek (1. o.) nem tekinthetők (major
sági v. kuriális zsellórtelkek, bérföldek, taksalis
vagy cenzuális földek, ipari földek, taksás házak
•stb.). Ezeken a földterületeken lévő szolgálmá:nyokat jelenlegi birtokosuk megválthatja, ha
igazolja, hogy a területet ő vagy jogelődei 1848
január 1. előtt már bírták és a volt földesúr en
nek ellenében ki nem mutatja, hogy az átenge
dés határozott időre avagy határozatlan időre
ugyan, de a visszavétel jogának fentartásával
-történt, vagy hogy az 1848 január 1-je előtt át
engedett birtokra nézve a jelzett idő után hatá
rozott időre, vagy a visszavétel jogának fen
tartásával határozatlan időre szóló újabb szer
ződést kötöttek. A vált3ágtőke az évi tartozás
értékének húszszorosa. A megváltási eljárást
előbb az 1896. XXV. t.-c, a polgári perrendtar
tásról szóló 1911.1. t.-c. hatálybalépése után pedig
külön miniszteri rendelet szabályozza. Az eljárás
ban, amely a rendelet szerint a járásbíróság ha
táskörébe tartozik, a nyomozó elv érvényesül,
vagyis a bíróságnak hivatalból is nyomoznia kell
a jogviszony fenn- vagy fenn nem állásának,
továbbá a szolgálmányok mennyiségének meg
állapítására szükséges adatokat.
Majorsági zsellérek, 1. Majorsági zsellér
birtok.
Majos, nagyk. Tolna vmegye völgységi j.-ban,
(i9io) 1229 német és magyar lak., u. p. és u. t.
Bonyhád. — L. még Mezőmajos.
Majosfalva (azelőtt: Moys), kisk. Trencsén
vmegye zsolnai j.-ban, (1910) 305 tót lak., u. p.
Zsolna, u. t. Várna.
Majosháza, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
ráczkevei j.-ban, (1910) 745 magyar lak.; u. p.
Áporka, u. t. Kiskunlaczháza.
Majosmezö (azelőtt: Moyslucska), kisk. Tren
csén vm. zsolnai j.-ban, (1910) 361 tót lak.; u. p.
Sztrecsény, u. t. Zsolna.
Majovszky Pál, műbarát és gyűjtő, szül. Besz•terezebányán 1871 június 22. Jogi tanulmányait
Budapesten végezte. Az államtudományi dokto
rátus elnyerése (1894) után állami szolgálatba lé,pett és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
ban miniszteri tanácsosi rangra emelkedett. Mint
a minisztérium művészeti ügyosztályának fő
nöke (1913 óta), a magyar művészeti élet intézé
sében vezető szerepet játszik. Nagy szeretettel,
finom Ízléssel gyűjti a magyar és külföldi mo
dern művészet alkotásait, festményeket és rajzo
kat. Ez utóbbiakból elsőrangú gyűjteménye van.
Kiváló metszetgyüjteményét 1914. a Szépművé
szeti Múzeumnak ajándékozta.
Májrák, 1. Májbetegségek.
Majs (Maiss), kisk. Baranya vm. mohácsi
j.-ban, (1910) 1951 német ós szerb lak., postahiva
tal ; u. t. Főherczeglak.
Majsa (Morreía), a bessenyők Értem törzsének
fejedelme, midőn 889 körül a kunok a Volga vi
cékéről a magyarok földjére, Lebediába szorítot
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ták őket. Neve fenmaradt a kiskunsági M. köz
ség nevében.
Maisa, község, 1. Kiskimmajsa és Majsamiklósvár.
Majsai szö'llök, Szabadkához tartozó telep
Bács-Bodrog vm.-ben, (1910) 1665 magyar, szerb
és bunyevácz lak.; u. p. és u. t. Szabadka.
Majsajakabszállás, Kiskunmajsához tartozó
puszta Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kiskunfélegy
házi j.-ban, (1910) 1391 magyar lak.; u. p. és u. t.
Kiskunfélegyháza.
Majsamiklósvár (azelőtt: Majsa), nagyk.
Tolna vm. tamási j.-ban, (1910) 3872 magyar és
cigány lak., vasúti állomás: Tamási-Ma jsamiklósvár; u. p. és u. t. Keszőhidegkút.
Majske Poljane, adóközség Zágráb vármegye
glinai j.-ban, (1910) 1315 szerb lak.; u. p. és u. t.
Grlina.
Majski Trnik, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban,
(1910) 542 szerb lak.; u. p. Maja, u. t. Glina.
Májsorvadás, 1. Májbetegségek.
Majszin (azelőtt: Mojszén), nagyk. Máramaros vm. visói j.-ban, (1910) 4093 oláh és német
lak., postahivatal; u. t. Borsa.
Májtályog részben a vér útján odakerülő fer
tőző csirák, részben májdaganatok, tömlők utó
lagos elgenyedése, környező szervek betegségei
nek a májra való átterjedése s végül az epeerek
gyuladásának (cholangitis) következtében fejlőd
hetik ki. L. Májbetegségek.
Majtény, kisk. Pozsony vm. nagyszombati
j.-ban, (1910) 1501 tót és magyar lak., postaügy
nökség ; u. t. Vedrőd. — L. még Hegyesmajtény,
Kismajtény, Magasmajiény, Nagy majtény.
Majthényi-csafóá (kesselőkeöi báró és nemes).
A Divék-nemzetségből származó ősrégi magyar,
család. Még 1434. kapta M. Gergely királyi ado
mányban a nyitravármegyei Kesselőkő várát.
Bárói rangot közülök legelőbb György nyert
1631., ki még 1585. PálffyMiklós táborában kü
lönösen Érsekújvár ostrománál tüntette ki ma
gát. Tőle származott le M. István báró (1. alább).
Egy másik bárói ág alapítója Mihály, 1647. ki
rályi táblai ülnök, majd kamarai elnök, 1654.
magyar báró. Az ifjabb bárói ágak egyike 1834
nov. 6., másika, az osztrák bárói, 1865 máj. 20.
alapíttatott. 1905-ben M. Othmár és törvényes
utódai kapták meg a magyar bárói rangot, 1907.
pedig M. László (1. afább) bárói rangját M.
Ádám fiára, ifj. M. Lászlóra és ennek törvényes
utódaira terjesztette ki a király. — Nevezetesebb
tagjai a családnak:
1. M. Flóra, költőnő, néhai Tóth Kálmán költö
neje, született Novákon (Nyitra) 1837 júl. 28.,
megh. Budapesten 1915 máj. 18. Már kisleány
korában írt verseket Szemere Páltól buzdítva,
s az 50-es években Flóra név alatt közölt érzel
mes, bájos verseivel feltűnést is keltett. 1856-ban
nőül ment Tóth Kálmánhoz, de 1868. elvált tőle.
Hosszú ideig élt Spanyolországban és Algírban,
s ekkor német, olasz, spanyol nyelven is iro
gatott tárcákat, sőt spanyolul Adorationes c. ön
álló kötetet is közrebocsátott. Nagyszámú, lapok
ban megjelent elbeszélésén, útleírásán, versén kí
vül önálló kötetei: Flóra 50 költeménye (1858);
Flóra dalai (1860); Jó gyermekek könyve (1866,
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hosszú ideig igen népszerű ifjúsági mű); Elégiák
Majurec, adók. Belovár-Körös vm. körösi (krikis fiamhoz (1868); Majthényi Flóra újabb köl zevcii) j.-ban, ÍIGIO) 268 horvát lak.; u. p. Voj»teményei (1877). Két kis vígjátéka (Az uram kovac, u. t. Körös (Krizevci).
nem szeret, A nők hibája) a Nemzeti Színházban
Május vagy pürikösdliava, az év 5-ik, a régi
került színre (1864).
római kalendáriumban az évnek 3-ik, Maja isten
2. M. István báró, szül. Nagyszombatban 1788 nőnek szentelt hónapja, mely mindig 31 napos
aug. 21., megh. Pécsett 1868 dec. 18. 18í8-ban volt. A Nap M.-ban az Ikrek jegyébe lép, a tavasz
ezredes és Komárom várának parancsnoka, ki véget ér, a szerves élet évi fejlődésének tető
midőn Latonr császári hadügyminiszter okt. 5. pontja. A középhőmérséklet Budapesten 15'9°.
felszólította, hogy a várba Jellachieh katonáit
Május elseje, a világ szervezett munkásainak
bocsássa be, ezt a levelet okt. 9. a magyar hon ünnepe. Az 1889-iki párisi nemzetközi niunkásvédelmi bizottmánynak küldte meg, amiért is öt kongresszus határozata alapján o napon a világ
a magyar országos kormány okt. 20. tábornokká összes munkásai a nyolcórai munkaidő mellett
nevezte ki. 1849 febr. a várparancsnokságban tüntetnek, ma azonban M.-nek ünneplése általában
Török ezredessel cseréltetvén ki, letette tiszti rang a munkásság nemzetközi szolidaritásának meg
ját azon a címen, hogy a Debreczenbe menekült nyilvánulása. A munkaadók ez ellen eleinte a
honvédelmi bizottmány őt fel akarja áldozni. Mi M.-n nem dolgozók kizárásával feleltek, a rend
dőn ügyeink johbra fordultak, ismét tábornoknak őrség pedig erőszakkal akadályozta meg a fölvo
kívánta magát tekintetni. Ekkor azonban paran nulásokat és tüntetéseket. Ez kivált Francia- és
csot kapott, hogy Komáromot 24 óra alatt hagyja Olaszországban véres összetűzésekre vezetett.
el, de a parancsnak ellene szegült s ezért fogságba Újabban M. mindenütt békésen zajlik le.
vetették.
Májusfa. Május hó elseje éjjelén sudár virágzó
3. M. László báró, szül. 1820 dec. 22., megh. fát vágnak a legények az erdőben és felállítják
Balassagyarmaton 1908 okt. 8. Kora ifjúságában kedvesük háza előtt; ezt nevezik M.-nak v. máj
rósztvett a közügyekben s 1842. hontvármegyei fának. Némely helyen, pl. Hontban kendőket és
alispán lett. A negyvenes évek küzdelmei, vala szalagokat akasztanak rá, s ezeket célba véve le
mint a szabadságharc alatt is az ó-konzervatív lövik. Néhol hosszú sima póznára díjtárgyakat
párthoz tartozott. 1848-ban Hont vármegye fő akasztanak; az nyeri, ki fel tud érte mászni. Más
ispánja, 1849 után pedig egyideig megyefőnök helyen húsvét v. pünkösd hétfőjén állítanak M.-t.
volt. 1867-ben az alkotmány helyreállítása után E szokások rokonok a virágzó fák és zöld ágak
ismét Hont vármegye főispánja lett. Egyik ve behozatalának szokásával és eredetileg a nyár,'
zető tagja volt a főrendiházi felirati pártnak. illetőleg a tavasz megkezdésének megünneplésére
1872-ben titkos tanácsos lett. A megyei életben szolgáltak. L. még Májusi ünnep.
állandóan nagy szerepet vitt. 1890-ben Tisza
Májusía (növ.), 1. Prunus.
Kálmán miniszterelnök leköszönése után M. is
Májusi ájtatosság, 1. Mária hava.
lemondott főispáni méltóságáról.
Májusi fagyok, 1. Fagyos szentek.
Májusi gomba (növ.), több gomba neve. így ne
Majtis, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati j.-ban,
(i9io) 484 magyar lak., vasútállomás távíróval: vezik a Piros galambicát (Russula vesca), a gelyvagombát (Agaricus gambosus) és a musszeront
Jánk-Majtis; u. p. Jánk.
Majuba (Ama/juha)Retei. gyarmat legészakibb (Agaricus graveolens) is.
Májusi hal, a vándor alóza (Alosa vulgáris
részén a Drakenbergéhez számított 1950 méter
magas hegy, melynek tövében 1881 febr. 27. a Troschel) népies neve; 1. Alosa.
Májusi ital (ném.-ang. Maibowle), elvirágzás
brit csapatokat a búrok megverték.
Majámba, kikötőváros az ugyanily nevű öböl előtt szedett friss mügét (Asperula odorata) 5—6
partján Francia-Kongóban, angol, német és por órai hervasztás után, vastag száraitól megtisz
títva, cukros fehér borral leöntünk s néhány ka
tugál kereskedelmi telepekkel.
Majunga (Mojanga), kikötő Madagaszkár szi rikára szeletelt naranccsal egy óráig állani hagy
juk. Ekkor a naranccsal együtt poharakban fel
getén.
Májunké, Paul, német publicista, szül. Gross- adjuk. Különösen Németországban készítik, L.
Schmograuban 1842 júl. 14., megh. Hochkirchben még Bowl.
Májusi pisztráng, 1. Pisztráng.
1899 máj. 21. 1867-ben pappá szentelték. 1869Májusi törvények, 1. Kultúrharc.
70-ig a katolikus Kölnische Volkszeitungnak,
Májusi ünnep, mint a vele egy eredetű, csak
1871—78-ig a centrumpárti Germaniának a szer
kesztője volt. Egy politikai cikke miatt 1874. egy hagyományos formában mássá alakult majális
évi fogházra ítélték. 1884-ben hochkirchi plébá (1. o.), az ősvallások legtöbbjében előfordul; jel
nos lett. Főbb művei: Louise Lateau (1874); Ge- lege örömünnep, mellyel a zord tél után fölzsen
schichte des Kulturkampfes in Preussen (1886); dülő természetet üdvözölte az ember. Hozzánk
Geschichtslügen (1884); LuthersLebensende (1889, nyilván Ny.-Európából, oda pedig északról szár
pamflet, melyben azt állítja, hogy Luther öngyil mazhatott át, minthogy a tavaszi lombfakadás
kos lett); Luthers Testament (1891). Magyarul csak északon eshetik május elejére. Ugyancsak
megjelent: A porosz német kultúrharc története nyugatról kaptuk vele együtt a lóversenynek egy
(ford. a budapesti növendékpapság magyar egy népi fajtáját, az ú. n. májusi lovaglást, ennek
győztes legénye a májusi király címet kapta;
házirodalmi iskolája, Budapest 1897—98).
Majur, adók. és pk. Zágráb vm. kostajnicai Odakint ismeretes a szokás a XÚI. sz. óta, ná
j.-ban, (i9io) 518 horvát lak., vasútállomás s u. o. lunk a XVI. sz.-ban bukkan fel. Innen tevődött át
nálunk a népi ünnepség pünkösdre még a múlt
posta- és táviróhivatal.
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ez. elején ; neve is ezzel együtt pünkösdi királylyá változott (1. o.). A M. egyébként a májusja
(1. o.) felállításával kapcsolatos szokásokból áll
mindenütt, amely a május elsejét megelőző éjjelen
kezdődik, midőn az erdőre ünnepi menetben vonul
ki a nép a májusfa kiszemelésére. Ez az erdőn
való bolyongás éjjel kicsapongásokra adott alkal
mat s másnap bent a falvakban, kivált Angliában,
orgiaszerű tombolással végződött. Az ellene ki
bocsátott tiltó rendeletek közül I. Jakab angol
királyé azért nevezetes, mert a M.-en bemutatott
bohó és kényes tréfákat bőven leírja. Kitűnik
belőle, hogy Shakespeare a Szentivánóji álom c.
darabjában tulajdonkép a korabeli M. bohóságait
örökítette meg.
Májusi virág (növ.), 1. Epigaea.
Majuszkulák (lat.), régi elnevezése a kezdő- v.
nagybetűknek (literae majusculae), ellentétben
a kisbetűkkel (literae minusculae). A könyvnyom
dászatban a M. és minuszkula közötti megkülön
böztetést általánosan verzális (versal) és kurrens
(kurrent) elnevezéssel jelölik. L. még Betűk.
Majzel, község, 1. Felsöpróna.
Majzli (v. maus, ném. a. m. egér), a kártya
játéknál használt kifejezés, midőn valaki tétjét,
különösen a ferblijátéknál a vízit, markában el
rejtve helyezi az asztalra s csak akkor mutatja
fel, midőn annak meg vagy nem adása felől a ját
szók nyilatkoztak.
Májzsugorodás, 1. Májbetegségek.
Mák (Papaver L., növ.), a Papaveraceae család
génusza; 40 faja 2 kivételével közép- és déleurópai és mérsékelt ázsiai. Fehérfejű füvek, kó
rok. Levelük váltakozó, többnyire karéjos, olykor
osztott. Viráguk hosszú kocsányú, nagy, nyílás
előtt bókoló, 2 csészelevele korán lehull; 4 szirma
jókora nagy, porzója sok, magháza 4—16 termő
levélből alakul, bibéi, melyek a termésen is meg
maradnak, koronggá terülnek ki. A toktermés
korsó-, bunkó-, tojásalakú, v. gömbölyded; számos
magléctöl rekeszes ; sok apró magot tartalmaz.
Közismert P.-faj a kerti mák (P. somniferum L.)
és & pipacs (1. o., P. rhoeas L.), mely utóbbi szol
gáltatja a gyógyászat flores rhoeadis-ét. A kerti
mák egyéves növény. £—l^m. magas, kopasz, deres, kékes színű; levele kopasz, hosszúkás, az
alsók szabdaltak, a felsők osztatlanok, szárölelők.
Tokja (mákfeje) gömbölyű v. tojásdad, kopasz, bi
bekorongja 10—15 sugarú. Szirma fehér, lila, pi
ros. 3 fajtáját különböztetik meg: a déleurópai,
vadon termő, sertés P. setigerum (DC), a kopasz
P. nigrum (DC), magva fekete, virága lila és a
szintén kopasz P. album (DC), magva és szirma
fehér. A két utóbbi részben dísznövény, részben
tokjáért és magváért termesztik, az utóbbiéi offlcinálisak (fructus papaveris). Különösen KeletIndiában, K.-en nagyban, Kínában, Egyiptom
ban, D.-Éurópában kisebb mértékben termesztik.
Az éretlen mákfejeket megvagdossák, a kifakadó
tejet összegyűjtik, besűrítik, beszárítják s ez az
ópium (1. o.). A mák magvai, a mákszemek vesealakuak, fehérek, feketék vagy kékesek, részint
tésztás eledelhez használatosak (mákos patkó,
mákos metélt), részint olajat (1. Mákolaj) ütnek
belőlük. Mint dísznövény, a kerti máknak telt
virágú fajtái a kedveltek, de szépek az egyszerű
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viráguak közül a sallangos'szirmuak és egy
skarlátpiros szirmú fajta. A török mák (P. orientále L.) kaukázusi, 1 m. magas, sörtés szárán
csak 1 virága van, levele szárnyas, sörtés. Tokja
sima, kopasz. Virága lángszínü, a tövén gyakran
barna keresztje van, átmérője 8—13 cm. Nagy,
csillogó, piros virágáért kedvelt a P. bracteatum
LindL, szintén kaukázusi. Mindkettő évelő és
pompás kerti virág.
A mák mindenütt termelhető, ahol az őszi ga
bona megterem. Legjobb előveteménye trágyá
zott kapás, here, kevésbbé megfelelők a gabona
félék, utána igen jó helye van a búzának. A mák
magja nagyon apró, azért a talajt alája jó por
hanyóra kell elkészíteni. Legjobb munka őszi
szántás, tavasszal boronálás vagy grubberolás.
Istállótrágyát jobb az elővetemény alá adni; ha
friss trágyába vetjük, akkor azt ősszel kell alá
szántani. Mesterséges trágyafélék közül a szuperfoszfát ós chilisalétrom jöhet figyelembe. Korai
vetést kivan, lehetőleg már márciusban. Vetik
szórva és sorba, az utóbbi eljárás jobb, a sortávol
ság 30—40 cm. Vetőmagszükséglet 2—4 kg. A szórt
vetést sekélyen kell aláboronálni. A vetés kikelte
után kapálni kell, amint 4 levele van a máknak,
meg kell ritkítani, úgy hogy a növények 15—20
cm.-re legyenek egymástól. Ezenkívül még 1—
2-szer megkapálják s azután feltöltik. Aratása
júl. végén, aug. elején következik be. A nyilttokú
mákot levágják s a fejek tartalmát a nyakba
akasztott zsákba vagy leterített ponyvára kiráz
zák. A zárttokűt learatják, kévékben utóérni
hagyják és azután kicsépelik. Termése kataszt.
holdanként 3—6 q-ra tehető.
A máknak csak kevés parazitája van, ezek
sem tesznek nagyobbmérvű kárt, csak liszt- és
koromharmat fordulnak elő rajta gyakrabban.
Még a Centorrhyneus macula álba nevű orrmányos
bogár tesz benne kárt, mely bogár petéit a mák
fejbe rakja s álcája a mák magvait pusztítja és
eltisztátlanítja.
Maka, afrikai kameruni néptörzs, elmaradt
(emberevő) szokásokkal.
Maká (makah), Washington északamerikai ál
lam egyik benszülöttindiánus néptörzsének neveMakacsság^ állhatatos akarat elfajulása, karrikaturája. M. jogi értelemben a peres félnek a
kitűzött tárgyalásról való elmaradása, 1. Mulasz.
tás. M. nevelési értelemben, 1. Dac.
Makád, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun várm.
ráczkevei j.-ban, a Csepel-szigeten, d9io) 1538
magyar lak., postahivatal, u. t. Ráczkeve.
Makadamutak oly útburkolatok, melyek bi
zonyos vastagságban elhelyezett és hengerelés
által kellőkép tömörített oly zúzott kőrétegből
állanak, melyben a zúzott kő közötti hézagok ka
vicsnak vagy zúzaléknak vízzel való bemosása
által töltetnek ki. A M. feltalálója Mac Adam
angol mérnök volt. Rendszerét a XIX. sz. húszas
éveiben Franciaországban alkalmazták először.
Az eredeti eljárás szerint csak a legfelső, a leg
nagyobb mértékben igénybe vett réteg készíté
sére fektettek súlyt, míg az út kellő alapozá
sát feleslegesnek tartották. A fontosabb utakon
jelenleg végbemenő forgalom azonban oly nagy
s a nagy sebességgel haladó járómüvek oly mér-
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tékben támadják nleg a makadámot, hogy az erős
alapozás nélkül megépített burkolat rövid idő
alatt tönkre menne. Az alapzatos M.-nál a szel
vénybe hozott altalajra 15—20 centiméter ma
gas, élükre állított terméskődarabokat helyeznek
szorosan egymás mellé, a kövek között levő űrt
pedig apró kövekkel oly módon ékelik ki, hogy az
alap teljesen szilárd, összefüggő tömeget alkot.
Erre kerül a zúzott kő 15—20 cm. vastagságban,
mely réteget a teljes kötésig lehengerelik. A
fedő réteget csekély vastagságú, ugyancsak le
hengerelt zúzalék vagy kavics képezi. Ugyan
így készül az alapzat nélküli makadámút is,
•csakhogy itt a zúzott kőréteg közvetlenül az al
talajra kerül. A felsorolt eljárásoknál a bemosott
íolyamkavics vagy zúzott kő az összekötő anyag.
Ennek a rendszernek hátránya az, hogy a burko
lat száraz időben poros, nedves időben pedig sáros.
Huzamosabb nedvesség az úttest belsejébe hatol,
azt meglazítja és ezért oly kötőanyag után kutat
tak, mely a makadámban lévő zúzott köveket a
burkolaton fellépő mindennemű fizikai és mecha
nikaihatás dacára összeköti és a vizet a makadámburkolat testébe be nem bocsátja. Ily kötőanyag a
bitumen és a kátrány s ezek használata szerint
megkülönböztetünk bitumenes és kátrányos M.-at.
A'M. kátrányozását az úttest felületén v. annak bel
sejében eszközölhetjük. A belső kátrányozásnál
a forró kátrányt a lehengerelt zúzottkőrétegre
fecskendezzük vagy kannákkal ráöntjük. Más el
járás szerint a tiszta melegített zúzottkövet forró
kátránnyal összekeverjük ós az így kátránnyal
bevont zúzottkövet az alapzatra terítjük és le
hengereljük. Mindkét esetben a hengerelés után
a hézagokat kátrányozott zúzalékkal kitöltjük és
az utat újra könnyen lehengereljük. Kisebb for
galmú utcákban a felületi kátrányozás is igen jó
szolgálatot tesz. Az eljárás a következő: a kátyú"
mentes makadaműtat acélseprökkel jól letisztít
juk s felületére vagy edényekből, vagy erre a
célra szolgáló gépekből 100—120 C. fokra felme
legített kátrányt öntünk. A kátrányt esetleg
10—12% szurokkal keverhetjük. A jól elkészí
tett kátrányos M. ép úgy kezelhetők, mint az
aszfaltburkolatok, azaz moshatók és könnyen
tisztán tarthatók. Elég érdes felületükön a lófogatú járóművek is biztosan haladnak. Azokat
a M.-at, melyeknek készitésénél kötőanyag gya
nánt kátrány helyett bitument használnak, bitu
menes M.-nak (helytelenül aszfaltmakadám) hív
ják. Egyes helyeken a makadamburkolat készíté
sénél kötőanyag gyanánt cementet is használnak.
Makadu v. mangó,, a parókás makákó (Macacws sinicus L.) neve hazájában.
Makai Emil, költő és újságíró, szül. Makón
1870 nbv. 17., megh. Budapesten 1901 aug. 6.
Szülővárosában, majd a budapesti rabbi-szemi
náriumban s az egyetemen tanult, de 1892. félbe
hagyta tanulmányait s az újságírói pályára lé
pett. Előbb a Pesti Naplónál dolgozott, majd 1894
óta a Fővárosi Lapoknál mint segédszerkesztő,
. aztán a Hét-nél, melynek egyideig szintén segéd
szerkesztője volt. 1898-ban a Petőfi-Társaság
; tagjai sorába választotta. Már gimnazista korá
ban kiadott egy kötet részint héberből fordított,
részint eredeti Vallásos ének-st (1888); 1891.
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megjelent Zsidó költök c. műfordításaival és
Énekek éneke c. lírai történetével (1892) magára
vonta a közfigyelmet. Első sorban lírai tehetség,
s főként a középkori zsidó költészet tanulmányo
zása alapján irt versei jelentősek a maguk sajá
tos szellemükkel. Margit c. verses kötete (1895),
melyben egy gazdag leány iránti szerelmét énekli
meg, s Újabb köíteményei{l899) meg a Poéta sors
(1900), melyekben a pesti zsúr-élet költészetét
szólaltatja meg, szellemes, zengzetes, de nem elég
mély alkotások. 1897-től fokozott buzgalommal
írt vígjátékokat, melyek erős líraiságuk miatt
sem arattak nagy sikert. Ezek: Kaland (Szécsi
Ferenccel; Vígszínház 1897); Bobinzonok (Ma
gyar Színház, 1898); A királyné apródja (Keltái
Jenővel, Vígszínház, 1899); Itidós professzor
Hatvani (legsikerültebb drámai műve, Vígszín
ház, 1900). Ezenkívül 1892 óta száznál több víg
játékot ós operettet fordított a fővárosi színházak
számára. Munkáit halála után Molnár Géza ren
dezte sajtó aló (2 köt., 1904).
Makai Nyirő János, ifj. Heltai Gáspár nyom
dájának volt nyomdavezetője Kolozsvárt, hol
1616 óta működött. Ifj. Heltai halála után néhány
évig, körülbelül 1623-ig, még ő volt a nyomda
vezető s az 1620-iki kalendáriumon még neve ol
vasható. Az ő idejéből 12 nyomtatott mű ismere
tes, köztük Enyedi György: Az ó- és új testamentombeli helyekről (1619); Radecius Valentinus:
Geistliche Gesánge (1620), Melotai Nyilas István
Agendája (1621 ós 1622), Vásárhelyi Gergely:
Christus Jesus követéséről (Kempis fordítása,
1622) c. terjedelmes müvei. V. ö. Ferenczi Zol
tán, A kolozsvári nyomdászat története (1896).
Makajavaj, 1. Pálmák.
Makákó (Macacus, állat), a Cerkófmajmok
(1. o.) egyik fajokban igen gazdag neme. Testük
zömök, erős ; végtagjaik közepes hosszúak és erő
sek ; csupasz ülepükön nagy fargumóik vannak ;
farkuk majd nagyon hosszú, egyes fajokon rövid,
sőt teljesen hiányozhatik. 19 élő fajuk ismeretes.
A fogságot jól tűrik. Ismertebb fajok: a parókás
M. (M. sinicus L.); karcsú teste 45 cm. hosszú,
farka még valamivel hosszabb; rövidszőrű bun
dája felül zöldes-szürke, alul fehéres ; arca hús
színű, csaknem csupasz; haja a fejtető közép
pontjából sugarasan kiinduló, kerekded parókát
alkot; Elő-india D.-i részében honos. Közönséges
M. (M. cynomolgush.); teste 58—65, farka 50—58
cm. hosszú; bundája felül feketés barnás-zöldes,
alul fehéres-szürke, keze, lába ós farka feketés;
arca ólomszürke ; Kelet-Ázsiában honos és külö
nösen a Nagy Szunda-szigeteken igen gyakori,
állatkertekben mindenütt látható. Nagyszakállú
M. (M. silenus L.); 1. m. hosszú; bojtos farka
25—35 cm.; gereznája felül fénylő fekete, alul
világos barnásszürke : fekete arcát sörényszerű
szőrkoszorú veszi körül; ez a szőrkoszorú a fej
tetőn fekete, az arc körül fehér ; Malabarban ho
nos. Magot vagy török majom (M. innuus L.);
karcsú teste 75 cm. hosszú: farka csökevényes ;
lábai magasak; arca ráncos és húsvörös szlnü ;
bundája felül és az elülső végtagok külső részén
zöldesbarna, alul és a végtagok belső oldalán vilá
gosabb; Afrika ÉNy.-i részén, Marokkóban, Algír
ban, Tuniszban és Európában Gibraltár szikláin
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Ionos; társasán él. Bunder (M. rhesus Audeb.); j rosból meg Monga, Patane és Lapa kis falukból
50—65 cm. hosszú; farka 20 cm.; felül zöldes v. áll. Egykor Goához tartozott, 1844 óta Timorral
fakószürke, alul fehér, arca, füle és keze csupasz együtt külön kormányzóságot alkot. M. város a
és világos rézvörös színű, fargumói élénkvörö kormányzó és a kat. püspök székhelye, festői fek
vésű ; kinai és portugál városrészből áll; ez utóbbi
sek ; Elö-Indiában honos.
Makalaka, délafrikai becsuántörzs, előfordul a körülbelül 100 méter magas halmokon rendesen
Zambézi mindkét partján. M.-országnak azt a épült. Épületei közt a kiválóbbak: a Szt. Pál-szé
részt nevezik, mely a Molopo-hegyektől egészen kesegyház, amelyet 1835. tűz pusztított el, a Szt.
a K.-i Bamangvato határa és a Limpopo között József-, Szt. Antal- stb. templom, a kórház stb.
terjed el. V. ö. Mauch, Reisen im Innern von A város mellett egy magaslaton van egy barlang,
amelyben állítólag Camöes megírta a Lusiadát;
Südafrika (Gotha 1874).
Makalla (Mokalla), a délarábiai Hadramaut a költőnek itt emléket is állítottak. Kikötője se
tartományhoz tartozó M. szultanátus fővárosa. kély. Kantonnal ós Mexikóval rendes hajóössze
Lakóinak száma mintegy 18,000. Nevezetes ke köttetésben áll.
reskedelme s hajóépítő ipara.
Makaó, hazánkban igen elterjedt és kedvelt
Makalle, kis vár É.-i Abessziniában, melyet hazárdjáték. 52 lapos francia kártyával játszák:
1896. Galliano olasz őrnagy Menelik csapatai el egy bankadó és két játékos. A lapok értéke egyenlő
len sokáig hősiesen védelmezett, de utóbb szabad a szemek számával, a figuráké semmi. A bankár
oszt egy vagy két-két lapot mindenkinek, meg
elvonulás föltétele mellett feladott.
Makaluba (macaluba, ol.) a m. iszapvulkán nézi a saját lapját vagy lapjait, ha abban «kis
sláger» vagyis 8, avagy «nagy sláger»-je azaz
(1. o.).
Makáma (arab) a. m. tartózkodás, összejövetel, 9-e van, felüti kártyáját. Megnézi a játékosokét
gyülekezet; aztán szellemes férfiak gyülekezései, is. Akinek annyija van, mint a bankárnak, tétjé
kik művészi stílben rögtönzött előadásokkal mu nek felét, akinek kevesebbje van, az egész tét
lattak. Később az e fajta elbeszélések rendszeres jét elveszíti. Ha sem a bankárnak, sem a játéko
•ciklus alakjában jelennek meg, melynek valamely soknak nincs slágerük, mindenkinek még egy
szellemes kalandor viselt dolgai képezik a közép lapot oszt a bankár.
pontját. Az elbeszélésekben mértékes versekkel
Makár (Macarius, Makariosz), szentek: 1. M.,
tarkított rímes prózát alkalmaznak, elmés ötlete idősb v. nagy M., apát, szül. Felső-Egyiptomban
ket, szójátékokat és egyéb stil-mesterségeket egé 301 táján. Fórflkorában a világtól visszavonult.
szen az erőltetésig halmoznak. Badi' al-Zamán Valens császár ót, több más remetével együtt,
al-Hamadani (megh. 1008.) volt az első, ki M. egy szigetre száműzte. 60 éven át a pusztában
•címen ilyen elbeszélésekből alkotott összefüggő élt. 90 éves korában 390. halt meg. 50 homiliát s
sorozatot (kiad. Stambulban 1298. hidzsra, Bei- egyéb mistico-asceticus irányú munkát írt. Em
rutban 1889.). E műfajt a legmagasabb tökéle léknapja jan. 15. — 2. M., ifjabb, apát, szül. Ale
tességre emelte Hariri (1. o.); utána is, a leg xandriában. 40 éves korában keresztelkedett meg,
újabb időkig, midőn Nászif al-Jázidzsi beiruti utóbb pappá szentelték. Az ariánok egy időben
keresztény arab tudós egy kötet M.-t adott ki üldözték. Megh. majdnem 100 éves korában 395
(1856), folyton akadnak művelői nem vagy 404 táján. Emléknapja jan. 2.
csak az arabok közt, hanem a szir, per
Makara Lajos, orvostanár, szül. Pápán 1861
zsa, török, urdu stb. irodalmakban is. márc. 20. A budapesti egyetemen segédorvos és
A középkori zsidó irodalom tanársegéd volt Korányi Frigyes, Lenhossék Jó
ban is meghonosodott a M. zsef és Kovács József tanárok intézetein. 1898-ban
műfaj; Haririt Al-Kharízi habilitálták magántanárrá a sebészeti műtéttan
és kortársa, Immánuel Rómí ból a budapesti egyetemen. 1903—05-ig a székes
utánozták. A magyar iro fővárosi Szt. Margit közkórház sebészi főorvosa
dalomban Arany János utá volt. 1905 óta a kolozsvári egyetemen a sebészet
nozta a M. formáját.
nyilvános rendes tanára. Önálló műve: Sebészeti
Makana v. maquahuitl, diagnostika (1893).
fabuzogány; többnyire 1 m.
Makari (Mekari, Kotoko), afrikai négertörzs,
hosszú fegyver, amely két amely Bornuban a Cád-tó D.-i oldalán lakik.
oldalt éles kőszilánkokkal Lakásaikat kastélyszerü stílben építik. Szorgal
van kirakva (1. az ábrát) s masan űzik a földinívelést, ipart és a halászatot.
egykor úgy a maláj törzsek Pőiparuk az indigófestés és a gyékényes kosár
nél, mint a délamerikai le fonás.
Makana.
tűnt kultúrállamokban (azMakaria, község, 1. Makarja.
tékek Anahuakban) a kardot helyettesítette, mint
Makarij (Makariosz), családi nevén Bulgakov
vágó hadiszerszám.
Petrovics Michail, orosz egyházi író, szül. 1816.,
Makaó (Macao, Cidade do Santo Nome de megh. Moszkvában 1882 jún. 23. (11). Öt tartják
Diós de Macau, Ama-ngao), portugál várostelep a legkiválóbb orosz teológusnak. Igen sokat írt;
Ku-ang-tung kinai tartomány D.-i partján, a főműve: Istorija ruskoj cerkvi 13 köt. 1846—
Kanton folyótorkolat Ny.-i oldalán, halmos félszi 1883. V. ö. Titov, M. B. (Kiev 1895).
geten, amelyet keskeny földnyelv köt össze HöngMakarije, ipeki szerb ortodox keleti patriarcha.
san szigettel, 10 km2 területtel, (1910) 74,866 lak., Az ipeki patriarchátust majdnem száz évig tartó
akik közt kb. 5000 portugál. A telep, amelyet egy megüresedése után újra alapította és szervezte.
koron a kinai birtokoktól fal választott el, M. vá- 1557—1575-ig volt patriarcha s juriszdikcióját
20*
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kiterjesztette az északi és északnyugati szerb
egyházmegyékre, különösen Magyarországon és
Boszniában, úgy, hogy az ő idejében a szerb ipeki
patriarchátus egyesítette az összes szerb egyház
megyéket s igy a szerb nemzetet először egyesí
tette egy szervezetben, minek következménye az>
összes szerbek egyesülésének eszméje lett.
Makarikari (Makarrikarri), 900in. teng.-sz.
feletti magasságban lévő mélyedés Dél-Afrika
belsejében, itt vész el a Botletle folyó sós mo
csarakban.
Makariosz, 1. Makár és Makarij.
Mf karit, Macar és Delattre által készített rob
bantószer, mely 28'l°/o trinitrotoluolt és 71'9°/o
ólomnitrátot tartalmaz.
Makarja (azelőtt: Makaria), kisk. Bereg vm.
munkácsi j.-ban, (1910) 1372 rutén és magyar
lak.; u. p. Beregídsalmás, u. t. Munkács.
Makarjev, 1. az ugyanily nevű járás székhelye
Nizsnij-Novgorod orosz kormányzóságban, kb.
1500 lak., 1624—1817-ig itt voltak azok a híres
vásárok, amelyeket most Nizsnij-Novgorodban
tartanak. — 2. M. az Unzsa mellett, járási szék
hely Kosztroma orosz kormányzóságban, kb. 7000
lak., pálinka-, sör-, szappan- és bőrgyártással;
évenként 3 nagy vásárral.
Makaróni (ol. macearoni v. macclieroni), búza
lisztből gyúrt tésztából gépekkel készített, rende
sen belül üres, csóalakú, de néha lapos, szögletes
v. egyéb alakú tészta, mely sós vízben puhára
főzve vajjal és parmezánnal az olaszok nemzeti ele
dele. Készítik még hússal és tojással is. Tejjel, vaj
jal és sódarral M.-puddingot készítenek belőle.
Makaróni-költészet, Olaszországból származó
tréfás költői műfaj, mely latin és latinos szavak
kal kevert nyelven van írva. Ilyen pl. a mi iro
dalmunkban Petőfinek «Diligentcr frequentáltam iskoláim egykoron* kezdetű költeménye.
A műfaj a nevét onnan vette, hogy az olasz a
konyhalatinságot kedvelt ételéről, a makaróni
ról, latino maccheronico-nak nevezi. A nép- és
diáknyelv is úgy gúnyolja a latinul beszélő mü
veiteket, hogy a közönséges olasz szókhoz -orum
és -ibus végzeteket ragaszt. Pl. Manzoni Promessi Sposi-jában Renzo igy szól mérgében gú
nyolódva a plébánoshoz: cChe mi fo di qiiesto
latinorum ?» (Ugyan, hagyjon nekem békét ezek
kel az érthetetlen latinorum idézetekkel!) A makaróni-latinsággal irt költemények szerzői közül
elsőnek a padovai Tifo degli Odasi-t tartják, ki
nek Maccheronea c. kötete 1490 körül jelent
meg. V. ö. Zannoni, I precursori di Merlin Cocái
(Cittá di Castello 1888).
Makarov, Sztejmn Oszipovics, orosz tenger
nagy és hidrográfus, szül. Kijevben 1848 dec. 29.,
megh. Port-Arthur előtt 1904 ápr. 12. Az orosz
hadi tengerészeibe lépve, az 1877—78-iki török
háborúban egy kisebb torpedó-osztály élén har
colt sikeresen. Azután mint hajóparancsnok a
Fekete- és a Földközi-tengeren, majd 1886—89.
a Csendes-Oceán északi részében végzett jelentős
oceanográfikus kutatásokat. 1897-ben altengernaggyá és a balti flotta főparancsnokává nevez
ték ki, 1899—1904-ig Kronstadt főparancsnoka is
volt. A japáni háború kitörése és az orosz kelet
ázsiai flotta első balsikerei után őt küldték Port-
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Arthurba főparancsnoknak. De mindjárt az első
kitörés megkísérlésekor admirálishajója, aPetropavlovszk aknára korült s M.-val együtt elsülyedt. Nevezetes hidrográfiai munkája: Le Vitiaz
et l'Océan Paciflque (Szent-Pétervár, 1894,2 köt.,
oroszul és franciául).
Makarrikarri, 1. Makarikari.
Makarska, dalmát város, 1. Macarsca.
Makart, Hans, osztrák festő, szül. Salzburgban
1840 máj. 28., megh. Bécsben 1884 okt. 3.1858-ban
a bécsi akadémiának lett növendéke, 1859. Mün
chenbe ment, hol 1861. Pilotynak tanítványa lett.
1862-ben Londonban és Parisban, 1866. Olasz
országban járt. 1869-ben meghívást kapott Bécsbe,.
1879. a történeti festés tanára lett a bécsi mű
vészeti akadémián ós ugyanaz évben tervezte
és vezette az uralkodópár ezüstlakodalma alkal
mából rendezett híres diszmenetet. Első művei r
Lavoisier a börtönben ; Előkolő velencei társaság
délutáni mulatsága; Léda; Tündérek megérintik
az alvó troubadour lantját (München, Schack-féle
képtár). Először keltett föltűnést Modern amorettek
c. 1868. festett, három részből álló képével (Königshaiden, Pálffy János gróf). Még nagyobb fel
tűnést, de részben megbotránkozást keltett ugyan
akkor A pestis Firenzében vagy A hét halálos bűn
c. óriási képe (Firenze, Landau bankár). Ezt kö
vették : Júlia halálos álomban; a híres két Abundancia-kép (a föld és a tenger ajándékai; Berlin,
Blumenthal bankár); Velence hódol Cornaro Ka
talinnak (berlini Nationalgalerie); Bacchus és
Ariadné diadalmenete (Bécs, udv. múzeum); Kleo
pátra a hajón (stuttgarti múzeum); Arab vízhordó
nők ; Wolter Sarolta mint Messalina; V. Károly
bevonulása Antwerpenbe (Hamburg, Kunsthalle) ;
Az öt érzék; A nyár (drezdai képtár); Diana vadá
szata (New-York); A tavasz, stb. Képmást arány
lag keveset festett; közöttük Zichy Edmund gróf
képét. M., korának talán legünnepeltebb művésze,
nagy termékenységével, megvesztegető kolorizmusával és órzékiségével a XIX. sz. festészeté
nek egyik érdekes alakja, de hatáshajhászó, lé
nyegében sekély művészete a modern festészet
kialakulására hatást nem gyakorolt. Dekoratív
tehetségével befolyással volt a divatra is. Az 6
nevéről nevezték el a száraz virágokból, növé
nyekből összeállított M.-bokrétát s ő hozta divatba
a M.-kalapokat is. V. ö. Lützow, Hans M., ein Beitrag zu seiner Charakteristik (Leipzig 1887); Va
sárnapi Újság (1878. évf. 629); Stiassny, M. und
seine bleibende Bedeutung (Leipzig 1895).
Makart-bokxéta, 1. MakartMakáry György, író szül. Egerben 1799 ápr. 28.,
megh. u. o. 1857 nov. 13. Egerben tanult, majd Pesten
ügyvédi oklevelet szerzett s baráti viszonyba lé
pett Kisfaludy Károllyal és körével, 1828. vissza
tért szülővárosába, hol 1841-ig ügyvédkedett,
azután a líceumban és a gimnáziumban tanárkodott. 1821—1841 között sok verset írt, melyek
a korabeli folyóiratokban és zsebkönyvekben je
lentek meg, de összegyűjtésükre nem került a
sor. Főképen a lírát művelte; elégiái ellágyulás
és didaktikus hajlam jellemzik, erősebb szenve
dély és egyéni szín híján. Költészete a maga egé
szében Kisfaludy Károlyónak hatása alatt áll.
V. ö. Czapáry László, M. Gy. emlékezete (Egri
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íőgimn. ért. 1889-90) és Négyesy László, Egyet.
Phil. Közi. (1891).
Makasebapálma (növ.), 1. Kókuszpálma.
Makasser, város Celebes szigetén, máskép
Makasszar (1. o.).
Makasszar (Mangkasszar), az ugyanoly nevű
kerületnek és Celebes németalföldi kormányzó
ságnak fővárosa, a Goa torkolata közelében, sík és
termékeny, de mocsaras vidéken, (1905) 26,145 lak.,
halászattal, két erőséggel (Vredenborg és Rotter
dam). M. 1846 óta szabad kikötő ; azóta kereske
delmi forgalma is jelentékeny. A fő kiviteli cikkei:
rizs, kávé, kopál, guttapercha, gyöngyház, kókuszolaj és állati bőrök.
Makasszar - olaj, kananga- v. ylang-ylang-olaj,
a Cananga odorata (1. 0.) virágából előállított
olaj, amely hajápoló szerül használatos. B néven
pirosra festett és illatosított oliva- v. szezám
olajat is árusítanak.
Makasubapálma (a. m. Acrocomia), 1. Pálmák.
Makata, folyó, 1. Vamí.
Makata-síkság, 1. Uszagara.
Makatea, a Tuamotu-szigetcsoporthoz tartozó
vulkanikus szigetek egyike a Csendes-Oceánban;
francia gyarmat.
Makawfa (nSv.j, 1. Kókuszpálma.
Makay, 1. Béla (makói és geleji), író, szül. Heve
sen 1863 okt. 3. Tanulmányait a budapesti egye
temen befejezvén, 1888. a vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium kötelékébe lépett s fokoza
tosan előhaladva 1912. miniszteri tanácsos lett.
Jelentős szerepet vitt az egyházpolitikai törvé
nyek végrehajtásában, az országos szabadoktatás
és a főiskolai szociális telep szervezésében. Szá
mos cikket irt jogi, társadalmi és kulturális kér
désekről ; nevezetesebb füzetei és könyvei: A
népnevelési egyesületek (1903); A magyar nem
zeti öntudat (1904) s nagy történeti munkája :
A Balaton a történelmi korban (a Magyar Föld
rajzi Társaság kiadásában jelent meg 1913). Természetleirásai és novellái három kötetben jelen
tek meg: Verőfényben (1905); Hegyen-völgyön
(1911); A láp virága és egyéb írások (1912). Több
dlszművet művészi rajzokkal illusztrált.
2. M. Dezső (makói és geleji), jogi és család
történeti író, szül. Egerben 1850 febr. 9. Tanul
mányai elvégzése után 1872. lépett igazságügyi
szolgálatba és attól mint ítélőtáblai biró vált
meg, amikor is a m. kir. közigazgatási bíróság
hoz bíróvá nevezték ki. A szaklapokban megje
lent jogi ós családtörténeti tanulmányain kívül
önálló munkája: Visszapillantások hazánk régi
igazságszolgáltatási viszonyaira (Badapest 1887),
melybén az Árpádkori jogéletet ismerteti. E Lexi
konnak is munkatársa.
3. M. István, fizikus, szül. Gyomán 1870 máj.
7. Tanulmányai befejeztével gimnáziumi tanár
lett; 1895 óta a pápai ev. ref. főgimnáziumban
működik. Fizikai laboratórium címen 4 kötetre
tervezett útmutatást írt, melynek első kötete 1903.
jelent meg.Repülögépena Holdbac. müveVerneirányú elbeszélés,
Makdesu, afrikai helység. 1. Mogdisu.
Makedón dinasztia. Görög császári család,
mely 867—1056. uralkodott a Keletrómai biro
dalom felett (1. 0.).

Makedonia

Makedonia (lat. Macedónia), a Balkán-félszi
get egyik része, az ókorban Trákia, Epirusz és
Görögország között. Határai a különböző időkben
nagyon különbözők voltak; II. Fülöp hozzácsa
tolta hódításaival Tesszáliát és Trákia Ny.-i ré
szét, vagyis a Strymon (ma Sztruma v. Karaszu),
Axios (Vardar) és Haliakmon (Visztrica) völgyét.
K.-en a Pangaion (Bunar-dagh) és az Orbelos (Perim dagh),É.-on a Skomios (Vitos) és.Skardos (Sardagh),Ny.-on a Barnos (Períszteri hegylánc) és a
Boion-hegység (Grammo) választja el e folyók
vidékét Trákiától, Illiriától és Epirusztól. A hatal
mas Olympos és az alacsony Kambuni-hegyek
választják el Tesszáliától. M. területe rendkívül
sok szűk völgytől szaggatott hegyvidék, több
tóval, de termékeny vidékkel is. Magasabb részei
ben az időjárás zord, tölgyes, bükkös és fenyves
erdeinek északi jellege van. De a hegyvidék igen
alkalmas állattenyésztésre, s belsejében sok lirc
rejtőzött, így arany és ezüst is, főleg Philippi tá
jékán. Régibb vidékei és városai a következők
voltak: Paeonia a Strymon középfolyásánál,
főhelye Stobi; Pelagonia, az előbbitől Ny.-ra,
főhelye Stubera; Lynkestis az Erigon közép
folyásánál, főhelye Herakles ; Orestis a Haliak
mon felsőfolyásánál, főhelye Keletron.; Elimiotis. a Haliakmon felsőfolyásánál; Eorclaea, az
előbbitől ÉK.-ro ; Pieria, az Olympos É.-i lábá
nál, városai Dión, Pydna és Methone; Emathia,
az előbbitől É.-ra, városai Beroea (ma Veria), Kition, Edessa(ma Vodena); innenDK.-re Bottiaea,
a tenger mentén, főhelye Pella; É.-ra tőle Almopia; az Oxiqs két partja mentén Amphaxitis .'
Chalkidikétől É.-ra Mygdonia, főhelye Thessalonike (ma Szaloniki); K.'-re a Strymon alsó folyá
sánál Bisaltia, É.-ra Krestonia. A Strymon alsó
medencéjében voltak a nagy trákiai városok:
Heraklea, Sintike és Siris (Szeresz): Edoniában a
Pangaion hegyvidékén és az Angites folyó völ
gyében Amphipolis (ma Marmara) és Philippi
(Filibedzsik). Csak később csatolták M.-hoz Chalkidike félszigetét is.
M. néven ma azt a területet értik, amely Török
ország volt szaloniki-i, koszovói és monasztiri vi
lajetjeit foglalja magában, a Meszta, Sztruma é3
Vardar folyók közt s az 1912—13. balkáni háború
után Görögország, Szerbia és Bulgária birtokába
került. Ez a terület kb. 96,000 km2, mintegy 3
millió lakossal, akik népfajilag ós vallási tekin
tetben nagyon megoszlanak és egymással merev
ellentétben állanak. A tengerparton a görög, a
terület belsejében a szláv elem uralkodik, nagy
számú törökséggel vegyesen; 1.200,000 gör. kel.
szláv (bolgár és szerb) mellett van 550,000 mohammedán török, 140,000 mohammedán szláv,
240,000 ortodox görög, 650,000 nagyrészt mo
hammedán albán, 90,000 kuco-oláh, 63,000 zsidó,
38,000 cigány: ezenkívül több ezer gör. kel. val
lású török, mohammedán oláh és mohammedán
görög. M. gazdasági állapotáról részletesen tájé
koztat a Magyar k. kereskedelmi múzeum kiadá
sában megjelent «Balkáni piacok a háború után,
gazdasági ismertető)) c. kiadvány-sorozat (1914).
Története. A legrégibb lakosság nagyon ve
gyes eredetű (pelaszg, frigiai, trák, iílir) tör
zsekből áüott; sokan hiszik, hogy a Haliakmon
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felső folyásánál lakó bátor hegyi lakosok dór (1821—22) is fel akart szabadulni, de a törökök e
eredetűek voltak. Támogatja e hitet a monda, törekvést vérbefojtották. Lassanként a M.-ban élő
hogy M. királyságát Herakles ivadéka, az Argos- bolgárok és szerbek is nemzeti tudatukra ébredtek,
ból származó Karanos alapította Kr. e. 814., s e s az előbbiek 1878., midőn testvéreik a Balkántól
Heraklida-család 646 éven át birta a trónt. Annyi É.-ra megszabadultak a török járom alól, meg
tény, hogy a makedón királyoknak az olympiai próbálták kivívni függetlenségüket, de siker nél
versenyeken való részvétel mindig meg volt en kül. Az 1877—78-iki orosz-török háborút befejezőgedve. Az első jelentékenyebb király I. Perdikkas san-stefanói béke M. legnagyobb részét az újon
volt (Kr. e. 700 körül); utódai az ország határait nan alkotott bolgár fejedelemségnek juttatta
délre az Olymposig és a Kambuni hegyekig, ke ugyan, de a berlini kongresszus visszaadta M.-t.
letre a Strymonig terjesztették ki. A perzsa be a szultánnak, a keresztény lakosság javára szol
törés idején I. Alexandros (489—454) kénytelen gáló reformok hozatalára kötelezve őt. A re
volt Xerxest seregével támogatni. Négy fiának formokat a szultán több ízben meg is Ígérte, de
civakodása közben az athénieknek sikerült több soha meg nem valósította. A mohammedán, tö
tengermelléki helységet részükre nyerni ós Amphi- rök és albán lakosság erőszakoskodásai végre a
polist megalapítani. De a testvérek közül II. Per keresztény bolgár és szerb lakosságot is felke
dikkas (436—413) magának szerezte meg M. ural lésre birták. Különösen a bolgárok, kik a ke
mát és a peloponnesosi háború alatt okos politi resztény lakosság felét alkották, léptek fel nagy
kájával függetlenné tette országát. Utóda tör elszántsággal 1900 óta. Merész bandavezéreik
vénytelen fia, Archelaos lett (413—399), ki tör (Szarafov, Lazarov, Guerjikov) állandó táma
vényes testvéreit megölette, székhelyét Pellába dásaikkal nyugtalanították M. békéjét. A moz
tette át és minta görög műveltség nagy barátja, galmat a Szófiában 1899. jan. alakult makedón
Hippokratest, Euripidest, Zeuxist ós másokat ven liga szervezte és látta el fegyverrel. A bolgár
dégül látott udvarában. Alatta a földmívelés, az kormányok is támogatták titokban a felkelőket
útépítés, a városi élet, a hadsereg fejlesztése nagy (komitácsi), kiknek végső céljuk az volt, hogy
lendületet kapott. Utána szomorú idők álltak be M. autonóm keresztény tartomány legyen a szul
M.-ban; trónviszályok, belső zavargások dúltak tán fenhatósága alatt. A folytonos dúlások és a.
az országban, amíg II. Fülöp nem lépett a trónra török kormány véres megtorlásai a hatalmakat
(359). Ő és fia, Nagy Sándor óriási hatalommá közbelépésre birták és ezeknek nyomása alatt a
fejlesztették M.-t (L. Fülöp és Sándor). Nagy porta 1901 dec. a rég igért reformok kiviteléhez
Sándor halála után M.-nak I. Antipatros lett az fogott. De ezek a mohammedán lakosság ellen
ura, s a diadoehok (1. o.) korában a folytonos zésén meghiúsultak. 1903 febr. Ausztria-Magyar
trónviszályok annyira gyengítették az országot, ország és Oroszország közös akcióban egyeztek
hogy ez nem tudta a gallusok betörését elhári- meg. Előbb a bolgár kormányt kényszerítették
tanij akiknek garázdálkodását csak Demetrios arra, hogy akadályozza meg a liga működését,
Pohorketes (1. o.) szüntette meg. Halála után (240) azután a szultánt vették rá, hogy Hümi pasát
II. Demetrios, majd a kiskorú III. Fülöp gyámja három évre M. főfelügyelőjének nevezze ki a
ként II. Antigonos Dóson lett M. királya, ki Man- szükséges reformok végrehajtására. Eközben meg
tineiát és Spártát elfoglalta. III. Fülöp 220. lépett újultak a véres bandaharcok, de Hilmi török csa
a trónra, ki mint az achájaiak szövetségese az patai mindenütt győztek. A bolgárok erre felrob
aetoliaiakkal, illirekkel és a pergamoni Atta- bantották Szalonikiban az Ottomán-Bank épüle
losszal háborúba keveredett. Hannibállal Róma tét ápr. 29., később pedig (aug. 27.) a keleti
ellen szövetkezett, de hajóival nem köthetett ki expressz-vonat ellen követtek el merényletet.
Itáliában és kénytelen volt az aetoliaiakkal or Minthogy ez évben a mitrovicai és monaszszága területén hadakozni. Egy újabb háborúja tiri orosz konzulokat fanatikus mohammedánok
Róma ellen még végzetesebb volt, mert 197. agyonlőtték, Oroszország erélyes közbelépéssel
Kynoskephalaenál Titus Quinctius Flamininus akarta M. sorsát dűlőre juttatni. II. Miklós cár
megverte és M. nemcsak hegemóniáját vesztette 1903 szept. Bécsben meglátogatta Ferenc Jó
el a többi görög államok felett, melyet még II. zsefet s külügyminisztereik Lamsdorff és GoFülöp szerzett meg, hanem Róma adófizetője is luchowski a mürzstegi egyezményben (okt. 5.)
lett. Halála után 179. fia, Perseus, eleinte siker a következő feltételek elfogadására kényszerí
rel küzdött Róma ellen, de fukarsága miatt szö tették a török kormányt: M. főfelügyelője mel
vetségesei elpártoltak tőle és Aemilius Paullus a lett orosz és osztrák-magyar polgári megbízottak
pydnai csatában (168 szept. 4.) véget vetett a ma ellenőrzik a közigazgatást, a csendőrség olasz,
kedón királyságnak. A római szenátus nyomasztó orosz, osztrák-magyar, angol és francia tisztek
befotyása ellen az ország egy Andriskos nevű vezetése alá kerül, a politikai vétségek vegyes :
rabszolga vezetése alatt (ki magát Perseus fiának keresztény és mohammedán bizottságok által
mondotta) 149. fellázadt, de Quintus Caecilius vizsgálandók meg, a török kormány kárpótolja
Metellus 148. e lázadást elfojtotta. Egy második a kárvallott lakosságot s végül életbe lépteti a
trónbitorló, Alexander, ki szintén Perseus fiaként reformokat. A porta hosszas halogatás után nov.
lépett fel, szintén kudarcot vallott és M. Illiriával 25. elfogadta e jegyzéket. A M.-i csendőrség első
együtt római birtokként élt tovább. A római csá főparancsnoka De Giorgis olasz tábornok lett,
szárság kettéoszlásakor M. a keleti birodalomhoz kit 1908. Robilant tábornok követett. A refor
csatoltatott, ennek bukása után a törökök birtoka mok azonban a pénzhiány miatt most sem való
lett. Zsarnoki uralmuk alól a tengerparti görög sulhattak meg, mire a nagyhatalmak 1905. egy
ség 1769., majd a görög szabadságharc idején nemzetközi pénzügyi bizottságot rendeltek a fő-
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felügyelő mellé. 1908 júl. kitört az új-török for követeléseinek ellenszegülő törzsekkel ellentéte
radalom-, melyet éppen a két M.-i hadtest (a sza- ben a serifi kormányt támogató arisztokratikus
lonikii és monasztiri) juttatott diadalra. Az al lakosság. Szűkebb és közönségesebb értelemben
kotmányos új-török kormány kijelentette, hogy M.-nek nevezik magát a kormányt és hivatal
M. ügyében nem tűr idegen beavatkozást, mert nokait.
Maki (Lemar, állat), a Félmajmok (1. 0.) al
az új alkotmány az összes sérelmeket orvosolni
fogja. A nemzetközi csendőrség 1909. feloszlott, rendjébe tartozó majomnem. 8 élő és 2 kihalt faj
az idegen tisztek és tisztviselők távoztak, vagy ismeretes. Valamennyi Madagaszkár szigetén és
török szolgálatba léptek. A béke azonban most j a körülötte fekvő apróbb szigeteken honos. Leg
sem állott helyre, mert az 1910-iki egyházi és j szebb és legnagyobb faja a tarka M. (L. varius
iskolai törvények nem elégítették ki sem a kon Is. Geoffr.); teste 40—45 cm., farka 45—50 cm.
stantinápolyi patriarcha, sem a bolgár exareha hosszú; bundája fehér, nagy fekete foltokkal
híveit A bolgár bandák vezérei közt is megha tarkítva (van vörös színű változata js (var. zusonlás támadt, Szandanszki M. önállóságát kí ber), végtagjai, farka és arca fekete. Állatkertek
vánta, míg mások a Bulgáriává! való egyesítést ben leggyakoribb a hamvas M. (L. mongos L.);
óhajtották. A török kormány szigorúan járt el, teste 40—45, farka 45 cm. hosszú; felül sötét
amiért igen sok bolgár vándorolt ki s egyre fe hamuszürke, alul világos vörhenyessárga; színe
szültebb lett a viszony a keresztény Balkán-ál s különösen homlokának színe nagyon változó
lamok és Törökország közt. 1912 okt. kitört az (fekete, fehér vagy vörös) s eszerint több fajtáját
tán a nagy balkáni háború, melynek folyamán különböztetik meg. Közönséges M. (L. catla L.);
M. északi felét (Monasztirt) a szerbek, déli részét az előbbi kettőnél valamivel kisebb ; teste 35—40,
pedig Szalonikival együtt a görögök foglalták farka 50 cm. hosszú; sűrű és lágy bundája felül
el. Ámde a bolgárok a Szerbiával kötött szerző hamuszürke v. rozsdásvöröses, alul fehér ; szeme
dés értelmében egész M.-t maguknak követelték. körül nagy fekete foltja van; farka feketés és
Erre kitört 1913. júl. a második balkáni háború, fehéres gyűrűkkel szeldelt; nagy csapatokban él.
melyben a románoktól hátban megtámadott Bul
Makimono (japáni) frízszerü, papirosra v. szö
gária teljes vereséget szenvedett s az 1913 aug. vetre festett kép, keskenyebb végein pálcákkal,
10. megkötött bakaresti békében M.-ból csak a amelyekre — szekrénybe helyezése esetén — fel
Szlrumica vidékét kapta, míg annak többi ér göngyölíthető. Ellentéte a kakemono (1. o.).
tékesebb vidékein Szerbia és Görögország osz
Makistos, ókori görög város, melyet a kautozkodtak. Ezzel azonban nincs elintézve M. vég konok alapítottak a triphyliai Elisben, közel a
leges sorsa és békéje, mert a bolgárok nem nyu tengerparthoz. A Kr. u. I. sz.-ban már pusztulógodtak bele a túlnyomóan bolgár lakosságú és félben volt.
termékenységénél fogva értékes föld elveszté
Makk, 1. (glans, növ.), a tölgy, bükk, mogyoró,
sébe. V. ö. Otfried Miller, Über die Wohnsitze, hárs stb. fel' nem nyíló, száraz termése. A M.
Abstammung u. áltere Geschichte des make- rendesen egyrekeszű és egy nagymagú, de ere
donischen Volkes (Berlin 1825): Desdevisss du detileg magvesztés (1.0.) útján lesz ilyen. Az igazi
Dezert, Géographie ancienne de la Macédoine M. alatt mindig kupacs (1. 0.) van, ezért a hársfa
(Paris 1862); Dimitsas, M. ókori földrajza (gö M.-ja nem tipikus. A tölgy M.-jának a vékony, tö
rögül, 2 köt., Athén 1870—1874); Curties, Rise rékeny terméshéja s a vékony maghéja alatt két
of the Macedónián empire (London 1877): Droi/- húsos sziklevele van a csirán. Az északibb Quersen, Geschichte des Hellenismus (2 köt., Berlin); cus sessiliflora meg a Qu. Robur L. M.-nak magva
0. Hoffmnnn, Die Makedónén, ihre Sprache und nagyon gyengén édeses, inkább keserű és össze
ihr Volkstum (Göttingen 1906); Cvijic, Re- húzó. A hazánkbeli tölgyek magva már enyhébb
marques sur l'ethnograpliie de la Macédoine (Pa v. édeses ízű, a délvidékieké ehetö, mint a rokon
ris 1907, 2. kiad.); Brailsford, Macedónia, its szelíd gesztenyéé. A középeurópai tölgyek M.-nak
races and their future (London 1906); Blunck, tartalma 7—8°/o csersav, 35—38% keményítő,
Die Zukunft Mazedoniens (Hamburg 1912).
7—8% nem kristályosítható cukor, 3—4% kövér
Makedo-oláhok (mákeclorománok, makedo- olaj, 2—5% gyanta, finom mézga, fehérje, a pá
rolgó olajnak meg a citromsavnak pedig a nyoma.
rumének), 1. Aruméiiek és Cincárok.
Hamujában sok a káli meg a foszfát. Különös
Makesztosz, folyó, 1. Rhyndakos.
alkotórésze a M.-cukor (quercit CJH^OJ). A M. a
Mákfa, községek, 1. Kismákfa, NagymákfaMakialva, kisk. Maros-Torda vmegye nyárád- sertés kedves étele, a közmondás szerint róla
szeredai j.-ban, (1910) 1821 magyar lak., vasút álmodik («sus de glandibus», 1. Makkoltaállomás, posta- és táviróhivatallal. Lakói agyag- tás). A meghámozott és pörkölt M.-kal a kávét
pótolják, különösen skrofulás gyermeknek adják.
ipart űznek.
Makfalvay Géza, politikus, szül. Pesten 1844 A tölgy M.-jából igen tiszta, a gabonaszeszhez
szept. 8. Jogi tanulmányai végeztével segéd hasonló szeszt is lehet előállítani. A bükk M.-ja
fogalmazó lett a kir. táblánál, 1872. törvény háromélű, a szelíd gesztenyéé ferde vagy lapított,
széki biró Kaposváron, majd ügyvéd ugyanott. a mogyoróé fáshéjú, a gyertyánfáé meg a komló
1901—1902-ben orsz. képviselővé választották. bükké apró és használatlan.
1903—1905-ig földmívelésügyi államtitkár volt;
2. M., 1. Hímvessző.
1910. Somogy vármegye főispánja lett.
3. M-, a nád vágón a penge nyélbejáró részének
Mákíélék (uöv.), 1. Papaveraceae.
csapszerü darabja.
Makhzen (machzen, arab, a. m. kinatár), Ma
4. M-, a magyar kártya egyik színe. Elneve
rokkóban a függetlenségüket védő és a kormány zését a reá festett tölgyfa-makkja után nyerte.

Makkabeus érmek

— 312 —

Makkabeus érmek alatt az e családból szár
mazó zsidó királyok pénzeit értjük a Kr. e. 160—
163 közötti időből. Ezüst- és rézpénzek béber fel
írással. Leggyakoribb a »sekel Izraeli) és «Jerusalem hakedosáh* felirat rajtuk. De egyéb feliratuak is vannak. (V. ö. Revue Numismatique
1845., 172 s köv. 1. és VIII., IX. t. Makkabeus Si
mon érmei.) Ezeket a sekeleket az újabb időben
is készítik Németországban (egyik oldalán am
fora, a másikon leveles ág van) s talizmánul tar
togatják maguknál babonás blvők.
Makkabeusi harcok, 1. MakkábeusokMakkabeusok, a zsidók történetében (Kr. e.
166—37) az a család, mely Júdeának visszasze
rezte önállóságát s a zsidó államnak egész Nagy
Herodesig utolsó királyait adta. A M. ősatyja
Matiszjáhu (Mattathias), a Joárib papi család
sarja volt, ki dédatyja után a Hasmonai mellék
nevet viselte (innét a M.-nak a talmudban szo
kásos elnevezése: Hasmoneusok) és a Lydda
szomszédságában levő Modiinban kezdeményezte
népének szabadságharcát a szirusok ellen; azon
ban nemsokára a háború kitörése után meghalt
(166). Öt fla közül a harmadik, a hós Juda vette
át a fővezérséget, ki Antiochus Epiphanes hatal
mas görög-szir hadait több véres ütközetben le
győzte és a megszentségtelenített jeruzsálemi
templomot újból megszentelte (innét a zsidók
Éhanukka (Chanukka), azaz templomszentelési
ünnepe). Az ellenségre mért súlyos csapásoknak
köszönte a Makkabi, azaz kalapácsoló mellék
nevet, mely után családját és utódaitM.-nak szok
ták nevezni. A M. legkiválóbbjai: Jonatán és
Simon Juda testvérei. Simon nevéhez fűződik a
zsidók függetlenségének teljes kivívása. Ennek
fla, Hyrkan János (í 35—105) a királyi címet is fel
veszi ; ennek fla, I. Aristobul; a kegyetlen és ki
csapongó Jannáj Sándor (104—79), ennek fele
sége, Salome Alexandra (70—69). II. Aristobul
és Hyrkan testvérharca előidézte a rómaiak
beavatkozását; Pompeius elfoglalja Jeruzsálemet
(63. Kr. e.) ós azóta Judaország állandó függés
ben van Rómától. A M.-család utolsó sarja Mariamne, Heródes felesége volt, ki őt kivégeztette.
Makkarí, Abú-l-'Abhász Ahhmed al, arab tör
ténetíró, szül. Tlemszenben 1590. Több történelmi
és irodalmi munkát írt a nyugati iszlám törté
netéről és műveltségéről. Ezek közt a legfonto
sabbat Pascal de Gayangos angol nyelvre for
dította e címen: The History of the Mohammedan
dynasties in Spain, extracted from the Nafh-uttib by Ahmed ibn Mohammed al-M. translated and
illustrated (2 köt., London 1840—1843). Az arab
eredeti Leidenben (4 köt., 1855—61) ésBúlákban
(1279 hidzsra) jelent meg.
Makkaróni, 1. Makaróni.
Makkcsésze (növ.) a. m. kupacs (1. o.)
Makkcukor, 1. Makk.
Makkgyuladás, 1. Balanitis.
Makk-kávé, pörkölt ós megőrölt tölgymakk ;
vizes fózetét csecsemők tejéhez keverve használ
ják bélhurut esetén jelentékeny csersav-tartalma
miatt. A tejnek kellemes ízt ad, s a tejundort is
sokszor legyőzi. Izgató koffein nincs benne.
Makkoltatás az, midőn a sertéseket ősszel és
télen a tölgy- és bükkfaerdőkbe hajtják, hogy a
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fákról lehulló tölgy- és bükkmakkot felegyék. A M.
főleg csak nálunk és a Balkán-félszigeten szoká
sos, míg más országokban összegyűjtik a makkot
és az istállóban etetik a sertésekkel. A M. a
sertéshizlalás legolcsóbb neme, de a sertések a
cser- és tölgy-makktól kevésbbé ízletes húst és
zsírt termelnek, mint a kukoricától, minélfogva
vagy M. közben is kukoricáznak, vagy a M.-t 2—4
hétig tartó tengerihizlalással szokták megtoldani,
hogy a sertések húsa és zsírja javuljon. A M.
csak jó erőben levő, egészséges, edzett és moz
gékony sertésekkel alkalmazható, míg a nagyon
fiatal és vén sertések, valamint a kényes külföldi
sertésfajták nem birják ki a M.-t. Egy kifejlett
sertés 8—10 heti hizlalására 5—8 hektoliter mak
kot számítanak. A tölgymakk kevés fehérjét és
zsírt, de sok keményítőt, továbbá csersavat ós
quercit nevű keserű
anyagot tartalmaz; keményitóértéke 40-4°/o- A bükkmakk pedig több fe
hérjét és zsírt tartalmaz, továbbá fagin nevű
mérges anyagot. Minthogy vastag héja van, ke
ményítőértéke 30%-kai kevesebb, mint a tölgy
makké.
Makkos férgek (JSiiteropneusta, állat), a Fér
gek (1. o.) egy meglehetős bizonytalan helyzetű
csoportja. Némely szerző a Tornaria nevű lárvá
juknak a Tüskésbőrűek lárváival való hasonló
sága alapján ebbe az állatkörbe osztja őket, mások
pedig a bélcsatornájukon kialakult lélegzőkosár
alapján a Zsákállatokkal (Tunicata) hozzák kö
zelobbi kapcsolatba, ismét mások önálló körnek
tekintik. Ismert faja a Balanoglossus (Dolichoglossus) Kowalewskii, a Földközi-tenger homo
kos partjaiban élő féreg. Megnyúlt, hengeres tes
tén elől gallérral körülvett, sajátságos, megduzzasztható, makkhoz hasonló ormányt visel,
amelynek segítségével ügyesen ássa be magát a
homokba.
Makkoshetye, kisk. Sopron vm. csepregi j. -ban,
(i9io) 78 magyar lak.; u. p. Újkér, u. t. Sajtoskál.
Makkoshotyka (azelőtt: 3Iakkos]iogyka),]siak..
Zemplén vm. sárospataki j.-ban, (1910) 476 ma
gyar lak.; u. p. és u. t. Sárospatak.
Makkosjánosi, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban,
(1910) 1118 magyar lak.; u. p. és u. t. Beregszász.
Makkos-Mária, 1. Budakeszi.
Makkrakás v. lyukvetés (erdészet), legegysze
rűbb vetési módja a nagyobb magvaknak (tölgy,
bükk, dió, gesztenye stb.). A magot egyenkint v.
2—3-ával e célra külön készített lyukakba 2—5
cm. mélyre vetik, földdel betakarják v. betapossák.
A mag felvételére szolgáló lyukat kapával vagy
e célra szerkesztett lyukütő vasakkal készítik.
Lapályos, mezőgazdaságilag is használható terü
leteken eke után is szokták vetni a magvakat
olyképen, hogy minden 4—6-ik barázdába hosszá
ban magot raknak s a következő barázda reáhulló
földje lesz a magtakaró. A sorközöket lehet aztán
2—3 évig mezőgazdaságilag is használni.
Maklakov, Nikoláj Alexejevics, orosz állam
férfiú, szül. 1871. Előbb pénzügyi tisztviselő volt,
1909. Csernigov kormányzója, 1912. pedig bel
ügyminiszter lett. Az autokrata szellemű Miklós
nagyhercegnek (1. Miklós, 5.) volt bizalmas em
bere s a kormányban a légre akcionáriusabb
irányt képviselte, mikor azonban a világháború-
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ban a Miklós nagyherceg vezérelte orosz sere tést elszakítván, a várost elborította, 745 házat
geket egyre-másra súlyos vereségek érték, s a ledöntött s szőlleit elpusztította. 1848-ban szaba
birodalomban komoly'zavargások törtek ki, 1915 dult fel a város jobbágysorsa alól. V. ö. Beizner
június havában kénytelen volt állását elhagyni. János, M. város története (Szeged 1895). — L.
Maklár, nagyk. Heves vm. egri j.-ban, (1910) még írencsénmakó.
2415 magyar lak.; vasútállomás, posta- és távMakó vitéz, 1217. II. Andrással együtt indult a
beszélőhivatal.
Szentföldre. Mikor aztán Spalato elé érkeztek,
Máklégy (Gecidomyia papaveris Wimm, állat), M. vitéz, a jó dalmát borok hatása alatt, meg
a Gubacslégyfélékhez tartozó légyfaj, melynek pillantván a város keresztes tornyait, térdre bo
piros, köménymag nagyságú és alakú, fejetlen, rult és úgy hálálkodott Istennek, hogy végre el
lábatlan lárvái (nyüvei) nagy számban találhatók jutottak — Jeruzsálembe. Innen ered az a köz•az előzőleg a mákbogár (Geuthorrhynchus ma- | mondás, hogy «Messze van, mint M. Jeruzsálem
cula-alba Herbst) által már fertőzött mákfejek - től)). (Szirmay, Hungária inparabolis, 129; Tóth
Béla, Szájrul szájra, 15—16.) A mai M. város neve
ben. Egészséges mákfejeket nem bánt.
azon időben Felvöl volt s így a közmondás
Makó, pamutfaj, 1. Jumel.
Makó, rend. tan. város Csanád vm.-ben, a Ma- nem vonatkozhatik a városra.
TOS jobbpartján, a vármegyei törvényhatóság,
Makó, 1. Lajos, színigazgató, szül. Debreczenpénzügyigazgatóság, tanfelügyelőség, szolgabírói ben 1854 okt. 9., megh. Szegeden 1908 nov. 12.
hivatal, államépítészeti hivatal, járásbíróság, te Szini pályáját 1876. kezdette, több vidéki szín
lekkönyv, kir. közjegyzőség, adóhivatal, pénz háznak, majd a kolozsvári Nemzeti Színháznak
ügyőrség, csendőrörsparancsnokság székhelye. lett tagja. Innen eltávozván, társulatot szerve
Van állami főgimnáziuma, alsófokú kereskedelmi zett, mellyel több vidéki nagy városban megfor
•és ipariskolája, polgári leányiskolája, a DMKB dult. 1899—900-ban a budai nyári színházat bé
interoátusa (180 tanulónak), többféle egyesülete, relte. Jónevü színigazgató volt, aki bizonyos szín
vármegyei kórháza, Hollósy Kornélia-színháza, vonalon tudta műsorát tartani. Eostand Cyranoipartestülete, takarék ját ő hozta magyar színre először. Több színmü
pénztára, ipar- és ke vet is fordított magyarra.
reskedelmibankja, nép
2. M. Pál (kerek-gedei), fizikus, szül. Jászapáti
bankja ; az osztrák-ma ban 1723 júl. 9., megh. Budán 1793 aug. 19. A
gyar bank itt mellék jezsuita szerzetbe lépett és a papi pályán magas
helyiséget tart fenn. hivatalokat ért el. Mint tanár Nagyszombatban
1905. leplezték le Kos és a bécsi egyetemen, majd a bécsi Theresiauumsuth Lajos szobrát. ban működött; itt a fizika ós matematika tanára
Lakóinak száma 1850. volt. Munkái közül említést érdemelnek: Com22,426 volt, 1869. már pendiaria physicae institutio (Bécs 1762—1765)
27,449, 1910-ben pedig Compendiaria matheseos institutio (u. 0. 1764):
34,918, közte 34,317 Calculi differentialis et integrális institutio (u. o
magyar, 208 német, 1764); Sátze aus dem Grleichgewicht der Körper,
152 tót és 150 oláh; der Maschinenlehre u. dem Wasserbau (u. 0.)
hitfelekezetre nézve: A mennykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról való
Makó város címere.
13,751 róm. kat., 1392 bölcselkedés. Magyarázta Révai Miklós (Pozsony
görög katolikus, 187 görög keleti, 616 ágostai és Kassa 1781).
evang., 16,968 Teformátus és 1928 zsidó. A házak
Makócz, község, 1. Mákos.
száma 7630. M. lakói igen szorgalmasak s törek
Makód, község, 1. Szamosmakód.
vők, különösen a kertészetben igen ügyesek;
Mákóf alva (azelőtt: Makó), kisk. Kolozs vm.
vöröshagymájuk ma jövedelmező világkereske nádasmenti j.-ban, (1910) 1402 magyar lak.; vasúti
delmi cikk, s más zöldséget, barackot és szőllőt megállóhely, u. p. és u. t. Magyargorbó.
is nagy mennyiségben szállítanak kivált Ham
Mákolaj (nov.), a kerti mák (Papaver somniburgba, Oroszországba és Angliába. Ipari válla ferum) magjaiból nyert olaj. A kerti mák, mag
latai közül a tégla- és tetőcserépgyár, villám- jainak színe szerint, három fajtában ismeretes,
telep, 3 gőzmalom és gözfűrész említendő. Marha ugyanis: fehér, fekete ós kék. A fehér mák legvásárai élénkek. Van vasúti állomása, posta- és olajdúsabb és a legfinomabb olajat adja; a fekete
távirőhivatala és telefonállomása. A Temesvárt csekélyebb olajtartalmú; a kék olajdús, legter
székelő csanádi püspöknek itt kastélya van. M. mékenyebb és termesztése a legtöbb haszonnal
határa 26,859 ha. M. vidéke már a népvándorlás jár s mivel legédesebb is, ez a háztartásban a
korában lakott volt-; az Árpádház alatt Tol és legkedveltebb. A mák magjainak olajtartalma
Felvöl néven említtetik, a M. nevet a XIII. sz.-ban 50—60%. Hidegen préselve nyerik a fehér
kapta a M. családtól, mely a XVI. sz. közepéig Jf.-at, mint legfinomabb minőségű olajat, mely
bírta. 1670-ben.a kincstár birtokába került s lakói nek halványsárga, egészen világos aranysárga
királyi szabadosok lettek. Mint királyi mezőváros színe van, amellett híg, kellemes ízzel és különös
(oppidum regium) 1717. és 1718-ban 200 rénes szaggal; nehezen avasodik. Ezt Franciaországban
frtot fizetett a kamarának. 1719-ben a király Ná- ételolajnak s egyébként az olajfestészetben is
dasdy László csanádi püspöknek s utódainak adta használják. A meleg sajtolás adja a vörös M.-ett;
át, de ezeknek 1777-ig csak árendát adott, hanem ez sötét szinü, karcoló ízzel és enyvre emlékez
ettől kezdve Kristovich püspök úrbéri szolgálatot tető szaggal; fimász-, festék- és szappankészí
kezdett követelni. 1821-ben a Maros a nagy töl- tésre szolgál.
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Makololo, Brit Közép-Afrikában lakó nép a
becsuánok (1. o.) nagy családjából. Ma nagyon
leolvadt és jelentéktelen nép; ez kisérte el Livingstonet hazautazásában Afrika belsejéből a
tengerpartig.
Makololók-föló^je, 1. Nyassza-vidék.
Mákony, 1. Ópium.
Mákos (azelőtt: Makócz), kisk. Zemplén vm.
mezőlaborczi j.-ban, (1910) 177 rutén lak.; u. p.
Havaj, u. t. Sztropkó.
Mákosfalva (azelőtt: Makovistye)Ms)í. KrassóSzörény vm. járni j.-ban, (1910) 689 oláh lak.; u p.
és u. t. Rakasd.
Makov,az ugyanily nevű járás székhelye Lomsa
orosz-lengyel kormányzóságban, 6000 lak.; sörés méhsörgyártással.
Makovicza, azelőtt Sáros vm. egyik járása
(ma Felsővizközi járás), mely nevét M. váráról (a
zborói várról) vette ; e vár hajdan egy nagy ura
dalom főhelye volt s róla nevezték Sáros vmegye
ÉNy.-i részét M.-nak. L. Zboró.
Makoviec a. m. Maciejowice (1. 0).
Makovistye, község, 1. Mákosfalva.
Makovszkij, 1. Konstantin, orosz festő, szül.
Moszkvában 1839. Tanulmányait szülővárosa
művészeti iskolájában és a pétervári akadémián
végezte. Nevét az orosz nép és a keleti élet köré
ből merített genreképei, továbbá nagystílű tör
téneti kompozíciói tették ismertté. Nevezetesebb
müvei: A próféta szőnyegének elhozatala Mek
kából Kairóba (a pétervári Sándor-múzeumban);
Nagy Péter műhelyében ; Rettenetes Iván halála;
XVII. századi bojárok; Bolgár vértanuk stb.
1869 óta a szent-pétervári akadémia tanára.
2. M., Vladimír, orosz festő, M. 1. testvér
öccse, szül. Moszkvában 1846. Moszkvában és
Szent-Péterváron tanult. Az orosz népélet derűs
és komoly mozzanatait ábrázoló festményei igen
kedveltek hazájában. Legtöbb müve (mintegy 40
drb.) a moszkvai Tretjakov-képtárban látható.
1894 óta a szent-pétervári akadémia tanára.
Makra v. Mátra-hegy néven a középkorban a
mai Arad-Hegyalját értették, még a Maros mellett
levő részén is. Kovászi fölött emelkedett a M.,
melyről az egész hegységet nevezték; továbbá a
Csórva és a Kerekhegy: Gyáraknál a Dornomál
v. Domórmál s Pálülésénél a Szomolya; a M. D.-i
részén, a Maros jobbpartján Kalodva mellett a Ró
zsásmai v. a Rózsás-előhegy. Most csak a Boros
jenő és Apatelke vidékén levő részt hívják Makrá
nak (Mokrának). Itt feküdt Makrafarka, melyet
Boleszló váczi püspök 1214. a leleszi konventnek
ajándékozott. V. ö. Márki, Arad tört., I.
Makrai Benedek, 1387. a prágai, 1398. a párisi,
1401. pedig a padovai egyetemen nyert akadémiai
fokozatot. Ezután a római és kánonjog tanára
lett Óbudán, hol 1403. ő is Nápolyi László párt
jához csatlakozott s a várost annak számára le
foglalta. Zsigmond király Stibor vajdát küldte el
lene, ki néhány nap alatt bevette Óbudát, őt magát
pedig bebörtönöztette. 1406-ban a párisi egyetem
egy része közbenjárt kiszabadításáért s csakugyan
1408. visszanyerte szabadságát. Ezentúl hű em
bere lett Zsigmondnak s őt Spanyol-, Francia- és
Angolországba is elkísérte. V. ö. Katona, Hist.
Crit. (XI. 560.); Századok 1894, 387 1.

Makrlna

Makraka, a niam-niam szudáni négerek keleti
ága.
Makrán, Beludzsisztán Ny.-i része, 1. Mekran.
Makranoz, kisk. Abauj-Torna vm. csereháti
j.-ban, (1910) 853magyar lak., vasúti megállóhely;
u. p. és u. t. Szepsi.
Makrapipa, alul szűk, felül tág, hosszú vörös
pipa.
Makray László (vízszentgyörgyi és félpestesi),
1848—49-iki honvéd-alezredes, szül. 1815 márc.
15., megh. 1876 márc. 30. A katonai pályára
lépve, 1846-ig a császári hadseregben szolgált.
1848 nyarán a honvédseregbe lépett s a Kossuthhuszárok kapitánya lett. Bem alatt végigharcolta
az 1848 dec—1849 márc.-ig vívott csatákat. 1849
februárban őrnagy, 1849 jun. 6. alezredes lett s
mint Besztercze, Medgyes, majd Nagyszeben pa
rancsnoka működött. Utoljára Gál Sándor ezredes
alatt harcolt 1849 aug. 14. Apahida mellett az
oroszokkal. A fegyvert Zsibón aug 24. tette le
Grottenhjelm orosz serege előtt. Aradon halálra
Ítélték, de Haynau 16 évi fogságra változtatta át
az ítéletet. Fogságából azonban már 1850 június
ban kiszabadult ós birtokára vonult. 1866 —75-ig
a dévai kerületet képviselte az országgyű
lésen. 0 adta ki Bauer őrnagynak, Bem hadse
gédének feljegyzéseit (Pest 1871). — Fia, M. Ala
dár, Kossuth Lajosnak Bem altábornagyhoz 1849
márc—jún. intézett leveleit tette közzé (Pest
1870).
Makréla (Sjomber,ánnt), a Csontos-halak rend
jébe, a Makréla-fólék (Scombridae) családjába
tartozó halnem. Teste hosszura nyúlt, kétoldalt
csak kevéssé összenyomott ós nagyon apró pik
kelyekkel fedett. 12 faj ismeretes, melyek DélAmerika Atlanti partjait kivéve, a mérsékelt és
forró földöv tengereiben honosak. Legismertebb
a közönséges M. (Szomber sconiber L.). Háta
élénk kékszínű, aranysárga csillogással, hasa fe
hér ; mustrázata keskeny, kékesfekete hullámos
harántsávból áll; hossza 40—50 cm.; a Földközitengerben és az Atlanti-óceánban honos s rende
sen nagyobb csapatokban jelenik meg. Húsa Ízle
tes, de rendesen nagyon kövér ; sózva és füstölve
fontos kereskedelmi cikk.
Makrélacsuka (Seombresox, áiiat), az Alcsukafélék (Szombresocidae) családjába tartozó cson
tos halnem. 5 faj ismeretes, 2 az európai tenge
rekben honos. Legismertebb a közönséges M. (S.
saarus Flem.), mely az Atlanti-óceánban honos;
30—40 cm. hosszú; tóta sötétkék, oldalai vilá
gosabbak zöldes árnyalattal, hasa és úszói ezüst
fehérek. A Földközi-tengerben levő változatot
egyesek külön fajnak (S- Roruleletii C. V.) tekin
tik. Húsa Ízletes.
Makréla-félék (Scombridae, állat), a Csontos
halak (Teleostei) rendjének egyik családja. Az
ismert fajok száma meghaladja a százat. Raga
dozók. Társaságban élnek; némelyek közülök
óriási nagy rajokban jelennek meg. Halászatuk
nagyon fontos. Idetartozik a makréla (1. 0.), a
tonhal (1. 0.), a bonito (1. 0.), a germon (1. 0.) és a
gályatartó hal (1. Echeneis).
Makri, város, 1. Telmissos.
Makrina, szentek: 1. M, idősebb, Szt. Vazul
(Basilius) és Nyssai Gergely nagyanyja, megh. 340
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Makrokefálla

Makrográiia (gör.), 1. a kőzetvizsgálatnak az
körül. Hite miatt üldöztetve, sokáig számkivetés
ben élt. Emléknapja jan. 14 — 2. M., ifjabb, az a része, amelyet szabad szemmel vagy legfeljebb
előbbinek unokája, Szt. Vazul és Nyssai Gergely kézi nagyitóval eszközölünk.
nővére, megh. 379. Szigorú aszkézisben élt. Nys
2. M., a stuttgarti Weinwurm által föltalált
sai Gergely «a lélekről és a feltámadásról)) való nagyítási eljárás terjedelmes nyomtatólemezek
dialógusában tanítónője gyanánt szerepelteti. Em előállítására litográfiái vagy tipográfiai úton. A
léknapja júl. 16.
M. segítségével szép és harmonikus színhatáso
Makrízí, Abú-l-Abbász Takí ál-dhi ál, híres kat lehet elérni.
Makrokefália (gör., 1. a két ábrát), a koponya,
arab történetíró, szül. Kairóban 1365, megh. u. o.
1442. Főmunkája a Khitat, Egyiptom történelmi, kóros megnagyobbodása (kerülete 65—68 cm.),
föld- és helyrajzi nagy monográfiája (2 köt., Bú- amit vagy vízfejűség (hidrokefalusz), vagy az
Iák 1270, újabban 1330 hidzsra). E munka egyik
könyvét dolgozta fel Quatremére: Histoire des
Sultans Mamloucks (2 köt., í részben, Paris 1837—
41) c. művében. Kritikai kiadására (a Mémoires...
de l'Institut d'Arch. orientale du Caire során)
Wiet vállalkozott (1911 óta). Teljes fordítását
Bouriant kezdte meg (u. o. 1895). A piramisokról
szóló fejezetet Graefe (Leipzig 1911) tárgyalta.
Makro ... (gör.), összetételekben a. m. nagy v.
hosszú. Az itt nem talált összetételek Macro ...
alatt keresendők.
Makrobiokarpia (n»v.), bizonyos terméseknek
az a tulajdonsága, hogy a beléjük zárt magvak
teljes megórése után is évek hosszú során át a
termő növényen maradnak, sőt termésfaluk év
ről-évre lassan növekedik is. A termések csak az 1. ábra. Mesterségesen torzított flathead-indiámis koponya.
egész növény vagy az őket hordozó ág elszáradása után nyílnak fel. M. van a Callistemon, Me- agy túltengése okoz (kefálonia). A vízfejűség
(1. o.) többnyire kretineknél fordul elő és hülye
laleuca fajokon.
Makrobiotika (gör.), az élet meghosszabbítá séggel jár együtt; a koponya túlságos nagy, a
sáról szóló tudomány. L. Életmeghosszabbttás. homlokcsontok előre domborodnak, a szemüreg
teteje le van lapítva, emiatt a szemek kidülled
Makrocephalia, 1. Makrokefália.
Makrocita (makrocyta, gör.), az abnormisan nek, a halántékpikkely ferde, a nyakszirt hátra
nagy (9 mikronnál nagyobb) vörösvértest, m ly felé domborodik, az arckoponya feltűnően kicsi.
a rendesnél halványabb vagy esetleg nagyobb M. alatt szorosabb értelemben a koponya mester
festéktartalmú lehet. Kórosan előfordul na séges eltorzltását értjük, amit már az ősemberek
gyobb vérvesztés után fellépő vérszegénységnél, is gyakoroltak, de egyes vidékeken (Franciasápkórnál, anaemia perniciosánál.
Makróczy János, szinész és író, szül. Kluknón
(Szepes vm.) 1856 jún. 21., megh. Budapesten 1910
mára 16. Gimnáziumi tanulmányai után lett szi
nész, rövid ideig a budapesti Népszínháznak is
tagja volt, 1897-től a Vígszínház főpénztárosa.
Színmüvei közül megjelentek: A becsület sze
génye népszínmű (1880, előadták a Népszínház
ban); A Forgács-leányok népdráma (1892, elő
adták Kolozsvárt). Többi darabja kéziratban ma
radt; ezek közül a budai színkörben előadták A
komámasszony c. népszínművet (1883); Nagy
váradon a Fejér Anna tört. színművet (1888).
Makrodaktilia (gör.), az ujjak veleszületett
2. ábra. Mesterségesen torzított avar koponya.
hajlamon alapuló kóros óriás növése.
Makrodiagonális (gör.), a kristálytanban a ország) még ma is dívik. Az újszülött koponyáját
rombos és háromhajlású rendszerbeli kristályok erősen bepólyázzák, v. két deszka közé szorítják,
minek következtében a koponya feltűnően meg
hosszabb melléktengelye.
nyúlik. A legtöbb ilyen lapos homlokú, megnyúlt
Makiodóma (gör.), 1. Dóma.
Makroglosszia (gör.), a nyelv túlságos meg koponyát Amerikában találták, ahol az indiánunagyobbodása, amely oly fokot érhet el, hogy a soknál volt a torzítás e módja elterjedve (ehinyelv nem is fér el szájban, a fogakat kifelé nook, flathead, omagua törzsek), pl. az aymaranyomja és Mlóg az ajkak között. A M.-t többnyire a és huanca-slrokban találtak ilyen koponyákat.
nyelv nyirokutjainak nagyfokú kitágulása okozza, Hazánkban az alföldi népvándorláskori sírokból
a M. tehát lényegileg a nyirokérdaganatok, lim- kerültek elő ilyen koponyák (Czegléd), amelyeket
f angiomák közé tartozik. Többnyire veleszületett általában avar vagy hunn koponyáknak tartot
állapot, de fejlődhetik később is a gyermek-, vagy tak (Lenhossék József). A torzítás célja az volt,
hogy a fej szebb legyen, vagy talán az is, hogy
ifjúkorban, gyakori kretineknél.

Makrokozmosz
az arc ijesztővé váljék. B torzítás sok helyen csak
egyes kiváltságosaknak volt megengedve. A szel
lemi működéseket e deformáció nem zavarja. V. ö.
Gosse, Bssai sur les déformations artiflcielles du
crane (Paris 1855); Lenhossék József, Die künstlichen Schádelverbindungen (1881); Baer, Die
Makrokephalen im Boden der Krym u. Oesterreichs (1860); Török, Über einen neuen Pund von
makrokephalen Schadeln aus Ungarn (190-4);
Sclűiz, Künstlich deformierte Schadel in gennanischen Reihengrábern (1905).
Makrokozmosz és mikrokozmosz (gór.) a. m.
a nagyvilág és a kisvilág; a XVI. sz.-ban ural
kodott, különösen Paracelsustól kifejtett az a
nézet, mely a nagyvilágot (makrokozmosz) mint
emberi szervezetet és viszont az embert mint kisvilágot (mikrokozmosz) tekintette. Ezzel a felfo
gással azt a hitet kapcsolták össze, hogy a kis
világ életének mozgásai teljesen megfelelnek a
nagyvilág mozgásainak, miből aztán kifejlődött
a,z a balhit, hogy a csillagok mozgásai az egyes
emberek sorsával összefüggnek. L. Asztrológia.
Makrologia (gör.) böbeszédűség, körülményes
beszéd.
Makromer, 1. Faneromer.
Makronizi (azelőtt: Heléna), sziget Görögor2
szág DK.-i partjai közelében, mintegy 18 km
területtel.
Makropia (gör.), 1. Makropszia.
Makropinakoid, 1. Pinakoid.
Makropiramis, 1. Piramis.
Makroplasztia (gör.), oly testalakot jelent,
melynél a termet a test tömegéhez viszonyítva
aránylag magas, szemben az euriplasztiával,
melynél a termet alacsonyabb, a törzs szélesebb,
a végtagok vastagabbak s a test súlya is aránylag
nagyobb. A férfi testalakja általában euriplaszt a
nőéhez viszonyítva. Az ősember s a mongolok
enriplasztok, a négerek makroplasztok.
Makroprizma, 1. Prizma.
Makroprothallium (n»v.), 1. Makrospóra.
Makropszia (makropia, megalopia, megalopszia, gör.), az a látásbeli tévedés, amikor
valaki a tárgyakat a szokottnál nagyobbaknak
látja. Bz az alkalmazkodás görcsös állapota miatt
fordulhat elő, amit különösen pupillaszűkítő sze
reknek a szembe cseppentése okozhat.
Makrospóra (macrospora, iSv.j, a heterospórás
harasztnövények női jellegű spórája, melyből a
női előtelep (1. o.), azaz a makroprothallium ke
letkezik. Ezen az előtelepen fejlődnek ki a női
szaporodási szervek, az archegoniumok. A M. a
makrosporangiumban jő létre. A M. burkát három
hártya alkotja: a legbelső a rendkívül finom
endosporium, a középső a vastag exosporium v.
exinium és a külső, igen vékony episporium. A
magasabb rendű növények embriózsákja meg
felel a M.-nak. L. még Mikrospóra.
Makrosporangium (macrosporangium, n5v.),
a heterospórás harasztnövények női szaporodási
szerve, melyben a makrospóra (1. o.) keletkezik.
A magasabb rendű növények magrügyében a
nucellus felel meg a M.-nak.
Makroszkelia (gör.), a törzshöz képest hosszú
felső s alsó végtagot jelent, szemben a brachiszkelia-\a\. A nő a férfihoz viszonyítva brachiszkel.
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Makroszklereida (nov.), 1. SzklereidaMakroszkópia (lat.-gör.), a leíró természet
tudományok (természetrajz, anatómia) azon része,
mely a szabad szemmel látható viszonyokkal
foglalkozik, ellentétben a csak nagyítóval lát
ható alkotórészeket letró mikroszkópiával.
Makroszkopikus v. makroszkópos (gör.) a. m.
szabad szemmel felismerhető. Ellentéte: mikrosz
kopikus.
' Makroszomia (gör.) a. m. nagytestüség, óriási
termet.
Makrosztoma (gör.), a szájnyílás horizontális
megnagyobbodása, ami a pofa harántul hasadt
voltáig (flssura buccalis transversalis) fokozódhatik. B fejlődési rendellenességet az okozza, hogy
az első kopoltyuiv felső és alsó nyúlványa közötti
rés tökéletlenül vagy egyáltalában nem záródik.
Maksa, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban, (1910)
760 magyar lak., postahivatal, u. t. Réty-Eresztevény.
Maksziányi Dezső, művészeti író, szül. 1872
jún. 17. Budapesten. Jogi tanulmányai után hoszszabb időn át irodalmi és művészeti tanulmány
úton volt Francia- és Olaszországban. Hazatérése
után a Kassa-oderbergi vasút szolgálatába lépett,
ahol felügyelő ; egyúttal több fővárosi napilap
nak volt színházi és művészeti kritikusa. Több
nagyobb tanulmányt írt, melyekben főképpen az
egyházművészettel s az olasz renaissance-szal
foglalkozik ; ezek nagyrészt külföldi szaklapok
ban jelentek meg.
Makszimov, Szergej Vaszilyevics, orosz író,
szül. a kosztromai kormányzóság Parfentjev nevű
majorságában 1831., megh. 1901 júl. 11. (jún. 30.)
Szent-Pótervárott. Etnográfiai rajzaival tűnt fel
az irodalomban. Említést érdemel God na séveré
(Egy év északon) c. könyve, mely értékes dol
gokat tartalmaz a Pehértenger-melléki népélet
köréből. Összes művei 7 köt. Szent-Pétervarott
jelentek meg 1906.
Mákszipoly (állat) a. m. máklégy (1. o.).
Makula, 1. Macula.
Makulatúra (lat.), eredetileg valamely könyv
nyomtatása alatt elrontott ív ; továbbá valamely
ujságnakv.könyvnekmegmaradtrégibb példányai
vagy egyéb selejtes, nyomás közben elrontott
nyomtatványok.
Makulu-olaj, 1. Hydnocarpus.
Makusi, indiánus néptörzs, a karibok (1. o.)
csoportjából Dél-Amerikában: Gujánában ós Ve
nezuelában.
Mak-ata, (macuta), afrikai ezüst- ós rézérem: a)
Alsó-Guineában értéke kb. 26'30 flllór ós forga
lomban vannak 1, 2, i, 6, 8, 10, 12 M.-s darabok;
— b) a brit Sierra Leonában 23'32 fillér értékben
1, 2, 5, 10 M.-s darabok vannak forgalomban.
Mai (franc, és ol., a latin malum szóból) a. m.
betegség. Mai de mer a. m. tengeri betegség. —
Mai de mére a. m. hisztéria. — Mai frangais,
Mai de Naples, Mai des Polonais a. m. sziíiilis.
— Mai di Puna, 1. Hegyi betegség. — Mai per forant du pied a. m. malum perfórans pedis, 1.
Malum. — Mai de pinto, 1. Mai de lospintos. —
Mai rosso sole a. m. pellagra (1. o.). — Mai
sousoccipital a. m. malum suboccipitale, 1. Ma
lum. — Mai de caderas, 1. o.
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Mái, kisk. Kra.33ó-S2örény vm. karánsebesi
j.-ban, (1910) 539 oláh lak.; u. p. és u. t. Nándor
hegy. — L. ínég Kemesmál, Kendermái, Mo
gyoróinál.
Mala, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban,
(i9io) 442 horvát lak.; u. p. és u. t. Újgradiska.
Mala, sziget, 1. Maíaita.
Malabar, Madrasz brit-indiai presidency egyik
disztriktusa, a M.-parton (1 o.) 33,000 km2 terület
tel, (i9ii) 4.371,308 lak. (1. Málábarok). A főváros
Kannanur (1. o.). Egyéb fontosabb városok: Beypur (Bepur v. Weypur, tengeri kikötő kb. 5000
lak.), Kocsi és Kalikut.
Malabar-bors (növ.), 1. Bors.
Malabar-cimet (növ.) a. m. kassziacimet, 1. Cinnamomwm.
Malabar-kardamomum (növ.), 1. Elettaria.
Malabar-mézga (növ.), 1. Bombax.
Mala Barna, adók. Belovár-Körös vm. grubisnopoljei j.-ban, (1910) 335 szerb, horvát és magyar
lak.; u. p. és u. t Grubisno Polje.
Malabar nyelv, 1. Malajalam.
Malabarok (helyesebben malajalamok), Malabarnak dravida-tamil lakossága, bár történelmi
és politikai viszonyainál fogva önálló néppé még
ki nem alakulhatott.
Malabar-part (Malajalam), Blő-India DNy.-i
540 km. hosszú partvidéke, amely egyenes vonal
ban a Ny.-i Ghats és az Arab-tenger közt a Dillifoktól a Komorin-fokig nyúlik. Jellemzők e part
vidékre nézve a sós lagúnák (blackwaters). Az ég
hajlat enyhe, a talaj igen termékeny. Főtormék a
bors. Az uralkodó néptörzs a nair-törzs; nagyobb
számmal vannak még tirek v. tajarok és moplák,
ezek majdnem mind a malajalam nyelvet beszé
lik. Az egész partvidék a Malabar-disztriktusra
ós Kocsi meg Travankor nevű hűbérfejedelemségekre oszlik, amelyekmind Madrasz presidencyhez
tartoznak. Midőn Vasco de Gama 1498. Kalikutban kikötött, a M. számos kis fejedelemségre osz
lott, amelyek közt Kolasztri, Szamuri és Kocsi
voltak a jelentékenyebbek. A portugálokat a hol
landok szorították ki; 1776. azonban Csetvait
Haider Ali, 1795. pedig Kocsit az angolok vették
el, akik ezután ua egész M.-ot hatalmukba kerí
tették.
Malabar-pinty, 1. Díszpintyek.
Malac, a sertésféle állatok fia. Szopóskorban
nyárs- v. pecsenye- Jí.-nak, a hat hónapos kortól
süldőnek nevezik, 1. Sertés.
Malaca, régi neve Malagának (1. 0.).
Malac-bénaság, 1. Bénaság.
Malacfü v. malaclapu, (növ.), 1. Hypochaeris.
Malachias, 1. szent, érsek, szül. Armaghban
109Í-, megh. 1148 nov. 2. Clairvauxban, Ró
mába való útjában. 1128-ban püspök Connorban, 1129. a római párt armaghi érsekké vá
lasztotta, de csak 1134. ismerték el általáno
san. 1137-ben visszatért előbbi székhelyére, Connorba. Mint Írország pápai legátusa újjászervezte
a kolostori életet, elsőnek építtetett kőtemplomo
kat és rendezte az egyházi viszonyokat. Szentté
avatták 1190. Ünnepe nov. 3. Az ú. n. M. jöven
dölése 111 rövid jelmondatból (pl. Lumen de coelo,
Crux de cruce, Religio depopolata) áll a pápák
ellemzésére, II. Cetesztintöl (1143) kezdődőleg az
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ntolsó pápáig (először kiadta Wion Benedek
1595. Lignum vitae c. munkájában) és 1590 szept.
16-ika és dee. 4-ike között keletkezett, valószínű
leg az orvietói Simoncelli bíbornoknak — De
antiquitate orbis jelmondattal — pápává való
megválasztása érdekében. A jelmondatok néha
ráillenek az egyes pápákra, általában azonban
igen homályosak ós csak erőszakos magyará
zattal alkalmazhatók. M. jövendölése sok iro
dalmi vitát idézett elő. Valódisága mellett síkra
szállott kivált Maitre abbé két munkájában: La
prophétie des Papes (1901) és Les pape3 et la
Papautó (1902); ellene írtak Analecta Bollandiana 22. (1903); Schmidlin (1904) stb. V. ö. Ma
gyar Kultúra 1914., 14. és 17. sz.
2. M. próféta, 1. Malakiás.
Malachit (ásv.), bázikus rézkarbonát:
CuC03.Cu(OH)2,
fontos rézérc. Reudesen rostos, tömött, göm
bölyű, vesealakú vagy fürtös felülettel, avagy
cseppkőalakú sugaras rostos szerkezettel. Egyhajlású rendszerbeli oszlopos, tűs kristályokban
is terem, melyek ritkán egészen jól kifejlődött
egyének, többnyire sűrűn egymás mellé sorako
zott szálas halmazok. Szép eleven smaragdzöld
szinű. A kristályok gyémántos-üveges fényűek,
a szálas halmazok selyem-, atlaszfényüek, erre
vonatkozik az aüaszérc név. Kevéssé áttetsző,
v. átlátszatlan. Rézórctermőhelyeken gyakori és
rendesen réztartalmú ásványok elváltozási ter
méke, amiért is gyakran szép pszeudomorfózákat alkot különféle réztartalmú ásványok után.
Hazánkban sok helyen találni, így igen szépen
Moldován, Rézbányán, Szomolnokon. Legszebbek
azonban az uráliak Nizsne-Tagilszk tájáról. A
világosabb színűt többre becsülik a sötétebbnél.
Finom porrá törve zöld festék. M. és gipsz elegye
mész-M. (a Harzhegységben, Lauterberg) néven
ismeretes; az atlaszit (Chanarcillo, Chile) főleg
M.-tá alakult atakanit. Az uráli malachitból dísz
tárgyakat és burkolatokat készítenek; kitűnően
csiszolható.
Malachit-zöld (Viktória-zöld,benzoilzöld,benzaldehidzöld, Auersberg-zöld), mesterséges fes
ték. A kereskedésben előforduló M. az aromás
vegyületek nagy csoportjába tartozó bázisnak,
a tetrametildiamido-trifenilkarbinolnak sóskasa
vas sója, vagy cinkkloriddal képezett kettős sója.
Az elsőnek képlete 2C„3Hi,4Ní,.3Ci!H204, az utóbbi
nak 3C2SH!!jN2C1.2ZnCl24-2H20. E sók vízben
többnyire könnyen oldódnak és a vizoldatból
körisbogár-zöld színű nagy prizmákban vagy
táblákban kristályosodnak. Színük intenziv zöld.
Selyem- és gyapotfestésnél használják.
Malacia (malakia, gör.), 1. Gitta és Lágyulás.
Malaclapu (növ.) L Hypochaeris.
M a l a c o b d e l l a (inat), az élősdi Zsinórférgek
(Nemertini) egyik neme. Testének hátulsó ré
szén egy szívókorongja van. Egyik faja, a M*
grossa MulL, különböző tengeri kagylók kopoltyuin élősködik.
Malacodermata (állat), 1. Aktiniákés Lágybőrű bogarak.
Alalácologia (gör.), a puhatestű állatokról
(Mollusca) szóló tan, amelynek művelői a malakológusok.
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M a l a c o n o t u s (állat), a Gébicsfélék családjába
Mala Erpenja, adók. Várasd vm. pregradai
tartozó madárnem. Legismertebb fajai: Csagra j.-ban, (i9io) 1530 horvát lak., u. p. és u. t. Krapina(Malaconotus = Pomatorhynchus senegalus L.), teplicz (Krapinske Toplice).
feje fekete, háta barnásszürke, hasa szürke, lába
9Iala fides (lat.) a. m. rosszhiszem, mala fide
zöldes ólomszínkék; hossza 21, szárnya 8, farka a. m. jobb tudomás ellenére történő eljárás.
9 cm.; Afrikában honos. Fuvolázó gábos (Mala
Malaga, 1. Spanyolország egyik tartománya
conotus = Laniarius aethiopicus Gm.), feje, a Földközi-tenger, Cadiz, Sevilla, Cordova és
háta és egy fehér csík kivételével szárnya fe Granada közt, területe 7389 km2, (1913) 529,242,
kete ; hasa fehér, rózsaszínű árnyalattal; lábai 1 km2-re 72 lak. 14 járása van.
kékesszürkék; hossza 35, szárnya 10, farka 9
2. M. (Malaca), fővárosa M. tartománynak a
•cm. Északkelet- és Kelet-Afrikában honos. Vörös Földközi-tenger félköralakú öble és vasút mel
hasú gábos (Malaconotus = Laniarius erythro- lett, a Guadalmedina torkolatánál, a megerősí
gaster Crtzschm.), felül fekete, alul — sárga fará tett Gibralfaro lábánál, (1910) 136,365 lak. Fejlett
nak kivételével -^ skarlátpiros; lábai ólomszür ipara van: vasöntés, cukorgyárak, pamut-fonás,
kék ; hossza 23, szárnya és farka 10 cm.; Közép- gép-, hordó-, szappangyártás, oíajütés, szeszége
Afrika keleti részében honos.
tés. M. fontosságát főképen kereskedelmének kö
Malacophil virág (növ.) a. m. csigaporozta vi szönheti, kikötőjét folyton fejlosztik. Kiválóbb
épületei: a renaissance-ízlésü székesegyház; a
rág (1. o.).
Malacoptera vagy Malacopterygii, Ana- püspöki palota; a Cervantes-szinház; a 11,000
•canthini (állat), a Lágyparás halak tudományos ember befogadására alkalmas bikaviadal-cirkusz:
az arabok idejéből fenmaradt az Alcaraba nevű
neve. L. Halak.
citadella ós az Atarazanas nevű arzenál fehér
JUalacoptei-ygii (állat), 1. Malacoptera.
M a l a c o s p o n g i a v. Myxospongia (állat), a márvány kapuja. Gyönyörű környékén Alora,
Alhaurin Grandé é« Carraeatra nevű helységek
szilárd váz nélküli szivacsok gyűjtőneve.
M a l a c o s t r a c a (állat), a rákok osztályának ben M. lakóinak nyaralói. M. éghajlata egészsé
egyik alosztálya, amelybe a magasabbrendü rákok ges ; az évi középhőmérséklet 19'9°, a téli 141°,
tartoznak. A testüket bevonó páncél 20 vagy 21 a nyári 25'5°. M.-t a feniciaiak (Malch néven) ala
gyűrűből van összetéve, a végtagok száma pedig pították ; már a rómaiak idejében virágzó keres
19. A következő rendek tartoznak ide: 1. Ne- kedő város volt. A népvándorlás korában alábaliae, 2. Isovoda, 3. Amphipoda, 4. Cumacea, hanyatlott; 711. az arabok kezébe került és
5. Stomatopoda, 6. Schizopoda, 7. Decapoda. új lendületnek indult. 1487-ben ismét a keresz
tények hatalmába került. 1884-ben a földrengés
L. Rákfélék.
több épületét romba döntötte.
JMalacozoa (állat), 1. Puhatestűek.
Maiacozoologia, az állattannak (zoológia)
3. M-, város Colombia köztársaság Santander
a puhatestűekről (Mollusca) szóló része.
departamentójában, 2212 m. magasságban, kb.
Malacpaprikás, bőröstől felaprított malachús, 7000 lak., felsőbb iskolával, meleg vasasforrá
mely úgy készül, mint a többi paprikás, azonban sokkal.
levébe nem tesznek tejfelt.
Malaga-bor, a Sherryvel egyetemben világhírű
Malacpörkölt, a borjupörkölthöz hasonlóan ké spanyol csemegebor, mely a Malaga körüli hegye
szített étel, a süldő malac húsából, csak zsír he-, ken terem. Legfőbb szőllőfajta a Pedro Jimenez,
lyett kockára vágott szalonna tepertője között ebből készül a malaga-aszúszőllő is. A M.-ok kü
lönböző íze és zamatja onnan származik, hogy
pirítjuk a vereshagymát.
Mala Cresnjevica, adók. Belovár-Körös vm. hozzá meghatározott mennyiségű Vino maestrót,
gjurgjevaci j.-ban, (1910) 460 magyar, horvát és vagy Vino tiernót tesznek. Ezek aszú-szőllőből
készülnek, melyet némi vízzel és 17°/p szesszel
szerb lak., u. p. és u. t. Pitomaea.
Malaczka, nagyk. Pozsony vmegye malaczkai kevernek. A sötét színű M.-hoz ezenkívül Aropét
j.-ban, (i9io) 5136 tót, német, magyar és cseh- és Colort is tesznek. Ezek a malaga-mustnak
morv,a lak., a járási szolgabírói hivatal, járásbíró nyílt tűzön Vs-ra való befőzése által készülnek,
ság, telekkönyv és adóhivatal székhelye; van fe- az első keserű ízű, barna színű és szörpsűrűsógü.
rencrendi kolostora, pénzügyőrsége, kir. közjegy- A M. új korában sötétsárga likőrszerű, később
zősége, takarékpénztára, népbankja, ipariskolája, barnás színű lesz, igen szeszes és zamatos, ha
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és tele sonlít a mi főtt ürmösünkhöz. Palackban száz
fonállomása. Pálffy hercegnek itt díszes kastélya évig is eltartható. Vörös bor Malagában nem te
rem, amit ezen a néven hoznak kereskedésbe, az
•és angolkertje van.
Maiadé, kisk. Szilágy vmegye szilágysomlyói többnyire Alieante-bor. A forgalomban kétféle
j.-ban, (i9io) 577 oláh és magyar lak., u. p. M.-t különböztetnek meg: Malaga secco-t, mely
nem édes és igen erős és a Dry-Madeirához ha
Somlyóújlak, u. t. Szilágysomlyó.
Maladetta (La Maiadeta, franc. Monts Mau- sonlít ; továbbá a Malaga dulce-t, mely édes fe
dits), a Pireneusok legmagasabb csoportja Ca- hér bor s Malaga-sect névvel is illetik.
Malagarasi, folyó Német-Kelet-Afrikában, a
taloniában, 3404 m. magas, a Valle de Arán
völgyéből emelkedik ki. 3 csúcsa van: a Pic de Tanganyika-tóba ömlik.
Malagasszok, Madagaszkár (1. o.) lakói.
la M., Pic du Milieu és a Pic de Néthou (v. Pic
Malaga-szóda, 1. Barilla-szo'da.
d'Anethou). É.-i oldalán a Maladetta-gleccser (1600
Malagola, Carlo, olasz történetíró, szül. Ravenm. széles, 1400 m. magasban) és a 4300 ni. szé
les, 1800 méter magasban végződő Néthou- nában 1855 aug. 5., megh. 1910 okt. 21. Bologná
ban jogot tanult, de már korán örömest foglalkogleccser.
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zott a diplomatikával, s azután egész életét tör
ténelmi kutatásokra szentelte. Különösen Bo
logna régi levéltárait tanulmányozta; onnan me
rített dolgozatai közül a legfontosabbak: Lettere
inedite di nomini illustri Bolognesi (Bologna
1875); Der Aufenthalt des Coppernicus in Bologna
{Thorn 1880); Galileo Galilei e l'Universitá di
Bologna (Firenze 1881); Monografie storiche sullo
studio Bolognese (Bologna 1889), mely utóbbiban
M. felsorolja azon magyar ifjakat is, akik a közép
korban Bologna egyetemét látogatták, Della vita
e delle opere di Antonio Urceo Codro c. müvében
pedig megemlékszik Janus Pannoniusról. A Ma
gyar Tud. Akadémia 1907. kültagjává választotta.
Malagneíía (ejtsd; maiagénya), % ütemben írt
középlassú spanyol tánc. A gitárkiséret arpeggióit
rendszerint a következő kasztanyétritmus élén
kíti:

—

Maláji S z ö v e t s é g e s Államok

Főleg gyümölccsel táplálkozik. Könnyen szelí
díthető. Hazájában amannak ós biruangnak ne
vezik.
Maláji protektorátus (Maláji védett álla
mok). 1909-ben Sziám Angliának fenhatósága
alá helyezte a Maláji Szövetséges Államokkal
(1. o.) É.-on határos
területeket. Idetartozik; Kelantan (12,800
km2, (íwi) 286,750lak.), Trengganu
2
(15,300 km , (i9ii) 154,073 lak.), Kedah {8000
km-,
(i9ii) 245,986 lak.), továbbá Perlis (770 km2, (1911)
32,746 lak.). Idetartozik még kormányzatilag
Johor állam is (1. 0.) A kevéssé ismert terület
rendkívül termékeny és főleg kaucsuk, tápióka,
ópium, kopra, bors és ón nagy mennyiségben ke
rülnek kivitelre. 1910-ben az összes kereskedelem
3 millió dollár értékű volt.
Maláji szigetcsoport (Indonézia, Kelet-indiai
szigettenger, Inszulinde), az Ázsia és Ausztrália
közt elterülő számos kisebb-nagyobb sziget ós
szigetcsoport (összesen 2,038.920 kin» területtel)
gyűjtőneve. Ny.-i szélén van Szumátra, D.-en
Jáva, Boli, Lombok, Szumbava, Szumba, Flores,
Eotti, Timor, Timorlaut és az Aru-szigetek, K.-en
a Molukki-szigetek, ÉK.-en pedig a Filippi-szigetek, amelyeket különállóknak is tekintenek. A
fentemlítetteken kívül a legnagyobb szigetcso
portok benne a Nagy-Szundák (Borneo, Szumátra,
Jáva és Celebes) meg a Kis-Szundák, amelyek
Jávától K.-feló Timorlautig nyúlnak. Geológiai
szempontból e szigetek igen érdekesek,, mert raj
tuk húzódik el az a vulkánsor, amely Ázsia K.-i
és DK.-i részén vonul át. Főképen Jáván, Szumátrán és a Kis-Szundákon vannak e vulkánok;
sok van a Molukki- és Filippi-szigeteken is. Ellen
ben Borneo, Celebes, Cerani és Timor őskőzetekből állanak, amelyeket harmadkori rétegek fed
nek. A M. legnagyobb magasságát Észak-Borneóban a Kinibaluban (4175 m.) éri el; a legmagasabb
vulkánok a Korintji (3766 m.) Szumátrán, a Sze
mem (3703 m.) Jáván, a Rindjani (4200 m.) Lom
bokon. Aranyat, vasat, cinnt, rezet, ezüstöt, gyé
mántot és szenet bányásznak rajtuk. Az éghajlat
mindenütt trópusi; a Ny.-i részeken különösen
sok az eső. Az É.-i részeken 2 esős és 2 száraz
évszak van; egyebütt az esős évszak decembertől
márciusig tart és a száraz áprilistól novemberig.
A flórát jellemzik a legfinomabb és legértékesebb
fűszerek, a legnemesebb gyümölcsök, sokféle festékfa, indigó, kókusz-, szágó-, katechu-pálma. Ny.-i
részében a hátsó-indiai, K.-i részében az ausztrálmaláji állatvilág az uralkodó. A lakosság zöme
maláji. Idegen bevándorlók, főképen kínaiak,
mindenütt, de leginkább a Filippi-szigeteken és
Jáván találhatók. Az európaiak száma kb. 80,000.
Eszak-Borneo Labuán szigettel és Szingapúr brit
birtok, a Filippi-szigetek az ószakamerikai Egye
sült-Államok tulajdona, Timoron Deli portugál
kormányzóság. Többi részei a németalföldiek tu
lajdona.

Malaguetta-bors (melegueta-bors) v. para
dicsommag (növ.), az Amomum Melegwta nevű
nyngatafrikai növény magja (Semen paradisi).
Malaguetta-part, a Borspart (1. o.) másik
neve.
Malaita (Mala, Malanta), a Salamon-szige
tek egyike, amelyet az Izabella-szigettől az Indispensable-szoros választ el. Területe 6200 km2.
Malája (Malaya) a. m. Maláji védett államok.
Maláj alám (malayalam), a malabarok nyelve
Kelet-Indiában (s a Maledivek egy részén); a ra
gozó dravida nyelvek (1. o.) közé tartozik. Nyelv
tanát megírta Peet (Cottayam 1860); szótárét
Bailey (u. o. 1846). — M. partvidék, 1. MaMbarpart.
Mala Jasenovaca, adók. Belovár-Körös vm.
grubisnopoljei j.-ban, (1910) 279 szerb lak., u. p.
és u. t. Grupisno Polje.
Malajesd, kisk. Hunyad vm. puji j.-ban, (i9io)
266 oláh lak., u. p. és u. t. Felsőszálláspatak.
Maláj esti hasadék, Brassó vmegyében a Bucsecs (1. o.) É.-i oldalán lévő, vadregényes szép
ségű hasadék, mely Barczarozsnyó felől érhető
el. A Siebenbürgischer Karpathenvereinnek itt
menedékháza van.
Maláji laj Blumenbach szerint azok a népek,
melyek a Szunda-szigeteket a Malakka-félszigettel s Ausztráliát a hozzátartozó szigetcsoportok
kal együtt lakják. Újabban az ausztráliai konti
nens lakóit, Új-Guinea s a körülötte fekvő szigetek
göndörhajú népeit különválasztják és a M.-ba az
említett vidékek népeit sorozzák, melyeket a töb
biektől mongoloid jellegük, sima hajuk és sár
gásbarna bőrük különböztet meg, s ezenfölül
nyelvi és etnológiai szempontból is együvé tar
toznak. L. még Malájok, Maláj-polinéziai nyel
vek és Polinéziai népek.
Maláji félsziget, 1. Maiakká.
Irodalom. Wallace, The Malaye Archipelago, 1869; BickMaláji medve (TJrsus malayaniis Raffl.), a more, Travels in the East Indián Archipelago, 1868; Forbes,
Insulinde,
London; TI. a. A naturalist's wanderings in the
Medvefélék családjába tartozó állatfaj. Bundája Eastern Archipelago,
1885: Carthaus, Aus d. Reich v. Insu
rövidszöíű, fekete színű ; orra rozsdavörös; mellén linde, 1891; Bastian Indonesien 1884—94; A. Pflüger, Smafehér v. rozsdaszínű foltok vannak. Karmai igen ragdinseln der Sttdsee 1901.
hosszúak. Hossza 1-25 m., magassága 70 cm. SzuMaláji Szövetséges Államok (The Federated
mátra, Borneo, Nepál és Hátsó-India erdeit lakja. Malay States), a Malakka-félszigeten fekvő Pe-
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rak, Szelangor, Negri Szemlrilan és Pahan (1. o.)
államok szövetsége, mely 1896. angol protekto
rátus alatt jött létre. Az államok élén egy-egy
szultán áll, kik azonban mind a Perak állam
Kuala-Lumpur fővárosában székelő angol főkor
mányzó
ellenőrizése alatt állanak, usszesen 68,900
km ! terület, (1910) 2.753,171 lak. V. ö. Hamson,
An illustrated guide to the Federated Malay Sta
tes (London 1910).
Maláji tyúk (Gallus domesticuspugnax málayanus), a legrégibb és legmagasabb (75 cm.) tyúk
fajták egyike, mely Indiából veszi eredetét. Cson
tozata erőteljes. Testalakulása eltérő a közön
séges tyúkétól, mivel lábai igen hosszúak, törzse
ós nyaka pedig közel merőleges tartású. Színe
változatos: sárga, barna, fekete, fehér, kender
magos, tarka stb. A fehér színű M.-ot Napóleontyúknak is nevezik. A M. nem gazdasági tyúk,
hanem sportfajta.
Maláji védett államok, 1. Maláji protekto
rátus.
Maláj nyelv és irodalom. A maláj nyelv ere
detileg Malakka-félszigetén és a Szumátra-szigetnek egy részén uralkodó nyelv volt. A XIII. sz.
közepétől kezdve a malájok bevándorlása követ
keztében az indiai szigettenger jó részén elterjedt
és a keletázsiaiaknak még ma is ez a kereske
delmi és forgalmi nyelve. Indiai befolyás alatt lett
irodalmi nyelvvé és sok szanszkrit szóval gaz
dagodott, az iszlám terjedésével még egyéb és
pedig arab és portugál alkotó részeket is olvasz
tott magába. A maláj nyelv, amelyet mintegy
négy millió ember beszél, arab írásjegyeket hasz
nál. Nyelvtanokat adtak ki: Crawfurd (London
1852); de Hollander (Breda 6. kiadás 1893,); Pijnappel (Hága 1866); Klinkert (Leiden 1882); Tendeloo (u. o. 1901); Hindorf (Berlin 3. kiad. 1904);
szótárakat: de Wilde (Amsterdam 1841); de Wall
(Batavia 1872, újra átdolgozta van der Tuuk,
u. o. 1877—84); Swettenham (London 1886—87.
2 kötet) stb. (Lásd még Maláj-polinéziai nyelvek).
A maláj irodalom meglehetősen bő és sokoldalú.
A műköltészet köréből a leghíresebb és a leg
kedveltebb a Bidasari című költemény (kiadta
Klinkert Leidenben 1886.). A regényes költészet
köréből, amelyek nemzeti tárgyúak, említésre mél
tók: Ken-Tambuhan c. költemény (kiadta Klinkert
Leidenben 1886); Indra Laksana története stb. A
legjelentékenyebb maláj irodalmi müvek egyike
a HaMjat Hang Tuweh (németül Brandstettertől,
Luzern 1894, Malaoi-polynesische Porschungen
3. füzet). Gazdagon van képviselve a történetírás
is. Újabban a maiakkai Abdullah ibn Abd ul
Kadir (megh. 1854.) kiadta úti naplóit, egyes
országok geográfiai ós statisztikai leírását és kü
lönösen említésre méltó önéletrajzát V. ö. Dulaurier, Mémoires, lettres et rapports relatifs au
cours de langues malayes et javanaise (Paris 1843.)
Malájok (orang malaju, a. m. csavargó embe
rek). A róluk nevezett archipelagus és félsziget
újabbkori lakói, a jórészt kipusztult negritók és
indoausztrálok rovására mint ügyes tengerészek
elterjedtek legelőbb a Pilippi-szigeteken, majd
Szumátrán, Celebesen. Eredetük kérdése vitás,
Blumenbach a M.-at önálló fajnak minősítette, ma
mongul vérű, de inkább keverék népnek tartják,
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mely talán belső Ázsiából, mások szerint HátsóIndia hegyeiből vándorolt dél felé s útközben ide
gen, be nem olvasztott elemekkel bővült. Megala
kulásuk és vándorlásuk körülbelül 2000—1000
éves. Peloszlanak a szorosan vett nyugati M.-ra és
Maláj-polinézekre v. keleti M.-ra. A nyugati M. ki
sebb termetűek mongolszerű arccal, megokef álok,
sárgásbarnák, a keletiek nyurgák, brachikefálok,.
sötétbarna bőrűek. A nyugati M.-at felosztják: 1.
Tisztavérű M., Maiakká és Szumátra-beli őstelepesek. 2. Tagolok, a Pilippi-szigeteken negritókkal
keveredve mint félvérüek átmennek Formóza és
Szulu-szigetekre is. 3. A Jáva Ny.-i részén és a
Szundákon lakó Szundán-M. 4. Madurok és a
tulajdonképeni jávaiak Jáva-szigetén, a legmű
veltebb M. 5. Alfurok a Molukki-szigeteken és Celebes B.-i részén. 6. Mákasszarok és buginesszek
Celebes többi részein. 7. Batták és kovák Mada
gaszkár, Szumátra belsejében, a Nias- és Batuszigeteken. 5. Dajak, oldanom és biacsu-ágak.
Borneo-szigetón. Mindezek az átlag elterjedt M.
kereskedelmi nyelven kívül (1. Maláj nyelv ésirodalom) saját nyelvüket beszélik, mintegy 30
idiomán. Az egyes népek műveltsége, helyzete
különböző, egységes jellemzésről már alig lehet
szó. Akrizek(l. Kriz), klevangok, mérgezett fúvó
nyilak kora lejárt. Vallásuk változatos. Itt-ott
pogány kultusz, iszlám, buddhizmus, brahmaniz
mus egymás mellett. Ezek teremtették meg a
sajátos egyházi jellegű maláj művészetet a maga
fantasztikus formáival, melynek legszebb emlékei
romokban hevernek. A M. politikai államszerve
zete arisztokratikus jellegű. Az állam élén áll a
monarcha: radzsa, maharadzsa, dzsang di pertuan
címmel. Oldala mellett állanak az országnagyok
(orang kaja). Ezek kormányozzák, mint az ural
kodó hűbéresei és adózói, az egyes tartományokat,
A maláji jelleg legtisztábban jelentkezett Menangkában bü'odalomban, az agami (Szumátra) fenföldön, mely 1680. bomlott fel. Politikai tekintet
ben a M. javarészt a hollandusok alá kerültek,
akik megszüntették ugyan a fejedelmek függet
lenségét, de az állam vallási viszonyait, törvé
nyeit és szokásait nem bántották. V. ö. Swetten
ham, The reál Malay (London 1899); Brandstetter, M.-polynesische Porsch. (Berlin 1903) és az
egyes szigetekre, államokra vonatkozó külön iro
dalom.
Maláj-polinéziai kultúra, 1. Ausztráliai és
csendes-tengeri (óceániai) öskultúrák.
Maláj-polinéziai nyelvek. Ezek a nyelvek
rendkívül messzeágazó nyelvtörzset alkotnak,
amely a Csendes-óceán egész szigetvilágán el
van terjedve és a Húsvét-szigettől a keletafrikai
Madagaszkár-szigetig ér. Müller Frigyes osztályo
zása nyomán három csoportot Idilönböztetunk
meg, ú. m. a maláj, a melanéziai és a polinéziai
nyelveket Nyelvtanát és hangrendszerét tekintve
ezen nyelvtörzs három csoportja Müller szerint
fokozatos fejlődést mutat; a polinéziai nyelvek
nem ismerik a g, d, h hangokat, minden szavuk
magánhangzóval végződik és minden nyelvtani
viszonyt csak lazán kapcsolt partikulákkal fejez
nek ki; a melanéziai nyelveknek néhány kettős
mássalhangzón kívül csak hat v. hét mássalhang
zójuk van, melyeket a szók végén is alkalmazhat-
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nak és vannak előlkapcsolt birtokos névmásaik;
a maláj nyelveknek gazdagon kifejlett mással
hangzó-rendszerük van és egy csomó előragjuk,
úgyszintén néhány utóragjuk és belsőragjuk a
nyelvtani viszonyok kifejezésére. Mindenesetre
ezen nyelvek is a pápuától vannak befolyásolva
és módosítva. Whitmee foglalkozott a polinéziai
nyelvek összehasonlító szótárának kiadásával,
ugyancsak ő Pratt könyvének (Samoan grammar,
London 1878) új kiadásáról is gondoskodott.
Irodalom. Humboldt Wilhelm, Über die Kawisprache auf der
Insel Java, 3 köt., Berlin 1838 ; v. d. Gabelentz, Die melanesischen Sprachen, az Abhandhmgen der königl. sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften-ben 1860—73; Mttller Fr., Gnmdriss der Sprachwissenschaft, 2 köt., Wien 1879.
Ujabban Gill gyűjtötte össze a polinéziaiak népköltészeti
termékeit: Myths and songs from the Pacific, London 1876.
L. még: Cnst, A sketch of the modern language of Óceánia,
London 1888; Codrington, The Melanesian language, u, o.
1895; K. Brandstetter, Malaio-polynesische Forschnngen, Lu
zern 1892—98, 6 füzet.

Malaka, 1. Maiakká.
Maiakat, etiópiai trombita, mely bambusznád
ból készült, végére tölcsér gyanánt hosszúkás,
kivájt tököt erősítettek; az így összetákolt hang
szert erős pergamenttel vonták be.
Malakiás (Malachius, Maleachi) próféta, a
zsidóknak a babiloni fogságból való kiszabadulása
után, Kr. e. az V. sz. közepén élt. Jövendőmondó
iratában az előfordult visszaélések ellen kelt ki.
Maiakká (Malaka, Maláji félsziget), 1. kes
keny, hosszú félsziget, Hátsó-India folytatása; az
é. sz. 13° 31'-tól a Romania-fokig nyúlik. K.-en a
Sziámi-öböl és Kinai-tenger, Ny.-on az Indiaióceán és a M.-szoros határolja. Legkeskenyebb
része (70 km.) a Kra-szoros. Területe 154,000 km2,
kb. 3 millió lakossal. Partjai nagyobbára laposak;
közelükben sok az apró sziget. Bolsejét ÉNy.-ról
DK.-re, a félsziget irányát követő hegyláncok ta
karják, mint a Luang, Bidor. Mindezen hegylán
cok paleozói képződmények; a középsőben emel
kedik legmagasabb csúcsa, a Gunong Riam (2450
méter). A folyók közt legjelentékenyebb a Perak
és Bernam, amelyek alsó részökben 125—300
km.-nyi hosszúságban hajózhatók is, míg a töb
biek csak a föld öutözésére szolgálnak. Az éghaj
lat forró és nedves; a partokon pedig sok helyen
egészségtelen. A növényzet leginkább a Szundaszigetekóhez (1. o.) hasonlít, de Hátsó-India sajá
tos növényzetének szintén vannak képviselői. Az
emlős állatok közt nagyobbak az elefánt, tigris,
szarvasok, vaddisznó stb. Sok a kígyó, teknős
béka, krokodilus és gyík. A sziget ásványországi
termékei közül a legjelentékenyebb a cinnérc,
amelyet csaknem mindenütt csekély mélységben,
de főképen Mergui angol gyarmatban és Perak
államban találni. A rizsen kívül cukornádat, pa
mutot, dohányt, borsot, kókuszdiót, néhol jó gyü
mölcsöt, kakaót és kávét is termesztenek. A fél
sziget belsejében negritók és civilizálatlan ma
lájok számos törzsben, az É.-i részen sziámiak, a
D.-i részen civilizált malájok, a partokon kínaiak,
hinduk, arabok és európaiak élnek. A félsziget
É.-i része Sziám királysághoz tartozik, belsejében
sok a független törzs. Az angolok birtokait Straits
Settlements (1. o.) néven ismerik. V. ö. Montano,
Voyageauxlles Philippines et en Malaisie (Paris
1886); I. Bird, The goklen Chersonese (London
Révai Nagy Lexikona. XIII.
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1883); Eeane, Bastern geography (u. o. 1887);
Swettenham, British Malaya (u. o. 1906). — 2..
M„ a Straits Settlementshez tartozó angol gyár-,
niat a M.-félsziget Ny.-i partján,
a Linggi és
Keszang folyók közt, 1657 kma területtel, (1911)
124,081 lak., M. fővárossal. — 3. M., város az'
ugyanily nevű angol gyarmaton, a M.-szoros part
ján, kb. 20,000 lak., akik közt sok a portugál.
Kikötője mélyebb járatú hajók befogadására nem
alkalmas; forgalma ezért csekély. M. már a VIH.
sz.-ban fennállott. 1511-ben a portugálok elfog
lalták és ekkor nagyon felvirágzott. 1641-ben
a hollandok és 1824. végleg az angolok kerítet
ték hatalmukba.
Malakka-szoros, a Malakka-félsziget és Szumátra közt ÉNy-DK.-i irányban elnyúló, 778 km.
hosszú tengerszoros; legkeskenyebb részeőö km.
széles. A hevesebb áramlatok és változó szelek
miatt a hajózás nehézségekkel jár benne.
Malako
összetételű szókat 1. Malaco• •.
alatt.
Maiakolit (ásv.), az augitnak egyik változata,
1. PiroxénMaiakon (asv.), mállott cirkon.
Mala Kopanica, adók. Pozsega vmegye brodi
j.-ban, (1910) 324 horvát és magyar lak.; u. p.
Velika Kopanica, u. t. Vrpolje.
Malakóperesény, Malakó és Alsóperesény
községekből alakult kisk. Zólyom vm. besztercze-'
bányai j.-ban, (1910) 669 tót lak.; u. p. és u. t . .
Radvány.
Malakov, Szebasztopol D.-i oldalának főbas-,'
tyája, melyet 1855. Pélissier (1. o.) rohammal
megostromolt; ezért a M. hercege címet kapta.'
Malalas, Johannes, bizánci krónikás. Szíriai:
származású pap volt s 500—565 közt élt. Króni-'
kaja a világ teremtésétől 563-ig terjed s bár sok '
fogyatkozása volt, a XII. sz.-ig mégis mintaképe '
lett a bizánci barát-krónikának. Szláv nyelvre is
lefordították s a későbbi krónikások sokat meri- .':
tettek belőle. Megjelent a Corpus Hist. Byzan- '.
tinae c. gyűjteményben DMwZorfkiadásában (Bonn
1831).
Mala Mlaka, adók. Zágráb vm. nagygoriczai
(velikagoricai) j.-ban, (1910) 466 horvát lak.; u. p. '.
Odra, u. t. Nagygorioza (Velika Gorica).
Malamocco, 1. hosszan elnyúló sziget a velen- "
cei lagúnák előtt; 2. község M. szigetén, (mo) kb. '
2000 lak. A Portó di M. a kikötő megerősített
főbejárata és elválasztja M.-t a Litorale di Pellestrinától.
Mala Mucna, adók. Belovár-Körös vmegye
kapronczai (koprivnieai) j.-ban, (i9io) 729 horvát
és szerb lak.; u. p. Sokolovac, u. t Lepavina.
Malanta, sziget, 1. Malaita.
fíaía,iizBe(Malange,Malimba)fnBg0TőstíBttTíereskedelmi város Angola nyugatafrikai portugál
gyarmatban, a Coanza egyik mellékfolyója part- .
ján 1180 méter magasan. Kerületi székhely. A
Loanda-kassandjai vasúti vonal egyik állomása.
Malapane, az Odera 120 km. hosszú jobboldali
mellékfolyója2 Oppeln porosz kerületben. Vízterü
lete 2037 km , 44 km.-nyire tutajozható.
Mala Peratovica, adók. Belovár-Körös vm.
grubisnopoljei j.-ban, (1919) 348 szerb és horvát
lak.; u. p. és u. t. Grubiáno Polje.
21

Mala P i s a n i c a

—

322

—

Malária

Mala Pisanica, adók. Belovár-Körös vm. belo- nál 72 óránként ismétlődik a lázroham. Ha ren
vári (bjelovari) j.-ban, (1910) 495 magyar, horvát detlen időközökben ismétlődik a láz, az annak
és szerb lak.; u. p. Ráca, u. t. Veliki Grdjevac.
a jele, hogy több plasmodium-nemzedék van a
M a l - a - p r o p o s (franc, ejtsd: malapropó) a. m. vérben, amelyeknek kifejlődése a megfelelő idő
vel különbözik egymástól. Olyan betegek véré
rosszkor, kedvezőtlen időben v. alkalomkor.
?f a l a p t e i urus (állat), 1. Elektromos halak. ben, akik több lázrohamot kiállottak, a sizonMala Remeta, adók. Szerem vm. iregi (irigi) tokon kívül még másfajta paraziták is vannak.
j.-ban, (i9io) 304 szerb lakossal; u. p. Jazak, u. t. Ezek a sajátos paraziták a külön ivarú egyének,
a gameták; vannak női egyének, makrogameták,
Vrdnik.
Malária (ol.) v. váltóláz, hideglelés, posvány- hímek, mikrogametociták s ezek nyúlványai a
láz, posláz, batáviai láz, ária cattiva, mocsár núkrogameták. Az ember vérében a plasmodinláz, paludismus, aestivoautiimnalis láz, heveny mok sohasem fejlődnek tovább. A gameták, mint
fertőző betegség, amely jellemző esetekben sza Ross kiderítette s utána számosan megerősítették,
bályosan : naponként, 3-ad, 4-ed naponként, súlyos a szúnyogok egy fajában, az Anophelesekben (1.
esetekben rendetlen időközökben ismétlődő láz Szúnyogfélék) fejlődnek tovább. A szúnyog gyom
rohamokban áll, amelyek hidegrázási rohammal rában a gameták kiszabadulnak, a mikrogameta
kezdődnek, ezt követi a különböző hosszú ideig belehatol a makrogametába, mely előzetesen a
tartó lázroham, amely bő izzadással szűnik meg.' petesejt érésének megfelelő kromatin-redukción
A M.-kóralakok közös jellemző tulajdonsága a megy át, azt megtermékenyíti s ebből egy reny
tüneteknek szabályos időközökben való ismétlő hén mozgó parazita fejlődik, az ú.n. ookineta, ez
belehatol a gyomor falába a hám alá s itt mind
dése és a kinin gyógyító hatása.
A közönséges váltóláz (febris intermittens) inkább megnövekedik, úgy, hogy szabadszemmel
gyöngeség, levertség, emésztési zavarok, tagfáj is jól látható, gömbölyded tömlő lesz belőle, ennek
dalmak után veszi kezdetét. A tulajdonképeni ro plazmája és magja oszlik s apró orsóalakú sejtek,az
ham főfájással, néha hányással, általános rosszul ú.n. sporozoiták fejlődnek benne. A fejlődésnek ezt
lét érzetével kezdődik. A bőr elsápad, gyengén a szakaszát sporogoniának nevezzük. Ha a ciszta
borzong, ez fokozódva rázó hidegbe megy át, teljesen kifejlődött, megreped, tartalma a szúnyog
amelynek hatása alatt a beteg vacogó fogakkal testüregébe, a coelomába jut s innen elkerülnek
egész testében remegve fekszik ágyában. '/« ora> a sporozoiták mindenfelé, nevezetesen a szúnyog
máskor több óra múlva a rázó hideg megszűnik, nyálmirigyeibe is, a szúnyogcsipés alkalmával
a bőr kipirul, szárazzá, forróvá lesz, szomjúság, pedig a szúnyog nyálával bejutnak az ember vé
fülzúgás, nagy forróság érzése fogja el a beteget, rébe, belehatolnak a vörös vértesiekbe s a fenn
miközben már a rázó hideg alatt is emelkedő hő- vázolt fejlődési ciklus újra kezdődik. A M.-plasmérsék eléri tetőfokát (38—42°) és a láz összes modiumoknak tehát két gazdájuk van, az ember
tünetei észlelhetőkké válnak (1. Láz). 1—12 óra és az anopheles. B felfedezések egészen új irányba
múlva bekövetkezik az izzadás szaka, amelyben terelték a M. ellen való védekezést. A védekezés
a láz tüneteinek gyors alászállása közben a beteg, három irányú: 1. Pusztítjuk a plasmodiumokat a
a javulás érzete mellett, bőven izzad. A váltóláz beteg szervezetében a kininnel, mely megöli a
roham egész lefolyása pár órát, ritka esetben egy parazitát. A kinint a maláriás vidékeken Koch
napot vesz igénybe. Nem számítva a súlyos ide ajánlatára proíilaktice is alkalmazzák olymódon,
ges tüneteket, melyek a közönséges roham képét hogy a lakosság minden 10—11-ik nap, akár van
módosítják, eltérő alakok fordulnak elő annyi láza, akár nincs, 1 gramm kinint vesz be, az
ban, hogy egyik szakasz — leginkább a rázó- esetleges paraziták elpusztítására. 2. Védekezünk
hidegé — kevéssé kifejezett, vagy elmarad, külö a szúnyogok ellen a lakások kifüstölésével, hasz
nösen gyermekeknél. A lázon kívül a váltóláz nálatos erro a kén is, de kevésbbé kellemetlen a
legjellemzőbb tünete a lép megnagyobbodása, krizantemum pora (az Olaszországban használa
amely kopogtatással és tapintással is felismer tos Zampironi alakjában); védekezhetünk to
hető. Gyakori az ajaksömör (herpes labiális). Ha vábbá úgy is, hogy szúnyoghálóval zárjuk el a
már jellemző a váltólázas roham megjelenése lakások ajtaját, ablakait. Az egyéni védekezés
egymagában is, még könnyebben felismerhető a céljából a trópusi lakosság a kalapjára is szúnyog
rohamok ismétlődésének szabályossága miatt. A hálót tesz, s a kezeit keztyűvel védi a szúnyogok
M. okozóját, a véglények (Protozoa) Haemos- ellen. 3. Pusztítjuk a szúnyogokat olymódon,
poridia családjába tartozó Plasmodiumot (hae- hogy a mocsarakat, pocsolyákat lecsapoljuk, vagy
mamoeba) Laveran fedezte fel 1880. a betegek petróleummal öntjük le az álló vizek felületét,
vérében. É parazita a vörös vértestekben élőskö ami azonban nagyon költséges. A pusztítás leg
dik, azokból táplálkozik. Ha bizonyos nagy hatásosabb módja, hogy a petéket és lárvákat ki
ságot elér, oszlik és az új nemzedék kirajzik a fogdossuk a mocsarakból, így tisztították meg p],
vórtestekből a vórsavóba. A kirajzás ideje össze a Panama-csatorna mellókét a muukásokat meg
esik a lázrohammal. A rohamok ismétlődése pe tizedelő váltóláztól. V. ö. Jancsó, Tanulmány a
dig a plasmodium-generációk kifejlődésével tart váltóláz parazitáiról (Budapest 1906); Hollaenlépést. A fejlődésnek ezt a ciklusát sizogoniá- der, A M. elterjedése Magyarországon (u. 0.1907Í.
Az emberen kívül emlősállatok és madarak
nak nevezzük. A M. különböző tipusai a külön
böző plasmodium-fajokkifejlődési idejével állnak vérében is élnek vérparaziták, melyek a Plasösszefüggésben. A 3-ad napos M. okozója 48 óra modium-nembe sorolandók és a M.-hoz hasonló
alatt, a 4-ed naposé 72 óra alatt fejlődik ki, en betegséget okoznak. A legelterjedtebb a Plasnek következtében az előbbeninél 48, az utóbbi modium Proteosoma) praecox, mely éneklő- és
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3-agadozó madarak, verebek, galambok vörös vér- A M. megszerzésére szolgálnak a szentségek (l.o.),
fejtjeiben élősködik és hazánkban sem ritka. a szent-élmények (1. o.) ós az ima (1. o.), amelyek
Terjesztői szúnyogok, nálunk a Culex pipiens. nek összefoglaló neve: M.-eszközök v. kegyelem
Azonkívül több Plasmodnim-í&jt ismerünk a maj eszközök, h. még Arminiánusok, Eredeti államokból is. A háziállatok M.-nak nevezett beteg pot-i Pelagiánitsok és Predesztináció.
ségei másféle természetű bajok, amelyeket PiroMalaszteszközök, 1. Malaszt.
plasmák okoznak. L. Piroplasmosis.
Maláta, római telep Alsó-Pannoniában, 1. BoMaláíiás zsába, neuralgia, a rejtett (lárváit) nonia.
Maláta, mesterségesen csiráztatott gabonamag.
malária leggyakoribb alakja; a háromágú ideg,
főleg pedig ennek a szemgödör feletti ága terü- M. készítésére bárminő csirázóképes gabonama
Jotón időnként fellépő fájdalom-rohamokból áll, got használhatunk, rendesen azonban csak az ár
•amelyek kinin hatására megszűnnek. A rohamok pát használjuk, zab- vagy kukorica-M.-val a gya
alatt a malária parazitáját még soha sem talál korlatban ritkán találkozunk. A M.-készítés fő
tok meg, sőt az esetek jórészében be sem igazol célja az, hogy olyan hatóanyag képződjók, mely
ható, hogy a beteg valaha maláriás fertőzést a keményítőt maltózra (M.-cukor) és dextrinekre
állott volna ki; igy egyáltalában nem is bizonyos, bontja. Ez a hatóanyag a diasztáz, újabb néven
ámiláz nevű enzim, mely a mag csírázása közben
hogy a M. valóban malária-e.
Málar-tó (Maiam), egyik legszebb svéd tó képződik és akkor éri el hatóképességének tető
pontját, midőn 10—12 napos csiráztatással a levél0 5 m. tengerszinfeletti magasságban, legnagyobb
2
csira kb. 172-szer akkora, mint a mag hossza-. A
•szélessége 50 km., 1260 szigete van (489
km
),
•ezek leszámításával területe 1162"6 km2. Átlagos M. még fehérjéket oldó enzimeket tartalmaz és
mélysége 20 m., legnagyobb mélysége 52 m., tehát sejtszövete is a csírázás folyamán fellazul és feljóval a tenger színe alá mélyed, ami glaciális táródik. A M. e sajátságait a sör- és szeszgyár
•eredetét mutatja. A M. a régi Lögarn-, a Norr- tásban értékesítik, mert a cefrézésben a M. eukström-, Söderström- és a Södertelge-esatorna által rosító hatását értékesítik. A gyakorlatban két
A Keleti-tengerrel, az Arboga-csatorna által pedig féle, ú. n. szesz- és sör-M.-t különböztetnek meg,
•a Hjelmar-tóval van összeköttetésben. A hajózás utóbbi a drágább, mert drágább sörárpából és
rajta igen élénk. A beleömlő folyók ezek: a nagyobb gonddal és költséggel készítik. Készí
Fyris-á, Sag-á, Kol-bácks-á, Arboga-á és Bskil- tésének alapelve : az árpát két napig vágy tovább
stuna-á. A tó néhol igen szűk, mint egy folyó, vízben áztatják, mikor már elég vizet vett fel,
másutt meg fjordszerű, partjai festői szépségüek, szérűkön kiterítik, vagy a pneumatikus csírázrajtuk 9 város, sok kastély, templom és nyaraló. tatókba helyezik. A szérűkön az ázott árpát előbb
Malas, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, (1910) 691 vastagabb, majd vékonyabb rétegben csiráztatmagyar és tót lak., postahivatal, u. t. Nagysalló. ják, naponként többször megforgatják, hogy fel
Mala Solina, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, ne melegedjék ós addig csiráztatják, míg a kí
vánt fejlődési hatást elérik. A csírázást sör-M.
tiwo) 915 horvát lak.; u. p. és u. t. Glina.
Malaspina-gleccser, az Illés-hegyen (Mount esetében hamarább, szeszmaláta esetében később
szakítják meg. Az igy kapott M.-t zöld M.-nak
Elias) Észak-Amerikában.
Malaszt (gör. xa,°'ít l at - gratia), isteni kegye nevezik, ezt csak a szeszgyárban használják. A;
iéin. Általában minden Istentől adott ajándék, sörgyártás céljából a zöld M.-t még aszalják és
.amelyet az emberek és más teremtmények — ér csak aszalt M.-t használnak. Újabban a szérűkön
demük nélkül — tőle nyernek. Ez okból van ter való csiráztatást sok gyárban a pneumatikus
mészetes és természetfölötti M. A természetes M. M.-zás szorítja ki, mert kisebb helyet és keve
jelenti azokat a jótéteményeket, melyeket a te sebb emberi munkaerőt kivan, továbbá a nyári
remtményeknek ingyen ugyan, de azok termé meleg Időszaktól függetlenül egész éven át ki
szeti kívánalma szerint ád Isten, ilyen a te fogástalan M.-t készíthetünk vele. Ma kétféle
remtés, szabad akarat; neveztetik teremtő kegye pneumatikus M.-zást: szelvényes (Saladin) és
lemnek is. A természetfölötti M. oly ajándék, mely hengerdobos (Galland) rendszert alkalmaznak.
íiz embernek nemcsak érdeme nélkül, hanem ter Mindkettő azon alapszik, hogy az áztatott árpa
mészetének kívánalmán és tartozékán kívül s felül vastag rétegén át állandóan kellőképpen hűtött és
jut, és természetfölötti céljának előmozdítására nedvesített levegőt szívatunk át és a M.-t mecha
van rendelve, máskép megváltói M., vagy mivel nikusan forgatjuk meg.
a bűn által megsebzett embernek adatik, orvosló
A zöld M.-t a sörgyártás igényeinek megfele
M. néven is fordul elő. Különösen és katolikus lően magasabb vagy alacsonyabb hőfokon több
•értelemben a M. Krisztus ingyen ajándéka, az ő vagy kevesebb nedvesség jelenlétében szárítva
érdemei által lelki üdvünk visszaszerzése s elő aszalják. Minél magasabb a hőmérséklet és mi
mozdítására, vagyis a megváltásnak bennünk való nél több ugyanekkor a M. nedvességtartalma, an
•eszközlésére adva, lelkünkre bensőleg hatva, úgy nál sötétebb M.-t kapunk. A sötét M-t a barna,
hogy bűnösökből igazak és szentek leszünk (meg a világos M.-t a világos sörök készítésére hasz
szentelő M.), v. a jó cselekedetekre indíttatunk' s nálják. Különösen sötét sörök (pl. ú. n. dupla-M.
azok véghezvitelére seglttetünk (segítő M-). A M. sörök) készítésére még külön e célra készített erő
•egyáltalában szükséges. A szentírás világos taní sebben megpörkölt M.-t, az ú. n. festő-M.-t hasz
tása szerint e szükségesség alapja az eredeti bűn nálják.
.által beállott egyetemes bűnösség és az embernek
A M. aszalására sajátos aszalókat használnak,
& bűnösségből folyó tehetetlensége arra, hogy az melyek általános alapelve, hogy két egymás fe
íidvöt egyedül önmaga által akarja és eszközölje. lett elhelyezett szitafenéken a zöld M.-t kiterítve
21*
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alulról jövő fűtéssel szárítják és aszalják. A zöld
M.-t előbb a felső, majd az alsó emeletre helye
zik. A fűtést vagy közvetetlenül a füstgázokkal,
vagy, ami helyesebb, a füstgázokkal fűtött leve
gővel eszközlik. Az aszalt M.-ról dezintegrátorokon az összefonnyadt csirákat eltávolítják, mert
ezek a sörnek kellemetlen izt adnak és a M. tar
tósságát veszélyeztetik. Az aszalt M.-t hosszú ideig
raktározhatjuk.
Irodalom. Thausing, Theorie und Praxis der Malzbereitung stb., I. kiad. 1886, VI. kiad. 1907; Prior, Chemie und
Physiologie des Malzes und des Bieres, 1896; Leyser,
Maiz- und Bierbereítung, 1910; Windisch, Anleitung znr
Untersuchung des Malzes, VI. kiad. 1907; Weinwurm,
Betriebsstörungen in der Malzfabrikation stb., 1911; Schifferer's Praktische Malzerei- und Brauereibetriebskontrolle,
1911. L. továbbá a sörgyártás irodalmát.

Malátaadó, a sör megadóztatásnak az a módja,
mely szerint az adót a felhasznált maláta mennyi
sége alapján rójjákki.M. Bajorországban, Württembergben és Badenben van.
Malátaaszaló, 1. Maláta.
Malátaborok v. maltonborok, malátaléből bor
élesztővel kierjesztett szeszes italok. A Deutsche
Maltongesellschaft Helbing & Co. Wandsbekben
(Németország) maltontokajit, maltonsherryt és
más nemes borutánzatot hoz forgalomba, melye
ket különösen gyógyboroknak ajánlanak. V. ö.
Schiller-Tietz, Neue Wege der Gárkundo und die
Maltonweine (Hamburg 1898).
Malátacsira, maláta- vagy sörgyári hulladék,
melyet akként állítunk elő, hogy az aszalt malá
táról a csirákat leütik ós rostán átszitálva össze
gyűjtik (1. Maláta). Igen becses takarmány, me
lyet épp úgy, mint a szénát, minden állattal lehet
etetni, de nagyobb táptartalma és keserű íze miatt
kisebb adagban ós keverékben kell adni az álla
toknak. Néhol a lovaknak az abrak helyettesíté
sére használják, de csak 3 kg. M. etethető ugyan
annyi zab helyett. A lónak szárazon, abrakkal és
szecskával keverve adják, a többi állatok számára
azonban néhány óráig vízben áztatják s azután
száraz szalmaszecskával keverik össze. Az új
élesztökészítósi eljárásban élesztötápláló anyag
nak használják.
Malátacukor, máskép maltúz (1. o.) Nem té
vesztendő össze a kereskedésekbea v. gyógyszer
tárakban árusított köhögés elleni malátacukor
kákkal, melyek nem mind tartalmaznak igazi
M.-t, hanem közönséges cukorból készültek, me
lyet kevés malátakivonattal szaporítanak. A M.-t
a szesz- és sörólesztő elerjeszti alkohollá és szén
dioxiddá, ezen alapszik a sorié és a szeszgyári
cefrék erjedése.
Malátaértéktelenitési biztosítás, 1. Bizto
sítás.
Malátafürdő, 1. Fürdő.
Malátakivonat, a malátának vizes oldata szörpsűrűségig bepárolva. A megdarált malátát ugyan
annyi vízzel huzamosabb ideig körülbelül 75°-ra
hevítik és szűrik. Az igy nyert kivonatot fehér
jével tisztítják; a meíeg kivonathoz 5°/<> glice
rint adnak. A M.-nak édeses ízű, kenyérre emlé
keztető szaga van, legnagyobb részben doxtrinből
és cukorból áll, kevés fehérjeanyagot és foszfor
sót is tartalmaz. Gyógytápszerül gyakran hasz
nálják, többnyire vas-, foszfor-, kinin-, arzén
készítményekkel keverve. Egy evőkanál M. táp
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értéke kb. egy tojáséval egyenlő. Az ú. n. maláta
sörök tápértéke igen csekély.
Malátaleve3. Először Liebig ajánlotta a cse
csemők táplálására, később feledésbe ment, az.
újabb időben Keller ajánlatára ismét gyakran
alkalmazzák. Oly csecsemők, kik az egyszerű
tejhigitásokra kemény, szappanos székkel reagál
nak, nem fejlődnek, ammoniákos vizeletet ürí
tenek, M.-sel igen jól táplálhatok. Úgy készül,
hogy '/a! liter
tehéntejben elkeverünk 40 g. búza
lisztet, / s l i t e r vízben feloldunk 100 g. nialátakivonatot (Marberger-f éle Maltosucco, v. Löfflundféle maláta-kivonat), a kettőt egybe szűrjük és 5.
percig főzzük.
Malátasör, 1. Sör.
Malátaszörp, szörpsűrűségre bepárolt maláta
kivonat.
Malátaszorrogátumok, 1. Sör.
Malatesta, olasz uralkodó család, mely a XIII.
sz.-ban Biminiben uralomra jutott M. da Verruchio (megh. 1312) által. Ennek utódai Cesenát,
Fanót, Pesarót is megszerezték s a többi kisebb
olasz fejedelmek példájára a tudományok és mű- '
vészetek pártolásával tűntek ki. M- Pandolfo1503. eladta Riminit a velenceieknek s Velencébe
költözött, hol családja 1708. halt ki.
Malatia (az ókori Melitene a kisázsiai Kappadokiában), város a török-örmény Mamuret-ül-Aziz.
vilajetben. Nagy fenslk szólén fekszik 1080 m.
magasságban, bővizű, kertekkel borított helyen,.
30,000 lakossal.
Malatin, község, 1. Hárommalatin.
Malatina, kisk. Árva vm. alsókubini j.-ban, (1910)
754 tót lak.; u. p. Felsőkubin, u. t. Alsókubin.
Mala VaSica, adó és pol. község Szerem vm.
sidi j.-ban, (1910) 2285 szerb és horvát lak.; u. p.
és u. t. Sid.
Mala Vranovina, adók. Zágráb vm. topuskói
j.-ban, U910) 323 szerb lak.; u. p. ésu. t. Topusko.
Malaya a. m. Maláji védett államok.
Malayalam, 1. Malajalam.
Malbergi glossza (lat. Glossae malbergicac),.
a saliai frankok népjogi feljegyzéséhez (Lex
Salica) készült magyarázat; latin mükifejezéseknek germán nyelvű meghatározása.
Malborgeth (Malborghetto), karintiai helység
s egy meredek dombon fekvő katonai erőd Villach.
közelében, a Pella és a Pontebba-vasút mellett,
(íoio) 815 lak. 1809-ben erődje a franciák kezébe
került, akik lerombolták. Most ismét fel van.
építve és az 1809. elesetteknek emléket emeltek
a domb lábánál. Közelében kénes fürdő van. M.
körül az 1915-ikiosztrák-magyar-olasz háborúban,
hosszas, heves harcok folytak. L. Vüágliáború.
Malchen, hegycsúcs, 1. Melibokus.
Malchin, város Mecklenburg-Schwerin nagy
hercegségben, (i9io) 7068 lak.; gépműhellyel, cu
korgyárral és gőzfúrésszel. Mellette terül el a 12:
km. hosszú és 2 km. széles M.-i tó, amelynek,
környékét mecklenburgi Svájcnak hívják.
Malchus, annak a szolgának a neve, akinek
Péter apostol Krisztus elfogatásakor a fülét le
vágta (Ján. 18., 10.).
Malcolm (ejtsd: meikCm), skót királyok:
1.1. M. (943—954), Cumbriát foglalta el Ed,mund angol-szász királytól.
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" 2. II. M. (1005—34) sokat harcolt a dánokkal
s 1031. Nagy-Kanut fenhatóságát ismerte el.
3. III. M. (1054-93), I. Duncan fia. Az angol
szászok segítségével 1057. teljesen visszafoglalta
országát Macbeth-töl, atyja gyilkosától. Később
az Angliát elfoglaló normannokkal keveredett
háborúba s az alnwicki csatában esett el II. Vil
mos angol királlyal szemben.
4. IV. M. (1153—65), I. Dávid unokája. A
trónon öccse, Oroszlán Vilmos követte.
• Malcolm {ejtsd.- meMm), John, sir, angol had
vezér és történetíró, szül. Burnfootban (Skótor
szág) 1769 máj. 2., megh. Londonban 1833 máj.
30. A keletindiai hadseregben szolgált 1792 óta
a annyira kitűnt, hogy Wellesley főkormányzó
titkára lett. Három ízben járt Perzsiában és tel
jesen megnyerte a sahot az angol érdekeknek.
-1816-ban a mahrattok ellen harcolt vitézül s a
meghódított országok kormányzója lett. 1827—
1831-ig Bombay kormányzója volt, azután haza
tért és az alsóházba választották. Nevezetesebb
történeti müvei: History of Persia (1828, 2. kiad.,
2 köt.); Political history of India fromj. 784-1823
{1826, 2 köt.); Life of Lord Clive (1836, 3 köt.).
Malcolmia (n»v.), a keresztes viráguakhoz
tartozó génusz, melynek 30 faja a Mediterrán
tájain él, különösen keleten.
Malcomes Jeromos báró, közgazdasági író, szül.
Vajdahunyadon 1851 doc. 27., megh. München
ben 1915 júl. 1. 1875—1890-ig a pénzügyminisz
tériumban, 1891-től 1911-ig, nyugalomba vonu
lásáig a földmívelésügyi minisztériumban műkö
dött, mialatt 1902. berlini, 1905. velencei, 1908.
müncheni gazdasági szaktudósítóvá nevezték ki.
Közgazdasági irodalmi tevékenységet fejtett ki,
jelesen a mezőgazdasági szövetkezés terén (Kis
gazda-szövetkezetek ; A szövetkezeti ügy fejlő
dése) stb. — Felesége : M.-né Brettner Gizella,
írónő, szül. Nagykikindán 1853 jún. 21. Önállóan
megjelent munkái: Mákvirágok, Álmatlan éj
szakák, Aktuális kérdések.
- Málcza, kisk. Zemplén vra. nagymihályi j.-ban,
ü9io) 1262 tót és magyar lak.; postahivatal, u. t.
Bánócz.
- Malczewski (ejtsd: — csevszki), Antoni, lengyel
költő, szül. 1793., megh. Varsóban 1826 máj. 2.
Byron szellemében írt epikus elbeszélése: Marya,
<Varsó 1825) kiváló helyet biztosit M.-nek a len
gyel költök sorában. Ezenkívül írt számos apró
verset és elbeszélést. V. ö. Mazanowski, Zywot i
utwory A. M. (Lemberg 1890).
.' Malczó, kisk. Sáros vm. bártfai j.-ban, (1910)
•685 rutén lak.: u. p. Lukó, u. t. Bártfa.
. Malda (Maldah), disztriktus Bengália britindiai kormányzóság Bhagalpur nevű divíziójá
ban, ennek K.-i részében. AMahanandi öntözi a
sík földet. Rizs és indigó a főtermékek. Fővá
rosa English Bazár vagy Angrezabad a Mahananda pártján, 20,000 lak. Ismeretesek régi fővá
rosának, Gaurnak romjai.
. Mai de caderas (spany., a. m. csipőbetegség), a lovak fertőző betegsége Dél-Amerikában.
Okozója a vérben élő ostoros véglény: a Trypanosoma eqiáperdum, melyet 1901. Elmassian
talált először argentínai lovakban. A betegség
terjesztői legyek (Stomoosys brava, Tabanidák),
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de virulens vérrel szándékosan is átoltható. Tü
netei lesoványodás, a hátulsó testrész gyengü
lése, ingadozó járás, láz, kiütések és vizenyős
duzzanatok a testen, néha véres vizelet stb.; az
étvágy zavartalan. Lefolyása kedvezőtlen s a
mozgászavarok jelentkezése után néha 1—2 hét,
többnyire 1—2 hónap múlva a betegek elpusztul
nak. Heveny esetekben a Trypanosomák a vérből
nem hiányoznak. Öszvérek és szamarak is meg
betegednek. Leginkább Paraguay, Bolívia, Argen
tína és Brazília területén járványos.
Maidegem (ejtsd: —chem), város Kelet-Flandria
belga tartományban, (1910) 10.437 lak., csipkekészítéssel, szeszégetéssel és bőrgyártással.
Mai de l o s p i n t o s (spany.), pinto vagy
carathé, Közép-Amerikában elterjedt bőrbeteg
ség, melynek oka Montoja y Florez szerint egy
Aspergillus fajú penészgomba. Évtizedekre el
húzódó, viszkető bőrbetegség, melynél eleinte
hámló, vörös foltok keletkeznek (pinto rosso),
majd kékes (pinto coeruleo) v. szennyes-feketés
lesz az arc, később sárgaszínű (pinto amarillo),
végre hegesen fehér. Minthogy a foltok egy egyén
nél is különböző korúak lehetnek, a legsajátságo
sabb színvegyülékek léphetnek fel. Gyógyítása
igen nehéz. Az életre nem veszélyes, fertőző baj.
Mai d e l s o l e , 1. Beltagra.
Maidén, 1. a Manihiki-szigetek egyike, 89 km2
területtel, kb. 160 lak., nagy guano-telepekkel,
angol birtok. — 2. M., város Massachusetts északamerikai állam Middlesex countyjában, vasút mel
lett, (1910) 44,404 lak., cinn- és bádogipar, kaucsuk
cipőgyártás, selyem- és pamutkelme-festés, tégla
gyártás, őrlőmalmok. 1650-ben Matildon néven
alapították.
Mai di l'una. 1. Hegyi betegség.
Maidive Islands, 1. Maíedivák:
Maidon (ejtsd: maidn), város Bssex angol countyban, (1911) 6253 lak., osztrigahalászattal, tengeri
fürdőkkel, vasolvasztókkal, gépgyárakkal és
selyemszövéssel.
Maldonado, tengermelléki departamento Uru
guay délamerikai államban, területe 4111 km*,
(1912) 34,704 lak. Dohány-, szőllő-, datolyaültet
vények, márványbányák. Fővárosa M. (San Fernando) a tenger közelében, látogatott fürdővel.
Maidonit (bizmut-arany), arany és bizmut ve
gyülete (A^Bi) Ausztráliából, Victoria tartomány
Maldona vidékéről, fehér, fémes fényű, néha fe
ketére futtatva, romboéderesen hasad.
Maldur, kisk. Szepesvm. késmárki j.-ban, (1910)
598 német lak., u. p. és u. t. Busócz.
Male (lat.) a. m. rosszul.
Málé, forrázott kukoricalisztből készített, lepényf orma sütemény, melyhez hasonlít a zsírral
és tejjel készített, cipóalakra szakajtott görhe.
— M., Erdélyben és oláhok lakta más vidékeken
a kukorica neve. Az oláh lakosságnak kedvelt
étele, melyet különféle alakban készítenek.
Málé, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. putnoki
j.-ban, (1910) 867 magyar lak., u. p. és u. t. Bánréve.
Malea, hegyfok, 1. Malia,
Maleachi, próféta, 1. Malakiás.
Male bamboo (növ.), 1. Dendrocalamus.
Malebranché (ejtsd: maibraüs), Nieolas, francia
filozófus, szül. Parisban 1638 aug. 6., megh. u. o.
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1715 okt. 13.1660-ban belépett a Jézus-oratórium
kongregációjába, itt irta meg Descartesból induló,
de azután tőle messze eltávolodó filozófiai rendsze
rét, melynek főműve: De la recherche de la vórité
(Paris 1675, legjobb kiadás J. Bouilliertöl u. o.
1880). M. szerint mindent, saját szellemünket és
a kiterjedt testeket, eszméink által ismerjük meg,
melyek tudásunk őseredeti elemei. Az eszmék
tárgya azonban a végtelen, az érzókf ölötti, a vál
tozhatatlan, más szóval az istenség; tehát Jsten
ismerete őseredeti eleme tudásunknak. Mindent
Istenben és Isten által ismerünk meg. Munkái
1712.11 kötetben jelentek meg, újabban Simon J.
adta ki 1859—1871. négy kötetben. V. ö. Blampignon, Études sur M. d'aprés des documents
manuscrits, suivie d'une corresp. inédite (Paris
1863); OlU-Laprune L., La phil. de M. (2 köt.,
1870—72); André, De la vie de E. P. Malebr.
(Paris 1886); H. Joly, M. (Paris 1901, a Les grands
Philosophes egyik kötete).
Matecki, Antoni, lengyel kritikus és filoló
gus, szül. Posen tartományban 1821., megh. Lembergben 1913 okt. 7. A lembergi egyetemen a len
gyel irodalom tanára volt. 1881-ben az osztrák
urakháza tagjává nevezték ki. 1890-ben meg
kapta a Pro litteris et artibus érdemjelvényt.
Főművei: Gramatyka historyczno-porównawcza
jezyka polskiego (A lengyel nyelv történeti össze
hasonlító grammatikája, Lemberg 1879); Juliusz
Stovacki, jego zycie i dziela (J. S. élete és müvei
n. o. 1866—1867).
Maleczky Vilmos, operaénekes, szül. Kusnikiben (Lengyelország) 1845 júl. 7. 1872—1888-ig a
budapesti kir. Operaház tagja s kiváló bariton
énekes volt. Főbb szerepei: Eigoletto, Nelusco
(Afrikai nő) stb. — Felesége: M.-né Ellinger
Jozefa, 1. Ellinger. — Leányuk: M. Biaiica,
szinten operaónekesnő.
Maledetto (olasz) a. m. átkozott.
Maledictio (lat.) a. m. gyalázás, átok.
Maledivai dió (növ.), 1. Lodoicea.
Maledivák (Maidive Islands), koráll-szigetcsoport az Indiai-óceánban; az é. sz. 7° 6' és a d. sz.
0° 42' között, 2néhol 80 km. szélességben terjed
nek el, 300 km területtel és 30,000 lak. A M. szá
mát több százra becsiilik. Az éghajlat igen egész
ségtelen és meleg (24—29°). A főtermékek: kókusz
pálma, rizs; a halászat és különösen a kaurikagyló fogása igen sok kezet foglalkoztat. A szi
getcsoport uralkodója a Mali-szigeten lakó szultán,
aki a ceyloni kormányzó fenhatósága alatt áll.
Maleficus (lat.) a. m. gonosztevő; varázsló,
méregkeverő.
Malefiz (latinból), a régi német jogi műnyelv
ben összetett szavakban a. m. büntető, pl. M.-gericht a. m. büntető biróság; M.-ordnung a. m.
büntető perrendtartás.
Maleinsav, két bázisú telítetlen karbonsav, kép
lete C2H2(COOH)j. Sztereoizomer a fumársavval
(1. o.). Előállítása úgy történik, hogy almasavat
acetilkloriddal desztillálnak és az így kapott
M.-anhidridet 0,11,0,, vízben oldják. A M. szín
telen, egyhajlású kristályokból álló test; vízben
és alkoholban igen könnyen oldódik; op. 130°;
160°-ra hevítve vízre és M.-anhidridre bomlik.
Hígított kénsavval főzve a vele izomer fumár-

—

Malettokéregr

sawá lesz, nátriumamalgammal kezelve pedig
két atom hidrogén felvétele következtében bo
rostyánkősavvá alakul át.
Malek, helyesen mdik(&tsb), a. m. király, gya
kori mellékneve a keleti uralkodóknak.
Malekiták, másként Málikiták (1. o.).
Male p á r t a m a l e dilabuntur (lat.), köz
mondássá vált költői idézet Cicerónál, a. m. ebszerzemény ebül vész el.
Malesherbes (ejtsd: maizerb), Chrétien Guillaume
de Lamoignon de, francia politikus és író, szüL
Parisban 1721 dec. 6., megh. u. o. 1794 ápr.
22. Parlamenti tanácsos (főbíró) volt és 1771.
nyíltan védte a parlament jogait. Ezért XV. La
jos birtokára száműzte, XVI. Lajos azonban 1774.
visszahívta és belügyminiszterré nevezte ki. Mint
ilyen minisztertársával, Turgot-val együtt sok
üdvös reformot akart megvalósítani. De az ud
vari párt 1776. megbuktatta őt s M. ezután természettudományi tanulmányainak ólt. 1792 dec.
önként vállalkozott a fogságban lévő és vád
alá helyezett XVI. Lajos védelmére a hivatalom
védők (Tronchet, Deséze) mellett. Miután hiába
fáradozott a király megmentésén, falusi jószá
gára vonult. 1793 dec. azonban összeesküvés
ürügye alatt elfogták és Parisba hozták, hol a
forradalmi törvényszéktől halálra Ítéltetve, a
nyaktiló alatt halt meg. XVIII. Lajos emléket
állíttatott neki az igazságügyi palotában s Pária
egyik boulevardja is M. nevét viseli. Összegyűj
tött munkái (Oeuvres) 1809. jelentek meg. V. ö.
Vignaux, Mémoires sur Lamoignon de M. (Paris
1874); Vian, Les Lamoignanons, une vieille famille de robe (u. o. 1896).
Malet (Mailét, ejtsd- maié), Claude Frangois,
francia tábornok, szül. Dóiéban (Franche Comté>
1754 jun 28., megh. Parisban 1812 okt. 29. Vi
tézül harcolt az 1792—95-iki rajnai és az 1796—
1797-iki itáliai hadjáratokban. Mint erős köztár
sasági érzelmű, a «Philadelphes» nevű titkos
társaság tagja lett és Napóleon császársága el
len konspirált. Ezért 1808. fogságba került, hon
nan több társával együtt 1812 okt. 22—23.
éjjelén vakmerő módon megszökött Ekkor egy
csapattal a városházára ment s azt a hirt ter
jesztve, hogy Napóleon elveszett Oroszország
ban, magához akarta ragadni a kormányt. Dea csalás másnap délben kitudódott s M. társaival
együtt haditörvényszék elé került, mely őt okt.
29. agyonlövette. V. ö. Hamel, Les deux conspirations du général M. (Paris 1873).
Malet, Lucas, írói álneve Mary Kingsley (férj.
St. Leger Harrison) angol novellalrónőnek.
Charles Kingsley (1. o.) angol író leánya, szül.
1852. A feminizmus leghevesebb harcai közt
szerelmi történeteivel a családi élet boldogságát
állította előtérbe. Leghíresebb műve a History
of Sir Eichard Calmady (1901, 3. köt.), mely egy
nyomorék szerelmét írja le; említésre méltók
továbbá: The Wages of Sin (1891); The Far
Horizon (1906) és Adrián Savage (1911) c. művei.
Maletic, adók. Zágráb vármegye károlyvárosi
(karlovaci) j.-ban, (1910) 754 horvát lak.; u. p.
Netretic, u. t. Károlyváros (Karlovac).
Malettokéreg, az Encalyptus occidentalis
Endl. nevű nyugatausztráliai fa kitűnő cserző-
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kérge, mely 35°/o-nál több cserzőanyagot tartal
maz. A bőr erős, lágy és lassankint sötét lesz tőle.
Maleventum, 1. Benevento, 2.
Mstlevolens (lat.) a. m. rosszakaró; malevolentia, ellenségesség, gyűlölség.
Malevosz, hegy Görögországban, 1. Partion.
Malfatti problémája megköveteli, hogy vala
mely ABC háromszögbe három oly kört írjunk,
melyek közül mindegyik a másik kettőt és a
háromszögnek két oldalát érinti. B feladatot elő
ször Malfatti olasz matematikus (megh. 1807.)
oldotta meg oly módon, hogy a megszerkesz
tendő körök radiusait kiszámította.
Malghera, erőd, Velence mellett, a lagunákat
és a szárazföldet összekötő hld feje; 1849 máj.
4—27-ig az osztrákok bombázták.
Malh., latin állatnevek után Alfréd Malherbe
francia természetbúvár (megh. 1866.) nevének
rövidítése, aki a harkályfélékről egy díszmunkát
írt: Monographie des Picidés, ou Histoire naturelle gónérale et particuliére de ces oiseaux
grimpeurs zygodactyles (Paris 1859, 4 köt.);
Fauné ornithologique de l'Algérie (Metz 1855).
Málha, a. m. podgyász (1. o.). Katonai értelem
ben M.-nak nevezik a csapatoknál lévő fegy
vereken, az emberek testén lévő ruhán s a lovak
használatban lévő szerelékén kívül a katonaság
nál mindazokat a tárgyakat, amelyekre a kato
náknak és lovaknak a hadjárat alatt szükségük
van. Ennek egy részét az emberek és lovak ma
guk viszik, másik részét pedig szekerek, vagy,
különösen hegyes vidéken, málhás állatokon szál
lítják a csapatok és seregrészek után.
Málhavizsgáló az a kirendelt pénzügyőr, aki
a vasúti- és hajóállomásokon az érkező utasok
málnáit átvizsgálja a tekintetben, hogy állami
vagy városi adó alá eső tárgyakat nem visz-e át
a vámhatáron.
Malherbe (ejtsd: maierb), 1. Charles, francia
zenei író, szül. 1853 ápr. 21. Parisban, megh.
1911 okt. 6. Cormeillesben. Massenet tanítványa.
1899-ben a párisi Nagy Opera levéltárosa lett.
Zenei autográfgyüjteménye világhíres. Soubies
A.-val egyetemben a következő müveket írta:
L'oeuvre dramatique de R. Wagner (1891); Préeis
de l'histoire de l'Opéra Comique (1887); Mélange
de R. Wagner (1891); Histoire de la seconde
Salle Favart(1892). Saint-Saens-szal együtt szer
kesztette Ranieau összes müveinek új nagy ki
adását, megírta Weber K. M. életrajzát; kiadta
Donizetti műveinek jegyzékét. Számos kompozí
ciója ismeretes.
2. M., Francois de, francia költő, szül. Caenben 1555., megh. Parisban 1628 okt. 6. IV. Hen
rikkirály 1605. udvari költőjévé tette meg. Alig
egy kötetre való lírai verset irt, melyek nem
annyira az érzelmek közvetlenségével vagy a
gondolatok mélységével, mint inkább verselési
technikájukkal s nyelvük tisztaságával tűnnek
ki. A francia klasszicizmus egyik legfontosabb
alapvetője. Összes műveinek legjobb kiadása:
Oeuvres complétes (Paris, 1862—69, 5 köt.) Lalanne-tó\. V. ö. Allais, M. et la poésie francaise
(Paris 1891); Brunot, La doctrine de M. (u. o.
1891); Duc de Broglie, M. (u. o. 1897); Chanson,
M. et ses sources (Liege 1905).
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M a l l i e u r (franc, ejtsd: malőr) a. m. szerencsét
lenség, baleset.
Malia (MaleaJjMorea, K.Í félszigetének D.i vége
Dél-Görögországban, meredek hegyfokkal végző
dik a tenger felé. A hellének kerülték, mert hoves
szelek sok hajójukat tették tönkre a hegyfoknál.
Maliazmus a. m. takonykór (1. o.).
Mali Bastaji, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
(i9io) 550 német, szerb és magyar lak.; u. p. és
u. t. Veliki Bastaji.
Malibran, Maria Felicita, spanyol eredetű.
színpadi énekesnő, a XIX. sz. legnagyobb művész
nőinek egyike, szül. Parisba 1808 mára 24.,
megh. Manchesterben 1836 szept. 23. Rendkívüli
terjedelmű alt-hangját édesatyja, Manuel Garda
(1. o.) mívelte ki. 1825-ben lépett fel Londonban.
New Yorkban ment nőül M. kereskedőhöz, akitől
azonban 1831. elvált és Beriot-n&k (1. o.) a hírne
ves hegedűművésznek lett a felesége. 1827-ben
Parisban 50.000 frank év fizetéssel szerződtették.
Számos chansont, nocturnet, románcot írt. V. ö. B.
Legouvé: M. M. (1880).
Mali Bukovec, adók. és pk. Várasd vm. ludbregi
j.-ban, (i9io) 1365 horvát lak.; posta- és távbeszólőhivatal.
Irtalicia (lat. malitia) a. m. rosszindulat, go
noszság ; malicizóns, gonosz, álnok.
Malicka, adók. Zágráb vm. topuskói j.-ban,
(i9io) 422 szerb lak.; u. p. Gornja Cemernica, u. t.
Vrginmost.
M a l i g n i t a s (lat.) a. m. rosszindulat, gonosz
ság ; malignus, rosszlelkű, gonosz.
Mali Gradac, adók. és pk. Zágráb vm. glinai
j.-ban, (i9io) 1751 szerb lak.; postaügynökség,
u. t. Banski Grabovac.
Mali Grdjevac, adók. Belovár-Körös vm. grubisnopoljei j.-ban, (1910) 562 szerb és magyar lak.;
u. p. Zrinjska, u. t. Veliki Grdjevac.
Mali Jadrc, adók. Modrus-Piume vm. vrbovskói
j.-ban, (íoio) 154 horvát lak.; u. p. Beverin na
Kupi, u. t. Vrbovsko.
Málije, arab eredetű török szó, jelent pénz
ügyre vonatkozó, pénzügyi dolgokat, újonnan
pedig így nevezik a pénzügyminisztériumot is.
M. náziri a pénzügyminiszter.
Malik v. melik, 1. Malek.
Málikiták, az iszlám négy ortodox rítusának
egyike (1. Fikh), mely különösen Észak-Afriká
ban van elterjedve. Alapítója Malik b. Anasz, me
dinai tudós(szül. 716 körül, megh. 795.), ki e cí
men Al-mtivatta' (az egyengetett út) legelőször
szerkesztett egy mohammedán Corpus jurist. V. ö.
Goldzilier, Muhammedanische Studien (II. köt
Halle 1900).
Málikjáne, 1. lltizám mukáta.
Malimba, város, 1. Malanzse.
Malinci, adók. Zágráb vm jaskai j.-ban, (1910)
864 horvát lak.; u. p. Radatovici, u. t. Krasié.
Malindi (Melinde), kikötőhely angol KeletAfrikában, a Szabaki torkolatától D.-re, kb. 5000
lakossal.
Malines, város Belgiumban, 1. Mecheln.
Malinesi tyúk, 1. Mechelni tyúk.
Ma-lmjj, félgömbalakú kinai harang; nyílásá
nak átmérője 7—8 cm.
Malinké, nép, 1. Mandingo.
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- Malinkó (áiiat), 1. Sárga rigó.
Malino, adók. Pozsega vm'. brodi j.-ban, (1910)
420 horvát és szerb lak.; vasúti megállóhely,
u. p. Oriovao, u. t. Luzane-Malino.
- Malinov, Alekszander, bolgár államférfiú, szül.
Pandakliiban (Besszarábia) 1867 ápr. 20. Kijev
ben tanult, azután 1889. bolgár államszolgálatba
•lépve a birói pályán működött. 1899-ben ügyvédi
irodát nyitott Szófiában, 1901. pedig beválasz
tották a szobranjéba, hol Karavelov hívei közé
tartozott. 1908 jan. 29. Gudev visszalépése után
-miniszterelnök lett. Kormányának idejére esett
•Bulgária függetlenségének proklamálása (1908
okt.). Mivel vonakodott az egybehívandó nagy
szobranje előtt az alkotmány tervbe vett módosi•tását megvédeni, 1911 márc. visszalépett. Utóda
Gesov lett.
- Mali Kadiuci, adók. Szerem vm. rumai j.-ban,
(i9io) 583 szerb és magyar lak.; u. p. és u. t. Ruma.
Malisszorok, helyesebben malsor-ok, ÉszakAlbánia egyik hegyi törzse Malizi vidékén, tágabb
értelemben általában hegylakó (mai a. m. hegy),
körülbelül 20 törzs, külön-külön néven. Részben
mohammedánok, a katolikusok túlsúlyban van
nak, azért ha politikai értelemben M.-ról van szó,
•katolikusok értendők, főleg a Drin és mellék
folyóinak vidékén, Prizren felé Jezercéig; innen
D.-re Debra-Ochridáig, akik törzsileg ugyan mer•diták, de mint katolikus és azonos életmódot foly
tató hegyi népek, a M.-hoz számítandók. A merűitáknak van némi földmívelésük is, míg a M.
kizárólag pásztorok. Háziiparképen posztót, bőrt
gyártanak. Erdőikben cserzőanyagot (Quercus
.Vallonea), szömöreefát (Rhus cotinus) ültetnek.
Az albánokat jellemző ősi partikularizmus, a nem
zedékeken át öröklődő vérbosszú ma is él s meg
gátolja a társadalmi és politikai szervezkedés
sikerét. Nyelvük az albán nyelv gég nyelv
járásának három dialektusa között oszlik meg.
Festői viseletüket a férfiak a modern fegyverke
zés hatása alatt elhagyták. A durva szövésű
fehér posztón fekete zsinórszegés, ritkábban suj
tás van. A nadrág szűk, testhez szabott, hosszú, de
olyan változatos, hogy az egyes törzsek erről is
felismerhetők. A cifra öv a vésett lőpor- és golyó
tartókkal együtt eltűnt, helyét a nyersbőrtáska
foglalta el, amelyben a töltényt hordják ; továbbá
könnyű ujjas, szűk, zsinóros mellény, kerek fehér
posztósipka és bocskor a viseletük. V. ö. Báró
~Nopcsa V. Albán monográfiáit.
Malisz, vidék Görögországban, az Otrisz és
Oeta közt, a Mali-öböl partján.
• IHalitiíi (lat.), 1. Malicia.
M a l i t i o s a d e s e r t i o (lat.) a. m. hűtlen el
hagyás. L. Házassági jog.
Mali Zdenci, adók. Belovár-Körös vm. gru•bisnopoljei j.-ban, (1910) 1119 cseh, szerb, horvát
•és magyar lak., u. p. és u. t. Veliki Zdenci.
Maljevac, adók. Modrus-Fiume vmegye szluini
(slunji) j.-ban, (1910) 919 szerb lak. u. p. Cetingrad, u. t. Szluin (Slunj).
Maljováncok, 1. Baszkolnikok.
Malka, a Terek utolsó és legnagyobb. 200 km.
hosszú mellékfolyója az orosz-kaukáziai Terek
vidéken ; Jekaterinogradnál torkollik.
Maikár, török néptörzs, a, m. balkár (1. 0.).

Malleabilis

Malkontentusok (franc, malcontents), szó sze
rint a. m. elégedetlenek. Politikai műszó a XVII.
sz.-ban, midőn így nevezték a bécsi kormány köz
pontosító törekvéseivel elégedetlen s azokkal
szembe szálló magyar pártot, mely egyfelől a
magyar királyság függetlenségét követelte, más
felől a rendi szabadságot védelmezte. Ma is él e
szó a magyar politikában, de inkább csak gúnyos
értelemben, azokra alkalmazva, kik pártjuk köte
lékében vannak ugyan még, de lényeges kérdé
sekben is többé-kevésbbé elhajlanak annak egye
temes irányától. A nemzetközi politikai műnyelv
ben körülbelül egyenórtékese a frondeur.
Mallarmé, Stépfiane, francia költő, szül. Pa
risban 1842 márc. 18., megh. Valvinsban (Fontainebleau mellett) 1898 szept. 8. Költői pályáját
a parnasszistáknál kezdte, majd a dekadens, ké
sőbb szimbolista irány egyik ünnepelt, bár nehe
zen, vagy éppen nem érthető vezérévé lett. Leg
sikerültebb müve a L'aprés-midi d'un fauné (1876)
című misztikus eklogája. Kötetei: Vers et prose
(1892); Divagations (1897); Poésies complétes
(1899). V. ö. Mauclaire, St. M. (Paris, é. n.); Lemattre, Nos contemporains IV. (u. 0. 1893).
Mállás (geoU) néven kőzeteken és ásványokon
mindazon elváltozásokat értjük, melyek az atmoszferiliák, ú. m. a levegő oxigénje, a viz (ned
vesség), a szénsav, kénsav, humuszsav, az insolatio és végre a fagy által előidóztetnek. Mind
ezeknek behatása csakis a földkéreg legkülső,
vagyis a felszínhez közel eső zónájában figyelhető
még (mállási zóna). A M. lehet kizárólag mecha
nikai elporladás, amidőn a széjjolhulló részecskék
kémiailag nem változtak meg — ilyen pl. a
dolomitnak dolomitlisztté való széjjelomlása, —
vagy pedig kémiai elbomlás, amikor az eredeti
anyag kémiai változást szenved. Példa ez utóbbira
az agyag képződése szilikátos (földpátos) köze-'
tek elmáílása folytán, a vasércek limonitosodása
stb. A fenti értelemben vett M.-tól megkülönböztetendő a bomlás vagy elbomlás, vagyis az a
kémiai elváltozása ásványos vagy kőzettestoknek, melyek a föld belsejéből fölszálló exhalációk
vagy hévforrások hatására keletkeztek; pl. a
gránit elkáolinosodása, a gabbró elszorpentinesedóse stb. A mészkő és dolomit oldódva történő
mállását 1. Karsztos jelenségek.
Mailász József, entomológus, szül. Szászváros
ban 1875. Tanulmányai végeztével állami szol
gálatba lépett; pénzügyi számvizsgáló Déván s a
Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat
múzeumának igazgatója. Számos entoinológiai
dolgozata jelent meg szaklapokban; A virágok
nak és rovaroknak a beporzásban nyilvánuló
kölcsönössége, különös tekintettel Déva flórá
jára és rov'arfaunájára című, Péterfi Mártonnal
közösen Irt művét a K. M. Természettuű. Tár
sulat a Bugát-dijjal tüntette ki. Több új bogár
fajt fedezett fel ós írt le. A nemzetiségi kérdés
nek egyik alapos ismerője s különböző lapokban
a román kérdésről több tanulmánya jelent meg.
Mallaui, 1. Melaui el Aris.
í l a l l e (franc, ejtsd: maii) a. m. kis utazó táska;
M.-poste a. m. kocsiposta (1. 0.).
M a l l e a h i l i s (lat., a kalapácsot jelentő malleits szótól) a. m. kovácsolható.
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Malleco, Chile egyik tartománya az arauká- című lapot. Főművei: Du principe des factíons
nok földjén, területe 7701 km2 ,(1910) 115,177 lak. (1791); Considérations sur la révolution francaise
Folyói a Biobioba és a Cautinba ömlenek. Földje (1793); Correspondance politique (1796). V. ö. B.
termékeny és sok búzát terem. K-en kitűnő épü- Mailet, M. and the f rench révolution (London 1902).
letfaerdői vannak. Fővárosa Angol (1. o).
jTIalIeus (lat.) a. m. kalapács; M. az anató
Mailein, a takonykór (1.0.) bacillusainak kémiai miában 1. Fül; M. humidus az orvostanban, 1. Ta
terményeit tartalmazó barnassárga, olajsűrűségű konykór.
folyadék. Különböző módszerek szerint állítják
Mallicollo, sziget, 1. Uj-Hebridák.
•elő, melyek lényegükben megegyeznek abban,
Mailing, Mathilda, szül. Kruse, írói álnevén
hogy a takonykór bacillusainak tenyészeteiből a Stella Eleve, svéd írónő, szül. 1864 jan. 20. Oshatóanyagokat glicerines vízzel kivonják, a fo karsfarmon (Skáne). Számos regényt és novellát
lyadékot sterilizálják és térfogatának'/10-ére be irt, melyek közül nevezetesebbek: Én román om
sűrítik. Alkohollal való kicsapással por alakjában förste konsuln (Az első konzul regénye, 1894;
is előállítható, mely vízben oldódik. A M. rend magyarra ford. Szász Zsomborné, Budapest 1909)
kívül becses szer a rejtett takonykórnak, ha nem és Skyttes pá Munkeboda (A Skvttek Munkebois abszolút biztossággal, de legalább nagy való dán, 1897).
színűséggel való felismerésére. Ha ugyanis a
Maliinké, nép, 1. Mandingo.
folyékony M.-ból 025—O50 g.-ot 4-5g. 72°/o-os
S l a l l o p h a g a (állat), 1. Szőrtetvek.
iarbolvízzel hígítva, takonykórral
.fertőzött ló bőre alá fecskendezünk,
akkor az állat hőmérséklete a be
fecskendezés után a 4—8. órában
emelkedni kezd és körülbelül fél nap
múlva 39-5—41-0° C-t ér el; ettől
kezdve fokozatosan vagy még egy
kisebb második emelkedéstől meg
szakítva, lassankint visszatér a ren
des fokra (1. az ábrát). A hőmérsék
let emelkedése közben sokszor erős
bágyadtság, étvágytalanság, szapo
rább érverés ós lélegzés, a 7—8.
•óra közben esetleg izomremegés v.
általános didergés is észlelhető az
állatokon, azonfelül a befecskendós
helye többé-kevésbbó meg szokott
-dagadni. Ezzel szemben egészséges Típusos mallein-reakció. (A ló I/2-án d. n. 2 órakor 0-25 g. malleint kapott
vagy más betegségben beteg ló sok
a bőr alá.)
kal több M. bőr alá fecskendezésére
Mallorca (ejtsd :maiyorka) v. Major ca, a Spanyol
sem reagál. Tömény vagy legfeljebb felényire
Tiigitott M. beoseppentése takonykóros ló szem- országhoz tartozó Baleárok (1. o.) legnagyobbika
2
résébe pár óra múlva a kötőhártya gyuladását a Földközi-tengerben, területe 35012 km , a Dragookozza, mely a hártya kipirosodásában és köny- nera-szigotekkel együtt 3505 km , 248,194 lak.
nyezésben, majd genyes váladék kiszivárgásában Kikötői: Pálma, Puerto Mayor (Alcadua) és Menyilvánul (szemreakció), ezzel szemben nem ta nor (Pollenza); a K.-i parton sok az apró öböl.
konykóros ló szemeit a M. nem izgatja. Végül a Spanyolországtól 150 km.-re van. M.-n egy porfirbor sekély bemetszésóbe dörzsölt M. a sebszélek ból, dioritból és mészkőből álló hegylánc hú
feltűnő megduzzadását okozza, ha a ló takony- zódik, legmagasabb csúcsa a Púig de Torella
kóros (bőrreakció). E specifikus reakciók alap (1445 ni.), ez a tenger felé meredeken, a szi
ján a lovak takonykóros fertőzöttsége a legkez get belseje felé szelíden ereszkedik le. Egyéb
detlegesebb stádiumaiban, illetve már olyankor ként M. sík föld, egyes dombcsúcsokkal (puigs),'
felismerhető, amidőn azt még semmiféle k'ros oldalában van az Artai-barlang igen szép cseppkőtünet nem árulja el s ezért a M.-t mindenütt ki képződményekkel. Vizei nagyobbára vadvizek,
terjedten alkalmazzák a takonykór irtása közben. legnagyobb a Kiera, megáradva nagy pusztí
tást okoz. Pálmában az évi középhőmérséklot
Hlalleolus (lat.), 1. Boka.
181°. A hegylejtöket 400—500 m.-nyi magas
Malleolus, 1. Hemmerlin.
ságig terraszosau müvelik és öntözik. Gyümöl
Malláposta, 1. Kocsiposta.
csöt, olaj-, mandula-, eperfákat, szőllöt, BeniMailét, Claude Frangois, 1. Málét.
. Mailét du Pan (ejtsd: maié dü pan), Jacques, fran salemnél főkép gabonát, zöldséget és kerti növé
cia publicista, szül. Celignyben, a Genfi tó mollett, nyeket termelnek, a völgyekben bő a narancs
1749., megh. Richmondban 1800 máj. 10. 1788 termés. Ásványvilága gránitot, porfirt, márványt,
óta a Merőire de Francé c. lap politikai rovatát alabastroniot, homok- és mészkövet szolgáltat. A
vezette s a forradalom első éveiben a mérsékelt, tengerparton sót főznek. Jelentékeny halászata
alkotmányos királypártot képviselte, majd Bernbe és sertéshizlalása van. Ipara szappant, likőrö
emigrált, ahonnan 1797. a direktórium ellen in ket, pálinkát, mandulaolajat, pamut- és selyem
tézett támadásaiért kitiltották. Ekkor Londonba szöveteket, bőrt, kalapot, korall- és kagylútárment, ahol megalapította a Mereure britannique gyakat, papirost ós cserépedényeket állít elő. For-
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galma élénk: főleg gyümölcsöt, bőripari árút és
Malmesbury (ejtsd: mímszböri), a Fokgyarmat
sertést exportálnak. Fővárosa: Pálma. Vasútja ÉNy.-i tartományának egyik kerülete Capetown,
Pálma—Manaeor, La Puebla és Alaró közt van. Paarl, Tulbagh, Pignetberg és az Atlanti-óceán
1262—1344-ig királyság volt, amelyhez a Baleá- közt, 6032 km2 területtel, (1911) 31,546 lak.
rokon kívül Montpellier és Roussillon grófságok is
Malmesbury (ejtsd: mámszbőri), James Howard
tartoztak. V. ö. Sand Georges, Un hiver á Major- Harris, gróf, angol államférfiú, szül. 1807 ínárc.
que (1842); Lajos Szalvátor főherceg, Die Balea- 25., megh. Heron Courtban (Hampshire) 1889
ren in Wort und Bild (Leipzig 1869—91, 7 köt.). máj. 17. Buzgó tory-párti volt s Derby kormá
Mallotus (állat), 1. Sallangos lazac és Kapelan. nyában 1852 febr.—dec. a külügyi tárcát viselte.
Mallotus Lour. (Rottíera Boxb., n«v.), az Minden európai kormányt megelőzve, ő ismerte
Euphorbiaceae (Pűtejf élek) család génusza; 80-nál el először III. Napóleont császárnak, kivel 1827
több faja az óvilág trúpikus részén, főkép indiai- óta baráti viszonyban állott. 1858 febr.—1859
maláji területen terjedt el. Fák v. cserjék. Leve jún. ismét külügyi államtitkár volt Derby 2. kor
lük nyeles, széles, épszélű v. 3 karélyú v. fogas. mányában s osztrák-barát viselkedésével nagy
Viráguk rendesen kétlakú, a porzós virágban ban hozzájárult a tory-párt bukásához. M. kiadta
15—300 porzó van, a termós virágban a magház nagyatyjának, James Harrisnak (szül. 1746.,
rendes 3 üregű. Virágzatuk füzér v. füzéres buga. megh. 1820), a jeles diplomatának feljegyzéseit
A M. philippinensis (Lam) Miill.-Arg. (Rottlera (Diaries and correspondances of James Harris,
tinctoria Roxb.) cserje v. kis fa Kelet-Indiától flrst Bari of M., London 1844, 4 köt.). Saját ön
Ausztráliáig. A termését borító mirigyek össze- életrajzát is megírta: Memoirs of an Bx-Minister
8öpörve egy port adnak, ez a kamala. Ez tégla (London 1885, 2 köt, 4. kiad.).
veres, szagtalan és íztelen por. Gyakran hami
M a l m i g n a t t e (ejtsd: malminyatt; LothrodedeS
sítják kioszi agyaggal, téglaporral, homokkal tredecimguttatus F. = Latrodectus malmignatus
stb. Mindezeket a magyar gyógyszerészkönyv víz Walck.), a Fogóspókok (Packygnatheae), csa
zel való iszapolással távolittatja el s az így nyert ládjába tartozó pókfaj. Teste feketés vagy egé
készítményt kamala depuratum név alatt a hiva szen fekete, potrohán többnyire 13 vörös, három
talos gyógyszerek közé sorozza. Hatj anyagai: szögletes v. félholdalakú folttal. Hossza 8—12
rottlerin (mallototin) és gyanta (kamalavörös). mm. Olaszországban, Korzikában, Szardiniában
Galandférget elhajtó és laxáns szer, melyet por és a Volga mentén néha tömegesen fordul elő s a
ban v. lekvárban szoktak rendelni. Másrészt ez a szarvasmarhaállományban nagyon nagy pusztí
por különösen selyemfestésre alkalmas, azonban tást okoz. A megmart állatok 10%-a elpusztul.
kereskedelmi jelentősége nem nagy.
Malmok, 1. Malom.
Mallow (ejtsd: meiio), város Cork ir countyban,
Malmos, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban, (1910
(i9ii) 4608 lak., bőrgyártással, szép parkban fekvő 1205 rutén lak.; u. p. és u. t. Szolyva.
kastéllyal és meleg forrásokkal.
Malmosdi vagy malomjáték, régi táblajáték,,
Mallyó József, jászó-premohtrei kanonok, író, melyet ketten játszanak kilenc-kilenc kövecskószül. Hliniken (Trencsénvm.) 1744 aug. 10., megh. vel vagy kockával. A táblán négyszögalakok
1818 okt. 20. Tanár, majd 1772. levéltáros és a vannak rajzolva, melyek sarkaira helyezik a kö
rendi könyvtár őre, 1780. plébános Mindszenten. vecskéket. Minden játékos azon van, hogy három
A jászóvári prépostságnak hazánkban viselt dol kövecskét tegyen egy sorba, ez a malom. Ha min
gairól adatokban és oklevelekben gazdag folió- den kő ki van már rakva, akkor egyik saroktól a
kötete kéziratban maradt.
másikig tolhatják köveiket, de csak egyenként
és felváltva. Akinek sikerült három kövecskéjét
Maim, 1. Jura-szisztéma.
Maimaison, La (ejtsd: maimezon), híres kastély egy sorba hoznia, annak joga van ellenfelének
Seine-et-Oise francia départementban, a Szajna egy kövét elvennie. Akinek csak két köve ma
balpartján. A XVIII. sz. végén épült; 1798. rad, az elvesztette a játékot.
Josépbine Beauharnais vette meg, válása után
Malmosi Károly, filológus, szül. Alsólövőn (Vasállandó lakóhelye lett és 1814. itt is halt meg. vm.) 1848 márc. 5., megh. Harasztiban 1885 jún.
1870-ben a poroszok kifosztották. 1877-ben ma 25. Tanár volt a budai gimnáziumnál, Aradon,.
gántulajdonná lett. V. ö. Lescure, Le cháteau de 1875-től a tanárképző gyakorló iskolánál. Itt írta.
la M. (1867).
Bartal A. közreműködésével latin nyelvkönyveit,
Malmaisoni szalmavirág (növ.), lásd Heli- melyek az első metodikus tankönyvek e nemben,,
s iskolai használatra kiadta Sallustiut, LMust,
chrysum.
Malmedy, az ugyanily nevű járás székhelye Horatiust. Lelkiismeretes tanár, nagyhatású, lel
Aachen porosz kerületben, (1910) 4992 lak., jelen kes pedagógus volt. 1883—84-ig szerkesztette a,
tékeny bőrgyártással, papir- és enyvkészítéssel. Tanáregyesületi Közlönyt, 1884. a pozsonyi fő
Régebben független bencés apátság volt, amelyet gimnázium igazgatója lett.
a VII. sz.-ban alapítottak; a lunévillei békében
Malmö, kikötőhely és Malmöhus svéd tartomány
Franciaországnak engedték át és 1815. részint Po fővárosa a Sund és vasút mellett, (1910) 88,158
roszországhoz, részint Németalföldhöz csatolták. lak., mechanikai műhelyekkel, fémöntőkkel, do
Maimén (Maulmain, Moulmein), kikötőváros hány-, hajó-, bőr-, tükör-, szappan-, cukor-, kár
Birma Tenasszerim nevű kerületében, a Szaluén tya-, kocsi- és kesztyügyártással, pamut- és len
balpartján, asm) 57,582 lak. A tengeráradás ide fonással és szövéssel. A kereskedelem rendkívül
jében a vontató hajók a tengeri hajókat is föl élénk. Jelentékenyebb épületei: a Péter-templom
hozzák a városhoz, amelynek nagy dokkjai is van 1319-ből, Svédország egyik legnagyobb és leg
nak. Teakfa és rizskivitele nagymérvű.
| szebb gót temploma; régi, 1434-ből való tornyos
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kastély, amelyet 1805 óta börtönül használnak ;
a városháza a nagy Knut-teremmel. M.-nak van
technikai és hajósiskolája és gazdagon javadalma
zott őrültekháza. A XIII. sz.-ban Malmhaughe
néven említik. A XVI. sz.-ig a Sund partján a
legélénkebb forgalmú hely volt. 1658-ban Schonennel együtt Svédországhoz került. 1848 aug. 26-án
Németország és Dánia közt fegyverszünet jött
itt létre. 1872-ben itt halt meg XV. Károly. 1914
dee. 18. Dánia, Norvégia és Svédország királyai
találkoztak itt. A tanácskozásnak, melyen a há
rom ország külügyminiszterei is résztvettek, a
világháború okozta gazdasági nehézségek orvos
lása és a nevezett országok semlegességének
megóvása volt a célja.
Malmöhus, svéd tartomány (Ián) a Kattegat,
Kristianstad,
a Balti-tenger és a Sund között, 4784
km2 területtel, (1910) 457,247 lak. A tartomány 13
járásból s 8 városból áll s fővárosa Malmö.
Malmström, 1. Bernhard Elis, svéd költő és
irodalomtörténetire, szül. Nerikében 1816 márc.
14., megh. Upsalában 1866 jún. 21. Az upsalai
egyetemen 1858. az esztétika és irodalomtörténet
tanára lett. Költeményeit (Dikter, Stockholm
1889; Ariadné, u. 0. 1838) kiváló formai tökély
jellemzi; mint esztétikus Hegelt követi. Főműve :
Svenska vitterhetens história (a svéd szépiroda
lom története, 8 köt., Örebro 1866—69).
2. M., Jolian August, svéd festő, szül. Vestra
Nyben 1829 aug. 14., megh. Stockholmban 1901
okt. 18. Stockholmban, Düsseldorfban, Parisban
(Couturenél) és Olaszországban tanult, 1867 óta
a stockholmi akadémia tanára volt. Művei közül
kivált az északi mitológiából és hősmondából me
rített ábrázolások válnak ki. Ilyenek: Heimzir
király és Aslaug ; Ragnar fiai értesülnek atyjuk
haláláról; Wikingek eltemetik halottaikat; Ingeborgnak hírül adják Hjalmar halálát, stb. Tegnér
Frithjof-mondájához ilusztrációkat készített.
3. M., Kari Gustaf, svéd hisztorikus, M- 1testvéröccse, szül. 1822 nov. 2., megh. Djursholrn-on 1912 szept. 13. Szintén Upsalában tanult,
hol 1877. a történelem tanára lett. 1878—80-ig
közoktatásügyi miniszter volt, s midőn lemon
dott, ismét elfoglalta katedráját, melyet 1882. a
birodalmi levéltárosi állással cserélt föl. Főmunkája: Sveriges politiska história 1718—72 (6 köt.,
új kiad. Stockholm 1893—1901.).
Málna v. málnaszeder (boldogasszony csipkéje,
németül Himbeere, növ.), a Rubus (1. 0.) génusz
faja (Rubus idaeus L.), >/2—1>/2 m. magas, tüs
kés cserje. Levele páratlanul szárnyas, 3—7 le
vélkével, visszájuk fehéren molyhos. Virágai
szártetőző fürtben jelennek meg, szirmaik felál
lók, fehérek, rövidebbek a csészénél. Termése
számos húsos, piros, bársonyos, csonthéjas ter
méskéből álló csoporttermés, mely a vacokrúl
könnyen, sérülés nélkül leválik. Kellemes ízű
gyümölcs, kertbe is ültetik v. a vadonban gyűjtik,
ahol erdőkben, de különösen vágásokban töme
gesen fordul elő. A gyümölcs fontosabb részei:
|! „ , j Alma-1 _ . ..
Cukor s a v Pektm
:
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Málnás

Mint gyümölcs sokféle alakban és módon elké
szítve használatos. A M.-ecet, M-szörp (acetum és
syrupus Rubi Idaei) ós M.-víz kellemes ital, a M.fagyialt is kedvelt. M.-szeszt is főznek belőle.
Kövér, laza és enyhe földet, védett verőfényes
helyet kivan, hajtásairól vagy magról szaporítják.
Hat esztendőként újjal szokás felcserélni. Bő trágyázás és szorgalmas öntözés a termést jelenté
kenyen gyarapítja. Az újabb fekete M. az európai
M.-nak az amerikai Rubus occidentalisszal való
kereszteződéséből keletkezett, de kevés az értéke.
Málnabogár (Byturus tomentosus Fabr., állat),
a Lágybőrű bogarak (Malacodermata) családjába,
tartóz'1 bogárfaj. Hossza 3—4 mm., színe fekete
v. sötétbarna, szürke v. sárgás sűrű szőrözette!
borított. Különösen lárvája ismeretes, ez az ú. n.
málnakukac, mely az eredő málnában és kivéte
lesen a szederben is él. A lárva 5—5\5 mm. hosszú,
hengerded, sárgás, csak háta és feje barnás, potrohvógén két felfelé irányított, görbített egymás
tól szétálló nyúlványa van.
Málnabor, 1. Gyümölcsbor.
Málnaecet, egy rósz málnaszörp és két rész ecet
keveréke, hűsítő ital. A kierjedt málnaléből éppen
úgy készíthető ecet, mint a borból.
Málnai Béla, építész, szül. 1878. Budapesten.
Ott végezte a műegyetemig tanulmányokat, majd
Lajta Bélánál és Lechner Ödönnél dolgozott, aki
nek művészeti irányítása nagy hatással volt rá.
Első nagyobb önálló műve a győri kereskedelmi
és iparkamara palotájának építkezése, amelyet
pályázat útján nyert el. Budapesten nagy sorát
építette a lakóházaknak, így a sok közt a főváros
kislakásos bérházait a Hungária-úton, aztán bank
épületet a Nádor-utcában, miután már 1908. egy
kastély tervével elnyerte a Mérnök-Építész-Egy
let ezüstérmét s a következő évben egy könyvtár
tervvel az aranyérmet. 1908—1911-ig szerkesz
tette a Ház című művészeti folyóiratot 8 tervezte
a Kéve 1909. budapesti ós 1910. bécsi kiállításá
nak intérieurjét. Számos pályadíjat is nyert, így
a Kereskedelmi csarnok, az Adria biztosító intézet
stb. tervpályázatán.
Málnapálinka, a málnagyümöles összezúzva
és kierjesztve éppen úgy használható pálinkafő
zésre, mint bármely más gyümölcs. A M.-nak igen
jellegzetes, málnára emlékeztető zamatja van.
Málnapát (ásv.), 1. Mangánpát.
Málnapatak,nagyk. Nógrád vm. losonczi j.-ban,
(1910) 6342 tót és magyar lak., postahivatallal, u. t.
Ipoly szele. A hozzátartozó Hámor, Farkasvölgy,
Csertyáz és Látka telepeken üveggyárak vannak,
melyekben több mint 300 munkás dolgozik. Van
itt kis fürdő is.
Málnás, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban, (1910)
854 magyar lak.; vasúti állomással, postahiva
tallal és telefonállomással. A községtől negyedórányira fekszik M. fürdő (584 m.), melynek égvényes vasas savanyúvizét vérhiányos ós csúzos
betegek sikerrel használják; ivóforrásai (Máriaés Siculia-forrás) az emésztő ós lélegzőszervek
bajaiban is jó szolgálatot tesznek. Fürdői közül a
Herkulesfürdó legnevezetesebb, melynek meden
céjét az előtörő szénsavbuborékok állandó moz
gásban tartják. M. lakói kőipart űznek. A fürdő
állomása mellett az előtörő széndioxidgázok
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leihasználásával szénsavsürítögyár keletkezett, áram végezte a fajtázás egyszerű módjait. Az
melynek gázai 156 m. mély fúrásból szállnak fel. őrlés nehéz munkáját meg többnyire nők — úgy,
— L. még Kismálnás.
ahogy az a délvidéken s a keleten máig is szokás
Málnaszeder (növ.), 1. Málna.
— végezték. A rabszolgákat taposómalmokban
dolgoztatták. A szél és víz hajtóerejének ki
Málnaszesz, 1. Málnapálinka.
Málnaszörp (málnaszirup), frissen szedett használására már a Kr. e. 3500—4000. évben
málnát összezúzva 8—10 napig erjesztünk s át találhatók nyomok. A mai viziturbina elvét
törve cukorral szörpsürüségüre összefőzve kelle már a khaldeusok, a szél-M. modern szerkezetét
mes üditő ital. A nyers M. zamatosabb, szebb, de pedig Vitruvius Polo római katonai mérnök is
több cukrot kíván. Felsőmagyarországon nagyban merte. A legrégibb szélmalmok közül valók az
egyiptomi Alexandria mellett, Moosban ma is lát
.készítik.
ható malmok. A gőzgép feltalálása és alkalmazása
. Malo, francia város, 1. Saint-Malo.
Malo . . . szláv földrajzi nevekben a. m. kis, teljesen új irányba terelte a M.-ipart, üzemét füg
getlenné tette a helytől és időjárástól; a rendelke
például Malorosszija a. m. Kis-Oroszország.
Maloarchangelszk, város Orel orosz kormány zésre álló tetszőleges nagyságú erő kifejlesztette
zóságban, vasút mellett, nagy teakereskedéssel a háziiparból kisiparrá nőtt M.-ipart nagyiparrá,
termékeit a gőzhajó és a vasút világcikké és hozzá
és (1907) 7785 lakossal.
Malocchio (ol., ejtsd: maioMdo) a. m. szemmel férhetővé tette az egész emberiség számára.
-való megverés, megigézés. L. Szemverés.
Ezzel kapcsolatban nagy változások mentek
Malodezno. faluMinszk oroszországi kormány végbe a M. belső berendezésében. Egyre nagyobb
zóságban, Borisszovtól Ny.-ra. 1812 dec. 3. itt kelt gonddal történik a búza alapos tisztítása s a tisztí
I. Napóleon 29. hadi jelentése, mely bevallotta a tott búzából a korpátlan liszt s a liszttelen korpa
nagy hadsereg vereségét.
előállítása. Mechwart, Wegmann, Haggenmacher
Maloja (ol. Maloggia), 1. Graubünden svájci gépeikkel megteremtik a modern M.-ipart, amely
kantonban levő 1811 m. magas hágó a Bernina- már nemcsak élelmiszert gyárt, hanem a legké
csoport és az Oberhalbsteini-Alpok közt; össze nyesebb ízlés követelményeit is iparkodik kielé
köti az Engadin és Bergell völgyeket. 43 km. gíteni. A fejlődéssel egyidejűleg állandó a törek
hosszú országút vezet át rajta Chiavennából Inns vés az üzemi költségek csökkentésére. Erre az
bruckba. — 2. M., közigazgatási kerület Grau első lépést még 1790. az amerikai Evans Olivér
bünden svájci kantonban 933 km2 területtel, (1910) tette meg automatikus malmával, amelynél az
emberi kéz munkája a legkisebbre szorul s a
10,478 lak.
Malojaroszlavec, az ugyanily nevű járás szék nyers és félig kész árú továbbítását az egyes gé
helye Kaluga orosz kormányzóságban, kb. 3000 pekre az általa föltalált és máig is használt ser
lak. 1812 okt. 24. az oroszok és franciák közt itt legfelvonók, csigaszállitók, futócsövek, szalag
véres küzdelem folyt, mely Napóleont visszavo szállítók végzik. A nagyipar kifejlődése vonta
maga után a szállító szerkezetek legváltozatosabb
nulásra kényszerítette.
Maloja-szél, hegyi szél, mely nappal a Maloja- fajainak alkalmazását, amelyekkel ma már lehet
hágóból az Inn völgye felé fúj és éjjel megfordul. séges a gyártást úgy irányítani, hogy a zsák leLétrejöttét BiUwüler svájci meteorológus ma akasztásán és leólmozásán kívül minden munkát
a gép végez, minden emberi erővel történő köz
gyarázta.
Malom (1. a képmellékletet), olyan gyártelep, benső szállítás nélkül. A gépi berendezés tökéle
amely a kenyérmagvakat nyers élelmi cikké: tessége folytán ma egy modern M. olyan lehet,
lisztté dolgozza fel. A M.-ipar az emberiség leg mint egy szalon, abszolút pormentes és minden
régibb ipara. Űzése visszavezethető az őskorba. részében ragyogó tisztaságú.
Nyomai fellelhetők délen, a cölöpépitményekben
Megkülönböztetünk kereskedelmi és vám-mal
éppen úgy, mint a hegyes Svájcban, s az északi mokat.
Svédországban. A M.-ipar mindenütt űzhető, ahol
A kereskedelmi malom a vásárolt búzát meg
megvan a hozzávaló nyersanyag: a kenyérmag őrli s egy bizonyos, rendesen a tőzsde által meg
vak, rizs, köles s ahol megvan a kereslet termékei állapított tipus szerint gyártott őrleményeit piacra
iránt, tehát a legmelegebb és a leghidegebb föld- hozza. A kereskodelmi M. lehet kis, közép v. nagy
övek kivételével az egész földön.
M. Pontos határok e nagyságok megállapításá
Legelterjedtebb nyersanyaga a búza, amely nál nincsenek. Általában véve kis M. az, amely
ből közel 80 faj ismeretes. Az ember a búzasze egy kis község szükségletét fedezheti s 24 órában
met kezdetben nyersen, később pörkölve hasz 100—150 q.-t megőröl. Nagy M. az, amely gyárt
nálta. Már haladást jelentett, amidőn aprítani mányaival megjelenik nemcsak az egész ország
kezdte. Az aprítás legkezdetlegesebb eszköze : a ban, hanem esetleg annak határain túl is ós őrlőkő, módja: a zúzás. A lassú fejlődés útja elvezet képessége 24 óránkónt meghaladja a 300—500 q.-t.
a mozsártörőn keresztül az őrlökőig. Ennek rend A kettő között áll a közép-M.
kívül sok változata közül legérdekesebb a pom
A vám-malom a M.-ba hozott búzát megőrli s
peji ásatásokból kikerült M.-kő, amelynek elve az őrlési munka fejében a hozott búza bizonyos
ngyanolyan, mint a mai kávédarálóé, azzal a hányadát — rendesen 10°/0 — visszatartja. A
különbséggel, hogy míg ott egy kivájt kúpos kő vám-M. kétféle, v. olyan,hogy mindenik búzatulaj
forgott a szilárd kőkúpon, addig a kávédaráló donosnak a hozott saját búzáját őrli meg, v. pedig
ban a kúpos mag forog az üreges kúpos részen. olyan, hogy a hozott búzának megfelelő mennyi
Az aprításon kívül a termék tisztítása az ókor ségű lisztet kiszolgáltatja, ez a csere-őrlés; az
ban nem volt szokásban. A természetes szél előbbi mód a M.-tulajdonost kényszeríti arra,
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hogy akkor őröljön, amikor búzát hoznak s a tetett meg. Amint árt a lisztnek, még a leggon
tulajdonos bevárja, amíg búzáját őrlik, a másik dosabb őrlési munka mellett is, ha a búza között
esetben a molnár úgy osztja be üzemét, ahogy az tisztátlanság van, árt az is, ha a keverékmentes,
reá nézve a legalkalmasabb s az őrlető sem tölti színtiszta búza elhanyagolt gépeken, izzadástól
az idejét várakozással, mert a búzája után járó kovászosodó felületeken őröltetik meg, vagy ha a
lisztet adó magfehérje-részek a szükséges apritá
lisztet azonnal megkapja.
Megkülönböztetünk parasztőrlésű, félmagas- son felül annyira szójjelszakíttatnak, hogy a mag
fehérje sejtjei szétroncsolódnak. Hasonlókép ártal
és magasörlésü malmokat..
Ez elnevezés eredete a kövön való őrlésből mára van a magfehórje proteintartalmú anyagai
származik. Ha a kő magasan jár, akkor a két kő nak az őrlés következtében szenvedett nagyobbközötti hézag nagy és csak fokozatos aprítással, f okú átmelegedése is. A jó liszt gyártásának titka
ismételt kőre való felöntésekkel lehet az őrléssel a jó búzakeveréken kívül annak gondos tisztítása
elkészülni, ily módon a búzaszem héjrészei nem s olyan megörlése, amely az endospermiumot a
őröltetnek bele a lisztet adó magfehérje-részekbe hójrószektől elválasztja ugyan, azonban az ens tiszta és finom liszt nyerhető, ám a munka dospermimn összetételének lehetőleg semminemű
lassú és több gépet s erőt kivan. Ennek ellen változtatása és sejtjeinek legkisebb szétroncso
kezője a parasztra való őrlés, amikor a kövek lása mellett.
köze igen kicsiny, az aprítás igen gyors, a munka
A búza tisztítása a malomnak koptató nevű.
nagyon szapora, ellenben sok héjrósz beletörvén részében történik. A koptató gépei: a vas elvá
a lisztbe, ez nem lesz olyan kifogástalan színű, lasztására szolgáló mágneskészülék, a rögök,
a munka azonban gyors és kevés géppel s erővel durva tisztátlanságok elkülönítését végző rög
végezhető.
szita, a könnyű, beteg, töppedt, aszott s így a
Amióta a malmokban az őrlés főszerepét a liszt gyártására értéktelen szemeket elválasztó
hengerszék viszi, a magas, félmagas és paraszt- tarár, a gömbölyű magvakat kiválasztó triőr, a
őrlés közötti különbség attól függ, hogy hány búzaszem lapos végén ülő csira, hegyesebb végén
hengerszék-rendszeren történik az őrlés ? S mint levő szakáll, továbbá a búza legkülső ós likacsai
hogy a hengerszék munkája a mai malmokban ban piszokkal telt héjrészeit leszedő Mmozótöbbféle, ezt az osztályozást a töretések száma gép, a keletkezett port felfogó tömlős szűrő. Ezek
szerint végzik. Magas v. müőrlés szerint dolgo a száraz úton történő tisztítás elemi gépei. Ab
zik, tekintet nélkül arra, hogy mennyit őröl, az ban az esetben, midőn a búzát tisztátlanságaitói
a M., amelynok törető rendszere 8—9-szeres, azaz, nedves úton (mosással) szabadítjuk meg, a gyomamelyik a kellőképen megtisztított búzát 8, eset magvaktól, léha szemektől megtisztított búza a.
leg 9 hengerpáron nyírja és aprítja szét. Paraszt- mosógépekre s ez után a szárítógépekre jut. A
őrlésű malom töretése 1—3-szoros, közép-, magas megszáradt búza további útja ismét a hámozóv. félmagas M. töretése 4—5-szőrös. Minél több gép, miként a száraz úton történt koptatásnál.
valamely M. törető rendszore, annál több egyéb A száraz úton történt koptatásnál szokásos oly
malmi gépre is van szüksége, annál többféle a időben, amidőn a búza nagyon száraz, a búza hé
gyártmány; minél kevesebb a töretés, annál egy jának szívósabbá tétele végett a búza locsolása
szerűbb a M. berendezése, annál kisebb erővel, vagy áztatása. Ezt önműködő géppel végzi a M.
személyzettel, helyen készül el a kis számú gyárt a koptató müvelet végén. Avégből, hogy a locso
lásnál a búzához adott, rendesen 1—3% víz a
mány.
Minthogy a magas őrlés hazánkból indult ki, búza héját szívósabbá tegye, a meglocsolt búza
a müőrlés e módját magyar őrlésnek is nevezik. pihenőkamrába jut, ahol 6—8 óráig marad s in
Célja pedig az volt a magyar őrlésnek egyrészt, nen kerül megőrlésre.
hogy a kiválóan kemény héjú, acélos búzát több
Az őrlés fő részei: a töretés, azaz a búzának
hengeren, fokozatosan aprítva, elkerülje a héj olyan aprítása, amelynél a héj az endospermiumrészeknek a lisztbe való beletörését s így kifogás tóí lehetőleg elválik; a feloldás a dara- és dercetalan tisztaságú lisztet gyártson, másrészt kielé szemecskéken levő finom héjrészek elválasztása az
gíteni kívánta a világpiac minden részére való endospermiumtól; őrlés a már tisztított, tehát héjszállításai közben jelentkező legkülönfélébb igé talan dara- és dercerószek lisztté őrlése ; szitálás
nyeket s gyártotta e támasztott igényeknek meg a különböző nagyságú szemcsék nagyságszerinti
felelően a sok fajta lisztet.
osztályozása s minthogy az őrlőgépek (kövek,
Hazai malmaink, továbbá az osztrák
malmok hengerszék) a héjrószt, mint szívós anyagot, la
3
ugyanis a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Vj, 7 /4 sz. liszte pítják, tehát nagyobbá teszik a kisebbnek maradt
ken kívül a 8 számmal jelölt takarmánylisztet rideg endospermiumnál, e művelettel a héj és az
gyártják, míg a német, angol, francia, olasz, endospermium, tehát a korpás és a lisztes rész el
orosz s a balkán-állami malmok legfeljebb ötféle különítése megtörténhetik; fajtázás a külön
lisztet gyártanak, fél mű- vagy, ami ugyanazt böző fajsúlyú szemcsék osztályozása.
jelenti, fél magas őrlésű rendszer szerint.
E müveletek sorrendje az őrlési mód és a nye
Akármilyen az őrlési rendszer, a nyerhető liszt rendő lisztek szerint a legváltozatosabb. A tö
nek a tisztasága, jósága több tényezőtől függ. retés, feloldás és őrlés gépei a hengerszékek;
Egészséges, jó búzaanyagot föltételezve, egész a régi őrlőgép, a köjárat modern malmokban
séges, jó liszt csakis akkor nyerhető, ha az a csak fekete dercék ós korpák kiőrlésóre haszná
búzaszem közé keveredett s a búzaszemre tapadt latos. A szitálás gépei a hasáb-, centrifugálisminden tisztátlanságtól, keveréktől előzetesen és síksziták. A fajtázás gépei a dara- és dercemegtisztíttatott s jól kezelt, tiszta gépeken őröl tisztító gépek.
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A malmok gyártmányai kétfélék, kész ipari súlyú búzából 0-tól bezárólag 8-ig legalább 78°/o
cikkek, ú. m. különböző lisztek, dara ós korpák, lisztet kell nyerni; a hiányzó 22°/o-ból 2—3°/0
valamint a malmi hulladékok és félgyártmá porzási hiány és 19—20°/0 korpa.
nyok. Ez utóbbi elnevezés alá tartoznak mind
Hazánkban Széchenyi István gróf fellépésével
azon termékek, amelyek a nyerstermény — a kezdődik a malom-nagyipar és termékeinek el
Mza — és a kész ipari termékek között vannak, terjedése az egész világon.
lú. m. töretek, ahogy az egyes törető hengerszék
A magyarországi malmok száma most mint
által aprított búzát nevezzük; dercék, melyek egy 30,000, míg az elmúlt század elején 90,000—
alatt a lisztnél nagyobb s finom héjrészekkel bo 95,000 volt a kis vízi- ős szélmalmok száma.
rított magfehérje-részecskék értendők; továbbá
A képmelléklei különböző malomberendezése
keverésre váró lisztek. A félgyártmányok száma ket mutat be.
müőrlési malomban rendkívül nagy, esetleg
Malom, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910)
.60—70 is ; a kellőképen megőrölt, tisztított fél 538 magyar lak., u. p. Keszü, u. t. Pécs. — L. még
gyártmányokból állítja elő a főmolnár, nagy Almásmálom.
analmokban az ezzel foglalkozó lisztosztályozó, a
Malomadó, 1. Gabonaadó.
^kereskedelmi forgalom lisztjeit.
Malomárka, kisk. Besztercze-Naszód vmegye
A malom erőszükséglete durva becslés szerint besenyői j.-ban, (1910) 389 német és oláh lak.,
iminden 100 métermázsa 24 órában megőrlendő u. p. Besztercze, u. t. Szeretfalva.
ibúzára 50 lóerő, tehát ha van olyan malom,
Malombogár, a lisztféreg (1. o.) népies neve.
: amelyik 24 órában 1000 mótermázsát őrölni tud,
Malomcsatorna néven a vízierö (1. o.) előállí
•annak 500 lóerős gépre van szüksége.
tására szolgáló ipari csatornát nevezik abban az
A malmokban használatos gépek a vizi- és esetben, ha a termelt energiával malmot haj
.szélerőn kívül a gőzgép, a benzin-, a szívógáz- tatnak.
jés a nyersolajmótorok. A gőzgép igen nagy
Malomégés, 1. Malomtűz.
.előnye a malomban az, hogy könnyen túlterhelMalomfalva, kisk. Maros-Torda vm.mezőbándi
:hető, ami az összes többi motorról csak igen alsó j.-ban, (1910) 621 oláh, cigány és magyar
•korlátolt határig mondható. Ellenben hátránya lak., u. p. és u. t Nyárádtő. — L. még Nyikóa gőzgépnek, hogy aránylag sok helyet foglal el málomfalva.
és bizonyos idő eltelik, amíg a szünetelő malom
Malomgödör, kisk. Vas vm. szentgotthárdi
ban az üzem elkezdődhetik, mert a gőzt fejlesz j.-ban, (1910) 556 német lak., u. p. Vasdobra, u. t.
teni s a gőzgépet előmelegíteni kell. A motorok Gyanafalva.
.előnye, hogy ha áll is a malom s gyorsan
Malomháza (azelőtt: Malomház), kisk. Sop
üzembe keŰ helyezni, ami különösen vámmal ron vmegye felsőpulyai j.-ban, (1910) 1051 hor
moknál fontos, néhány perc múlva az üzem meg vát lak., u. p. és u. t. Füles.
indulhat.
Malomipar, 1. Malom, Molnár.
A malom jósága függ a helytől, a piactól, a
Malomipari hulladékok alatt értjük mind
berendezés minőségétől, a vezetéstől s a gyár azon anyagokat, amelyeket a malomban a gyár
tott lisztektől.
tás közben a liszten ós a korpán kívül nyernek.
Minden malomnak van technikai értéke (ha A főbb M. a következők: konkoly, bükköny,
pl. a Lomniczi csúcson épül egy malom 3 mil vadrepce, pelyva, koptató por, lábliszt stb. Ezek
lióért, annak technikai értéke 3 millió) és van egy része értékes takarmánycikk, mint pl. a kon
kereskedelmi értéke (a lomniczi példában ez 0). koly egész vagy megdarált — felaprított —
A kereskedelmi érték annál nagyobb, minél több alakjában, a színbúzahéj és csira részeiből álló
körülmény biztosítja a malom boldogulását, ú. m. «fehér koptatjpor», a lábliszt; egy részét, mint
kitűnő vízi- és vasúti összeköttetés, jó és olcsó a piszkos pelyvát s az üszögspóráktól, föld
nyersanyag, munkaerő, nagy fogyasztási piac, részektói «fekete koptatjpor»-t ipari célokra
használják fel (pénzszekrénygyárosok, stb.).
az üzem folytatásának biztosítottsága stb.
Malomjáték, 1. Malmosdi.
Egy malom költségvetésének kiszámításánál
Malomjog vagy malomregálé a vizi-, szárazdurva alap : annyiszor 200,000 korona szükséges
a felépítéshez, ahány waggonos lesz a malom, és szélmalmokra még ma is fennálló királyi ki
pl. egy 24 órában 2000 métermázsa, tehát 20 wag- sebb haszonvétel, amely eredetileg a volt földes
gon őrlésre építendő malom telek-, építkezési és urat illette és amely az úrbériségek megváltásá
berendezési költségei 200,000 X 20 = 4.000,000 val nem szűnt meg. A gőzmalmokra vonatkozólag
korona, ezenkívül szükséges még a forgótőke eltörölte az 1880. XXXIV. t.-3. A vízimalmokra
is, amelynek nagysága az üzlet természetétől fennállott M.-ot a vízikönyvbe kellett bejegyez
tetni, különben a vízhasználati jogosultság el
függ.
A malomberendezés jóságát — helyes mol enyészett (1885. XXXIII. t.-c. 189., 192. §-a). A
nári vezetést feltételezve — a malomban nyer M.-nál fogva az, akit a M. illet, évi taksát v. más
hető lisztek százalékos összmennyisógéből ítél megfelelő szolgáltatást követelhet a malom tulaj
hetjük meg; föltételezve azt, hogy a lisztek mi donosától. A M.-gal nem szabad összetéveszteni
nősége a kereskedelmi tipus szerint kifogástalan, a malom- v. molnár-iparjogot, amelyet az iparaz a malom jobb, amelyik ugyanazon mennyiségű törvény szabályoz (1884. XVII. t.-c).
Malomkő, a traehitnak erősen kvarcitos mó
és minőségű búzából több °/0 összlisztet nyer.
Általában véve szabály az, hogy az összliszt dosulata. Nálunk Geletneken (Garamvölgy), Sá
százalékos mennyisége legalább annyi, mint a rospatakon és Beregszász vidékén, Csicsón (Dós
búza hektolitersúlya, tehát pl. 78 kg. hektoliter- mellett), Garamberzenczén, Budán, Kapnikbányán
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'Mnyásszák. M.-porfirnak mondanak oly kvarcporflrt, mely erősen likacsos és rendesen kvarc
cal van kitöltve.
A műőrléshez legkeresettebbek a francia La
Ferié édesvízi kvarc-M.-vek, amelyekkel azonban a
sárospataki ilynemű kövek versenyeznek, amenyüyiben a malmokban a kőjáratok alsó nyugvóköve

ködő két M.-nek részeit hosszmetszetben tünteti
fel. a, a felső kő nyilasa, a^ az alsó kő nyilasa, b a
kőnek öblös része, az ú. n. kőmell s c a síkfelületü
vízszintes őrlőfelület. A kőmell az őrleménynek
jó behúzását s némileg annak fokozatos felaprózását eszközli s a tulajdonképeni őrlőfelületek

1. ábra. A malomkő hosszanti metszete.

4. ábra. Köríves malomkő-barázdák.

•gyakran sárospataki, a felső kő pedig francia.
Ezeket a köveket kisebb tömbök alakjában (mor-ceaux, carreaux, panneaux) szállítják a M.-gyárakba. A francia köveket eredetileg La Perté sous
•Jouarreban fejtették, de hasonló minőségű fran-

közötti megtorlódásának elejét veszi. Az őrle
ményt a centrifugális erő tereli kifelé, amelynek
azonban a kiterelő hatását az őrleménynek a
kövek közötti súrlódása csökkenti. A kőnyilásnak
oly nagynak kell lennie, hogy a nyílás szélén a
centrifugális erő már kellőképen nagyobb legyen
az őrleményt visszatartó súrlódásnál, mert külön
ben a kövek az őrleményt nem húzzák jól be s
eltömődések és torlódások keletkeznek. Ebből
kiindulva oly M.-veket is készítenek, amelyek
nél a kő nyílása egészen az aránylag kes
keny őrlőfelületig terjed. Az őrlemény útja a
kövek között hosszú, tekervényes volna, ha azt az
alkalmazott kőbarázdák folyton meg nem sza
kítva fokozatosan kifelé nem tolnák, amit a ba
rázdák által okozott hűtő légáramlat szinten elő
segít, már pedig ezen a hosszú úton egyrészt a
korparészek nagy mórtékben porrá morzsoltatnának s az őrlemény nagy mértékben felhe
vülne. A kőbarázdák azonkívül a közöttük al
kalmazott csákányvágásokkal egyetemben az
őrleményrészekre bizonyos mértékben nylrólag is hatnak, s ezáltal a felaprózásban közre
működnek. A kőbarázdák legszokottabb derék
szögű háromszög keresztmetszet alakját a 2. ábra
mutatja. A az alsó-, B a felső forgókövön levő ba
rázda, amelyekhez képest a felső kőnek a O-vel
jelölt nyíl irányában, vagyis úgy kell forognia,
hogy barázdái a mélyebb oldalukkal előre járjanak.
A kőbarázdák számos alakja közül a 3. ábra egye
nes, a 4. ábra ellenben köríves barázdákat mutat;
a főbarázdák, b mellékbarázdák, amely utób
biak a f őbarázdákkal az r sugarú körhöz érintőleg
futnak, v. pedig a főbarázdákkal párhuzamosak.
A barázdák közötti őrlőfelület-részeken vannak
az ú. n. csákányvágások. Az alsó és a felső kőnek
barázdái alakra és irányra nézve tökéletesen
egyenlők, miáltal az örlőfelülettel egymásra bo
rított két kőnek a barázdái egymást a kétszeres
hajlásszög alatt metszik. Ez a 8 metszési szög
forgás közben a kövek külső kerülete felé a ba
rázdáknak alakjai szerint nagyobbodik, állandó v.
pedig kisebbedik, amely körülmény a barázdák
hatására befolyással van. (A kőbarázdák hatására.

2. ábra. A malomkő-barázdák keresztmetszete.

•cia köveket La Ferté elnevezés alatt más helyek
ről is exportálnak. Ezekből a kisebb kőtömbök
ből összeállítják hazai M.-gyárainkaM.-vek őrlő
felületét, míg a kőnek az őrlöfelület és a kő nyi
lasa közötti részét, a kő mellét olcsóbb kövekből,

3. ábra. Egyenes malomkő-barázdák.

« végre az őrlőfelület alatti, illetőleg a felette
levő részét kőtörmelékekből építik össze s kötő
anyagul cementet használva, a kőtestben össze
foglaló vaspántokat is alkalmaznak, a külső hen
geres részt pedig vas abroncsokkal körülveszik s
az örlőfelülettel ellenkező véglapját a M.-nek
gipsszel kiöntik. A természetes kőanyagon kívül
ií- n. műköveket is gyártanak, de malmainkban
ezek nem hódítottak tért. Az 1. ábra az összemü-
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szerkezeteire és méreteire vonatkozó elméleti
fejtegetéseket v. ö. Kick F., Die Mehlfabrikation
c. művével.) A fentebbi ábrákban a barázdáknak
vastagabb vonallal jelölt oldalai a barázdáknak
mély oldalait képezik s ehhez képest a nyilak a
felső kőnek a forgási irányát jelölik. A M.-nek
forgásiirányáttehát akőbarázdákhelyzeteszabja
meg és viszont a barázdáknak a helyzete a kőnek
forgási irányától függ. A molnárok a M.-veknek
a barázdákkal és csákányvágásokkal való kiké
szítését köélesítésnek nevezik. Ezzel a munkával
nagyobb malmokban külön munkások, az ú. n.
kővágók, kőélesítök foglalkoznak s ahhoz kézi
szerszámokat (buzogányok, vágók, vésők, csáká
nyok) használnak. Vannak kőélesítő-gépek is.
Malomkőgallér, 1. Nyakfodor.
Malompatak, kisk. Szepes vm. szepesszombati
járásában, (1910) 606 német és magyar lakossal;
u. p. és u. t. Nagyszalók. Hozzátartozik Ótátrafüred.
Malomregálé, 1. Málomjog. ,
Malomsok, községek, lásd Ómalomsok, TJjmalomsok.
Malomszeg, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi
j.-ban, (1910) 481 oláh lak., vasúti megállóhely,
u. p. Bánffyhunyad, u. t. Zentelke. — L. még
Nyitramalomszeg.
Malomtűz, a legveszélyesebb gyári tűz. Kelet
kezésének okai : géprészek átmelegedéseolajhiány
v. tisztátlanság miatt, kőjáratok, hengerszékek
üres járata, felvonók (elevátorok) túlterheléséből
eredő csapágymelegedések, öngyuladás stb. Mi
vel a malomban a legtöbb gép anyaga, nemkülön
ben az épület belső szerkezete fa s ezenkívül
minden gép és minden emelet a szállítószerke
zetekkel — felvonók, csigák, futócsövek, szél
csövek — egymással többszörösen is össze van
kötve s emellett maga a feldolgozandó nyers
anyag, — búza, rozs, tengeri stb. — nemkülönben
a kész- és félgyártmány éghető, a keletkező tűz
könnyen terjed tova. Fokozza a veszedelmet az,
hogy a levegőben eloszló lisztpor robbanva ég s
hogy a keletkező, lappangó tüzet a rendszerint
gyorsan járó gépek okozta légáram hathatósan
éleszti. Az oltási művelet leginkább védelmi,
amennyiben a tűzoltóság arra szorítkozik, hogy
a legközelebbi tűzfalnál a tüzet feltartóztassa.
Ennek elérésére szükséges, hogy nagyobb stabil
szivattyúgép, a falakban tűzbiztos ajtók, a ma
lom minden emeletén hidránsok, kívül pedig ál
landó vaslétrák alkalmaztassanak, a munkás
személyzet pedig tűzoltói kiképzésben részesül
jön. A leghathatósabb tűzvédelmet a Sprinklerféle berendezés (önműködő vlzszóró) nyújtja.
Malomvíz, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,
(1910) 1086 oláh és magyar lak.; postaügynökség,
u. t. Kernyesd. Határában van a Retyezát főcsúcsa, valamint Kolczvárnak, a Kendeffy-család
ősi várának romja. A várat a XVIII. századig lak
ták. Alatta egy görög szertartású kolostor állott,
melyet II. József szüntetett meg. A zárdatemplom
romjainak csinos freskói több, a Kendeffyekre
vonatkozó feliratot s régi vadászatok emlékét őr
zik. Híresek a M.-i medvevadászatok s a zerge
vadászatok, melyeken 1881. Rudolf tróaörökös is
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Malonál azonos a veronállal, de olcsóbb.
Malone, székhely New York északamerikai ál
lam Franklin countyjában, a Salmon River mel
lett, (1910) 6467 lak., gyáriparral.
Malonil (malonyl), CO.CH2.CO,kétvegyértékű
gyök, a maionsav savgyöke.
Maionsav, a sóskasav sorozatba tartozó két
bázisú telitett karbonsav; képlete CH^COOH)), =
C3H40,. Előfordul a cukor gyártásánál használatos
vakuum-üstök üledékében. Képződik, ha az alma
savat krómsavval, vagy a propilént és allilént
káliumhipermanganát-oldattal oxidáljuk stb. Elő
állítása a ciánecetsavból úgy történik, hogy azt
alkáli hidroxidokkal v. savakkal (sósav) főzik. A
M. levél- v. táblaalakú kristályos test, mely vizben,
borszeszben és éterben könnyen oldódik; op. 132°.
Magasabb hőmérsékleten ecetsavra és széndi
oxidra bomlik. Vízzel és brómmal főzve széndi
oxid, tribrómecetsavésbromoformképzödik belőle.
Két bázisú sav lévén, a fémekkel szabályos és
savanyú sókat képez, melyek vizben többnyire
nehezen oldódnak. Észterei közül az etilészternek
fontos szerepe van organikus szintézisekben. A
metilén-gyök hidrogénje a két karboxilgyök kö
zelsége folytán nagyon pozitív fémekkel, pl.
nátriummal helyettesíthető. Az így nyert vegyü
letekbe alkiljodidok segítségével alkilgyökök vi
hetők be és ezáltal a vegyületek egész sora állít
ható elő.
Malonya, kisk. Bars vm. aranyosmaró ti j.-ban,
(íGio) 514 tót lak., u. p. és u. t. Barstaszár.
Malonyay Dezső, író és hírlapíró, szül. Pesten
1866 máj. 3. Debreczenben végezte a középisko
láit, Kolozsváron filoz. doktori és tanári okleve
let szerzett s három évig tanárkodott, majd hoszszabb külföldi útra indult s évekig élt Parisban,
hol művészettörtónelmi tanulmányait végezve, a
francia lapok (Figaro illustró, Gil-Blas, Epoque)
munkatársa volt, s Officier de l'Académie lett; járt
Görögországban ós Keleten is. 1892 óta állandó
munkatársa a fővárosi lapoknak, előbb a Pesti
Naplónak, majd a Budapesti Hírlapnak (műbíráíat,
szini kritika, tárca-novella). 1897-től pár éven
keresztül a budapesti V. ker. főreáliskola tanára
volt. Malonyay művelt, sok irányban dolgozó író.
Regényeiben és elbeszéléseiben előbb Petelei Ist
ván, majd a francia irók, főként Maupassant ha
tása alatt áll, s igen fejlett írói technikára és
stílművószetre tett szert, mely alakjai beállításá
ban és beszéltetésében sokszor hatásosan érvé
nyesül. Ebbe a körbe tartozó kötetei: Pipacsok
(elbeszélések, 1890); Tanulmányfejck (elbeszélé
sek, 1891); A gyáva (regény, 1893); Vergődés
(elbeszélések, 1895); Az utolsó (regény, 1895);
Judith könyve (elbeszélések, 1900); Az ordító
tanyán (elbeszélések, 1901); Katóka kegyelmes
asszony; Az a szamár Domokos (regény, 1902);
Atartodi medvehajtás (regény, 1904); Az ifiur
s a többi (elbeszélések 1905); A Csák^iemzefség
(regény, 1907); Estébán álma (elbeszélések,1908);
Az öreg méltósága (elbeszélések, 1910); Egy
pesti gavallér története; Polgártársak (elbeszé
lések, 1911); Rodostóba (1912); A virtus (re
gény, 1914). Megpróbálta erejét a drámában is;.
első darabja a Félemberek (Nemzeti Színház,
1900), majd Kemechey Jenővel együtt megírta.
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A föld c. drámát (Nemzeti Színház, 1902); a értékűek. 1671-ben közzétett és 1672. a londoni
Senki lányát (1904); azután Katóka c. elbeszé Royal Society költségén kinyomtatott művével:
lését dramatizálta (Vígszínház, 1904) s Rákosi Anatómia plantarum megalapítója lett a növényi
Viktorral együtt az utóbbinak Elnémult harangok szövettan- és boncolástannak is. Művei összki
c. regényét, mely 1905. nagy sikert aratott a Nem adásban jelentek meg Londonban 1686., 2 kötet,
zeti Színházban és azóta is állandóan műsoron később Opera medica et anatomica varia (Ve
van. Irodalom- és műtörténeti tanulmányait s ki- lence 1734) címen is.
' müveit ízlését több szakmunkában értékesítette,
M a l p i g h i a L. (nBv.), a Malpighiaceae család
ilyenek: Vörösmarty drámái (1891); A francia génusza; 20 faja Közép- és Dél-Amerikában és
encyklopaedisták (1892), továbbá 1898. megírta Nyugat-Indiában honos kis fa v. cserje. Egyesek
Munkácsy Mihály élete és munkái című mü levelén fulánkszőrök vannak. Virágzatuk több
vét (újra 1907) s négy monográfiát a Művészeti nyire ernyő- v. bugaszerü fürt, igen rövid virágKönyvtár c. vállalatban (Mednyánszky, 1905; zati kocsányon a levélhónaljban. A virág alatt
A fiatalok, 1906; Munkácsy, 1907; Szinyei előlevél van. Cseresznyeszerü termésükben 3
Merse Pál, 1908). Legnagyobbszerü vállalkozása csonthéjas mag, a csonthéjon pedig 3 vagy 5
a bét kötetre tervezett illusztrált dlszmü: A ma hosszanti borda van. Néhány faj termése ehető,
gyar nép művészete, melyből 1907 óta öt kötet európai üvegházakban is látni. Ilyenek; M. anjelent meg. Hasonló természetű illusztrált mű gustifolia L., M. urens L., M. aquifolia L., M.
A magyar képírás úttörői (1905). Egyiptomi út coccifera L. stb.
jának emlékeit A Nilus országa e. alatt útiraj
M a l p i g h i a c e a e (nov.), a szabadszirmú két
zokban örökítette meg (1896 s azóta többször).
szikűek családja; 500 faja a trópusokon, főkép
Malouyl, 1. Malonü.
Amerikában van elterjedve. Legtöbbjének virága
Maiopolska a. m. Kis-Lengyelország (1. o.).
kétivarú, obdiplostemon, mindig zigomorf; csésze
Malorosszija a. m. Kis-Oroszország (1. o.).
levele rendesen 5, az alapjukon 2—2 mézfejtővel,
Malot (ejtsd: maió), Hector Henri, francia regény az 5 szirom szabad s a csészelevelekkel válta
író, szül. La Bouilleban, Rouen mellett, 1830 máj. kozik. A magház többnyire 3 levélből nő össze,
20., megh. Pontenay-sous-Boisban 1907 júl. 17.A mindegyik levélhez 1—1 meggörbült vagy félig
napi kérdésekhez ügyesen hozzákapcsolódó nagy visszafordult magkezdemény tartozik. A termés
számú regényei sorából említhető : Madame Ober- több rósztermésre oszlik, ezek mindegyike maknin (1869); Sans famille (1878); Paulette (1883); kocska vagy csonthéjas s hátoldalán nyílik fe 1;
Mére (1890); Le román de mes romans (1896). Ma felületén hosszában serték v. igen különféle (borda,
gyarulmegjelent : A világ szállodája Ford. Sasvári dudor, szárny) alakú kiemelkedések vannak.
Ármin (Budapest 1877—78); Lucilliére marquise. Magvukban endospermium nincs. Kisebb-nagyobb
Ford. u. a. (u. o. 1877); Család nélkül. Ford. K. fák, cserjék, félcserjék, de legtöbbjük liána. Leve
(u. o. 1878); Pompon. Ford. Sz. B. (1882 és 1897); lük többnyire átellenes, épszélü és mirigyes. Vi
A szépség vonzereje. Ford. Sz. B. (u. o. 1884 és rágzatuk fürtös, olykor bugában áll. Az egyes
1897); Elhagyottan. Átdolg. Gauss (Garády)Vik- virágkocsányok tagoltak és 2 előlevelet viselnek.
tor (u. o. 1898 és többször); Otthon. Ford. Tábori Több fajnak fája és kérge vagy gyökere orvos
Róbertné (u. o. 1900); A pénzes asszony (Pesti ság v. festőszer. Egyesek termése tannintartalmú,
Napló 1882); A szégyenteljes milliók (Egyetértés savanykás gyümölcs (Malpighia, Byrsonima).
1882); A kísértés (Pesti Napló 1882); Marianna
Malpighi-edények (Vasa Malpighii), az ízelt
(u. o. 1884); Bonnet hadnagy (u. o. 1886); A kék lábúaknál (Rovarok, Pókok, Százlábúak) a hól
vér (Egyetértés 1894—95). V. ö. Francé, La vie esővel összefüggő, a közép- ós utóbél határán
littáraire II. (Paris 1890); á" Alméras, Avant la a bélbe ömlő csöves mirigyek. Számuk 2 és 100
gloire, I. (u. o. 1902).
között változik. Élettani feladatuk még sok tekin
Malo Trojstvo, adók. Belovár-Körös vm. belo- tetben ismeretlen. A nitrogéntartalmú bomlás
vári (bjelovari) j.-ban, (1910) 827 horvát lak.; n. p. termékek kiválasztásán kivül még a felszívás
ban, mérgek visszatartásában, a bél által elvá
és u. t Misulinovac.
lasztott enzimek aktiválásában stb. fontos szere
Malozsa, 1. Mazsola.
Ittalp., természetrajzi nevek mellett Malpighi pük van. V. ö. Gorka S., Anat. és élettani adatok
a bogarak Malpighi-edényei működésének meg
Marcello (1. o.) nevének rövidítése.
Mai p e r f o r a n t dn pied (franc), 1. Malum. ítéléséhez (Budapest 1913).
Malpighi, Marcello, olasz anatómus és hiszMalpighi-féle hólyagocskák (alveoli pulmotológus, szül. Crevalcuoreben (Bologna mellett) num), 1. Tüdő.
1628 mára 10., megh. Rómában 1694 nov. 29.
Malpighi-féle piramisok (pyramides renales),
Mint tanár működött Bolognában, majd Pisában, 1. Vese.
1659-től ismét Bolognában. 1691-től XII. Ince
Malpighi-féle test, a lépben ós a vesében levő
pápa orvosa volt. M. a mikroszkopikus bonco kis testecskék. A lépben a corpuscula lienist, fe
lástan megalapítója, ő használt legelőször fino hér vérsejtekből álló gömbölyű sejthalmazokat
mabb szövettani vizsgálatokhoz erős konvex len nevezzük így, a vesében a glomerulust és az ezt
cséket 180-szoros nagyítással; felfedezte a ka körülfogó Bowmann-féle tokot értjük alatta. L.
pilláris vérkeringést, még pedig a békának tü Lép és Vese.
dején és húgyhólyagján (1661), legelőször irta
Malpighi-réteg, a bőr hámjának mély ré
le a vörös vértestecskéket (1665). Úttörő vizs tege, 1. Bőr.
gálatai a mirigyek, tüdők, lép, idegek, agy, re
Malplaquet (ejtsd: maipiaké), falu Nord francia
tina, tapintótestecskék szerkezetéről maradandó | départementban, 1709 szept. 11. Szavójai Jenő és
Révai Nagy Lexikona XTÍh kbt.
22

Mai rosso

—

338

-

Malter

Marlborough osztrák-angol hadai győzelmet arat ről; ma romokban heverő fővárosában, Melitak itt Villára marsall francia seregén.
tában pompás épületek állottak, 58. Szt. Pál
Mai rosso, 1. Pellagra.
M. partjain hajótörést szenvedett és 3 hónapot
Mais, község, a felső Vintschgau főhelye Meran töltött itt, megtérítvén lakóinak nagy részét. A
tiroli kerületi kapitányságban, 1045 m. magas római birodalom fölosztásakor 395. a Keleti csá
ban, kedvelt turistaállomás, (1910) 1015 lak. M. a szársághoz került. A szaracénok828.,836. támad
középkorban római állomás volt. Közelében van ták meg és 870. fővárosát is meghódították. 1090
Marienberg bencés-kolostor.
körül Szicília normann királyai adózójukká tet
Malsch, falu Karlsruhe badóni kerületben, (1910) ték, 1127. II. Eogor elfoglalta. 1194-ben Szicíliá
4407 lak., papir- és cserépedénygyártással. 1796 val együtt VI. Henrik császár birtokába jutott.
júl.9. Moreau itt diadalmaskodott Károly főherce A Hohenstaufok bukása után M. Anjou Károly
gen.
pártjára állott, de Aragónia uralmát el kellett
Maisorok, 1. Malisszorok.
ismernie; ez uralom alatt nagy autonómiát élve
Malstatt-Burbach, előbb önálló város Trier zett. 1530-ban V. Károly M.-t a Johannitáknak
porosz kerületben, 1909. Saarbrüekennel (1. 0.) adta, akik lakóit szabadságaiktól csakhamar meg
egyesült.
fosztották. 1565-ben a törökök nem tudták meg
JHalströni, az apály-dagály által létrehozott hódítani. 1798-ban elfoglalta Napóleon, de 1800.
örvényszerü tengeráramlás, apróbb tárgyakat a végleg az angoloknak jutott. Az 1914-iki világ
mélybe leránt magával, de a hajókra nem veszé háborúban M. az európai harctérre hozott egyip
lyes. Leginkább a norvég tengerparton képződik, tomi és indiai csapatok gyülekezőhelye s az an
a Saltenfjordban Saltström, a Varö-szigeteknél gol és francia hajóhad szénállomása volt. V. ö.
Moskóström a neve.
"Ballou, The Story of M. (Boston 1893); Erődi
, Málta, brit sziget a Földközi-tengerben. Szi B. dr., Utazásom Szicilia és Málta szigetén (Buda
cíliától 90 km.-nyire, az É. az. 35° 49'—36°5" pest 1895); Lucas, Historical Geography of the
és a K. h. 14°12'—14°35' alatt, 2408 km* terület British Colonies (I. köt., London 1906).
tel, (1911) 228,534 lak., kb. 4073 angol és idegen,
Málta, Niccolö de, zeneszerző, 1. Isouard.
valamint 10,000 főnyi katonaság. Legmagasabb
Máltai eb, törpe, fehér, sima, selyemfényű
pontja (229 m.) Casal Dingli mellett van. D.-i és hosszúszőrű ebecske.
Ny.-i partjai nagyon meredekek, É.-on alacso
Máltai galamb (Columba domestica gallica),
nyabbak ; itt vannak La Valetta és St. Paul ki a házi galamb egyik változata. Rövid teste oly
kötők. Folyóvize nincs. Éghajlata télen mérsé hosszú, mint széles; farka igen rövid, vége el
kelt és egészséges, a nyár igen meleg. Csapa metszett és fölfelé álló; szárnyai kicsinyek.
dék ja 608 mm., amiből 73% » téli félévben esik. Hosszú lábai erősek. Színe igen változó. FelsőSzeptemberben a sirokkó gyakori. Flórája az afri Olaszországból származik. Mint jó tenyésző fajt
kaihoz (pálmák, kaktuszok), szegényes állatvilága sok helyen tartják.
az európaihoz hasonlít. Silány földjét gondosan
Máltai gomba (nSv.), 1. Gynomoriumművelik ós sokat terem. Főtermékek: búza, zab,
Máltai kereszt, 1. Kereszt.
burgonya, hüvelyesek, zöldség, déli gyümölcs,
Máltai lovagrend, 1,, JoMnnita-rend.
pamut, cukornád és bor. Háziállatjai (1911): ló,
Máltai őspróba, 1. Ospróba.
szamár és öszvér 9068, szarvasmarha 6863, juh
Malta-láz (febris melitensis, fiévre tnéditer17,653 ós kecske 17,587. Élelmiszert a halászat ranée), a Földközi-tenger, továbbá India, Kína,
is szolgáltat. Az ásványország márványt, ala- Amerika partjain előforduló, egyébként enyhe le
bástromot és épületkövet ad; sót is főznek. folyású lázas megbetegedés, mely bizonyos fokig
Ipara főleg pamut-, selyemkelmék szövése, ítli- tífuszra, vagy maláriára emlékeztet, de csak ki
gránmunkák és szivarok készítése. A kereske vételesen halálos. A betegséget, mint azt Bruce
delem és forgalom igen élénk. A kivitel (1911) kiderítette, specifikus baktérium, a micrococcus
863,429 (burgonya, gyapot), a bevitel (szén-, vas- melitensis okozza.
•és acélárú, gyapot, takarmány, búza, szeszes
Maltazit (ásv.), a kaolinhoz hasonló gél-szerű
italok, szarvasmarha, olaj) 2.356,043 font ster ásvány; a bazalt repedéseiben Szászországban
lingre rúgott; (1911) érkezett 3059 hajó, 4 millió (Bautzen) fordul elő.
337,786, távozott 3048 hajó, 4.329,3011. tartalom
Maltebrun (ejtsd: maitbrön), Konrád, dán föld
mal. A vasutak hossza 8'/o angol mérföld. Ben- rajzi író, szül. Thistedben (Jütland) 1775 aug. 12.,
lakói sémita eredetűek s jobbára katolikusok. Van megh. Parisban 1826 dee. 14. 1800-ban politikai
172 iskolája23,051 tanulóval; egyeteme, liceuma, okokból száműzték és Parisban telepedett le. Leg
2 közép és 3 ipariskolája. A korauíny élén áll a nevezetesebb müve a Huottól befejezett Précis do
kormányzó; melléje van rendelve a 6 kinevezett és la géographie universelle (Paris 1810—29,8 köt.),
14 választott tagból álló tanács. Az állami jövedel 1872. átdolgozta Lavallée (6 köt.). — Fia: M.
mek (1911) 441,444, a kiadások 467,373, az állam Vidor Adolphe, földrajzi író, szül. Parisban 1816
adósság 79,115 font sterling. Fővárosa La Valetta. nov. 25., megh. u. o. 1889 ápr. 13. Sokáig volt
A hagyomány szerint M. volt Homeros Ogi- a párisi földrajzi társaság Bulletinjeinek és az
giája; több barlangot mutatnak Kalipso bar atyjától 1808. alapított Annales des voyages-nak
langja gyanánt. Fekvésénél fogva a Földközi- szerkesztője (1870. megszűnt). Nevozetesebb mű
tengeren uralkodó népek egymásután foglalták vei : La Francé illustrée,(1855—57, 3 kötet, új ki
el. A föníciaiak uralmát a görögöké, azután a adás 1895—97); Les Btats-Unis et le Mexique
karthagóiaké és 218. Kr. e. a rómaiaké váltotta (1862); L'Allemagne illustrée (1884-86).
föl. A rómaiak korában hires volt már szövetei
Malter a. m. habarcs (1. 0.).
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Mait he (állat), 1. Denevérhalak.
tőre 50—60° között a diasztáz hat (szesz- és sör
Malthus, Tiwmas Bobért, a róla elnevezett gyártásnál). Úgy készítik, hogy a vízzel szétfő
népesedési tan alkot úja, szül. Rookery-ben (Surrey zött keményítőt 60°-on malátával elcukrosítják,
county), Angliában 17Ő6 febr. 14., megh. Bath- az így kapott folyadékot felforralás után átszű
ban 1834 dec. 29. Cambridgeben végzett tanul rik, szörpsűrűségiire bopárologtatják és a szörp
mányai után 1797. pap, majd 1805. Haileybury- ből a M.-t tömény borszesszel vonják ki. A bor
ben, a Keletindiai Társaság college-ében tanár szeszes oldatnak elpárologtatósa után a M. több
lett. Nagy irodalmi működést fejtett ki. Művei nyire kemény, flnom tűalakú kristályos tömeg,
IEÖZUI azonban esak egy bir nagy jelentőséggel, mely vízben, borszeszben oldódik. 100°-ra hevítve
•az 1798. megjelent On essay on the principle oí kristályvízét elveszti. Sajátságai a szőllőcukorépopulation. (Megj. magyarul: Tanulmány a népe hoz nagyon hasonlók, mert a M., éppen mint
sedés törvényéről. Ford. és előszóval ellátta Gí/ó'r?y amaz, az élesztő hatására közvetetlenül erjed és
Endre, Budapest 1902). E mü fejti ki az azóta ekkor főleg széndioxid és borszesz képződik be
annyit vitatott malthusianizmust. E tan szerint lőle. A Pehling-féle oldatot (lúgos rézoldat) redu
& népesség gyorsabban szaporodik, mint az élel kálja, de nem olyan erélyesen, mint a szőllőmiszerek. (Müve első kiadásában M. azt állította, cukor. (150 sr. M. annyi rézoldatot redukál,
hogyanépességmértani.azéleliniszerekpedigcsak mint 100 sr. szőllőcukor.) Hígított kénsawal
számtani arányban szaporodnak, később azonban főzve teljesen átalakul szőllőcukorrá, salétromból
e szigorú formulázást elhagyta.) Ennek követ pedig cukorsavvá. A M. a szesz- és sörgyártásnál
keztében a népesség egy részének el kell pusz fontos szerepet játszik.
tulnia. A népesség és az élelmiszerek közti egyen
M a l t r a i t e r (franc, ejtsd: maltreté) a. m. rosszul
súlyt csupán az állithatja helyre, hogy a népes bánni, gyötörni.
ség szaporodásának akadályai vannak, pozitivek,
Maltzan, Heinrich, báró, német utazó, szül.
:mint háborúk, betegségek stb. és preventivek, Drezdában 1826 szept. 6, megh. Pisában 1874
.azaz a túlságos számú gyermekek nemzésétől febr. 23. Útleírásai: Drei Jahre im Nordwesten
Taló tartózkodás. M. az erkölcsös önmegtartózta von Afrika (Leipzig 1863, 4 köt, 2. kiad. 1868);
tásban látja a tömegnyomor egyetlen ellenszerét. Meine Wallfahrt nach Mekka (1865, 2 köt);
M. elméletének sok híve akadt, azonban csakha Reise in Tunis und Tripolis (1870); Reise nach
mar minden irányból kezdték támadni is, külö Südarabien (Braunschweig 1872). Több kötet szép
nösen azt vitatva, hogy az élelmiszerek kimutat- irodalmi művet, költeményeket és regényt is irt.
hatólag mindenütt gyorsabban szaporodtak az
Blaluiu (morbus, lat.; franc, mai, maladie),
utóbbi száz év alatt, mint a népesség. A neomal- a. m. betegség, senyvédés. M. coxae senile a
thusianizmus M. tanának gyakorlati keresztül csipöizület deformáló gyuladása. M. perforans
vitele, melyet egyebek közt John Stuart Mill, pedis (mai perforant du pied) a talpon keletkező
Hobert Owen, Annié Besant és Kari Kautsky sajátszerű fekélyesedő folyamat, amely nem fáj
hirdettek és mely a M. által emiitett preventív dalmas, de mind mélyebbre terjed, a csontokat és
akadályul a fogamzás megakadályozását java izületeket is elpusztítja. Gerincvelő-sorvadásnál,
solja és ennek ismeretét igyekszik a tömegek cukorbetegségnél stb. fordul elő. M. Pottii a. m.
közt torjeszteni. V. ö. Bonar, M. and his work Pott-féle betegség, 1. Csigolyaszú. M. senile
.(London 1885); Molinari, M. (Paris 1889); Payne, deformáló izületi gyuladás (arthritis deformans),l.
Eist. of the family of M. (London 1890); Oppen- Izületi bántalmak. M- suboccipitale a felső nyak
heimer, Das Bevölkerungsgesetz des T. R. M. und csigolyák, főleg a forgócsigolya szuvasodása.
der neueren Nationalökonomie (Berlin 1901).
M a l u r u s (állat), az Éneklők rendjének Légy
Malthusianizmus. 1. Malthus.
kapófélék családjába tartozó madárféleség, mely
Maltin, az árpamaláta diasztatikii3, kemónyí- nek mintegy 200 ismert faja jobbadán Afrikában
-tőt cukrositó enzimje
(1. Diasztáz), melyet ma- tenyészik. Művészi fészkeket szőnek, pl. a M. ma.gában vagy 330/o tejcukorral keverten poralak- lachurus Vieill.
han vagy tablettákban gyógyszerül használnak.
iMalus Tourn. (növ.), 1. Piríts. — M. commuOlyan esetekben indokolt, midőn a keményítő nis Lam., M. domestica Baumg., M. silvestris
megemésztése a szervezetben tökéletlen.
Mill., M. dasyphylla Borkh., M. paradisiaca L.
Maltocol, fahéjsavas malátaoldat, mely 7°/o stb., 1. Almafa. — M. speáabilis Alt, Kínából
Icáliumszulfoguajacolicumot, 1% kámforsavas származó díszcserje.
Malus (ejtsd: maiusz), Etienne Louis, francia
nátriumot és 2°/o nátrium- és kalciumglicerofoszfátot tartalmaz. 3—4 kávéskanalanként tüdő- és fizikus, szül. Parisban 1775 jún. 23., megh. u. o.
1812 febr. 23. Mint francia mérnökkari tiszt részt
.mellbetegeknek rendelik.
vett az egyiptomi és németországi hadjáratokban
Maltodextrin, 1. Dextrin.
Malton (ejtsd: maitn), város Yorkshire angol s 1806—08-ig a strassburgi erődítmények aligaz
•countyban, (mi) 4822 lak., anglo-normann tem gatója volt. Később az École Polytechnique exaplommal ; igen régi erőd romjaival. A rómaiak minatora lett. Főleg optikai vizsgálatokkal fog
lalkozott. 1808-ban fölfedezte a fény sarkitását, a
idejében Camelodanum volt a neve.
kettős törésről elméletet dolgozott ki. Vizsgála
Maltonborok, 1. Malátaborok.
tairól számos értekezést írt, melyek különböző
Maltonsav, 1. Glukonsavak.
Maltóz (maltose), maltóz-cukor. A szénhidrátok szaklapokban jelentek meg.
-csoportjába tartozó és közvetetlenül erjedni kéMaluzsina, kisk. Liptó vm. liptóújvári j.-ban,
3>es cukorfólcség. Képlete C^H^O,, -f- HjO. A (i9io) 287 tót lak., postahivatal, u. t. Liptóújvár.
_M. dextrin mellett képződik akkor, ha a keményí Vidékén rézbányák voltak.
22*
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Malva, Közép-India déli vidéke. Egyike KözépIndia legtermékenyebb részeinek. Fótermékei:
szerecsonköles, búza, árpa, rizs, kukorica, hüve
lyesek, kender, pamut, cukornád és ópium. A lako
sok száma mintegy 5 millió. A XI. sz.-ban ön
álló ország volt. 1817 óta angol uralom alatt áll.
Malva L. (BÖV.), 1. Mályva. — M. crispa, 1.
Bodormályva.
Malvaceae, Mályvafélék (n8v.), a szabadszirmú
kétszikűek családja; 900 faja úgyszólván az egész
földre kiterjed, a trópusok felé nő a számuk. Virá
guk 2 ivart, sugaras, 5 tagú. Csészéjük alatt
külső csésze is van, szirmaik a bimbóban csavar
tak. A porzószálak csővé nőnek össze, mely a
szirmokkal is összefügg, portokjuk egyzacskóju.
Termőleveleik érett állapotban külön, fel nem
nyíló résztermésként válnak el egymástól vagy
együtt egy felrepedő tokot alkotnak, de mindkét
esetben teljesen zárt üregűek. Magjuk sima, fé
nyes felületű v. dudoros, lehet gyengén v. egé
szen hosszú gyapjas szőrű (Gossypium). Füvek,
cserjék v. fák, levelük pálhás, osztatlan v. karélyos.
Viráguk magános v. bonyolult virágzatban áll.
Kérgükben és bélszövetükben nyálkacsövek van
nak. Számos faj kitűnő rostot szolgáltat. A leg
fontosabb idetartozó génusz a Gossypium, 1. Gya
pot. Egyesek szép virágú dísznövények -.HíUscus,
Ábutilon, Althaea, Malva stb.
Malvaglia, 1. Brenno.
Jlalvales (növ.), a szabadszirmú kétszikűek
sorozata. Az idetartozók virága ciklikus, kétivarú, sugaras, de mind a három tulajdonság alól
kivétel is van. A párta és csésze 5 tagú, az utóbbi
többnyire kopácsos. Porzójuk sok, v. 2 körben
állanak s ekkor a belsők hasadtak. Termőjük 2—
sok termőlevélből áll, mindegyik levélhez 1—sok
magkezdemény tartozik 2—2 integumentummal.
Idetartozó családok: Elaeocarpaceae, Tiliaceae
(Hársfafélók), Malvaceae (Mályvafélék), Bombacaceae, Sierculiaceae.
Malvasia, Carlo Cesare, gróf, olasz művészet
történész, szül. Bolognában 1616 dec. 18., megh.
u. o. 1693 márc. 10. 1647-ben szülővárosa egye
temén az első jogi katedrát nyerte el. 1662-ben
kanonokká lett. 1674-ben adta ki 2 kötetben főmüvét, a bolognai festők életrajzait Felsina Pittrice címmel, mely a régi bolognai festészet leg
fontosabb forrásműve (2. kiadása G. Zanottitól,
Bologna 1841). 1686-ban Le pitture di Bologna
eimen, Ascoso Accademico Gelato álnéven a vá
ros művészi emlékeinek topográfiai leírását bo
csátotta közre. Utolsó müvében a régi bolognai
föliratokat gyűjtötte össze Marmora Felsinea
címmel (Bologna 1690). Költő s műkedvelő festő
is volt. Mint festőnek Giacinto Campana és Giacomo Cavedone volt tanítója.
Malvázia-bor, a Kanári-szigeteken termő leg
jobb likőr-borok egyike, az angolok Malmseynek
nevezik. L. Madeira-bor.
Malvern (Great-M.), város Worcestershire an
gol countyban, (i9ii) 16,514 lakossal, kéntartalmú
ásványvíz-forrással, fürdővel, szép hotelekkel,
amelyeket a vidék szépsége miatt is sokan láto
gatnak ; bencésapátság romjaival.
Malvern Hills, 20 Ion. hosszú dombsor Herefordshire és Worcestershire angol eountyk hatá
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rán. Természeti szépségei miatt sokan látogat
ják. Fürdői közül a legismertebb Maivem (1. o.).
Malversatio (lat.) a. m. sikkasztás.
Malvina, mint magyar írónői álnév: 1. Dukai
Takács Judit költőnő a XIX. sz. első negyedében (1.
Takács); — 2. Nkzky grófné Tarnóczy Malvina,
kinek verskötetét (1861) Arany János bírálta.
Malvinas, Las, 1. Falkland-szigetek.
Malvy, Louis Jean, francia politikus, szül.
Figeacban 1875 dec. 1. Előbb ügyvéd volt Paris
ban, 1906. a kamara tagja lett. 1911 febr. 24. a
kongregációs törvény ügyében tett interpellá
ciója idézte elő Briand második kormányának
bukását. A Monis-kormány alatt új államtitkári
állást szerveztek M. számára az igazságügyi
minisztériumban, ami a kamarában nagy vihart
támasztott. A Monis-kabinet bukása után ez az
államtitkári állás megszűnvén, M. belügyi állam
titkár, 1913 dec. kereskedelmi miniszter, 1914
márc. pedig belügyminiszter lett.
,
Mály, 1. Mihály, mérnökkari tábornok és vár
építő, szül. Szamosuj várt 1799 szept. 20., megh.Veronában 1858 aug. 9. Az osztrák hadsereg mérnök
kari osztályába lépve Majna-Frankfurtban, Eastattban és Bregenzben szolgált s erődítési tervek ké
szítésével és végrehajtásával foglalkozott. A
szabadságharc után ő készítette el Komárom új,
kiegészítő erődítési terveit. V. ö. Arménia (1892.
évf. 5. fűz.].
2. M. Sándor (kissármási), bányászati író,
szül. Csatádon (Temes vm.) 1858. Tanulmányait
a selmeczi bányászakadémián végezte. Selmeczbányán a fémkohászati tanszék rendes tanára
volt. Innen mint osztálytanácsost a pénzügymi
nisztériumba a bányászati ügyosztályhoz nevez
ték ki; később miniszteri tanácsos és az ügyosz
tály vezetője lett. 1914-ben nyugalomba vonult.
Nagyobb irodalmi munkásságot fejtett ki a hazai
és külföldi szaklapokban. Nevéhez fűződik az
erdélyi gazdag földgázmedenee megfúrása és
ebbeli érdemeiért 1911. kissármási előnévvel a
magyar nemességet nyerte.
Mályi, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, (1910)
743 magyar lak.; u. p. és u. t. Mezőnyék.
Malvinka, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri
j.-ban, (i9io) 722 magyar lak.; u. p. és u. t. Dédes.
Mályva (Malva L-, nív.), a Malvaceae család
génusza; 30 faja Európa, Ázsia, Észak-Afrika és
Észak-Amerika mérsékeltövi lakója. Karélyos
v. osztott és kerek, szögletes levelű rüvek. Virá
guk a levél hónaljában csoportosul v. magános,
ritkán fürtben áll; a csésze 2—5 hasábú, alatta
3 szabad levélből álló külső csésze is van. Por
zóik csővé összenőtt szálaikkal 1 körben állanak.
Termésük (papsajt) kerek, középen központi osz
loppal ; annyi egymagú, fel nem nyíló részter
mésre esik szét, ahány termőlevélből alakult. A
M. alcea L. 1-25 ni. magas kocsánya és csészéje
csillagszőröktől molyhos. Virága rózsaszínű, illata
nincs. Európában nagy elterjedésü, nálunk is meg
van. Gyökerével állítólag hamisítják az Althaea
gyökerét. A M. silvestris L.(erdei M., nagy papsajt)
földön heverő. Levele 5—7 karélyú, vesealakú.
Szirma visszás szíves, halvány bíborszínű és söté
ten erezett. Közönséges növény .Virága (flores mai
vae) és aM.neglecta Wallr.-éval (haslágyító fű)
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együtt a levele (fólia malvae) offloinális, amenynyiben torokfájáshoz öblítővizet készítenek be
lőle. Az utóbbi faj (kereklevelű M.) szirma hal
ványrózsaszínű v. fehér, az előbbinél jóval kisebb,
«sak kétszer akkora, mint a csésze. Az előbbivel
együtt, de főkép lakások körül fordul elő. Szintén
heverő. A M- mosvhata L. (pézsma-M.) évelő, fel
álló. Egyszerű szőröktől érdes. Levele karélyai
kétszer szárnyasán osztottak. Virága piros, kelle
mes illatú, kertben ültetik. M. crispa L., 1. Bodormályva. M.-nak nevezik az Althaea-t is (Ziliz).
Utóbbinak 15 faja Európában ós Ázsiában honos.
Elterjedt kerti fajai: Althaea rosea Cav. (mályvaJózsa, Alcea rosea L.), szépvirágú többnyári nö
vény, mely virágainak nagyváltozatosságú színpompája miatt kerteknek kiváló díszére válik,
főkép sötétlombozatú bokrok v. fenyőcsoportok
előterében. Szaporítása többnyire magvakkal tör
ténik, de tőosztással és dugványozással is lehet.
Laza, mély talajt kodvel és napos helyet. Na
gyon gyakran támadja meg a M.-rozsda (oko
zója: Pucania malvaccarum gDmbafaj). Az
Althaea ficifolia Cav.. Szibiriában, az Althaea
iMnnabina L. Dél-Európában, az Althaea officinaka L. Európa nagy részen honos. Utóbbi a fehér M.,
melynek virágját, leveleit (fólia althaeae), összeinetólt, hámozott, fehér gyökereit bő nyálkatartal
muk miatt nyákos főzetek készítésére használják,
melyek a garat, torok, nyelőcső hurutosan duzzadt,
vérdús nyálkahártyáját kis időre bevonják, védik
s így a betegnek könnyebbülést okoznak. Más
-gyógyító hatás tőle nem várható. Mellteák (spe
cies pectorales), titkos teakeverékek alkotórészét
képezi; besűrített főzetével készülnek az ú. n.
ziliztószta-szeletkék, rombikus fehér, lapos négy•szögecskék.
Mályvafélék (növ.), 1. Malvaceae.
Mályvarózsa (Althaea rosea, növ'.), 1. Mályva.
Mályvarozsda (növ.), a vadon tenyésző és ter
mesztett mályvafajokon előforduló rozsdagombátJl (Puccinia malvacearum Mont.) okozott beteg.-ség, amelynek a megjelenése a leveleken szembe
tűnő jelenség. 1869-ben került Chiléből Spanyolor
szágba, 1873. Franciaországba, később Német
országba és hazánkba is eljutott. Behurcolták ezt
•a betegséget még Afrikába és Ausztráliába is. A
kerti mályva-félék, valamint a vadon tenyésző
Maira neglerta és Malva vulgáris e betegségnek
mindenütt csaknem teljesen áldozatul esnek,
úgy, hogy az e növényeken élő rovarok is részben
•eltűnnek, részben pedig kénytelenek másféle életm dra térni. Az északamerikai hasonló mályva
betegséget egy másik gombafaj okozza (Puccinia
Sherardiana Körn.).
Mályvavirág (növ.), a Görögországban ós Kisázsiában vadon termő és kertekben gyakran ül
tetett mályvarózsa (Althaea rosea) virágja, me
lyet különösen borok s más élvezeti cikkek festé
sére használnak. E miatt e növényt és pedig annak
sötétpiros, félig teljes fajtáját több helyen, így
Németországban ós Magyarországban termesztik.
Malzel (Maid), Johann Nepomuk, német me
chanikus, szül Regensburgban 1772 aug. 15., megh.
Amerikában 1838 júl. 21. Számos zenei automata,
mechanikai készülék, szerkezet feltalálója, ame'yekközül nevét halhatatlannámetronom(\. Ütem
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mérő) nevű készüléke tette (1816). Hallókészülé
ket konstruált Beethoven számára, aki a.M. által
feltalált panharmoniunira irta Die Schlacht bei
Vittoria c. művét.
Mama és papa (v. tata), csaknem minden nép
nyelvében előforduló gyermeknyelvi szavak, me
lyek a gyermeknyelvnek leggyakoribb, mert leg
könnyebb ejtésű hangjaiból, szótagjaibúi: ma, pa,
ta, a legkönnyebb képzésmód, a kettőzés által ke
letkeztek s a szülőknek megjelölései; előfordul,
hogy pl. mama az atyát jelenti (a georgiai nyelv
ben, hol az anya neve : dada).
Mamaea, Júlia, Alexander Severus római csá
szár anyja, Júlia Domnának, Caracalla császár
anyjának unokahúga, ki nagy értelemmel vezette
egy ideig az uralmat alig 14 éves császár-tlának
nevében, midőn ezt Kr. u. 222. a katonák uruk
nak kiáltották ki. 234-ben elkísérte fiát a ger
mánok ellen Indított háborúba, de a következő
évben a lázongó katonák Mainz közelében fiával
együtt megölték.
Mamaliga (mammeliga), 1. Kukorica és Dara.
Mama padura (Mama padttrel, román), 1. Er
dei szellemek.
Mamberamo (Amberno, Rochussen), folyó
Holland-Új-Guineában, két ágban torkollik a Kap
d'Urville közelében. 1910-ben a német M.-expedició kutatta át vidékét, de forrásáig nem ju
tott el.
Mambere, a Kongó jobboldali mellékfolyójának,
Szangának főforrásfolyója Német-Kamerunban.
Mamber-keoske, 1. Kecske.
Mambre, 1. Mamre.
Mambunda, nép, 1. Maruce-Mambunda.
Mame, a maya-iudiánusok mintegy 120 ezer
nyi kettévált töredéke Guatemalában és a mexikói
Chiapasban.
Mame (ejtsd: mám), francia nyomdász-és könyv
árus család Tours-ban. Az üzletet alapította Armand (szül. 1776 máj. 18., megh. 1848 jan. 2.),
1796. és 1833. átvette Alfréd Henri Armand
(szül. 1811., megh. 1893 Toursban), az alapító tia,
meg a sógora, valamint unokaöccse Charles Ernest August (szül. 1805. Angersben, megh. 1883.
Toursban). Kiadványaik főleg iskolai, vallásos stb.
művek s több művészileg illusztrált mű. Ma az
üzlet az Alfréd fiaié.
Mameli, Goffredo, olasz költő, szül. Genovában
1827 szept. 5., megh. Rómában 1849 júl. 6. Az
ifjú Goffredo (1847 nov. 10.) irta Pratelli d'Italia,
L'italia e desta (Olaszország testvérei! Itália fel
ébredt !) kezdetű himnuszát, melyet Novaro Michele megzenésített és Garibaldi hívei mindenfelé
énekeltek. M. is Garibaldi seregében küzdött
1848—49-ben, míg ez óv jún. 3. a Villa Pamphiliben megsebezve, a szabadság áldozatává nem lett.
Részletesebben ír róla Martinengo, szül. Carrington Eveline grófnő Patriotti italiani (1890) c. mü
vében és Barrili a M. összes műveinek (Scritti
editi e inediti di G. M., Genova 1902) előszavában.
Mameluk (arab. marniuk a. ni. megvásárolt
rabszolga), 1. keleti fejedelmek rab3zolga-testőrsége, 1. Mamelukok. — 2. Az ellenreformáció
idejében a hazai protestánsok így nevezték hite
hagyott testvéreiket. — 3. A XIX. sz. hetvenes
éveiben kezdte így nevezni Bartók Lajos a kor-
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mánypárti képviselőket, a franciák nyomán (Tóth
Mamestra (aiiat), I. Bagolylepkék és Éjjeli
Béla, Síállú igék). — 4. Dél-Amerikában a inesz- lepkék.
Mamiani della Roveré, Terenzio, gróf, olasz,
ticek (1. o.) gúnyneve.
Mamelukok (arab. mamink a. m. megvásá államférfiú és bölcselő, szül. Pesaróban 1799 szept.
rolt rabszolga), keleti fejedelmek rabszolga-test 19. megh. Rómában 1885 máj. 21. 51inthogy résztőrsége. Ilyen 51. állottak a XIII. sz. óta az egyip vettaz 1831-iki bolognai felkelésben, számüzetésbetomi Ejubida szultánok szolgálatában. A Kauká kellett mennie. 1846-ig Parisban tartózkodott,
zusból és Turánból vásárolták őket össze s vitéz hol filozófiai tanulmányának élt. 1848-ban Rómába
ségükkel félelmetes hirre tettek szert. De fék tért vissza s IX. Pius pápa belügyminiszterré
telen és lázongásra hajló természetük miatt ve nevezte ki. 1857—60-ban a torinói egyetemen a
szedelmesekké váltak később uraikra. 1254-ben történet-bölcselet tanára volt. 1860-ban Cavour
megölték az utolsó Ejubida szultánt s egyik ve kormányában közoktatásügyi miniszter lőtt. Tör
zérük Eibek vette fel a szultáni címet. Ennek ténet-filozófiai müveiben a kat. egyház reformját
utóda Bibars (1260—77.) a Bachriták dinasz és a modern tudományossággal való összeegyez
tiáját alapította, mely győzedelmesen szembeszál tetését hirdette és sürgette. Ilyenek: Della rinaslott a mongolokkal ós elfoglalta a nyugati keresz cenza cattolica (Firenze 1862); La religione deli"
tények utolsó erősségeit Szíriában. A Bachritákat avvenire (5Iilano 1879); Criticá della rivelazione
1382. a Burdzsita szultánok követték, de ezek (u. o. 1880); II papato nei tre ultimi secoli (Milanoalatt már hanyatlásnak indult a M. hatalma. II. u. o. 1885). Ö indította meg 1870. a Pilosofia delle
Szelim török szultán 1517. elfoglalta Egyiptomot, scuole italiane c. folyóiratot. V. ö. Vita di Terenzioés véget vetett a 51. szultánságának. A kormányzó M. (Ancona 1887).
iHamilIaria Haw. (nöw), a Cactaceae (Kaktörök pasa mellé azonban 24 bejt helyezett a 51.
közül, hogy azt ellenőrizzék. Ezek a bejek aztán tuszfélék) család génusza Amerikában'; 300-nál
oly gazdagságra és hatalomra tettek szert, hogy a több faja van. Gömbölyű, vagy bunkó- v. oszloptörök kormányzó teljesen tőlük függött. A 51. alakú, húsos testük csavarosán elhelyezett kúpos,
hatalmát Napóleon 1798-iki egyiptomi hadjárata domború vagy szögletes részekkel borított, ezek
törte meg. A piramisok mellett vívott csatában csúcsa pedig gyapjas v. tüskés. Viráguk csöves,,
(1798 júl. 21.) nagy csapást mért rájuk s őket számos rózsaszínű, néha sárga vagy fehér szirma
hódolásra birta. 51ikor 1799. elhagyta Egyiptomot, van. Bogyójuk többnyire biinkóalakú, húsos, édes,
elvitt közülök néhányat, kik aztán testörségében többnyire kárminszinü; több fényes, fekete tartal
szolgáltak 1814-ig. A török uralom helyreállása maz ; ehető.
után Mehemed Ali kormányzó pasa a még min
Mamin, Dmilrij Narkiszovics (álnevén 8zidig lázongó M.-at egy csapással megsemmisítette. birják), orosz író és publicista, szül. 1852. áz:
1811 márc. 1. egy lakomán 470 előkelő emberü uraiban a vysino-sajtanski gyártelepen, megh:
ket kegyetlenül legyilkoltatta. A többiek Nubiába 1912 nov. 15. (2.) Szent-Pétervárott. Legismerteb
menekültek, holl820. pusztultak el. V. ö. Quatre- bek a szibiriai népek életéből vett rajzai és el
mere, Histoire des sultans mamlouks (Paris beszélései, melyek Uralskije Razskazi (Ürali el
1837—41, 4 rész); W. Muir, The Mamluks, or beszélések, 3. köt. Szent-Pétervár 1899) c. á. jelen
• '
slave dynasty of Egypt 1260-1517 (London 1896). tek meg.
Mamini, Laura Beatrice Oliva, olasz költőnő,
Mamercus (a Mars névnek oszkus v. latin
származéka), mely az Aemilius család egy ágának 51. Pasquale Stanislao jogi írónak neje, szül.
Nápolyban 1821 jan. 27. megh. Firenzébén_ \%&&
előneve lett.
júl. 17. Ines c. tragédiáját 1845. adta ki. Össze
Mamers, itáliai istenség, 1. Mars.
Mamers (ejtsd: mamer), város, 51. járás székhelye gyűjtött lirai költeményei halála után Patria ed
Sarthe francia départementban, a Dive és vasút Amore cím alatt jelentek meg (Firenze 1874).
mellett, (1911) 5658 lak., vasöntöde, vászonszövés. Életrajzát Savini írta meg. Leánya: Grazia, szül.
1843., szintén írónő, Pierantoni szenátor feleségo.
Mamertina, város, 1. MessinaRegényei közül Dóra és Lidia magyarul is meg
Mamertini börtön, 1. Carcer Mamertirms.
Mamertinusok (Mamers vagyis Mars fiai), jelentek.
Mamira, (n5v.), 1. Qoptis.
oszk eredetű campaniai zsoldosok a szirakuzai
Mamisszon-hágó, a Kaukázusban lévő 2862 m.
Agathokles szolgálatában. Halála után 5 évvel
(Kr. e. 284.) Messana (a mai 51essina) városát magas hágó az Adai Chocs D.-i lejtőjén, az Ardon
elfoglalták és rabló portyázásokból tartották völgyéből (a Terek mellékfolyója) a Rión völgyébe
fenn magukat, de Hieron király 270. legyőzte visz, rajta átvezet az osszetini hadiút Vladíkavőket és el akarta foglalni városukat, mire itt az kazból Kutaiszba.
Mamlukok a. m. mamelukok (1. o.).
egyik párt Hanno karthágói vezért, a másik a
Jtaoimae (lat.) a. m. emlők (1. o.). — Mammarómaikat hívta segítségül. A szenátus habozott,
de a római nép mégis megadta a segítséget, mely lia a. m. emlősök (1. o.). — Mammaliolitok, az
nek eredménye az volt, hogy Messana Rómának emlősáDatok fosszilis maradványai.
Namuiato-cumulus, 1. Felhőalakok.
lett a birtoka s ez vezetett nemsokára az első pún
Mammea L. (növ.), a Guttiferae család gé
háború kitöréséhez.
Mamertus, szent, viennei érsek 470 körül, nusza ; egyetlen faja, a M. americana L. (mamClaudianusEcdicius költő (1. Claudianus 2,) fivére. meifa, s.-domingói barackfa) szép magas (18—22'
Állítólag ő hozta be, illetőleg rendszeresítette az m.) terebélyes nyugatlndiai fa. Levele elliptikus,
áldozócsütörtök előtt való körmeneteket (L. Kérő nyeles, épszélü, oldalerei párhuzamosak. Virága
levélhónaljban áll, poligám, nagy, fehér v. halnapok). Emléknapja máj. 11.
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testét hosszú, barnásszínű, gyapjas szőr borította
(1. a 2. ábrát). Agyarai, melyek 4—5 m. hosszúra,
is megnőttek, SziMriában nagy tömegben fordul
nak elő s mint «elefántcsont» fontos kiviteli cik
kül szolgálnak. A M. egész csontvázai láthatók
Szent-Pétervárott, Brüsszelben, Lipcsében és %
budapesti földtani intézet múzeumában; sőt SzentPétervárott égy kitömött példányt is őriznek. Igén.
nagy menyiségbeh találták fnaradványáit a.
morvaországi Píedmóstban, ahonnan Máska
Károly egy elefántcsontból készült, diluviális
mammut-szobrot is leírt. Hazánkban Jobbágyinál
egész M.-csordát találtak a földbe temetve. Neve
zetes a M.-nak a tatai őskori telepben konyha
hulladékként való gyakori előfordulása, jeléül
annak, hogy az ősember nálunk is buzgón vadá
szott e hatalmas termetű elefántokra.
Mammut-barlang (Mammoth Gave), barlang
Kentucky északamerikai államban a Green river.
völgyében. Tavaival (Holt-tó, Lot!ie-tó), folyóival
(Styx, Echó), hosszú folyosóival, nagy sziklater
meivel (Mammoth Döme, 50 m. magas), speciális.,
állataival egész földalatti világ. A hőmérséklet
benne -(-12° C, hossza a kanyargásokkal együtt
300 km. s3 az üreg.. köbtartalma több mint 12
milliárd m . V. ö. Hovey. és Coll: Mammoth Cavó';
of Kentucky (Loulsvillé 1897).
...'J~
Mammutfa (u8v.), 1. Sequoia.
";„y
' Mammutfenyő (növi), 1. Sequoia.
"..." ';.\r
, Mammutlőpor, az északamerikai Egyesült-; \
Államokban használatos nagyszemü lőpor heve,"
melyet a hatvanas években gyártottak először. ..
Mammutsajt'ó, egy gyorssajtófajta, melyét •
Hoe-féle Lightning vagy víllámsajtó néven is"'
neveznek.
•
'.
Mamó (növ.), I., Madárcsalán.
Mamore, a Madeira (1. o.) egyik forrásfolyója.^
1. ábra. Mammut-rajz a conibarelles-i barlangból.
Mámorka (növ.), 1. Emp'etrum; M.-félék, VZ
elefántiélók (Elephaiúidae) családjába tartozó, Empetraceae.. ...
kihalt állat, mely a jégkorszakban Európát, Ázsia
Mampalon (d/nogale, állat), a Cibetmacskaés Amerika arktikus vidékeit lakta s az ősember. félék (1. o.) egyik nemé, melynek egyetlen faja:,•„
a maláji M. (G- Benneíii Gray)"
ismeretes. Jellemző reá, hogy
előzápfogai sajátszerüen meg--,
nyúltak, hegyesek és hátragöiv''
bűitek. Teste zömök, feje hosszú, -;
orra hegyes, lábai és farka na-V
,gyon rövid. Gereznája sárgás-""
barna, hasa fehéres, torka, és j
alsó ajka sötétbarna,, álla ós"
szeme fölött egy folt sárgás
fehér! Erős, hosszú, sárgásfehér
sertékből állj barkója van. Test-, n
hossza 60—65 cm., farka 15 cm.-'.'.
A Maláji félszigeten,' továbbá .^
Szumátra és Borneo vizei men- .,
tén él. Halakkal, madarakkal ".
és gyümölcsökkel táplálkozik. '
Mamre (Mambre), liget Heb- „
ron mellett, hol Ábrahám lakott; ',.
közelében a Machpela- barlang,
2. ábra. Mammut.
a patriarchák temetkező helye, :
Má'mún, Abdalláh al-, Hárún al-rasid abbaszida ..
vadászatának fontos tárgya volt. Miként a pleisz
tocén ősember franciaországi rajzai (Combarelles) khalif a fia, 813—833. uralkodott; arról híres, hogy
(1. az 1. ábrát) s a szibiriai Berezovka folyó mentén a racionalista vallásiránynak (1. Mu'tazüiták) ós .
jégbe fagyva talált M.-tetemek tanúsítják, a M. a fllozóíiának kedvezett.
vány; számos porzója, 4—2 karolyú bibéje és
2 csészelevele van. Nagy, 1 dm. átmérőt is
elérő gyümölcse barackszorű. Mammeialma a
neve. Külső vöröses sárga, nagyon keserű bőre
alatt aranyszín^ sárga, barackízű húsa s ezen belül
2 magva van. Ügy nyersen, mint különféleképen
elkészítve eszik. Virágából desztilláció útján az
eau de créole-t nyerik. Az ágakból csepegő nedv
és a gyümölcs a mammeibort (toddy) szolgáltatja.
Fáját jól értékesítik. Amerika tropikus részén
ültetik.
Mammeialma (n8v.), 1. MammeaMammeibor, 1. Mammea.
Mammeifa (növ.), 1. Mammea.
Mammon (helyesebben mámon, eredetileg
arameus szó, pénz, nyerésé ff értelemmel, tulajdon
képen az, amiben valaki bizik; gör. mamónasz),
az újszövetségi szentírásban (Máté 6,2-i és Lukács
16, 11, 13) fordul elő, mint a gazdagság meg
jelölése, melyet személyes hatalomként . meg
jelenítve, Istennel szembeállítanak.
Mammut (Elephas primigcnhis Blumb.), az
orrniányosok (Proboscidea) alrendjébe s az
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Mamuret-ül-Aziz, 1880. alakított kis vilajet időnként pontosan nyilvántartott próbák útján
ázsiai Törökországban,
az Bufrat felső folyásánál. állapítja meg; a lovakat képességeiknek meg
Területe 32,900 km!, lakossága 575,200, fővárosa felelő versenyekre nevezi, ő szerződtet számukra
Mezere. M. főbb terményei: gabona, bor, gyapjú, lovast s ha esélyüket az illető versenyben nem
bőrök ; nagy állattenyésztése van; iparcikkei: találja megfelelőnek, bánatot jelent értük. Ha a
gazda fogadó, a M. tanácsai irányítják legalább
szőnyegek, selyem- és pamutszövetek.
Mamzell, a franc, mademoiselle (1. o.) rövidí is a saját lovaira kötött fogadásait. Ha a ver
tése ; eredetileg a. m. kisasszony; később gúnyos senyistálló gazdája egyúttal tenyésztő is, a M.
értelmet nyert s most már, ezen alakjában, sértő tanácsai szerint történik tenyészállatainak páro
sítása. A M. végzi továbbá az istálló összes ad
kifejezés.
Mamzér (héb.), házasságtörésből vagy vérfer minisztratív teendőit is. A M. nem alkalmazott,
tőzésből származó gyermek, mely Móz. V. 233 hanem bizalmi ember s működéséért az elért
szerint kizáratik a zsidó felekezetből. Zsidónak eredményekben való százalékos részesedés alak
jában szokott tiszteletdíjat húzni. Ezenfelül az
M.-rel való egybekelése tilos.
Man (ejtsd: menn, v. Mannin), az Egyesült Angol istállótulajdonos legföljebb a költségeit téríti
Királysághoz tartozó sziget az Ir-tengerben, 577 meg. Sok versenyistállónak maga a tulajdonos a
km2 területtel, (1911) 50,000, túlnyomó részben M.-e. A Magyar Lovaregylet 1914 eleje óta meg
kelta eredetű lakossal. Földje legnagyobb részben követeli, hogy azok a versenyistállók, melyeket
ásványos termékekben gazdag hegyvidék, me nem a tulajdonosuk vezet, hivatalosan bejelent
lyen a szorgalmas nép a földmívelést és állat sék M.-üket.
Managua, Nicaragua közópamerikai köztársa
tenyésztést nagy sikerrel folytatja. Az éghajlat
enyhe. M. Anglia fenhatósága alatt áll, de saját ság fővárosa, a M.-tó (1. 0.) és vasút mellett,
külön törvényei vannak. A kormányt az angol (i9io) 34,872 lak., nagy kávéültetvényekkel. 56
kormány által kinevezett kormányzó gyakorolja. km. hosszú vasút köti össze Loonnal és Corinto
Közigazgatási szempontból 6 járásra (sheading) tengeri kikötővel.
Managua-tó, Nicaragua középamerikai állam
oszlik. Fővárosa Castletown, legjelentősebb helye
Douglas, 21,101 lak. M. a rómaiak birtokában ban, 64 km. hosszú, 29 km. széles, 47 m. magas
volt. Eleinte a skótok, 517. a gallusok, a IX. sz. ban, 80 m. mély, 1450 km* területű, a Tipitapa
végén a norvégek, 1266. ismét a skótok foglal (Panaloya) folyóval a Nicaragua-tóba folyik le.
ták el. 1344-ben azonban függetlenítette magát, A M.-n gőzhajók járnak. Vízéből emelkedik ki
Anglia 1765. M. uralkodóitól megvette a felségi, a Momotombito kis vulkanikus sziget; észak
1825. pedig a többi jogokat; 1829. pedig e jogo nyugati partján van aMomotombo vulkán (1830 m.l,
déli partján pedig a Masaya vulkán (1. 0.), az
kat érvényesítette is.
ugyanily nevű város közelében.
Man, súlymérték, 1. Maund.
Manakin (állat), 1. Pipra.
Man., latin növénynevek után Manetti SaveManameh, 1. Bahrein-sziqetcsoport.
rio (1723—84), a firenzei növénykert igazgatója
Manao, amerikai indiánus törzs, a Nu-innevének rövidítése. Viridarium Florentinum c.
diánusok nagy családjából a Rio Negro torkola
munkája ismeretes.
tánál.
Mana, 1. Preanimizmus és Varázserő.
Mana (Amaribo), folyó Francia-Guayanában,
Manaos (előbbi neve : Bárra do Rio Negro),
220 km.-nyi folyás után az Atlanti-óceánba ömlik. Amazonas brazíliai állam fővárosa, a Rio Negro
Manaar, 1. Manar.
mellett, (1913) 60,000 lak. Különféle állami épü
Manabi (Manábá), tartomány Ecuador dél letein (országháza, elnöki palota, posta, vám
amerikai köztársaságban a Csendes-óceán part ház stb.) kívül legjelentékenyebb épülete a szé
ján, területe 14,922 km*, 64,100 lak. Kaucsuk, kesegyháza. Van nevelőintézete fiatal indiánusok
kakaótermelés, szalmafonás és sertéstenyésztés. számára. Élénk terménykereskedelemmel. Nagy
A Chones, Tosagua és Charapoto a legnagyobb számú német telepes van itt.
Manar (Manaar), 1. kis sziget Ceylon ENy.-i
folyói. Fővárosa Puerto Viejo, 5000 lak., kikötő
partján, amelyet az 1600 m. széles M.-i szoros
helye Manta.
választ el tőle. Ny.-ra M.-tól fekszik RameszManaea (n8v.), 1. Brunfelsia.
varam sziget; kettejöket a híres Ráma- vagy
H a n a c i n , 1. Brunfelsia.
Manacor, járási székhely Mallorca spanyol Adam-hídja köti össze. —• 2. M., öböl vagy inkább
szigeten (Baleárok), 12 km.-nyire a tengertől, széles tengerszoros Ceylon és Elő-India közt;
sík földön, vasút mellett, (1910) 7970 lak.: az ismeretes a gyöngyhalászatról. Folytatása a Palk
egykori mallorcai királyok régi kastélyával. Kö óból.
Manárat, 1. Minaret.
zelében a 2 km. hosszú ú.n. Sárkánybarlang, föld
Manasse, másként Menasse (1. 0.).
alatti tóval.
Manasses, zágrábi püspök és királyi kancellár
Manageuient (ang., ejtsd : menedzsment), inté
zés, üzletvezetés, a turfon a versenyistálló veze volt 1111 táján. 1113-ban a spalatóiak őt vá
lasztották érsekké az elhunyt Crescentius helyett
tése, 1. Manager.
Manager (ang., ejtsd: menedzser) a. m. vállal s egyúttal átadták a város keleti szöglettornyát
kozó, vezető, intéző. — A lúsportban M.-nek ne Kálmán királynak, ki abba magyar őrséget ve
vezik valamely versenyistálló vezetőjét. A M. tett. M. 1115-ben a spalatói magyar őrség vezéré
válogatja meg a versenyistálló részére megszer vel az egész várost a magyarok kezére akarta
zendő anyagot; irányítja és ellenőrzi a lovak játszani olykép, hogy szept. 15., midőn a spa
tróningjét. A gondjaira bízott lovak képességeit latóiak nagy része kivonul a városból, hogy a
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Kyrieleison-hegyen lévő kápolnához zarándokol Vilaine közt, területe 6412 km , (1911) 476,119 lak.
jon, a magyar toronyból az őrség a városba tör s Járásai: St.-Lő, Avranches, Cherbourg, Coutan«gy kívül lesbe állított sereg támogatása mel ces, Mortain és Valognes; fővárosa: St.-Lő. V. ö.
lett a várost elfoglalja. A polgárok, Trauval s Lenthéric, Cötes et porta franeais de la M. (Paris
több más dalmát várossal titokban szövetkezve, 1903).
Manchester (ejtsd: mencseszter), 1. London és Liver
nagy körmenettel indultak a kápolna felé. Ekkor
a. magyarok kitörtek; de a spalatóiak rejtett fegy pool után Anglia legnagyobb városa Lancashire
veresei is előrohantak, a kirohant magyarokat countyban, a hozzácsatolt községekkel együtt
lekaszabolták, a toronyban maradottakat pedig a (1911) 714,427 lak. M. az angol pamutipar s keres
torony alá rakott tűz füstjével akarták meg- kedés középpontja és pamutbörzéje szibja meg
fullasztani, úgy hogy csak kevesen menekülhet ez árucikk árát egész Európában. A pamutfonók
tek a kívül lesben álló magyarokhoz, kik a ve mintegy 40,000 embert foglalkoztatnak ; virágzó
szedelem hírére szintén megfutottak. Elmenekült iparágak még a pamutszövés, a gép-, különösen
M. érsek is és sohasem tért többé vissza Spalatóba. lokomotivgyártás, a vas- és acélmüvek, a papír
ipar különböző ágai, a kémiai ipar, esernyőkószíV. ö. Pauler, I. 292., 602., 605.
Manastir Beocin, adók. Szerem vm. újlaki tós stb. Kereskedelmének emelésére szolgál a
•(iloki) j.-ban, (íoio) 492 magyar, szerb, német és Bridgewater-csatorna és az 1894. megnyitott M.-i
hajózócsatorna, amely utóbbi a várost kikötővá
tót lak., u. p. és u. t. Beoéin.
Manastir Besenovo, adók. Szerem vm. iregi rossá tette. Külkereskedelmi jelentőségét tekintve
<irigi) j.-ban, (1910) 353 szerb lak., u. p. Veliki Angliában a 8-ik helyenáll s kikötőjének forgalma
1911-ben 3.393,713 tonnára rúgott. M. anglikán ós
Radincl, n. t. Vridnik.
Manastir Jazak, adók. Szerem vm. iregi (irigi) kat. püspöki székhely, ezenkívül tudományos in
j.-ban, (i9io) 161 szerb lak., u. p. Jazak, u. t. tézetei által is jelentős. 1880 óta itt van a Victoria
University nevű vizsgáló hatóság; az Owen's col
Vridnik.
Manastir Kruiedol, adók. Szerem vm. iregi lege (tudományegyetem), nők számára fölállított
<irigi) j.-ban, (1910) 563 szerb lak., u. p. Krusedol, külön kurzussal; teológiai fakultások stb. Egyéb
közművelődési intézetek a 12 nyilvános könyv
u. t. Ireg (írig).
. Manastir Orahovioa, adók. Verőeze vmegye tár ; a City Art Gallery, a M. Art Museum. Na
nasiczi (nasicei) j.-ban, (1910) 16 szerb lak., u. p. gyobb színházak: a Royal, Prince's, Queen's 03 a
Prince of Wales. A számos politikai és társadalmi
és u. t. Orahoviea.
Manastir Vrdnik, adók. Szerem vmegye iregi klubon kívül van irodalmi, filológiai, botanikai és
<irigi) j.-ban, (1910) 2170 magyar, szerb és német természettudományi társasága. M. belső részei
kizárólag az üzleteknek vannak szánva; a gyárak
lak., u. p. és u. t. Vridnik.
Manaszarovar (szanszkrit Manasza-Szaro- ellenben a város szélein és a külvárosokban épül
vara), szent tó Gnari-Khorszum tibeti tarto tek. A legélénkebb forgalmú utcák: a Marketmányban, 5621 m. magasban. A kerek tó terü street, amelyben a görög ízlésben épült börze
lete 380 km2. Hindu zarándokok nagy számmal (1864—74) s a főposta áll; a Deansgate- és Morsleykeresik föl. Kékes hullámain nagy tiszteletben street. Utcái nagyobbára egyenesek. Jelentéke
tartott hattyúk úszkálnak. A hindu mitológia sze nyebb épületei: az újabb időben restaurált székes
rint, midőn az Óceán az égből leesett a Meru egyház (a XV. sz.-ból); a kat. Church of the Holy
<Kailasz) hegyre, 4 tavat, köztük a M.-t alkotta. Name; az 1868—77.1 millió font sterlingen épült
Friss vizét issza Siva, midőn a Meru csúcsán ül. városház; a Free Trade Hall 6000 ember befoga
dására alkalmas nagy teremmel, ahol a hang
JManatus (inat), 1. Szirénák.
Mancando (olasz, ejtsd :mankandó), a zenei elő versenyeket is tartják; az esküdtszóki palota
adás dinamikai jelzéseinél használt műszó ; a. m. (Assize Court) a Great Ducie-streetben ; a vásár
• halkítva, csöndesebben. Szinonimája: a szintén csarnok a Water-streetben és a Town-Hall Salfordban. Emlékszobrai közül jelentősebbek: a
gyakran használt calando.
Man-ce (kinai, a. m. «déli barbára), a déli vidé Wellingtoné, Cromwellé (bronzból), Peelé, Watté
kek nem kinai lakosságának a kinai neve, álta stb. Parkjai: a Peel-, Seedley-, Ordsall- stb. park.
lában a nem mandzsukat jelölik evvel a névvel. M. alkalmasint a rómaiak Mancuniumából kelet
Mancha, La (ejtsd: mancsa), Cervantes Don kezett. 1301-ben kapott addigi urától, Gresley
Quijote-jából ismeretes vidéke Spanyolország Tamástól városi jogokat. A XVI. és XVII. sz.-ban
nak ; a Sierra Moréna és Montes de Toledo közt bevándorolt németalföldiek vetették meg szövő
K.-nek a Cuencai-hegyekig és a Sierra de Alca- iparának alapját. 1720-ban csak 10,000 lakosa
rázig nyúlik. Hossza 300, közepes szélessége 185 volt. 1819-ben forradalomnak volt színhelye.
km. A La M. magában foglalja Ciudad Reál tar 1830-ban a gabonatörvények elleni mozgalom
tományt, Toledo K.-i, Cuenca DNy.-i, Albacete innen indult ki. Főkép a vasutak és csatornák
ÉNy.-i ós Guadalajara egy kis részét. Kitűnő bort kiépítésének köszöni gyors felvirágzását. V. ö.
Reilly, Hist. of M. (1861); Hayes Reminiscences
termel és higanybányái is vannak.
Mancha Reál (ejtsd: mancsa reál), város Jaen of M. (1905).
spanyol tartományban, (1910) 6300 lak., gabona2. M., több északamerikai város neve: a) M.,
és olajtermeléssel.
Hillsborough county fővárosa New Hampshire
Manche (ejtsd: máns), 1., tengerszoros, 1. La államban a Merrimak mellett, vasúti csomópont,
Manche.
(1910) 70,063 lak. Villamos müveit a Merrimak
2. M., département Franciaország ÉNy.-i részé Amoskeag-vízesései hajtják, igen fejlett pamut
ben a La M., Calvados, Orne, Mayenne ós Ille-et- szövő ós cipőgyáripar. — b) M., város Virginia-
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ban, a James mellett, Richmond külvárosa, (1910) burgi lelkész; a prot. egylet egyik vezéregyéni
10,000 lak., gyáriparral. — c) M., város Connec sége. Főbb munkái: Das Christentum und die
ticut állam Hartford countyjában, a Hockanum moderné Weltanschauung(2.kiad.,Bremenl882);
mellett, (1910) 13,641 lak., selyem-, gyapjú- és pa-. Die Heiligen, Bin Beitrag zum geschichtlii hen
Verstándnis der Offenbarung Johannis (Leipzig
pirosgyártás.
Manchester (ejtsd: mencseszter),angol grófl(1626), 1887); Der Christus Michelangelos... in Rom.
majd (1719) hercegi cime a Montagu családnak, (Hamburg 1898).
mely Hódító Vilmos idejéből származtatja magát.
Mancinellafa (n»v.), 1. Hippomane.
Mancinelli (ejtsd: —csineiü), Luigi, olasz zene
Nevezetes tagja: Edward Montagu, Kimboíton
lord, M: -grófja., szül. 1602., megli. 1671 máj. 5. szerző ós karmester, szül. 1848 fébr. 5. OrvietóAtyja Sir Henry Montagu (megh. 1642.) I. Ja ban. 1881-ben a bolognai Liceo íilharmonieo igaz
kab és I. Károly idejében a titkos tanács eln'óke gatója és a színház karnagya, 1886—88-ig a lon
és titkos pecsétör volt. Ő 1640 óta az ellenzék doni Drury Lane karmestere, 188S. Madridban kir.
egyik vezére volt s 1642. azon hat parlamenti karnagy lett. Operái: Isora di Provenza (1884);
tag közé tartozott, kiket I. Károly a parlament Paolo e Francisca (1907); Hero és Leander (1896) •+
termébe hatolva személyesen akart elfogatni. A oratóriumok: Isaia (1897); San Ágnese (1905).
Mancini (ejtsd: mancsíui), 1. olasz nemesi család,
polgárháború kitörésekor a parlamenti sereg
egyik vezére lett. 1644. Marston-Moornál le mely Mazarin bíborossal való rokonsága által
győzte Ruprecht herceget, a király unokaöccsét, Franciaországban nagy tekintélyre és gazdag
de a neicburyi csata után meghasonlott Crom- ságra emelkedett. M- Michele Lorenzo és Ma
wellel és elhagyta a sereget. Cromwell uralma zarin ifjabb húgának gyermekei voltak: Phialatt visszavonultan élt, de aztán nagy része volt lippe Julién, Nevers hercege; Laura (szül. 1636.,
II. Károly visszahívásában. — A család jelenlegi megh. 1657), Mercoeur herceg neje; Maria{sznl..
feje William Drogo Montagu, M. 9-ik hercege, 1639., megh. 1715), ki egyideig XIV. Lajos ked
szül. 1877 márc. 3., nőül vette 1900. Zimmer- vese volt, azután 1661. Colonna hercegnője lett;
mann Helénát, egy amerikai milliomos leányát. Olympia (szül. 1640., megh. 1708) SzavújaiJenő
herceg, a híres hadvezér anyja ; Hortensia (szül.
Manchesterbarna, 1. Bismarckbarna.
1640., megh. 1699), Meilleraye-Mazarin herceg
Manchesteri bársony, 1. Bársony.
Manchesteri hajózó-csatorna, 1894. megnyi neje, kit azonban 1688. elhagyott. V. ö. Renée,.
tott csatorna Manchester város ós az ír-tenger közt Les niéces de Mazarin (Paris 1858, 5. kiad.).
oTX km. hosszú, fenekén 36 m. széles és 7'9 m. 2. M., Pasquale Stanislao, olasz államférfiú, szül.
mély, 4 hatalmas zsilippel. Manchester és Salford- Castel Baroniában(Ariano mellett) 1817márc. 17.,
nál épített dokkjai 8-4 km. hosszúak, 42 ha. víz-, megh. 1888 doc. 26. 1848-ban tagja lett a nápolyi
felülettel. Manchester ezáltal Lancashire, Derby, parlamentnek; 1849. pedig Torinóban a nemzet
Stafford és Yorkshire 151 gyártelepének kikö közi jog tanszékét kapta. 1860-ban képviselővé
tőjévé vált. A csatorna építését 1887. kezdték meg választották, a balpárthoz csatlakozott s 1862.
rövid időre közoktatásügyi miniszter lett. 1872
és 370 millió K-ba került.
Manchesteri iskola, eredetileg politikai párt óta a római egyetemen tanított. 1876—78-ban,
(Manchester-párt) volt, mely a gabonavámok igazságügyi és közoktatásügyi miniszter volt és
ellen vette fel a küzdelmet Angliában. Neve onnan keresztülvitte az iskolakényszerről szóló törvény
ered, hogy a mozgalom kiindulópontja és főszék- javaslatot. 1881—85-ig a külügyi tárcát birta a.
helye Manchester volt. A közgazdasági írók és Depretis-kabinetben.—Felesége, Laura Beatrice,.
gyakorlati közgazdák közül azokat nevezték a családi nevén Oliva, ismeretes költőnő, szül. Ná
M.-hoz tartozóknak, akik a teljesen szabad keres polyban 1821 jan. 27., megh. Firenzében. 1869 júl.
kedelmet hirdették és tiltakoztak az államnak 17. Ines című tragédiája 1845. jelent meg, össze
gyűjtött lírai költeményeit halála után Patria ed
bárminemű beavatkozása ellen.
cím alatt adták ki (Firenze 1874). Leányuk,
.Manchesterizmus, 1. Manchesteri iskola és amore
Grazia, szül. 1843., szintén írónő, Pierantonl
Állami beavatkozás.
római egyetemi jogtanár felesége. Regényei kö
Manchester-lángzók. Régebben használt két- zül
Dóra és Lidia magyarul is megjelent.
lyukú világit jgázlángzók,melyeknekalakjátmáig
Mancipatio (lat.), szószerint a. in. a kézzel
az acetilénlángzók őrizték meg (1. Gázlángzók és
való megfogás (mancipare a. m. mami capere). A.
Gázvezeték, a hozzátartozó képmelléklettel).
rj.-ban M. a régi jogrendszer egyik tulajdonátru
Manchester-párt, 1. Manchesteri iskola.
házási módja, mely abban állott, hogy a tulajdon
Manchestersárga, 1. Dinilronaftolok.
UaiM'liette (franc, ejtsd: maHsett), 1. kézelő, szerző öt tanú és az ú. n. mérlogtartó (libripens)
különálló vagy pedig az ujjassal egybefüggő jelenlétében egy pénzdarabot tartva kezében az
ruhadarab, sima, kikeményített gyolcsból vagy átruházandó dologról ezt monda : «hunc ego hofodrosán, avagy csipkeszerüeu kikészítve; az minem (v. hanc ego rem) ex jure Quiritium meum
utóbbit nagyon hordták XIV. Lajos idejében. — 2. esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaqueA virágbokréták papiros vagy selyem tartóját is libra» (ezt a rabszolgát, v. tárgyat a jus civile
M.-nek hívják. — 3. M., a gépészetben lágyabb alapján enyémnek mondom s ezt megvásárlom
ércből (vörösréz), gyakrabban bőrből készült pe ezzel a pénzzel ós mérleggel), erre a pénzdarabbal
rem, mely az egyszerű dugattyúk és a henger fala megüté a mérleget s a pénzt mintegy ár fejében
átadta az átruházónak (Gaius, Inst. I. 119.).
közti hézagot légmentesen kitölti.
dolgok, melyeket római polgár a jus civile
Manchot, Kari Hermann, német prot. teoló Voltak
szerint
érvényesen csakis M. .útján szerezhetett
gus, szül. Niddában 1839 szept. 3.1883 óta ham
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meg, ezeket res mancipi-nek nevezték, ellentét
ben a res nec mancipi-vel, melyeket a M. mellő
zésével egyszerű formátlan átadás (traditio) út
ján is át lehetett ruházni.
itlaiicipü (lat.), 1. Rabszolgaság.
Mancipium (lat.), függőségi viszony, mely
ben szabad emberek — tehát nem rabszolgák —
állottak ahhoz, akinek hatalmába őket az atyai
hatalomnak (patria potestas) v. férji hatalomnak
(manus) addigi birtokosa átadta. A hatalomba adás
mancipatio (1. o.) által történt. A M.-ba adás legtöbbnyire csak színleges volt arra a célra, hogy
az, akinek az atya a gyermeket hatalmába adta,
a gyermeket hatalmából elbocsássa (emancipatio,
manumissio) s így a gyermek önjoguvá váljék,
vagy pedig, hogy ettől a személytől a gyermeket
az, aki a gyermeket örökbefogadni kívánta, ma
gának követelje s ez úton a mancipatio az örök
befogadás eszközekép szerepelt.
Manco (olasz), kereskedelmi műszó a hiány
jelölésére akár árúban, akár pénzben.
Mancone-kóreg (n8v.), 1. Erythrophloeum.
Mancs, csülök vagy köröm, a páros ujjú álla
tok ujjbegye, melyen a bőr hámrétege a szaru
tokká alakult át. Lónál patának nevezik. Házi
állataink közül a szarvasmarhának, juhnak, kecs
kének és sertésnek két ujja (a 3. és 4) érintkezik a
talajjal; azonkívül a bokán két durványos ujj van
(a 2. és 5.), melyet fükörömnek, illetőleg fattyúkörömnek neveznek. A M. szarutokján a szarufalat, a szarutalpat, a sarokvánkost és a két M. kö
zött a hasítékot különböztetik meg. A M.-alaku
lások közül ismeretes a meredek és laposa, terült.
Istállózőtt állatok M.-án a szaru megnő és ennek
folytán az ú. n. papucs-köröm jön létre.
Mancunium, katonai erődítmény, melyetKr. u.
48-ban a 20. római légió Britanniában alapított.
Ma Manchester áll helyén.
Mand, kereskedelmi mérték, 1. MamidMánd, kisk. Szatmár vmegye fehérgyarmati
j.-ban, (i9io) 359 magyar lak.; u. p. és u. t. Nagy
szekeres.
Manda, sziget a keletafrikai partvidéken, a
Tana torkolatától északra, Brit-Keletafrikához
tartozik.
Mandal, kikötőváros Kristiansand norvég tar
tományban, (i9io) 3469 lak., gőzmalommal, gőz
fűrésszel és élénk fa- és halkereskedéssel.
Mandaleh (Mandalay), a régi Ava királyság
nak és a későbbi független Birmának, jelenleg
Felső-Birmának fővárosa, (1911) 138,299, nagyobbára hindu lak. Ipara nagy, különösen szépek
selyemszövetei, fa- és olefáncsontfaragásai. Egy
kori királyi palotái a város nagyrészével 1892.
leégtek.
I l a n d a m u s (lat. a. m. parancsolunk), az angol
legfőbb bíróságnak (King's Bench Division of the
High Court) a király nevében kiadott parancsa.
Főleg közérdekben használják közjogi jellegű
jogok és kötelességek érvényesítése, illetőleg tel
jesítése érdekében, valamint közhivatalnokok ál
tal sértett magánjogok megóvása céljából. Kibo
csátásának a fél kérelmére csak akkor van helye,
ha más perorvoslat nincs. M. ellen jogorvoslat
nak helye nincs.
Mandan, nép, 1. Dakota.

—

Mandello

Mandara (Vandala), vidék Közép-Szudánban,
Bornutól D.-re. 1893 óta felerészben az angol és
felerészben a német érdekkörbe tartozik: Nagyobbára sűrű erdőkkel borított hegyek takarják.
Lakóinak számát 250,000-re becsülik.
Mandarin, elferdített alakja a szanszkrit marttrin (a. m. tanácsadó, miniszter) szónak, amely
amaláj nyelvben használatos, s a saját, valaminta
kínaiak tisztviselőinek méltóságát jelentette; en
nek a fogalomnak a kinai nyelvben a kuan szó
felel meg.
Mandarin (n8v.), 1. Oitrus.
Mandarinolaj, a Citrus nobilis (mandarin)'
friss gyümölcsének héjából sajtolt illanó olaj.
Mandarin-porcellán, keletázsiai porcellán,
melyen többnyire kinai mandarinok vannak áb
rázolva.
Mandarin-réce (Aix galericulata), a Lúdalakuak rendjébe, a Kacsafélék családjába tartozó
kinai madárfaj. Nyaktollai gallérszerüen meg
nyúltak és éleink vörösesbarnák, feje fémfényü
zöld, mellén két feketén szegélyezett folt van,
csőre piros. A nőstény egyszínű szürke.
Mandarinsárga (naftolsárga), az ú. n. azofestékek csoportjába tartozó mesterséges festék.;
M a n d a t o r (lat.) a. m. megbízó, meghatal-;'
mázó. L. Megbízás.
Itlandatsverfaltrén (ném.), az osztrák per
rendtartásban a fizetési meghagyásnak (1. 0.) meg
felelő eljárás, amely szerint a hitelezőnek okirat
tal bizonyított egyoldalú előadására az adóshoi'
fizetési meghagyást bocsátanak ki. L. Meghagyá
sos eljárás.
•..';.
'.•'!*
Maiidat t e r r i t o r i a l (franc.) 1. Assígnata.
M a n d á t u m (lat.), 1. a. m. megbízás, meg
hatalmazás (1. Megbízás). " M. qualificatum á
római jogban a. m. hitelezési megbízás, melynél
fogva valakit azzal bízunk meg, hogy harmadik
személynek hitelezzen; a megbízó ez esetben a£
actio mandati contraria útján vonható felelős-'
ségre, ha a harmadik személy nem fizet (1. még
Receptum argentarii ésffitelezésre szóló meg-,
bízás). — 2. Á római jogban a császárság ko
rában a császári rendelet (constitutio principis)
egyik neme, mely közhivatalnokot utasít vala
mire. — 3. A kánonjogban a lábmosás (1.0.) szer
tartása. — 4. M. a. m. meghagyás, 1. Fizetési
meghagyás. — 5. M. a választójogot illetőleg
a. in. megbízólevél, 1. Képviselőválasztás.
Mandavi, kikötőváros, 1. Mandvi.
M a n d e l (nem.), a darabszámra eladott árúk
nál 15 darabot jelent. 4 M. = 1 sokk.
Mandel, Eduárd, német rézmetsző, szül. Ber
linben 1810 febr. 15., megh. u. 0.1882 okt. 20.
A legkiválóbb a XIX. sz.-beli reprodukáló német
rézmetszők közül. Igen sok rézmetszetet készí
tett régi, főleg olasz mesterek festményei után,
így Rafael után a Colonna- és Panshanger-féle
Madonnák, a Madonna della Sedia metszetei valók
tőle. Leghíresebb műve a Sixtus-féle Madonna
nagy metszete.
Mandelli Dávid, 1. Menteli.
Mandello, 1. Gyula, nemzetgazdasági író, M.2.
fia, szül. Eannersdorfban 1868 febr. 7.1893-ban a
budapesti tudományegyetemen, 1907. a műegyete
men magántanári képesítést nyert. 1900-ban a
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pozsonyi jogakadémián a nemzetgazdaságtan, a
pénzügytan és pénzügyi jog rendes tanárává ne
vezték ki. 19Í0-ben mint az új egyetemek elő
adója a kultuszminisztériumba került. 1914-ben
a budapesti műegyetemen az alkalmazott köz
gazdaságtan és statisztika rendes tanára lett.
1912-ben megkapta az udvari tanácsosi címet. A
hazai és külföldi folyóiratokban és gyűjtemé
nyes munkákban megjelent munkáin kívül főbb
művei: Az ipari kartelekről (Budapest 1891);
A valutaváltoztatás jogi jelentőségéről (u. o.
1891); Anglia királyi igazságszolgáltatása a
XI—XlV. században (u. o 1895); Mezőgazda
sági munkabérstatisztika (u. o. 1902); A tör
té?^ ár- és bérstatisztika feladatáról és mód
szereiről (u.o. 1902); Adalékaközépkori munka
bérek történetéhez (u. o. 1902); Szociálpolitikai
programm (u. o. 1905); Magyarország, Ausztria
•és a Németbirodalom bűnügyi statisztikájának
főbb eredményei a XIX. század utolsó negye
dében (u. o. 1905). Egyik szerkesztője volt a Köz
gazdasági Lexikonnak; szerkesztője (1901 óta) a
Közgazdasági Szemlének.
2. M. Károly, közgazdasági író, szül. Győrszigeten 1829 júl. 22., megh. Budapesten 1906
szept. 27. 1850-ben bölcsészetdoktori, 1852. Karlsruheban vasútmérnöki oklevelet nyert. A hat
vanas években Magyarországon vasútépitkezéssel foglalkozott, majd 1871—1895-ig a Pester
Lloyd közgazdasági rovatvezetője volt. Szá
mos közgazdasági tanulmánya jelent meg napi
lapokban és folyóiratokban. Főbb munkái: Viszszapülantások Magyarország közgazdaságának
fejlődésére (németül: Rückbíicke auf die Entwickelung der ungarischen Volkswirthschaf t cím
mel és 1893-tól fogva magyar és német nyelven
24 köt., 1871—95); Erkölcstan és mennyiségtan
az érték-elméletben (Budapest 1878); Gegen
Jesuitismus und Casarismus in der Volkswirthschaft (Berlin 1881); Studien über Ungarns
Staatsvermögen und Staatebudget (u. o. 1886);
Über Ungarns Einkommensteuer (u. o. 1887);
Ungarns Handel mit Deutschland (Jena 1888);
Ungarns Finanzlage nach den Staatsbudgets pro
1889—92, továbbá 1893, 1894 (Stuttgart 1892,
1893,1894); Lo commerce, l'industrie et le ré
gime des transports en Hongrie (Paris 1891).
Mande-nyelvek, egy néger népcsalád nyelvei,
melyek közül nevezetesebbek a mandingo, a bam
bára, szuszu és vej. Az észak-atlanti Szudánnyelvcsoporthoz tartoznak. V. ö. Steinthal, Die
Mande-Neger-Sprachen (Berlin 1867).
Mander, Kard van, hollandi író és festő, szül.
Muelebekeben (Flandria) 1548., megh. Amster
damban 1606 szept. 11. Előbb bibliai szomorú
játékokat irt, később rímes leveleket, olégiákat,
egyházi énekeket és egy tankölteményt a művé
szetről. Festményei közül néhányat Amsterdam
ban a Rijksmuseumban láthatni. Úgy költésze
tével, mint festészetével iskolát alapított; mint
festőnek legjelentékenyebb tanítványa Frans Hals.
Mandeusok, vallásfelekezet alsó Babiloniában
(Vaszit és Bazra területén) és a szomszédos perzsa
Kuzisztánban. Jelenleg mintegy 1500 lélek. Hely
telenül János-keresztényeknek is nevezik, ük ma
gukat a más vallásuakkal, kivált a mohamme-
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dánu:okkal szemben szubbá-nak (keresztelők) ne
vezik, hogy őket a koránban (Szúra 5, 73) emlí
tett szabiusoknak (innen az egész vf. szabiizmus)
tartsák. Egyik szent könyvük nazarénusoknak
mondja őket. A M. az arab nyelvet használják,
de régi vallási irataik egy sajátságos, a szír
nyelvhez legközelebb álló dialektusban vannak
irva. Vallásuk a gnosztikus dualizmuson alapszik.
Erkölcsi tanításaik a tíz parancsolatban gyökerez
nek. A M.-ról írtak: Petennann, Reisen ím Orient
(Leipzig 1861); Brandt, Die mand. Religion (1889);
u. a., Mand. Schriften (1893); Pognon, Inscriptions
mandaítes etc. I., II. (1898).
Mandeville (ejtsd: mandvü i), 1. Bemard de, angol
író, szül. Dordrechtben, Hollandiában 1670 körül,
megh. Londonban 1733. Hollandiában tanult,
mint orvos Londonban élt, de írói tevékenységet
is fejtett ki, különösen röpirataival tűnt ki. Ezek
nagyrésze feledésbe merült, kivéve a híres Fable
of the bees, or private vices made public beneüts
(1723), mely bővített kiadása The Gambling Hive
(1714) c. költeményének; benne egy bűnös méh
kas történetét mondja el, melynek jóléte a bű
nein alapult s tönkre ment, midőn erényes lett:
a rossz épp oly szükséges az állam virágzásához,
mint az éhség az emberek boldogulásához. Nagy
támadásokban is volt része. V. ö. L. Stephen,
Essays on freethinking (London 1873).
2. M. (Maundeville, Montevilla), John de,
angol utazó, szül. St. Albansban 1300 körül,
megh. Lüttichben 1372 nov. 17. 1327-ben el
hagyta szülővárosát, Franciaországon keresztül
a Szentföldre ment s azután az egyiptomi szultán,
majd állítólag a kathai (Kina) khán szolgálatába
lépett; 34 évi kóborlás után hazatért és megírta
utazásait. M. munkája hamisítvány, mert ő csak
Egyiptomban volt s amit a többi országokról ír,
úgy szedte össze régibb kéziratokból; de müve
mégis nagyon elterjedt, mert érdekes és válto
zatos ; már a XV. sz.-ban többször lenyomatták
franciául, angolul, olaszul, spanyolul, németül,
latinul stb. V. ö. Bovenscheit, Untersuch. üb. J.
v. M. und die Quellén seiner Reisenbeschreibung.
(Zeitschr. der Gesellschaft für Erdkunde zu Ber
lin 1888); Vogels, Untersuchungen über M. (Krefeld 1891).
Mandi, angol hübérállam Brit-Indiában, a
Himalája déli lejtőin, 2917 km2 területtel, (1911)
181,000, nagyobbára hindu lak., Biasz-M. fő
várossal (6000 lak.). Melegforrásokban, kősóban
és vasban gazdag vidék. Terményei: rizs, kuko
rica, cukornád és dohány.
Mandibula (lat.), 1. a gerinces állatok alsó
állkapcsa, 1. Állkapocs ós 2. az ízeltlábúak (1. o.)
első szájrészpárja, 1. Szájrészek.
Mandingo (mandinka, maliinké), nagyon el
terjedt, mintegy nyolc milliónyi szudánnégor nép
ÉNy.-i Afrikában. Egy részük már a XIII. sz.-ban
az iszlám vallásra tért. A XV. században a nagy
Melle birodalom a Niger felső hajlásában meg
dőlt, midőn a tuaregek Timbuktut -elfoglalták.
Ekkor Szenegambián keresztül, hol a szarakole
(szoninke), bainbarra, szuszu stb. törzset leigáz
ták, Libériáig nyomultak elő s a joloffokat szin
tén rabjaikká tették. A M.-k jelenleg Manding,
Bűre és Bambuk tartományokat, Libéria hátsó
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részét (főváros Muzardu), Kaarta és Szegu tar
tományokat lakják. Testszínük sötét-barna, a
szoninke törzsé vörösbe játszik. A M.-k kezében
van a szudáni kereskedelem javarésze Timbuktntól a Sierra-Leonáig és a Benin-öbölig, emel
lett iparosok, sőt földmlvesek is. Legnagyobb
részt muzulmánok. V. ö. Steinthal, Die MandeNeger-Sprachen (Berlin 1867); Bamba-ud, Une
mission au Senegal (Paris 1900); Mei/er, Staatenbildungen desM.-Sudans (Gotha 1897).
Mandioka (n8v.), 1. Manihot.
Mandjelos, adók. és pk. Szerem vármegye
mitrovicai j.-ban, (1910) 1502 lak., u. p. és u. t.
Calma.
Mándok, nagyk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban, a
járási szolgabírói hivatal székhelye, (1910) 3106
magyar lak., vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és telefonállomással, van takarékpénz
tára, hitelszövetkezete, alsófokú ipariskolája, gőz
malma és szeszgyára, gr. Forgáeh-féle ménese,
tehenészete és juhászata.
Mándoky Béla, színész, szül. Pankotán 1839
szept. 17. 1860-ban lett színész. Pályája java
részét Debreezenben töltötte, hol igen népszerű
volt. A régi patetikus szavaló-iskola egyik jeles
tagja volt. Főbb szerepei: Hamlet, Bánk bán,
Marót bán, Sheridan stb. Színi emlékeiről köny
vet is irt: Emléklapok (Debreczen 1891).
Mandola, 1. Mandula.
Mandula (mondóra, bandora), középkori
hangszer; alakját Virdung és Praetorius müvei
ből ismerjük. 4—6 pár húrja alacsony nyergen
nyugszik. Hangnyílása kerek, mozaik-betétekkel
gazdagon körítve. A M.-ból alakult ki a jóval
kisebb olasz mandolin (1. 0.).
Mandolato, márványfajta.
Mandolin, a lantok csoportjába tartozó húros
hangszer. Főtipusánál jellegzetes az erősen dom
ború rezonátorlapja, ovális hangnyllása, rövid
fogólapja, rajta elhelyezett érintőkkel. Négy pár
dróthúrját úgy hangolják, mint a hegedűét
(gg—djdj—a,aj—e3es). A húrok megpenditésére
szaruból, halcsontból v. fakéregből készült plektrum (penna) szolgál. A M. elődje a pandurina
v. mandola (1. 0.), melynek kicsinyítéséből ala
kult ki. A XVIII. sz. folyamán Olaszországon
kívül is elterjedt műkedvelő hangszer, mely az
operairodalomban csak kolorisztikus célzattal
bukkan fel Grétry, Mozart (Don Jüan) és Verdi
(Otelló) müveiben. Számos változata közül a
következőket sorolhatjuk fel: mandolino fiorentinó (hosszú nyak, 5 húrpár), mandolino genovese
(szélesebb nyak, 6 egyes húr), mandolino milanese (háromszögalakú szekrény, hátrahajló csiga,
6 bélhúr), mandolino napoletano (rövid nyak, 4
dróthúr), mandolino padovano (keskeny szek
rény, 5 húrpár), mandolino romano (magas nye
reg, kerek hangnyílás, 4 pár dróthúr), mandolino
siciliano (a legnagyobb valamennyi faj között,
háromszoros húrozattal). A vonós mandolin
(bowed mandoline) az északamerikai EgyesültÁllamokban dívó, laposszekrénytí húros hang
szer, hosszú nyakkal és félholdalakú hangnyílá
sokkal.
Mandora, középkori hangszer, 1. Mandola.
Mandore, régi indiai város, 1. Dzsodpur.
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Mandorla (olasz) a. m. mandula. Az építő
művészetben hegyes-szögű ékítmény ajtók, ab
lakok, fülkék fölött. A festészetben 1. Dicsfény.
Mandra, a kolostor görög neve.
Mandragóra Juss. (n«v.), a Solanaeeae (Ebszőllőfélék) család génusza; 4 faja a mediterránvidéken és a Himaláján van elterjedve. Száruk
rövid, levelük a gyökérfőröl emelkedik, osztatlan,,
legfeljebb karélyos (1. az. 1. ábrát). Viráguk töl
cséralakú, a
pártaöhasábú
karimával.
Termésük bogyó.Gyökerük
nagy,húsos,ré-'
paszeríí, a kö
zepétől gyak
ran 2 ágú;
gyenge szőrszerű gyökér
rostok borítják; bábuhoz
vagy az ember két lábá
hoz hasonlít s hajdan hí
res babonás szer volt. A
M. officinarum (L.) Vis.
(álomhozó fű) mediter
rán vidéki. Pártája zöl
dessárga. Hatása altató.
Levelével sebet csillapí
tanak, némely keleti nép
dohány gyanánt szívja.
Régen azt tartották, hogy
gyökere láthatatlanná te 1. ábra. Mandragóra.
szi az embert, viselték
is magukon boszorkányrontás ellen. Ásásánál bi
zonyos szabályokat kellett megtartani, mert kü-.

2. ábra. Mandragora-gyökérből faragott alakok.

lönben v. eltűnt a M. v. olyan borzadalmas lárma
keletkezett, hogy az ásó ember ijedtében szörnyet
halt (Shakespeare). A középkorban a germánok
nál ez a babona még tovább szövődött. Ember
formára faragták ki (1. a 2. ábrát; alraungyökér,
alrunika, 1. Alraunok). Gyökeréből bájitalt ké
szítettek.
Mandrake (n»v.), 1. Podophyllum.
Mandrill (Papio maimon L., áiiat), a Cerkófmajmok (1. o.) egyik faja. Feje idomtalan; szem
öldökívei erősen kiduzzadok; arcorra szöglete
sen előre nyúló; cinóber-vörös orrának két olda- -
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Ián egy-egy hosszúkás .kékszínű és hosszában világossárga vagy szalmasárga színű olaj, igen
feketével barázdált duzzadás dagad ki; fülei fe kellemes ízű s majdnem szagtalan; hígabb mint
keték, mögöttük szürke folttal. Háta sötétbarna, az oliva- (tábla-) olaj, de könnyen avasodik; majd
.zöldesbe játszó; hasa fehéres ; szakálla citrom nem tiszta oleinből áll és csak igen kevés zsír
sárga. Nagy fargumói kékek, pirosak. A ílatalok savakat tartalmaz. A M.-olajat a parfümériában,
világosabbak. Hossza 1 m., farka 3 cm., vállma szappangyártásban és orvosilag használják. A
gassága 60 cm. Hazája Nyugat-Afrika, Guinea. keserü-M.-olajat a likőrgyártásban, orvosilag és
A majmok legrútabbja. Fiatalon megszelídíthető. különösen az olcsóbb szappanok szagosítására al
Állatkertekben gyakori.
kalmazzák ; utóbbi célra újabban a nitrobenzollal
Mandrin, orvosi műszer, illetőleg segédeszköz, (mirbanolaj) pótolják.
rendesen vastagabb, hajlékony ós ruganyos fém
Mandula (tonsilla, antiades), az anatómiában
szálból v. halcsontból készül és puha, ruganyos, nagyobb nyiroktüszőcsoportokból álló szervek
nem ellenálló katéterbe (1. o.) vagy hasonló mű jelölésére használatos név. Elsősorban említendő
szerbe (gyomorcső stb.) behelyeztetik, hogy ez a két tonsilla palatina, a közönséges értelemben
egyébként nem merev eszközöknek a bizonyos vett mandula, amelyek a szájüreg és garat hatá
körülmények között megkívánt alakot és ellen rán két oldalt, a szájpadlás redői között feküszálló képességet megadja (szűkület esetén). Ha ily nek. Feljebb, a garatnak az orrüreggel közlekedő
módon a katéter a szűkületen átvezettetett és pl. részében van a garatmandula (tonsilla pharyngea),
a, húgyhólyagba ért, a M.-t kihúzzák, a katéter melynek krónikus gyuladása az ú. n. adenoid ve
helyben marad és nemcsak a vizelet levezetését getációt hozza létre. Kétoldalt a fülkürtök bebiztosítja, hanem a szűkület tágításában is közre nyílásánál van a két t. tubaria. L. még Manműködik.
dulagyuladás.
Mandrita (a gör. maridra [kolostor] szótól) a. m. Mandula-barack (o6v., Amygdalus persicoszerzetes; 1. még Archimandrita.
amygdala Rchb. vagy persicoides Ser.), ritka
Mandry, Gustav, német jogtudós, szül. Wald- kerti fajvegyüléke a mandulának meg az őszi
.seeban (Württemberg) 1832 jan. 31., megh. Tü- baracknak, kivált Franciaországban. Gyümölcse
bingenben 1902 máj. 30. Bírói hivatalt viselt, ehető.
majd 1861. rendes tanár lett a tübingeni egyete
Mandulafa (AmygdalusL.,afa.), a róla nevezett
men. Tevékeny részt vett a német polgári tör család cserjéje v. alacsony fája, Európában és ha
vénykönyv előkészítésében. Főbb munkái: Über zánkban a termesztetteken kívül egy faja (törpe M.)
Begriff u. Wesen des Peculium (Tübingen 1869); vadon él. Levele hosszas, lándzsás, virága a lonibDas gemeine Familiengüterrecht mit Ausschluss fakadást közönségesen megelőzi, az ágból oldal
des ehelichen Güterrechts (u. o. 1871—1876, 2 vást 1—2-ként nő; csonthéjas termésének külső
köt.); Der zivilrechtliche Inhalt der Eeichsgesetze rétege levetlen, bársonyszőrü, száraz, ebben külön
(u. o. 1878,4 kiad. 1898); Das württembergische bözik főképen a szilvától meg a baracktól, mely
Privatrecht (Haidlen egészítette ki, 1901—03, utóbbival egyesitik is. Csonthéja csaknem egészen
:2 köt.).
sima v. apró gödröcskés. A csemege-M. (Amygda
Mandsu, 1. Mandzsu.
lus communis L., Prunus Amygdalus Baill., 1. az
Mandula v. mandola (növ.), a Mandulafa (1. o.) Eleségnövények II. mellékletén) 5—10 m.-nyi fa,
magja, mely legnagyobb mennyiségben és leg levele lándzsás, mirigyesen fűrészelt, kopasz, a le
jobb minőségben a Földközi-tenger mellékéről vélnyelén egy v. több mirigye van. Ez különbözteti
jut a kereskedésbe. A M. nagyság, alak és íz meg az őszi baracktól, valamint a keserű M.-tól is.
szerint igen különböző, ez utóbbi sajátság alap Virága rózsaszínű v. fehér, gyümölcse tojásdad,
ján két fajtáját különböztethetjük meg, úgymint lapított, külső héja bőrnemü, zöld, de a bársonyaz édes és a keserű M.-t. Az utjbbi meglehető molyhától szürkés, belső héján (csonthéj) mély
sen sok (•£%) amigdalin-t (1. o.) tartalmaz, mely gödröcskék vannak. Mind a két héj hasznavehe
az emuisin (1. o.) hatására kéksavat ad; ez igen tetlen, csak a tojásdad, hegyes, lapos magva ehető.
mérges s azért nagyobb mennyiségben élvezve Hihetőleg Szíriából, különösen az Antilibanonról
az embernek is árthat, míg apró állatokra nézve ered, innen terjedt el K. és Ny. felé. Kaukázusból
biztos halált hozó. Az édes M.-t különféle tész- és Afrika É.-i részéről is gyakran említik. Hometákhoz és süteményekhez, valamint csemegéül is ros a M.-t nem említi, de Kr. e. a VI. sz.-ban a
használják. Mind a két fajtából pedig készül a görög a M.-t már ismerte. A rómaiak, nuces GraeM.-olaj (oleum amygdalarum), melyből az édes cae néven, Kr. e. az I. sz. közepénél előbb nem ül
M. 45%-ot, a keserű pedig csak 38°/0-ot tartal tették. Ma Ázsiában meg a mediterrán vidéken,
maz. Az olajat kétszeri hideg és háromszori me söt Európában föntebb is. termesztik, Attikában
leg sajtolással nyerik, mely utóbbi eljárás rosz- el is vadult. Németország É.-i ós közép tájain csak
szabb minőségű olajat ád. Ha csupán olajat aka kedvező helyen gyümölcsözik. A M. D.-en ja
runk nyerni, úgy a két fajta M. vegyesen hasz nuár-februárban, nálunk március-áprilisban virít.
nálható, ha pedig a sajtolás maradékait is fel A törékeny vagy papirhéjú M. (A. fragilis Pers.)
akarjuk használni, úgy külön sajtolandó és ekkor apróbb virágú, levólfoga mirigytelen. Csonthéja
& keserű M. maradékaiból keserihnandulavíz barázdált, könnyen törik. Németország D.-i ré
és az éterikus keserümandula-olaj (1. o.) nyer szén, különösen a bajor Pfalzban termesztik. A
hető, az édes M. sajtolásának maradéka pedig, törpe M. (A. nanaL., hanga barackfa, hanga M.)
ibolyagyökérporral keverve s citrom- és keserű- apró cserje, hazánk erdőtlen dombvidékein jel
mandula-olajjal szagosítva, mint mandalakorpo lemző, virága szép élénk piros, ritkán fehér (var.
kozmetikus célokra használható. A M.-olaj tiszta, loucantha, a Svábhegyen). Levele lándzsás, nem
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mirigyesen fűrészelt. Gyakran kertbe is ültetik, itt
Mandulaszappan, mandulaolajból készített
egy méternyire is megnő, több fajtája van. Kora szappan; rendesen kókuszolajszappant óterikus
tavasszal hosszú vesszeit a virág sűrűen ellepvén, keserű mandulaolajjal vagy nitrobenzollal szago
•gyönyörű disz. Hazánktól K. felé terjed.
sítanak és M. gyanánt hozzák forgalomba.
Mandulafenyő (Pinus pinea). 1. Fenyő.
Mandulatej (emulsio amygdalarum), porrá
Mandulagyuladás (tonsülitis, amydalitis, an- zúzott édes mandulának vlzzei való összedörzsö-gina), a torokmandulák gyuladása. Igen gyakori lése útján készített, tejszerű folyadék. Bevonóbetegség, mely önállóan léphet fel, vagy mint szerül és gyógyszerekkel kombinálva is hasz
más megbetegedés részletjelensége. Az egyszerű nálják.
M. (tonsülitis v. angina catarhalis) rendszerint hir Manduria, város Lecce olasz tartományban,
telen, többé-kevésbbé magas lázzal kezdődik, a (191D 1-4,031 lak. Ókori ciklopszi építményekkel.
mandulák megdagadnak, kipirosodnak, a képződő Az ókorban görög gyarmat volt. Változatlan vízgenyes váladék pedig a levált hámsejtekkel együtt mennyiségű kútjáról már Plinius is említést tesz.
fehér, kiemelkedő pontok alakjában jelenik meg a
Mandvi (Mandavi), kikötőváros Kacs brit-in
nyiroktüszők között (tonsülitis v. angina lacuna- diai hűbérfejedelemségben, Bombay presidencyris); néha maguk a nyiroktüszők is elgenyednek ben, a Kacsi-öböl meüett, (1910) 25,000 lak., Kacs
(tonsülitis v. angina follicularis, tüszös M.). A gyu- királyainak egykori palotájával. Igen élénk keres
ladás felléphet a mandula kötőszövetében is (tonsü kedelme és Zanzibár felé irányuló hajózása van.
litis phlegmonosa); ez néha oly nagyfokú gyuladás- Mándy, 1. István (mándi), magyar történész, a
eal jár,.hogy a megdagadt mandulák a torkot tel Szatmár vármegyében birtokos Mándy-családból;
jesen el is zárhatják. Á kötőszövet elgenyedésével 1792. Csengerben élt s Szatmár vmegye esküdtje
igen súlyos elváltozások léphetnek fel; egyrészt volt. Lefordította s jegyzetekkel kísérve 1799.
tályogok képződhetnek (mandula mögötti, retro- Debreczenben kiadta Béla király Névtelen jegyző
tonsilláris tályog),.másrészt agyuladás átterjed jének művét a következő címen: Magyar Sunád,
het a nyak mélyebb rétegeire, sőt a mellüreg avagy I. Béla királynak névtelen Íródeákja. Müve
kötőszövetére is. A betegséget néha gégevízenyő bevezetésében Anonymust I.Bóla jegyzőjének (Su
stb. komplikálja. A diftóriás M.-t 1. Diftéria. A nád, Cenad, Canád, nótárius) tartja, mert csak
közönséges ftl. kezdetén igen jó hatása van a az I. Béla idejéig történt eseményeket írja le.
kininnek, később szalicilkószitményeket, torok
2. M. Péter, id., Szatmár vármegye volt al
öblítő vizet, borogatásokat szokás alkalmazni. ispánja, szül. Mikolán 1784 nov. 7., megh. Szat
Ha a mandula gyakran gyuladásba jön, v. ha a mári 1873 febr. 2. Sárospatakon és Pozsonyban
gyuladások súlyosabb lefolyásúak s a mandula tanult, majd vármegyei szolgálatba lépett. Ka
gyakori gyuladás folytán túlteng, ajánlatos an zinczyval, Kölcseyvel és Fáy Andrással jó barát
nak lemetszése (tonsillotomia), vagy teljes kiir ságban lévén, élénken érdeklődött az irodalom s a
tása (tonsillectomia). Igen sok fertőző betegség nyelvtudomány iránt. Maga is irogatott, lefordí
is ártatlan M. képével kezdődik, valószínűleg mi totta Kleist Tavaszát s Kant Paedagogiáját és
vel a fertőzés a mandulán át történik, s a fer módot ajánlott a kettősjegyű mássalhangzók
tőző anyag a mandulát is többé-kevésbbé meg egyszerűsítésére (A magyar nyelv eredete és elő
betegíti ; viszont néha a M. is általános fertőzésre nyei, 1858). Végrendeletében több alapítványt tett
(sepsis), vesebajra stb. vezethet.
jótékony és kulturális célokra.
Mandulakajszi, 1. Kajszi-barack fa.
Mandyczevszki, Fusebius, német zenetudós,
Mandulakorpa (nBvj, 1. Mandula.
szül. 1857 aug. 18. Czernovitzban. Schubert öszMandulakö (mandolakö), 1. Fészek.
szes müveinek sajtó alá rendezéseért a lipcsei
Mandulaleszállás (v. leesés). Mandulagyula egyetem doktorrá avatta. 1900-ban a lipcsei egye
dás esetén kétoldalt a fül alatt érzékeny duzza temen'a zenetörténet tanára lett. Befejezte Pohl
nat tapintható, amit a laikusok a leszállt M.-nak Haydn-biográfiáját. Szerkeszti Haydn összes mü
tartanak. A tapintható duzzanat nem a mandula, veinek kiadását.
hanem a vele kapcsolatos, felületesen fekvő
Mandzsu, a turáni fajhoz tartozó tunguzok
nyirokcsomók, amelyek az infekció átterjedése egyik ága. Eredeti hazájuk Mandzsúria, onnan
folytán szintén megduzzadnak.
kerültek 1644. Kina trónjára. A M. szép, eleven,
Mandulalevelű fűz (nSv.), 1. Fűz.
harcos és erélyes néptörzs, ők vitték be a kinaiak
Mandulaolaj (oleum amygdalarum), az édes közé a hajnyírás és kontyviselés szokását, a kö
és a keserű mandula zsíros olaja, 1. Mandula és zéjük telepedett kinaiak pedig elhagyták egyes
Keserűmandula-olaj.
szokásaikat, pl. a nők lábainak elnyomorítását.
Mandulasav, feniloxiecetsav, fenilglikolsav : Mandzsúria D.-i részén iparral, földmiveléssel
CgH-.CH.OH.COOH. Nevét onnan nyerte, hogy a foglalkoznak, É.-on ellenben mint nomád pász
kéksav tartalmú éteres keserűmandula-olajból torok, vadászok és halászok élnek. írásukat kb.
keletkezik, ha azt savakkal főzzük. Amigdalint 1599 táján vették át a mongoloktól és felülről
sósavval főzve M. keletkezik. Előállítására benz lefelé haladva jobb felé tartó sorokban írnak.
aldehidből és ciankáliumból benzaldebidciánhid- (L. még Mandzsu nyelv). V. ö. Ross, The Manrint készítenek, melynek hidrolízise M.-at szol chus, their rise and progress (London 1891).
gáltat. Az amigdalinból készült M. balraforgat.
Mandzsu daru (Grus japonensis Gm.), a Daru1328°-on olvadó kristályok; a benzaldehidből ké alakuak rendjébe tartozó madárfaj. Hasonló nagy
szült inaktiv (para-M.) és 118°-on olvadó táblák. ságú, mint a közönséges daru; tollazata fehér,
Vízben, alkoholban ós éterben jól oldódik.
torka és nyaka palaszürke, piros halántéka csu
Mandulasavnitril, 1. Benzaldehid.
pasz, csőre zöld. Hazája északi Kina és Japán.
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Mandzsu nyelv, az ural-altáji törzs mandzsu- 941,713-5 km , 12.363,520 lakossal, népsűrűsége
tunguz csoportjához tartozik, testvérei között a tehát 13. Három részre van fölosztva: Söng-king,
legelterjedtebb s az egyedüli, amelynek némi Kirin vagy Csilin és Ho-lung-kiang (He-lungirodalma is van. Törzsének bélyegét teljes mér kiang, Szachalijanula vagy Cicikár). Az utolsó
tékben magán viseli: 1. a magánhangzó-illesz nak fővárosa Cicikár, az előbbié Kirin, míg az
kedés megvan benne bizonyos fokig; 2. a majd egész tartományé Mukden. Nevezetesebb városok
egy, majd két szótagú tövek változatlanok; az még : Jen-den vagy Hing-king a mandzsu ural
ú. n. agglutinálás az egyedüli módja a szó- és kodók sírjaival, Liau-jang (50,000 lak.), Tielingr
alakképzésnek; 3. a mondatban az ige a leg Kai-juen, Niu-csuang, Kuan-csöng-fu, Karbin,
utolsó helyen áll, a tárgy az alany és az ige Pe-tu-na és Dalnij. M.-nak üzemben van kb. 3900
közé kerül és minden szó, mely egy másiknak km. hosszú vasútja, ennek */s-a orosz és japáni
közelebbi meghatározását adja, ez utóbbi elé ke kézen van A vasúthálózatnak csomópontja Karbin,
rül. A főnévnek nincs grammatikai neme ; a ter amely emiatt gyors föllendülésnek indult. Az
mészetes nemet majd ellentétes magánhangzók An-tung-Mukdeni vasút 1911. befejeztetett, úgy
kal (mint ama atya, eme anya), majd pedig a fo szintén a Csang-csun-Kirin szárnyvonal is. Elké
galom önálló szavaival — «him», «nö» — fejezik szült a Kirin-Kuang-csöng-ce vonal is, valamint
ki; a többest gyakran nem jelölik. A melléknév a Hszin-min-fu-Cicikár vonalhoz (1014 km.) i3
nek nincs fokozása. Az ige a leghajlithatóbb be hozzákezdtek. Az Észak-M.-i vasútnak az össze
szédrész, pl. tuva: látni, tuaba: láttatni, tuvana: köttetése készen van úgy a szibíriai vasúthoz,
látni menni, tuvawlzi: látni jönni stb. Az ige mint a kínaihoz, s így Shadivosztokból el lehet
ragozás alakjai nem fejezik ki a személyt és szá Tien-cinig jutni vasúton.
mot, de igen az időket, a föltételes módot, az
Története. M. földjén a legrégibb időkben mon
akarást stb. Az írásnál a mandzsuk már mintegy gol eredetű lovas, nomád törzsek tanyáztak, me
harmadfél száz év óta a mongolból továbbképzett lyek sokáig nem tudtak maradandóbb államot
ábécét használják. Mandzsu szótárt adtak ki: alkotni. A X. sz.-ban Kr. u. alakult meg itt a
Amyot (Paris 1789—90); v. d. Gabelentz (Leipzig SJiitan birodalom (1. o.), melynek uralkodói
1864): Vasziljev (Pétervár 1866) és Zacharov (u. o. Észak-Kinát is meghódították és a Szung-dinasz1875); nyelvtant: v. d. Gabelentz (Altenburg 1832); tiát arra kényszerítették, hogy Dél-Kinába tegye
Kaulen (Regensburg 1856); Adam L. (Paris 1873); át szókhelyét. Későbbi uralkodók a XII. sz. első
Orlov (Pétervár 1873); Zacharov (u. o. 1879); felében Észak-Koreát is meghódították s így jött
Möllendorff (Sanghai 1892); olvasó könyvet: létre a Jö»-birodalom. Ennek 1211. a mongolok
Klaproth (Paris 1828) és Vasziljev (Pétervár 1863); vetettek véget és M. is Knhláj klián (1. o.) nagy
Ivanovszkij (1893). Magyarul Budenz József Irt birodalmához tartozott. Mikor a kínaiak és ko
rövid mandzsu alaktant, s ezt mandzsu olvasmá reaiak 1368. lerázták a mongol igát, M. is fel
nyokkal együtt kiadta a Nyelvtudományi Közle szabadult és több kisebb fejedelemségre bomlott
mények c. folyóirat 20. kötetében (1886—87). A szét. A XVI. sz. vége óta azonban egyre nagyobb
mandzsu irodalom vázlatát magyarul 1. Laufer jelentőségre emelkedett M. vitéz lovas népe s be
Bertholdtól az Egyetemes Irodalomtörténet í. kö töréseivel addig háborgatta a kinai birodalmat,
tetében (357—382 1.), ugyanezt részletesen a Ke miglen 1644. a mandzsu-tatárok vezére, Szun-ci
leti Szemle 1908. évf.
megbuktatta a Ming-dinasztiát s megalapította a
Mandzsuország, 1. Mandzsúria.
mandzsu-dinasztiát, mely 1912-ig uralkodott Kina
Mandzsúria (Mandzsuország), a kinai biro felett. M. lakosságának javarésze ekkor Kinába
dalomhoz tartozó ország az Argun, Amur, Usszuri, vándorolt, hol az uralkodó hivatalnoki és katonai
Korea, a Sárga-tenger és Mongolország közt, tá osztályt alkotta, M.-ból pedig a kinai birodalom
gabb értelemben az orosz Amur-vidéket is hozzá egy elhanyagolt tartománya lett. Mikor az oro
számítják. Nagy hegységek emelkednek benne. szok 1860. az Amur folyóig terjesztették keletFolyóvizekben bővelkedik: az Amur, Szungari, ázsiai birodalmukat, akkor emelkedett M. ós kü
Usszuri és a Liau-ho a nagyobbak, völgyei elég lönösen a déli végét alkotó Liao-tung félsziget
termékenyek, s délen, ahol az éghajlat is kedvező, jelentősége. A kinai kormány itt meg is építtette'
megterem a búza, árpa, zab, köles, sorgum, pa Port-Arthur hadikikötőt, de M.-t még ekkor sem
mut, hüvelyesek, rizs, indigó, mák, burgonya, méltatta nagyobb figyelemre, bár évről évre na
dohány stb. M. területén nagy vetődésekkel elő gyobb kivándorló kinai csapatok telepedtek meg
bukkanó őshegységeket találunk, irányuk ÉK.- M. földjén. 1894-ben a japániak elfoglalták PortDNy. D.-i részét azonban hatalmas lávamező bo Arthurt, de néhány európai nagyhatalom közbe
rítja, amelyet Cholnolcy Jenő fedezett fel. Állat lépésére vissza kellett azt adniok Kínának. 1898tenyésztése is fejlett, különösen a sertéshizlalás ban aztán az oroszok vették bérbe 25 évre e fon
és kivitel jelentékeny. É.-on már hatalmas őser tos kikötőt s ezzel megkezdődött M.-ban is az.
dők vannak, vadállatokban s a folyók halakban orosz befolyás térfoglalása. Oroszország 1899.
gazdagok. Tigris, párduc, medve, róka, farkas, megszerezte Kínától azt a jogot, hogy M.-n ké
szarvas és antilop, az É.-i részeken pedig prémes résziül Vladivosztokig kiépítse a szibíriai vasutat
állatok tanyáznak. Ásványi termékei (arany, szén s hogy Karbinból elágazólag Port-Arthurig egy
stb.) csak újabban kerülnek kiaknázás alá. Kli- másik vonalat is építhessen. Ezen új vasutak őri
mája átmeneti É.-Kina és Szibiria
közt, évi közép zetének ürügye alatt az oroszok lassankint meg
hőmérséklete Jing-ceben 8-4, minimuma —22, szállották egész M.-t. Ezzel egyrészt a kínaiak
maximuma 32'8, tehát elég kontinentális. Kinai idegengyűlöletét idézték fel, mely az 1900-iki
M. területe (Kuan-tung japáni bórterület nélkül) boxer-íázadásban tört ki, másrészt Japán félté-
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gazdagabb forrása, melyre első ismertetője, Bodmer óta «die grosse Heidelberger Liedorhandschrifto névvel szoktak hivatkozni. Hadlaub Johann zürichi dalköltő (1302 körül) a két Manesse
Eüdigert, apát (megh. Zürichben 1325.) és ílút
mint szorgalmas kéziratgyüjtőket dicsérgetvén,
Bodmer a M.-t biztosabb alap nélkül nekik tulaj
donította s ez a kétes adat azóta is él. A M.-ben
mintegy 130 költő 7000 strófája van össze
gyűjtve. Részleteket belőle kiadott Bodmer (Proben der altén schwábischen Poesie, Zürich 1748 és
Sammlung von Minnesingern aus dem schwá
bischen Zeitpunkt, 2 köt. u. o. 1758), az egészet
közölte Von der Hagen (Minnesinger, Leipzig
1838) és Pfaff (Heidelberg 1898). Miniaturáinak
facsimiléit kiadta F. X. Kraus (Strassburg 1887).
V. ö. J. J. Hottinger, Rüdlger Manesse (Dresden
1811); Zangemeister, Die Wappen, Helmzierden
Irodalom. Richthoíen, China, 2. köt. 62—60. old.; Lóczy, und Standarten der grossen Heidelberger LiederKhina, 163 old.; Przsevalszkij, Utam az Ussznri környé handschrift (Görlitz u. Heidelb. 1892).
kén 1867—69, oroszul 1870; Williamson, Journeys in North
Manet (ejtsd: mané), Edouard, francia festő, szül.
Qhina, Mandchuria and Eastern Mongólia, 1870; Zichy
Ágost gróf, Utam M.-ban (Földr. Közi.); Bálint G., A Parisban 1832 jan. 23., megh. u. o. 1883 ápr. 30.
mandzsuk szertartásos könyve, Budapest 1876; Hosie, M., Couturenek volt tanítványa, de nem követte
its people, resources and recent historv. London 1901, 2.
kiad. 1904; Bodorovszk, M. térképe, 1:3.360,000, 3. kiad., mestere akadémikus irányát és ámbár buzgón
Szent-Pétervár 1901; C. M. őrnagy, Die Kampfe der rus- tanulmányozta a régi mestereket, kik közül fő
sischen Truppén in der M. 1900, Leipzig 1901; Wigham,
Manchuria and Korea, London 1904; Die Mandschurei. leg Velázquez és Goya nagy hatással volt reá,
Nach dem vom rnssischen Grossen Generalstabe beraus- kezdettől fogva önálló festői látásának akart ki
gegebenen Matériái zur Geographie Asiens. Németre íbrd. fejezést adni. E törekvés jutott kifejezésre két
Ullricb, Berlin 1904; Muscynszki v. Arenhort, Militar-topographische Beschreibung der M., Wien 1905; Cholnoky, híres képében, melyek annak idején óriási meg
Sárkányok országában, Veszprém 1900; Gubányi, Öt év botránkozást keltettek. Ezek a Reggeli a zöldben
Mandzsúriában, Budapest 1907.
(1863, Déjeuner sur l'herbe, Paris, Musée des árts
ílanege (ejtsd: manézs), francia szó, mellyel décoratifs) és az Olympia (1865, Paris, Louvre),
eredetileg a lóidomítás műveletét jelölték meg. és ámbár utóbb (miután az 1870—71-iki háború
Később az elnevezés átment ennek a műveletnek ban mint önkéntes résztvett) 1873. a Bon Boek
a színhelyére, a lovagló-iskola, lovarda és külö c. képe (Berlin, Arnhold-féle gyűjtemény) némi
nösen a cirkusz porondjára. Idővel M.-nak ne sikert aratott, egyéb müvei, pl. A fuvolázó fiú.
veztek el minden helyiséget, melyben lovak vala (Le flfre, 1866, Paris, Camondo-gyüjt.), Szinész
mely cél szolgálatában körben járnak. Ebben az Hamlet szerepében (1866, New York, Vanderbiltértelemben M. pl. a nyomtatóhelyiség (a gazdaság képtár), Zola Émile arcképe (1868), Miksa mexikói
császár kivégzése (1868, Mannheim, Kunsthalle),
ban) vagy a lóerővel hajtott körhinta műhelye.
Manegirok vagy maniagrok, szibíriai tun Az erkélyen (1869, Paris, Musée de Luxembourg)
guz nép az Amur és ennek baíparti mellékfolyója, stb. mint a festőművészet szabályainak forra
a Szeja mentén. Számuk rohamosan fogy, állí dalmi megtagadásai, általános meg nem értéssel
tólag kinai területre költözködnek. V. ö. Keleti találkoztak. Csak kevesen ismerték föl jelentősé
gét, így az elsők közt Zola, de modern festői tö
Szemle^ 1908. évf.
Manén, Joan de, spanyol zeneszerző ós hegedű rekvésű fiatal festők, az ú. n. impresszionisták
művész, szül. 1883 márc. 14. Barcelonában. hozzácsatlakoztak és benne látták az új irány
Csodagyerek volt, már tízéves korában nagy fejét. Maga is sokat foglalkozott a tájkópfestés
szerűen zongorázott, dirigált és hegedült. Alard problémáival és kivált 2 nagy képe, Argentouil
tanítványa. Korunk legnagyobb hegedűvirtuózai és A csónakon (En bateau 1874—75) a modern
nak egyiko. 1911-ben nagy sikerrel játszott plein-air festés legfontosabb művei közé tarto
Budapesten. Operái: Giovanni di Napoli, Acté zik. Későbbi művei közül kiemelendők: Faure
(mind a kettó Barcelonában került szinre 1903.), énekes Hamlet szerepében (1877), Pertuiset arc
DerFaekeltanz (Frankfurt a/M. 1909). Irt számos képe, mellyel az 1881. évi Salonban érmet nyert,
hegedűdarabot és egy szimfóniái költeményt: Rochefort Henri arcképe (1881), Bar a FoliesBergéreben, Reggeli a műteremben (1. a képNuova Catalonia.
meUékletet), stb. Mint az akadémikus irány el
Manenguba-hegység Afrikában, Német-Ka járásaival
új festői felfogás ós technika
merun belsejében a Kamerun-hegytől ÉK.-re fek mindvégig szakító
úttörője, érvényesítője,
szik, kb. 2100 m. magasságig emelkedik. K. Has M. a XIX. következetes
század
festészettörténetében
a leg
sert (1908) kutatta át ezt a vidéket.
közé tartozik. Jelentőségót már élete
Maues (lat. a. m. Tiszták v. Jók), a latinok nagyobbak
végén kezdték elismerni, nagyságát azonban
hitében a holtak szellemei. L. Larvae.
csak az utókor méltányolta kellőképen, mely
Manes v. Marii, 1. Manidwusok.
festményein kívül rézkarcaiban és litogrswláiManesse-féle kézirat, svájci vagy délnémet ban, rajzaiban és pasztelljeiben is felismeri M.
eredetű s a heidelbergi egyetemi könyvtárban kiváló művészetét. V. ö. Bazire, Edouard ?!
lévő dalgyűjtemény, a középfelnémet líra leg
kenységét is felkeltették. Mikor aztán a boxerlázadás leverése után Japán ismételt felszólítá
sára sem ürítették ki M.-t, sót Koreára is ki akar
ták terjeszteni befolyásukat, kitört az 1904—
1905-iki orosz-japáni háború (L. Japán, törté
nete). E véres háború M. területén folyt le s a
japániaknakMukdenig való előnyomulásával vég
ződött. A portsmouthi (Észak-Amerika) békében
M.-t kinai tartománynak ismerték el, de vasút
jain és azok őrizetén megosztozkodott a két hata
lom. 1910 jan. Knox északamerikai államtitkár
indítványt tett a M.-i vasutak nemzetközivó tétele
tárgyában, de Japán és Oroszország egyértelmüleg visszautasították ezt a tervet s azóta M. a ne
vezett két hatalom gazdasági érdekköre közt osz
lik meg. Annyi történt mégis, hogy Japán PortArthur kikötőjét minden nemzet számára megnyi
totta és megszüntette annak hadi jellegét.

Révai Nagy Lexikona, XIII. köt.
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(Paris 1884); Tschudi, Edouard M. (Berlin 1902);
Manga (állat), 1. Makadu.
Duret, Bdouard M. et son oeuvre (Park 1902,
Mángábe (áiiat), az Afrikában honos szerecsennémet kiad. Berlin 1910); Meier-Grafe, M. und majmok (Gercocebus) népies neve. L. Szerecsensein Kreis (2. kiad. u. o. 1904); Proust, Edouard majmok.
M. Souvenirs (Paris 1913).
Mangabeira-kaucsuk, 1. Hancornia.
Manetho v. Manethos (ered. Manethoth a. m.
Mangabeiras, Serra das, kb. 1000 m. magas
Thoth istentől adott), egyiptomi görög író, Se- ságig emelkedő hegység Braziliában.
bonnytosból a Kr. e. III. sz.-ban, Ptolemaios
Mangal (arab), keleten az állandó kandallót he
Philadelphus alatt heliopoliszi főpap. AV^n-amá e. lyettesítő, hordható rézlábas, melynek felső részé
egyiptomi történetéből töredékek vannak (Mül- ben a tüzelőanyag befogadására alkalmas edény
ler, Fragrnenta hist. Graec, Paris 1848), ezek van.
közt az egyiptomi dinasztiák és királyok idő
Mangalica, göndörszőrü zsírsertésfajta, mely
rendi felsorolása. Neki tulajdonítják az Apo- Magyarországon általánosan elterjedt. Hozzá ha
telesmatika c. asztrológiai tankölteményt (kiadta sonló sertést Szerbiában, Romániában és Orosz
Köchly 1858), mely 6 könyvben a csillagdátok országban is tenyésztenek. L. Sertés.
nak az ember sorsára való befolyását tárgyalja,
Mangalur (Mangalore, Kodigal), kikötőváros
de ez nyilván jóval későbbi korból való. V. ö. Dél-Kanara brit-indiai disztriktusban, kb. 45,000
Krall, Composition u. Schicksale des Manetho- lak., nagy kávéexporttal, 3 km.-nyiro a Kadirinischen Geschichtswerkes (Wien 1879).
dombon híres temploma van a dzsaináknak.
Mangán (manganium), a vascsoportba
tartozó
Manetti, Saverio, botanikus, 1. Man.
Mánfa, kisk. Baranya vmegye hegyháti j.-ban, fémes elem; jele Mn, atomsúlya 54 8. Fémes állad9io) 648 magyar lak., postaügynökség, u. t. potban a természetben nem található, de vegyületei
(ércei) nagyon elterjedtek. Nevezetesebb ásványai
Komló. Közelében egy kis barlang.
Manialut (Monfalut), egyiptomi város Assziut a barnakő (pyrolusit), a braunit, manganit,
lmusmannit, melyek a M.-nak oxigénvegyületei;
tartományban, (t9o~) 14,482 lak.
Manfréd, Szicília királya (1258—1266), II. továbbá a karbonátja, a maiujánpát ós ezenkívül
Frigyes német-római császár természetes fia, számos kovasav vegyülete. Ezek közül legna
szül. 1232., megh. 1266 febr. 26. A császár ké gyobb mennyiségben található a barnakő, melyből
sőbb törvényes fiának ismerte el s végrendeleté a M.-t és a többi M.-vegyületeket előállítani szok
ben a larantói hercegséget hagyta rá. Atyja ha ták. A M.-t legelőször Gaim állította elő 1774.,
lála után (1250) ő tartotta fenn a Hohenstauf- később St. Claire-Deville és Brunner, akik nagy
család uralmát Dél-Itáliában. Együtt harcolt ban való előállítási módját is megállapították.
bátyjával, IV. Konráddal, majd ennek halála Előállítása úgy történik, hogy vagy az oxidját re
után 1254. a sziciliai királyság régense lett. Vi dukálják szénnel fehér izzáson,v. a manganokloritézségével, lovagiasságával annyira kitűnt, hogy dot bontják el elektrolizissel, vagy pedig ez utóbbi
1258. a szicíliai főurak királlyá választották és vegyületét folypáttal és nátrium-fémmel olvaszt
Palermóban megkoronázták. Ezután sikeresen ják össze, újabban pedig a Goldschmidt-féle keve
harcolt Közóp-Itáliában is, mire a szorongatott rék segélyével. A M. kissé vöröses árnyalatú
pápák Anjou Károlyt, IX. Szent Lajos francia szürkésfehér, nehezen megolvasztható,merev,nem
király öccsét hívták ellene segítségül. Ez Bene- nyújtható fém; fajsúlya 8. A levegőn már közön
vento mellett 1266 febr. 26. M. seregét megverte, séges hőmérsékleten könnyen oxidálódik és a me
maga M. is hősies küzdelem után a csatatéren leg vizet hidrogénfejlődés közben elbontja; hígí
lelte halálát. M. egész családja fogságba került tott savakban hidrogént fejlesztve, könnyen fel
és ott pusztult el, legidősebb leánya, Beatrix ki oldódik. A legtöbb negatív elemmel könnyen
vételével, ki 1283. kiszabadult fogságából és III. egyesül, így a klórral, brómmal, kénnel, oxigén
Péter aragoniai király neje lett. E rokonság nel, foszforral stb. A M. néha mint pozitív, más
alapján hívták meg azután Pétert királyuknak kor mint negatív gyök szerepel. Azokban a ve
a felkelő szicíliaiak. V. ö. Karst, Geschichte gyületekben, melyekben a M. pozitív, 2 vagy 3
Manfreds vom Tode Friedrichs II. bis zu seiner vegyértékű lehet. A két vegyértékű M.-vegyüle
Krönung (Berlin 1897); G. del Giudice, La fa- teket manganovegyületeknek, a három vegyértéküeket pedig manganivegyületeknek nevezik.
miglia di Re Manfredi (Napoli 1896, 2. kiad.).
Manfredonia, kikötőváros, érseki székhely Mindazokban a vegyületekben pedig, melyek
Foggia olasz tartományban, a M.-i öböl és vasút ben a M. negatív, 1 atom M.-nak a vegyértéko 7
mellett, aMonte S. Angelo lábánál, (1911) 13,692 lak, is lehet. A M. vegyületeinek száma igen nagy és
halászat, gabonaexport; szép székesegyháza van. változatos kémiai sajátságú, ami a M. vegyérté
Közelében a földrengés által elpusztított Sipontum kének változásában leli magyarázatát. A M. re
romjai. M.-t 1256. Manfréd sziciliai király alapí akciói különbözők más és más vegyértékű M.-nál.
totta. 1620-ban a törökök pusztították. A M.-i Legbiztosabban és legegyszerűbben úgy mutatható
öböl az Ofanto torkolata és a Testa del Gargano ki, ha az illető vegyületet platinalemezen káliumközt van és bejárata 46 km. széles; D-i partjain hidroxiddal ós kevés káliumkloráttal összeol
vasztjuk, amikor sötétzöld színű tömeg (káliumegészségtelen lagúnák vannak.
Manga, középkori várvívásoknál használt ha- manganátból álló) képződik, mely vízben zöld
színnel oldódik fel. Mennyiségének meghatározása
jítógép.
Manga, afrikai vidék Közép-Szudánban, mely M.-oxiduloxid, manganoszulfid stb. alakjában tör
nek lakosai az állattenyésztés mellett főleg só- ténik. — A M.-t erősítő orvosszerül is használják
vassal kombinálva. A vérkeringésre ugyanolyan
bányászattal foglalkoznak.
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Ingert gyakorol, mint emez, de különösebb előnyei
ilincsenek.
Manganátok, 1. Mangámavak.
Mangánbiszter, az a barna szín, mely főleg
mangánbioxidhidrátból áll és melyet különösen
. pamutszöveteken és fonalakon állítanak elő. A M.
•előállítására több módszer van. Ezek közül a ré
gibb az, melynél a pamutot előbb manganoklorid
oldatába mártogatják, nátronlúggal nianganoiiidrátot csapnak ki, amelyet végül klórmósz olda
tóval oxidálnak. Éz a barna szín étethető, ami
.annyit jelent, hogy maró anyagoknak a kelmére
való nyomtatása útján a nyomtatott helyeken a
festéket eltávolítjuk, miáltal fehér mustrák ke
letkeznek. A M. színét módosítják akár úgy, hogy
;a manganosóhez más sókat, pl. ólomsókat kever
nek, vagy úgy, hogy a kelmét indigóval aláfes
tik vagy anilinsókkal (anilinfekete keletkezik:
Lauth-féle eljárás) átfestik. Ily módon igen tartós
•(valódi, állandó) színeket tudnak előállítani. Eze
ket a bisztercikkeket hazai kartonnyomó gyájaink is felkarolták s évek óta készítik.
Mangánborát a. m. bórsavas mangánoxidul.
Mangánbronz, 1. Mangánötvények.
Mangáncinkpát, 1. SmithsonitMangándioxid, 1. Mangán oxidjai.
Mangánepidot (ásv.), 1. Epidot.
Mangánércek, olyan ásványok, amelyekből
mangánt olvasztanak ki. L. Mangán.
Manganeuta (gör.) a. in. varázsló, szem
fényvesztő, kuruzsló; innen mangania a. m. bű
vészet, kuruzslás.
Mangánfény (ásv.), 1. Álahandin.
Mangángumók, apró kerek konkréciók, ame
lyek sok mangánhiperoxidot tartalmaznak és a
tenger fenekén számos helyen temérdek menyaiyiségben keletkeznek; rendesen valami csont
töredék magjuk van.
Mangánliab 1. Barnakö és Wad.
Mangánheptoxid, 1. Mangán oxidjai.
Mangán hidroxidjai. A mangán három hidToxidjátismerjük.l. Manganohidroxid, mangánhidroxidul Mn(OH).,. A természetben mint pyrodiroit található. Képződik mint fehér pelyhes csa
padék, ha a manganosók oldatát kálium- vagy
nátriumhidroxid-oídattal elegyítjük. A levegővel
•érintkezve megbarnul, mert az oxidáció folytán
Tészben manganihidroxiddá alakul át. A mangano
hidroxid bázis lóvén, savakban könnyen oldódik
és ekkor a megfelelő manganosók képződnek be
lőle. 2. Manganiliidroxid, Mn2(OH)6. Barna por
alakú csapadék alakjában válik le, ha porrá tört
barnakövet meleg koncentrált kénsavban oldunk
fel és ezt az oldatot sok vízzel elegyítjük v. ha a
.manganosók oldatát ammoniumkloriddal és am
móniával elegyítjük és ezt az oldatot a levegőn
•állni hagyjuk. Hideg sósavban sötétbarna színnel
valószínűleg mint manganiklorid oldódik fel. A
manganihidroxidot a firnászkészítésnél alkalmaz
zák. 3. MangánMperoxidhidrát. E vegyület mint
barna poralakú csapadék képződik, ha manganoklorid-oldatot nátriumhipoklorit-oldattal elegyí
tünk, v. ha kálmmmanganát-oldatba széndioxid
gázt vezetünk. Összetétele egészen biztosan még
aiem ismeretes.
Mangánhidroxidul, 1. Mangán hidroxidjai.

í/rangánhlperklorid, 1. Mangán kloridjai.
Mangánhiperoxid, 1. Mangán oxidjai.
Manganiklorid, 1. Mangán kloridjai.
Manganin, 1. Mangánötvények.
Manganiszulíát a. m. kénsavas mangánoxid,
1. Mangán szulfátjai
Manganit, fontos mangánérc, mangánhidroxid
MnO(ÖH). Nevezetes, hogy lapokban igen gazdag,
szép nagy rombos rendszerbeli oszlopos kristályok
ban torem, melyeken ötvennél többféle kombiná
ciót ügyelték meg. Sugarasan szálas, rostos, tűs
halmazokban, ritkábban szemcsésen is előfordul.
Sötét acélszürke, majd vasfekete, néha futtatott
színekben fémesfényű, karca barnás. Igen jól ha
sad a véglap, kevésbbé az oszlop irányában. Neve
zetes termőhelyei: Ilfeld (Harz-hegység), ahol
egyéb mangánércekkel együtt fél méternél vas
tagabb teléreket alkot a porfiritban, Nassau (mész
kőben), Ilrnenau és Ohrenstock (Türingiai-erdő),
Undenás (Svédország), Christiansand (Norvégia),
Graham (Skócia), stb. Nem oly becses mangánérc,
mint a barnakö. Néha barnakővé alakul át.
Manganitok, H2MnOs savból levezethető sók.
Az analitikai kémiában a kalcium és a cink bimanganitja, pl. ZnEL^MnO.j). játszik fontos szere
pet, az iparban pedig a kalciumbimanganit (1.
Weldon-féle eljárás). A sav anhidridjának a
mangánhiperoxidot lehet tekinteni, 1. Mangán
oxidjai.
Mangánkarbid. Mangán szénnel hevítve a hő
mérséklettől és a hevítés tartamától függően több
v. kevesebb szenet vesz fel. MnsC-t előállíthatjuk,
ha mangánoxidot cukorszénnel elektromos ke
mencében hevítünk, vízzel felbomlik mangánhidroxidulra, metánra és hidrogénra.
Mangán kloridjai. A manganoklorid, mangánklorür, MnCl2 keletkezik mánganokarbonát vagy
fémes mangán sósavban való oldásakor, úgyszin
tén klórgáz fejlődése közben mangánhiperoxidnak sósavval való forralásakor; ennélfogva a
klórfejlesztő keverék maradékából is előállítható.
Evégből a megszűrt keveréket a sósav eltávolí
tására szárazra párologtatják, a maradékot víz
ben oldják és a szennyező vas lecsapására manganokarbonáttal keverve forralják. A megszűrt
töményitett oldatból kihűlésekor MnClj.-iHjO
összetételű só halványrózsaszínű, monoklin kris
tályok alakjában válik ki. Csípős, utóbb sós izü,
higroszkópos. Víz bőségesen oldja. Hevítéskor a
víztől mentes rózsavörös sóvá alakul, izzítva
klórt fejleszt és oxidálódik. Alkálifémek klorid
jaival kettős sókat alkot. A mangánklorid gyógy
szerül és ipari célokra, pl. a festőiparban haszná
latos. A klórban dúsabb manganiklorid MnCl8 és
főképen a mangánhiperklorid MnCl4 bomlékonyak, miért is tisztán elő nem állíthatók.
Mangánklorür a. m. manganoklorid, 1. Man
gán kloridjai.
Mangánkova, 1. Rodonit.
Mangánkovand (ásv.), a. m. hauerit (1. o.).
Mangánmonoxid, 1. Mangán oxidjai.
Manganokalcit, rodokrozit és kaiéit izomorf
elegye (Mn,Ca)C03; főkép Selmeczbányán fordul
elő.
Manganoklorid, 1. Mangán kloridjai.
Mangánolajok, 1. Szikkativ23*
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Manganoszulfát a. m. kénsavas mangánoxi gánoxiddal és szénnel keverve tégelyben megömdul, 1. Mangán szulfátjai.
lesztjük, keletkezik a mangánréz, melynek öszMangán oxidjai. A mangán következő oxidjait szetétele nagy átlagban 75°/o réz és 25% man
ismerjük: 1. Manganooxid(mangánoxidul,man- gán. Ezt az ötvényt használják a mangánbronz
gánmonooxid), MnO. A természetben mint man- készítésére olyképen, hogy először a rezet ömganosif található. Képződik a mangánhiperoxid- lesztik meg a mangánnal, azután pedig hozzáad
nak (barnakö) erős redukciójakor. Zöldes színű ják a szükséges ónt. Hogy a fémek jól elegyül
por, savakban könnyen oldódik és ekkor a man jenek, retortagrafltból való rúddal az ömledéket
gánsók keletkeznek belőle. A levegőn igen ma megkevergetik. A mangánrezet ipari célokra közgas hőmérsékletre hevítve, mangánoxiduloxiddá vetetlenül is felhasználják, ilyenek a 3—6°/oalakulat. 2. Manganioxid (mangánoxid), MnjOs. mangánt tartalmazó ötvónyek. A mangánacél is
A természetben előforduló braunit többé-kevésbbé mangánvasötvény. Az ú. n. mangáriíijeziist az;
tiszta manganioxid. Előállítható az előbbiből oxi- alpakkához hasonló ötvény, melyben a nikkel he
dálással. Fekete por; savakkal igen nehezen ala lyett
mangán van, 80°/o réz, 15°/o mangán é»
kul át a megfelelő sókká. 3. Manganomangani- 50/o cink. Azonban ez az ötvény az alpakkát nem
oxid v. mangánoxiduloxid, Mn„08. A természet pótolhatja, mert kémiai behatásoknak kevésbbében mint Musmannit található. Előállítható barna áll ellent és ridegebb. A mangánvörösötvény
por alakjában, ha az előbbeni oxidokat vagy a 80% réz, 9°/0 mangánréz, 6°/0' ón és 5% cink
mangánniperoxidot a levegőn huzamosan igen ötvénye. A mangán-, réz- és cinkötvények vörösmagas hőmérsékletre hevítjük. 4. Manqánhi- melegen hengerelhetők. A manganin 82-í2"l0 réz,.
veroxid, mangánszuperoxid v. mangándioxid, 2'29% nikkel, 15% mangán és 0"59% vas ötMn,,04 = 2MnOj. A természetben igen nagy meny- vénye; villamos ellenállások készítésére hasz
nyiségben található mint pyrolusit (barnakő), to nálják. Egyéb mangánötvények a krómmangán
vábbá mint polianit. Mesterségesen többféle mó 70%, a mangáncink 20%, a mangánon 50%, a
don készül; így manganokarbonát és kálium- mangántitán 65—70% és a mangánbo'r 70%.
klorát keverékének óvatos hevítése útján. A ter mangánnal. A mangánaluminiumrezet (25%
mészetben előforduló mangánhiperoxidaeélfényü mangán, 10% aluminium, 2% vas és kb. 63%
kristályos test, a mesterségesen előállított fekete réz) az öntösárgaréz javítására használják. V. ö.
por. Hevítve oxigént fejleszt. Mint a hiperoxidok E. Schott, Die Metallgiesserei (Leipzig 1913).
általában véve, úgy ez sem bázis, ezért hígított
Mangánpacok, 1. Pácok.
savak nem támadják meg, de ezek jelenlétében
Mangánpát, rodokrozit, diálogit (isv.), mangán
is igen erélyesen oxidál. Koncentrált kénsawal karbonát: MnCOs, többnyire az izomorf kalciummelegítve oxigént fejleszt és a hőmérséklettől és vaskarbonáttal elegyedve. Üvegfényű, átlátszó
függően mint mangano- v. mint manganiszulfát vagy áttetsző. Szép vereses rózsaszínű .v. málna
oldódik fel. Töményebb sósavval már enyhe me piros, amiért málnapátnak is nevezik. Kristály
legítéskor is klórt fejleszt, mert a sósavnak hid alakja a romboéder, amely szerint kitűnően ha
rogénjét vízzé oxidálja. A természetben előforduló sad ; többnyire gömbös, fürtös, vesés halmazok
mangánhiperoxid igen becses ásvány, mert az ban terein, a melyeknek sugaras-rostos vagy
iparban a legkülönfélébb célokra és a többi mangán szemcsés szerkezetük van. Hazánkban számos
vegyületek előállítására használják (1. Barnakő). bányahelyen: Kapuik, Nagyág, Felsőbánya, Of5. Mangántrioxid, Mn03. A mangánsav (HjMnO,,) fenbánya, Eodna, Bocza, Körmöcz- és Selmeczanhidridjének tekinthető. Sötétvörös, sajátságos bánya, A külföldi termőhelyek: Horhausen Nasszagú nedves tömeg, mely 50°-on ibolyaszínű, sauban, Vieille a Pireneusokban, Freiberg Szász
köhögésre ingerlő gőzzé alakul. 6. Mangán- országban, Ilfeld a Harzban.
heptoxid, Mn.0,. A felmangánsav (H^Mn^g) anMangánréz, 1. Mangánötvények.
hidridje. Képződik akkor, ha porrá tört káliumMangánrézérc, 1. Grednerit.
hipennanganátot apró részletekben jól lehűtött
Mangánsavak H2Mn04 bomlékonyságuk miatt
koncentrált kónsavba dobunk, amidőn intenzív szabad állapotban nem
ismeretesek, de nagyszámú
sötétszínö folyadék képződik, melyből a levegőn sóik révén létezésük feltételezhető. E sók közül
álláskor zöldesfekete olajos test válik ki. Igen legfontosabbak: a mangánsavas kálium, 1. Káerélyes oxidáló test, mely a hevítéskor, v. meg liummanganát; továbbá a káliumhipermavgagyújtható testekkel érintkezve, igen hevesen el- nát vagy permanganát (felmangánsavas kálium)
durran.
KjMnjOg, v. KMÍi04, melynek a felmangánsav
Mangánoxidul, 1. Mangán oxidjaiHjMOjOg v. HMn04 felel meg. Mangánsavas
Mangánoxiduloxid, 1. Mangán oxidjai.
barit BaMn04 baritnak magánszuperoxiddal való
Mangánötvények. A mangán az ömlesztett gyenge hevítésekor keletkezik, smaragdzöld színű
bronzok tisztítására igen jól használható, mert anyag, melyet kasseli zöld v. mangánzöld néven
ezeknek oldott oxidjait szétbontja és mangán mint schweinfurtizöld-pótlóanyagot ismerünk.
oxid alakjában kiválasztja. Azonban tiszta man
Mangánsavanhidrid a. m. mangántrioxid, 1.
gánt nehéz gyártani, mert a levegőn csakhamar
oxidjai.
szétporlik, ezért leginkább mangán-vasötvényt Mangán
Mangánsavas bárium, 1. Báriummanganát.
gyártanak 80, sőt ennél is nagyobb százalék man
Mangánsavas kálium, 1. Káliummanganát.
gánnal. Ezt az ötvényt az acélfürdők tisztítására
Mangánsavassók, 1. Mangánsavak.
használják és ferromangánnak nevezik. AferroMangánsók. A mangán, mint alkatrész, vegyü
mangán-szilícium szintén vasötvény, 18% man
gán ós 9% szilícium tartalommal. Ha a rezet man leteiben II, III, IV, VI és VII vegyértékű lehet.
A II és III vegyértékű mangán pozitív, a ma-
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gasabb vegyértékű negatív. Az előbbiek tehát a dörhajú, szemita arcú nép. A férfiak tetoválják
sókban mint fémek szerepelnek, az utóbbiak testüket, a circumcisiót pubertáskor gyakorol
azonban a savinaradék alkotórészei. A II vegy ják, ruházatuk, az összes szomszédnépektől eltérőértékű mangán sói a mangano-sók. Gyengén leg, nem bőr vagy irha, hanem feldolgozott fes
rózsaszínűek és vízben is rózsaszínnel oldódnak. tett pálmaháncs. Ügyes vaskohászok, kovácsok;
A III vegyértékű mangán sói a mangani-sók, rezük nincsen, csak kereskedelmi úton jutnak
kevéssé állandó vegyületek. A VI vegyértékű hozzá. Horgasélü lándzsáik, sarlós kardjaik tipikus
mangán a mangánotoknak, a VII vegyértékű a formájúak. Földmívelőssel, állattenyésztéssel nem
•hipermanganátoknak alkatrésze. A manganátok foglalkoznak, annál több tyúkot, kutyát tartanak
kevéssé áűandó vegyületek. Vízben zöld színnel jóslat és ünnepi lakomák céljaira. Határozott mű
•oldódnak. Az oldat azonban lassanként ibolya vészi hajlamaik vannak, fejlett monarchikus, bár
színű lesz, mert a manganátok az ibolyaszínnel nem korlátlanul kormányzott országuk bizonyos
•oldódó hipermanganátokká oxidálódnak.
kultúrának és jólétnek örvend. Schweinfurth
Mangánszeszquioxid a. m. mangánoxié.
(1878) még határozott kannibalizmussal vádolja
Mangán szulfátjai. A manganoszulfát, kénsa őket. Tíz évvel utóbb Emin pasa már javultabb
vas manganoxidul, MnS04 fehér tömeg. Előállít viszonyokat talált. V. ö. Junker, Reisen in Afrika
ható mahgánhiperoxidból kénsavval. Vizes olda (Wien 1891); Emin Pascha, Sammlung von
tából különböző hőmérsékleten 1—7 mol. kristály Reisebriefen etc. (Leipzig 1888).
vízzel bágyadtvörös v. rózsaszínű só kristályoso
.Mangclin (ejtsd: mendzseii n), keletindiai gyöngydik. A MnSO4.7H.jO a természetben mint mallar- mérték = 388-8 mg.
4it, a MnSOt.H30 mint szmiki.t található. A manMangfall, az Inn baloldali mellékfolyója a ba
(janiszulfát, kénsavas manganoxid, Mn2(S04)3, jorországi Oberbayern kerületben. A Tegeraseeből
sötétzöld, amorf por. Levegőn ibolyaszínű folya ered és Rosenheimnál torkollik.
dékká folyik szét, majd elbomlik. Hevítéskor
Manghaszfa (n»v.), 1. Cerbera.
•oxigéngázt fejlesztve elbomlik. Organikus anya
M a n y i i é r a Burm. (növ.), az Anacardiaceae
gokat melegítéskor exploziószerüen oxidál. Ke család génusza; 27 faja Kelet-Indiában ós a Maláji
letkezik íinom eloszlású mangánhiperoxid és szigeteken van elterjedve. Bőrnemű, átellenes,
tömény kénsav keverékének 138°-on való me többnyire lándzsáslevelű fák. Virágzatuk bog
legítésekor. Alkálifémek szulfátjaival kettős só- ernyőkből álló fürt, viráguk apró, 5—4 v. 1—2
tat, ú. n. manganitimsókat alkot. Ilyen pl. a termékeny porzója van, termője csak 1 levélből
káliummavganitimsó K3SO„ . Mn3(S04)s. 240^0, áll. Termésük vese- v. tojásalakú, húsos csont
•amely sötét ibolyaszínű oktaéderekben kristályo héjas. Legnevezetesebb a M. indica L. (mangófa,
sodik.
1. az Eleségnövények III. mellékletén). Gyü
Mangán szulfidjai. Kettő ismeretes: 1. man- mölcse (mangó), lúdtojás nagyságú, sárga, barack
•ganoszidftd, MnS. A természetben is előfordul módjára meghámozható, néha az 1 kg. súlyt is
mint alabandin (1. 0.). Ez a vegyület testszínű csa eléri. Sok cukor- és citromsavtartalmánál fogva
padék alakjában válik le, ha a manganosók (man igen kellemes ízű, de túlságos fogyasztása bőr
ganoszulfát) közömbös oldatát ammoniumszulfld- kiütéseket von maga után. E gyümölcséért a
dal elegyítjük; a csapadék a levegőn csakha mangófát az egész forró övön ültetik. Hazája
mar megbarnul és bomlást szenved. Savakban bizonyára az indiai-maláji szigetvilág, ahol más
kénhidrogént fejlesztve könnyen feloldódik. A faj gyümölcse is mangószámba megy, pl. M.
levegőn hevítve, kéndioxid-fejlődés közben nian- laurina Bl., de ezé csak szilvanagyságú és csak
ganomanganioxiddá alakul át. 2. Mangándiszul- teljesen érett állapotban élvezhető.
fid, MnS,. A szabályos rendszerbe kristályosodva
Mangislak, 1. félsziget a Kaspi-tó K.-i partján;
mint hauerit fordul elő, főleg hazánkban. A man- terméketlen sziklás fensík, sós tavakkal; folyó
gándiszulfid mint téglavörös alaktalan por képző vizei nincsenek. — 2. M., az orosz Transzkaspiai
dik, ha a manganoszulfát-oldatot káliumpoliszulvidék egyik kerülete, kb. 70,000 lak., akik legna
üd-oldattal elegyítve, bezárt csőben 160—1800-ra gyobbrészt kirgizek. Székhelye Alexandrovszk
melegítjük.
erőd a Tjub-Karagan-öböl mellett, 1000 lak.
Mangánszuperoxid, 1. Mangán oxidjai.
Mangkasszar, 1. Makasszar.
Mangántimsó, 1. Timsó.
Manglefa (n«v.), 1. Rhizophora.
Mangántrioxid, 1. Mangán oxidjai.
Mangó és M.-fa (növ.), 1. Mangifera.
Mangánúj ezüst, 1. Mangánötvények.
Mangold Lajos, történetíró, szül. Pozsonyban
Mangánvas, 1. Mangánötvények.
1850 febr. 28., megh. Reichenhallban 1912 júl. 8.
Mangánzöld, 1. Mangánsavak.
Tanulmányai végeztével 1875. az aradi főgim
Mangareva-csoport, 1. Tuamotu-szigetek.
náziumban tanár lett. 1880-ban a budapesti egye
Mangart (Manhart), 2678 m. magas hegy a tem az ókori történelem helyettes tanárául hívta
Karni és Juli Alpok érintkező pontján Isztria, meg, s ez időtől kezdve mint az ókori történet és
Karintia és Krajna határán, közel a Predil-hágó- a keleti népek történetének magántanára, majd
lioz. Lábánál terülnek el a híres Manhart- vagy rendkívüli tanára működött az egyetemen. 1881 Weissenfelsi-t&vak.
ben a VI. (most V.) kerületi reáliskola tanárává,
Mangbattu (monbuttu), a szudánnógerek ha- nevezték ki. Széleskörű, komoly és igen megbíz
mita vérrel keveredett ú. n. nilotikus ága Közép- ható történetírói munkásságot fejtett ki. Neveze
Afrikában az Uelle felső folyása mentén, termé- tesebb művei: A latin nyelv elterjedése a római
3ceny, vízdús fensíkon, mintegy másfél milliónyi birodalomban (1880); f'III. Henrik angol kitömegben. Szálas, erős termetű, világos bőrű, gön- j rály (1883); Az újabb angol tört. irodalom (18'-''
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1892); számos kiváló tankönyve közül említen
dők : Világtörténelem (3 köt., 1878 óta számos
kiadást ért s olaszra is lefordították); A ma
gyarok története (1883 óta igen sok kiadásban
terjedt el, s GoldisV&ml román nyelvre is lefor
dította : Istoria Ungariei, 1890). Irt egy terjedel
mesebb röpiratot is Zur Geschichte des Kabinette
Fejérváry címmel (Leipzig 1909). Különösen ér
tékesek a magyar történeti irodalomról 1878 óta
a legkiválóbb német szakfolyóiratokba írt kritikái
és könyvészeti lajstromai. A Jastrow-féle Jahresberiehte der Geschichtswissenschaft-ban a magyar
történetirodalomról 1884-tól 1912-ig közzétett
kritikai bibliográfiája' e nemben szinte felülmúl
hatatlan, s ebbeli munkássága elismeréséül vá
lasztotta meg a berlini történelmi társulat leve
lező tagjául. Munkatársa volt a német Meyer-féle
Lexikonnak, a Pallas NagyLexikonának és a Révai
Nagy Lexikonának. V. ö. Vargha Zoltán, M. La
jos irodalmi munkásságának bibliográfiai össze
állítása (A bpesti V. ker. áll. főreálisk. értesítője,
1912-1913).
Mángorló, szövetek tömörítését, fényesítését
és habosítását végző gép, 1. Csinozás.
Mangosztána (nov.., 1. Garcinia.
Hangra Vázul, politikus és író, szül. Száldo
bágyon (Bihar vm.) 1850. Teológiai tanulmányait
Aradon végezte. Később ugyanitt az egyházjog
tanára volt 1892-ig, mikor tanszékétől felmentet
ték. 1900-ban nagyváradi gör. kel. püspöki helynökké és az ugyanottani gör. kel. román konzisztórium elnökévé választották meg. 1902-ben aradi
püspökké választotta meg az egyházmegyei zsi
nat, de megválasztása nem nyert királyi meg
erősítést. 1910-ben a magyarosokéi kerület mun
kapárti programmal országgyűlési képviselőjévé
választotta. Mint politikus ifjabb korában a ro
mán túlzók közé tartozott, de tapasztalatai gyarapodtával a magyar-román testvériesülés híve
lett és a román kérdés megoldására irányuló ak
ciókban nagy tevékenységet fejtett ki. Irodalmi
munkássága is számottevő. Több folyóiratnak
(Speranta, Lumina, Biserica si scoala) volt szer
kesztője. Ónálló művei: Cercetári istorice literare;
Mitropolitul Sava II. Brancovieiu ; Slujba sflntirei
bisericei (1674-ből származó kézirat); Jerarchia i
mitropolia Romanilor din Ungaria si Transilvania. 1909-ben a bukaresti akadémia rendes
tagjává választotta, 1914 május havában azon
ban, midőn az akadémia ülésén megjelent, ma
gyarbarát érzelmei miatt a román túlzók ellene
fordultak, a felizgatott ifjúság inzultálta, az aka
démia pedig kizárta tagjai sorából.
Mangrove-fa (növ.), 1. Rhizophora. M.-félék, 1.
Rhizophoraceae.
Mangu, az Amur (I. o.) középső része.
Mangnba (növ.), 1. Hancornia.
Mangúnok, a giljákok és goldok szomszédsá
gában élő mongol, mandzsu és aino keveredésből
támadt nem egységes nép Szibiriában az Amur
alsó folyása mentén. Régebben olcsa néven is
szerepelt.
Mangur, mangor, manger a. m. obulus, quadrans, vagyis flliér, melyből 150 db. tett ötven
dénárt s igy 1 M. V3 dénárt ért. V. ö. Tripartitum (I. 133, 32. §).

—
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Mangura, tiszai hajóskifejezés, a. m. futózá
tony. Olyan homokzátony, mely a mederben hir
telen képződött ° hamar el is tűnik.
Manguszta (Crossarchus, inat), a Cibetmacskafélék (Viverridac) családjába tartozó em
lős állatnem. Hat faj ismeretes, melyek Afriká
nak az egyenlítőtől délre eső vidékein élnek. A
barna M. (G. obscurus F. Cuv.) bundája egy
színű barna; Afrika Ny.-i részén, Kamerunban
és a Kongó mellékén honos; férgekkel, rovarok
kal táplálkozik. A zebra M. (G. fasciatus Desm.)
bundája felül szürke, sötét pettyekkel és hátán
10—13 fekete keresztpánttal; hasa piszkos sötét
szürke. Kelet-Afrikában a Jóreménység-fokától
a Kilimandzsáróig elég gyakori. Rovarokkal,
gyümölcsökkel táplálkozik; könnyen megszelí
díthető. Feje és törzse 47, farka 28 cm.
Manhart, hegy, 1. Mangart.
Manhartsberg, a Gseli-erdö (1. o.) egy része.
M a n h a t t a n I s l a n d (ejtsd: menhetten ájlend), 22 k m .

hosszú és középütt 3 lem. széles, 5660 hektárnyi
sziget a Hudson és Bast-river közt. Rajta épült.
New York város belső része, (toiai 2.438,001 lak.
Mani vagy Maim, kerület D.-i Peloponnezusban; az a félsziget, melyet a Taygetos (Pentadactylon) hegység D.-i kiágazása képez, Gythion
(Marathonisi) várostól a Tainaron- (Matapan-)
fokig; hozzátartoznak Gythion és Itylon eparchiák Lakonia nomoszból; a harcias mainoták.
lakják.
Mani, 1. Maniclieusoli.
Máni, törökül eredetileg értelmet jelent, átvitten igy nevezik azokat a négysoros apró népdalocskákat, melyek mindegyike egy-egy sze
relmi vallomás, vagy mélyebb jelentőségű mon
dás. Ily dalokból néhány százat Kunos I. gyűj
tött és fordított le Oszmán-török népköltési gyűj
teménye 2-ik kötetében.
Mánia, a latinok ősi hitében a holtak feljáró
szellemeinek (Manes) királynője, más néven
Larunda (mint a Lares vezetője) vagy Avia.
Larvarum (lat. a. m. a Lárvák nagyanyja).
Mánia (gör.), derült hangulattal és gondolatok
kal járó elmebaj. A hangulatban a jókedv ural
kodik (exaltatio), a betegek vígak, sokat nevet
nek, szeretnek mulatni, cselekvésre való készsé
gük fokozott, mindenbe belefognak. Önérzetük
fokozott, ennek alapján nagysági téveseszmék is
léphetnek fel. A betegek eicomázkodnak, költe
keznek, sokat beszélnek, rosszul alszanak. A han
gulat gyorsan átcsaphat a haragosba, amikor a
betegek türelmetlenek, dühösek, parancsolok, sót
erőszakosak lesznek. A M.-s nem tartja magát
betegnek. Az egész kórkép ellentéte a búskomor
ságnak (1. o.). A M. a fiatalkor betegsége. Oka.
többnyire világrahozott hajlandóság alapján ki
merülés. A M. időszakonkint ismétlődhetik vagy
a búskomorsággal váltakozik (1. Cirkuláris elme
zavar). A M.-s beteg rendszerint pár hónap alatt
gyógyul meg, csak nagyobb nyugtalanság esetén
szükséges az elmekórházban való elhelyezés. A
lefolyást gyorsítják a tartós langyos fürdők, ágy
nyugalom.
Mánia (hóbort) alatt a laikus helytelenül a kü
lönféle téves eszméket (1. o.) érti, igy nagyzási,
szerelmi, üldözési mániáról hallunk beszélnie
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Ritkábban egyes kényszerképzeteket a régiek
monomaniáit (innen a mánia név) is értik alatta,
pl. gyujtogatási mánia.
Maniago, járási székhely Udine olasz tarto
mányban, (ion) 5379 lak.; acélipar, selyemte
nyésztés. Régi kastéllyal és dómmal (1482).
Maniagrok, nép, 1. Manegirok.
Mániás-depressziós elmezavar, 1. Cirkuláris
elmezavar.
jtfanicaria (növ.), a pálmák génusza. Egy faja
a M. saccifera Gcirtn. Trópusi Amerikában él,
a bennlakók biisszu-nak nevezik. Nagytermetű
pálma; termése szolgáltatja a Tuluru-zsírt.
Manicheusok. E felekezet alapitója Manes v.
Mani, perzsa nemzetbeli s a tudományokban meg
lehetősen jártas férfiú, némelyek szerint a mágu
sok előkelő családjának ivadéka. A III. sz. kö
zepe táján élt. A kereszténységből és a mágusok
bölcseletéből egy újat alkotott, amivel magára
vonta a mágusok és a perzsa király gyűlöletét.
Futni kényszerült, de utóiéretve, a király paran
csára meggyilkolták. Tanításának alapvonásai
ezek: öröktől fogva két ország van: a világosság
és a sötétség országa. A világosság országában
teremtette Isten az ősembert, a sötétség országá
gában származott a sátán. A sátán berontott a
világosság országába és nagy részét elrabolta.
Egy angyal a világosság és sötétség keveréké
ből alkotta a földet. Az ember is ilyen keverék
ből áll, de a nőben több a sötétség, mint a férfi
ban. Azért jött Jézus (nem az evangéliumi, ha
nem a látszólagos testbe burkolt Jézus) és óvta
az embereket a nővel való nemi érintkezéstől.
Legutoljára jött Manes, aki ezenfelül még érin
tését is megtiltotta mindannak, ami a sötétségből
származik és azt tanította, hogy a vallás a föld
höz kötött világosság megváltásában áll. Köve
tőit két osztályba sorozta: 1. tökéletesek (válasz
tottak) ; ezeknek három pecsétet (signacula) kellett
megörizniök: a szájét (tartózkodás tisztátalan
beszédektől és élvezetektől, kivált hústól és bor
tól), a kezekét (tartózkodás a közönséges munká
tól) és a mellét (tartózkodás a nemi érintkezés
től) ; 2. tökéletlenek, akiknek tíz parancsolatot
kellett megtartaniok és akiknek a házasság és a
munka meg volt engedve. Mindnyájan tartoztak
azonban meghatározott böjtöket tartani és imád
ságokat végezni; mindnyájuknak kellett hinni
Istenben, világosságában, erejében és igazságá
ban (az ú. n. 4 nagy dicsőség). M. elvetette az
ószövetségi szentírást egészen, az újszövetségből
az apostolok cselekedeit; az evangéliumokat pe
dig későbbi hamisítók által eltorzitottnak jelen
tette ki. A szentségek közül valamiféle kereszt
ségét és urvacsorát tartottak meg. Egyházi szer
vezetük hasonlított a keresztény hierarchiához.
Istentiszteletük, mint állíták, egészen szellemi
volt. Legfőbb ünnepük az ú. n. szék-ünnep volt,
Manes vértanúhalálának emléknapja, mely alka
lommal egy ünnepiesen feldíszített szék előtt
földre borultak. A M. felekezete eleintén csak ke
vés hívőt számlált. Manes halála után azonban
gyorsan elterjedt Indiában, Kinában s az egész
római birodalomban. Diocletianus császár poli
tikai okokból hevesen üldözte őket. Perzsiában
azonban védelemre találtak. Szt. Ágoston, meg
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térése előtt, mintegy 7—9 évig tagja volt e fele
kezetnek ; később pedig milenei Faustus, mint főemberük ellen 33 könyvet irt. A vandal királyok
is erőszakkal igyekeztek a M.-at kiirtani. Hunnerich tömegesen Európába szállíttatta őket, így
még Nagy Szt. Leo pápa idejében sokan voltak
Rómában. Tanrendszerük némi változásokkal a
középkorba is átterjedt.
Manics (Manycs), folyómederhez hasonló mé
lyedés, amely a Don alsó részétől DK.-i irányban
680 km.-nyi hosszúságban a Kaspi-tengertől 80
km.-nyitávolságban fekvőKeke-uszunnevűpusz
tai tóig nyúlik el. Száraz időben egymástól elszi
getelt tavak, ilmenek vagyis limanok (Szargamiis,
Bolsoj, Gudilo, Gruzkoje) találhatók rajta; tavaszszal hóolvadás után vízzel telik meg és nagy
tóvá alakul, amelynek vizei két irányban, kelet
és nyugat felé folynak.
Manicure (franc, ejtsd: maniktir), kézápoló,
kézápolás, 1. Kozmetika.
Manidae (állat), 1. lobzoska-félék.
Maniére (franc), 1. Modor. — M. nőire, 1.
Hántoló eljárás. — M. criblée, a sörétes met
szet technikája, 1. Fametszet.
Manifesta iniquitas (lat.) a. ni. «nyilvánvaló méltánytalansága. A római jogban fontos,
mint a biró döntésének megtámadási esete.
Mauif'esíatio (lat.) a. m. nyilvánítás, kije
lentés, felfedezés.
Manifestum (lat.), államkormánytól eredő
nyilvános kibocsátvány, eljárásának igazolása
céljából. M. kibocsátása főleg háború kitörésekor
szokásos. Más, pl. politikai pártok által közzé
tett kibocsátványt is M.-nak neveznek. — A ten
geri jogban M.-nak nevezik a hajó egész rako
mányára vonatkozó s az egyes fuvarlevelek ki
vonata összeállítását tartalmazó kimutatást, nyi
latkozatot.
Maniga, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, (íoto)
906 tót lak.; u. p. Bucsány, u. t. Ispáeza.
Manihiki-szigetek (Roggeveen- v. Penrhynszigetek), brit sziget-csoport a Csendes-óceánban
a d. sz. 10° ós ny. h. 150—162° alatt. 137 km'
nagyságú, erdős laguna-szigetcsoport. Lakóinak
száma kb. 1700. A M.-hez tartoznak a Manihiki
v. Humphrey, a Rokahanga (Rakoango v. Reirson) és a Tongareva vagy Penrhyn, valamint a
Karolina-sziget ós a lakatlan Flint és Wostock szi
getek. A M.-et Nagy-Britannia 1888 óta vette bir
tokába és 1900 óta közigazgatásilag Új-Zéland
hoz tartoznak.
Manihot Adans. (növ.), az Euphorbiaceae (Fütejfélék) család génusza ; 80 faja kóró v. cserje
Amerika tropikus részén. Színük gyakran kékes
zöld. Levelük váltakozó, nyeles, több fajon tenye
resen 3—7 karélyú. Virágzatuk fürtös, de állhat
a virág magánosan is, az utóbbi egylakú, meg
lehetős nagy. A porzós virág csészelevelei fedelékesek, gyakran sziromszerüek. Magházuk 3
üregű, a bibeszál kiszélesedő v. karélyos. Tokjuk
2 részre hasad. Néhány M.-faj a forró övben első
rendű fontosságú. A M. Glaziovii Müll.-Arg.
(Rio de Janeiro környékén) kaucsukot szolgáltat.
A M. utűissima Pohl (Jatropha manihot L., maniok- v. kasszavecserje) ma minden melegebb vi
déken nagyban termesztett kultúrnövény. 2 m.
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magas, levele 3—7 karélyú, termése hüvelyk ket is tartalmaz. Hozzánk csak a durvább faj
hosszúságú, hosszas gömbölyded, néhány hullá tái jutnak, melyek csak kötél- és kötöárúk készí
mos szárnnyal. Gumós vastag gyökere, mely néha tésére valók ; kivált jó hajóköteleket készítenek
10 kg. súlyú, sok keményítőt és erősen mérges belőlük s ezek nomcsak vízben igen ellentállók,
tejnedvet tartalmaz. Alkalmas kezeléssel, főkép de legnagyobb vastagságban is a vízen úsznak;
őrléssel, főzéssel, pörköléssel a méreg eltávolít az angol tengerészetben kizárólag M.-kötolek
ható s az igy nyert lisztből (mániáik, mandioka, vannak előírva futókötélzotnek (1. Hajókötélzet),
kasszava) kenyeret készítenek (kasszabikenyér), mert álló kötélzetnok nem valók, mivel nomkáts így a gabona fontos helyettesítője. Az őrlés rányozhatók. A finomabb fajtáit csak a termő
nél lecsurgó folyadékból leülepedett keményltő- helyeken használják, selyemmel v. más rosttal
a brazíliai arroiv-root s ebből készül a tapioka keverten, szövetek és más luxuscikkek készíté
(1. o.). A M. pilmata Müll.-Arg. var. aipi Pohl., sére. Más ilfesa-fajoktól is nyernek rostot, amely
édes mandioka, édes juka, ugyanolyan haszná azonban leginkább csak papírgyártásra szolgál.
latú, mint az olőbbi, de alig tartalmaz valami
Manila-kopál (n«v.), lásd Dammarafenyö és
mérget. Hazája, mint az előbbié is, Brazília, Agathis.
de termesztése Amerikában szintén elterjedt. A
Manilapapiros, a Musa-f élek rostjaiból (manila
M. carthagenensis Müll.-Arg. (Jatropha janipha kender) gyártott, nagyon szívós papiros.
L.) gyökerét pörkölve eszik; minthogy rostos és
Manilius, 1. Gaius, római néptribunus Kr. e.
őrlésre nem nagyon alkalmas, lisztje nem annyira 66., ki az optimata párt bosszantására törvény
jelentős. Magva orvosság, világító olajat is nyernek javaslatotterjesztett elő, hogy a mithridatesi há
belőle. Más M. fajoknak csak annyiban van jelen ború befejezése végett Pompeiust korlátlan hata
tőségük, amennyiben az indiánusok termesztik. lommal küldjék keletre hadvezérül. Cicero mint
Mariik, zöldes színű indiai gyémánt.
prétor «pro lege Manilia» c. fenmaradt beszédé
Manika, az angol délafrikai társaság birtokai bon pártolta M. javaslatát, mely törvényerőre
hoz tartozó vidék Dél-Afrikában a Szabi ós Odzi emelkedett.
folyók mentén, gazdag aranymosó telepekkel.
2. M., egy csillagászati tanköltemény (AstroManikűr, 1. Manicure és Kozmetika.
nomicon libri V) szerzője; Tiberius császárnak
Manila,, a Filippi-szigetek fővárosa és érseki ajánlotta müvét, mely ezen elvont tárgyat költői
székhely Luzonon, a róla elnevezett tágas öböl lendülettel dolgozta fel. A munka vége elveszett.
K.-i partján, ahol a Bay-tó 55 km. hosszú lefolyása, Kiadta Scaliger (Paris 1579), Bentlev (London
a Pásig torkollik, (1909) 234,409 lak. Az ipari 1739), Jacob (Berlin 1846), Bochert (London 1900).
foglalkozások közül a legjelentékenyebb a do
Manilla (növ.), 1. Agavé.
hánygyártás, ami 1882-ig monopólium volt, meg
M a n i l l e (spany., ejtsd: —niye) a. m. karperec,
a manila-kalap-készítés, továbbá akötélverós, sző különösen pedig a négerek által cifraságképen
nyeg- és nankingszövés, cukorflnomítás, szesz hordott fémgyűrű; jelent bilincset is. A Vhombre
égetés és gépgyártás. Az összes Filippi-szigetek kártyajátékban a spadille után a legnagyobb
kereskedelme M.-ban összpontosul. A kivitel fő- tromf, fekete kétszem, vagy vörös hetes.
cikkei : cukor, kender, szivar, kávé, festékfa, in
Manin, Daniéle, Velence diktátora, szül. Ve
digó, bivalyszarvak, bőrök, kókuszdió, gyöngy lencében 1804máj. 13.,megh. Parisban 1857szept.
ház, végül arany és ezüst. A bevitelben az első 22. Nagyatyja zsidó volt, ki 1759. keresztelkedett
helyet foglalják el a pamutszövetek. M. az 1500 meg s keresztatyjának, M.-nak nevét vette fel,
m. hosszú körfallal körülfogott belvárosból és a kö ki Velence utolsó dogejának, Lodovico ilf.-nak
rülötte elterülő külvárosokból (Binondo, San Jósé, öccse volt. 1830 óta mint ügyvéd működött Ve
Quiapo, Santa Cruz, Sampaloc, San Miguel, Tondo, lencében. 1848 jan. az osztrák kormány fogságba
Malate, Ermita, Pandacan, San Fernando de Dilao vetette, mert egy nyilvános petíciójában a Lom
és Santa Ana) áll. Amabban vannak a hatóságok bard-velencei királyság számára külön alkot
székhelyei; itt van a székesegyház, az érseki pa mányt követelt. A bécsi forradalom után azonban
lota, körülbelül 10 gazdagon díszített templom, a szabadon bocsátották, mire M márc. 22. az arze
bankok, a polgári és katonai kórház, kaszárnyák, nált hatalmába kerítve, kikiáltotta a köztársa
arzenál stb. Egyeteme 1911. nyílt meg. M. alapí ságot, melynek elnökévé és külügyminiszterévé
tója 1571. Miguel Lopez de Legazpi volt. 1590-ben választották. A piemonti sereg vereségei után
Gomez Perez Desmarinas falakkal vette körül. 1848 aug. 11. diktátori hatalommal ruházta fel a
A földrengések 1796., 1824., 1852., 1860., 1863. nép s több mint egy évig védte Velencét az osz
és 1880. nagy kárt tettek benne. A spanyol-ame trákok ostroma ellen. 1849 aug. 24. kapitulálni
rikai háború végén a szigetekkel együtt Amerika volt kénytelen s minthogy az amnesztiából ki
liirtokába ment át.
zárták, Parisba menekült, hol mint újságíró és
nyelvmester tartotta fenn magát. Tetemeit 1868.
Manila-ébenfa, 1. Ébenfa.
Velencébe szállították, 1875. pedig szobrot emel
Manila-elemi (nbv.), 1. Elemi.
Manilakender (n«v.), a Filippi- és Molukki- tek emlékének. Van még emléke Torinóban és
szigeteken termő Musa textilis rostja, melyet a Rómában is. V. ö. Ferrari-Bravo és Marloni,
levelek aljaiból álló áltörzsből készítenek s ame Daniele M. e i suoi tempi (Venezia 1984).
Manin-hasadék, hazánk egyik természeti szép
lyet banán- és abaca-rostnak is neveznek. A
idurva rostok hossza 2'5 m., a flnomabbaké 1—2 sége, Trencsén vmesyóben Vághéve község mel
m. A M. többé-kevésbbé selyemfényű és sárgás lett a Kis- és Nagy-M- (810 és 891 m.) hegyek közt
szinü ós nagyon higroszkopos; túlnyomóan háncs- nyílik a Vág vöigyére. A szoros mészkőbe vágó
sejtekböl áll, de emellett más szöveti eleme dott, 100—200 ni. magas sziklafalak közé s he-
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lyenként csak 2—3 m. széles. Fantasztikus alak tóba ömlő M. és vasút mellett, (1910) 12,381 lak.,
járól van elnevezve a Cukorsüveg, a Kupola és a gőzfűrészek, halászat, sófőzés.
Manito, Észak-Amerika algonkin-nyelveiben
Tű. A kosteleczi szoros ugyanabban a völgyben
egy völgytágulás után a M.-nak mintegy meg minden, ami természetfölötti, a szellemek és iste
ismétlődése. A szoros nyílása a vághévei vasúti nek serege, elsősorban a személyes védőszellem.
állomástól '/, óra alatt elérhető, szépségeiben ve V.öBóheim Géza, A varázserő fogalmának ere
tekedik a tordai hasadékkal, járhatóvá tételéről dete (Budapest 1914). L. még Védőszellem, Varázs
a Magyar Turista-Egyesület vágvölgyi osztálya erő, Totem.
gondoskodott. A Manin-hegy alján fekszik PodmaManitoba, 1. tó Kanadában az É. sz. 51° alatt,
nin község, amelyről a középkorban rablásaikról a Vinnipeg és Viunipegosis közelében, amelyekkel
híres Podmanini grófok (a mai Podmaniezkyak össze van kötve. Területe 4810 km2, hossza 196,
•ősei) nevüket vették.
szélessége 35 km., de sekély, a Dauphin River
Manin-hegycsoport, a Kis Fátrához tartozik, köti össze a Vinnipeg-tóval. Partjain sósforrások
és barnaszéntelepek vannak.
i. Manin-hasadék2. M., 1,870 óta Kanada egyik tartománya, az
Maniok (nüv.), 1. Manilwt.
Egyesült-Államok, Szaszkacsevan, Keewatin és
Maniok-keményítő, 1. Arrow-root.
Ontario közt, területe (az újabban hozzácsatolt
Manioták, 1. Mainoták.
Manipuláció (manipulatio, lat.) a. m. szabály területekkel együtt) 652,200 km*, (1911) 455,614
szerű kezelés, továbbá a szükséges mesterfogások lak. (1881. 65,954). Felületén csak alacsony dom
-alkalmazása főleg orvos-sebészi műtéteknél. Gyá bok emelkednek (a Riding Mountain 600 m.,
rakban a munkának azt a részét nevezik M.-nak, Duck Mountains 780 m.). Folyói közül a legna
amely kizárólagosan kézzel történik. M.-s asztal gyobbak a Vinnipeg, a Red-River és a Dauphin.
.az a hosszú asztal, amelyen a M. történik. — Ma A M.-tó e tartományba resik, a Vinnipeg-tónak
nipulálni a. m. kezelni, valamivel elbánni; innen egy része van M.-ban. Éghajlata kontinentális:
manipuláns őrmester, az az őrmester, aki a szá télen zord (—47-5° min.), itt dúlnak a blizzard
nevű rettenetes hóviharok és nyáron meleg (a
zad anyagi dolgait intézi.
Manipulus (lat), 1. nehéz fegyverzetű gya nyári max. 38'7°); évi csapadékja 525 mm., talaja
logos, katonai hadosztály, amilyen harminc volt gabonatermelésre alkalmas, főterméke a búza,
•egy római légióban. Neve eredetileg azt a szóna- 41-2, zab 41-7, köles 138, len 03 millió bushel.
•csomót jelezte, melyet a legrégibb időben katonai Nagy kiterjedésű legelői miatt az állattenyésztése
zászló helyett használtak. A M.-ok eredetileg fejlett. Régebben a lakosság nagy része francia
hosszú sorban egymás mellé sorakoztak fel a indus korcs és skót volt, de 1881 óta a nagy be
•csatában, de a Kr. e. IV. sz.-ban már három sort vándorlással az angol elem többségbe jutott. A
-alkottak (az első tíznek hastati, a másodiknak kormány élén a kinevezett kormányzó áll, aki a
principes, a harmadiknak triarii volt a neve), s végrehajtó hatalmat felelős miniszterek által gya
-az egyes M.-ok között széles hézagok is voltak. korolja ; a törvényhozói hatalmat a 40 tagból álló
2. M. a. m. karkötő, szalagformájú, a bal eló- törvényhozói testülettel osztja meg. A fő közle
karon hordott miseruha-darab három kereszttel kedő vonal a kanadai paciflc-vasút, fővárosa Vin
•ellátva. Eredetileg valószínűleg izzadságtörlő (su- nipeg. V. ö. Bryce, M., its infancy, growth and
darium) volt. A liturgiában jelképe az élet fárad present conditión (London 1882); Legge, Bunny
ságainak és gondjainak. V. ö. Braun, Liturg. M., its peoples and its industries (New York 1893).
•Gewandung (1907).
ÍSsxaU)xi(Manitou Springs), fürdőhely Colorado
Manipur (Munipore), a brit-indiai birodalom északamerikai államban Colorado-Springs mellett.
'hűbéres állama Hátsó-Indiában Asszam és Birma 1996 m. magasan a Pikes Peak lábánál, szénsavas
közt, közel 20,000 km* területtel, (i9ii) 346,222 és vasas forrással, (1910) 1300 lak., élénk turista
lak., akiknek egy része a szomszéd najákhoz ha forgalommal.
sonló hegyi lakó. Felülete nagyobbára hegyes; a
Manitoulin, szigetcsoport az északamerikai
hegyek M. közelében 2500 m. magasra emelked Huron-tóban. Magában foglalja a Great M. vagy
nek. Legnagyobb folyója a Nam Kathé, vagyis Sacred-Isle, a Little M. v. Cockburn-Isle, továbbá
M., amely az Iravadiba torkollik. Nagy tó a Lóg a Drummond szigetet. L. Huron-tó,
tak. Éghajlata egyenletes. Vadakban gazdag. A
Manitowoc, székhelye M. countynak Wisconsin
f őtermék a rizs. 1826 óta áll angol protektorátus északamerikai államban, a Michigan-tóba torkoló
alatt. Fővárosa M. vagyis Imfal, a M. partján, M. és vasút mellett, (1910) 13,027 lak.; fürészmal
& radzsa is ott lakik.
mok, vasöntő, fakereskedelem.
JManis (állat), 1. Tóbzoska.
Manizales, város Antioquia colombiai deparManissza (az antik Magnesia), Szarukhan já- tementóban, 2130 m. magasan, kb. 20,000 lak.,
Tásnak és görög püspökségnek székhelye Aidin a Cauca és Magdaléna közötti élénk kakaokereskekisázsiai török tartományban, a Gediz-csai part delmet közvetíti.
ján, 40,000 lak., akik közt mintegy 10,000 görög.
Manizmus az ősvallások fejlődési fokozatában
Föipara a pamutszövés. M. a XIII. sz.-ban III. Já az animizmusnak (1. 0.) egy fontos mellékter
nos Dukas Vatacesnak, 1398—1453-ig Brusszá- méke ; lényege abban áll, hogy az ősállapotú em
Tal felváltva a török szultánoknak és későbben a ber elhalt őseit tovább élő szellemeknek képzeli,
hatalmas Kara Ozmán Oglu családnak volt szék amelyek a hátrahagyottak sorsával törődnek,
helye.
abba előnyösen vagy károsan beleavatkoznak.
Manistee (ejtsd: meniszti),fővárosaM. countynak Az elnevezés a rómaiak manes (a. m. ősök) sza
Mchigan ószakamerikai államban, a Michigan- vából van véve, s tudományos meghatározását
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E. B. Tylor-nak köszöni (Primitive Culture, Lon
don 1871. II. chap. XIV.). Nagy elterjedését a föld
legtöbb törzsénél újabban Frobenius mutatta ki
(Die Weltansohauung der Naturvölker, Weimar
18981
Manjanga, a Kongó-állam egyik állomása, 1.
Manycnga.
Manjara-tó, 1. Manyara-tó.
Manjnéina, néger törzs, k Manyéma.
Mankato, Blue Earth county székhelye Minne
sota északamerikai államban, a Minnesota és
vasút mellett, (1910 10,365 lak. Kőbányák, mező
gazdasági gépgyár, terménykereskedelem.
Mankell, Jtdius, svéd politikus és katonai író,
szül. Stockholmban 1828 jún. 8., megh. u. o. 1897
febr. 23. Számos politikai és hadtörténelmi mun
kát irt; több munkájában Svédország és Stock
holm védelmének kérdésével foglalkozik ellen
séges támadással szemben.
Mankó, 1. az a támasz, melynek segélyével a
béna ember jár; 2. mint hajóskifejezés a. m.
fogantyú, valamely evező, csáklya stb. végén
keresztben álló darab fa, aminél fogva az illető
eszköz könnyebben markolható ; 3. a halászoknál
az az ágas fa, mellyel a vezérrudat hajtják a jég
alatt való halászásnál.
Mankócz, kisk. Bars vm. aranyosmaróti j.-ban,
(i9io) 322 tót és magyar lak.; u. p. Gesztőd, u. t.
Alsószelezsény.
Mankóczi István viselt dolgai, népies humo
ros irat a XVI. sz. végéről. Hőse egy otromba,
részeges alak, aki jártában-keltében sok kalandba
bonyolódik, s legtöbbször pórul jár. Az egyszerű
népirat nyers komikumát a szerző ironikus tanul
ságok levonására használja föl. A kéziratban ma
radt pár lapnyi munkát 1874. fedezte föl Deák
Farkas, s Dézsi Lajos tette közzé rövid beveze
téssel 1905.
Mankóláb,a ló lábvégéneka csíidizülettől lefelé
túlmeredek, függélyes irányú, sőt előre irányuló
helyezödése, melyet a hajlító inak megrövidülése,
a csüd- és a pártaizület összenövése (merev ízü
let) okozhat. Megfelelő patkolással, nagyon ma
gas sarkú és elől kampós nyúlvánnyal ellátott
patkóval javítható, de nem gyógyítható teljesen.
Mankópálma (n8v.), 1. Iriartea.
Mankós evező, a kormányevezőnek egy rövi
debb fajtája, amelyet nem orsóba helyezve, ha
nem szabadon kezelnek s vele a naszádot vagy
ladikot nemcsak kormányozzák, de egyúttal hajt
ják is.
Mankós hajó, 1. Kapaszkodó hajózás.
Mankós kereszt, 1. Kereszt.
Mankoszta (Mankusza), város Ciprus szige
tén, 1. Famagusta.
Manley (ejtsd: menü), MaryM.de la Riviére,
angol írónő, szül. 1672. Jerseyn, megh. 1724 Lon
donban. Mint drámaíró kezdte pályáját s elég
nagy sikere volt (The lost lover; Royal mischief),
de népszerűsége letűnt s akkor szenzációt és bot
rányt célzó emlékiratokat adott ki, The NewAtalantís (1709) címmel.
Manlius, 1. Marcns M. Capitolinus, ki ez
utóbbi nevét talán még a Capitolium megmen
tése előtt kapta, mert e patrícius családnak ott
volt a háza. Kr. e. 390. vitézül védte Róma Capi-
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toliumát a gallusok ellen, midőn ezek Brennus
vezérlete alatt a várost felperzselték és éjjel a.
halomra igyekeztek. A Junjnak szentelt ludak
gágogása felébresztette M.-t és híveivel együtt
letaszította a gallusokat a sziklákról. Egy viszály
alkalmával a nép pártjára állott, miért a patrí
ciusok 384 bevádolták, hogy királyi hatalomra,
vágyik és elitélése után a tarpéji szikláról ledob
ták. — 2. Titus M., Kr. e. 361. a római sereg
színe előtt megvívott egy óriás termetű gallussal, kinek arany nyakláncát (torques) azontúl
ékesség gyanánt hordta s innen Torquatus jel
zője. Harmadik konzulsága alatt (340) a Vezúv
mellett döntő ütközetben legyőzte a latinokat,,
szintúgy Trifanum mellett is, s midőn e csatában
fia a tilalom ellenére egy latin csapattal megküz
dött, katonás ridegséggel halállal büntette.
Manlius János, nyomdász Magyarországon,,
született 1530 körül, meghalt 1604. Laibachban volt nyomdája, innen azonban elűzetvén,
nyomdájával Magyarországra jött,Németújvárra,
hol 1582—1584-ig működött. Később több he
lyen telepedett le rövidebb időre, így Varasdon,
Monyorókeréken, Németújváron stb. Ü adta ki
Beythe István, Pathai István, Zvonarics Mihályr
Magyari István, Bszterházi Tamás s mások mun
káit, kiadott nyolc históriás éneket Laskai Já
nostól, Enyedi Györgytől, Tinóditól, Hunyadi Ferencztől, Decsi Gáspártól, Gosárvári Mátyástól,
továbbá Heltai Gáspár meséit, Balassa Bálint
Beteg lelkeknek való füves kertecskéjót (Bock
Mihály után) stb. Kiadott 35 magyar, 19 idegen
nyelvű, összesen 54 művet. Halála után nyom
dája Farkas Imrére szállott. V. ö. Sennovitz
Adolf, M. János (Magy. Könyvkeresk. Evkönyve
1901.)
Manmatha (ind., a. m. remegéstkeltő, szivet
rázó), az indus szerelemisten neve, 1. Káma.
Mann Jakab (csonoplai), nőorvos, szül. Csonoplán (Bács vm.) 1848 dec. 18.1883-ban magán
tanár lett a szülészeti műtéttanból. Még ugyan
azon évben kinevezték a szegedi m. kir. bába
képző igazgató-tanárává. Tevékeny részt vett a
magyar tudományos nőorvoslás megalapozásá
ban ; számos önálló műve van. Nagyjelentőségű
Magyar bábakönyve, mely az első hivatalos bába
könyv, továbbá a Szülészeti műtéttan (III. kiad.
1912). 1906-ban magyar nemességet, 1911. ud
vari tanácsosi méltóságot kapott.
Mann, 1. Heinrich, német író, szül. Lübeckben
1871 márc. 27. Olasz hatást tükröző regényei élesen
rajzolt jellemeikkel s írójuk színes képzeletével
válnak ki. Cselekvényük többnyire szaggatott,
előadásuk pepecselő, levegőjük erotikus. Nyelvmüvészete gyakran mesterkéltséggé fajul. Főbb mű
vei : Das Wunderbare (1897., ő. kiad. 1904); lm
Schlaraffenland (1900, 6. kiad.); Die Göttinnen
oder die drei Romano der Herzogin von Assy
(1903,10. kiad. 1913); Die Jagd nach Liebe (1904,.
3. kiad. 1908); Flöton und Dolche (1905); Prof.
Unrat (4. kiad. 1906; magy. ford. Kosztolányi D..'
Ronda tanár úr, 1914); Eine Freundschaft (Í906);
Stürmische Morgen (3. kiad. 1907); Zwischen
den Rassen (4. kiad. 1908); Die kleine Stadt
(1909, 6. kiad. 1913)); Das Herz (1910); Variété
(színmű, 1911); Die Rückkehr vom Hades (1911);
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Die Schauspielerin (mint novella 1905-ben 10 ki
adást ért; mint dráma 1911); Die grosse Liebe
(1912); Aufersteliimg (1913); Madame Legros
(színmű, 1914); Der Ontertan (reg., 1915).
2. M., Thomas, az előbbinek öccse, német re
gényírj, szül. Lübeckben 1875 jún. 6. Alkotásai
nak nyugodt harm Mája és művészi formája, az
érzelmek finom rajza és elbeszélni tudásának biz
tonsága a legkiválóbb regényírók sorába emeli.
Főbb müvei: Der kleine Herr Friedemann (1898);
Die Buádenbrooks, Verf all einer Familie (1901,50.
kiad. 1909); Tristan (1903,4. kiad. 1904); Fiorenza
(dráma 1906); Königliche Hoheit (1909); Die Bekenntnisse des Hochstaplers und Hoteldiebes Félix
Krnll (1913); Der Tod in Vénedig (1913); Tonio
Kroger (1914). Magyarul megjelent: A boldogság
akarása (ford. Gömöri Jenő, Budapest 1910);
Tristan (ford. Kosztolányi Dezső, 1912); Királyi
fenség (ford. Biró Lajos, 1912); Kroger Tonio
(ford. Földi Mihály, 1913); A halál Velencében
(ford. Lányi Viktor, Gyoma 1914). V. ö. A. Pache,
Th. M.-s epische Technik (Mitteilung der Lit.
Gesellsch. Bonn, II. 2., 190i); Bruno Frank, Th.
M. (Die neue Rundschau, XXIV., 5., 1912).
Mann. vagy Mamierk, latin állatnevek után
gr. Mannerheim Károly Gusztáv, orosz entomoiógus (szüi. 1797., megh. 1854) nevének rövidítése.
Manna (nav.), különféle növényből magától, be
vágás v. rovarszúrás folytán kiszivárgó édeses
anyag. Legismertebb a köris-M., mely a M.- vagy
virágos körisfától ered, leginkább Szicíliából és
Délolaszországból jut a kereskedelembe és 30—
60% M-cukrot vagyis mannitot (1. o.) tartalmaz.
Ezt a M.-t néha mint gyenge hashajtót, kivált
gyerekeknél használják, s más orvosságokhoz is
hozzáadják. Az Arábiában és a Sinai-félszigeten
egész erdőket alkotó Tamarix mannifera adja
a valódi (vagy sivatagi) M.-t, melyet az arabok
kenyérre kenve, mint a mézet esznek. Ezt árul
ják bibliai M. gyanánt, noha a zsidók mannája
valószínűleg a mannazuzmó (1. o.) volt. Ausztrá
liai M., 1. Eucalyptus; Kaliforniai M., 1. Fenyő :
perzsa-, zsidó-M., 1. Alhagi; tólgy-M., 1. Quercm; azonkívül 1. Cassia és Cédrus.
Mannacserje (uBv.), 1. Tamarix.
Mannacukor, 1. Mannit.
Mannadara (nov.), 1. Mannaköles.
Mannaesö (növ.), 1. Mannazuzmó.
Mannaía (növ.), 1. Tamarix.
Mannaienyő (növ.), 1. Fenyő.
Mannafü (növ.), 1. Glyceria.
9Ianna hebraica, 1. Álhagi.
Mannakabóca, 1. Kabócák.
Mannakása (növ.), 1. Glyceria.
Mannaköles (növ., Panicum sanguinale L., Digitaria sanguinalis Scop.), egyéves pázsitfé'e,
parlagokon nő. Homokpusztára ajánlatos, magvát
úgy lehet használni, mint a kölesét (mannadara).
L. Panicum.
Mannakőris (növ.), 1. Körisfa.
M a n n a larioiiia (növ.), 1. Veresfenyö.
Mannaszörp, szenna-levél, manna és csillagos
ánizs keverékéből főzött barna szörp. Gyermekek
kedvelt hashajtója kávéskanalanként.
Mannatetü (Coccus manniparus Ehrbg.), a
tamariszkusznak a Siuai-hegy táján honos pajzs-
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tetve. Szúrása nyomán a növény cukros nedve
kicsorog, beszárad és leesik vagy az esőtől csep
pekben leolvad. Az arabok man néven piacra
viszik. Sokan a zsidók bibliai mannáját benne
sejtik, mások azonban tagadják ezt.
Mannazuzmó (növ.), a Lecanoraceae család
faja. Háromféle zuzmónak a közös neve. A Lecanora esculenta, L. frutkidosa és L. affinis,
melyeket újabban Elenkin Aspicilia alpinodesertorum néven vont össze. Ezek a zuzmók tulaj
donképen a magas hegyek talaján élnek, kérge
sek és repedezettek. Eredeti helyükről leválva,
széleik behajlanak, többé-kevésbbé gumós alakot
öltenek. Ilyenkor a szél könnyen lesodorja őket
a hegyekről és olykor messze a sivatag fölé
söpri. így keletkezik a mannaesö. Az ázsiai si
vatagokban többször figyeltek meg mannaesőt:
1824, 1828, 1841, 1846, 1864 években. A zsidók
mannája is a legnagyobb valószínűség szerint ez
a M. volt. A tatár földi kenyérnek mondja és ke
nyeret süt belőle. Szárazon kemény, nedvesen
puha és csaknem ízetlen péppé lehet rágni. Tar
talma : 23% nyálka, 65'91% sóskasavas mész,
2'5°/o inulin, ezeken kívül még nitrogénes alkotó
részek. A kirgizek pusztáin 1769. Pallas termé
szetvizsgáló födözte fel, itt néha 15 cm. vastagon
borítja a földet.
J H a n n e q u i n (franc, ejtsd: mannken), 1. Báb.

JUannerli., 1. MannManners, John James Bobért, lord, I. Butlawí.
Mannesmann-csövek, tömör vas v. acéltuskóból, keresztben álló hiperbolikus hengerekkel
gyártott csövek, 1. 'Cső.
Mannfeld, Bernliard, német rajzoló és réz
karcoló, szül. Drezdában 1848 márc. 6. Eredeti
lapjai: A Moritzburg Drezda mellett (1879); A
kölni dom (1880); A heidelbergi kastély udvara
(1882) ; Az Albrechtsburg Meissenben (1884);
Nagy Frigyes apoteózisa (1886); I. Vilmos császár
a ravatalon (1888); A Wartburg (1888); Friedrichsruh (1893) stb. Rézkarcokat készített Menzel,
Grüb és mások festményei után. Műveiből 1890.
a berlini nemzeti képtárban kiállítást rendeztek.
Mannhardt, Wilhelm, német mitológus, szül.
Friedrichstadtban (Schloswig) 1831 márc. 26.,
megh. Danzigban 1880 dec. 26. A Zeitechrift für
deutsche Mythologie und Sittenkunde szerkesztője
volt. Művei: Germanische Mythen. Forschungen
(Berlin 1838); Die Götter der deutechen und nordischen Völker (u. o. 1860); Wald- und Feldkulte
(2 k. u. o. 1875,2. kiad. 1904); Klytia (u. o. 1876).
Halála után jelentek meg: Gedichte (Danzig 1881),
ebben életrajza is; Mythologische Forschungen
(Strassburg 1884).
Mannheim, 1. közigazgatási kerület Baden
nagyhercegségben 482 km2 területtel, (1910) 295,835
lak., M., Schwetzingen, Weinheim járásokkal. —
2. M., az ugyanily nevű közigazgatási ker. fő
városa a Neckar és Rajna összefolyásánál, (i9is)
206,045 lak., vegyészeti, gép-, szivar-, olaj-, firnisz-, sör-, gummi-, aszbeszt-, bőr- és cukorgyá
rakkal. M. a Németbirodalom egyik legjelentősebb
kereskedelmi piaca s forgalmában, melyet főleg
a Rajnán és a Neckar folyón bonyolítanak le, a
gabonanemüek és őrlemények, gyarmatárúk, cu-
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kor, dohány, szén, ipari cikkek és gépek a leg
fontosabb cikkek. M. rendesen épült város s uteáit
és tereit szép középületek, valamint szobrok diszitik. Legjelentősebb épülete az 1720. Károly
Fülöp választó által alapított nagyhercegi kastély,
kép-, természetrajzi és régiséggyüjteménnyel,
nagy nyilvános könyvtárral. Vele összeépült a
kupolás udvari templom. Említésreméltó épüle
tek még a városháza, az egykori csillagvizsgáló,
az udvari színház stb. M. 764 Lorsch klastrom
hoz tartozó falu volt. IV. Frigyes pfalzi választó
1606. tette le alapját Friedrichsburg várnak és a
mai városnak és nagyobbára a menekülő német
alföldiekkel népesítette be. 1622-ben Tilly, 1631.
Weimari Bernát, 1644. a franciák és néhány nap
j a i későbben a bajorok foglalták el, de ismét
visszaadták Pfalznak. 1688-ban a Mélac vezé
relte franciák rombolták le. 1699-ben, midőn újra
felépítették, János Vilmos választó a várost és a
várat egyesítette. Fölvirágzását Károly Fülöp
választónak köszönheti, aki 1720. székhelyévé
tette. 1794-ben azonban a franciáknak, ezután az
•osztrákoknak, 1795. ismét a franciáknak esett
hatalmába. 1799-ben falait lerombolták. 1802-ben
a badeni nagyherceg vette birtokába. V. ö. Féder,
Gesch. der. Stadt M. (1875—77) újra, átdolgozta
és kiadta Öser (1903); Wiederkéhr, M. in Sage
und Geschichte (1907).
Mannheimer, 1. Gusztáv, festő, 1. MagyarMannheimer.
2. M. Gyula, zeneszerző, szül. Budapesten 1866
okt. 27. Az Országos Zeneakadémián Nikolits és
id. Ábrányi Kornél vezetése alatt végezte tanul
mányait. Müvei: szimfónia, vonós zenekarra írt
szerenád; Rákóczi-nyitány (budapesti filharmónia
1896); Maritana (opera, Prága 1892).
Mannheimi arany v. szimilor, a tombakkal
rokon aranyszínű ötvény, melyet 83-7% réz, 7%
•ón és 9'3°/o cink összeolvasztásával állítanak
elő. Gombok és öles j ékszerek gyártására hasz
nálják.
Mannin a. m. Man-sziget, 1. ManManning, folyó Ausztráliában, New South
"Wales-ben.
Manning (ejtsd: menniüg), Henry Edward, an
gol bibornok, westminsteri érsek, szül. Totteridgeben (Herfordshire) 1808 jul. 15., megh. Lon
donban 1892 jan. 14. A gyarmatok minisztériumá
ban tisztviselő, majd 1834. anglikán plébános lett.
1851-ben a katolikus egyházba tért és ugyan
abban az évben pappá szentelték. Azután Rómá
ban teológiát tanult és 1860. apostoli protonotárius, 1865. westminsteri érsek, 1875. bibornok
lett. Számos munkája közül legnevezetesebbek:
Grounds of Faith (8. kiad. 1890); Temporal Po
wer of the Vicar of Jesus Christ (3. kiad. 1880);
Sermons on Eccles. Subjects(3 köt, 2. kiad. 1870);
Vatican Dccrees (1875); Independence of the Holy
See (2. kiad. 1877); Eternal Priesthood (1883) stb.
Munkái nagy részét német és magyar nyelvre is
lefordították. M. életrajzát megírták: Hutton
(1892), BellesheiM (1892), Purcell (2 köt. 1896)
és mások.
Manninger Vilmos, orvos, szül. Sopronban
1876 szept. 30. Orvosi tanulmányait a budapesti
•>2yetemen végezte, ahol 1898. orvosdoktorrá
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avatták. Azután Dollinger tanár sebészeti klini
káján, majd 1900 óta a székesfőváros kórházai
nak sebészeti osztályain működött. 1906-ban az
új Szent János-kórház, 1908 óta a Szent Margit
kórház sebészeti rendelő orvosa, 1914 óta sebész
főorvos az új Szent János-kórházban. 1903-ban
Az antiszeptikus és aszeptikus orvoslásmódok
története c. munkájával elnyerte a M. Tud. Aka
démia Vigyázó-díját (e munkája megjelent német
nyelven is). 1908-ban a sebészeti propedeutikából
magántanári képesítést nyert. M. számos ön
álló tanulmányon alapuló dolgozatot adott ki.
Nevezetesebb munkái még: Onomatologia me
dika: Orvosineveskönyv(Bvida.^est 1905); Asepsie
et amycose (referátum a nemzetközi orvoskon
gresszuson, u. o. 1911); Verebély Tiborral írta
A sebészet tankönyvét (I. köt. Budapest 1910, II.
köt. 1911, III. köt. első része 1913).
Mannit (mannaaikor). A M. hatvegyértékü
alkohol. Leszármaztatható a hexánból (CuHu), ha
ebben 6 hidrogén-atomot 6 hidroxil- (OH) gyökkel
helyettesítünk; képlete tehát C8H8(OH)s. Izomer a
dulcittal, a sorbittal és azonos a régebben granatin-, fraxinin-, primulin-, syringinnak nevezett
vegyületekkel. Számos növényben előfordul, de
legnagyobb mennyiségben a fraxinus ornusban
v. mannakőrisben (1. Körisfa). Ennek beszáradt
neve a manna, mely 30—60°/o M.-ot tartalmaz. A
mannát 750/,0-os forró alkohollal kivonják és az
alkoholos oldat kihűlésekor aM. kikristályosodik.
Tisztítás céljából párszor forró alkoholból átkris
tályosítják. Az alkoholból kristályosított M. finom,
fehér, selyemfényű tűk, vízből színtelen nagy át
látszó prizmákban kristályosodik, 165—166°-on
olvad. Vizes oldala inaktív, vagy gyengén balra
forgat, borax jelenlétében erősen jobbra forgat.
Ize kellemesen édes. Enyhe hashajtónak hasz
nálják. A magyar gyógyszerkönyvben Mannitum
néven hivatalos. Salétromsavval óvatosan oxi
dálva gyümölcscukorrá lesz, erélyesebb oxidáció
kor cukorsav és sóskasav képződik belőle. Jódhidrogénsav hexiljodiddá redukálja. A lúgos réz
oxidoldatot (Fehling-féle oldat) nem redukálja
(különbség a gyümölcs- és szöllőcukortól). Fém
oxidokkal a cukorfélékhez hasonlóan ú. n. manná
tokat, a savakkal pedig összetett étereket képez,
így kalciumoxiddal a kalciummannátot:
C6Hl4Oa.CaO
és salétromsavval a nitromannitot v. durranó
M.-ot CsH^NO^. Utóbbi vegyülete ütéstől igen
hevesen explodál. Úgy készül, hogy a M.-ot kon
centrált kénsav és salétromsav elegyében oldják
és azután kikristályitják. Optikai izomeriái körül
a balraforgató M. az 1-mannóz, az inaktív M. v.
x-akrit az inaktív mannóz redukciójakor kelet
kezik.
Mannitán: CdH1205. Szirupsfirüségü, nehezen
kristályosítható test. A mamutból víz lehasadásával keletkezik, ha azt 200"-ra hevítjük.
Mannit-erjedés, 1. Mézgás erjedés.
Mamiit io (középkori lát.), a germán jogban a
legrégibb idézési mód, amelyet maga a peres fél
teljesített.
Mannlicher, Ferdinánd, lovag, mérnök, szül.
Mainzban 1848 jan. 30.. megh. Bécsben 1904 jan.
20. Még mint a Kaiser Feriinands-Nordbahn hi-
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vatalnoka, 1878 óta több ismétlőfegyvert terve verseinek az egyház tanaival ellenkező tartalma
zett és szerkesztett, magazintöltéssel; 1866. ott miatt az inkvizíció elé idézték, ami elől Parisba
hagyta állását és számos önműködő ismétlő menekült. Költői műveiből ódái és Lafontaine
fegyver mintáját találta fel, melyeket Ausztria- meséinek utánzatai keltettek feltűnést. Lefordí
Magyarországon kívül Németország, Olaszország, totta Chateaubriand Mártírjait ós Wieland ObeRománia, Portugália, Svájc, Bulgária, Német ronját. V. ö. Pereira da Silva, Filinto Elysio e a
alföld és több más, Európán kívül fekvő állam sua epoca (Rio de Janeiro 1891).
is elfogadott. 1899-ben az osztrák urakháza tag
Manojlovic, Gavro (Gábor), horvát történet
jává nevezték ki.
író, szül. Zárában Í856 okt. 27. 1902 óta az álta
Mannlicher-puska, 1. Lövőfegyver.
lános történelem tanára a zágrábi egyetemen, a
Manno, Kari, Lenieké Kari (1. o.) német iró délszláv akadémia titkára. 1908. és 1913-ban
álneve.
képviselővé választották s a magyar országgyű
Mannóz (mannose): C6H12Oc. Az aldohexózák lésre kiküldték. Történelmi dolgozatai a délszláv
csoportjába tartozó szénhidrát (cukor). A d-M. akadémia Rad kiadványában s más szaklapokban
vagy szeminóz higroszkópos, 136°-on olvadó test. jelentek meg. Nevezetesebb müvei: Ephesusi
Jobbra forgat. Redukciójakor mannit, oxidációja- János szir nyelven írt egyháztörténetének kivo
kormannocukorsav keletkezik belőle. Nagy meny- nata, Konstantinos Porphyrogenetos: De adminyiségben keletkezik az elefántcsontpálma (phyte- nistrando imperio, továbbá a keletrómai biroda
lephas macrocarpa) gyümöleshéjánakhidrolizise- lom hatalmáról az Adriai tengeren a IX. sz.-ban
kor, keletkezik a + mannit oxidációjakor is. Az s végül a velencei prefektusokról írt munkája.
I-M. és inaktív M. a megfelelő mannit oxidáció
Manométer (gör.), minden olyan készülék,
jakor keletkezik. Az I-M. balraforgató szirup. Az mellyel zárt helyen lévő gáz vagy gőz nyomását
inaktív M. 132°-on olvadó kemény rombos priz lehet mérni. Kis gáznyomás mérésére U alakú
mák.
csövet használnak, mely
Mannsehr von Treubach, Fischart Johann, nek két szárában folya
dék, pl. festett víz van
német szatirikus (1. o.) egyik álneve.
Mannstaedt, Wilhelm, német bohózatíró, szül. (1. és 2. ábra). Az egyik
Bielefeldben 1837 máj. 20., megh. Steglitzben
1904 szept. 13. A kereskedői pályát elhagyva,
színész, karmester, végül berlini dramaturg lett.
Berlini, részben aktuális bohózatait a XIX. sz.
második felében sokszor játszották. Említendők:
Alles mobil (1868); Eine frommeSchwester(1871);
Sein Meisterstück (1879); Der junge Leutnant
(1880); Die schöne Ungarin (1883); Der Walzerkönig (1884); Der Stabstrompeter (1886); Leichtes Blut (1889); Die Brillantenkönigin (1893);
Der Herzensdieb (1894).
Mannus, Tacitus szerint a germánok egyik őse,
Tuisto (Tuisco) fia s mint ilyen a föld unokája.
3. ábra. Fém-manométer.
1. ábra.
Három fiától (Ingó v. Ingvo, Istvo és Irmin) az
Ingaevones, Istaevones és Herminones néptör szárnak lefelé menő folytatását ráerősítik a gáz
tartó edényre. Ha a gáz nyomása nagyobb, mint
zsek származtak.
a levegőé, a vele közlekedő szár folyadékát le
Manó (ol.) a. m. kéz, 1. M.
Manó. Azok a közmondásaink és szólásmód nyomja ; a nyo
jaink, amelyekben e szó előfordul, a M.-ban valami máskülönbség
ördög-fél& rossz szellemet sejtetnek, amely «el- mértéke a két
visz», «hoz», «megesz» (épp úgy, mint a fene) stb., folyadékoszlop
de mégsem látszik olyan félelmesnek, mint az magasságának
ördög maga, hanem annak inkább tréfásan emle különbsége. Na
gyobb nyomás
getett cimborája.
Manó, f órfl-keresztnév, az Emánuel magyarosí esetében víz he
lyett higanyt
tása.
Manobarométer, kis nyomások mérésére való használnak és a
manométer. Lényege alkatrésze üvegcső, mely gázzal nem köz
edényes barométer higanyába merül és felső vé lekedő csőrész
gével a meghatározandó vákuummal közlekedik. végét befor
Ha ez oly tökéletes, mint a barométeré, akkor a rasztják. A nö
higanyoszlop magassága a két csőben egyforma. vekedő nyomás
Ha a csővel közlekedő térben még van valami a higany fölött
gáz, akkor a higanyoszlopok magasság-különb elzárt levegő v.
nitrogén térfo
sége megadja a gáz nyomását.
4. ábra. Csöves rugós manométer.
Manoel do Nascimento, Francisco, arkádiai gatát a Mariotte
nevén Filinto Elysio, portugál lirai költő, szül. féle törvény értelmében kisebbíti. Hengeres csőben
1734 dec. 21. Lisszabonban, megh. 1819 febr. 25. a térfogat felét, harmadát, negyedót stb. megjelölő
Parisban. 1754-ben pappá szentelték. 1778-ban osztásvonalak mindinkább közel esnének egymás-
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hoz a azért inkább fölfelé szűkülő csöveket hasz
nálnak, melyeken az osztásvonalak távolsága
ugyanaz maradhat. Gőzgépeken most már alig
használnak higanyos M.-eket, hanem fémmanométereket. Lényeges részük vékonyfalú, ívalakulag görbült fémcsö,mely egyik végével rá van erő
sítve a körülvevő fémszelencére, míg másik vége
a csőbe tóduló göz nyomásának engedhet és emelő
segélyével mutatót mozgat. Az egész szelence
csapos csővel ellátva rácsavarható a kazánra, a
mutató pedig üveglap mögött láthat 3 skála előtt
mozog (3. ábra). Ha a lemérendő gőznyomás 25
atmoszférát nem halad meg, a csöveket sárga
rézből vagy újezüstből készítik. 2000 atmoszfé
ráig terjedő nyomások esetében a cső anyaga
keményített acél. A csövek rugalmasságát azzal
fokozzák, hogy a csővel koncentrikusan olajban
keményített acéldrótot szerelnek fel (a 4. ábrán
D-vel jelölve), amely cc-nél meg van erősítve és
y-né\ a csö zárt végével szilárdan összefügg. Az
ilyen csöves rugós M.-ek jól beváltak.
Manometrikus lángok, olyan lángok, melyek
nyomásváltozásokat jeleznek. Ha pl. hosszú gáz
vezeték végén lángot gyújtunk s a vezeték elejón pl. kaucsukcső összenyomása által sűrűdést
keltünk, mely a gázban nagy sebességgel terjed
tova, a láng, mihelyt a sűrűdés a vezeték végé
hez ért, magasan fellobog s aztán ismét rende
sen ég. Az időkülönbségből s a vezeték hosszából
meghatározható a sűrüdés terjedési sebessége.
Levegőhullám terjedési sebessége is megmér
hető, ha a vezeték végén láng felé irányított
forrasztó cső van alkalmazva. Amint a hullám
megérkezik, a láng oldalt hajlik. Keskeny nyí
lásból kiömlő gáz vékony, hosszú lángja hirtelen
megreszket, ha némi távolságban levegörázkódást idézünk elő, pl. ütés, fütty, kurjantás által.
Az ilyen lángot érzékem/ lángnak nevezik. Kis
gáz-, vagy hidrogénlángot hosszabb, elég tágas
csőbe tolva, a láng fölmelegíti a levegőt, ez ki
tágul és fölszáll, míg a cső aljából új levegő
.áramlik a láng felé s ezt rezgésekre indítja. Ha
a csö hossza megfelelő, a levegő rezgései a cső
ben álló hullámokat keltenek és tiszta, erős hang
hallatszik (éneklő láng). Az akusztikában a M.-ot
a hangok elemzésére használják. Evégből a König-féle lángmanométert alkalmazzák (1. Hang),
melynek rezgéseit forgó tükörben figyelik. A kü
lönböző hangzók más-más rezgésre indítják a
manométer rugalmas hártyáját és lángját és ily
módon a beszéd, jobban mondva a hangrezgések
fényképezése is lehetséges.
ííaiiou (ejtsd: manón), a Mária név becéző alakja
a franciáknál. M. Lescaut a címe Prévost
•d'Exiles egyik híres regényének. Ebből készült
szövegkönyvekre Puccini és Massenet dalmüvet
írtak.
Manono vagy Manua, sziget a Szamoa-szigetcsoportban, Upolu Ny. -i partján; politikailag a va
lamivel kisebb Apolima-szigettel tartozik együvé.
Manor (ang., ejtsd: men8r), az angol földbirto
kok az a fajtája, amelynek tulajdonosai külön
böző szolgáltatásokkal tartoztak a Lord of the
M.-nek. Nevezetesen : a tulajdonjog átruházásá
nál a beiktatásért bizonyos változó illeték járt
.a Lord of the M.-nek; a bányák kiaknázása csak

Mansard-tetö

a lordot illette; néha pedig quii rent néven évi
járadékot húzott utána a lord. A M. birtokok te
hermentesítését nagyon megkönnyítette az 1887.
Gopyhold act c. törvény, úgy hogy a M. -szolgal
mak nemsokára el fognak tűnni.
Manórák (állat), 1. Squilla.
Manósáska v. ájtatos manó (Mantis religiosa
L.), 1. Ájtatos manó.
Manosque (ejtsd: manossk), város Basses-Alpes
francia départementban, a Durance völgyében,
vasút mellett, (1911) 4853 lak. Környékén kénes ás
ványvízforrások és barnakőszénbányák vannak.
Manőver (franc, manoeuvre) a. m. hadgya
korlat (1. 0.).
Msinque (franc, ejtsd: maiik), 1. Boulette.
Manresa, város Barcelona spanyol tartomány
ban, a Cardoner partján, vasút mellett, (1910)
23,420 lak., posztó-, pamut- és gyapjúszövéssel.
M. mellett van a Cueva de Santa barlang, amely
ben Loyola Ignác egy évig élt, jelenleg látogatott
búcsújáróhely.
Manrique (ejtsd: —ríke), 1. Gómez, a XV. sz.
spanyol költészetének egyik legkiválóbb alakja,
szül. 1413., megh. 1490. Költeményeinek egy
része első ízben a Cancionero Generálban jelent
meg. Újabban egész költői hagyatéka megkerült:
Cancionero de G. M. (2 köt., Madrid 1885).
2. M., Jorge, spanyol költő, M- 3. fia, 1479. fiata
lon esett el Barcelona mellett a fölkelőkkel vívott
harcban. Coplas de M. címen kiadott elégiái (leg
újabban Madrid, 1880) mélabús hangjukkal és
mély bölcseleti tartalmukkal a spanyol költészet
egyik kiváló gyöngyét teszik. Angolra Longfellow fordította le őket.
3. M., Ilodrigo, spanyol költő, M. 1. testvére
(1412—1476.), mint vezér harcolt a mórok ellen.
Néhány verset írt, melyeket a Cancionero Gene
ral őrzött meg.
Mans, ií (ejtsd: 10 maii), Sarthe francia département fővárosa és püspöki székhely a Sarthe és
vasút mellett, a Huisne torkolata közelében, ú9ii)
69,361 lak., vászonszövés, gépgyártás, vegyiipar,
ércöntés, üvegfestés, bőrcserzés, mezőgazdasági
termékkereskedelem. Van tanító- és tanítónőképzóje, teológiai szemináriuma, lyceuma,könyvtára,
képtára, múzeuma, mezőgazdasági és tudomá
nyos társulatai. Főbb épületei: a korai gót St. Julien-székesegyháza gyönyörű kórussal, a NotreDame de la Couture egykori bencés apátsággal, a
városháza, az 1839-42 közt a gallorómaí amfi
teátrum helyén épült színház, stb. A rómaiak
alatt Yindinum volt a neve és a cenomanok fővá
rosa volt. A IV. sz.-ban püspökség székhelye lett.
A hugenotta-háborúkban sokat szenvedett, ha
sonlókép az 1793. é3 1799-iki cs&tákban. 1871
jan. 10. és 12. Chanzy francia seregét a németek
itt megverték és ezáltal Paris fölmentésére irá
nyuló kísérletét meghiúsították. V. ö. Hublin,
L'ancien M. illustrée (M. 1886); v. d. Goltz, Die
síében Tagé von Le M. (Hannover 1873).
Mansard, 1. Mansari.
Mansard-tetö v. mansart-tetö az a tetőszer
kezet, melynél a padlástér jobb kihasználhatása
végett a nyeregtető síkját a szelemennél megtör
jük. A szelementől a taréjig a tető síkja rendsze
rint laposabb, az eresz felé meredekebb. Ez utób-
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bira illeszkednek a mansard-szobák ablakai. A tö- kor 1618. kitört a cseh forradalom, M. egy gya
résuél párkányt alkalmazunk. A M. alatt kényel logezreddel a felkelők segítségére sietett, miért
mes, ú. n. padlás- v. mansard-szobákat létesíthe birodalmi átokkal sújtotta a császár. A szeren
tünk. A francia renaissanee korában Mansart csétlen fehérhegyi csata után Felső-Pfalzba vo
nult s Itt 1621 őszéig tartotta magát. Innen 1622.
•építész (1. o.) hozta divatba.
Mansart(Mansardis,ejtsd: maHzár), l.Frangois, a Rajnához sietott. A badeni őrgróffal egyesülve
francia építész, szül. Parisban 1598., megh. u. o. ápr. 27. Wiesloch mellett legyőzte Tilly császári
1666 szept. 23. Az ú. n. M.-tetök feltalálását hadvezért, de még ez évben kénytelen volt Né
tévesen tulajdonítják neki, mert ő csak közked metországot elhagyni és seregével átvágva ma
veltséget szerzett azoknak. — 2. Hardouin-M. gát a spanyol Németalföldön is, Móric hollandiai
Jules, az előbbinek unokája és tanítványa, szül. helytartó segítségére ment. Ez őt Friesland ellen
Parisban 1645., megh. Marly-le-Roiban 1708 máj. küldötte, melyet M. katonái rettenetesen elpusz
11. XIV. Lajos udvari főépítőmestere volt. Szá títottak. 1623 nyarán feloszlatta seregét ós Lon
mos kastélyt épített Paris környékén; tőle ered donba vonult egy időre. Angliában újból egy
a versaillesi kápolna, a versaillesi királyi kastély 12,000 főnyi sereget toborzott, mellyel 1625 febr.
kibővítése újabb szárnyakkal és melléképületek megjelent Hollandiában és az Élbe felé vonult.
Itt várta meg IV. Keresztély dán király táma
kel s a párisi Invalidus-dom (1706) is.
Mansfeld, 1. hajdan grófság (1100 km2) a mai dását, ki a szorongatott német protestánsok se
Merseburg porosz kerületben, amelyet 1780. a gítségére jött. 1626 febr. tört elő Lübeckből, de
grófi család férflágának kihalta után Porosz- ós ápr. 25. a dessaid hídfő mellett Wallensteintől
Szászország egymás közt felosztottak. 1815-ben döntő vereséget szenvedett. M. azonban francia
P Oroszország a Szászországhoz csatolt részt is meg pénzen új sereget teremtett, melyhez még 5000
kapta. — 2. M- (Thalmansfeld), járási székhely dán is csatlakozott. Most az volt a terve, hogy
Merseburg porosz kerületben, (1910) 2433 lak., kö Szilézián keresztül Felső-Magyarországba tör s
zelében a M. grófok amaz ősi kastélyának romjai itt egyesül Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ha
daival. Wallenstein azonban folyton üldözte és
val, amelyet a 30 éves háborúban dúltak föl.
Mansfeld Géza, orvos, szül. Budapesten 1882 apasztotta seregét, melynek csak romjait vezet
febr. 26. 1907—1909-ig Hans H. Meyer bóesi, hette Bethlen szécsényi táborába (okt. 28.). Az
Zuntz berlini, Starling londoni intézeteiben dol elhatározó ütközet elől azonban Wallenstein is,
gozott. 1910-ben a kísérleti gyógyszertanból ma meg Bethlen is kitért s nemsokára létrejött a
gántanári képesítést nyert. Munkái a biológia és pozsonyi béke (1626 dee.). M. serege felbom
a fiziológia körébe vágnak s a narkózisról, zsír lott, ö maga meg Velencén át Angliába akart
vándorlásról, pajzsmirigy működéséről szólnak. eljutni, de Sarajevo közelében a sok fárada
Mansfeld, 1. Kari, gróf, hadvezér, M. 2. fia, lomtól megtörve utóiérte a halál. V. ö. Yillerszül. 1513., megh. Komáromban 1595 aug. 24. mont, Ernest de M. (Bruxelles 1866, 2 köt.); GrossFranciaországban nevelkedett. Később II. Fülöp mami, Des Grafen Ernst v. M. letzte Pláne und
spanyol király tábornokká és tengernaggyá ne Tatén (Breslau 1876); Fischer, Des Mansfelder
vezte ki a németalföldi harctéren. 1595-ben egy Tod (Berlin 1878, Progr. ért.).
spanyol segédcsapattal II. Rudolf császár és ma
Mansfield (ejtsd: menszfiid), 1. város Nottinghamgyar király segítségére jött, ki öt a császári se shire angol countyban, (1911) 36,897 lak., csipke-,
regek fővezérévé nevezte ki. M. előbb helyre paszománt-, harisnyakószítéssel, tégla- és sör
állította a fegyelmet a rakoncátlan zsoldosok gyártással, vasöntéssel. — 2. M., Richland county
közt. 1595 júliusában Esztergom ostromához fo székhelye Ohio északamerikai államban, (1910)
gott. A városnak szept 3. bekövetkezett elestét 20,768 lak., jelentékeny állatkereskedéssel.
azonban nem érhette meg, mert a táborban kitört
Mansi, Giovanni Domenico, luccai érsek, szül.
"vérhasbetegsógbe esett és Komáromban meghalt. Luccában 1692 febr. 16., megh. u. 0. 1769 szept.
2. M-, Péter Ernst I., gróf (később herceg), 27. 1708-ban belépett a Clerici regulares Matris
hadvezér, szül. 1517 júl. 15., megh. Luxemburg Dei kongregációba, később teol. tanár Nápoly
ban 1604 máj. 22. Résztvett V. Károly 1535-iki ban, azután érseki teológus Luccában, ahol egy
tuniszi ós 1543-iki francia hadjáratában. 1552-ben háztörténelmi és liturgiái akadémiát alapított.
a franciák fogságába esett, melyből csak 1557. 1765-ben luccai érsek lett. Kiváló tudományos
szabadult ki. 1545 óta Ltuxemburg helytartója munkásságot fejtett ki. Legnevezetesebb műve :
volt s mikor kitört a németalföldi szabadságharc, Sacrorum conciliorum nova et amplissima colhü maradt II. Fülöphöz s a spanyol seregben leotio (31 kötet 1759—98 ; új kiadását rendezi és
linrcolt. 1579-ben elfoglalta MaastrieM városát, folytatja Martin 1900 óta, 50 kötetre van ter
15S8. pedig hosszú ostrom után Waclitendonkot. vezve). Ez előtt supplementum gyanánt kiadta
Erdemeiért 1594. II. Rudolf császárt 31 a biro Lubbé-Cossart ós Coleti zsinatgyüjteményéhez:
dalmi hercegi rangot kapta.
S. Conciliorum et Decretorum coll. nova (6 folio3. M., Péter Ernst 11., gróf, hadvezér, az előb kötet 1748—52). Újonnan kiadta Baronius: An
binek törvénytelen fia, szül. Luxemburgban 1580., nales eccl. Raynald folytatásával (38 foliokötet,
megh. Rakovica faluban (Sarajevo mellett) 1626 1738—59) és Alexander Natalis: Hist. eccl. (9
nov. 29. Bátyjának, Károlynak vezérlete alatt foliokötet, 1749) stb. Saját müvei: Tract. decasiharcolt 1595. Esztergom ostrománál, azután spa bus et excomm. episcopis reservatis (1724); De
nyol szolgálatba lépett és vitézül küzdött a né epochis conciliorum Sardic. et Sirmien. (1746).
metalföldiek ellen. M. később a református hitre V. ö. H. Quentin, J. D. Mansi et les grandos coltért s a protestáns Unió szolgálatába lépett. Mi lections conciliaires (1900).
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Mansion-House (ang., ejtsd: mensön hauz), Lon P. Gy., Berlin 1891); Fisiologia del dolore (Mi
donban a Lord-Mayor hivatalos lakása.
lano 1880); Fisiologia deli' odio (u. o. 1882);
Mansi tyúk (Le Mans városától vette nevét), Fisiologia deli' uomo ammalato (u. o. 1862); Gli
északnyugati Franciaországban elterjedt, finom amori degli uomini (u. o. 1886); Igiene deli' amoreizühúsaésjó tojóképessége miatt kedvelt,fényes (u. o. 1877); Elementi d'igiene (u. o. 1878); Fisofekete tollazatú fajta. Hasonlít a Lafléche-tyúk- nomia e mimica (u. o. 1883); Le estasi umane (u. o.
hoz (1. o.), de ennél valamivel alacsonyabb és zömö 1887); Fisiologia della donna (u. o. 1894); L'artekebb termetű. Éghajlatunk alá nem alkalmas.
di maritarsi (magyarul: A házasság művészete,
Manso, Joliann Kaspar Friedrkh, németire, Székesfehérvár 1893); L'arte di trovar marito
szül. Zellában (Gotha) 1759 máj. 26., megh. Bo (magy.: A férjhezmenós művészete, ford. Nyitroszlóban 1826 jún. 9. Gothában 1785. tanár lett, ray J. ésLyka K., Budapest 1894); L'arte di esser
1790. Boroszlóban prorektor, 1793. rektor, itt mű felici (Firenze 1886) stb. M. mint költő is előkelő'
ködött haláláig. Különösen történeti és nyelv helyet foglal el hazájában; Le leggende dei fiori
tani dolgozataival s tankölteményeivel tűnt ki. (magy.: Virágregék, ford. Warga Janka, Pécs
Nevezetesebb művei: Sparta, Geschichte und 1892) egyik legszebb műve. írt több regényt ós
Verfassung dieses Staates (Leipzig 1800—1805, útirajzot is. Le glorie e le gioje del lavoro c,
3 köt.); Lében Konstantins des Grossen (Breslau műve magyarul megjelent Kerékgyártó E. átdol1817); Geschichte des preussischen Staates seit dolgozásában: A munka örömo és dicsősége
dem Hubertusburger Frieden (3 köt., Frankfurt (Budapest 1890).
1819, 1820, 1835); Vermischte Schriften (Leip
Mantegna, Andrea, a padovai iskolához tar
zig 1801,2 köt); Vermischte Abhandlungen^Bres- tozó olasz festő, szül. a Viconza melletti Isola di
lau 1827). Egyik tankölteményét: Verleumdung Cartura nevű faluban 1431., megh. Mantovában
der Wissenschaíten (1796) magyarra ford. Kis 1506 szept. 13.1441-ben fölveszik a padovai fes
János: A tudományok rágalmazói ellen (1800 tők céhébe, mint nevelőatyjának, Squarcionénak
körül).
tanítványát. 1448-ban, mint már önálló mester,
Manszanilla-fa (n»v.), 1. Hippomane.
a S. Sofia-templom részére egy azóta elveszett
Manszúr, al- (az európai irodalomban közön oltárképet fest. 1449-ben Lionello d'Este hívá
ségesen Almanzor, arab, szószerint: akit Isten sára rövid ideig Ferrarában tartózkodik. 1453-ban
győzelemre segít); több mohammedán uralkodó ós elveszi Jacopo Bellim velencei festő leányát,
államférfi neve, nevezetesen: 1. Alrá Dzsá'far Niccolosát. 1460-ban a Gonzagák udvari festője
Abdalláh al-M., az abbaszida dinasztiából való lesz Mantovában, ahol megszakításokkal (1463.
második khalifa (754—775), Bagdad alapítója. — Verona, 1466. Firenze, 1488—1490. Róma) élete
2. Mohammed b. Abí Amir, II. Hisám spanyol végéig müködilc. Tanítómesterén kívül hatással
arab uralkodó teljhatalmú vezíre, ki különösen volt rá Niccoló Pizolo, apósa Jacopo, sógora
az ortodox teológusok segítségével oly befolyásra Giovanni Bellini, továbbá hatottak művószffej
tett szert, hogy vetélytársai legyőzése, valamint lődésére Donatello padovai szobrai és az antik:
néhány sikeres háború után a hatalmat teljesen művészet emlékei, melyekkel már Squarcione
magához ragadta és 992. már fejedelmi címet műhelyében megismerkedett. Működését három
toldott neve mellé. Meghalt 1002.
főkorszakra lehet osztani, a padovaira (—1460). a
Mansznrah, Dakhalieh tartomány székhelye korábbi (1460-84) és a későbbi (1485—1506)
Alsó-Egyiptomban, (1907) 40,279 lak., vitorlavá mantovaira. Az elsőnek főművei a padovai S.
szon-, vászon- és pamutszövéssel, élénk kereske Giustina számára 145 í. készült több osztató oltár
delmi forgalommal. 1221. azon a helyen alapítot kép, középen Szt. Lukáccsal (polittico di S. Luca),
ták, ahol a keresztesek vereséget szenvedtek. ma a milanói Bréra-képtárban, falfestmények a
padovai Eremitani-templomban Szt. Jakab ós Szt.
1250. IX. Lajos itt volt fogságban.
Manszurieh, egyiptomi város a gizehi tarto Kristóf életéből vett jelenetekkel (1. a képmellék
letet) s a veronai S. Zeno hatalmas oltárképe
mányban, (1907) 6930 lak.
Mantaro, az TJkajali (1. o.) egyik forrásfolyó- középen a Madonnával. A valóság nyers ábrázo
lása, fokozott drámaiság, merész perspektivikusjának felső része Peruban.
rövidülések, erőteljes színezés jellemzik o korsza
Mantawi, szigetcsoport, 1. Mentawei.
Mantegazza, Paolo, olasz flziológus és antro kát. Mantovában 1464 körül a Gonzagák házi
pológus, szül. Monzában 1831 okt. 31., megh. San kápolnája számára megfesti a három királyok
Terenzóban (Spezia mellett) 1910 aug. 28. Orvos imádását (ma a firenzei Uffizi-képtárban); 1474.
tudományt tanult Pisában, Milanóban és Paviában. befejezi a Castello di Corte egyik termének (ú. nHosszabb tanulmányutakat tett Európa nagyobb camera degli sposi) falfestményekkel való díszí
államaiban meg Indiában és Dél-Amerikában. tését (Lodovlco Gonzaga családja és udvara, át
Miután Argentínában megnősült, visszatért Olasz tört fal illúzióját keltő mennye2etkép, stb.);
országba s 1858. Milanóban telepedett meg mint 1485—1488., 1490—1492. vászonra ragasztott 9
orvos. 1860-ban a patológia tanárának hívták kartonon megfesti Cézár diadalmenetét (ma a
meg a paviai egyetemre. 1870-ben az antropoló London melletti Hampton-Courtban); utolsó évei
gia tanára lett Firenzében, hol az első antropoló nek főműve Scipio diadalmenete, melyet egyszínű
giai tv> otnológiai olasz folyóiratot alapította. szürkében (a chiaroscuro) festett (ma a londoni
1865—70. képviselő, 1876-tól szenátor volt. Szá National Galleryban). Működésének két utolsó sza
mos, a folyóiratokban megjelent tanulmányain kában színezése tompábbá lesz, realizmusa alább
kívül önálló művei: Fisiologia dell'amore (ma hagy, fölfogása nyugodtabbá válik s az antik szob
gyarul is: A szerelem élettana, ford. Zempléni rászat hatása fokozódik. Kiváló rézmetsző volt;,
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erőteljes egyéni technika és közvetlen hatás tün
teti ki enemű müveit, melyek közül Cézár diadal
menetét ábrázoló képeinek metszetei, továbbá a
Keresztről levétel, Sirbatétel, Tritonok harca és
a Bacchanália a legnevezetesebbek.

régens, M. 1858 okt. lemondott állásáról és krosseni birtokára vonult vissza. A politikai életben
többé nem szerepelt. Emlékiratait JPoschinger
adta ki: ünter Friedrich Wilhelm IV. (Berlin
1901, 3 köt.) címen. — Fia, Ottó Kari (szül.
Irodalom. D'Arco, Delle arti e degli artefici di Mantova, 1844., megh. 1913.) a porosz konzervatív párt ve
Mantova 1857; Thode.M., Bielefeld 1897; Kristeller, Andrea
M., London 1903, németül Leipzig 1902: Yriarte, M., sa zére, 1896—1911-ig Brandenburg tartomány kor
vie etc, Paris 1901; Crnthwell, Andrea M., London 1901; mányzója, 1908—11-ig pedig a porosz urakházáPasteiner, M., Budapest 1901, Budapesti Szemle.
nak elnöke volt.
Mantelgesetz (ném.), szószerint a. m. kö
Mantia (gör.) a. m. palást, a görög egyházban
penytörvény, így nevezik a németeknél az olyan a püspök széles violaszinü felöltője, mely felül
kerettörvényt, amely több más törvényre vonat két táblácskával van ellátva, hol a nyaknál össze
kozólag közös rendelkezéseket tartalmaz, csak a kapcsolható és három különálló aranyozott sá
keretet adja, amelyet egyes más törvények töl vollyal bir. A két tábla jelenti az ó- és újszövet
tenek ki.
séget, a sávolyok isten kegyelmének patakjait,
melyek a két szövetségből fakadnak. A M.-n néha
Bfantellia Brngt (növ.), 1. Bennettitaceae.
Mantes (ejtsd: maiit), M.-sur-Seine vagy M.-la- négy táblácska van, amikor is a négy evangélis
Jolie, város, M. járás székhelye a Szajna balparfr- tát jelenti.
ján, Seine et Oise francia départementban, vasút
Mantidae (állat), az Egyenesszárnyú rovarok
mellett, (1911) 8821 lak., hangszergyártás, tyúk (Orthoptera) egyik családja. L. Ájtatos manó.
tenyésztés. Notre-Dame-temploma a XII. sz.-ból
Mantika (gör., latinul: divinatio), a régi gö
való. 1223-ban II. Fülöp Ágost itt halt meg.
rögöknél és rómaiaknál a jóslás művészete, vagyis
Manteuüel, 1. Edwin Hans Kari, báró, porosz a jövendőnek mesterséges eszközökkel megkísé
hadvezér, szül. Drezdában 1809 febr. 24, megh. relt felfejtése, nem belső ihlettől sugallt prófécia.
Karlsbadban 1885 jún. 17. A porosz hadseregbe A M. Keletről, első sorban Khaldeábóljött Görög
lépve 1848. a király szárnysegéde lett, ki öt több országba, itt rendszeresen kifejlődve származott
fontos diplomáciai küldetéssel bízta meg. 1857-ben el Rómába, hol sok etruszk babona is keveredett
a katonai kabinet élére került s nagy része volt a bele. E jóslások alapja az a hit volt, hogy az istenek
porosz hadsereg, különösen a tisztikar újjászer külső jelekkel adják tudtára az embernek, hogy
vezésében. 1865 jún. a schles'wig-holsteini porosz mit kell tennie v. kerülnie. Ily jeleket lehet kérni,
hadsereg főparancsnokának nevezték ki, 1866 de az istenek önként is adhatják. A M.-nak két
aug. pedig Schleswig kormányzója lett. Azl866-iki módja volt: természetes és mesterséges; az előbbi
osztrák háború kitörésekor előbb Gablenz osztrák hez tartoztak az álmok és önkívületi állapotban
tábornokot szorította ki Holsteinből, azután Han adott jóslatok, az utóbbiakhoz a különböző jelek
noverbe nyomult s jún. 29. a hannoveri sereget a (madárrepülés, állati belek, villám stb.), melyeket
langensahai kapitulációra kényszerítette. Ezután rendesen papok magyaráztak. Ez utóbbiak főleg
a bajorokkal vívott több kisebb győzelmes csatát, a rómaiaknál fejlődtek ki és politikai életükben
s mint a majnai hadsereg fővezére Würzburgig is fontos szerepet töltöttek be. A M. a középkor
nyomult előre. Az 1870—71-iki francia háború ban is nagyon uralkodott az emberi szellemen;
ban előbb mint az I. hadtest paranesnoka a colom- az asztrológiával (1. o.) kapcsolatosan mint csillag
beyi és noissevillei csatákban tűnt ki. 1870 okt. jóslás még az új korban is szerepelt. Sőt még
27. az I. hadsereg főparancsnoka lett s a francia ma is divatos a kártyavetés, a kézjóslás (chiroészaki hadsereget győzte le Amiens (nov. 27.) és mantia). L. Hamarjavetés. V. ö. Cicero de diviHallue (dec. 23.) mellett. 1871 jan. a déli had natione ; Bouché-Leclerqi, Histoire de la divinasereg élén több győzelmes csata után Bourbaki tion (Paris 1879); Stengel, Die griechischen Sacralseregét Svájcba szorította. A háború után ő lett alterthümer (München 1897); Wissoioa, Eömische
a Franciaországot megszálló német hadsereg fő Sacralalterthümer (u. o.).
parancsnoka 1873 szept.-ig. Ezután tábornaggyá
Maiitüla (spany., ejtsd: —iiiya), a középkorban
nevezték ki. A franciáktól elvett Elszász-Loíha- a spanyol nők fátyolkendője, mely a fejet, az arc
ringia szervezése után 1879 okt. ő lett annak nak egy részét és a nyakat a vállig eltakarta;
első helytartója. Engesztelékeny politikája dacára később különösen könnyű selyemféléből készült,
sem tudta azonban a két tartomány lakosságát térdig érő hátköpönyeg.
az új helyzettel megbékíteni. V. ö. Keck, Das
Mantineia, hirae ókori város keleti Árkádiá
Lében des Generalfeldmarschalls Edwin v. M. ban, az Ophis folyócska mellett, melyet már Ho(Bielefeld 1890).
meros említ. Később makedoniai Antigonosról
2. M., Ottó Theodor, báró, porosz államférfiú, Antigonéidnak nevezték, csak Hadrianus császár
szül. Lübbenben (Nieder-Lausitz) 1805 febr. 3., adta ismét vissza régi nevét. Nevezetes arról az
megh. Krossenben 1882 nov. 26. Porosz közigaz ütközetről, melyet a tébeiek Spártán (362) nyer
gatási pályán szolgált 1848-ig s ellensége volt a tek (Epaminondas győzelme és halála). A régi M.
liberális alkotmányosságnak. 1848 nov. 8. Bran romjait (most Palaopoli) francia régészek 1887—
denburg gróf kormányában belügyminiszter lett 1888. kiásták. Az ásatás nyomán világosan meg
s mint ilyen reakcionárius irányban működött. látszanak a régi falak kb. 4 km. hosszúságban,
Brandenburg halála után előbb külügyminisz 122 toronnyal és 10 kapuval, a színház, a piac és
terré, majd 1850 dec. 19. miniszterelnökké ne az utóbbinak csarnokai és szentélyei, a tanács
vezte ki IV. Frigyes Vilmos király. Mikor ez ház stb. V. ö. Kromayer, Antiké Schlachtfelder
elmebajba esett ós öccse Vilmos herceg lett a in Griechenland I. (Berlin 1903).
Révai Nagy Lexij.'üiuu XJIL Tíöt,
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Mantinum, ókori város, 1. Bastia.
Mantovai váza, aranyba foglalt s Demeter tisz
Mantiqueira (ejtsd: —kéira, Serra da M.), DNy.- teletére vonatkozó képekkel díszített 16 cm. ma
ról ÉK. felé húzódó pereme a brazíliai fensiknak. gas onix-edény, amelyet 1630. egy császári zsoldos
mintegy 100 km.-nyire a tengerparttól, amelytől Mantovában zsákmányolt s amely sok hányatás
a Parahiba völgye és a Serra do Mar választja el, után végül a braunschweigi múzeumba került.
legmagasabb csúcsa az Itatiaia (2712 m.).
Azelőtt antik munkának tartották, újabban XVI.
M a u t i s r e l i g i o s a (állat), 1. Ájtatos manó.
századbeli műnek.
Mantissza, 1. Logaritmus.
Mantovano, 1. Ghisi.
Mantova, 1. tartomány Olaszország B.-i részé
Mantskovits Bálint, vándornyomdász, nevét
ben Brescia, Verona, Eovigo, Perrara, Modena,
először Galgóczon találjuk 1582. Iteletec, Az eg
Reggio és Cremona
közt, területe 2363 km8, (1911) forgása szerint: ez 1582 esztendőre c. művön.
2
349,048, 1 km -re 148 lak. Járásai: Asola, Boz- Ezóta 1585-ig működött otts ismerjük tőle Sibolti
zola, Canneto, Castiglione, Gonzaga, M., Ostiglia, Demeter két művét 1584-ből. 1485 után Vizsolyba
Eevere, Sermide, Viadana és Volta. — 2. M., fő vándorolt s ott adta ki a Károli Gáspár híres
városa M. tartománynak és az egykori M. herceg Bibliáját 1590. azEcsedi Báthori István nyomdájá
ségnek, erős vár, püspöki székhely, a több tavat ban. U. o. adta ki 1593. az Index Biblicus-t, melyet
(Lago superiore, di mezzo és inferiore) alkotó maga fordított s melynek 1600-ból egy 2-ik, ké
Mincio és több vasúti vonal mellett, (1911) 32,657 tes kiadása ismert ugyanonnan.
lakossal, egészségtelen mocsaras vidéken. BőrMantua, Mantova olasz tartomány és város
és gyufagyártással, selyemkereskedéssel. Főtere a német neve.
Piazza d'Brbe Dante szobrával; az Alberti tervei
Mantnani, Joseph, osztrák zenei író, szül. Laiszerint 1472. megkezdett St. Andrea-templom, mel bachban 1860 márc. 28. Hosszabb ideig volt a bécsi
lette vörös téglából készített campanile; a Piazza udvari múzeum zenei osztályának könyvtárosa,
. Sordellón van az 1851-^53. évek politikai mártír majd a krajnai orsz. múzeum igazgatója lett
jainak emléke. Jelentékenyebb épületei még a szé Laibachban. Művei közül nevezetesek: Joseph
kesegyház, a Gonzagák régi palotája, a Teatro di Böhm, Abriss seines Lebens und Wirkens (1895);
Corte, a Castello di Corte, szintén a Gonzagák Geschichte d. Musik in Wien (1904); Katalog der
egykori palotája, híres a művész-akadémia fres Musikmanuscripte der Hofbibliothek (1897—99,
kókkal és gipszmintákkal, a Giulio Romano épí 2 kötet).
tette Palazzo del Te, az igazságügyi palota. Köz
Mantumba (Mohumba, Malmmba), tó Középintézményei közt kiválóbbak: a nyilvános könyv Afrikában, Kongó államban a II. Lipót-tótól 50
tár, a múzeum, a csillagvizsgáló, természetrajzi km.-nyire, sík és népes vidéken. 1883-ban Stanley
intézetek, kórházak és elmebetegek háza. A régi fedezte föl.
körfalakon kívül külső erődök (Pradella, MiglioMantz, Paul, francia művészeti író, szül.
retto, Pictola, di Portó, San Giorgio) védik, ezen Bordeauxban 1821 ápr. 28., megh. Parisban 1895
kívül egész környéke vízzel árasztható el.
jan. 30. Igen sok dolgozata jelent meg a Gazette
Története. M. valószínűleg etruszk alapítás, a des Beaux-Artsban. Nevezetesebb önálló művei:
gallusok hatalmából a rómaiak birtokába került. Les chefs d'oeuvre de la peinture italienne (Paris,
Július Caesar municipális jogokkal ruházta fel. A 1869); Francois Boucher, Lemoyne et Natoire
longobárdok 568. foglalták el, majd Nagy Károly (u. o. 1880); Antoine Watteau (u. o. 1891); La
hatalmába jutott. A felsőolaszországi városok peinture francaise du IX. sióele a la fin du
módjára sokat szenvedett a guelf ós ghibellin há XVI. siéde (u. o. 1897).
Manu (szanszkrit) a. m. ember, a védákban az
borúk alatt; 1110. a tusciai őrgrófok fenhatóságát lerázta és független várossá lett. 1236-ban emberek atyja. Az indiai özönvíz legendájában Noe
fi. Frigyes meghódította, de 1256. Bzzelino da személyének felel meg. L. Manu törvénykönyve.
Manua, sziget, 1. Manoruo.
Romano sikertelenül ostromolta. 1630 júl. 18. az
Manuál (lat.) a zenében 1. Orgona; a könyve
osztrákok elfoglalták és szörnyen elpusztították.
Ezután hanyatlásnak indult. 1796-ban a franciák lésben 1. Napló.
I H a n u a r i n m j u s (lat.) a. m. ököljog.
ostrom alá fogták és 1797 febr. 2-án bevették.
M a n u b i a e (lat.), a hadi zsákmány, melyet a
1799-ben az osztrákok Kray vezérlete alatt is
mét hatalmukba kerítették, de 1801 elején kény rómaiak úgy osztottak fel, hogy bizonyos része az
telenek voltak újra átengedni a franciáknak. állampénztárnak jutott, egy másik részét a had
Az egykori M. hercegség területe Nagy Ottó vezér kapta, a többit pedig a katonák közt osztot
idejében a német birodalomhoz került. Mint csá ták fel. Az ellenségtől elvett v. lehúzott fegyver
szári hűbért az Este-család, 1052. Mathild tusciai zsákmánynak spolia volt a neve.
a i a n n c a p t í o (lat), írásban adott kezesség;
őrgrófnő, utóbb a Bonacossiak kapták meg, akik
magúkat a század végén függetlenítették, ezektől manucaptus, írásbeli kezes.
1323. a Gonzagák örökölték. Az utolsó Gonzaga,
Manucci, olasz könyvkereskedő család, 1. MaIV. Károly, 1708. Padovában örökös nélkül halt nuzio.
el. Ekkor ismét Ausztria foglalta el és 1785. a
Manucium, Manchester (1. o.) latin neve.
milanói vidékekkel egyesítvén, az osztrák Lom
M a n a c o d i a a t r a (án.), a Paradicsommadár
bardiát alakította. 1797-ben a cisalpini, később félék egy faja Feketeszínü, bíbor fénnyel, egyet
az olasz köztársasághoz, 1814. ismét Ausztriához len az Éneklők közt, amelynek burkolt légzőcsóve
került, amely 1859. Ny.-i feléről, 1866. pedig a van.
többi részeiről is kénytelen volt lemondani. V. ö.
ManudDCtio (lat.) a. m. kézen fogva ve
D'Arco, Storia di M. (1871—74).
zetés, útmutatás.
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Manuel, több uralkodó neve:
Lajos Fülöp trónörökösnek meggyilkoltatása
[Kelet-római császárok]. 1. I. M., kelet után 1908 febr. 1. lépett a trónra. De már két év
római császár (114-3—80) II. János császár múlva elvesztette azt a köztársasági párt által
negyedik fia, a Komnenos családból, szül. 1122 1910 okt. 5. támasztott forradalom következtében.
megh. 1180 szept. 24 Atyja idősebb testvéreinek Anyjával, Mária Amália királynéval együtt
mellőzésével őtjelölte ki utódjának. 1143-ban lépett Angliába menekült s itt élt egy ideig. 1913 szept. 4.
a trónra s ő lett a Kelet-római birodalom utolsó nőül vette Auguszta Viktória hohenzollern-sigjeles császára. Nagyravágyó, vitéz és ravasz maringeni hercegnőt, Vilmos herceg leányát (szül.
fejedelem volt, ki a hanyatló birodalmat újra régi 1890 aug. 19.) A portugál trónról ezideig nem
fényébe akarta visszaállítani. Mint Szt. László mondott le.
leányának, Piroskának fla, hazánk ügyeibe is
Manuel, Nikolam (Deutsch), svájci festő és
beavatkozott és azt függő visszonyba akarta hozni költő, szül. Bernben 1484., megh. u. o. 1530
birodalmától. Előbb II. Gézával háborúskodott ápr. 30. Valószínűleg Schongauer colmari mű
1152—55-ig, majd ennek halála után a törvényes helyében tanult. Tagja volt a berni városi tanács
III. Istvánnal szemben amaga jelöltjeit, II. Lászlót nak, azután francia szolgálatban résztvett az olasz
és IV. Istvánt segítette a magyar trónra (1162— országi hadjáratokban. Leghíresebb festménye
163). Ezeknek halála után III. István öccsét, Béla volt a dominikánusok berni kolostorában festett
herceget kérte udvarába, hogy őt akár mint trón nagy haláltánc (1517—21), melyet saját versei
követelőt, akár mint leendő királyt a maga cél vel magyarázott, de amely csak reprodukciókban
jaira felhasználhassa. Ugyanekkor elragadta maradt fönn. Olajfestményei közül említendő
hazánktól Dalmáciát és a Szerémséget. Ural Szent János lefejezése a baseli, M. saját arcképe
kodása alatt vonult végig országán a II. keresz a berni múzeumban. Katonai élményeiből merí
tes hadjárat, 1147., mely elé sok akadályt gördí tett rajzai tárgyilag is igen becsesek. Költői és
tett. Sokat harcolt a dél-itáliai normannokkal és prózai műveiben többnyire a reformáció mellett
a kis-ázsiai szeldzsukokkal. Az ikoniumi szultán szállt síkra. Költői szempontból legjelesebb kö
és az antioehiai fejedelem adófizetői lettek. De zülök Elsli Tragdenknaben (1530) c. polgári szín
1176. Myriokephalon mellett nagy vereséget müve. V. ö. Grüneisen (Stuttgart 1837), Schaffszenvedett a szeldzsukoktól, s ez összes eddigi roth (Basel 1885), Hándtke (Frauenfeld 1889) mo
sikereit tönkretette. Második nejétől, antioehiai nográfiáit. Irodalmi műveit Baechtold adta ki
Máriától született fia és utóda: III. Elek. V. ö. 1878.; a haláltánc litográfiái Bernben 1829—31.
Kap-Herr: Die abendlándische Politik Kaiser jelentek meg 24 lapon.
Manuels (Strassburg, 1881.).
Manuel (ejtsd: manuel), Eugéne, francia költő,
2. II. M., kelet-római császár (1391—1425), szül. Parisban 1823 júl. 13., megh. u. o. 1901.
V. János császár második fla, a Palaiologos család Költészetét a családi és hazafias érzelmek hatják
ból, szül. 1311, megh. 1425 júl. 21. Atyja 1385. át. Kötetei: Pages intimes (1866); Poémes popukormánytársává fogadta, majd annakhalálaután laires (1870); Pendant la guerre (1871); Poésies
1391. trónra lépett. A törökök nikápolyi nagy de l'école et du foyer (1892). Magyarul meg
győzelme (1396) után M. személyesen keresett jelent : M. Jenő költeményeiből (ford. Bogdánfy
segítséget a nyugati udvaroknál, de hasztalanul. Lajos, Budapest 1904). V. ö. Garo, Poétes et roTávolléte alatt (1399-1402) unokaöccse, VII. maneiers (Paris 1888).
íljiiml'iicturing c l a n s e (ang., ejtsd: menyuJá'ws volt a császár, kit M. azután egyéb birto
kokkal kárpótolt. A törökök angorai vereségét fekcsering kiaoz) névvel illetik az északamerikai
(1402) nem használta ki s Bajazid szultán fiaival Egyesült-Államok szerzői jogi törvényeinek azt a
békében élt 1421-ig. 1422-ben II. Murái három szakaszát, amely a védelem feltóteléül azt szabja
hónapon át ostromolta Konstantinápolyt, de siker meg, hogy az illető külföldi irodalmi v. művé
telenül. A trónon legidősebb fla, VIII. János szeti műnek védelemre igényt tartó sokszorosí
tása az Egyesült-Államokban készíttessék el.
követte.
Manuf aktur-árú (lat. manu factum a. m. kéz
[Portugália.] 3. I. M. (Emánuel), a Nagy,
portugál király (1495—1521), Ferdinánd vis'eoi zel csinált), eredetileg azok az áruk, melyek kéz
herceg fla, szül. 1469 máj. 31. megh. 1521 dee. 23. zel gyártattak (vászon-, selyem, gyapotárú, sza
A trónra unokabátyjának, II. Jánosnak halála lagok stb.). Ezek ma is mogtartották M. nevüket,
után 1495. jutott. Uralkodása fényes és dicsőséges bár ma már legnagyobbrészt _ géppel készülnek.
volt. 1498-ban jutott el Vasco da Gama KeletManukau-öböl, Új-Zéland É.-i szigetén fekvő
Indiába, 1500. Cdbrál felfedezte Braziliát, öböl Auckland közelében. Sziklás zátonyai miatt
Almeida és Albuquerque pedig hatalmas gyarmat- hajózásra teljesen alkalmatlan.
birodalmat alapítottak Elő- és Hátsó-Indiában.
Manulnyomás, így nevezik a zwickaui UllSpanyolországgal barátságos viszonyban volt s mann F. által föltalált új eljárást, mellyel régi
két első neje: Izabella (megh. 1498) és Mária rajzokat és nyomtatványokat közvetlen úton le
<megh. 1516) Kat. Ferdinánd leányai voltak. het reprodukálni. Azáltal különbözik főleg az
Harmadik neje, Eleonóra (megh. 1558), V. Károly anasztatikai átnyomástól (1. o.), hogy az eredeti
•császár ós spanyol király húga volt. É házasság példány nem megy tönkre az eljárás folyamán
ból való legidősebb fla, III. János követte a és ez újabb eljárás útján készített példányoknál
trónon.
az eredetinek a színeit is ki lehet küszöbölni,
4. II. M. (Emánuel), portugál király {1S08— úgy hogy csak a kontúrt viszik a fényérzékeny
1910), I. Károly kiíály ifjabbik fla, szül. Lissza réteggel bevont cinklemezre. Különösen terv
bonban 1889 nov. 15. Atyjának és bátyjának, rajzok és térképek sokszorosítására igen alkal24*

Manum de tabula!

-

372

másnak tartják. Az eljárás lényegét a föltaláló
titokban tartja.
Manum de t a b u l a ! (lat.) a. m. le a kezet a
képről! vagy máskép: ne nyúlj hozzá! Ciceróból
(Bpist. ad familiares, 7, 25) vett idézet, mely
Pliniusnál is (Nat. hist. 35, 36) előfordul és Apelles
festőnek tulajdonítják.
N a n u m i s s i o (lat.), szészerint a. m. elbocsá
tás, szabadonbocsátás, a hatalom alól való ki
engedés és pedig a római jogban: a) a rabszolga
ságból (de manu missio id est datio libertatis),
b) a mancipiumból és c) az atyai hutalom alól
(emancipatio).
Manu propria (lat., rövidítve m. p.) a. m.
sajátkezüleg.
Manuproprium (lat.), 1., Kézjegy.
Manns (lat.) a. m. kéz. Átvitt értelemben a
római jogban 1. tevékenység, erőszakosság, eb
ből : 2. önkény, korlátlan hatalom, ilyen volt ere
detileg a római király uralma, 3. fegyveres csa
pat, tömeg. Leghasználtabb jelentése azonban 4.
a családapa (paterfamilias) hatalma a család
tagok fölött, így a gyermekek s rabszolgák, kü
lönösen azonban felesége fölött, akivel az ősrómai
ius civile szerinti házasságban élt.
Manus (Taui), az Admirális-szigetek egyike,
az új-guineai Bismarck-csoportban.
Manuscriptum (lat.), 1. Kézirat.
Manna iniectio (lat.), a. m. kézrátétel. A
római jogban a legis actiones (1. o.) egyik neme,
mely a tizenkéttáblás törvény óta jogerősen el
marasztalt (indicatus v. confessus) eüen nyert al
kalmazást. A hitelező rátette kezét az adósra, őt
a praetor elé vitte. A M. következménye a rab
ság lett.
Manus m a n u m l a v a t (lat.) a. m. kéz kezet
mos.
Manus m a r t n a (lat), 1. Holtkéz.
Mannstupratio (lat.), 1. Önfertőzés.
. Manutentio (lat.) a. m. védelem, főleg a bir
tokot illetőleg.
Manutius, 1. Manuzia.
Manu törvénykönyve, szanszkritul Mánavadharmqsástra, a manavák, egy ilyen nevű védaiskola követőinek törvénykönyve. Bz a leghíre
sebb müve az ind jogi irodalomnak, valószinüleg
egy régi mánavadharmaszutrából a manavaiskola egy rövidre szabott törvénykönyvecskéjé
nek bővített átdolgozása. Megírásának idejét nem
lehet pontosan meghatározni; Bühler azt hiszi,
hogy legkorábban a Kr. e. II. sz.-ban keletkez
hetett. Ez azonban csak hipotézis. V. ö. Hangh
ton, Manavadharmasastra with the traslation by
W. Jones (London 1825, 2 köt.); LoiscleurDeslongchamps, Lois de Manou (Paris 1830—
33, 2 köt.).
ííanuzio (ejtsd: manncio), másképen Manuzzi,
Mannuzzi, Manucci (ejtsd: manuccsi), latinosan Ma
nutius, olasz könyvkereskedő család. Nyomtatvá
nyaikneve: Aldusok, Aldinák. Az idősb v. I.
Aldus szül. Bassianóban, Róma mellett 14-48 kö
rül, innen «Romanus» neve, megh. Velencében
1515 febr. 6., eltemették Carpiban. 1485. nyomdát
állított Velencében, hol saját müvein kívül kiváló
szép kiadásban adta ki a latin és görög írókat,
több mint 130 müvet s a görögeket először ő
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adta eredeti nyelven. Evégre alapította a Neaeademia-t, melyből az Academia della Pama
lett. Számos előszón kívül müvei: Dictionarium
Graecum (1497); Institutiones Graeco-Latinae
(1501 és 1508); Grammaticae institutiones Graecae(1515); DemetrisHoratianis(1509); Musarum
Panegyris. — Pia, Pál, szül. 1511 jún. 12., megh.
1574 ápr. 6.1533-vette át atyja üzletét, de a pápa
hívására 1561. Rómába ment s ott az egyházi
atyák kiadására nyomdavezető lett a typographia
Vaticanában. Kommontárokat irt Ciceróhoz, írt
a római régiségekről. Ennek fia, ifjabb vagy II.
Aldus, szül. 1547 febr. 13., megh. Rómában 1597
okt. 28. Filológus és jogász volt s a könyvki
adás mellett tanár Bolognában, Pisában és Rómá
ban. 1590-ben Rómába ment a typographia Vaticana vezetőjének s velencei üzletét Manassi
Miklós vette át. Nyomdajel vényük egy horgony,
szárán fejjel lefelé csavarodó delfinnel s az Aldus
névvel. (L. még Aldinák). V. ö. Schück, Aldus M.
und seine Zeitgenossen (Berlin 1862); Edmund
Goldsmid, A bibliographical Sketch of the Aldine Press at Venice (3 köt., Edinburg 1887);
Omont, Catalogues des livresgrecs et latins, imprimé per Alde Manuce (Paris 1892); Didót, Alde
Manuce et l'hellénisme á Venice (Paris 1875).
Manx, Man sziget kelta dialektusa, a gael (1. o.}
nyelvjáráshoz tartozik, s körülbelül 12,000 lélek
beszéli, de már kihalófélben van. Nyelvemlékei
köztlegsajátságosabbak a balladák és a Christmas
Carol; ez utóbbit karácsony éjjelén szokták éne
kelni. A bibliát Wilson és EÜldesley püspökök
(1771—75) fordíttatták le és nyomatták ki; a még
fönmaradt nyelvemlékek megmentésén 1858 óta
a Manx Society fáradozik. Nyelvtant írt Kelly (új
kiad. London 1870); szótárt ugyanő és mások
(M. Dictionary, Douglas 1866).
Mány, nagyk. Fejér vin. váli j.-ban, (1910) 2452
magyar és német lakossal, postahivatal, u. t.
Bicske. — L. még Mocsármány, Pétermány.
Mánya, Wsk. Szolnok-Doboka vm. dési j.-ban,
(1910) 426 oláh ós magyar lak., u. p. Alparét,
u. t. Dés. — L. még Kismánya, Nagytnánya.
Mányai József, festő, szül. Székesfehérvárott
1875 márc. 15. Tanulmányait a budapesti ipar
művészeti iskolában kezdte, Parisban folytatta
és Benczúr Gyula mesteriskolájában fejezte be
(1909). Főkép tájképekkel szerepelt római, ve
lencei, budapesti kiállításokon.
Manyanga (Manjanga), állomás a Kongo-államban, a Kongó alsó folyásánál, Stanley 1881.
alapította.
Manyara-tó (Laua-ya-mueri), 1010 m. magas
ban fekszik a keletafrikai árokban vulkáni kőze
tekkel és meleg forrásokkal körülvéve. Erősen
sós vízü, partja is messzire sóval van bevonva,
valószinüleg tehát régebben nagyobb volt.
Manyéma (Manjuéma), keletafrikai bantu-né
ger törzs, a Tanganyika-tó ÉNy.-i részén egész a
Kongóig (Lualaba-törzs). Livingstone, Stanley stb.
írtak róla.
Mányik, kisk. SzolnokTDoboka vm. kékesi
j.-ban, (1910) 605 oláh és magyar lak.; u. p. és u. t.
Kékes.
Mányok, községek, lásd Kismányok, Nagy-
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Mányoki Ádám, festő, szül. Szokolyán (Hont tékeny fa- ós dohánykivitellel. — 2. M. (Puerto
vm.) 1673., megh. Drezdában 1757. aug 6. Szülei de Colima), kikötőváros Mexikó Colima államá
nemesemberek voltak, atyja szokolai és perötsé- ban, mélyjáratú hajóknak is hozzáférhető, a fő
nyi prédikátor volt Hol és mikor kezdte meg várossal vasút köti össze; kb. 4000 lak ; 1881 okt.
művészeti tanulmányait, nem ismeretes. Mint 27. az orkán elpusztította.
a vele csaknem egykorú II. Rákóczi Ferenc fes
Manzanito (növ.), a Kaliforniában termő Arctője szerepel 1712-ig. Rákóczi diplomáciai misz- tostaphyllos glauca levelei, melyeket a nálunk is
szióval küldte őt Hollandiába, M. azonkívül meg honos Arctos/aphylos uva ursi leveleivel meg
fordult Franciaországban, Németországban is. egyezően húgyhólyag- és vesebajokban alkal
Berlini tartózkodása alkalmával festhette Knobl- maznak.
dorffnak, Nagy Frigyes híres építészének arcképét
Manzárd-tető, 1. Matisard-tetö.
(Hohenzollern-Museuin). A Rákóczi-korból egy
Manzel, I/udwig, német szobrász, szül. Kagenképe maradt, II. Rákóczi Ferenc arcképe, amely dorfban 1858 jún. 3. A berlini művészeti akadé
mint a szász király tulajdona Drezdában van mián Schapernek volt tanítványa, azután Paris
(1. a képnielléklelet). Másolatát László Fülöp ké ban tanult. 1912 óta a berlini művészeti akadémia
szítette a Magyar Történeti Arcképcsarnok szá elnöke. Nevezetesebb művei: A Béke, a fegyve
mára. Rákóczi M.-t Erős Ágost lengyel király és rek védelme alatt; Hazatérő mezei munkásnő
szász választófejedelem kegyeibe ajánlotta, aki (Berlin, Nationalgalerle); allegóriái alakokkal dí
1713. udvari festőjévé nevezte ki évi 1000 tallér szített nyilvános kút Stettinben; I. Frigyes vá
fizetéssel. Ebben a minőségben egyik első mun lasztófejedelem emléke a berlini SiegesaÜéeban;
kája volt az egy ikLubomirska hercegnő arcképe, I. Vilmos császár lovasszobra Bernburgban; Vil
amelyet Krakóban festett (Drezda, a király tulaj mos herceg lovasszobra Braunschweigban stb.
dona). U. o. festette Erős Ágost arcképét is vér
Manzoni(ejts4: —&zóai),Alessandro,gr., a roman
tes-ruhában (Krakó, Potocki-palota). Ugyancsak tikus olasz iskola feje és legkiválóbb költője, szül.
szász királyi tulajdonban van még egy sor arc Milanóban 1785 márc. 7., megh. u. 0.1873 máj. 22.
képe, nagyobbára a lengyel arisztokrácia tagjai. A Anyja, Júlia, a tudós Beccaria marchese leánya
lipcsei egyetem aulájában van Reehberg jogtanár volt. M. első tanulmányait Merateban és Luganóarcképe, a drezdai Grünes Gewölbe-ben pedig ban, később pedig Milanóban végezte. 1805-ben
Blendinger ötvösé. Erős Ágost halála után utódja, anyja magával vitte őt Parisba, hol M. azonnal a
III. Ágost szolgálatába került M., akinek kedven legelőkelőbb körökbe jutott. Visszatérve Olasz
cét, Carignan hercegnő arcképét festette meg országba, Svájcon utazott keresztül s Genfben
(Budapest, Szópműv. Múzeum). Csillaga azonban nőül vette (1808) Blondel bankár leányát, ki kato
letűnt. Hazajött Magyarországba, hogy a Vayak- likussá lett. E befolyás eredménye' csakhamar
nak kölcsönzött pénzt visszakapja. Honnlétekor mutatkozott is, mert M., aki ettől fogva haláláig
a Podmaniczkyak és Rhédeyek foglalkoztatták mindig áhítattal és tisztelettel viseltetett a kato
rövid ideig (e képek Kiskartalon és Aszódon van licizmus dogmái és hierarchiája iránt, megírta
nak). Visszatért Drezdába s ott csendes vissza- Vallásos énekeit (Inni sacri, első kiad. 1815).
vonultságban élte hátralevő éveit. Miniatűröket 1819-ben befejezte első tragédiáját, melynek címe:
is festett, egy ily műve Gileno arcképe (1702 Buda II conte di Carmagnola. I. Napóleon halálára hatal
pest, Glück Frigyes gyűjt). Számos arcképéről mas szárnyalású, merész ódát írt (II cinquemaggio,
rézmetszetű sokszorosítást is készítettek. V. ö. 1821, magyarra fordította Badő A.), melyet azon
Századok (1874); Művészet (1906., 1908 és 1911). ban a milanói cenzúra nem engedett kinyomatni.
Manzana, földmérték a középamerikai álla A költemény csak Velencében (1823) jelenhetett
meg. Ezóta M., kit az osztrák rendőrség gyanús
mokban = 69-8737 ár.
Manzanares, 1. folyó Madrid spanyol tarto szemmel nézett, még jobban visszavontat és kizá
mányban, hossza 85 km. A Sierra Guadarrama rólag csak tanulmányainak ólt 1822-ben megje
D.-i lábánál ered, elfolyik Madrid mellett és a lent másik tragédiája: Adelchi. A Jegyesek (I
Jaramába torkollik. — 2. M., járási székhely promessi sposi, storia milanese del sec. XVII., első
Ciudad Reál spanyol tartományban, a Maneha- kiad. 1825—26) c. regénye, amelyet a kritiku
síkon, az Azuel és vasút mellett, (íoio) 11,180 lak., sok kezdetben kicsinylőleg méltattak, csakhamar
bor és sáfránytermő vidékkel, posztó-, szappan- és moghódította és elragadta az olasz nemzetet, s
rövid időn minden művelt nyelvre lefordították.
szeszgyártással.
lUanzaneros (sp.) a, m. almások. Gúuyneve (Magyarra ford. B. Cs. 1884, 2. kiad. 1889 ; meg
az argentínai pampasok egyik araukán törzsének, jelent továbbá a fordító megnevezése nélkül
2 kötetben, Budapest 1901). E regény hű képet
mely bódító almabora után kapta nevét.
Manzanilla, 22 km. hosszú, 14 km. széles ad a XVII. sz. politikai ós társadalmi viszonyai
korallsziget a Panama-szoros mellett, a száraz ról ; ez volt az első lépés, melyet az olasz próza
földdel vasút köti össze; M.-n van Aspinwall a természetes egyszerűség felé tett s ezzel —
Ascoli szerint — a szónokiasság ősrégi rákfené
vagyis Colon városa.
Manzanilla-bor. Jerez mellett San-Luear de jét az olasz irodalomból s az olaszok agyá
Barrameda körül terem, nem édes, sajátságos ból gyökerestül kitépte. Ezután M. mind jobban
fanyarútóizűbor, amelyeta spanyolok többre be visszavonult a nyilvános élettől, s 1837. másod
csülnek, mint az édes borokat. L. Spanyol borok. szor is megnősülve, Stampa grófnőt nőül vette.
Manzanillo (ejtsd: manzanüiyo), 1. kikötőváros 1860-ban szenátorrá nevezték M. Összegyűjtött
Cuba szigetén, 21 km.-nyíre a Cauto torkolatától műveit először Tommaseo adta ki (Opere, Firenze
D.-re, jól védett kikötővel, (1910) 25,700 lak., jelen 1828—29); újabb kiadás Opere complete (Milano,
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1900). Leveleit (u. o. 1882) és a Promessi Sposi
kiadatlan részleteit (Brani inediti, 1904) Sforza
bocsátotta közre. Szülővárosa szobrot emelt M.
emlékének és nevéről nevezte el legnagyobb drá
mai szinházát. V. ö Vismara, Bibliográfia Manzoniana (Milano 1875); Stampa, Alessandro M ,
la sua famiglia e i suoi amici (u. o. 1885);
Beltrami, Aless. M. (Manuali Hoepli 1898).
Mao, Kanem (1. o.) főhelye Francia-Szudánban.
Maori, a polinéziai családba tartozó nép Új-Zé
land szigetcsoporton (1. Ausztrália cikknél az
Ausztráliai népfajok c. színes képmellékleten).
Testi és szellemi képességeit tekintve, az ausz
tráliai népfajokközt a legmagasabban áll. Hagyo
mányai szerint Havaikiból vándorolt be, tehát
valószinüleg a Tonga-szigetekről, mintegy 700 év
vel ezelőtt. Számuk az első európai bevándorlások
idején 200,000 lehetett; 1814. felvették a keresz
ténységet. Művelődésük azóta nagy mértékben
haladt előre. Egyébként számuk folytonosan apad,
mert az európai telepesekkel összeolvadnak. Fej
lett művészi érzékük van, mely faragványaikban,
tetoválásukban ós szöveteikben nyilvánul meg.
V. ö. Shorűand, Maori Religion and Mithology,
(London 1882); Fenton, Suggestions for a history
of the origin and migrations of the M. people,
(Auckland 1886); Gudgeon, New Zealand Officiaí
Handbook 1893 (Wellington 1892).
Maoutia W. (növ.), az Urticaceae (Csalánfélék)
család génusza ; 8 faja Kelet-Indiában, az indiaiés csendes-óceáni szigeteken honos cserje.Levolük
csavarosán áll, 3 erű, fürészes, alul szőrös. Virá
guk egyivarú és laza bogernyőben áll, a termősvirágnak takarója nincs. A M. puya (Wall.) Wedd.
2—3 m. magas cserje. Jelentős r'ostnövény, rost
jaiból flnom munkákat szőnek vagy durva erős
köteleket fonnak. A Himalája alsó erdőrógiójában
van elterjedve.
Mapes (v&gyMap), Walter (Gualterius), angol
pap ós költő, szül. Gloucester- v. Herefordshireben 1140 körül, megh. 1210. Parisban tanult (1158
táján), s később II. Henrik angol király kegyeltje
lett, ki több fontos diplomáciai küldetéssel bizta
meg. 1202-ben oxfordi archidiakonus lett. M. volt
az első, aki földolgozta a kerek asztal legendáit;
franciául írta a Queste del Saint Graal-t (kiadta
Furnivall, 1864) s valószinüleg tőle ered a Lancelot du lac és a Morte Arthure egy része is.
Legnevezetesebb műve De nugis eurialium (ki
adta Wright a Camden Society számára, London
1850). B mondák és anekdoták keretében az ud
vari életet festi maró szatírával, s munkáin
végigvonul a papság ellen érzett gyűlölete. An
nál feltűnőbb, hogy Lukács esztergomi érsek
ről, kivel Parisban ismerkedett meg, teljes tisz
telettel beszél, nevezetes adatokat szolgáltatva
II. László és III. István történetéhez. (Distinctio
II., VII. Bodley-Cod. lat. 3578. XII. sz. v.) A neki
tulajdonított latin költemények közül többet közölt
Thomas Wright (Political Songs of England) s for
dításban egyet már 1790. kiadott Kazinczy is az
Orpheusban. Állítólag ö irta a Meum (vagy mihi)
est prapositum in taberna móri c. ismeretes bor
dalt, melyet 1777. 5 versszakról 7-re elnyújtva
Bürger is lefordított. (Magyarra legelőször Ráday
Gedeon fordította le s az 1787-iki Magyar Musá-
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ban kiadta. Ez volt az első rímes trocheus és
egyáltalán nyugat-európai versforma magyar
nyelven).
Maphrian (a. m. termékenyítő, újjászervező)
címe az antiochiai patriarcha alatt álló keletszíriai jakobita egyház fejének. L. JákoUták.
Mapia (Szent Dávid v. Freewill), sziget az
új-guineai partok közelében a Csendes-Óceánban;
holland birtok.
Mapimi, város Durango mexikói államban,
1064 m. magasan, vasút mellett a Bolson de M.
sivatagtól D.-re; ólom-, arany- és ezüstbányákkal,
gyapotgyárral, kb. 8000 lak.
mappa (lat.), egy darab szövet ókori neve,
különösen vászon; különféle használatra (oltárterítők a kat. egyházban, asztalkendő, asztalterítő,
függöny); később a térkép (1. o.) neve, melyet
vászonra festettek vagy ragasztottak.
Mappemomle (franc, ejtsd: mapmond). lat.
mappa mundi, a. m. a föld mindkét felének tér
képe. M. céleste, égtórkép.
Mappik, a héber szóvégi H betűben (n) talál
ható pont annak jelzésére, hogy a H betű erősebb
hehezettel ejtendő.
Mappila (mopla), Brit-India malabari partvi
dékének egykor dravida, de arab hatás alatt mohammedánná lett lakossága. A tulajdonképeni
M. nép mintegy 100,000 főnyi, de idetartoznak a
fajrokon mairuzok, labbek stb. főleg halász-, ten
gerésznépek, míg a M.-k ügyes kereskedők, ki
kötői munkások.
Maquahuitl, hadiszerszám, 1. Makana.
Maquet (ejtsd.- máké), Auguste, francia író, szül.
Parisban 1813 szept. 13., megh. Ste.-Mesmeben
1888 jan. 9. Id. Alexandre Dumasnak leghíresebb
színművei és regényei (Les mousquétaires, Monté
Christo, La reine Margót) megírásában segítő
társa volt. Önálló regényei: La belle Gábriellé
(1854); Le comtede Lavernie (1854); L'envers et
l'endroit (1858); La rose blanche (1859) stb. Leg
sikerültebb színpadi műve a népies La maison du
baigneur (1869). Magyarul megjelent: Szívbeli
tartozások (ford. Gerö, Pest 1860); Szivek csa
tája (Budapest 1887).
Maqui v. macchia (nBv.), a Földközi-tengermel
lék berekformációja, mely gyakran szúrós és örök
zöld cserjékből alakul. Más értelemben 1. Aristotelia.
Mar, az állaton a nyak felső éle mögött és a hát
előtt kimagasló gerincrészlet, mely azáltal kelet
kezik, hogy az elülső hátcsigolyák tövisnyujtványai hosszabbak, mint a hátrább fekvő hátesigolyákéi. Fő figyelmet a lovon érdemel, mivel
a hátalakulásra, a lapocka fekvésére és így a
ló téteményképességére befolyással van. Kívá
natos, hogy a mar magas, hosszú és. jól izmolt
legyen.
Mara,bányászati mesterszó: a zúzóból kikerült
ércpor.
Mara (héber) a. m. keserűség, annak a helynek
a neve, ahol az izraeliták a sivatagban először ütöt
tek tábort és csak keserű vizet találtak, mire
Mózes fadarabot dobott bele, amelytől a víz ihatóvá vált.
Mara (inat, Dolichotis patagonica Shaw.), a
Rágcsálók rendjébe, a Patakörmű rágcsálók (Ga-
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viidae) családjába tartozó emlősfaj. Elül 4, hátul 3 sírjait is M.-nak szokták nevezni. V. ö. Rinn,
njja van, a talpa félig szőrös, a fülkagylók fél Marabouts et khouans, étude sur l'Islam en Algéria
oly hossznak, mint a fej, farka rövid és felkun (Alger 1885).
korodó, metszőfogai kicsinyek. Tömött bundája
Marabú-tollak, 1. Marabu.
hátán szürke, feketén és piszkossárgán foltozott,
Maracaibo, 1. Marakaibo.
oldalán fahéjbarna, hasán fehéres, lábai barna
Maracay, város Miranda venezuelai államban,
veresek. Hossza 50 cm.; farkhossza 4 cm.; váll a Valencia-tó ÉK.-i partján, kb. 5000 lak., igen
magassága 40 cm. D.-Amerika fűvel benőtt rét termékeny vidéken; Caracassal vasút köti össze.
jein él, a 33—38° közt. Húsát eszik, szőrös bőrét
Maraez, községek, lásd Alsómarácz, Felsöprémül használják.
marácz.
Maradék (Maradik), adók. és pk. Szerem vm.
Mara, 1. Elisábetli Gertrúd (szül. Schméhling),
német operaénekesnő, szül. 1749 febr. 23. Kassel- iregi (irigi) j.-ban, (1910) 2443 magyar, szerb és
ben, megh. 1833 jan. 20. Révaiban. Gyermek horvát lak., postahivatal, u. t. Beska.
Maradékáruház. A gazdasági nagy verseny
korában hegedüjátékával keltett feltűnést. Énekhangjának kiképzését Paradisitől nyerte London ben minden eszközt felhasználnak arra, hogy a
ban. Hatalmas terjedelmű szoprán hangja volt. közönség minden rétegét ellássák a legkülönbö
1771-ben Nagy Frigyes a berlini operához szer zőbb árukkal. B célból alakulnak az ú. n. M.-ak,
ződtette. 1780-ban a párisi opera primadonnája melyek készletüket egyrészt felszámoló és csődbe
volt. 1784—88-ig Olaszországban élt. 1773-ban jutott üzletek áruiból, másrészt a nagykereske
M. cellista neje lett, kitől 1799. elvált. Önélet dőknél fenmaradt maradókokból szerzik be. Az
rajzát 0. v. Riesemann hozta nyilvánosságra olcsó beszerzés folytán a M.-akban gyakran igen
(1875). Életrajzát megírták: G. G. Grosheim jól lehet vásárolni.
Maradéksugarak, olyan, nagy hullámhossza
(1823), A. Niggli (1881).
2. M-, La, Lipsius Marié német irónő ál ságú hősugarak, melyeket, miután valamely fény
forrásból kiindultak, különböző anyagokon való
neve, 1. Lipsűts, 4.
Mára vára (v. Márévára),régi várrom Baranya visszaverődés által elkülönítettsk. Ha pl. fény
vmegye hegyháti j.-ban, Magyaregregy határá sugarakat fluoriton, csillámon, kvarcon, kősón,
ban, a Mecsek hegységnek egy 354 m. magas szilvinen többszörösen visszaveretnek, csekély
tetején. A vár valószínűleg a XII. sz.-ban épült; sugárzó energia marad meg, mely a hőspektrum
1316. Bogár István nyerte adományképen, ké szűk területéhez tartozik. B sugarak hullám
sőbb a birtok a Kisvárdai-családó lett. 1443. a hosszai a legrövidebb elektromos hullámokéihoz
közelednek.
törökök felégették.
Maradik, község, 1. Maradék.
Marabba, egyhúros, a rébablwz hasonló arab
vonós hangszer. A játszó néha a vonó fájával
Maradványföldek (f'undi remanentiales), az
(col legno) üti meg a húrt.
úrbéri birtokszabályozás alkalmával a volt úr
Marabitanas (San Jósé de M.), határerősség béresek kezén az úrbéri telkek megállapított állo
Amazonas brazíliai államban a felső Rio Negro mányán felül talált földterületek. Az 1871. LIII.
mellett.
t.-c. értelmében a tényleges birtokos a M.-et meg
Marabu (állat, Leptoptilus), a Gólyaalakuak válthatja annyiért, mint amennyit azért a föld
(Ciconiiformes) rendjébe, a Gólyafélék családjába területért úrbéri váltság címén az országos kár
tartozó madárnem. Többnyire nagy, erős és izmos pótlás alkalmával kapott volna a volt földesúr.
madarak, vastag, bsupasz nyakkal, melyről torok A megváltás könnyítésére az országos közvetítés
zacskó csüng le, csőrük hosszú, erős, tövén vas is igénybevehető, de a felek abban is megegyez
tag, végén hegyes, magas lábakkal és hosszú hetnek, hogy a volt földesúr váltság fejében a M.
lekerekített szárnyakkal, amelyben a 4. evezőtoll egy részét kapja. M. felszámításának nincs helye
a leghosszabb. Középhosszuságú farkukban az alsó a zsellérek belsőségeinél, továbbá általában ott,
fedötollak erősen kifejlődöttek. Több faja isme hol a Mária Terézia-féle úrbér behozva nem volt
retes. Legközönségesebb az afrikai M. (Leptopti (az ország erdélyi részeiben), és ott, ahol az úrbéri
lus crumeniferus Less.). Csupasz nyaka és feje rendbeszedési keresetet 1857. évi június hó végéig
hússzínű, nyákszirtje, háta és hasa fehér, testé meg nem indították.
nek többi része fémfényü zöldesfekete. Csapótollai
Maragall, Juon, katalán költő, szül. 1861.,
fénytelen feketék, csőre fehéressárga. 1-6 méter megh. 1911 dec. 20. Barcelonában. Ügyvéd volt,
hosszú, kiterjesztett szárnyakkal 3 m. Kelet-Afri majd újságíró lett. Katalán nyelven írt első ver
kában él az é. sz. 15°-ától délre, ahol védelemben seskötetével (1895) megalapította hírnevét. Leg
is részesítik, mert az utakat a hulladékoktól meg kiválóbb munkája az ugyancsak katalán nyelvű
tisztítja. Fogságban hamar megszelídül. Állat Látomások ós dalok (1900). Mestere volt a barce
kertekben igen közönséges. Díszes farktollai M.- lonai «"Virágjáték» társaságnak. M. ültette át
tollak néven mint dísztollak kerülnek forgalomba. hazája nyelvére Göthe Római elégiáit, az IphiHúsa nem igen ízletes, mert kemény és száraz. geniát Taurisban stb.
Marabút (eredetileg: marbűt), arab szó, a. m.
Maragatos, a spanyol León tartomány népé
megkötött; É.-Afrikában a dervisnek megfelelő nek elavult neve.
elnevezés. A M.-ság (melynek az afrikai mohamMaragha, város Aszerbeidzsán perzsa tarto
medánok szent jellemet tulajdonítanak) sokszor mányban, 15,000 lak. M. egykoron székhelye volt
bizonyos családokban öröklő tulajdonság. A M. Hulagu tatár khánnak s a középkorban nagy
lakóhelyét Afrikában Závijának (tulajdonképen tudományosság hírében állott. A XIII. sz.-ban itt
szögletnek) hívják. Átvitt értelemben a szentek élt Naszr-Eddin, akinek Hulagu egy obszervató-
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riumot építtetett. Közelében szép márványt szol
gáltató bányák vannak.
Máragyulafalva (azelőtt: Gyulafalva), kisk.
Máramaros vm. sugatagi j.-ban, (1910) 1821 oláh
és német lak., vasútállomás; u. p. Bárdfalva, u. t.
Aknasugatag.
Maraha, Magyarország középkori földrajzá
ban a Morva folyónak elnevezése.
Marais (franc, ejtsd: maré) a. m. mocsár, 1. a
Vendéo egyik vidéke, 2. Parisban a Rue du Temple
és Place de la Bastille közti városrész a neve, itt
állott a Thóatre du M. (1600—73). 1792-ben a kon
ventben M. volt a girondeiak gúnyneve.
. Marais de Dol (ejtsd: maré dö doi), 15,000 ha.
terület Bretagneban, 23 faluval, Ille-et-Vilaine dópartementban; XII. sz.-beli 36 km. hosszú gát védi
a tenger árja ellen; a mély földön csak néhány
gránitdomb emelkedik ki.
Marajo v. Ilka Grandé do Joannes, sziget az
Amazon folyó torkolatában,
Pará brazíliai állam
ban, területe 42,000 km3. M.-n vannak Breves és
Chavos helységek, valamint a sziget belsejében
M. régi jezsuita misszió.
Marakaibo, 1. Venezuela tengerpartjának leg
nagyobb öble 15,000 km. területtel, az itteni cöLöpépítmények Hojedát (1499) a velenceiekre em
lékeztették ós elnevezte Golfo di Veneziának. — 2.
M., laguna Venezuela É.-i partján, 165 km. hosszú
és 90—120 Ion. széles, belőle É. felé a Las Bocas
de Oribono y Paijana szoros visz a M.-öbölbe,
területe 16,360 km2. A lagúnát számos folyó
(Motatan, Escalante, Santa Ana, Negro stb.) táp
lálja, halban gazdag. — 3. M., Zulia venezuelai
állam fővárosa, a M. laguna É.-i végében, a Laco
de M. partján, (1909) 50,000 lak. M. Venezuela
egyik legfontosabb kikötője: kiviteli cikkei:
kávé, kakaú, állati bőrök, festékfák, van hajós
iskolája, jezsuita-kollégiuma.
Maraldi, Jacques Philippe, olasz származású
csillagász, szül. Perinaldóban 1665 aug. 21.,rnegh.
Parisban 1729 dec. 1. Az ő fölfedezése, hogy a
fénysugarak vékony, sötét testek szélein elhaj
lást szenvednek. M. résztvett az 1700—1718-ig
tartó francia fokmérésben és számos csillagászati
müvet írt. A M. családnak még három tagja szin
tén csillagász volt.
Máramaros (Mármaros) vármegye, hazánk
Tisza-jobbparti (előbb tiszántúli) részének egyik
nagyobb és az anya
ország legkeletibb vár
megyéje; Ny.-on Bereg,
Ugoesa és Szatmár,
D.-en Besztercze-Naszód vármegye, K.-en
Bukovina ós Galícia,
E.-on Galícia határolja.
Területe 9716 km*. M.
hazánk leghegyesebb
vmegyéi közé tartozik.
Csekély lapály csakis
Máramaros varmegye címere.

Ny.-irészében

van, ahol

a Tisza völgye 4—5 km. széles síksággá tágul,
mely Téesö vidékéig nyúlik fel. A Kárpátok
északkeleti határláncolatának több csoportja há
lózza be M. vm. nagy részét. Legnagyobb a Máraniarosi havasok (1. 0.) csoportja. Ezt a Vissó
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völgye és a Priszlop-hágó (1159 m.) választja el
a már a Keleti-Kárpátokhoz számított Rodnai ha
vasoktól, melyek itt a Nagy-Pietroszbau (2305 m.)
kulminálnak és az ettől Ny.-ra emelkedő Czibleshegységtől (1842 m.). Ehhez közvetlenül csatla
kozik az a hosszú vulkánsor, amely a Tiszát délfelől kiséri s jelentékenyebb tagjai a Lápos (1336
m.), Gutin (1447 m.), Kőhát (1241 m.) ós Avashegj'ségek (Viskikő 917 m.), a Vihorlát- Gutin vul
kánsornak sűrűn egymásután következő tagjai,
amelyek M. vmegyét Szatmár és részben Besztercze-Naszód vmegyéktől választják el.
Folyóvizek a hegységek sűrű hálózatából nagy
mennyiségben sietnek alá. A vmegye fő folyója a
Tisza, két forrásvízből, a Fekete- és Fehér-Tiszából
egyesülve, eleintén D.-i, majd Ny.-i és ÉNy.-i
irányban hasítja a vármegyét. Beléje jobbfelől
(azaz É. felöl) a Kisva, Soporka Tavacz, Talabor,
Nagy-Ág és Borsóvá, balfelöl (vagyis D. felől)
a Vissó és Iza ömlenek. A vármegye legke
letibb részében a Szeret vízkörnyókéhez tartozó
Aranyos-Besztercze és Czibó erednek. Tavai,kivéve
az ozorai tavat Szinevér fölött, és mocsarai nin
csenek, azonban van néhány figyelemre méltó
ásvány vízforrása, minő a gyertyánligeti, viskvárhegyi, suliguli, vissói, borsabányai vasas for
rások, azakna-szlatinai, rónaszéki ős királymezői
konyhasós források, a bróbi kénes ós a szapionczai
égvényes forrás; jelentékenyebb fürdők Gyer
tyánligeten, Aknaszlatinán, Brében és Viskvárhegyen vannak.
Éghajlata meglehetősen zord; az évi közóphőmérséklet M.-Szigeten és Aknaszlatinán
90° C.,
a legmelegebb hónap a július 20-2, a leghidegebb
a januárius —3'2 C. fok középhőmérséklettel; a
hőmérséklet szélsőségei —lS-0é&-\-3W, abszolut ingadozása 516° C. A magasabb hegységek
felé azonban jóval zordabb az éghajlat s az évi
átlagos hőmérséklet 6, sőt 5 fokra is leszáll. A
csapadék mennyisége általában nagy; aránylag
legcsekélyebb Aknasugatag ós Felsövissó táján,
ahol 817—852 mm. közt ingadozik; M.-Szige
ten már 920 mm., do a hegységek felé gyorsan
emelkedik; így Gyertyánligeten már 1198, Oroszmokrán 1421, Felsőszinevéren 1504 mm.
Terményei az ásványországból meglehetős
számosak; legnagyobb kincse sóbányáiban rejlik,
melyeknek sótömege szinte kimeríthetetlen; a
vmegye területén fekvő 3 sóbánya (Rónaszék,
Sugatag, Szlatina) évenként (1912) 819.035 q kősót
és 231,681 q iparsót termel 19 millió K értékben.
Emellett bányászat tárgyai még némi arany és
ezüst (Budfalva), továbbá ólom (Budfalva, Borsa),
vasércek (Budfalva) s előfordul réz, mész, márvány,
hegyi kristály (máramarosi gyémánt): jelentéke
nyek továbbá M. vmegye petróleum-forrásai Dragomérfalva és Kőrösmező mellett. Növényvilá
gára a magas hegység rányomja bélyegét; az öszszes területnek több mint fele erdő és a szántóföld
csak 10% -ra r úg; van usyanis a vmegyóben szán
tóföld 112,552 ha., kert 1390, rét 184,010, legelő
121,070 és erdő 529,268 ha., míg a nemtermő te
rület 23,780 ha.; szőllője nincsen. Szántóföldje alig
terem annyit, amennyi a lakosság saját szükség
létének' fedezésére szükséges; főbb terményei
a zab, tengeri és burgonya, ellenben sokkal kéve-

Máramaros

—

377

—

Máramaros

sebb a búza, rozs és árpa; terem továbbá még ta gyertyánligeti vasárúgyár, a borsai fagyapottárka, kender, kevés len, hüvelyes vetemények, gyár, a visóoroszi botgyár és a máramarosszigeti
takarmányrépa s kevés cukorrépa. Nagy kitérj e- siőrlőmalom. A kézműipar nem jelentékeny, leg
désüek (80,000 ha) a havasi legelők, melyeken ál inkább a faedények, teknők s a gyapjuszőnyegek
lami tejgazdaság áll fenn. M. vmegyében, különö készítése van elterjedve. A kereskedelem Galícia
sen a Tisza völgyében és inellékvölgyeiben a gyü felé élénk, főcikkei fanemnek, állatok, só, vegyi
mölcsök sokféle neme is szépen díszlik. Az erdők szerek stb. Van a vmegyében 26 bank és taka
ből 19,845 ha. tölgyerdö, 296,600 ha. bükk- és rékpénztár s 69 szövetkezet.
egyéb lomberdő és 212,823 ha. fenyves. Az erdő
A közlekedésfövonala a m. kir. államvasutak
ségekből nagymennyiségű fa s egyéb erdei ter vonala Huszt és Máramarosszigeten át Kőrös
mény kerül a piacra. Az állatvilág az erdős hegy mezőig, s ebből ágazik ki a taraczvölgyi vasút
ségekben a vadnak számos fajával (medve, vad Taraczközről Nylresházáig, a máramarosi sódisznó, farkas, őz, szarvas, kisebb vad, ragadozó vasutak ós a visóvölgy—borsai vonal; e vonalak
madarak) van képviselve; a háziállatok száma az hossza 225 km. Az állami utak hossza 411 km., a
1910. évi összeírás szerint volt: 20,588 ló, 90 sza törvényhatósági utaké 415 km., amiből 19 km.
már, 11 öszvér, 121,353 drb. szarvasmarha, 28,914 kiépítetlen. A községi közlek. közutak hossza
sertés, 158,771 juh és birka és 20,444 kecske. A ló 389 km. Fontos közlekedési eszköz gyanánt a
tenyésztés nem jelentékeny, a régebben tenyész Tisza és főbb mellékvizei szolgálnak, melyeken a
tett borsai lófaj, mely igen erős, kitartó volt, ki faúsztatás jelentékeny.
veszőben van. A fedeztetési állomások száma 5.
A közművelődés még korántsem kielégítő;
A szarvasmarha tenyésziránya a Tisza völgyében a 6 évnél idősebb népességnek csak (1910) 26'8°/o-a
az erdélyi faj, egyébként a borzderes hegyi faj; (1890-ben 17-6°/0) tud írni és olvasni s (1912)
a tejelő marhának s a borjuknak nyári tartása a 31,822 tanköteles gyermek iskolába nem jár.
községi sovány legelőn történik, a nyári tartás is Van a vmegye területén 586 tanintézet, ú. m.:
csak szénára van szorítva. A juhtenyésztés leg 40 kisdedóvoda, 312 mindennapi elemi-, 181 ált.
inkább a havasok vidékén dívik.
ismétlő és 31 gazd. népiskola, 3 iparos- s 1 keresk.
Lakóinak száma 1869-ben 220,506, 1890-ben inasiskola, 5 polgári iskola, továbbá Máramaros
268,855 és 1910-ben 357,705 volt, tehát az utolsó szigeten 1 tanítóképző intézet, 1 kegyesr.- 03 1
időben erősen emelkedett. Egy km2-re 37 lélek ref. főgimnázium, 1 áll. fels. leányiskola, 1
esik s így M. hazánk legritkábban lakott vmegyéi ref. jogakadémia, 1 zeneiskola s 1 börtöniskola ;
közé tartozik. Nemzetiségre nézve van a lakosok ez iskolákba összesen 35,166 tanuló jár. A szel
közt 52,964 (14-8°/0) magyar, 59,552 (16-7°/0) né lemi élet központja minden tekintetben Máramet, 503 tót, 84,510 (23-8%) oláh és 159,489 marossziget.
(44-5%) rutén. A magyarság csak a régi öt ko
Közigazgatás. Máramaros vmegye 10 já
ronavárosban él tömegesen, egyébként más nem rásra oszlik és egy rendezett tanácsú város van
zetiségekkel keverve. Az oláhok leginkább az benne, ú. m.:
izavölgyi, szigeti és visói, a, rutének a
Népes-;
ííbből
huszti, ökörmezői, taraczvizi, técsői és
ség
száma
tiszavölgyi járásban élnek. Hitfeleko- J á r á s , r. t. város
ma
rutáén
I I (1910< g y a r
S-a*
zet szerint van a vmegyében 26,201
róm. kat, 254,215 görög kat., 9646 ref. Dolhai
] 9 19,589"
2,285
84 16,168! 3,841
i 17 4(i,65UÍ
5,480
28 j 32,630 9,853
és 65,694 zsidó. Foglalkozása szerint Huszti
4,980 22,102!
— jt IS 27,f "'
5,863
ekként oszlik el a lakosság: őstermelés Izavölgyi-.
4.947
Ökörmezői
i 26! 3i,704f
«í 26,054 5,773
69*1, bányászat 1-3, ipar 9-5, kereske Sngatagi
3,175 22,875
2C< 28,21!
27 6,093
7,928 17,242
|| 16 48,06'
9,540 8,803
delem és hitel 4-6, közlekedés 3'0, Szigeti
7,545
Taraczvizi . . .
' 21i 83,762]
40 24,814 7,065
közszolgálat
és
szabad
foglalkozások
3,670
Técsői
166 15,078 5,218
iái 24,616
2--8, napszámosok 59, házi cselédek Tiszavölgyi
5,009
.
113 25,481 8,149
ll!j 36,943
13,276
19,863
9,148 8,917
l 3°/o. A tényleg keresők száma (1910) Visói
10!| «,206l
1,257
Máraniarossziget
r.t.v.
2,001
632| 2,819
l'j 21,371
132,876,11. m.: őstermelésnél 93,308,
1571307,70! 52,964 59,552
Összesen
1,510 159,489]
bányászat 1456, ipar 11,533, keres
kedelem és hitel 4ilő, közlekedés 2911, közszol
M. vármegyében van 1 rendezett tanácsú város,
gálat és szabad foglalkozások 3319, véderő 797, 21 nagyközség, 135 kisközség és 238 puszta és
napszámos 8139, házi cseléd 4590 ; az összes el telep. A községek általában középnagyságuak,
tartottak száma 224,829. A lakosság főfoglalko helyenkint nagyok; 62 községnek több mint
zása a földmívelés mellett az állattenyésztés és 2000 lakosa van; legnépesebbek Máramarossziget
bányászat; a sóbányákban 1261 munkás van 21,370, Felsővisó (a vele egyesült Középvisóval)
alkalmazva (Rónaszék 330, Sugatag 345, Szlatina 11,144, Huszt 10,292, Kőrösmező 9795, Borsa 9343,
616), a sóbányászaton kívül még némi vasbányá Rahó 6577, Nagybocskó 5955, Tócső 5910, Alsószatot (Fejérpatak, Gyertyánliget, Dolha, Róka- apsa 5602 és Havasmező 5226 lakossal. Szék
mező) és arany-, ezüst- s ólombányászatot (Bud- helye Máramarossziget. Az országgyűlésbe M.
falva, Borsa) is űznek. Az ipari vállalatok közül vmegye 6 képviselőt küld.
legjelentékenyebb a nagyboeskói Klotild vegyé
Egyházi tekintetben M. vmegye 14 r. kat.
szeti gyár, a técsői és terebesfejérpataki üveg egyházközsége a szatmári püspöki, 88 gör. kat.
gyár, a dolhai, batizai, hosszúmezői, bustyaházai egyházközsége a munkácsi, 49 a szamosújvári
s máramarosszigeti gőzfűrószek, a máramaros- egyházmegyébe, 1 ág. evang. flókegyháza a tiszai,
szigeti haj!, fabútorgyár, a dolhai vasgyár, a 6 helvét egyháza a tiszántúli egyházkerülethez
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tartozik; van továbbá 11 izraelita anyakönyvi 1733-ban véglegesen visszacsatoltatott az anyaor
szághoz. Hazánk viszontagságaiban sok része volt
kerülete.
Törvénykezési szempontból az egész vmegye M. vármegyének. A kunok betörései ellen állító
a debreczeni királyi tábla s a máramarosszigeti lag már Szt. László építtette a huszti várat; Nagy
királyi törvényszék kerületéhez van beosztva; Lajos és Zsigmond oklevelei többször említenek
6 járásbiró&Aga van, ú. m.: Máramarossziget, Moldva felől törtónt betöréseket; a török világ
Rahó, Ökörmező, Técső, Pelsővisó és Huszt, az ban a tatárok többször, így 1594., 1598. majd
első kivételével telekkönyvi ügyekben birói ha 1717. ütöttek a vármegyére. Ez utolsó alkalom
táskörrel felruházva; a vmegye területére ille mal történt a nagy tatárverés, amikor a bor
tékes főügyészség és sajtóbiróság Debreczenben, sai pap, Sándor Farkas vezetése alatt a máramabánya- és pénzügyi bíróság Szatmárnómetin rosiak a tönkrevert tatárok kezéből 10,000 foglyot
székel; kir. közjegyzőségek Máramarosszigeten, kiszabadítottak. Az erdélyi fejedelmek hadai több
Husztoa, Técsőn és Pelsövisón vannak; ügyvédi ször megjárták a vmegyót és II. Rákóczi György
szerencsétlen lengyel hadjárata alkalmával Lubokamara Máramarosszigeten székel.
Hadügyi tekintetben a vmegye a Máramaros mirszky György seregei annak nagy részét feldúl
(1657). II.Rákóczi Ferenc felkelése alkalmával
szigeten székelő hadkiegészítő parancsnokság és ták vmegye
derék lakói legolsökül csatlakoztak a
m. kir. honvéd kiegészítő parancsnokság területé M.
A «Rószek»-hez tartozott vmegye
hez tartozik. Máramarosszigeten csendőrszárny-, fejedelemhez.
általában osztozott az erdélyi fejedelemség jó és
u. o. és Felsövisón szakaszparancsnokság székel. balsorsában. Csak az anyaországhoz visszacsaPénzügyigazgatóság Máramarosszigeten, adó toltatva tért vissza nyugalma is mindinkább,
hivatal Felsövisón, Huszton, Técsőn, Ökörmezőn területének jókora része ismét korona-, majd
és Máramarosszigeten, pénzügyőri biztosság u. o.; kincstári birtokká lévén. Az 1914. háború folya
az államépítészeti hivatal Máramarosszigeten van. mán szeptemberben több helyütt orosz csapatok
A vmegye területén 48 orvos, 1 sebész, 209 bába, törtek a vármegye területére és egyik csoport
27 gyógyszertár és 7 kórház van (653 ággyal).
juk Máramarosszigetig hatolt. Ez utóbbit csapa
Története. Neve okleveleinkben 1199. fordul taink rövid idő múlva kiverték, de a határszélek
elő először. Hosszú időn át «terra» névvel jelölik, ről csak 1915. februárban sikerült őket végleg
mint királyi birtokot és kedvelt vadászterületet, kiszorítani. L. Világháború.
melyet Árpád nemzetségéből volt királyaink gyak
Irodalom. Szilágyi István, M. vármegye egyetemes leírása,
ran kerestek fel. Bronzkori leletek, római és bi Budapest
Frivaldszky J., Adatok M. vármegye fauná
zánci császárok pénzeinek nem ritka leletei mu jához, n. o.1876;
1871 (akad. értek.); Gesell Sándor, Adatok a M.
tatják régi lakottságát. A honfoglalás előtti lakóit vármegyei vaskő-bányateriilet földtani megismertetéséhez
(M. Tud. Akad. Közlöny 1876, 207. old.); u. az, Adatok a M.
nem ismerjük; a XIII. sz.-ban telepítése gyorsan megyei
petróleum-előjövetel megismertetéséhez, Magyar
történik: magyar urak, szász vendégek kapnak bir Kárpátegyl.
Evk. VII., 1880, és Földtani Közlöny 1874; u."az,
tokokat és települő helyet, majd IV. László király II. megye geológiai viszonyai, u. o. VIII., 1881; Wenczel G.,
Kritikai
fejtegetések
m. tört., Akad. árt. 1859; M. vm.
a tatárok ellen segítségére jött oláhokat telepíti történetéről, annak M.
irodalmáról és a vm. családjairól:
le. Az első telepek a Tisza völgyében voltak. M. Századok 1889. VIII. fiiz.; Siegmeth Károly, M.-i úti vázla
vmegye már a XIII. sz.-ban egyházilagaz erdélyi tok, u. o. VHI. 1881, IX. 1882 XI, 1884; n. az, Kirándulás M.
megyéié, u. o. V. 1878; u. az, Az Északkeleti Kárpátok, n. o.
püspökséghez tartozott. Az egri püspökség igényt XL
évf.: u. az, Die ungar. Ostkarpathen, Europ. Wanderbiltámasztott rá és azt érvényre is juttatta s a XIV. der 151. füzet; u. az, Führer durch Kaschau, das Abauj-Tornasz.-tól már joghatósága alá tartozik. A XIII. sz.- Gömörer Höhíengebiet und die ungar. Ostkarpathen, Kassa
ban letelepült oláhok kikötötték, hogy a gör. kel. 1886; Bergner, In der M., München 1885.
Máramarosi gyémánt, 1. Hegyi kristály és
egyház hívei maradhassanak. Vallásukban törtónt
háborí itatásuk miatt hagyta el nagy részük M. vár Kvarc.
megyét Nagy Lajos korában Bogdán vezetése alatt. Máramarosi havasok, az ÉK.-i Kárpátok egy
A visszamaradtak és az új települők egyházukat darabja a Vereczkei és Radnai hágók közt. Nagy
a XV. sz.-ban újra szervezték és a szomszéd vár része kristályos kőzetekből van, de ÉNy.-on ezt
megyék híveivel alakították a XVIII. sz. közepéig erősen felgyűrt homokkő takarja. Gerince az or
létezett máramarosi gör. kel. püspökséget, mely szághatárával éppen egybeesik, de a legmagasabb
nek utóda napjainkban a munkácsi gör. egyesült csúcsai a gerinctől félre ülnek. Némelyek szerint
püspökségnek máramarosi vikáriátusa. Mint vár csak a Jablonieza vagy Tatár-hágónál (931 m.)
megye csak a XIV. sz.-ban kezd szerepelni. A kezdődik a Fekete-Tisza völgyében. Egy részét
koronabirtokon Huszt, Visk, Técső és Hosszu- Csorna Horának nevezik, amelynek csúcsai is már
mező 1329. már kiváltságos városok, hozzájuk magasak, 1800 m. körül járnak. Ezt a Fehércsatlakozik 1352. Sziget. A vmegye szellemi Tisza választja el a Pop Iván csoportjától, amely
életének középpontjai a koronavárosok, hadá ben a fő csúcsok a következők: Pop Iván (1940
szati főpontja a huszti vár. Ezek köré csoportosul m.), Berlebászka (1736 m.) és a Farchaul (1961 m.).
nak nevezetesebb eseményei is. A máramarosi so A Csorna Hóra legjelentékenyebb csúcsai a kö
kamarát a huszti várral együtt a királyok birták, vetkezők : Hoverla (2058 m.), Tomnatek (2018 ni.)
már IV. Béla hitbérül adta a bányákat leányának, és a Csorna Hóra (2026 m.) A Vasér völgyén túl
Kunigundának, II. Lajos 1522. azokat Huszttel a Torojága (1939 m.) emelkedik. Az egyes cso
együtt nejének, Máriának. 1541-ben I. Ferdinánd portokat a Tisza mellékvizeinek a völgyei vá
Majláth Istvánnak zálogosította el. 1556-ben lasztják el egymástól, leginkább egymással pár
Huszttal a koronauradalom is az erdélyi fejedel huzamos völgyü patakokkal. Ezekben a völgyek
mek birtokába jutott s az 1570-iki egyezmény ér ben van leginkább emberi letelepülés, fenn a ha
telmében M. vármegye a «Részek»-hez tartozott. vasokban csak havasi pásztorkodás folyik.
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Máramarosi per. Orosz részről szított lazítá
sok és izgatások miatt 1911. a máramarosszigeti
törvényszéknél folyamatba tett bűnper, amelyben
száz rutén paraszt szerepelt terheltként. A görög
katolikus ruténeket a görög keleti vallásra ipar
kodtak áttériteni, hogy a cár egyházi felsőségé
nek hatása alatt a felsőmagyarországi várme
gyéknek orosz uralom alá jutását előkészítsék.
Éabalyuk Elek, pásztorból lett szerzetes volt a
mozgalom vezére. A felbujtókat és vezetőket több
évi államfogházra ítélték.
Máramarosi sóvasút r.-t. A vasút két vonal
hálózatból áll és pedig Máramarosszigettől Nagybocskó gyártelepig és Szigetkamarától Aknaszlatináig terjedő rendes nyomtávú, továbbá a

adófelügyelőségnek és adóhivatalnak, kir. tanfel
ügyelőségnek, állami állatorvosnak, állattenyész
tési felügyelőnek, iparfelügyelőnek, ker. munkás
biztosító pénztárnak, továbbá a 85. számú had
kiegészítő kerületi, csendőrszárny- és szakaszpa
rancsnokságnak székhelye. Van ref. líceuma jogés államtudományi karral (jogakadémia), ref. és
kegyesrendi főgimnáziuma, állami elemi tanító
képző intézete, felsőbb leányiskolája, 2 magánpol
gári iskolája, zeneiskolája, alsófokú kereskedelmi
és iparostanonc-iskolája. Ipara és kereskedelme
(utóbbi főleg Galícia felé) jelentékeny.nevezetesebb
ipartelepei: nagy fürésztelepei, melyek a tutajokon
szállított szálfát dolgozzák fel, továbbá hajlított
fabútorgyára, téglagyárak, sóörlőmalom, vasöntő

Máramarossziget magtártól Sugatagig, Sziget
vásártértől Rónaszékig és Sókamarától Sziget
kamaráig terjedő, 075 cm. nyomtávú részből.
Üzemi hossza 567 km. Megnyílt 1883—1892 kö
zött. Jövedelmezőségét az állam sószállltási szer
ződéssel biztosította.
Máramarossziget, rend. tan. város Máramaros
vmegyében, a Tisza és Iza egyesülésénél, magas
hegyektől övezett gyönyörű völgyiapályon fek
szik. M. a vármegye törvényhatóságának s a szi
geti járás szolgabírói hivatalának, királyi tör
vényszéknek, járásbíróságnak, pénzügyigazga
tóságnak és pénzügyőrségnek, királyi erdőigaz
gatóságnak és erdőfeiügyelősógnek, királyi kincs
tári ügyészségnek, államépítészeti hivatalnak,
ügyvédi kamarának, királyi közjegyzöségnek,

és gépgyár, kályhagyár, f ürószgyár, lakatosárú
gyár. A hazai fakereskedésnek egyik legjelenté
kenyebb piaca itt van, úgyszintén itt összpontosul
a sószállltás a máramarosi sóbányákból; van sómalma és sóraktára is. Van vasúti állomása,
posta- és távíróhivatala és telefonállomása. Mű
emléke a Károly Róbert király által építtetett
reform, és a III. Károly által építtetett r. kat.
templom. A városban székel több pénzintézet s az
osztrák-magyar bank mellékhelyiséget tart itt
fenn. Lakóinak száma 1850. csak 6336 volt, 1881.
10,852,1910-ben pedig 21,370; ezek között 17,542
magyar, 1257 német, 2001 oláh s 532 rutén;
hitfelekezetre nézve 4901 róm. kat, 5850 gör.
kat, 207 ág. ev., 2274 ev. ref. ós 7981 zsidó. A
házak száma 2819. Határa 10,027 ha.
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Marasmus

Marafion (ejtsd: maranyon), az Amazonfolyó
Története. M. keletkezése legvalószínűbben öszszeköttetésben van a vármegyének királyi bir (1. 0.). egyik forrásfolyója.
B l a r a n t a L. (növ.), a Marantaceae család gétoklásával és királyi jobbágyok voltak első tele
pesei. Nagy Lajos király 1352. a máramarosi ko nusza; 15 faja tropikus amerikai elágazó f ü. Leg
ronavárosokjogaiban részesítvén, sorsa és viszon nevezetesebb a M. arundinacea L. (1. az Eleségtagságai közösek amazokéival. Mint a magyar növények I. mellékletén). Tőkéje hosszú, ujjnyi
ságnak e vidéken középpontja, számos nemes csa vastagságú, csaknem hengerded, tagolt, fehér,
ládot vonzott kebelébe, akik itt a városi ható szára 2—3 m. magas, a tövétől kezdve 2 ágú,
ság alá nem tartozott külön nemesi községet al levele tojásdad lándzsás, alsó részén molyhos,
kottak, mely pallosjoggal is birva, egész 1848-ig virágzata végálló füzér, melyben 2—2 virágot
megtartotta külön kiváltságait. M., mint a ne egy murva takar, pártája fehér, megnyúlt. Tö
messég középponti lakóhelye, középpontja volt a kéjének keményítője az amyluin marantae (M.a, vármegye szellemi műveltségének is. A refor komónyítő), nyugat-indiai arrowroot (1. Arrowmációhoz korán csatlakozva, ennek elvei szerint root), nyugatindiai szalep, ez részint táplálók, ré
iskolát is szervezett, melyben a gimnáziumi tár szint orvosság. Hazájában termesztik, de európai
gyakon felül már a XVII. sz.-ban bölcsészetet is kertekben is látható. A M. indica Tussac szintén
tanítottak; az erdélyi fejedelmek alapítványokkal olyan használatú, mint az előbbi, termesztik is. A
látták el, hogy ott a vidék oláh és orosz lakói is M. bicolor Ker. Braziliából származó, szép dísz
tanulhassanak. Versenytársa akadt az ott 1730. növény.
letelepített kegyesrendi szerzetesek iskolájában.
M a r a n t a c e a e (nSv.), az egyszikűek családja,
1877-ben a város állami felsőbb leányiskolát ka a Scitamineae sorozatban; mintegy 280 faja van,
pott. M. a «Részek»-kel együtt visszacsatoltatván főkép Amerika és Afrika tropikus vidékein. Alsó
-.íagyarországhoz, székhelyóvó lett a sóbányaka- állású magházuk rendes kifejlődés mellett telje
raarának, majd a kincstári erdészetnek. Mióta a sen 3 üregű. Évelő füvek, amelyek a Gaunaceae
magyar északkeleti vasút vonalát odáig vezették, és a Zingiberaceae családdal vannak legközelebbi
ez a tutajozás mellett forgalmát nagyban emelte rokonságban. Levelük 2 sorban áll, hüvely, nyél
s azóta a város, mint a vmegye székhelye és a és lemez különböztethető meg rajta; a lemez
magyar kultúra egyik végvára, szépen fejlődik. erezete szárnyas, a nyél végén pedig egy jellemző
1914 október elején a Körösmezőnél betört orosz megvastagodás van. Több ide tartozó fajnak a
hadosztály megszállta a várost, de csapataink rhizomájában nyújtott keményítőjénél (1. Manak Hosszumezőnél kivívott győzelme után már ranta) fogva van jelentősége, mások levóldíszek.
néhány nap múlva nagyobb kártétel nélkül sietve
Marantakeményítő, 1. Maranta é3 Arrow
elhagyta. L. Világháború.
root
Marán bán, Joachim fia, a Szentemágócs-nemMararo-gyanta, 1. Protium.
zetség egyik tagja, 1291. kibékült a nemzetség
Marás, város Haleb kisázsiai török vilajetben,
több más tagjával, kikkel idáig pörösködött, s a termékeny síkon, 50,000 lak., akik közt kb. 8000
maga részéről is felhatalmazta őket arra, hogy örmény van, pamutszövéssel és kelmefestéssel.
perrel v. peren kívül visszaszerezzék az eszter
Marás-ábrák, 1. Maratás.
gomi cisztercita monostor kegyúri jogát. Wertner
ü a r a s c b i u o V. marasquino (ejtsd: maraszkino),
azt bizonyítgatta (Erdélyi Múzeum 1895., 383—87. édes pálinka, melyet különösen a Dalmáciában
old.), hogy M. bán ugyanaz a Márton bán, kinek tenyésző savanyú cseresznyefajból (Marasche) ké
fiaitól, Páltól és Imrétől (megh. 1353 előtt) szár szítenek. A legjobb cseresznye a spalatói. Innen
maztak a Bátyayak.
félig éretten Zárába szállítják. A félig érett cse
Maranda, 1. Marend.
resznye felhasználva adja a Rosoglio di ossa di
Maranhao (ejtsd: maranyaun) vagy Maranham, marasche italt A cseresznye húsát maggal együtt
egyike a brazíliai Egyesült-Államoknak az At kádakban 7—8 napig erjesztik, az így nyert fo
lanti-óceán, Pára, Gojaz és Piauhy között, területe lyadékhoz (vino di marasche) a maraschefa le
459,884 km2, (1900) 459,508 lak. Partvidékét a veleit és 10% bort adnak, majd 1—2 napi állás
Sao Marcos és Sao Jose öblökből álló Baia da M. után a rosoglio nevű pálinkát ledesztillálják. A
két egyenlő részre osztja. A partok
mellett a leg nyert szeszhez nádcukoroldatot adnak és leüle
nagyobb szigete a M. (1200 km2). Felülete 350 mé pedni hagyják v. szűrik. Leghíresebb a M. di Zára.
teren nem emelkedik túl. Folyói a Gurupi, a A M.-nak sokféle utánzata van, legtöbbnyire cukorPindare, a Guajahu a Mearimmel és köztük a leg és szeszkeverék, málna-szirup, keserű mandulavíz
hosszabb az Itapikuru (700 km.). Éghajlata me és narancsvirág extraktumából készül.
leg ; a hőmérséklet 26—28° közötti. Lakói nége
JUarasmius (oöv.), a lemezes kalaposgombák
rek, mulattok és indiánusok, akikföldmívelők és génusza, melynek mintegy 450 faját ismerik.
állattenyésztők. Főtermékei a kakaó, kávé, cu Többnyire a meleg földöv lakói. A földön és a
kornád, rizs, banána, a középső részeken még pa fán élnek. Jellemző tulajdonságuk, hogy termőmut. Bányái márványt, mészkövet, rezet, ara testük szívós, száraz, nem rothad, megnedvesítve
nyat szolgáltatnak. Az ipar és kereskedelme fej újból feléled. A kalap vékonyhúsú. A tönk is
letlen, vasútja nincs, parti hajózása élénk. Fővá szívós és gyűrűt nem visel. A spórapor fehér.
rosa Sao Luis de M. (1. 0.).
Fajai közül nálunk bőven terem a kellemes ízű
szegf'ügomba (M. caryophylleus) és az ugyancsak
Marannok a. m. marránok (1. 0.).
Marano di Napoli, község Nápoly olasz tarto ehető foghagymaszagú gomba (M. alliatus).
m a r a s m u s (gör.-lat.) a. m. sorvadás. Orvosi
mányban, a flegrei mezők É.-l szélénél, (1910)
kifejezés a tápláltság ós erőállapot hanyatlása11,934 lak.
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nak megjelölésére. A M. mint élettani folyamat
jelenik meg az aggkorban (M. senilis, 1. Aggsági
sorvadás) s minden korban következménye lehet
különböző betegségeknek. így cukorbetegség,
tuberkulózis, szifllis, rák, hasmenéssel járó bajok,
a kiéhezés stb. M.-ra vezet.
M a r a s q u i n o , 1. Maraschino.
Marastoni, 1. Jakab, festő, szül. Velencében
1804 márc. 24., megh. Pesten 1860 jül. 11. A har
mincas évek derekán Pesten telepedett meg s itt
1846. József nádor pártfogása mellett festészeti
magániskolát nyitott, melyben a Pesti művészek
egylete is résztvett. Az iskola, amelyben sok
jeles mesterünk végezte első tanulmányait, egy
ideig nagy részvételnek örvendett, azonban M.
1859 után annyira betegeskedni kezdet*, hogy
az intézet terheit és gondjait többé nem visel
hette. Feloszlott tehát az intézet s berendezését a
nemzeti múzeumban helyezték el azzal a szán
dékkal, hogy azt később egy sorsjáték segélyével
fölállítandó nemzeti festő-akadémiában fogják
értékesíteni. Műveit a pesti kiállításokon mu
tatta be.
2. M. József, festő, M. 1. fia, szül. Velencében
1834., megh. Bécsben 1895.1850-ig atyja iskolá
jában tanult, azután pedig a velencei művészeti
akadémiára ment. 1853-ban visszatért Magyaror
szágba s részint atyja műtermében dolgozott, ré
szint mint arcképfestő Székesfehérváron műkö
dött. Atyja halála után a jövedelmezőbb kőnyo
mata arcképkészltéshez fogott és Bécsbe költözött
Marasztaló eset, a magyar nyelvtanban azelőtt
a few-ragos névszói fonna neve (latin műszóval
inessivus).
Marat (ejtsd: mará), Jean Paul, francia forra
dalmi férfiú, szül. Bondryben (Neuchatel) 1744
máj. 24., megh. Parisban 1793 júl. 13. Orvosnak
készült, azután mint író és nyelvmester tartotta
fenn magát. Filozófiai és természettudományi
munkái azonban csekélyértéküek voltak szerző
jüknek fogyatékos készültsége miatt. Később
Artois gróf testörségében kapott orvosi állást.
A forradalom kitörése után a legvadabb demagó
gok egyike lett. Rút külsejével és nyers beszé
deivel réme volt a mérsékeltebb elemeknek, de
páratlan népszerűséghez jutott a párisi csőcselék
előtt. Forradalmi lapjaiban (Ami du peuple,
Journal de la Républigue) folyton gyanúsított
ós gyilkolásra buzdította a népet. 1792 aug. be
jutott a párisi községtanácsba s fő része volt a
szeptemberi vérengzésekben. Ezután beválasz
tották a konventbe, hol a girondeiak ellen dü
höngött. Ezek kivittek, hogy a konvent vád alá
helyezte s a jóléti bizottság elfogatta őt. De a
forradalmi törvényszék 1793 ápr. 24. felmentette
s M.-t hívei vállukon vitték vissza a konventbe.
Az ő müve volt az 1793 jún. 2-iM felkelés, mely
ben a nép kierőszakolta a girondéi képviselők
kizárását a konventből. Vérengzéseinek a girondéi
érzelmű Gorday d'Armans Charlotte (1. o.) vetett
véget, ki Normandiából Parisba jött, hogy hazá
ját e szörnyetegtől megszabadítsa. 1793 júl.
13. fürdőkádjában késsel agyonszúrta. M. tete
meit a konvent a Panteonba vitette, hívei pedig
oltárokat emeltek emlékének e felírással: M. Is
tennek. A jakobinusok bukása után holttestét ki
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dobták a Pantheonból. M. a francia forradalom
legvisszataszítóbb alakja, kinek kegyetlenségét,
kapzsiságát és gyávaságát semmi más jótulajdonsága nem ellensúlyozta. V. ö. Chevremont,
Jean Paul M. (Paris 1880, 2 köt.); Cabanés, M.
inconnu. L'homme privé, le médecin, le savant
(u. o. 1911, új kiad.); Charles Vellay, Les pamphlets de M. (u. o. 1911).
Maratás v. etetés. Oldóanyagok behatására
más anyagok felszínén mélyedések keletkeznek,
mert az utóbbinak felszíne nem egynemű 8 épp
ezért azt az oldóanyag többé-kevésbbé kimarja,
így a timsó oktaéder-lapjaiból a vlz olyan há
romszögalakú lapokat old ki, melynek oldalai
szembe állanak a háromszögletű kristály csú
csaival, a gyémántkristályok felszinén oxigén
ben való égetéskor szintén háromszögalakú fol
tok keletkeznek, de ennek lapjai párhuzamosak
a kristály hasonló alakú lapjaival. A kősó lapján
a víz négyszögletes mélyedéseket old ki. A Widmanstatten-féle ábrák jellemzők a meteor vasra, a
damaszkolás (moiró métallique) az acélra. A vasés acéltárgyak felszínét igen gyakran savval ki
mart díszltményekkel ékesítik. E célból a rozsdá
tól és zsiradéktól megtisztogatott tárgy felszínét
könnyen karcolható és saválló réteggel vonják
be. Erre a célra leginkább viasz-, aszfalt- és
gyantanemü anyagokat használnak az alábbi
táblázatban megadott arány szerint keverve :
Viasz
Aszfalt
Masztix

4
3
— ... —

Kolofonium
Fekete szurok
Burgundi szurok ...

2 8 3 1 3 i 4 2 3 4 4
12 1 1 4 5 12
3 2 2
1 1 —
1 1 2

2

• 2 2
2 1 3
4 1 1
•
— — 1 — — 1 1 —

Ebbe a rétegbe karcolt rajzot 4—8 rész vízzel
higított salétromsavval maratják ki; mély rajzok
hoz 1 rész vizet és 1 rész salétromsavat használnak.
Vannak speciális maró folyadékok is, így a Kickféle, melyet 1 súlyrész klórantimonból, 6 sr. só
savból és 6 sr. vízből készítenek. Acélmaratásra
ajánlják faecet, borszesz és salétromsav vagy
kénesöklorid, borkősav és néhány csepp salétrom
sav keverékét. Az ú. n. glyphogen savanyú sa
létromsavas ezüst és jód és joakálium vízben
való oldata. Midőn a rajzot a sav már eléggé
kimarta, a lemezt vízben leöblögetik és a fedő
anyagot terpentinolajjal letisztogatják. V. ö. Schuberth H., Das Aeteen der Metalle (Wien 1888);
Hand- und Hilfsbuch für den praktischen Metallarbeiter (2. kiad.).
A M.-nak nagy szerepe van a cinkográflában,
valamint a réz-, illetve mélynyomás különféle
fajtájában. Van magas- és mélymaratás. Az előb
binél a rajz körüli részletek, míg az utóbbinál
maga a rajz maratik ki a nyomandó lemezből.
A kőnyomásban (1. o.) is van szerepe a M.-nak,
pl. autograflák stb. készítésénél, amikor a követ
maratják nyomás előtt hígított salétromsavval.
Sehöneberg Londonban a magasra maratott be
tűt v. rajzot akrográflának nevezte. A M.-hoz
különféle összetételű folyadékokat használnak,
aszerint, hogy cinket, rezet v. követ akarnak ma
ratni. Az üveget, a hegyi kristályt, agátot ós egyéb
kovasavas köveket fluórsawal, a márványt, álta
lán a mészköveket, a kagylót, tojáshéját salét
romsóval, az alabástromot esővízzel vegyített kis
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salétromsóval, az elefántcsontot és a borostyán nem érik, rendes élelmezésben nem részesülnek,
követ koncentrált kónsawal maratják. L. még s Így rendesen a lakosságtól követelnek enniva
4fiélmetszet, Cinkográfia, Hideg tű, Rézmetszet, lót. Gyakran azonban nemcsak a menésre képte
len, hanem ép, erős és egészséges katonák is el
Uvegmaratás.
maradoznak azért, hogy a fegyelem feszélyező
Maratha, 1. Maliaraüók.
hatásától távol, a lakosságot zsarolhassák, sőt
Maratni, 1. Maharatti.
Marathon, helység Attika keleti tengerpartja hogy rabolhassanak is, ezért az ilyeneket is M.-ökközelében, valószínűleg ott épült, hol a Penteli- nek nevezik. Valamennyi európai hadseregben
kon-hegy északi lábánál Marathona falu fekszik. szigorúan, háborúban többnyire halállal büntetik
Előtte 3 km. szóles és 10 km. hosszú síkság terül az utóbbiakat.
el, hol Kr. e. 490 aug. 10. az athéniek és plaMaravédi (arab szó, az Al-Moravida uralkodó
teaiak Miltiades vezérlete alatt nagy győzelmet háztól). Spanyolországban és Portugáliában sok
vívtak ki a perzsák fölött. A síkság közepén ki ideig pénzfaj neve volt. Eredetileg az arabok által
emelkedik a 192 elesett görög katona tiszteletére itt forgalomba hozott aranypénzt hívták igy.
emelt 12 m. magas földdomb, melyet 1890. ás Azután értették alatta azt a súlyt is, melynek
tak fel.
arányában a móroktól elvett zsákmányt a kato
nák közt szétosztották. 1474—1841-ig llsi reál =
Maxathonizi, város, 1. Githion.
0"7 fillér értékű rézpénz neve volt Spanyolország
Marathusz, feniciai város, 1. Amrit.
Marató (németül Hund), hajóskifejezés, az a ban.
Maráza, kisk. Baranya vm. pécsváradi j.-ban,
szálfa, melyet a zátonyoldalban felakadt hajóról
a sebesebb vízfolyás oldalán, a hajóval bizonyos (1910) 731 német, magyar és horvát lak.; u. p.
szög alatt a vízbe vetnek s kötéllel úgy feszíte Püspöklak, u. t. Németbóly.
nek ki, hogy a vizet a hajó alá vezesse s ezáltal
Marázsaháló, kéttükrös háló, melyet hos3zú
a zátonyt elmossa vagy elmarja.
póznán zászlószerüen feszítenek ki. L. Halászat.
Marbach, az ugyanily nevű járás székhelye
Maratta (Maratti), Carlo, olasz festő, szül.
Camerinóban 1625 márc. 13., megh. Rómában a württembergi Neckar-kerületben, (1910) 2937
1713 dec. 15. Rómában Sacchi Andreának volt lak., fürészmalmokkal. M. Schiller szülővárosa;
tanítványa, amellett kivált Reni Guido művésze a házban, ahol született, Schillerre és családjára
tének tisztelője, utánzója. M. az akadémikus vonatkozó ereklyéket s egy Schiller-könyvtárt
iránynak egyik fő, a maga korában ünnepelt állítottak fel. A Schiller-dombon a költő emléke
képviselője volt. Kiváló rajzoló, kinek művészete látható. Emlékezetes még a város arról a szövet
főleg képmásaiban közvetlenül érvényesül. Val ségről is (M.-er Bund), amelyet 1405 szept. 14. a
lásos tárgyú festményeinek hosszú sorából emlí sváb rendek és városok Pfalzi Ruprecht ellen kö
tendők: Krisztus megkeresztelése (Róma, S. Maria töttek.
degli Angeli); Mária és a négy egyházatya (Róma,
Marbach, 1. Hans, német drámaíró, M. 2. fia,
S. Maria del Popolo; jó másolata a váci székes szül. Lipcsében 1841 jan. 21., megh. u. 0. 1905
egyházban); Szt. Károly apoteózisa (Róma, S. szept. 5. Filozófiai tanulmányokat végzett s 1872
Carlo al Corso); Xav. Szt Ferenc halála (Róma, óta az irodalomnak szentelte magát. 1880—84-ig
Gesű), stb. Képei külföldi képtárakban sem rit a Leipziger Zeitung tudományos mellékletét szer
kák. Igen nagy elismerést aratott M. Rafaelnek kesztette. Művei: Gedichte(1869); Timoleon. Traa vatikáni Stanzákban levő freskói tisztításával goedio(1869); Lorenzino von Medici. Trag. (1873);
és restaurálásával (1702-03).
Marius in Minturnae (1875); Ein Liebling der Götter
(1877); Auf Irrwegen 1880); Mysterium der Kunst
Marattia Sm. (növ.), 1. Marattiaceae.
JHarattiaceae (n»v.), a harasztok családja. (1893); Christus u. Faust (1901); König u. KaufTöbbnyire termetes trópusi harasztok gumószerü mann (1903).
2. M; Oswald (álnevén Silesúis Minor), német
vagy ágatlan faalakú törzzsel és igen nagy le
velekkel, melyek tövében vastag pálhák vannak. író, szül. Jauerben (Porosz-Szilézia) 1810 ápr. 13.,
Az utóbbiak néha sporangiumokat is viselnek. A megh.Lipcsében 1890júl. 28.1845-5l-ig a Leip
sporangiumok különben mindig a lomblevól alsó ziger Zeitung szerkesztője volt. Mint drámaíró
oldalán vannak s v. szabadon, v. egymással össze különösen klasszikus tárgyak szatirikus feldolgo
függésben alkotják az ér mentén haladó sporan- zásaival tűnt ki; nagyobbak érdemei a Niebelunggiumcsoportokat: A ma élő génuszok közül em ónek és Aischylos, Sophokles ós Shakespeare drá
líthető : Angiopteris Hoffm. (1- o,), Maradia Sm. máinak átültetésével.
(12 fajjal; 'közülük több nálunk üvegházi). Az
Marbeau (ejtsd: mártó), Firmin, francia ember
egész család csak 50—60 élő fajt számlál, de a barát, szül. Brivesben (Correze) 1798., megh. StFöld régibb korszakaiban sokkal nagyobb szám- Cloudban 1875 okt. 10. M. volt alapítója a créches
han volt képviselve, úgy hogy igen sok fosszilis (jászol, bölcsödé) néven ismert kisdedóvó intéze
maradvány tartozik ide.
teknek. Az első ily intézetet 1844. nyitotta meg?
Maraud (franc, nálunk maródi-nsk. mondja Des créches (1845, 7. kiad. 1873) clmü idevágó
a közkatona) a. m. gyengélkedő; a katonaságnál munkájáért a francia akadémia Montyon-díját
a valami könnyű betegség miatt nem a kórházban, nyerte.
Marbella, város Malaga spanyol tartományban,
hanem a csapatnál gyógykezelt ember v. ló. —
Maraudeurs (franc, ejtsd: marodör, magyarul mara- a Földközi-tenger mellett, a Sierra de Mijas" lábá
dozóknsik. is mondják), eredetileg a hadi meneteken nál, (i9Ío) 9000 lak. Grafit- és vasércbányákkal,
betegség v. kimerültség miatt csapatjuktól elma dórigyümölcstermeléssel. M. az antik Munda, ahol
radt katonák, akik addig, míg csapatjaikat utói Caesar legyőzte Pompeius fiait.
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Maroello

Marblehead (ejtsd.- marbmedd), kikötőváros MasMarcan, adók. Várasd vm. varasdi (varazdini)
sachusetts északamerikai állani Essex countyjá- j.-ban, (1910) 841 horvát lak.; u. p. és u. t. Vinica.
ban, vasút mellett, (1910) 7000 lak., cipőgyártás,
Marcantonio, rézmetsző, 1. Maimondi.
halászat. 1649-ben alapították.
Marcasita, 1. Bizmut.
Marcato, olasz zenei műszó, a. m. hangsú
Marbod (Maroboduus), a markomannok ki
lyozva.
rálya, 1. Maroboduus.
Marc Aurél, római császár, 1. Marcus Aurelius.
Marburg, 1. az ugyanily nevű stíriai kerületi
Marceau (ejted: marszó), Frangois Sévérin-Deskapitányságnak és a lavanti püspöknek székhelye, a Posruck lábánál, (1910) 27.974 lak., gép-, graviers, francia táhornok, szül. Chartresban
bőr-, sör-, bútor-, hordó-, likőr-gyártással és gőz 1769 mára 1., megh. Altenkirchen mellett 1796
malmokkal ; bőr-, gyümölcs-, bor- és gabonake szept. 23. A forradalmi hadseregben annyira ki
reskedéssel ; vincellériskolával. Tegetthoff admi tűnt vitézségével, hogy 24 éves korában tábor
rális, II. József, Ferenc József császár és János nokká lépett elő. 1793-ban a vendéeiek ellen har
főherceg emlékszobrával. Közelében van a leiters- colt s nagylelkűen bánt a legyőzöttekkel. Éppen
bergi alagút (670 m. hosszú) és a Dráván átvezető azért a konvent visszahívta ós a belgiumi harc
térre küldte. Itt a fleurusi csatában (1794 jún. 26.)
nagyszerű vasúti hld.
2. M., város Poroszország Kassel kerületében, tűnt ki. 1796-ban önálló vezérlethez jutott, mint a
a Lahn két partján, (1910) 21,860 lakossal. A bel Mainzot, Mannheimot és Ehrenbreitsteint körül
városban még sok régi épület látható. Kiválóbb zároló hadsereg vezére. Jourdan vereségei után
épületei: a várkastély, amelyben jelenleg a hes- azonban ő is hátrálni volt kénytelen s az alténseni állami levéltár van, nagyszerű lovagtermé kircheni csatában (1796 szept. 19.) halálos sebet
vel, a várkápolna, 3 evang. és 1 kat. templom; kapott. Tetemeit 1889. a Pantheonba szállították,
köztük nevezetes a német lovagrendtől 1235— elestének helyét pedig emlékoszlop őrzi. Életét
1283-ig épített Erzsébet-templom Szt. Erzsébet megírták Maze (Paris 1888), Parfait (u. 0 1892)
remek síremlékével; továbbá a városháza és az és Johnson (London 1896).
Marcel (ejtsd: marszel), Etienne, az 1356—58-iW
új egyetemi épület. M. mai jelentőségét egye
teme adja meg, amely a porosz uralom óta nagyon párisi felkelés vezére. Népszerűsége folytán Paris
föllendült,könyvtárában 120,000 kötet van.Ezen polgármestere (prévot des marchands) lett. Mikor
kívül van több középiskolája, árvaháza, elme János király a poitiersi csata után 1356. az an
betegintézete. Ipara a gép-, orvosi műszer-, do golok fogságába esett, M. Károly daupnint arra
hánygyártáson és sörfőzésen kívül leginkább kis kényszerítette, hogy könnyítsen a súlyos adóter
iparra szorítkozik. A város környékén sok szép heken és szüntesse meg a főnemesi kormány
kirándulóhely van. M. várát a türingiai őrgróf ok visszaéléseit. A dauphin azonban később vissza
építették 1140. Önálló várossá lett 1227. A Wart vonta az adott engedményeket, mire M. Gonosz
burgból száműzött Erzsébet itt telepedett meg és a Károly navarrai királyt hívta segítségül. Ezzel
várhegy alján kórházat építtetett, amelyben maga együtt Parisban aztán 1358 febr. felkelést tá
is ápolta a betegeket. Itt halt meg 1231. Miután masztott s valóságos rémuralmat gyakorolt. De
1235. szentté avatták, egyidejűleg a német-rend pár hónap múlva a mérsékeltebbek kerekedtek
letette a Szt. Erzsébet-templom alapkövét, amely felül s M. 1358 júl. 31. gyilkosságnak esett áldo
magja lett Szt. Erzsébet kultuszának. Sírját 1357. zatul. V. ö. Tessier, Etienne M. (Paris 1888);
IV. Károly császár is meglátogatta Erzsébet ma Lazard, Un bourgeois de Paris au XIV. siécle
gyar királyné társaságában. Később M. a felső- (u. o. 1890).
Marceline (franc, ejtsd: marszeiin), könnyű se
hesseni hercegek székhelye lett. 1527-ben alapí
totta egyetemét, az első protestáns eredetű egye lyembélésszövet, sűrűsége cm.-ként S0/4oMarcellinus, szentek: 1. M. pápa, vértanú,
temet, Fülöp tartománygróf. A felsőhesseni ág ki
haltával 1627. az alsóhesseni darmstadti hercegi (MarceUianus is) 296 jún. 30.—304 ápr. 26. Ellen
ágnak jutott, a vesztfáliai béke szintén ezt az ágat őrizhetetlen hagyomány szerint állítólag botrányt
erősítette meg birtokában. A hétéves háború után okozott halála előtt a szent könyvek kiszolgálta
vármüveit lebontották. 1806. és' 1809. színhelye tása által, de cselekedetét vértanúhalállal engesz
volt a franciák ellen támadt parasztlázadásoknak, telte meg. Ünnepe ápr. 26. — 2. M., római pres
amelyeket azonban a franciák csakhamar vére biter, vértanú. Péter exorcistával 303. Rómában
kivégezték. Ünnepe jún. 2.
sen levertek. 1866 óta porosz birtok.
Marburgi koüoquium, a németországi és né ' Marcellinus, Ammianm, 1. Ammianus Mar
metsvájci reformátorok, főként Fülöp hesseni fe cellinus.
Marceüo (ejtsd: —cselló), 1. Benedetto, olasz
jedelem sürgetésére, 1529 (okt. 1—4) tartották.
Egyfelől Luther és Melanchthon, másfelől Zwingli zeneszerző, szül. Velencében 1686 júl. 24., megh.
és Oecolampadius 13 hittételre nézve meg is egyez Bresciában 1739 júl. 24.. Gasparini és Lotti vol
tek, de áz úrvacsorai tannál sem Luther nem tá tak a mesterei. A velencei iskola legkiválóbb
gított eredeti nézeteitől, sem Zwingp. Ez idő óta reprezentálóinak egyike. Kiváló volt mint ének
egymástól eltérő irányban fejlődött a német és pedagógus is. Kompozíciói közül a legnevezete
sebb 50 Dávid-zsoltára (Estro poetico, 1724—27,
helvét reformáció.
8 köt.) Szatirikus értekezése a korabeli operáról
Marbút, 1. Marabut.
Marca, kikötő az olasz Szomáliföldön,l. Marka. 1720. jelent meg M. Teatro álla moda, o sia
metodo sicuro e facile per ben comporre,-ed esseMarcafánk a. m. marcipán (1. 0.).
Marcal (markai), gabonamérték, Madrasban guire opere italiene'in musica címmel és azóta is
több kiadást ért. Velence legjelentősebb zeneisko= 12-29 1. Ponditserytien = 35-90 1.
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Iáját, a Liceo Benedetto Marcellót róla nevezték
el. Életrajzát megírták: Sacchi (Venezia 1788),
Busi(Bolognal884),OscarChilefotti (1885). Tanít
ványai közt volt Paustina Bordoni-Hasse.
2. M-, álnév, 1. Colonna de Castiglione.
Marcellus, híres római plebejus család a Claudiusok nemzetségében; később nemesi rangra
emelkedett. Kiválóbb tagjai:
1. Marcus Glaudius M, híres hadvezér, ki első
konzulsága alatt (Kr. e. 222.) társával, Gnaeus
Cornelius Seipióval együtt hadat viselt Észak Itáliában a gall insuberek ellen, s egy ütközetben
sikerült neki az ellenség vezérét saját kezével
megölni, miáltal a «spolia opima» nevű ritka ki
tüntetés részese lett. A cannaei csata után mint
prétor kirohanást intézett Nolából, és ekkor szen
vedett Hannibál először vereséget. M. ezentúl is
folyton küzdött a punok ellen, merészséget óva
tossággal párosítva, s ha nem sikerült is nagy
eredményeket felmutatnia, sok kisebb sikerei vol
tak ; így Pabius Cunctatorral, a rómaiak pajzsá
val szemben öt hívták a rómaiak kardjának. Má
sodik konzulsága (2 lé) alatt kezdte ostromolni az
Arehimedestől védett Szirakuzát, s két év múlva
el is foglalta. 208-ban ötödször volt konzul, s a
62 éves hadvezért sikerült ekkor Hannibálnak
Venuzia mellett tőrbe csalni, hol katonái megöl
ték. Plutarchos megírta életét és kiemeli nagy
műveltségét, ki Rómát Szirakuza műkincseivel
ékesítette fel.
2. Marcus Glaudius M., a Kr. e. 51. év konznla, Caesar ellenfele, ki a pharsalusi csata után
Mytilénébe menekült. Cicero szenátusi beszédére
(«pro Marcello») Caesar megbocsátott neki, do
45. hazatérő útjában Athénben orgyilkosság ál
dozata lett.
3. Gaius Glaudius M., az előbbinek unoka
testvére, az 50. óv konzula, ki e rangjában Caesar
ellen a haza védelmét Pompeiusra bizta, de maga
nem vett részt a polgárháborúban. Később Caesar
és Üctavianus jó barátjakónt nőül vette az utóbbi
nak nővérét, az ifjabb Octaviát és 40. meghalt.
4. Marcus Glaudius M., az előbbinek fia,
Augustusnak Horatiustól és Vergiliustól magasz
talt veje, ki már 20 éves korában Baiaeben hirte
len meghalt (Kr. e. 23.). Augustus a római Mars
mezőn temettette el, maga tartott fölötte halotti
beszédet és emlékének szentelte az ú. n. M.-szinházat, mely még ma is látható.
Marcellus, pápák: 1. 1. M., szent, 308-309
jan. 16. Az elesettek (1. Lapsi) kérdésében a szigo
rúbb irány felé hajlott, miért is száműzték, má
sok szerint a császári istállókba lovásznak küld
ték. Emléknapja jan. 16. — 2. II. M. (Marcelh
Gervini degli Spannochi). Pápává választották
1655 ápr. 9!, de már máj. 1. meghalt. Eövid ural
kodása alatt buzgón igyekezett életbe léptetni a
trienti zsinat reformjait; Palestrina (1. 0.) róla
nevezte el egyik miséjét (Missa papae Marcelli).
Marcellus, 1111. váci püspök, 1124. eszter
gomi érsek volt. — Egy másik M., a domonkosok
provinciálisa, eleinte le akarta beszélni Szt. Mar
gitot az apácák közé való lépésről, utóbb azonban
ő maga vette föl Margitot a rendbe.
Marcellus (ejtsd: marszeiüsz), Marié Lodois
Jean André Charles Demartin du Tyrac, comte

—

March

de, francia hellenista és diplomata, szül. M. kas
télyban (Lot-et-Garonne) 1795 jan. 19., megh.
Parisban 1865 júl. Mint konstantinápolyi követ
ségi titkár ő fedezte fel 1820. a milói Venus
világhírű szobrát, mely jelenleg a Louvre-muzeuni egyik dísze. Pőbb müvei: Souvenirs de
l'Orient (1839); Chants du peuple en Gréce
(1851); Les Grecs anciens et les Grec3 modernes
(1861).
Marcellus Empiricus (Galliából), I. Theodosius alatt udvari hivatalnok volt a Krisztus utáni
V. sz.-ban; mint jó keresztény, a szegények szá
mára egy érdekes gyógyszerkönyvet állított össze
De medicamentis címen.
Marcellus Nonius, latin író, 1. Nonius Mar
cellusMareescentia (növ.), 1. Elhervadás.
Marc-Fournier, 1. Fournier, 6.
Marcgravia L. (növ.), a Marcgraviaceae csa
lád génusza; 16 faja tropikus amerikai fel
futó, fán lakó eserje. Külön kúszó és virágzó

A Marcgravia picta meritoforma mézfejtöi,
lentebb a virágok.

ágaik vannak, amazokon sűrűn vannak kerekded,
nyeletlen levelek, sziklára ós fára simulnak sok
moholyféle kapaszkodó gyökérrel, emezek hoszszan lecsüngők, a levelük többnyire tojásdad v.
hosszúkás, nyeles, bőrnemü, a végükön az ernyőszerű virágzatot viselve, melynek csak szélső vi
rágai termékenyek, a középsők csenevészek, de
tartólevelük élénkszínü, a belsejében cukorfej
lesztő tömlővé alakul (1. az ábrát). Ornitofll vagyis
madárporozta viráguak.
Marcgraviaceae (növ.), a szabadszirmú két
szikűek családja a Parietales sorozatban. 40 faja
Amerika tropikus részén honos. Örökzöld fás
növények, sok közülük felfutó vagy epiflta s
különösen Brazilia öserdeiben vannak elterjedve.
Ernyőszerű v. fürtös virágzatuk csüngő, ritkán
felálló, a murvák gyakran összenőnek a kocsány
nyal, igen élénkszínü tömlőkké alakulnak, me
lyek cukorfejtöket tartalmaznak. E tömlők a beporzást végző madarakat csalogató szervek.
March, 1. a Morva folyó (1. 0.) német neve. —
2. M-, közigazgatási kerület Schwyz svájci kan-
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Marches

M a r C h a n d i s e (franc, ejtsd: marsandiz) a. m.

tonban, 173 km területtel,.(1910) 12,297 lak. Fő
helye LachenI árú.
March (ejtsd: marcs), város Cambridgeshire eoun- | Marchantia (L.) Baddi, Májcsillag (nBv.),
tyban, (1911) 8403 lak., szén-, fa- és gabonakeres i a Májmohák nevezetes génusza, melynek mintegy
I 50 faját ismerjük. Nálunk gyakori a M. polykedéssel.
March, Aussias, a lemozin költészet Petrarcája, i morpha L. (1. Mohák III. képmellékletét). A teszül. Valenciában s 1460 körül halt meg. Müveit, | lep lapos, többé-kevésbbé villásan ágas, zöld. Az
melyek Obres en vers, dividides en Cántichs de ' ivaros szaporodás szervei nyeles tartókon (reÁmor, Morals, Bspirituals é' de Mórt címen 1543— ! ceptaculum) jönnek létre. A hím ivarjellegü sza1545 között Barcelonában jelentek meg, a pet- ' porodási sejtek, az ú. n. spermatozoidák az antherareai izén kivül élénk képzelet, dallamosság és ridiumokban és a női ivarjellegü petesejtek az
provencei gyöngédség jellemzi. Munkáit 1864. archegoniumokban keletkeznek. Előbbiek egy ke
Francesch Pelay Briz adta ki újból kasztiliai rek pajzsalakú tartó felső felületén, utóbbiak egy
kilenc sugarú, csillagalakú tartó alsó felületén
fordításukkal együtt.
Marchal (ejtsd: marsai), Paul, francia zoológus, foglalnak helyet. A telep felületén apró csészék
szül. Parisban 1862 szept. 27.1900 óta az Institut ben kelőtestecskék fejlődnek. A M. polymorpha
national agronomique tanára. 1912. a párisi tudo hűvös, nyirkos, nedves helyen, olykor igen nagy
mányos akadémia tagjai sorába választotta. A mennyiségben terem. A kutak belsejében, a kö
gerinctelen állatok fejlődéséről és élettanáról szóló vek felületén gyakran található.
Marchantiaceae (növ.), a Majmollak csa
dolgozatai, melyek, a 100-at meghaladják, a
Compt. rend. Acad. d. sciences, Archív de zoo- ládja. Ide tartozik a Marchantia génusz is.
Marciié (franc, ejtsd: mars), 1. menet (1. o.);
logie exp., Mémoires de la Soc. zoologiqe de
Francé, a Bull. de la Soc. entomologique és a 2. a vezényszónak (kommandónak) az a része,
Revue scientiflque c. folyóiratokban jelentek meg. amelynek elhangzásakor az előbb jelzett mozdu
Marchand (franc, ejtsd: marsán) a. m. keres latot végre kell hajtani, v. végrehajtását meg
kell kezdeni; 3. induló (1. o.). — M-route, 1. a
kedő.
Marchand (ejtsd: marsán), 1. Fdix, német or csapatok vagy katonák követendő Ú1ja; 2. menet
vos, szül. 1846 okt. 22. Halléban. 1881. a gies- levél.
Marche (ejtsd: mars), 1. Franciaország egykori
seni, 1883. a marburgi, 1900. a lipcsei egyetemen
a patológia tanára lett. Főbb müvei: Über die tartománya; Berry, Bourbonnais, Auvergne, Linatürlichen Schutzmittel des Organismus (Leipzig mousin és Poitou határoltak. Fővárosa Guéret
1900); Der Prozess der Wundheilungen mit Ein- volt. M. grófság 944. keletkezett 1303. Szép Fü
schluss der Transplantation (Stuttgart 1901); löp a francia koronához csatolta.
2. M., járási székhely Luxemburg belga tar
Handbuch der allgemeinen Pathologie (Krehl-lel
együtt, 4 köt., 1. és 2. kötet megjelent 1908—13). tományban, vasút mellett, (mo> 3690 lak., Don
2. M., Marié Frangoise, francia színésznő, 1. Jüan d'Austria itt hagyta jóvá a genti béke
kötést az 1577-ikiediktummal. 1792-ben Lafay ette
Dumesnil.
3. M., Tkomas, francia ezredes, AMka-kutató, itt osztrák fogságba jutott.
Marche, Le (ejtsd : —marké), vidék Olaszország
szül. Thoisseyben (Ain dép.), 1863 nov. 22. Előbb
a francia tenserészetben szolgált, azután részt ban, 1. Le Marche.
M a r c h e (franc, ejtsd: marsé) a. m. vétel, piac,
vett Hourst (1889) és Archinard (1890) szudáni
expedícióiban. 1892—1895-ig önálló expedíciókat kereskedés.
Marchegg, község Alsó-Ausztriának gansernvezetett egyes szudáni törzsek ellen. 1897 márc.
mint kapitány új expedícióra indult Francia-Kon dorfl kerületi kapitányságában, (1910) 2807 lak.
góból a Felső-Nilus vidékére. Nagy fáradalmak osztrák vasúti határállomás; a Pálffy hercegek
és küzdelmek után 8 tisztjével és 120 katonájá várkastélyával, robbanószerek gyárával stb. IV.
val 1898 júl. 10. Fasodaba érkezett és itt ki Béla és V. István királyok korában M. vidékén
tűzte a francia zászlót. De szept. 21. ugyanide több csata folyt le magyarok és csehek (Ottokár)
érkezett Kitchener lord, az angol fővezér s M.-t között; Hunyadi Mátyás alatt a város a magya
az elfoglalt hely kiürítésére szólította fel. M. nem rok kezébe került, 1703. pedig Ebeczky István
engedett, mire az angol és francia kormány közt kuruc vezér a M. védelmére emelt sáncokat fog
éles jegyzékváltás indult meg, mely majdnem lalta el.
Marchena (ejtsd: marcsena), járási székhely Se
háborúra vezetett. M.-t, ki időközben hazajött, a
francia nép nemzeti hősként fogadta, a kormány villa spanyol tartományban, a Corbones közelé
pedig őrnaggyá nevezte ki. Az angol-francia szu ben, vasút mellett, ü9io) 12,250 lak. Kéntartalmú
dáni szerződés megkötése után 189S végén vissza ásványvízforrással; az Arcosi hercegek palotá
ment Fasodaba és elvezette onnan a francia se jával, Szt. János temploma 1490-ből való.
Marches (ang., ejtsd: márcsesz), Anglia határa
reget. Az 1900—1901-iki kinai expedícióban is
kitüntetéssel vett részt, miért 1902. soron kívül Skócia és Wales felé.
ezredessé léptették elő. 1904-ben nyugalomba vo
Marchesa Colombi, írói álnév, 1. Torrianinult, mert a francia kormány nem engedte meg
M a r c h e s e (ol., ejtsd: markéze) a. m. őrgróf,
neki, hogy az orosz hadseregben a japániak ellen marquis; inarchesa • őrgrófnő, marquise. L. még
harcoljon. V. ö. Morphy, Le commandant M. et Marquis.
ses compagnons d'armes á travers l'Afrique (Pa
Marchesi (ejtsd: markézi), 1. Pompeo, cavaliere,
ris 1900); Baratier, Mission M., itinéraire de la olasz szobrász, szül. Saltrióban (Milano mellett)
mission (4 térkép, u. o. 1903).
1789-, megh. 1858 febr. 6. Ganova tanítványa,
Révai Nagy Lexikona. XHh köL
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utóbb a milanói akadémia tanára lett. Nevezete
sebb művei: Terpsichore ; Venus Uránia; Szt
Ambrus, Károly Emánuel király, Volta és Malibran énekesnő szobrai Milanóban; Goethe ülő
márványszobra a frankfurti városi könyvtárban;
I. Ferenc császár szobrai Grazban és Bécsben;
Fülöp Emánuel szavójai herceg síremléke Torinó
ban ; A jó anya, márvány csoport a milanói S.
Carlo-templomban.
2. M., Salvatore, cavaliere de Castrone,
marchese della Rajata, olasz operaénekes, szül.
Palermóban 1822 jan 15.., megb. Parisban 1908
febr. 20. Gárdatisztből lett baritonista. Politi
kai szereplése miatt kiutasították Olaszország
ból, 1848. Amerikába ment ós Ernani szerepében
mutatkozott be New Yorkban. 1852-ben feleségül
vette Mathilde Graumann operaénekesnőt. 1854ben mind a ketten a bécsi koozervat Jrium tanárai
lettek. 1881-ben Parisba költöztek. M. irt dalokat
és énekpedagógiai munkákat is. — Felesége: Matlúlde de Castrone-Marcliesi (szül. Graumann),
szül. Majna-Frankfurtban 1826 márc. 26., megh.
Parisban 1913 márc. 17. Nicolai és Garcia tanít
ványa volt. Nagy volt mint énekesnő és világ
hírű mint ónektanárnő. 1854-ben a bécsi, 1861. a
párisi, 1865—68-ig a kölni, 1869. a bécsi konzer
vatóriumokon tanított, 1881. Parisba költözött.
Számos pedagógiai munkát írt. Emlékiratai:
Erinnerungen aus meinem Lében (1877); Aus
mernem Lében (1888). V. ö.M. M. and music (Lon
don 1897).
Marchesván (héb.), 1. Cliesván.
Marchet, Gustav, osztrák nemzetgazdasági író,
szül. Badenban (Bécs mellett) 18-46 máj. 29. Előbb
a mariabrunni erdészeti akadémián, majd ennek
feloszlatása után a bécsi mezőgazdasági főiskolán
a nemzetgazdaságtan tanára lett. 1891-ben kép
viselővé választották és a német haladó párthoz
csatlakozott. 1906 jún. 2. kultuszminiszterré ne
vezték ki, 1908 nov. 15. a Beck-kormány bukása
kor visszavonult. Főbb munkai: Zur Organisation
das lanclwirtschaftlichen Kredits in Oesterreich
(Wien 1876); 1848—1888. Ein Rückblick auf die
Entwickehmg der österreichischen Agrarverwaltung (u. o. 1889), ennek folytatása: 1888—1898
(u. o. 1899); Das Recht des Landwirtes (2. kiad.
u. o. 1900, 2 rósz); Über die rechtliche Stellung
der Privatgüterbeamten und die Altersversorgung
der Privatangestellten (u. o. 1896).
Marchetti (ejtsd: —ketti), Filippo, olasz zene
szerző, szül. 1835 febr. 26. Bolognolában, megh.
1902 jan. 18. Rómában. 1881-ben a Cecília-aka
démia igazgatója lett. Stílusa rokon a Verdiével.
Operái közül nevezetesebbek : Gentile da Varano
(1856); Romeo e Giulietta (1865); Ruy Blas (1869);
Don Giovanni d' Austria (1880). Irt dalokat és
énekkettősökot is.»
Marckettus de Padua, olasz zenetudós, 1300
körül élt. Az ellenpont elméletével foglalkozott.
Két legfontosabb műve: Lucidarium musicaeplanae (1274) és Pomerium musicae mensuratae
(1309) megtalálható Gerbert Scriptoresc. munká
jának 3. kötetében.
Marchfeld, 1. Morvamezö.
Marchi, Emilio, olasz iró, 1. De Marcid.
3Ia?c'Ma (új-lat.) a. m. határ.

Marcianus

ÍSarchia Jakab, Magyarország legnagyobb
inkvizitora, szül. 1391. Ascoli Picenóban. 1432-ben
már a magyar ós bosnyák ferencrendi minorita
rend vikáriusa. 1435-ben a szentéletű férfiút Zsig
mond király magához hívta, hogy a husziták el
len működjék mint inkvizítor. Főkép a nagy
váradi egyházmegyében és Erdélyben voltak si
kerei. Albert király halála után visszatért Olasz
országba, s nagy kort érve Nápolyban halt meg
1476. XIII. Benedek pápa 1726. a szentek sorába
iktatta. V. ö. Vita storica di san Giacomo della
Marca (Bologna 1876); Waddingm, Annales
minorum X., XI.; Gombos, Az 1437. évi paraszt
lázadás, 46—68. old.
Marchiai f őesperesség, a pécsi püspökség azon
részéből alakult, mely a Duna és Dráva közt Új
l a k b a Ilók) ós Marót (Morovic) környékén terült
el. Keleti határa volt a Szilszegtől (ma Susek)
Szávaszentdemeterig (ma Mitrovica) húzódó vo
nal. Valaha, 1070 előtt, itt volt Bolgár-, illetőleg
Görögországgal szemben 1 áztok határszéle (marchia) s a főesperesség ettől vette nevét.
Marchienne-au-Pont (ejtsd: marsienn o poS), vá
ros Hainaut belga tartományban, (1910) 21,748
lak., gazdag szónbányákkal, üveghutával, gazda
sági gépgyártással, kémiai iparral, vaskohókkal
és olvasztókkal.
Marchigiano (ejtsd: markidzsano) nyelvjárás. A
középolaszországi nyelvcsoport, vagyis a római,
umbriai és toscanai nyelvjárások umbriai terüle
tének Ancona-vidéki része az, melyet az olaszok
M.-nak, azaz határszélinek neveznek, mivel Anconát és vidékét földrajzilag is Marclie-msk, ha
társzélnek nevezik. A nyelvjárásnak reánk nézvo
legérdekesebb sajátsága, hogy az olasz rosa és
basilico szókat, melyeket a közolaszság rózának
és bazilikouak ejt, rozsá-nak és bazsdiko-na.k ej
tik (v. ö. magyarul rózsa, bazsüikum ós bazsali
kom) és hogy az olasz alveolaris s (ejtsd: sz)-t, kü
lönösen szó elején és végén inyhangkónt, azaz
magyaros s-ként ejtik. L. még Olasz nyelv.
Marchin (ejtsd: marsén), község Lüttich belga
tartományban, aoio) 5612lak., kőbányákkal, vas
művekkel és papírgyártással.
Marcliio, 1. Marquis és Gróf.
M a r c i a (ol., ejtsd: marosa) a. m. induló (1. 0.).
M a r c j u l c (ol., ejtsd.- marcsále) a. m. Űlduló-

szerüen.
Marciana Silva, 1. Abnóba.
Marcianise (ejtsd: marcsaníze), város Caserta
olasz tartományban, mocsaras vidókon, vasút mel
lett, (ion) 13,465 lak., szövőiparral
M a r e i a n o (ol. ejtsd: —csáno) a. irt. Márk-féle;
Velencében a BiblMeca Marciana ti Szt. Márk
székesegyház káptalani könyvtára.
Marciano (ejtsd: —csáno), falu Arezzo olasz tar
tományban, a Chiana-völgyben, kb. 400 lak. 1554
aug. 3. V. Károly császár és Cosimo de' Medici her
ceg csapatai győzelmet arattak itt a franciákon.
Marcianopoiis, Traianus császártól alapított
város Alsó-Moesiábau. Közelében verte meg II.
Claudius császár a gótokat. Romjai Pravaditól
K.-re, Devna mellett láthatók.
Marcianus, kelet-római császár (450—457).
II. Theodosius császár alatt fővezér és szenátor
volt, s jeles tulajdonságai miatt a császár őt je-
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Március tizenötödike

lölte ki utódjának. Trónra lépésekor 450 aug. 25. felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását,
nőül vette elődjének húgát, Pulclieriát. Attilával magyal' független felelős nemzeti kormányt, az
szemben erélyesen viselkedett, s megérte annak ország alkotmányának képviseleti irányban ki
halálát és a hunn birodalom felbomlását.
fejtését sürgeti, amely kívánalmak országgyűlési
Marcihal, Marina, Martiheszeg, a rózsás felirat alakjában voltak a király elé terjesztendők.
márna (Barbus vulgáris Flemm.) magyar népies Mára 11. a bécsi tanuló ifjúság petíciót nyújtott
be a császárhoz; Pesten az Ellenzéki kör hasonló
nevei.
Marcinelle (ejtsd: marszineii), város Hainaut belga képen elfogadott mára 12. tartott gyűlésében egy
tartományban, (1910) 17,939 lak., szénbányával, Irinyi József által fogalmazott 12 pontú kérvényt,
vaskohókkal, acél- és vasművekkel, téglagyár melynek tartalma a következő volt: «Mit kíván a
tással.
magyar nemzet: Legyen béke, szabadság és egyet
Marcion, keresztény gnosztikus tudós, egy kü értés. 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra
lön keresztény felekezet alapítója a II. sz.-ban. eltörlését. 2. Felelős minisztériumot Pesten.
Nézete szerint nagy ellentét van a törvény és 3. Évenkénti országgyűlést Pesten. 4. Törvény
evangélium, zsidóság és kereszténység között, előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
ami két különböző magát kinyilatkoztató lényre 5. Nemzeti őrsereget. 6. Közös teherviselést. 7. Az
enged következtetni. Van tehát szerinte egy igaz úrbéri terhek megszüntetését. 8. Esküdtszékeket,
ságos Isten, a zsidók haragos Istene, aki azonos képviselet s egyenlőség alapján. 9. Nemzeti ban
a világ teremtőjével, ós egy jó Isten, a szeretet kot. 10. A katonaság esküdjék meg az alkot
Istone az evangéliumban. A jó Isten Jézusban mányra; magyar katonáinkat ne vigyék kül
nyilatkoztatta ki magát, ki látszólagos testet vett földre; a külföldieket vigyék el tőlünk. 11. A
föl, hogy az igazságos Isten (Demiurgos) orszá politikai státusfoglyok bocsáttassanak szabadon.
gát lerombolja. A coelibatust kötelezőnek, a há 12. Kívánjuk az uniót Erdélylyel. Egyenlőség,
zasságot meg nem engedettnek nyilvánította. A szabadság, testvériség.)) Az a felett való hatá
valódi kereszténység szerinte a szent iratokból rozást, hogy e kérvényt az országgyűlésnek, v.
merítendő, d9 ilyenekül csak Pál tíz levelét és az országos ellenzéki választmánynak nyujtsák-e
egy Lukácséhoz közeljáró evangéliumot tekintett. be, a mára 14. d. u. tartandó gyűlésre halasztot
Követői, a marcioniták, mint egyházilag rende ták. B közben érkezett Pestre a hir, hogy Bécs
zett párt a VI. sz.-ig fenmaradtak.
ben 13-án kitört a forradalom s a bécsi tanuló
Marcipán (olaszul marzapane a. m. mézes ifjúság petícióját az országgyűlési rendekkel el
kalács), Unom cukorsütemény, mely édes és ke fogadtatta ; e hir hatása alatt, midőn a gyűlés
serű mandulából meg cukorból és rózsavízből, (a szónokok KlauzálG., Nyári P., Irinyii, vol
mit hozzá kevernek, készül; vagy frissen kerül a tak) az utóbbi indítványt fogadta el, a határozat
keroskedésbe (lübecki, hamburgi M.), vagy lassú tal elégedetlen ifjúság Petőfi, Jókai, Vasvári ve
tűzön sütve, amikor is cukorszörppel leöntik és zetése alatt a Piílvax-kávéházba ment és ott a
kandirozott gyümölcsökkel körülrakják (königs- í<Közvélemény asztala* -nál elhatározta, hogy
bergi M.). M.-ból apró alakokat, gyümölcsutánza- másnap.azaz 15-én reggel az egész városban kihir
tokat is készítenek, néha meglepő természetes deti a 12 pontot. Jelen voltak: Petőfi, Jókai, Bozséggel.
zai Pál, Bulyovszky Gyula, Vasvári Pál, Sükei I.,
Március, régi római család; kiváló tagjai vol Telepy György, Hamary Dániel s még néhányan.
tak Ancus M. (1. 0.), Róma negyedik királya és Gyülekezési hel5ül a Pillvax-kávéházat tűzték
Gnaeus M. Coriolanus (1. 0.), a büszke patrícius. ki, a gyülekezés idejéül reggeli 8 órát. Petőfi
Március (lat. martius, böjtmás hava), az évben megígérte, hogy még az éjjel alkalmi költeményt
Július Caesar óta a harmadik, a régi római év is ir s azt maga fogja elszavalni. Másnap a ki
ben az első hónap, mely Marsnak volt szentelve, tűzött időre csak hatan jelentek meg (Petőfi, Jó
mitől nevét is kapta; mindig 31 napos volt. M.- kai, Bulyovszky, Sebő, GaálEmö és Hamary D.)
ban van a tavasz kezdete, mikor a Nap a Kos s ennyien indultak el az előleges megállapodás
jegyébe és az egyenlítőbe lép, amivel egyidejűleg szerint először a jogi egyetemhez az Egyetem
áll be a tavaszi napéjegyenlőség is (20—22. közt). utcába. Annak udvarán már egy csapat tanuló
A középhőmérséklet Budapesten 4-8°.
várt rájuk s ott rögtön széket hozattak Petőfi és
Márciusi napok v. márciusi forradalom, az Jókai számára s Petőfi elszavalta előző éjjel irt
a forradalmi mozgalom, mely az 1848 febr. 24. költeményét, a Talpra magyart, Jókai fölolvasta
Parisban kitört forradalom hirére Közép-Euró- a 12 pontot. Innen az újvilág-utcai orvosi egye
pában, nevezetesen Ausztriában, a német és olasz temre mentek, itt is félbeszakították az egye
államokban és hazánkban kitört. Münchenben temi előadásokat s az előbbihez hasonlóképen
1848 mára 6., Bécsben mára 13., Pesten 15., Ber jártak el. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette
linben 18., Milanóban mára 18., Velencében mára őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is
22. tört ki a felkelés, mely az abszolutisztikus nagy közönség csatlakozott hozzájok, mely nőttön
rendszer bukását és a szabadságharcok megkez nőtt. Ezután a siker és lelkesedés hatása alatt
dését vonta maga után.
Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vo
Marci asi sör, 1. Sör.
nultak s itt Petőfi és Jókai saját felelősségükre
Március tizenötödike. Az 1848 februári párisi kinyomatták a Talpra magyart és a Tizenkét pon
forradalom híre Bécsben ós Magyarországon is he tot s szótosztogatták a nyomda előtt váró közön
ves forrongásba hozta a kedélyeket. Ez események ségnek. Ezek voltak a szabad sajtó első termékei.
hatása alatt mondotta Kossuth Lajos március 3-iki Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, Jókai, Vasvári,
híres beszédét, melyben független magyar bank Egressy és Irányi beszédet tartottak a néphez.
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Csak délíelé oszlottak el, megállapodva abban,
hogy délután az államfogságban levő Táncsics
Mihály kiszabadítására mennek Budára, amit
végre is hajtottak s a kiszabadult fogoly kocsiját
az ifjúság maga hozta át Pestre. A tüntetés a Nem
zeti Színházban ismétlődött. Másnap, márc. 16.
már Pest vármegye alispánja Nyári Pál, Rottenbiller Lipót polgármester és mások állottak a moz
galom élére s így lett az országos jelentőségűvé.
Irodalom. Hamarv Dániel, Március 15-ike 1848-ban, Hazánk
V. 309—11., VI. 47Ö—3, 649—557. old.; Nyári Albert, A ma
gyar forradalom napjai, Pest 1848, 2 füzet; Márciusi emlé
kek, Vasárnapi Újság 1886 márc. 14. saám; Kik csinálták
márcins 15-ikét ? Budapesti Hírlap 1883 márc. 15.; Marczali
Henrik, A legújabbkortörténete,Budapest 1892,600—12. old.;
Horváth M., Huszonöt év Magyarország történetéből, III.
S72. s köv. old. Egyéb forrásokat 1. Szeremlei, Magyarország
krónikája I. 39. old.

Marcker, Maximilián, német agrikulturkémikus, szül. Kalbeban 1842 okt. 25., megh. Giessenben 1901 okt. 18. 1871-ben a hallei mezőgazda
sági kísérleti állomás vezetője, 1872. a haliéi
egyetemen a mezőgazdasági kémia rendkívüli,
1891. rendes tanára lett. Nevezetesebb munkái:
Handbuch der Spiritusfabrikation, még ma is első
rendű szakkönyv (8. kiad. Delbrüek átdolgozásá
ban 1903); Das Flussaure-Verfahren in der Spiri
tusfabrikation (Berlin 1891); Wesen und Verwertung der getrockneten Diffusions-Rückstande
(u. o. 1891); uber Gründüngung als Mittel zur
Stickstoffbereicherung der Felder (1887) ; Die
Kalidüngung (1892); Amerikanische Landwirtschaft etc. (1895); Anleitung zum Brennereibetrieb
(3. kiad. 1904); Untorsuchungen über den Wert
des neuen 40 prozentigen Kalidungsalzes gegenüber dem Kainit (1902); Fütterungslehre (1902).
Marcks, Mrich, német történetíró, szül. Magdeburgban 1861 nov. 17. A freiburgi, lipcsei és
heidelbergi egyetemeken tanított. 1907. a ham
burgi tudományos főiskola, 1913. a müncheni
egyetem tanára lett. Nevezetesebb munkái: Gaspard von Coligny, sein Lében und das Frankreich
seinor Zeit (Stuttgart 1892); Kaiser Wilhelm I.
(Leipzig 1905, 5. kiad.); Königin Blisabeth von
Bngland (Bielefeld 1897); Fürst Bismarcks Gedanken und Erinnerungen (Berlin 1899); Bis
marck : I. Bismarks Jugend (1909,15. kiad. 1910).
Iflarco (ejtsd: marké), arany- és ezüstsúly Por
tugáliában, Spanyolországban és más országok
ban (főleg Dél-Amerikában), különböző
értékek
ben. Á spanyolországi
M.
=
230
046
g.,
a
genovai
211| g-> a buenos-airesi 229'68 g. stb.
Marcobrunni bor, 1. Rajnai borok.
jflarcoiuanni (lat.), 1. Markomannok.
Marconi (ejtsd: markóni), Guqlielmo, a dróttalan
távíró feltalálója, szül. 1874 ápr. 25. Griffoneban
Bologna mellett. 1895 óta foglalkozott azon terv
vel, hogy a Hertz-f éle elektromos hullámokat üze
netek drótnélküli továbbítására használja. Midőn
ez hosszas kísérletezés után koherer segélyé
vel sikerült, találmányának kifejlesztése végett
Angliába utazott, hol 1897. aWireless-Telegraph
Company alakult. 1902-ben M.-nak sikerült az
írországi partról a kanadai partig táviratozni.
1913 január 1-én kezdték meg a drótnélküli
táviratozást London ós New York között M. rend
szere szerint. 1909-ben M.-nak a fizikai Nobeldijat ítélték oda. 1912-ben új találmányra kért
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Amerikában szabadalmat, melyet «dróttalan bras
sóién-nak nevezés melynek célja, hogy n hajó
sürü ködben is tájékozódhassák az elektromos
hullámok segélyével. M. fáradhatatlanul dolgozik
rendszerének tökéletesítésén, de új abban "már
erős versenytársai akadtak más rendszerekben.
1914 nov. az olasz király szenátorrá nevezte ki.
Marconi-féle táviró, 1. Drótnélküli táviró.
Marconigramm, a dróttalan távíróval továb
bított sürgöny.
Marco Polo, a középkor legjelentékenyebb uta
zója, szül. 1254., megh. 1323. Atyja Niccolö Polo,
testvérének, Maffeónak kíséretében Chubilai (Kubláj) mongol nagykhánnál volt, aki szívesen fcgadta, s több évi ottlét után eresztette c?ak vissza
1269., hogy a khán kívánságára a pápát Jl keresz
tény misszionáriusokat kérjen. 1271-ben a fiatal
M. atyjával és két dominikánus baráttal el is indult
Ázsiába, de a papok már Örményországban elma
radtak. Poloék azonban Bagdadon s a Perzsa-öb
lön át az Oxus folyóhoz, innen Pamirba, azután
a Lop-norhoz és Kínába (Kathai) mentek a khán
városába (Kaanbali). A fiatal M. megnyerte a khán
bizalmát, s ennek kíséretében utazásokat tett a
kinai birodalomban, sőt Kiang-nan tartomány
helytartójává is lett. 1295-ben azonban a honvágy
Poloékat útnak indította a khán sok marasztalása
dacára is és egy hereegkisasszonnyal, aki Per
zsiába volt férjhez menendő, a Délkinai-tengeren
hajóra szállottak, meglátogatták a Szunda-szigeteket, Előindiát, azután az Ormusz-szorosban ki
szállottak és Perzsián, Arménlán és Trapezunton
át Veneziába visszatértek. Marco Polo további
történetét 250 évvel később Ramuzio elbeszélé
sekből a következőképen állította össze: 1298. M.
a genovaiak fogságába esett Curzola-szigetnél,
s a fogsága alatt Rusticiano de Pisának le
diktálta francia nyelven úti emlékeit. 1299-ben
nyerte vissza szabadságát, s atyja halála után 7
évvel, 1323. halt meg, mint a veneziai nagy ta
nács tagja. Uti iratai rendkívül fontosak, mert
M. volt az első utazó, aki Ázsiát keresztülutazta,
Szibíriától Szumatráig, Japántól Madagaszkárig
s mindenre kiterjedt a figyelme. Belső-Ázsiáról,
Kínáról, ez országban a kőszén és a papirospénz
használatáról ír érdekes dolgokat. A mongol ura
lom Dzsengisz khán alatt éppen az ő ottjártakor
volt virágzása tetőpontján, s így arról is érdekes
politikai és etnográfiai híreket közöl, Japánról is
említést tesz. M.-nak is, mint Herodotosnak, már
kéziratai is igen elterjedtek, de sokan túlzással
és hamis híresztelésekkel Is vádolták, újabban
azonban minden állítása kétségtelen beigazolást
nyert. Iratainak első kiadása Pauthier, Le Livre
du M. P..(2 köt. Paris 1865). V. ö. Yule, Thebook
of Ser M. P. (London 1875, 2. kiad. 2 köt.); Bianconi, Degli sciitti di M. P. (Bologna 1862); Brooks,
The story of M. P. (London 1898).
Marcora, Giuseppe, olasz politikus, szül. 1841
okt. 14. Müanóban. 1859., 1860. és 1866. Gari
baldi alatt harcolt. Jogi tanulmányai végeztével
ügyvéd lett. Mint a milanói demokrata-párt
vezére, 1876. bejutott a képviselőházba. 1904
óta ismételten a képviselőház elnökévé válasz
tották. 1915 máj., az Ausztria-Magyarország el
len indított háború kitörése előtt, a Salandra-
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kormány lemondása után a király felszólította a vonatkozó alapítványait, rendezte az árvagyámi
kabinet-alakításra, de ő erre nem vállalkozott. intézményt, enyhítette a pestis és éhség okozta
M. egyébként szintén a háború sürgetői közé nyomort ós ezért engedett elsokadót. A kormánya
alatt eltúrt keresztényüldözés onnan eredhetett,
tartozott.
Marcq-en-Baroeul (ejtsd: mark-ai-barői), város hogy nem tudta visszatartani a népet, amely a
Nord francia départementban a Marcq mellett, betegség és nyomor okát az új hit terjedésében
Ü9n) 12,149 lak., agyagedény-, papiros- és szőnyeg- látta. Nemes gondolkodása és életfelfogása meg
nyilvánul görög nyelven írt Elmélkedések címú
gyárral.
Marcali, francia szerzetes 660 körül, aki két művében is, mely a stoa fenséges erkölcsi szózatát
kötetbe (összesen 92) jogi formulát és törvény hangoztatja önmagához intézett intelmeiben. Elő
magyarázatot gyűjtött össze, melyek a nyilvános ször kiadta Xylander (Zürich 1558), majd Casaués a magánjog gyakorlására vonatkoznak s a Me- bonus (London 1643), újabban Stich (Leipzig
rovingek idejében divatozó jogszolgáltatás isme 1882) és Sohenkl (Leipzig 1912). E kiváló gondo
retére fontosak. Legjobb kiadása Zeumertől, a latokat minden nyelvre lefordították, magyarra
Monumenta Germaniae historicában(Legum sectio Prágai A. (Bártfa 1628) és Perlaki S. (Pest 1847).
V., Hannover 1886). V. ö. Seidensticker, De Mar- V. ö. Desvergers, Essai sur Marc-Aurélé (Paris
1860); Eenan, Marc-Auréle et la fin du monde
culfinis aliisque similibus formulis (Jena 1818).
antique (Paris 1882); Domaszewski, Geschichte
Marcus, evangélista, 1. Márk.
Marcus Aurelius, római császár, szül. Kr. u. der römischen Kaiser (Leipzig 1909).
121 ápr. 26., megh. 180 márc. 17. Előkelő his
Marcuse, Adolf, német léghajózási szakíró,
pániai családból származott s Hadrianusnak és tanúr, szül. Magdeburgban 1860 nov. 17. Főkép
Antoninus Piusnak rokonaként Rómában kitűnő pen a légijáróműre nézve oly fontos csillagászati
nevelésben részesült. Eredetileg Annius Verus helymeghatározásokkal foglalkozik s ő volt az
a neve ; Hadrianus kívánságára Antoninus Pius első, aki használható módszert talált ki, miként
a fiává fogadta, Caesnri rangra emelte, s Így kell fenn a levegőben egy légijárómíí földrajzi
teljes neve M. A. Verus Antoninus. Nevelőapja helyét meghatározni. Ezóta a léghajózás sokkal
mellett résztyett a birodalom kormányzásában ós biztosabb alapokon nyugszik.
leányát, Faústinát vette nőül. Buzgón folytatta
Marczal, a Rába jobboldali mellékvize; ered a
mint trónörökös is filozófiai tanulmányait, me Bakonyban több patakból Zala vm. É.-i részében.
lyeket Cornelius Fronto híres rétori iskolájában Kisvásárhely körül több patakkal egyesül és É.
kezdett, s a sztoikus bölcseletnek híve maradt felé folyik s itt határ Vas és Veszprém vmegyék
császári uralma alatt mindvégig (161—180). Mint közt. Marczaltőnél a Rába szomszédságába jut,
hogy testvérét, Lucius Verust, Antoninus Pius Győr vmegyébe érve a Rábával, attól 1—3 km.szintén fiává fogadta, M. kegyeletből, bármeny nyire, párhuzamosan folyik ÉÉK. felé s itt csa
nyire nem tetszett is kicsapongó életmódja, ural tornák is összekötik vele a mocsaras vidéken át,
kodótársává nevezte ki. Kormányzása azonban mígnem Gyirmótnál egyesül vele. Legjelentéke
nem volt oly szerencsés, mint amennyire szelíd nyebb mellékpatakjai jobbfelöl a Kigyós, Hajagos,
lelke, igazságossága és kötelességtudása megér Bittva, Tapolcza, Gerencze és Bakonyér.
demelték volna. A barbár népek betöréseit Britan
Marczal, község, 1. Nógrádmarczal.
niában és a Rajna mentén kezdetben visszaver
Marczalgergelyi (azelőtt: Gergely i), kisközség
ték ugyau a légiók és Lucius Verus sikeres had Veszprém vm. pápai j.-ban, (i9io) 421 magyar lak.;
járatot vezetett III. Vologeses parthus király el u. p. és u. t. Vinár.
len (162—166), de a keletről visszatérő sereg bor
Marczali, nagyk. Somogy vm. M.-i j.-ban, (1910)
zasztó pestis-járvány csiráit hozta magával, mely 4588 magyar lak.; a járási szolgabírói hivatal
M. egész uralkodása alatt sem szűnt meg ós foly széke, van járásbírósága és adóhivatala, kii', közton apasztotta a lakosok számát. Továbbá a ké jegyzősége, csendőrszakaszparancsnoksága, ipar
sőbbi nagy népvándorlás első tüneteire kellett for testülete és iparostanonciskolája, polgári fiú- ós
dítania a császárnak figyelmét. Quádok, marko- leányiskolája, vasúti állomása, posta- és távirómannok, szarmata jazygok folyton nyugtalaní hivatala. Lakói jó bort termelnek.
tották a Rajna és Duna vidékét. M. nagy előké
Marczali Henrik, történetíró, szül. Marczaliszületek után kezdetben Verussal, ennek halála ban (Somogy vm.) 1856 ápr. 3. Középiskolai ta
után (169) egyedül vette át a háború vezérletét; nulmányainak végeztével a budapesti egyetem
e háború 175-ig tartott, s a megkötött béke biz bölcsészetkarának hallgatója lett, majd Parisban
tosítani látszott a dunai határokat. Eközben Avi- és Berlinben (1875—78) folytatta történeti stú
dius Cassius ázsiai lázadása (175) kudarcot val diumait. 1878-ban a gyakorló főgimnázium ta
lott, mert őt saját katonái, mielőtt a császár oda nára, 1893. az Akadémia levelező tagja, 1895.
érkezett volna, megölték. M. távollétét azonban a budapesti egyetemen a magyar történelem nyil
ismét betörések követték a Duna mentén, s így vános rendes tanára lett. 1912 óta a Történelmi
178-ban újra kénytelen volt a germán és szarmata Szeminárium igazgatója. M. egyike legterméke
törzsek ellen vonulni. B háborút sem viselte sze nyebb és legsokoldalúbb történetíróinknak. Főbb
rencsétlenül, de haláláig sem tudta befejezni, művei: A földrajzi viszonyok befolyása Magyar
mely őt táborozás közben Vindobonában vagy ország történetére (Budapest 1874); A magyar
Sirmiumban érte. Belügyi kormányzásában ki történet kútfői az Árpádok korában (u. o. 1880);
fejtett kegyességéről és humanizmusáról nagyon Gróf Pálffy Miklós főkancellár emlékiratai (u. o.
magasztalólag szólnak a források. Szaporította | 1884); Magyarország története II. József korá
Traianusnak a szegény gyermekek nevelésére ! ban (I-III. köt., 1882-1888); Mária Teró:'"i
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(Tört. Életr. 1891); A vezérek kora és a király
ság megalapítása (Szilágyi-féle Millenniumi Tört
I. köt.); Magyarország története az ÁrpádoK ko
rában (u. o. II. köt.); Magyarország története
III. Károlytól a bécsi kongresszusig (u. o. VIII.
köt.); Emlékbeszéd fianke Lipótról (Budapesti
Szemle 1896); Az Árpádok és Dalmácia (Tört,
Brt. 1898); Zách Felicián bünpere (Akad. felolv.
1899); Gróf Leiningen Károly tábornok levelei
(Budapesti Hírlap kiadása 1900); Angyal Dávid
és Mika Sándor társaságában szerkesztette A ma
gyar történet kútfőinek kézikönyve c. müvet a
kultuszminisztérium megbízásából (1902); A nem
zetiség történetbölcseleti szempontból (Budapest
1911)'; Az 1790—91. országgyűlés története 1—
II. k. (Akad. kiadás 1907); Hungary in the
eigtlwenthcentury (Cambridge 1910); Ungarische
Verfassungsgeschichte (Tübingen 1910); Ungarisches Verfassungsrecht (u. o. 1912); a Ribáryfélo Világtörténelemben megírta az újkor tör
ténetét s az általa szerkesztett Nagy Képes Vi
lágtörténelem c. vállalatban a VII—XII. kötete
ket. Ezenkívül számos kisebb-nagyobb cikk,tárca,
tanulmány és közlemény a Századok, a Tört. Tár,
Budapesti Szemle, Revue Historique, Neues Archiv
der Gesellschaft für altere deutsche Geschichte
stb. folyóiratokban. Munkatársa e Lexikonnak is.
Marczaltö, nagyk. Veszprém vm. pápai j.-ban,
(1910) 1441 magyar lak., van vasúti állomása,
postahivatala és postatakarékpénztára. Szép kas
télyát még az Amadé grófok építették.
Marczalvölgyi vízi társulat, alakult 1861.
Kisezell székhellyel oly célból, hogy a Marczal
völgyét lecsapolja, a Rába árvizeitől megvédje és
öntözés útján a völgy termőképességét fokozza.
Ártere 14,307 kataszt. hold. Az öntözés céljából
Kamondnál a Marczalba vízosztó művet építettek,
mely a vizet a völgy két oldalán vezetett öntöző
csatornákba tereli. Befektetett tökéje 769,143 K.
Marczaly-csafóJ, a Pécz nemzetségből szárma
zott s a somogyvmegyei Marczaü községtől vette
nevét. Nevezetes tagjai: Dénes, István Ha, Miklós
erdélyi vajda testvére, 1404. székely ispán, 1417.
somogyi főispán. Vitézségét Temes vmegyóben a
törökök ellen mutatta meg, hol gyakrabban vité
zül vagdalta az ellent. Jelen volt a konstanzi
zsinaton, s ott is hasznos szolgálatokat tett Zsig
mondnak. — László, Miklós vajda fia, csanádi
püspök 1423—1432-ig. Frigytársa volt Zsigmond
királynak akkor, midőn Ulászlóval barátságot
kötött 1423. — Miklós, 1399—1401-ig temesi fő
ispán, 1402—1403-ig erdélyi vajda. A velencei há
borúban 1417. sokáig sikerrel küzdött, míg végre
Mot vára ostrománál sebet kapott, melybe rövid
idő alatt belehalt.
Marczelháza, kisk. Komárom vm. udvardi
j.-ban, (i9io) 2046 magyar lak.; u. p. Kurtakeszi,
u. t. Hetény.
Márczfalva, kisk. Sopron vm. nagymartom
j.-ban, (i9io) 1828 német lak., vasúti állomással,
posta- és táviróhivatallal. Lakói sok gyümölcsöt
és különösen kitűnő cseresznyét termelnek. Itt
temették el saját birtokán Suess Edét, a kiváló
geológust. M.-n 1222. prépostságot alapítottak (1.
Márczfalvi prépostság). Csúcsíves temploma a
XIV. sz.-bólvaló.

-

Marczlnkey

Márczfalvi prépostság, Szt. Péterről nevezve,
az ágostonrendiekó volt. Oklevelesen ismert első
prépostja 1295 okt. 12. Miklós. A prépostság 1400
táján szűnt meg. (Törtenete Némethy Lajostól,
Századok 1900, 434-450.1.).
Marcziányi (Marziani) György (sacilei) lo
vag, lombard nemes család utódja, szül. Iglón
(Szepes vm.) 1848., megh. 1898 júl. 21. Mint had
nagy a nachodi, skalici és königgrátzi csatában
harcolt. Később a honvédségnél szolgált. Irodalmi
ós publicisztikai működését a 80-as óvek elején
kezdte meg s később leginkább a genealógiai és
heraldikai irodalom terén működött. Magyar
országon e tudományok egyik úttörője. Könyvei
közül megemlitendők & Nemesség (kézikönyv ne
mesi ügyekben, 1886); Becsület és párbaj; Pár
baj és kiállás; Österreichisch-ungarisches Adelshandbnch stb.
Marczibányi-csatóíZ (pucliői és csókái),eredeti
leg trencsénvármegyei régi nemes család, mely
nek első ismert törzse, puchói István, a XV. sz.ban Trencsén vármegyében élt. Cimereslevelet a
család 1467. Budán Mátyás királytól nyert. A
család flágban kihalt. Legkiválóbb tagja volt
M. István, szül. Makón 1752 júl. 25., megh.
Budán 1810 dec. 21. 1780-ban a temesi kerülői
ben királyi biztossá nevezték ki, majd kevéssel
ezután Csanád vármegye alispánjává, 1800. ud
vari tanácsossá, 1806. valóságos belső titkos
tanácsossá lett. Elekor a magánéletbe vonult
vissza s előbb Pestre, majd Budára tette át laká
sát. Nevét főleg az általa tett sok ós nagy ala
pítvány tartotta fenn. A Ludoviceumra 50,000
forintot adományozott; a budai Császárfürdöt a
közelébe eső házakkal (1806) az irgalmasrend
számára megvette; ugyanott az Erzsébet-apácák
számára kórházat építtetett; a Magyar Nemzeti
Múzeumnak régiséggyüjteményt adományozott.
Ezenkívül 50,000 forint alapítványt tett magyar
tudományos és szépirodalmi művek jutalmazá
sára és nyelvészeti pályakérdések kitűzésére
(Marczibányi-intézet), mely alapítvány kezelését
1847. a Magyar Tudományos Akadémia vette át.
Az alapot időközben a M.-család több tagja nö
velte. Ez alapból az Akadémia kétféle jutalmat
szokott kitűzni, ú. m. az 50 aranyas M.-mellékjutalmat és egy 40 aranyas jutalmat. (V. ö. életraj
zát : Tudományos Gyűjtemény 1818. VII.).
Marczibányidombegyháza, 1. Dombegyháza.
Marczibányi-intézet, 1. Marczibányi.
Marcziháza, kisk. Bihar vmegye cséffai j.-ban,
(i9io) 655 oláh és magyar lakossal; u. p. és u. t.
Geszt.
Marczinkey Elek, festő, szül. Szendrőn (Bor
sod vm.) a XVIII. sz. végén. Festetics János gróf
és Keglevich Ágoston gróf pártfogása mellett
négy évig Bécsben tanult a képzőművészeti aka
démiában, Maurer tanár -vezetése alatt. 1817-ben
Pesten telepedett meg s rajztanári állást nyert.
Csaknem kizárólag arcképek festésére szorítko
zott. Ismertebb müvei: Etele, Mátyás király,
Hunyadi László, Az ifjú Frangepán, II. Rákó
czi György, II. Rákóczi Ferenc, ennek neje:
liessen-darmstadti Amália, Teranchichérsek,Martinuzzi érsek. Verskötetet is adott ki Buda és
Pest örömérzetei o. (1818).
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Márczius Tizenötödike, politikai napilap.
Amintfelszabadultasajtó,Pa7/f Albert 1848 márc.
19. megindította a M. c. lapját «Nemkell táblabíró
politikán mottójával. Csernátom mint szerkesztő
társ itt lépett fel először a zsurnalisztika terén. A
lap megszűnt 1849 júl. 6.
Mar del Plata, fővárosa Buenos Aires argen
tínai tartomány Pueyreddon kerületének, fürdő
hely, tengeri halászat, állattenyésztés. Kb. 6000
lakossal.
í l a r d i (franc.) a. m. kedd; mardisták, ama
francia tárcaírók, akik e napon rendesen a zene
kritikákat írták, ellentétben a lundistákkal, akik
a drámai előadásokról (hétfőn) referáltak.
Mardin, város Diarbekr ázsiai török vilajetben,
mintegy 25,000 lak. M. festői fekvésű ; kitűnő víz
vezetékekkel, számos templommal. Sztratégiai
fontossága van, mert Diarbekrből Mezopotámiába
itt vezet el az út.
Mardochai v. Mordechai (Mardokáj),'EszteTnek (1. o.), Ahasvérus perzsa király zsidó felesé
gének nagybátyja és nevelőatyja. Hogy nevelt
leánya közelében lehessen, állandóan a királyi
udvar körül tartózkodik, a király élete ellen szőtt
összeesküvést felfedezi, de a király legelső em
bere, Hámán (1. o.) — mert M. zsidó létére nem
akar térdet hajtani előtte — egy királyi rende
letet eszközöl ki, hogy M. és valamennyi zsidó
megölessék. Eszter a gonosz tervet meghiusítja
és Ahasvérus M.-t magas állami polcra emeli.
L. Purim.
Mardokáj, zsidó ál-messiás a XVII. sz. 2. felé
bea, ki Kismartonban született v. huzamosabb
ideig ott tartózkodott (innét: Kismartom M.). A
Dávid házából való messiásnak, illetve afeltámadt
Sabbatai Cevinek mondotta magát. Néhány kabbaiisztikus rajongó meghívására Olaszországba
ment, hol Modenában és Eeggióban nagy kitün
tetéssel fogadták, a józanabbak azonban bolond
nak mondották s azzal fenyegették, hogy az
inkvizíciónál feljelentik. Folytonos vándorlásai
közben Lengyelországban nyomtalanul elveszett,
úgy látszik, mint elmezavarodott.
Mardonios (perzsául Marduniya), Gobrias fia,
I. Dareios perzsa király unokaöccse és veje, kit
Kr. e. 493. hadsereggel és hajóhaddal Görög
ország ellen küldött. De a trák törzsek a szá
razföldi sereget útjában megállították, a hajó
had pedig Athos hegye mellett egy tengeri vihar
következtében elpusztult. A kegyvesztett M. csak
Xerxes uralma alatt kapott ismét szerepet; ő
lett 480. a szárazföldi sereg vezére; ebből 300,000
emberrel a salamisi csata után Thessaliában át
telelt, és sikertelen alkudozás után 479. újra el
pusztította Athént, de szeptemberben az egyesült
görög hadak ellen Piatea mellett elesett.
Mardos, kisk. Nagy-Küküllő vm. szentágotai
j.-ban, (i9io) 594 német, oláh és cigány lak., u. p.
Bolya, u. t. Muzsna.
Marduk, a babiloni Pantheon egyik főalakja,
Bábel város főistene; a legfőbb isten összes
jeizőit egyesitette magában. Temploma, ísagila,
hétemeletes toronnyal birt, amelyet I-te-men-an/ci-nak, azaz «az ég és föld alapja házá»-nak hív
tak. Felesége Zarpanihi (1. o.). Herodot ama
tudósítása, hogy M.-nak emberáldozatot mutattak
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be, az eddig felfedezett emlékfeliratokon még
nem talált megerősítésre.
Maré (lat.) a. m. tenger; M. Britanniáim a
La Manche-csatorna; M. Canfabricwm a Biscayai-öböl; M. Cronium az Északi Jeges-ten
ger ; M. Lrythraeum a Vörös-tenger; M. Etruscum a TÍrreni-tenger; M. Germanicum az
Északi-tenger; M. Hibemicum az Irlandi-tenger; M. Hyrcanium a Kaspi-tó; M. Mediterraneum a Földközi-tenger; M. Podamum a
Boden-tó; M. Morluum a Holt-tenger ; M. Suevicum a Keleti-tenger; M. Siculum a Szicíliá
tól keletre eső tenger; M. Superum az Adriai
tenger stb.
Maré (ang., ejtsd: mér) a. m. kanca. Az elne
vezés inkább csak idősebb kancákra, anya
kancákra használatos. A fiatal kancák és kanca
csikók neve filly.
Maré (Nengone, Britannia), a legdélibb fek
vésű sziget a Loyalty-szigetesoportban.
Maré, vár, 1. Mára.
Marcca pemelope (állat), 1. Fütyülő rucaMarecchia (ejtsd: marekkia), középolaszországi
folyó. Ered az etruszk Apenninekben és 70
km.-nyi folyás után az Adriai tengerbe ömlik
Rimininél.
Maréclsal (franc, ejtsd: marósai), másként:
marsall, katonai cím; Franciaországban a vasaló
kovácsot (M. ferrant), a lovassági őrmestert (M. de
logis) is M.-nak nevezték. L. még Marsall.
Maréchal (ejtsd: marésai), Henri, francia zene
szerző, szül. 1842 jan. 22. Parisban. 1870-ben
niegnverte a római dijat. Operái: Deidamie
(1893)', Caiendal (1894), Daphnis et Chloe (1899).
Balettje: Le lac des aulnes (1907). Könyvei: Romé
(Souvenirs, 1904), Paris (Souvenirs, 1907).
Maréchaussée (franc, ejtsd: —soszé), a közép
kori maresdialcMa szóból eredt. Régente Fran
ciaországban a lovasrendőrséget nevezték e név
vel, melyet a forradalom után gendarmerie-wk
neveztek. B névvel illették a régi marsall-prevotal-törvényszéket is, mely a hamis pénzverőkkel,
a rablókkal és betyárokkal szemben sommásan
járt el. Belgiumban a lovasrendőrséget mai napig
is e névvel jelölik.
Maredunum, 1. Carmaríhen.
Maree, Loch (ejtsd :iok merí), tó Skócia É.-i ré
szében, Ross and
Cromarty county Ny.-i részén.
Területe 25 km2, mélysége 110 m., lefolyása az
Ewe-tóba az Ewe. Partjain magas hegyek emel
kednek, legmagasabb köztük a Slengach Slioch
(1220 m.).
Marée (franc.) a. m. tengerjárás; basse M.
a. m. apály; haute M. vagy M. montante a. m.
dagály. L. Árapály.
Marées, Hans von, német festő, szül. Elberfeldben 1837 dee. 24., megh. Rómában 1887 jún.
5. Berlinben Steffeck vezetése alatt lovasképek
festésével kezdte meg pályáját, azután arckép
es tájfestéssel is foglalkozott. Művészetének sa
játos iránya, mely klasszikus egyszerűségre, mo
numentális kompozícióra törekedett, de amellett
főleg a velencei régi mesterek hatása alatt n él /
kolorisztikus hatásokat igyekezett azzal egye
síteni, hosszú olaszországi tartózkodása alatt
(1864-70-ig és 1873-tól haláláig) alakult ki
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anélkül azonban, hogy M. a maga elé tűzött de egészségtelen levegője miatt alig müvelik; az
célokat valaha képes lett volna teljesen harmo etruszkoknak egykor itt virágzó városaik voltak
nikus módon megoldani. Legbefejezettobb művei a és levezető csatornák, töltések maradványai mu
nápolyi zoológiai intézetet diszitő freskók (1873), tatják, hogy miként szárították a mocsarakat. A
melyekben valóban megkapó módon egyesül a középkorban újbólmegklséreltók az álló vizek leve
valóság ábrázolása a monumentális-költői felfo zetését, de a munkálatokat később abbahagyták
gással. Müveinek egész sora van a sehleissheimi és csak 1829. kezdték meg újra ; eddig a mocsa
képtárban (Három ifjú narancsfák alatt; A nász- ras vidéknek több mint ,!3-é,t szárazzá tették. A
triptychon; Lenbach és M. saját arcképe, stb.). Livorno-Civita Vecchiai vasút kiépítésével sokat
Korábbi müvei közül jellemzők pl. Szent György javultak az egészségi viszonyok. V. ö. Grottalovag (1. a képmellékletet) ; Sebesültek elszállí nelli, La Maremma toscana (Siena 1873—1876,
tása a solferinói csata után; Lóusztatás (Mün 2 köt.).
chen, Schack-fóle képtár), stb. A berlini NationalMaréna (Coregonus, áuat), a Lazacfélék (1. o.)
galerieben vannak : a Narancsszedő lovas, Szent családjába tartozó halnem. Teste kótoldalról öszMárton, az Életkorok. V. ö. Fiedler, Hans von szenyomott; pikkelyei középnagyok, könnyen
M. (München 1889); Meier-Grafe, Hans von M. le válók: hátúszója köz ve tétlenül a hasúszó fölött
(München 1909, majd népszerű kiadásban is).
ered; kormányúszója villás; hájúszója kicsi;
Máréfalva, kisk. Udvarhely vmegye udvar szája szűk ; fogai nincsenek v.igen kicsinyek, ki
helyi j.-ban, (i9io) 1419 magyar lak., u. p. és u. t. hullok. 40 faj ismeretes, melyek az északi fél
gömb vizeiben honosak. Fontosabb fajai: 1. Kék
Székelyudvarhely.
?I»re interuuui és Maré mediterraneum maréna (C. ivartmanni Eolch); hossza rendesen
30—35 cm., ritkán 60 cni.-t is elérhet; súlya
(lat.) a. m. Földközi-tenger (1. o.)
Marék József, állatorvosi főiskolai tanár, szül. 2—3 kg. Színe változó; feje és háta világoskék
Vágszerdahelyen 1868 márc. 18. Tanulmányai vé ezüstös csillogással, oldala ós hasa ezüstszínű, úszógeztével vármegyei állatorvos, majd a kőbányai szárnyai sárgásfehérek fekete szegéllyel. Svájc,
m. kir. állategészségügyi hivatal laboratóriumának Bajorország és Ausztria legtöbb tavában honos,
vezetője volt. 1898-ban bölcsészeti doktorrá avat azonkívül az Alpok és Előalpok É.-i oldalán lévő,
ták, majd a budapesti állatorvosi főiskolán segéd- úgyszintén a svéd és angol tavakban is előfor
tanárrá, 1901. a belorvostan ny. r. tanárává ne dul. Apró vízi állatokkal táplálkozik. Nov.—decvezték ki. Tudományos kutatásainak főtárgya a ben ívik. Húsa jóízű, ezért nagy mennyiségben
klinikai vizsgálati módszereknek fizikális és kí halásszák ósfrissen,marinirozva ós füstöl ve keres
sérletes alapon való tanulmányozása, továbbá az kedésbe hozzák. Halászata a Boden-tóra nézve
állatok belső betegségeinek patológiája, melyről épp oly fontos, mint a hering halászata az Északi
mind hazai, mind külföldi folyóiratokban számos tengerre. 2. Kileli (C. Memalis Jurine); hossza
értekezést írt. Önálló nagyobb munkái: Klinikai 20—35 cm.; az előbbihez hasonlít, de teste zömö
diagnosztika (Budapest 1902); Állatorvosi bel kebb, száj orra tompább, háta íveltebb. Feje sár
gyógyászat (II. kiad., 3 köt. u. o. 1904, Hutyra gásfehér, oldalai és kopoltyúfedői ezüstös szí
Ferenccel együtt); Spezielle Pathologie und The- nűek, testének többi része barnásszürke; úszói
rapie der Haustiere c. két kötetes nagy művét, színtelenek és a mellűszíi kivételével feketeszemelynek I. kiad. 1905, IV. kiad. pedig 1913. jelent gélyüek. A Boden- és az Ammer-tó nagyobb
meg s amelyet lefordítottak olasz, orosz, angol és mélységeiben honos. Ha a vízből kiemelik, nagyon
spanyol nyelvre, szintén Hutyrával együtt írta; felfúvódik, ezért golyvás M.-nak is nevezik. Húsa
Klinische Diagnostik der inneren Krankheiten nagyon jóízű.3.Közönséges M.fC. maraenaBloch..),
der Haustiere című műve 1912. jelent meg. B hossza 60 cm., súlya 7—8 kg. Háta kékes, hasa
ezüstös, oldalvonala mentén fehér pettyekkel dí
Lexikonnak is munkatársa.
Marék, Kari, osztrák vasúti mérnök, szül. szített. A Madü- és Schaal-t6ban, továbbá Bran
1850. Passekben (Porosz-Szilézia). A Skoda-gyár denburg és Pomeránia tavaiban honos. Főleg
mérnöke volt, majd az osztrák államvasutak szol télen, a jég alól halásszák. Füstölve és sózva hoz
gálatába lépett, ahol előbb Prágában működött, zák forgalomba. 4. Fehér M. (G. fera Jurine);
később a vasútügyi minisztériumban lett osztály hossza 60 cm., súlya 3 kg.-nál nagyobb. Színre
főnök. 1911-ben közmunkaügyi miniszter lett, de hasonlít a kék M.-hoz, de nem oly élénk színű.
alig egy évi működés után lemondott. 1911-ben A kék M.-tól rövid, vastag ós ferdén le- és hátra
felé metszett arcorrával különbözik. Ugyanott
megkapta a belső titkos tanácsosi méltóságot.
Marekanit (ásvj, az obszidiánnak barna színű, honos, ahol a kék M. Mesterséges úton Porosz
meglehetősen átlátszó félesége, mely lelő helyé országban, Posenbau ós Lengyelországban meg
honosították. Húsa ízletes. 5. Törpe M. (G. albida
ről van elnevezve (Szibiria, Óhocki kerület).
Maré l i b e r u m (lat.) a. m. szabad tenger, L.); 12—35 cm. hosszú. Háta kékeszöld, oldalai
Grotius Hugónak világhírű műve a tenger sza és hasa ezüstösen csillogó; hát- ós kormány
úszója szürke, a többi úszók fehéresek. Északbadságának bizonyítására. L. Tenger.
Maremmák (ol., a lat. maritima szótól, a. m. Németország, Skandinávia és Finnország tavai
tengermelléki),nagy kiterjedésű mocsara s és egész ban nagyobb mélységekben él. Nov. és dac-ben
ségtelen — maláriás — vidék a Tirreni-tenger nagy csapatokban jeleni): meg és a sekélyebb
vizekben petéit lerakja. Húsa ízletes. 6. Hegyes
partján, a Malgra ós Volturno között. Római és
toscanai M.-ra oszlik. A toscanai M., kb. 2600 lem2, orrú M. (G. oxyrhynchtts L.), 25—50 cm. hosszú,
Pisa és Grosseto tartományban a Cecina ós Fiora 1 kg. súlyú. Háta szürkés, vagy kékeszöld v. olaj
'tözt a tulajdonképeni M. Talaja igen termékeny, barna, oldalai ős hasa ezüstfehér, kékes v. vöröses
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gyöngyházszerű csillogással; úszöszárnyai sötét
szegélyüek. Az Északi-tenger DK.-i partjai és a
Keleti-tenger Ny.-i része táján honos. Ősszel a
folyókba vándorol ivás céljából. Húsa ízletes. 7.
Amerikai M. (G. albus Lesueur). Az északamerikai
Egyesült-Állumok nagy tavaiban nagy tömegek
ben él s mint néptáplálék fontos. Mennyisége
az utóbbi években megcsappant, ezért mestersé
gesen tenyésztik nagy eredménnyel.
Marénahering (Batlirythrissa dorsalis Günther, állat), a Csontoshalak (1. o.) rendjébe tartozó
halfaj. Japán partjai mellett 350 fonálnyi mély
ségben él; G0 cm. hosszú.
Marenco (ejtsd: —ko), 1. Carlo, gróf, olasz szinmúiró, szül. Casselnuovóban (Piemont) 1800 máj.
1., rnegh. Savonában (Liguria) 181-6 szept. 20. Sok
hazafias tragédiát írt. Legnagyobb sikert a Pia
de' Tolommei tragédiájával ért el, melynek tár
gyát Dante idevágó epizódjából vette. Művei
megjelentek Tragedie c. alatt Torinóban (1837—
1844).
2. M., Leopoldo, gróf, drámaíró, M. 1. fia, szül.
Cevában (Piemont) 1831 nov. 8., megh. Milanóban
1899 ápr. 30.1830-64-ig Bolognában, majd 18641871-ig Milanóban az olasz irodalom tanára volt.
Kezdetben inkább történelmi tárgyú drámákat
(Picarda Donáti, Saffo, Speronella, stb.) írt, később
a nép (Celeste), a hegylakók (II ghiaeeiaio del
Monté Bianeo) s a tengerészek (Giorgio Gandi)
életéből vette drámai anyagát. Számos vígjátéka
közül néhány (Letture ed esempi, Lo spiritismo,
Gli amori del nonno, stb-) állandóan a műsoron
van. Összes müveinek kiadása Torinóban jelent
meg (1884 s köv.).
3. M., Bomuaído, olasz zeneszerző, szül. 1841
márc. 1. Növi Ligureban, megh. 1907 okt. 9.
Milanóban. 1873-ban a Scala balettdirigense lett.
Müvei: Lorenzino de Medici (opera, 1874); I Moncada (opera, 1880); Le diable au corps (1884, ope
rett). Nevét 20 balettje tette ismertté, amelyek
közül a legnevezetesebbek: Bxcelsior, Ámor,
Sieba, Sport.
Marend (Maranda), város Aszerbeidzsán per
zsa tartományban, várral és mecsettel, melyben
a monda szerint Noé anyja van eltemetve. Körül
belül 5000 lak.
Marengo, község Alessandria olasz tartomány
ban, a Pontanone mellett, sík vidéken, (1911) 4310
lak. 1799 máj. 16. Moreau francia vezér itt ütkö
zött meg a Bagration vezérlete alatt álló orosz
ós osztrák sereggel. 1800 jún. 14. Bonaparte itt
döntő győzelmet aratott a Melas vezérelte osztrák
hadakon.
Marennes (ejtsd: marenn), város, M. járás szék
helye Charente-lnférieure francia départementban, a Seudre-Charente-csatorna é3 vasút mellett,
(i9io) 4519 lak., vegyigyáriparral, jelentékeny osztrigatenyésztés3el (évenkint 30 millió db.), hajóópitéssol ós sófőzéssel.
Marenzio, Luca, olasz zeneszerző, szül. 1550
. körül Coccaglióban (Bresoia mellett), megh. Ró
mában 1599 aug. 22. 1584-ben Este herceg kar
mestere lett, majd ül. Zsigmond lengyel király
szolgálatába szegődött, 1595. a pápai kápolna
orgonása volt. 1580—99-ben megjelent 9 kötet
5 szólamú és 6 kötet 6 szólamú madrigálja,
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motettája és számos egyházi zenemüve. A leg
kiválóbb madrigálkomponisták egyike. Az ú. n.
«kromatikusok» közé tartozik.
Mareográf, 1. Ármérö.
Mareotis, 1. Mariid.
Marósa, régi júdeai város, 1. Mórésa.
M a r e s c a l l u s (középkori lat.) a. m. főlovász
mester, 1. Marsai.
Maré sporco(ol., ejtsd: —szportó; a. m. piszkos
tenger), 1. Tenger betegsége.
Marét (ejtsd: maré), Hugues Bemard, Bassano hercege, francia diplomata, szül. Dijonban
1763 máj. 1, megh. Parisban 1839 máj. 13. Aforradalom előtt ügyvéd volt Parisban. Az 1791—92-iki
törvényhozó gyűlésben az alkotmányos királypárthoz tartozott. 1792-ben külügyminiszter lett
s mikor 1793 nyarán Nápolyba ment követ
ségbe, az osztrákok fogságába került. Innen csak
1795 júl. szabadult ki, azután az ötszázak taná
csába választották be. A direktórium bukása után
Napóleonhoz csatlakozott, ki őt államtitkárrá
nevezte ki és fontos küldetésekkel bízta meg. A
császárt 1805—1809. összes hadjárataiban el
kísérte. 1811-ben szenátor, külügyminiszter ós
Bassano hercege lett. Állásáról 1813 tavaszán
vonult vissza, de a 100 nap alatt megint Na
póleonhoz szegődött. Ezért XVIII. Lajos szám
űzte s csak 1819. térhetett vissza haza Francia
országba. Lajos Fülöp 1831. pairré nevezte ki
s 1834. nov. 10—18. miniszterelnök is volt. M.
nagy műveltségével és becsületességével az első
császárság legkiválóbb vezéralakjai közé tarto
zott. V. ö. Ernouf, M. duc de Bassano (Paris
1884, 2. kiad.). — Fiát, Napóleon hereeget L
Bassano, 3.
Maretic (ejtsd: —les), Tomislav, horvát nyel
vész, szül. Viroviticán 1850 dec. 13. A zágrábi
egyetemen a szláv filológia tanára volt; 1914.
nyugalomba vonult. A délszláv akadémia tagja ;
1907 óta szerkesztője az akadémia kiadásában
megjelenő nagy horvát szótárnak. Szláv nyelvé
szeti dolgozatai a délszláv akadémia Rad kiadvá
nyában jelentek meg. Külön felemlítendők: Slaveni u davnini (A szlávok hajdan, Zágráb 1889);
Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika (Horvát
vagy szerb nyelv grammatikája, Zágráb 1899,
1901, 1906); Istorija hrv. pravopisa (A horvát
helyesírás története, Zágráb 1889). Horvát nyelvre
lefordította az Iliászt és Odisszeát (Zágráb 1882,
1883, Belgrád 1904, 1905): az Aenoiszt (Zágráb
1896), Horatius metamorpnosisait (Zágráb 1907)
és Mickiewicz lengyel költőnek Pán Tadeusz c.
eposzát (Zágráb 1893).
Maretin, olyan metil-csoportos acetanilid,
amelyben az acetil-gyököt (CHsCO) a
NH.NH.CO.NH,
csoport helyettesíti. Szerkezete tehát
CH3C6H4.NH.NH.CO.NH2.
Szagtalan ós csaknem Íztelen, fénylő fehér kris
tályos por. Op. 183°. Hideg víz alig, forró víz és
szesz eléggé oldja. Mint antipyreticum gyógy
szerül használatos.
Marettinio, sziget, 1. Marütimo.
Marey (ejtsd : — ré), Étienne Jules, francia fiziológus, szül. Beauneban (Cőte d'Or) 1830 márc. 5.,
megh. Parisban 1904máj. 16.1864-ben fiziológiai
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laboratóriumot rendezett be magának, 1867. mint
Flourens utóda a természetrajz tanára lett a Col
lége de Franee-on. Dolgozatai leginkább a kisérleti élettan köréből valók ; legnevezetesebbek az
állati hőről, az izmok és idegek működéséről írt
munkái; több fontos orvosi készüléket talált fel,
ilyenek a szfigmográf, a kardiográf, kyrnograflon
stb. Nevezetesebb dolgozatai: Du mouvement
dans les fonctions de la vie (1868); La maehine
animale. Locomotion terrestre etaérienne(1874.,
4. kiad. 1886); Physiologic experimentáló (1875—
1880); La méíhode graphique dans les seienees
expérimentales (1876); La circulation du sang
(1881); La chronophotographio (1899).
Márfa, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (1910)
231 magyar lak., u. p. és u. t. Harkány.
Márffy Ede, ifj., jogi iró, szül. Budapesten 1883
máj. 24. Egyetemi tanulmányainak elvégeztével
állami szolgálatba lépett. Előbb pénzügyi fogal
mazó volt a székesfővárosi m. kir. pénzügyigaz
gatóságnál, utóbb pénzügyi titkár a pénzügy
minisztériumban. 1914-ben egyet, magántanárrá
habilitálták, majd ny. rk. tanár lett a debreezeni
egyetemen. Főbb művei: A részvénytársulatok
és szövetkezetek adója (Budapest 1902. Egyetemi
pályadijat nyert); A hadmentességi díj (1903);
A magyar határvámigazgatás és vámkezelés
szabályai (1907); A városi adók és illetékek
(1908); A magyar fogyasztási adók és állami
jövedékek (19ÍÓ); Az állami háztartás szerve
zete (1910); Vám és vámpolitika (1910); A ma
gyar városok háztartásának joga (1914); A ma
gyar egyenesadók és az adókezelési szabályok
(Í914). É Lexikonnak is munkatársa.
Márffy-Mantuano Rezső (verseghi és lenoi),
jogi író, szül. Nagykanizsán 1869 ápr. 23. A jogi
tanulmányokat a budapesti egyetemen elvégezve,
1892. a kereskedelmi minisztériumba lépett, s
1898—1900-ig a Keleti kereskedelmi adkadémián
a jogi enciklopédiát adta elő. 1900—1906-ig Bu
karestben, 1906—1911-ig Rómában szaktudósitó,
1911. a kereskedelmi múzeum igazgató-helyet
tese volt, azóta miniszteri osztálytanácsos. Része
volt az ezredévi országos, a brüsszeli és torinói
világkiállítások rendezésében. 1911 óta a buda
pesti egyetem jogi karán a magyar közjog ma
gántanára. Főbb munkái: A magyar törvényho
zás (Budapest 1900); A szaktudósítók a nemzet
közi jog szempontjából (u. o. 1902); A miniszteri
felelősség intézménye (u. o. 1905); Ködkép és
valóság a Balkánon (u. o. 1906); Külügyeink
közössége Ausztriával (u. o. 1906); HorvátSzlavon-Dalmátországok autonómiája és a ma
gyar államiság (u. o. 1914).
Marf orio (olasz), valamely folyam, valószínűleg
a Rajna vagy a Duna istenségét ábrázoló, koloszszális márványszobor Rómában, a capitoliumi
múzeum udvarán. A középkorban a Mamertinus
börtön átellenében a ma is róla nevezett utcában
állott és a Pasquino kérdéseire adott csípős fele
leteket az ismeretlen szerzők rája függesztették.
L. Pasquino.
Márga, község, 1. VámosmargaMárga, kőzet; szénsavas mésznek vagy dolo
mitnak és agyagnak az elegye ; gyakran finom
csillámpikkelykék és apró kvarcszemek is van
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nak benne. A szénsavas mész savakkal kioldható,
az agyag pedig visszamarad. Ha az agyagtarta
lom átlag 20%-on alul van, akkor mész-M., ha
sok agyag van benne, akkor agyag-M., ha sok
kvarcot tartalmaz, akkor Jiomokos M. (L. még Ce
ment). A M., különösen a palás szerkezetű, álta
lában jól megtartja a kövületeket. Többnyire
szürke színű és sovány tapintatú, néha a vas
oxidtól sárgára, barnásveresre v. a bitumentől
feketére festett. Ha a bitumen igen nagy menynyiségü, akkor ütésre erős szagot áraszt, bitu
menes M-, meggyújtva erősen kormoz j lánggal
ég; az ilyenből olaj is desztillálható le. A M. a
levegőn levelesen széthull. Igen gyakori üledékes
kőzet (az ú. n. budai márgábúl áll a Várhegy, a
Rózsadomb). Változatos konkréciókat is szokott
tartalmazni. Ahol a talaj mészben szegény, ott
márgázással is szokták javítani. Máskülönben
sok trágyázást kivan.
Márga, kisk. Krassó-Szörény vm. karánsebesi
j.-ban, (i9io) 1874 oláh lak., vasúti megállóhely.
u. p. és u. t. Ruszkabánya.
Margadant, nőmet szatirikus, 1. Lemnius.
Margalits Ede, író, egyet, tanár, szül. Zágráb
ban 1849 mára 17. Egyetemi tanulmányait Bécs
ben és Parisban végezte. 1870. tanár lett Baján,
1885. igazgató Zomborban, 1891. a budapesti hor
vát internátus igazgatója, 1895. rendkívüli, 1899.
rendes tanára a horvát nyelvnek és irodalomnak
a budapesti egyetemen. Igen sok irányban dolgo
zott, művelte a magyar irodalomtörténetet (leg
nevezetesebb e nemű dolgozata Zrinyi Miklós a
költő, 1893); sokat fordított szerbből és horvátból
(népénekeket, Mazuranic Iván eposzát, beszólyeket), készített egy horvát-magyar és magyar
horvát zsebszótárt (1899), horvát történeti re
pertóriumot (1899—1902), de munkásságának leg
becsesebb része közmondásgyüjteményei. A latin
nyelvű Florilegium proverbionum universae latinitatis (1895) a világirodalom ilynemű termé
kei között a legbővebb, s külföldön is elisme
résre talált; a Magyar közmondások (1896) 20,000
szólásról számol be ós felöleli, sőt kibővíti az
eddig gyűjtött anyagot s közli a föllelhető leg
régibb nyomukat; Isten a világ közmondásai
ban (1903) két kötetben összefoglalja a világiro
dalomnak Isten nevéhez fűzött szólásait.
Margam (ejtsd: margem), város Qlamorganshiro
walesi countyban, (1911) 14,717 lak., római tábor
maradványaival s közelében kőszónbányákkal.
Margaréta (növ.) a. m. Margitvirág, népiesen
használt fogalom olyan virágzatokra, minő az
arany virág (Chrysanthemum leucanthemum), ami
dőn a virágfószeknek a belseje sárga gombhoz
hasonló, amelyet sugarasan vesznek körül fehér
pártalevelek.
Margarethen, Bécs külvárosa.
Margariméter (gör.), az olvasztott zsiradék
fajsúlyának areometrikus meghatározására szol
gáló készülék (Bell szerint 37-8 C, Estcourt sze
rint 97-8 C, Königs szerint 100 C. hőfoknál), mely
nek segítségével a vajba kevert idegen zsiradék
mennyisége megállapítható.
Margarin (müvaj, mesterséges vaj, takarék
vaj stb.), állati és növényi zsiradékokból készült
vajpótlék. A nálunk jelenleg érvényes törvény
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és rendeletek értelmében margarinnak nevezünk
minden vajhoz hasonló zsiradékot, mely ugyan
arra a használatra készült, mint a vaj, de nem
kizárólag tejből származik. A M.-készítés felta
lálója Mége Mouriés poissy-ikémikus volt (1869).
A M. feltalálója a müvaj készítéséhez csak
marhafaggyút és tejet használt. Ma a M. készí
téséhez még disznózsírt, gyapotmagolajat, sze
zámolajat, arachisolajat, kókuszzsirt, pálmamag
olajat és más hasonló olcsóbb növényi zsiradékot
használnak. Alapanyaga az ú. n. oleomargarin.
Ezt úgy készítik, hogy a marhafaggyút kiolvaszt
ják és 30—32° C-on lassan kihütik. A megmere
vedett zsírt hidraulikus préseken kipréselik. Az
oleomargarin ekkor olajszerüen kipréselődik és
a présben a nyers stearin marad vissza, melyet
a stearingyárak használnak fel. Az oleomargarinhoz a fenti zsírokból a M. minőségéhez és az
árviszonyokhoz képest különböző mennyiséget
kevernek és ehhez a keverékhez a törvény értel
mében csak annyi tejet vagy tejzsírt tesznek,
hogy 100 súlyrész egyéb zsírra legfeljebb 100
súlyrész tej jusson és a kész margarin 5°/o tej
zsírnál többet ne tartalmazzon. Minthogy a mar
garint a vevőközönség a vajjal könnyen össze
tévesztheti, törvényes rendeleteink a M. elárusitását különböző megszorításokhoz kötötték (1. a
38,286/1896. sz. földmivelésügyi rendelet 8. §.
2. pontját). A M., ha különben egészséges nyers
anyagokból és tisztán készítik, egészséges és a
vajjal csaknem egyenlő táplálőértékü zsiradék,
csak nincs meg a tiszta vajra jellemző kellemes
zamata. Olcsóbb áráért háztartási használatra
ajánlható. Ezért Európa művelt államaiban és az
Amerikai Egyesült-Államokban nagyon elterjedt.
Forgalomba hozatala ellen csak az a kifogás emel
hető, hogy könnyen vaj gyanánt vagy vaj hami
sítására használják. Kémiai összetétele átlago
san következő: 7—16°/0 víz, 0'3—2% fehérje,
0'4°/o nitrogénmentes vonatanyag, 0-1% hamu, a
konyhasót nem számítva, 80—92% zs * r és vál
tozó mennyiségű konyhasó. V. ö. Hefter, Technologie d. Pette nnd Öle (III. köt. 42.).
Margarinsajt, 1. Mesterséges sajt.
Margarinsav, heptaclecilsav: C1GH33.COOH. A
zsírsav sorozatba tartozó egybázisú sav. A zsí
rokban nem fordul elő. Mesterséges úton a cetilcianidnak káliumhidroxiddal
való főzésekor kap
ható. Fehér, 59p9°-on olvadó kristályok.
Margarit (ásv.), hófehér, erősen gyöngyfényű,
mésztartalmú csillám. Képlete: H3CaAl4Si3012, a
tiroli kloritpalában, a naxosi smirgelben fordul
elő. Vele azonos a Gonmdellit és Glingmanit.
Magyarul gyöngycsillámnak hivják. A kőzettan
ban M.-nak hivják a gyöngysor módjára elhelye
zett gömbalakú mikrolitokat.
Margarita, sziget Venezuela partjától 25 km.nyire. Egy földszoros összekötötte két részből
áll; legmagasabb hegycsúcsa 1364 m., hossza 60,
legnagyobb szélessége 34 km. Blanquilla és Hermanos szigetekkel a Nueva
Esparta kerületet
alkotja, területe 4145 Ion2, kb. 40,000 lak., fő
városa Asuncion. Kikötői: Pampatar, Pueblo de la
Mar és Pueblo del Norte. Jelentékeny gyöngyhalá
szata megszűnt. 1498-ben Kolumbus fedezte föl.
S l a r g a r i t a n a (állat),!. Gyöngy termő kagylók.
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Margaritisz (gör.) a. m. gyöngytartó. A görög
egyházban a cíborium neve, melyben az oltári
szentséget őrzik a betegek ellátására. Elnevezése
Máté ev. 7., 6. versének kifejezésén alapszik.
Margaritömák (gör.), jóindulatú laphámdaga
natok. Leggyakrabban az agyvelőben fordulnak
elő, mint veleszületett daganatok. L. Gyöngy
daganat.
Margarodit (ÍÍSV.), muszkovit-, paragonit- és
margaritnak az elegye; szürkésfehér, vaskos,
szemcsés leveles szövetű. A Zillerthalban, Tirol
ban fordul elő.
Margary, Augustus Eaymond, angol utazó,
szül. a kelet-indiai Belgaumban (Bombay) 1846
máj. 26., megh. 1875 febr. 21. M. volt az első
európai, aki Sanghaiból Kinán át szárazföldi
úton eljutott Birmába. 1875-ben egy kelet-indiai
angol expedíciónak útját egyengette, de Jtínnanban meggyilkolták. Naplója: Notes of a journey
from Hankow to Ta-li-fu (Shanghai 1875). V. ö.
Alcock, Journey of A. R. M. from Shanghae to
Bhamo ect. (London 1876).
Margate (ejtsd: marget), város Kent angol countyban, (íau) 27,086 lak., látogatott tengeri fürdő
vel ; szép hotelekkel s jelentős tengeri halászattal.
Margaux, 1. CMtemi-Margaux.
Marge (franc, ejtsd: marzs, a latin margo-böl),
a lap szélén üresen hagyott hely, üres köz,
átvitt értelemben értékkülönbözet, feszültség. A
tőzsdén általában két adott érték közötti különb
ség, melyek között az árváltozás történhetik,
azonkívül a névérték és az árfolyamérték közötti
különbség. — Az etnológiában 1. Bites de Passage.
Margelan (Margilan), Fergana orosz tarto
mány fővárosa, 32,490, nagyobbára szart lak.,
akik teveszőr-, gyapjú- és selyemkelméket készí
tenek. M. Turkesztán egyik legrégibb városa;
körfalaiban 12 kapu van.
Margeride (ejtsd: marzs'rid), Montagnes de la M.,
a francia centrális plató egy része Lozére és
Cantal francia départementokban a Truyére és
a felső Allier közt, erdők borítják, legmagasabb
pontja a Randon, 1554 m. A hegység vízválasztó
a Garonne és Loire közt.
Marggrabowa, Oletzko járás székhelye Gunibinnen porosz kerületben, 8 km.-nyire az orosz
határtól, a Lega folyó s a porosz államvasutak
Insterburg—Lyck mellékvonalánál, (1910) 5391
lak., fűrész- és őrlő-malmokkal. Evangélikus és
katolikus temploma, cement- és sörgyára van.
M a r g i i e r i t a (olasz), a. m. Margit.
Margherita di Savoia, falu Foggia olasz tar
tományban, a manfredoniai öböl és vasút mellett,
a salpi-i tó közelében, (1911) 7406 lak. Állami
sópárló telepe van. Nevét az olasz királynétól
nyerte, régi neve Saline di Barletta.
Margiana, óbaktriai terület a Margus folyó két
partján, mely Perzsiához tartozott. Tulajdonkép
homokpusztaságtól környezett termékeny oázis,
mely főleg szőllötermelésével vált ki. I. Antiochos
véderőművekkel látta el a nomád törzsek be
törése ellen és főhelyét Antiochia M.-nak ne
vezve nagykiterjedésű várossá fejlesztette, mely
nek romjai a mai Mérv közelében, vannak.
Margilan, orosz város, 1. Margelan.
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Maxgináliák, könyvekben az oldalak szélére bányai József, Magyarorsz. Szt. M., Skótország
nyomtatott elmek és jegyzetek. Rendesen apró királynéja (Katolikus Szemle 1896.) ós Felberbetűkkel szedik az oldalak mellé, kb. 2 cm. szó- mann, The house of Teck (London 1911).
2. M-, II. Géza leánya, szül. 1161 táján; anyjával,
Marginen, kisk. Fogaras vm. fogarasi j.-ban, Eufrozinával (Fruzsinával) Görögországba mene
(1910) 815 oláh lak., u. p. és u. t. Herszény.
kült. Ott, v. pedig hazatérte után ment férjhez
Margit, szentek: 1. M. vértanú, antiochiai po András somogyi főispánhoz, kitől egy Andronikus
gány pap leánya. Dajkája az apa tudta nélkül nevű fia maradt. 1208 ápr. 13. már nem élt.
3. M., VII. Lajos francia király és kasztiliai
keresztény módon nevelte. Olybrius császári hely
tartó, mert szerelmét nem viszonozta, lefejez Konstancia leánya, szül. 1158 táján, s félév múlva
már eljegyezték II. Henrik angol király 3 éves
tette 270 táján. Emléknapja jul. 20.
fiával, Henrikkel. A neveltetés végett Angliába
2. M. Mária Alacoque, boldog, 1. Alacoque.
3. M., cortonai, szül. Lavianóban 1247 körül, vitt gyermeket 1172 aug. 21. férjhez adták, sőt
megh. Cortonában 1297 febr. 22. Egy nemes em 1172 aug. 27. meg is koronáztatták. E házasság
ber eltorzult holttestének láttára, akivel 9 éven ból 1177. született Vilmos herceg, ki azonban már
át Montepulcianóban bűnös viszonyban élt, meg három hónap múlva elhunyt s 1183 jún. 11-én
tért és Cortonában rendkívül szigorú töredelmes meghalt M. férje, Henrik herceg is. Az özvegyet,
életet folytatott. Szentté avatták 1728. Emlék ki bátyja, II. Fülöp Ágost francia király párisi
udvarában élt, 1185. III. Béla magyar király ké
napja febr. 22.
4. M-, löweni, vértanú, szül. Löwenben 1207 rette nőül, kezét azonban csak a második meg
körül, megh. u. o. 1227 szept. 2. Egy zarándok- kérés alkalmával, 1186. nyerte meg. M. 1186
házban szolgált, amikor 8 rabló tört be. Miután aug. 25-ón Kökényes és Renold magyar főurak
házassági ajánlatukat visszautasította, meggyil s igen sok más úr kíséretében indult Magyar
kolták és a Dylebe dobták. Emléknapja szept. 2. országba, hol 1189. Frigyes császár átvonulása
5. M., magyarországi, boldog, 1. alább: Mar kor rábírta férjét, hogy szabadon bocsássa öccsét,
a 12 év óta raboskodó Géza herceget, ki azután
git, 5.
a keresztes sereghez csatlakozott. 1197-ben, férje
6. M., skót királyné, 1. alább: Margit, 1.
Margit (Margaréta, franc. Marguerite, olasz. halála után egy évvel, M. maga is nagy kísérettel
Margherita), több magyar és külföidi királyné és zarándokolt Palesztinába-, hol Ptolemaisban még
azon év szeptemberének elején elhunyt. V. ö.
hercegnő nőve. Országu
n—A~. 7. szer;nt.
Kropf, Századok (1900).
Magyarország 1 —6.
Navarra 12.
Magyarország és Ausztria
4. M., III. Béla és első neje, Chátilloni Ágnes
Németalföld 113.
7—8.
leánya, szül. 1175. Már tiz éves korában férjhez
Olaszország 4.
Angoiország 9.
Parma 15.
adták II. Angelos Izsák-görög császárhoz, ki je
Dánia 10.
Skótország 16—17.
gyesének a görög keleti hitre való áttérése után,
Franciaország 11.
Tirol 18.
[Magyarország.] 1. M-, szent, a Magyaror 1186. fényesen üíte meg lakodalmát; ennek költ
szágba menekült Eduárd angol királyfinak állí ségeire azonban oly nagy adót vetett ki, hogy
tólag Ágotától (1. o.), Szt. István rokonától a ba emiatt a bolgárok még azon évben elszakadtak a
ranyai Nádasdon 1046. született leánya. Atyja birodalomtól. M., kit a görög trónon Máriának
1056. visszatért Angliába, hol tíz óv múlva szin neveztek, kiváló szép asszonnyá fejlődött. Férje,
tén Magyarországban született fiát, Edgárt ki kitől Angelos Manuel nevű üa született, 1195-ben
rályul kiáltotta ki. Nádasdot azonban okleveleink trónját és szemét veszítette, de ő hiven megosz
még 1235. is a britannok földének nevezték. Az totta vele a börtönt, melyből csak 1203. szabadult
özvegy királyné 1068. odahagyta Angliát, 1070. ki; 1204 febr. özvegyen maradt, de már ápr. 13.
pedig gyermekeivel együtt Magyarországba akart nőül kérte öt sógora, Montferrati Bonifác, a ke
visszatérni, azonban a vihar Skóciába vetette resztes hadak fővezére. Máj. 16. ülték meg a lako
hajóját. III. Malcolm (1. o.) skót király szívesen dalmat és szept. végén M. már mint királynő
fogadta Edgárt, az elűzött angol királyt és test vonult be Szalonikiba, hol csakhamar visszatért
véreit, M.-ot még azon évben feleségül vette és a római katolikus hitre s a csatatérre indult férje
Skócia királynéjává koronáztatta. M. a házasság helyett a kormányt is átvette. A bolgárok azon
emlékére Daumfermliben, Edinburgtól 15 mér ban megtámadták Szalonikit, melynek lakossága
földre, nagyszerű templomot építtetett. Gyer is fellázadt s M.-ot csak férjének visszatérése
mekei közül különösen Dávid lett nevezetes, kit (1205 jún.) mentette meg a veszélytől. Bonifác
az egyház utóbb anyjával együtt a szentek közé 1207. elhunyt s 2 éves fia, Demeter fölött a gyám
iktatott, a skótok pedig őt hazájok védőszentjéül ságot a latin császárságtól függő szaloniki király
tisztelték. Egyik egyházi zsinaton a királyné be ság fővezére, Buffa Amadé s a helytartó, Oberto,
szédet is tartott, melyet a király tolmácsolt, mi Biandrata grófja vette át. Ellenük M. Henrik latin
vel ő maga angolul nem tudott teljesen. Életírói császár pártfogását kérte, ki bevonult Szalonikiba,
egyhangúan magasztalják. Férjével egy eszten Demetert 1209 jan. 6. lovaggá ütvén, királlyá
dőben, 1093 nov. 13. hunyt el. IV. Ince pápa koronáztatta, s M.-ot özvegyi részének birtoká
1251. a szentek közé iktatta, XII. Ince pedig 1693 ban megerősítette, mit III. Ince pápa is helyben
jún. 10-ikét rendelte neve ünnepéül. Ereklyéit a hagyott. Ekkor már St. Omeri Miklós felesége
kat. skótok a reformáció időjében Malcolm csont volt, kitől Béla és Vilmos nevű fiai születtek.
jaival együtt II. Fülöp spanyol királynak ajándé Úgy látszik, ez a házasság is ellene bőszítette a
kozták, ki azokat az Escurialban Szt. Margit tisz szaloniki urakat. Nyilt lázadás tört ki, de II. Hen
teletére emelt kápolnában helyezte eL V. ö. Béz- rik latin császár 1216. M. flát újra királlyá koro-
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názta. A császár halála (1216 június 11.) után
Theodorus, Epirusz zsarnoka a királyságot 1222.
elfoglalta, mire M. első házasságából való ifjabb
fiával, Jánossal Magyarországba tért vissza. Test
vére, II. András, Kéve és Báes vmegyében több
jószággal ajándékozta meg s rábízta a Szerémség
kormányát., M. halálának éve ismeretlen. V. ö.
Wertner, Árpádok, 394—412; bővebben u. a.,
Századok, 1903, 593—611.
5. M., boldog,W. BélaésLaskaris Mária leánya,
szül. Klissában 1242 jan. 27. Szülei már 1246. be
adták a veszprémi domonkosrendi apácákhoz, hol
neveltetését a kolostor fejedelemasszonya vezette.
Megtanult latinul is és jól tudta a magyar királyok
történetét. A Nyulak-szigetén 1254. Umberto do
monkos-rendi főnök kezeibe nagy ünnepségek
közt tette le a fogadalmat. II. Ottokár cseh,
Anjou Károly szicíliai király és egy ismeretlen
nevű lengyel főúr megkérte, de mindet visszauta
sította s 1261. Marcel domonkos-rendi tartomány
főnök kezébe az ünnepélyes fogadalmat is letévén,
valóságos apáca lett. Oly szegényesen élt, hogy
előbb rendesen meg kellett foltoztatni ruháját,
hogy atyja vagy rokonai látogatását fogadhassa.
Teljasen elsanyargatott teste végkép kimerülvén,
M. 12 napi betegség után 1271 jan. 18. elhunyt.
Febr. 17. maga az esztergomi érsek temette el,
de 12 napig nyitva hagyatta sírját, mely fölé
utóbb vörös márványkövet állítottak. Öccse,
V. István király, X. Gergely pápától már 1272
jún. 13. kérte szentté avattatását, s a vizsgálat
meg is indult. V. Ince azonban újabb vizsgálatot
rendelt el, mely 1276 júl. 26-tól két hónapig tar
tott, de sikertelenül. A magyar nép mindig mint
szentet tisztelte. Számos templomot emelt nevé
nek s ma is hat helység viseli nevét. Róla nevez
ték el a Nyulak-szigetét is Margitszigetnek. Em
léknapja jan. 19.
Irodalom. A legenda a Nyelvemléktártian, VHI, 1—37. old.;
SzRz szt. M. asszonynak régi magyarsággal íratott élete,
Bnda 1782, 8-r. VIII. és 196 old.; Némethy Lajos, Adatok az
árpádházi boldog M. ereklyéinek történetéhez, Budapest
1884; Némethy és Fraknói, Adatok boldog M. történetéhez,
n. o. 1885, 8-r. 282 old.; Némethy L., Szt. M.-ra vonatkozó
újabb okmányok, Magyar Sión, 1895; Magdics Ignác, Szt.
M. élete, n. o. VI. füzet; Demkó György, Boldog M. élete, 1895;
Knauz, A nápolyi M.-legenda, Esztergom 1868; Cziráky
Gynla, Arpádk. b. M. Kalocsa, 1907. Szentté avatásáról Religió, 1908. 4Í0. A Margitlegendákról Bzázadok, 1908. 930.
Ezek a legendák befolyással voltak Sense Henrik Armín
németországi misztikus életrajzára is. L. Vargha Dámján,
Seuse H. A. a niagyar kódex-irodalomban, Budapest 1910.

6. M., Nagy Lajos királyunk első felesége,
Károly morva őrgróf, később német császár ós
Valoisi Blanka (Margit) leánya. Szül. 1335 máj.
24., megh. 1349. Eljegyeztetése megerősítette a
magyar király és az őrgróf közt 1338. kötött szö
vetséget. Mindjárt a magyar királyi udvarba hoz
ták, hogy a magyar nyelvet s hazai szokásokat
elsajátítsa. Az esküvő csak 1345. történt meg, de
négy év múlva a királyné már meghalt. V. ö.
Pór, Nagy Lajos király (11, 12, 208, 556. old.).
[Magyarország és Ausztria.] 7. M. osztrák
főhercegnő, magyar kir. hercegnő, József főher
ceg leánya, szüi. Alcsúton 1870 júl. 6. Férjhez
ment 1890 júl. 15. Thurn und Taxis Albert her
ceghez, kivel Bajorországban ól.
8. M. Zsófia, osztrák főhercegnő, magyar kir.
hercegnő, Károly Lajos főhercegnek és második
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nejének, Mária Annunciáta bourbon-sziciliai her
cegnőnek leánya, szül. 1870 máj. 13., megh. 1902
aug. 24. Férjhez ment 1893 jan. 24. Albrecht
württembergi trónörököshöz (1. Albrecht, 24.).
[Angolország.] 9. M., angol királynéul. Hen
rik angol király neje, Anjou Bené címzetes ná
polyi király leánya, szül. 1430 márc. 23., megh.
1482 aug. 25. Tizenötéves korában ment férjhez
VI. Henrik angol királyhoz, kinek egész uralko
dására nagy befolyással volt. Szép, bátor és ura
lomra vágyó nő volt Ö idézte fel a ForA-családdal a piros és fehér rózsa közti harcot, mely 30
évig dúlta Angliát. E harcokban M. személyesen
is részt vett és ő győzte le 1461 febr. 17. St. Albans mellett a hatalmas Warwick grófot, de
Towton mellett márc. 28. vereséget szenvedett.
Férje fogságba került, ő meg Franciaországba
menekült. Az angol trónra ekkor a York-házból
való IV. Eduárd jutott, de M. 1471. újból meg
jelent Angliában. Tewkesbury mellett azonban
máj. 4. vereséget szenvedett és fogságba került.
Fiát menekülés közben, férjét pedig a Towerben
ölette meg IV. Eduárd. XI. Lajos francia király
közbenjárására 1476. visszakapta szabadságát és
Franciaországban élte utolsó éveit.
[Dánia.] 10. M., dán (1376—1412), norvég
(1380-1412) és svéd (1389-1412) királynő,
IV. Valdemár dán király leánya, szül. Kopenhágában 1353., megh. Flensburgban 1412 okt.
24. VI. Hakon norvég királyhoz ment nőül 1363.,
s atyja halála után 1376. Dánia kormányzója lett,
majd 1380. férje halála után kiskorú fia, V. Olaf
helyett Norvégia kormányát is vezette. Ennek
halála után 1387. mindkét országban elismerték
uralkodónak. 1389-ben Mecklenburgi Albert svéd
királyt győzte le s így Svédországot is uralma alá
hajtotta. Mint a három skandináv ország király
nője 1397. keresztülvitte a kalmari uniót, mely
szerint mind a három ország trónját nővére uno
kájának, Pomerániai Eriknek biztosította.
[Franciaország.] 11. M. (Valois M, Margót),
Henrik navarrai király (a későbbi IV. Henrik
francia király) első felesége, II. Henrik francia
király és Medici Katalin leánya, szül. St. Germain-en-Layeban 1553 máj. 14., megh. Parisban
1615 márc. 27. Kitűnő nevelésben részesült s
szépségével és kedvességével tűnt ki. Politikai
okokból Bourbon Henrik navarrai királyhoz, a
hugenotta párt vezéréhez kellett nőül mennie.
Menyegzőjüket (1572 aug. 17.) használta alkal
mul Medici Katalin és a Guisek pártja a huge
nották kiirtására. 1572 aug. 23. és 24. közötti
éjjelen volt a rettenetes Bertalan-éj vagy vérmenyegzö, melyen a Parisba összesereglett hu
genottákat legyilkolták. Házasságuk nem volt
szerencsés, 1585. elhagyta férjét és 1599. végleg
elvált tőle. Ezután Parisban élt tudósok és mű
vészek társaságában, szerelmi kalandok és ájtatoskodások közt. Emlékiratainak legteljesebb ki
adása 1842. jelent meg Parisban. V. ö. SaintPoncy, Histoire de la reine Marguerite de Valois
(Paris 1887, 2 köt.); Merki, La reine Margót et
la fin des Valois (u. o. 1905).
[Navarra.] 12. M., navarrai királyné, Orléansi Károly angoulemei herceg és Szavójni
Lujza hercegnő leánya, I. Ferenc francia király
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nővére, szül. Angoulémeben 1492 ápr, 11., megh. 1511 okt. 18. IV. Jakab skót királyhoz ment nőül
Orthez-kastélyban 1549 dec. 21. Előbb (1509) 1503. s ő lett anyja V. Jakab skót királynak. E
Károly alenconi herceg neje lett, majd ennek rokonság révén került később a Stuart-ház Anglia
halála után 1527. D'Albret Henrik navarrai trónjára. M. másodszor 1514. Douglas Archikirályhoz,ment nőül. B házasságából született balddal, Angus grófjával kelt egybe. E házasság
Johanna, IV. Henrik francia király anyja. M. ból született Margit, Darnley lord anyja.
nagy pártolója volt a költőknek és művészeknek
[Tiro!.] 18. M. (Maultasch), Tirol grófnője,
s ő maga is sok költői és prózai munkát írt, me Henrik karinthiai herceg és tiroli gróf leánya,
lyek könnyed stílusukkal tűnnek ki, de léha tar szül. 1318., megh. Bécsben 1369 okt. 3. Tizenkéttalmúak. Ilyenek: Heptaméron des nouvelles éves korában összeházasították János cseh király
(első kiadás 1559., legutóbb 1873. jelont meg Pa nyolcéves fiával, János Henrikkel. De férjét már
risban) ; Les amants fortunés és Marguerites de 1341. elűzték a tiroliak s most Bajor Lajos né
la Marguerite des princesses. M. nagyon rokon met császár önkényesen felbontotta o házasságot
szenvezett a* reformációval s bár nyíltan nem és M.-ot 1342. fiával, Brandenburgi Lajossal
tért át, a protestánsok üldözését megakadályozni házasította össze. E házasságból született Meinigyekezett s őket udvarába fogadta. V. ö. Lot- hard gróf, kinek halála után 1363. M. Tirolt át
heissen, Königin Margarete von Navarra (Berlin engedte a Habsburg-családnak. Maultasch nevét
1885); Lefranc, Les idées religieuses de M. de állítólag furcsa alakú szájától kapta s a nép em
Navarre (Paris 1898).
lékében mint megrontó boszorkány (üie bőse
[Németalföld.] 13. M. osztrák főhercegnő, Qretl) maradt fenn. V. ö. A. Huber, Geschichte
Miksa német király és Burgundi Mária leánya, der Vereinigung Tirols mit Oosterroich (Inns
szül. Gentben 1480 jan. 10., megh. Mechelnben bruck 1864).
1530 dec. 1. A francia udvarban nevelkedett, mert
Margita, községek, 1. Kismargita, MezöszentVIII. Károly feleségének volt kiszemelve. Ez margita, Nagymargita, Szentmargitaazonban Bretagnei Annát vette nőül, mire M.
Hargitai, 1. József, pedagógus, szül. Cserencsó1497. Kat. Ferdinánd fiához, Jüan infánshoz ment czon (Zala vm.) 1854 márc. 9. Mint képozdoi tanár
férjhez, de ez nemsokára meghalt. 1501-ben Fili- és igazgató különösen a Muraköz magyarsága ér
bert szavójai herceg felesége lett, de ez három dekében fejtett ki érdemes munkálkodást. A mura
év múlva szintén meghalt. Atyja 1507. Németal közi nép nyelvén irt tankönyveivel s Muraköz—
föld kormányzását bízta reá s ő nevelte fel a ké Medjimurje magyar és horvát nyelvű hazafias
sőbbi V. Károly császárt. 1529-ben ő kötötte hetilapjával kiszorította a délszláv irodalmi illír
meg Cambrayben I. Ferenc francia király anyjá nyelvet s utat tört a magyar nyelv megismeré
val, Lujzával az ú. n. Jiölgybékét. Önéletrajza, sének. Tankönyvein kívül főbb művei: A csák
beszédei és költeményei 1549. jelentek meg. V. ö. tornyai m. kir. állami tanítóképző intézet tör
Quinsonas, Matériaux pour servir a l'histoire de ténete és jelen állapotának ismertetése (NagyMarguerite d'Autriche (Lyon 1860, 3 köt.).
Kanizsa 1896); Értekezések a tanügy köréből
[Olaszország.] 14. M Terézia Johanna, (u. o. 1898).
olasz királyné, Ferdinánd genovai herceg leánya,
2. M. Péter, református püspök, születési ideje
szül. Torinóban 1851 nov. 20. Unokatestvéréhez, és helye ismeretlen, megh. Huszton v. Szatmáron
Umberto trónörököshöz ment férjhez 1863 ápr. 1629. Debreczenben, Szatmári és Huszton volt
22., ki 1878 jan. 9. Olaszország királya lett s ki lelkész; 1625. a tiszántúli egyházkerület püspö
nek 1900 júl. 29. óta özvegye. Egyetlen gyer kévé választották, e hivatalát azonban közbejött
meke III. Viktor Emánuel (szül. 1869 nov. 11.), halála miatt alig félévig viselte. Megjelent mü
Olaszország jelenlegi királya.
vei a következők : A mindennapi könyörgő imád
[Parma.] 15. M., parmai hercegnő, V. Károly ságnak magyarázatja (Debreczen 1616, II. kiad.
német császár természetes leánya, szül. 1522., u.'o. 1624); Az isten törvényének a szentírás sze
megh. Ortonában 1586 jan. 18. Anyja Johanna rint való magyarázatja (u. o. 1617); Jónás pró
van der Gheynst flamand nő volt. Mária, özvegy féta könyvének a szentírás szerint való igaz ma
magyar királyné udvarában nevelkedett s 1536. gyarázatja (u. o. 1621); Az apostoli credónak a
Medici Sándor, majd 1538. Farnese Oktáv par szevMrás szeijnt való igaz magyarázatja (u. o.
mai herceg neje lett. Fia volt Farnese Sándor, a (1624); Temető prédikációk (u.'o. 1632, II. kiad.
híres hadvezér. Féltestvére, II. Fülöp spanyol Temotéskorra való prédikációk címen u. o. 1644).
király 1559. Németalföld kormányzójává nevezte
Margitay, 1. Dezső, író, szül. Újfehértóu (Sza
ki s Granvelle bíborost rendelte mellé főtanács bolcs vm.) 1838 á:>r. 26., megh. Rákoskeresztúron
adónak. Kormánya alatt a németalföldiek elége 1898 jún. 7. Földbirtokos szülők gyermeke volt;
detlensége egyre növekedett, mire II. Fülöp 1567. iskoláit a szülői háznál, Debreczenben és Pata
Álba herceget küldte a felkelés leverésére. M. kon végezte, majd ügyvédi oklevelet szerezve,
ekkor lemondott méltóságáról és Itáliába távo előbb vidéken, azután Pesten ügyvédi gyakorla
zott. 1580-ban ismét visszatért, de fiával nem totfolytatott. A szaklapokban megjelent jogtudo
ttfdott megegyezni és 1583. végleg elhagyta Né mányi dolgozatai s röpirata (Néhány szó helyze
metalföldet. V. ö. Rachfahl, Margarete von Parma tünkről, 1867) figyelmet keltettek, de 1873 óta
(München 1898).
írói működé ióvel egészen a szépirodalom felé for
[Skótország]. 16. M., szent, III. Malcolm skót dult, amely téren a magyar irodalom iránt lelke
sedő édes anyja hatása alatt már régen dolgozott.
.király neje, 1. Margit, 1.
17. M, skót királyné, VII. Tudor Henrik angol Egyike volt az első íróinknak, akik a 70-es évek
király idösebbik leánya, szül. 1489 nov. 29., megh. elején a népies irányú elbeszélést újra művelni

Margltbánya

— 399 —

Margó

kezdték. Elbeszélései a szépirodalmi lapokban je nagy történeti és müveltségtörtóneti érték, me
lentek meg, de egy ifjúkori kötetén kívül nem lyet azelőtt tulajdonítottak neki, mint nem ma
gyűjtötte őket össze. Regényei önálló kötetben: gyar szellemi terméket, nem illeti meg. V. ö.
Kalandor (1873), Őszi verőfény (1883), Palkó vi Beöthy Zsolt, A szépprózai elbeszélés (1886); Hor
téz, Megölt lelkek (1886), Törvény bakter (1893), váth Cyrill, A M. forrásai (Budapesti IV. ker.
A hivatal (1894). Kedvvel írt népszínműveket főreál ért. 1907—08); u. a., Szt. Margit élete mint
is, melyek nagyrészt a Népszínházban kerültek irod. történeti forrás (Religio 1911); Király
színre, s több közülük szép sikert aratott. Három György, A M. (Irod.-tört. Közi. 1915).
színműve pályadíjat is nyert. Nevezetesebbek: A
Margitsziget, 1. Budapest.
jó Isten (1881), Az ezres bankó (1884, a Vár
Margitta, nagyk. Bihar vm. M.-i j.-ban, (1910)
színházban), Az arany balta (1890, Városligeti 5676 magyar és oláh lak., a járási szolgabírói
Színkör), Czine mintye (legnagyobb sikerű drá hivatal, járásbíróság, telekkönyv, adóhivatal és
mája, 1893), Asszony nem számít (színmű, 1892). csendőrőrs széke; vasúti állomás, posta-, táviró2. M- Tihamér, festő, szül. Jenkén (Ung vm.) 1859 és telefonállomással.
nov. 27. A budapesti mintarajziskolában s a mün
Margitta vagy MoMcsi sziget, a Duna egyik
cheni akadémián tanult. Eleinte történelmi kom nagy szigete Báta és Bezdán közt, Baranya vár
pozíciók foglalkoztatták. De csakhamar az élet megyében. 25 km. hosszú és 16 km. széles, szá
képben és az anekdotafestésben találta meg a mos holtértől átszeldelt, teljesen mocsaras sziget,
közönséget leginkább érdeklő műfajt. Első na melyen semmiféle község nincs. A szigettel szem
gyobb sikerét az Mlenállhatatlan-'aaX aratta. Ily ben (a Duna jobbpartján) Dunaszekcsö és Mohács
«szalonzsánerképekre» kapta kitüntetéseit is: fekszik.
Társulati díjat a Kosár-ia (1888), Eáth-dljat a
Margitta-szigeti ármentesítő és belvízle
Mézes ]ietek-T& (1889), műlapdíjat a Féltékeny-ie csapoló társulat. Első megalakulása 1887. tör
(1892), Társulati díjat az Utolsó szerelem-re tént oly célból, hogy a Bajától Bezdánig húzódó,
(1894). Müveiből 1902. külön kiállítást rendezett a a Duna és baracskai Dunaág közt elterülő 54,477
Nemzeti Szalon.
kataszt. hold nagyságú szigetet a Duna kiöntései
ellen megvédelmezze és róla a belső vizeket leve
Margitbánya, község, 1. Szentmargitbánya.
Margites, egy Homeros nevét viselő, de elve zesse. De a társulat föloszlott. 1899. a földmíszett komikus eposz bárgyú hőse, ki sokat tudott, velésügyi kormány az 1885. XXIII. t.-c. alapján
de mindent rosszul. Aristoteles szerint a vígjáték hivatalból rendelte el megalakítását s élére mi
niszteri biztost nevezett ki. A régi elhanyagolt
első csirája.
Margitfalva, kisk. Szepes vm. gölniezbányai töltések mind a Duna, mind a baracskai Dunaág
újra épültek. A töltések összes hossza
j.-ban, (i9io) 798 tót és magyar lak., itt ágazik rki mentén
a kassa-oderbergi vasúiból a szomolnokbánj ai 54 8 km. A töltésekbe 3 boltozott, 1 kamara- és 1
szárnyvonal Van posta- és táviróhivatala, telefon csőzsilip éptilt. A társulat az ármentesitésre
állomása, mészégető és gözfürész. — L. még 1.033,960 K-t, a belvíz rendezésére 203,350 K-t,
összesen 1.237,310 K-t fordított. A társulat szék
Szentmar-gitj'alva és Temesjenőhelye Mohács.
Margitforrás, 1. Luhi.
Margithegy, község, 1. Szentmargithegy.
Margitvirág (növ.), 1. Margaréta.
Margit-legenda néven ismeretes a magyar
Margit Zsófia főhercegnő, 1. Margit, 8.
nyelvemlékek során az az 1510. készült, elején és
Margjelos, adók. Szerem vm. rúmai j.-ban,
végén csonka kézirat, mely Boldog Margitnak, IV. (1810) 310 magyar lak.; u. p. és u. t. Ruma.
Bélaleányának, a margitszigeti dominikánus apá
Margó (lat.) a. m. szél, oldal, szegély, határ ;
cának életét tartalmazza. Kiadta először Pray ad marginem, in margine, szélére. — Növény
György 1770., utoljára Volf György a Nyelvem tani értélemben M. az udvaros gödörkék (1. Göléktár VIII. köt.-ben. A világirodalomban Margit dörkék) záróhártyájának meg nem vastagodott
ról még három legenda ismeretes: Johannes Ver- széle, mely a toruszt veszi körül. L. még Marge.
cellensis dominikánus rendfőnöké, 1275—76-ból,
Margó, 1. Célia, énekesnő, szül. Budapesten
Garinus de Giacóé 1340-ből, Petrus Ranzanusó a 1866 jún. 25. Szini pályáját 1884. a budai Vár
XV. sz.-ból. A mi Margit-legendánk, melyet Ráskai színháznál kezdte, 1885. szerződött a budapesti
Lea dominikánus apáca másolt valamely régibb Népszínházhoz, később vidéki színpadokon mű
kéziratról, nem eredeti magyar szerkezet, mint ködött s mint operett-primadonna igen népszerű
régebben hitték, hanem amint Horváth Cyrill ^volt. 1904-ben visszavonult a színpadtól és felekiderítette, törzsállománya Johannes Vercellen- őségül ment Verő György íróhoz. Főbb szerepei:
sis legendájából van fordítva, járulékos elemei VicomteLetoriöres (Eleven ördög), Cipra (Cigány
viszont a pápai szentség-nyomozóktól 1276. meg báró), Roxelane (Szultán) stb.
kezdett vizsgálat jegyzökönyvére mennek vissza.
2. M- Ede, szobrász, M. 1. testvéröccse, szül.
A kétféle elem összeolvasztása esetleg annak a Budapesten 1872 máj. 8. Az iparművészeti isko
magyar írónak érdeme, akinek munkáját Ráskai lában Mátrai Lajos vezetésével tanult mintázni,
Lea másolta, de Horváth kutatásai valószínűvé azután négy évet töltött Stróbl Alajos mesteris
teszik, amint ezt a Johannes Vereellensis legendá kolájában; ez időből való két nagyobb dekoratív
jának német változatával igazolja, hogy ez az alakja, amelyek az igazságügyi palotára kerül
összeolvasztás már egy alapul szolgáló latin szer tek. Az iskolában töltött utolsó évében nagyobb
kezetben el volt végezve. A M -nak van egy és szoborcsoportozatot készített Magyarország szim
más érdekes magyar vonatkozása (hazánk álla bolikus Nagypáholya számára Együttes munka
potára, a fővárosra, a Margitszigetre), de az a címmel. Ösztöndíjjal Parisba ment a Julian-isko-
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lába, Pueeh tanárhoz s ott 1899. állította ki a
Salonban Agonie című márványmüvét, amelyet
Hauptmann Hannele című drámájának behatása
alatt készített. A márványmüvet még az évben
megvette a Szépművészeti Múzeum, miután M. a
Salonban menlion honorablet kapottra. Hazatérve
elkészítette Polónyi Ilonka síremlékét (1902);
az aradi (1909) és débreczeni (1914) Kossuthszobrot (mind a kettőt Pongrácz Szigfriddel tár
sulva); a szegedi Dankó Pista emlékszobrot
(1910); a nagyváradi Szigligeti-mellszobrot
(1912.) V. ö. Művészet, 1910. '
3. M. Tivadar, zoológus, szül. Pesten 1816
márc. 5., megh. Pusztaszentlőrinczen 1896 szept.
5. Orvosi tanulmányait Pesten végezte. Orvos
doktori oklevelének megszerzése után a kolozs
vári orvos-sebészi intézethez ment tanárnak. 1865.
a budapesti egyetemen az állattan és összehason
lító boncolástan nyilvános rendes és az orvosi
karnál a szövettan nyilvános rendkívüli tanárává
nevezték ki. 1862-ben a Magyar Tud. Akadémia
tagjai közé választotta, majd rendes, később pedig
tiszteletbeli tagságot nyert. A British Association
for advencement of seiences külső tagjai sorába
iktatta. Pontosabb dolgozatai a következők: Morbi
lethales in elinieo medico Pestinensi in 1838—39(Pest 1840); Briefe aus Spanien (1853); Über die
Muskelfaser der Mollusken (1860); A puhányok
izomrostjáról (1861): Neue Untersuchungen über
die Entwickelung, Wachsthum, Neubildung und
den feineren Bau der Muskelfasern (1862); Az
izomidegek végződéseiről (1862); Über die Endigung der Nerven in den quergestreiften Muskeln
(1862); A tudományos állattan kézikönyve (I. rósz
1868); Darwin és az állatvilág (1869); Budapest
és környéke állattani tekintetben (1879). V. ö.
Entz G., M. Tivadar emlékezete (Pótf. a Termtud.
Közlönyhöz 18981

—

Marha okozta kár

jelent: Marié Anne (ford. Györy Ilona, Budapest
1896); A villám (ford. Mihályi, u. o. 1896); A
gyermekkirály (u. o. 1907). V. ö. E. Pilon, P. et
V. M. (Paris 1905).
Margules, Max, osztrák meteorológus, szül.
1856 ápr. 23. Brodyban (Galícia), 1880 bécsi egye
temi magántanár, 1882—1906-ig az oszrák me
teorológiai intézőt tisztviselője. Munkái az aero
dinamikai elmélet terén nagyon kiválók.
Marha, a szarvas-M. elnevezés rövidített alkal
mazása ; tágabb értelemben azonban (apró marha)
más háziállatokat is értenek alatta. Régi nyelv
emlékeinkben a M. kincseket, drágaságokat is
jelentett.
Marhabögöly, 1. Bögölyök.
Marhabőr, 1. Bőr.
Marhacsapás, így nevezik azt az utat, amelyen
a marha a legelőre jár.
Marhacsapás szolgalma (servitus actus), telki
szolgalom, mely az egyik — az uralkodó — telek
mindenkori tulajdonosának jogot ad másnak tel
kén (a szolgáló) telken marhát keresztülhajtani és
taligázni.
Marhadarakór, 1. Aktinomikózis.
Marhahús, 1. Hús.
Marhalegelő, szarvasmarhának való legelő,
megkülönböztetve más állatnak való legelőtől,
így a ló-, juh-, sertés- és libalegelőtől. M.-nek a
tömegesebb füvezettel biró legelök valók.
Marhalégy v. marhabögöly, 1. Bögölyök.
Marhalevél, közokirat, mely arra szolgál, hogy
a háziállatok (lovak, szarvasmarhák, juhok, kecs
kék és sertések) adás-vevésekor v. szállításakor az
azokra vonatkozó tulajdonjogot igazolja, továbbá
azok egészségi állapotát és az állatok forgalmá
nak esetére előirt ellenőrzés megtörténtót tanú
sítsa. Vásárra csakis ilyen M.-lel szabad állatot
hajtani. M. nélkül állatok csak legeltetés, úsztaMargonya, kisk. Sáros vm. girálti járásában, tás, fuvarozás és gazdaság folytatása céljából
(i9io) 475 tót és magyar lakossal; posta és táviró- hajthatók, de csakis ugyanannak a vmegyónek te
rületén. A marhaleveleket az a község állítja ki,
hivatal.
melyből az állatot elhajtják v. elszállítják, esetleg
Margosa-olaj, 1. Gortex margosae.
91 argót (franc., ejtsd: margó), kicsinyített alakja amelynek területén a tulaj donátruházás történik.
a Marguerite (Margit) névnek. -— Valois M., A M.-ügyet szabályozó törvényeket és rendelete
ket illetőleg v. ö. Dubravszky, A magyar közigaz
Henrik navarrai király felesége, 1. Margit, 11. gatás
szervezete és az állategészségrendőri igaz
M a p g u e r i í e (franc.) a. m. Margit.
gatás (Budapest 1889); u. a., Az állategészségügyi
Marguerite, Sainte-, sziget, 1. Lerini-szigetek. rendeletek
gyűjteménye (u. o. 1895).
Margueritte (ejtsd: margerit), Paul és Vidor,
Marhamérték, az élősúly meghatározására
francia regényíró-testvérek, amaz szül. Laghouatban (Algéria) 1860 febr. 20., emez Blidahban (Al szolgáló mérőszalag. Ilyen a Prohweise-, Glattligéria) 1867., mint az 1870-iki porosz-francia há és a Mathievic-féle módszer, mellyel az állat
borúban elesett Auguste M. tábornok fiai. Paul hossz- és övméretéből (köbtartalom), az állat faj
a naturalista iskola modorában írta első regényeit, súlyának figyelembe vételével az élősúlyra kö
de később szakított ez iránnyal s az újabb lélektani vetkeztetnek.
Marha okozta kár. Az 1894. XII. t.-c. szerint
regény egyik megteremtője lőn. Ilynemű főbb mü
vei : Jours d'épreuves (1889); La l'orce des choses a kártevő állat gazdája köteles a károsultnak
(1891); La tourmente (1894). Vidor írói pályáját tényleges és bizonyított kárát vagy pedig a ká
mint lírikus kezdte: Brins de lilás (1883) és Au rosult választása szerint a törvényben megálla
fll de l'heure (1898) c. köteteivel. Utóbb a két pított kárdíjat megfizetni, mely esetben a kár
testvér egy ideig együtt dolgozott. E közös munka mennyiségót nem kell bizonyítani. A tilosban ta
legfontosabb terméke az 1870—71-iki háború lált marhát a károsult (családtagja v. alkalma
borzalmait fárasztó aprólékossággal feldolgozó zottja is), ül. a mezőőr behajthatja (zálogolás).
regény-tetralógia: Le dósastre (1898), Les tron- Magánszemély csak 3 napig tarthatja magánál a
cons du glaive (1900), Les braves gens (1901) behajtott marhát és ha ezalatt ki nem váltják, a
és La commune (1904). 1909 óta ismét különvál községi elöljáróságnak tartozik átadni. — A vad
tam írják társadalmi regényeiket. Magyarul meg-1 állatok okozta károk tekintetében (1883. XX. t-o.)
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az a szabály, hogy a ragadozó v. kártékony álla
tok által a vetésekben, ültetvényekben okozott
károkat az, akié a vadászterület s a vadászati
jog, nem köteles megtéríteni, mivel azokat min
denki elpusztíthatja, a más fővadak (szarvas,
dámvad) által okozott ily károkért ellenben felel,
ha vadászterületén a kártékony fő vadat tenyészti.
Végül szabály, hogy a természetüknél fogva ve
szélyes házi v. házi felügyelet alatt tartott álla
tok által másnak személyében v. dolgában oko
zott kárért gazdájuk felel.
Marhapestis, 1. Marhavész.
Marharakodó. Az állatokat vasúton és hajón
való szállítás céljából csak az olyan vasúti és
hajózási állomáson lehet vasúti kocsiba vagy a
hajóba berakni, amely állomás M. állomásul ki
van jelölve. A kijelölés iránt a m. kir. földmivelésügyi miniszter a kereskedelemügyi miniszter
rel egyétértöleg intézkedik. Az ilyen kijelölt állo
mások állandó M. állomások. Ha valaki más, tehát
M.-ul ki nem jelölt állomáson akar állatot be
rakni, ez iránt a kivételes rakodási engedély
megadása végett a m. kir. földmívelésügyi mi
niszterhez kell fordulnia. A M. állomásokat ahhoz
képest, hogy minő forgalom nyer lebonyolítást,
v. ú. n. szabványos rakodóval, v. csak kisebb for
galom igényének megfelelő kerekes rakodóval
szerelik fel. A M. állomások jegyzéke az Állat
egészségügyi Utmutató-ban van. Az_ esetleges
módosítványokat és kiegészítéseket az Állategész
ségügyi Értesítők útján adják ki.
Marhasó, a denaturált, vagyis konyhai célokra
alkalmatlanná tett, de állatok táplálására alkal
mas konyhasó. A konyhasó denaturálására cse
kély mennyiségű vasoxidot, üröm- és szénport,
valamint olyan ártalmatlan anyagokat használ
nak, melyek a sót az emberi élvezetre kellemetlen
Ízűvé változtatják.
Marhavész, keleti (Pestis oovina orientális), a
szarvasmarhafajnak igen ragályozó és felette
pusztító betegsége, mely főleg nagyobb hadjára
tok idején, egész vidékek marhaállományát tize
delte. Erélyes elfojtó intézkedésekkel Európának
majdnem egész területéről kiirtották (Magyaror
szág 1881 óta vészmentes), 1913. azonban Török
ország déli részéből, észak felé terjeszkedve, Bul
gáriában erősebb elterjedést nyert. Ázsia állan
dóan fertőzve van, a múlt század vége óta pedig
Afrika északi és keleti részén is igen nagy vesz
teségeket okozott.
M.-ben rendszerint csak szarvasmarhák szok
tak megbetegedni; csak kivételesen kapják meg
juhok, kecskék, valamint egyéb kérődzők is.
Kizárólag ragályozás folytán támad. A ragály
anyag ú. n. filtrálható vírus, mely benne van
a beteg állat vérében és minden testoedvében.
A betegség első tünetei, melyek a fertőzés után
4—9 nap múlva mutatkoznak, a test hőmérsék
letének lázas emelkedése, bágyadtság, tompult
ság, étvágytalanság és sokszor székrekedés. Kö
zel egyidejűleg a szemek kötőhártyái kipirosod
nak és apró vérzések támadnak bennük; az orrból
nyálkás-genyes váladék folyik; az orr nyálka
hártyája kipirosodott, az orrban érzett viszketés
pedig a betegeket erős kifúvásra készteti. A száj
ban a metszőfogak alatt és az alsó ajak belső
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felületén, a szájzugokban, a nyelv szélein, esetleg
a pofák belső felületén és a felső ajkon szürke fol
tok keletkeznek, melyek helyén később szabály
talan alakú, élénkpiros felmaródások támadnak ;
közben a szájból habos nyál folyik. A bél megbe
tegedése folytán hasmenés észlelhető, utóbbi sok
hígan folyó, émelygős szagú bélsár ürítésével. A
végbél és a nemzőrészek nyálkahártyáján ha
sonlóképen fejlődhetnek ki súlyos gyuladás jelei.
Az elsorolt tüneteken kívül még igen szapora és
igen nehezített lélegzés, némely esetekben pedig
még a bőrön hólyagos kiütés is észlelhető. A
súlyos esetekben a betegség 4—7 napig tart, a
kivételesebben bekövetkező .gyógyulás esetén az
üdülés 2—3 hétre húzódik el. Általában a nyugati
fajták sokkal súlyosabban szoktak megbetegedni,
mint a szürke, nagyszarvú szarvasmarha. Nagy
átlagban az előbbire nézve 75%-ra, az utóbbira
nézve 50%-nál alacsonyabbra tehető a halálo
zási arány, bár vannak járványok, melyek folya
mán a betegeknek csak 4—5°/o-ahull el. A beteg
ség elleni védekezés módját az 1888. VII. t.-c.
írja elő; legfontosabb intézkedés az állandó ha
tárzár a fertőzött országokkal szemben, a beteg
ség behurcolása eseten pedig a beteg, a beteg
ségről gyanús és a fertőzésről gyanús szarvas
marhák haladéktalan kiirtása. Afrikában és Ázsiá
ban szérumos és vegyes védőoltásokkal is véde
keznek a betegség terjedése ellen. V. ö. Hutyra
és Marék, Állatorvosi belgyógyászat (1904).
Marheineke, Philipp Konrád, német prot.
teológus, szül. Hildesheimban 1780 máj. 1., megh.
Berlinben 1846 máj. 31. 1811-től berlini lelkész
és teol. tanár. Hegel halála után a hegeli jobb
párt feje. Főbb munkái: System des Katholicismus in seiner symbolischen Entwickelung (Heidelberg 1810—13, 3 köt); Geschichte der Deutschen Reformation (Berlin 1816, 2 köt., 2. kiad.
1831—34, 4 köt); Grundlehren der ehristlichen
Dogmatik (u. o. 1819,1827); Entwurf der praktischen Theologie (u. o. 1837); Christliche Symbolik (megjelent halála után 1897).
Marholm, Laura, német írőnő, 1. Hansson.
Mari, nép, L Cseremisz.
Maria, sziget Tasmania K.-i részén; területe
149 km".
Mária (héberül Mirjam, ném. Maria v. Marié,
franc. Marié, ang. Mary), női (néha férfi-) név.
Mária, 1. a Boldogságos Szűz, Boldogasszony,
Jézus anyja. Juda törzséből, Dávid király nem
zetségéből származott. Szülőit ősrégi hagyomány
szerint Joakimnak és Annának hívták. Ahogy
fölserdült s József nevű rokonával eljegyeztetett,
az Isten azzal az üzenettel küldó hozzá Názáretbe
Gábor arkangyalt, hogy a Szentlélek közremű
ködése által méhébe flut fogan: az örök Igét,
Isten egyszülött fiát, «ki nagy lészen és ország- :
lani fog Jákob házában mindörökké*. (Lukács I.,
26—35.). Az angyali üdvözlet után Mária meg
látogatta nagynénjét, Erzsébetet Hebronban s ez
alkalommal nyíltak ajkai a következő ihletett
szavakra: ((Magasztalja az én lelkem az Urat és
örvendez lelkem üdvözítő Istenemben. Mert meg
tekintette szolgálójának alázatosságát; íme mos
tantól boldognak hirdet engem minden nemze
dék.)) (Magniftcat). Csak három hónap múlva
26
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tért vissza Názáretbe. József pedig, mert észre Isten anyja, Qao-.6r.ag, Dei genitrix. A Boldog
vett*, rajta a íogantatás titkának beteljesedését, ságosnak ez isten-anyai mivoltából, Jézussal
nehogy hirbe hozza, csöndben akará öt elbocsá való fizikai és morális belső egyesüléséből szár
tani. Mikor azonban erről gondolkodott, álmában maznak azok a testi és lelki kiváltságok, melyek
megjelent neki az Úr angyala s intette, hogy ne által Isten Máriát a többi emberek fölé emelte.
leljen feleségül venni Máriát, mert ami benne Ilyenek: 1. Szeplőtelen fogantatása, vagyis az
fogantatott, a Szentlélektől vagyon. (Máté I. 20.). áteredő bűntói való mentessége fogantatásának
így aztán József inkább őre, semmint férje lőn első pillanatától fogva. Az erről szóló tan 1854
a Boldogságosnak. A szűzies házaspár később az dec. 8. óta hitágazat 2. Minden személyes bűntől
Augustus római császár által elrendelt népszám és a bűnre való hajlandóságtól való mentessége.
lálás okából Betlehembe ment, hol Mária meg 3. Az isteni malaszttal való teljessége. (Lukacs
szülte fiát, Jézus Krisztust, a világ Megváltóját I., 28.). 4. Örökös szüzessége, melynek értelmé
A fiatal anya a szülés után nyolcadnapra körül ben Mária szűz volt a szülés előtt, a szülés alatt
metéltette s a Mózes által előirt idő leforgásával s a szülés után is szűz maradt 5. Közvetítő sze
a jeruzsálemi templomban bemutatta csecsemő repe az emberi nemzet megváltásának munkájá
jét, amikor is egy Simeon nevű jámbor férfiú ban. E közvetítő szerep azonban nem egyenrangú
karjaira vette s ekként fohászkodott az Isten a Krisztuséval, hanem attól függő és föltétele
hez : «Most bocsásd el, Uram, szolgádat, mert zett. 6. Mennybéli dicsősége,,mely az angyalokét
szemeim látták az Üdvözítőt.)) — Heródesnek, a és szentekét fölülmúlja. 7. Éppen azért nagyobb
zsidók királyának üldözése elől József és Mária tisztelet illeti meg őt, mint az összes angyalokat
a gyermek Jézussal Egyiptomba menekültek, hol és szenteket (Hyperdulia).
Heródes haláláig maradtak. Egyiptom után a
Még nem dogma ugyan, de általános hit a ka
szent család Názáretet választotta állandó lakó tolikusok között, hogy a Boldogságos Szűz Is
helyül. Jézus itt növekedett korban és bölcses tentől nyert különös kegyelemképen, megelőzve
ségben és engedelmes volt szülőinek. A húsvéti a világ végén bekövetkezendő általános löltáünnepekre József és Mária rendesen Jeruzsá madást, mielőtt teste elromlott volna, föltáma
lembe zarándokoltak és amikor Jézus tizenkét dott s testestől és lelkestől fölvétetett a menyesztendős lett, őt is magukkal vitték. (Lukács nyekbe. (Ass%mptio Beatae Mariae Virginis).
II. 42.). Elvégződvén az ünnepek, József és Mária A vatikáni zsinaton (1870) 204 püspök' kérte,
hazafelé indultak, Jézus ellenben Jeruzsálemben hogy ezt a tanítást az Isten fiának és Szűz Má
maradt, mi eleinte annál kevésbbé tűnt föl szü riának nagyobb dicsőségére a zsinat meghatá
lőinek, mert azt hitték felőle, hogy a rokonok és rozza és kihirdesse.
ismerősök közé keveredett. Már egy napi utat
Szűz Mária isten-anyai méltóságának ünnep
tettek meg, amikor keresni kezdették s mivel lésében a keresztény irodalom és művészet ki
hogy nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe. fogyhatatlan s tisztelete talán soha és sehol sem
«És harmadnap múlva ráakadtak a templomban, volt elevenebb, mint nálunk. (Patrona Hun
amint a tanítók közt ült és hallgatta őket Anyja gáriáé). A millennium esztendeje óta (1896) mint
monda neki: Fiam, mért cselekedtél így velünk ? a Magyarok Nagyasszonyá-nak külön nemzeti
íme, atyád és én bánkódva kerestünk téged.» ünnepe is van hazánkban. (Október második va
(Lukács II. 43—48.). Ettől fogva a Szentírás sárnapja.) L. Boldogasszony és Maria tisztelete.
mennél ritkábban emlékezik meg Máriáról. Való
M. a protestánsok elótt is nagy tiszteletben
színű, hogy József már meghalt, mikor Jézus állt és áll, anélkül azonban, hogy a tiszteletére
nyilvánosan tanítani kezdett s Mária teljesen rendelt ünnepeket megtartanák.
visszavonult özvegyi életet ólt Názáretben. Mind Irodalom. Moracci, Bibliotheca Mariana, Roma 1648, 2 kSt.;
amellett jelen volt Krisztus első csodatételénél a Knrz, Mariologie, oder Lenre der katholischen Kirche über
die allerseeligste Jnngfrau Maria, Regensburg 1881; A.
kánai mennyegzön (János II. 1—11.), fölkereste Balogh,
Beatissima V. Maria Mater Dei qua Regina et
fiát Kafarnaumban (Máté XII. 46—47.); ott állott a Patrona Hungarorum, Agriae 1878—75, 2 k6tet: Hasenkereszt tövében a Kálvárián 8 a megfeszített Jé clever, Maria, die Mutter Jesn, in Geschichte und Kunst,
Karlsrnhe 1876; J. Hoppenot, La Bte Vierge dans la tradizus látván anyját és János tanítványát, monda tion,
dans Tart, dans l'áme des saints et dans notre vie,
anyjának: Asszony, ime a te fiad! Majd a ta Brügge 1905.
nítványnak: íme, a te anyád! Es azon órá
2. M., szent, egyiptomi. 12 éves korában el
tól a tanítvány öt magához vette. (János XIX. hagyta szüleit és 17 évi kicsapongó élet után
26—27.). Az Üdvözítő mennybemenetele után Jeruzsálemben megtért. A Jordán folyó partján
csak egyetlen egyszer van még róla szó a Bibliá levő pusztában vezeklett bűneiért Megh. 432.
ban és pedig az Apostolok Cselekedeteiben, amely Emléknapja ápr. 2.
szerint Mária az apostolokkal együtt várta a
3. M., bethániai, Lázár és Márta nővére.
Szentlélek eljövetelét. (I., 14.). Hogy Jeruzsálem
4. M., Kleofás neje, b. Szűz Mária testvére,
ben avagy Jánosnál Efezusban tartózkodott-e el Jakab, József, Simon, Tádé anyja. A kálváriára
hunytáig, hogy mikor halt meg stb., minderről felkísérte Jézust s eltemetéseig ott is maradt.
nincsenek megbízható följegyzéseink.
Húsvét napján drága kenettel ment más aszMivelhogy Mária a Szentlélek ereje által Jézus szonyokkal Jézus sírjához. Emléknapja ápr. 9.
5. M., Szolomé, Zebedeus neje, Jakab (id.) és
Krisztust, az Isten fiát fogadta méhébe és szülte
e világra, azért, mint a keresztény katolikus János apostolok anyja, Jézus unokatestvére, azt
egyház kezdettől fogva hirdette és Nestorius kérte egy alkalommal Jézustól, hogy két fia üljön
ellenkező tanításával szemben az efezusi zsinaton majd Jézus jobbja és balja felől. Jelen volt Jézus
(431) határozottan kijelentette, ő valósággal az kereszthalálán és temetésén. Emléknapja okt 22.
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nak, atyja ellen való lázadásai aggasztották. IV.
Béla Pilis és Pozsega vmegyéket ajándékozta
M.-nak, hogy viszonozza az ország védelmére for
dított költségeit. Nagyon megtörte őt legked
vesebb fiának, Béla hercegnek 1269., majd férjé
nek 1270 máj. 3. történt halála. Kevéssel utóbb
Franciaország 36—40.
Magyarország 1—9.
ő maga is meghalt. Férje mellé temették. Gyer
Luxemburg 41.
Magyarország és a rómaiNagy-Britannia 42.
német császárság 10—13.
mekei: Kunigunda v. Kinga lengyel hercegnő,
Nápoly
48—44.
Magyarország és Ausztria
Margit (idősebb), Anna macsói hercegnő, Kata
Oroszország 45.
14—26.
lin, Erzsébet bajor hercegnő, Konstancia, Ilona,
Portugália 46—48.
Anglia 27—29.
Románia 49.
•Bajorország 30—31.
V. István király, szent Margit és Béla.
Skótország 50—51.
Belgium 82.
6. M., V. István és Kun Erzsébet leánya, 1257
Spanyolország 52—54.
Bolgárország 83.
Svédország 55.
táján született. Apja 1270. fényes kísérettel küldte
Burgund 34.
Etrnria 85.
Nápolyba, már mint Károly (Sánta) herceg felesé
[Magyarország-] 1. M., II. László (megh. gét. 1271 márc. született fiukat a család őséről
1162.) leánya, 1165. Michieli Vitaié velencei dogé Martell Károlynak keresztelték s így Mária lett a
fiának, Miklós arbei grófnak felesége. Élete is magyar Anjouk ősanyja. Anjou I. Károlynak
meretlen.
1285 jan. 6. történt halála után, mivel a trón
2. M., Izsák bizánci herceg és Theodora leánya, örökös, Sánta Károly 1283. az aragoniaiak fog
1143 táján született. A gyönyörű leányt nagy ságába jutott, Mária lett fiának helytartója. JJdbátyja, Manuel görög császár 1156. végén, vagy varának több főtisztségét magyarokra bízta s
a következő óv elején István magyar herceghez folyton összeköttetésben maradt hazájával. Férje
adta férjhez. Pártfogásával IV. István 1162. 1288. végre kiszabadulván, M. nyugodtabban, él
már király lett, öt hónap múlva azonban elvesz hetett családjának. IV. Lászlónak halálával, 1290
tette koronáját s 1164 ápr. 11. meghalt. Felesé szept. 21. magának követelte a magyar trónt
s be is küldötte biztosait a hódolat elfogadá
géről nincsenek adatok.
3. M. nevet viselt Margit, III. Béla leánya, sára ; de a nemzet III. András mellé sorakozott.
<1. Margit, 4.), mint 1186—1204. Angelos Izsák M. 1292 jan. 6. Aixben a magyar koronáról le
mondott fia, Martell Károly javára, s mindent
görög császár felesége.
4. M., II. András és Meráni Gertrúd idősebb elkövetett fia trónrajuttatása érdekében. Fia
leánya, szül. 1203 végén. Ászán János bolgár 1295 aug. 19. táján elhunyván, M. ennek fiát,
cár a Palesztinából hazatérő II. Andrást 1218. Károly Róbertet léptette föl magyar trónkövete
arra kényszerítette, hogy M.-t eljegyezze vele. lőnek és 1300 ápr. 16. beküldte Magyarországba.
így lett M. 1221. a legdicsőbb bolgár cár (1218— Még megérte azt az örömet, hogy unokája csak
ugyan elnyerte a trónt. II. Károly 1309., Mária
1241) felesége. Megh. 1237.
5. M., Laskaris Theodoros nikeai császár és An pedig 1323 márc. 25. hunyt el. Gyermekeik: Mar
géla Anna második leánya. II. András magyar tell Károly, magyar trónkövetelő; Lajos, tonlouse-i
Mrály a Szentföldről 1218. hazatérve, M.-t sze püspök, utóbb szent; Margit, Valois Károly fele
mélyesen jegyezte el 12 éves fiának, IV. Bélá sége ; Róbert, nápolyi király; Berengár-Rajmond;
nak, magával vitte s öt 1220 közepén Bélával Trisztán; Péter gravinai gróf; Fülöp tarentói
össze is házasította és ifjabb királynévá koro herceg; Blanka, Jakab aragoniai király felesége;
náztatta. Az apa és fiú közt kitört viszály idején Eleonóra, II. Frigyes császár felesége; Mária,
ugyan IV. Béla mindent elkövetett, hogy fele előbb Mallorcai Sancho, utóbb Xericai Jakab fele
ségétől elváljon, a pápa azonban a házasságot sége ; Beatrix, ki háromszor ment férjhez; és Já
nem bontotta fel. Néhány hónap múlva Béla az nos durazzói herceg. V. ö. Fraknói, M. síremléke
apósához menekült asszonyt visszavette magá Nápolyban (Areh. Ért 1905. 385—393 1.); u. a.
hoz és boldogan élt feleségével. 8 gyermekük volt M. nápolyi királyné (Budapesti Szemle, 1906.
már, midőn 1241. a mongolok betörtek. Béla M.-t 125. köt.).
a gyermekekkel azonnal Babenberg Frigyes osz
7. M., magyar királynő, szül. 1370., megh. 1395
trák herceghez, majd Spalatóba küldte, hova maga máj. 17. Szülei Nagy Lajos magyar király és
is lement. Szomorú bujdosásuk közben, Klisszában Erzsébet voltak. Nevelői a visegrádi udvarban:
halt meg két gyermekük: Katalin és az idősebb Deméndi László és a küküllei esperes, János. 1379.
Margit s 1242. elején itt született egy leányuk, atyja Nagyszombatban eljegyezte Zsigmondnak,
Margit, a szent. Midőn 1242. márciusában a ta IV. Károly császár második fiának; ugyanekkor
tárok már Trau előtt portyáztak, IV. Béla hajóra ismerték el a lengyel urak a leányág örökösö
szállíttatta Máriát s gyermekeit, hogy szükség dését. Tizenkét éves korában 1382. szabad vá
esetén menekülhessenek; egy hónap múlva azon- lasztással, mint fiút emelték trónra. Székesfehér
han a mongolok távoztak. Ápr. végén vagy máj. várt megkoronázták. A gyermekleány helyett
•elején a király hazatért az elpusztított országba, anyja kormányzott, ki Garay nádor szavát kö
hova a betegeskedő királynő Klisszából csak vette. Horvátországban és Boszniában erős ter
•szept.-ben követte. A rendkívül gondos anya a jesztői voltak az elégedetlenségnek Palisnay s a
politikai életben is résztvett. így pl. 1260 máso két Horváthy. Erzsébet hasztalan eskette újabb
dik felében Béla herceget ő maga vezette be Hor hűségre a dalmát városokat; a királynék körút
vátországba, hogy a rendek hódolatát fogadja, jával együtt hűségük véget ért. M. jegyese, Zsig
de szigorúsága miatt IV. Béla kénytelen volt mond a lengyelek előtt mint német gyűlöletes
vísszahivatni. Főkép legidősebb fiának, István volt; ennek és a különválás vágyának tulajdonít6. M., Szt. Márk anyja, Szt. Barnabás apostol
húga. Emléknapja június 29.
7. M. Magdolna, 1. Magdolna.
Mária, számos uralkodónő és fejedelmi szemé
lyiség neve.
Országok szerint.
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ható, hogy M. 1384. testvére Hedvig javára kény Erdélyt a császárnak, aki ígérte, hogy ki fogja
telen volt lemondani Lengyelországról. Ezután eszközölni a házasság felbontását. Báthory Zsig
M. anyja kívánságára 1385 máj. megbízás útján mond távozása után, 1598 ápr. 16. a rendek fel
házasságra lépett VI. Károly francia király öccsé szólították M.-t az uralkodás átvételére, amit ez
vel, Lajos orléansi herceggel. De Zsigmond kierő teljesített is. Valóságban azonban a császár biz
szakolta, hogy M. 1385 nov. 1. mégis az ő fele tosai kormányoztak. M. hasztalanul sürgette a
sége lett Egybekelésük után rövid időre Kis Ká császárnál, hogy szabadítsa ki e gyűlölt ország
roly nápolyi király lemondásra kényszeritette ból. Ezalatt Báthory Zsigmond megbánva elha
M.-t s magyar királlyá koronáztatta magát Az markodott tettét, Oppelnböl aug. 20. hirtelen Er
1386 f ebr. 7-iM merénylet M.-nak a koronát vissza- délyben termett, ahol a császári biztosokat elfo
szerzé. Nemsokára a délvidék lecsöndesítésére gatta és ismét megragadta az uralmat. M.-val isújabb körútra ment anyjával; azonban Garánál kibékült, sőt szeretetet is tanúsított irányában.
(ma Gorján, Veröcze vm.) a kíséret vitéz, de siker Nemsokára azonban ismét ráunt és Kővárba
telen ellenállása után a Horváthyak fogságába ke küldte. Báthory unokatestvére, Endre bibornok
rültek. Előbb Gomnec, utóbb Novigrád várába vit hajlandó lett volna M.-t nőül venni, aki azon
ték őket, hol M. szemeláttára végezték ki anyját; ban alig várta, hogy visszatérhessen hazájába.
neki magának is attól kellett rettegnie, hogy fér Báthory Zsigmond második lemondása után, 1599
jének kiszabadító kísérletei alatt kioltják életét. ápr. indult el, miközben a pápánál sürgette a há
Végre is Horváthy Pál jún. 4. (1387) megesketve, zasság felbontását, ami aug. 17. meg is történt.
hogy boszút nem áll, szabadon bocsátotta. V. ö. Otthon több házassági ajánlatot visszautasítván,
Márki, M., Magyarország királynéja (Budapest 1607. a halli kolostorba lépett. V. ö. Szádeczky
1885).
Lajos közleményeivel (Századok, 1883. és 1890.
8. M., II. Lajos magyar király felesége, I. Ferdi óvf.).
nánd király nővére, szül. Brüsszelben 1505 szept
[Magyarország és a római-német csá
17. mint Szép Fülöp (I.), kasztiliai király és ürült szárság.] 10. M., V. Károly római-német császár
Janka leánya, megh. Cigalesben 1558 okt. 18. és spanyol király idősb leánya, Miksa német csá
Az 1491. és 1506. kötött örökösödési szerződések szár (II.) és magyar király (I.) felesége (1548 óta),
értelmében 1515 jul. 22. eljegyezték II. Ulászló szül. 1528., megh. 1603 febr. 26. 1563. Pozsony
fiával, Lajossal, akivel 1520 dec. 11. Innsbruck ban magyar királynévá koronázták. Kilenc fia és
ban forma szerint, 1522 jan. 13. pedig valósággal hat leánya volt
megesküdött. 1521 dec. 21. Székesfehérvárt
11. M. Anna, magyar királyné, római-német
magyar, 1522. elején Prágában cseh királynővé császárné, IV. Fülöp spanyol király leánya, szüL
koronázták. Urának 1526 aug. 29. Mohácsnál tör 1606 aug. 18., megh. 1646 máj. 13. III. Ferdi
tént eleste után Pozsonyba ment, ahol erősen buz nánd magyar királyhoz ment nőül 1631 febr. 20.
gólkodott testvére, Ferdinánd megválasztatása ér Magyar királynévá koronázták Pozsonyban 1638.
dekében, aM később helytartójává nevezte ki. Fiai voltak: IV. Ferdinánd és I. Lipót királyok.
1530-ban V. Karoly Németalföld kormányzását
12. M. Eleonóra, magyar királyné, rómaidbizta rá, melyet ügyesen vitt 1556-ig. Ekkor német császárné, II. Károly mantovai herceg
Spanyolországba vonult vissza. V. ö. Juste, M., leánya, a Gonzaga-családból, szül. 1630., megh.
magyar királynő. Fordította Szász Károly (Pest 1686 dec. 5. ÜL Ferdinánd magyar király és
1869); Abrudbányai, M. II. Lajos magyar király német-római császár harmadik felesége 1651
özvegye Németalföldön (Kolozsvár 1913); Ort- ápr. 30. óta. 1655 jún. 6. koronázták magyar ki
vay, Habsburgi M. II. Lajos király neje (Budapest rálynévá Pozsonyban.
1914).
13. M. Terézia, Magyar- és Cselwrszág ki
9. M. Krisztierna, tiroli hercegnő, Báthory rálynője, később római-német császárné, szül
Zsigmond erdélyi fejedelem neje, II. Ferdinánd Bécsben 1717 máj. 13., megh. 1780 nov. 29. Atyja
király testvére. Szül. Grazban 1564 nov. 10., VI. (III.) Károly császár és király, anyja Erzsébet
megh. a halli kolostorban 1621 ápr. 6. Báthory braunschweig-wolfenbütteli hercegné. Minthogy
Zsigmond 1594 követséget küldött Rudolf csá születésekor már meghalt szüleinek egyetlen kis
szárhoz Prágába, melynek vezetője, Bocskay Ist fia, Lipót, atyja, a császár, elfogadtatta a női örö
ván, az uralkodóház egyik leányát megkérte kösödés törvényét Csehországban, az osztrák tar
Báthory számára. A császár választása M.-ra tományokban, Erdélyben, majd 1722. Magyar
esett, akit, midőn a prágai követség 1595 febr. országban is. 1736 febr. 15. Ferenc István lotha27. Grazba ért, ott Carillo Alfonz, Báthory gyón ringiai herceghez ment nőül. Atyjának 1740
tatója kért meg nra számára. Aug. 6. volt a la okt. 20. történt halála, mely öt tette a Habs
kodalom, amelyre hitbérül 100,000 forint értékű burgok monarchiájának uralkodójává, egyszer
ezüst holmit és Fogaras várát kapta férjétől. smind a legsúlyosabb viszonyok és megpróbál
Azonban csakhamar nagy csalódás érte. Báthory tatások közé sodorta. Mindjárt uralkodása ele
t. i., aki a legcsekélyebb vonzalmat se érezte neje jén a legtöbb európai hatalmasság megtámadta
iránt, akit sohse ismert, lelkifurdalást kezdett a pragmatica sanctiót és M. Terézia örökségét. M.
érezni, mert állítólag tehetetlennek érezte magát. Terézia, jogára támaszkodva, visszautasította II.
Mindenképen meg akart szabadulni nejétől és az Frigyes ajánlatait, ki szövetségét helyezte kilá
országot a császárnak átadva, papi pályára óhaj tásba, ha a magyar királynő átengedi neki Szilé
tott lépni. M.-t Kővárba száműzte, ahol a szegény zia egy részét. Az elutasító válaszra a porosz
nő a legkínosabb napokat töltötte. 1597 dec. 23. király gyors és szerencsés támadással felelt
Báthory Oppeln és Katibor hercegségekért átadta Minthogy ugyanakkor a bajor választó francia
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segítséggel megtámadta Csehországot ós Felső- fogva saját királyi hatalmából léptette életbe. A
Ausztriát, a nápolyiak és spanyolok pedig az olasz jezsuita-rend eltörlése lehetővé tette a tanul
birtokokat, a Habsburgok ősi monarchiája a leg mányi alap megteremtését és az egész magyar
nagyobb veszélyben forgott. M. Terézia ekkor, az iskolaügy újjászervezését a «Ratio Educationis»
•örökös tartományokban már nem érezvén magát értelmében. Egyetemünk, melyet jezsuita-inté
biztosságban, Pozsonyban tartózkodott, hol 1741 zetből ő változtatott igazi, teljes főiskolává, és
jún. 25. ünnepélyesen megkoronáztatta magát melyet Nagyszombatból ö helyezett át Budára,
Szt István koronájával. 1741 szept. 11. a várba méltán tiszteli benne második megalapítóját. Bi
magához hivatta a főnrakat s követeket és sze rodalmának szembetűnő fellendülése tette lehe
mélyesen adta elő birodalmának és családjának tővé, hogy azt békés úton, tisztán diplomáciai
szomorú helyzetét. A magyar urak egy szívvel lépésekkel nagyobbítsa. Lengyelország első fel
lélekkel felkiáltottak: damus vitám et sangui- osztása alkalmával Galíciát és Lodomeriát csa
nemtés nagy sereget állítottak ki M. Terézia jogai tolta a monarchiához Magyarország régi jogi
nak védelmére. A királynő e lépésével elérte azt, igényei alapján, de csak a 13 szepesi várost kap
hogy a magyar felkelés csakhamar kiűzte az csolta vissza az anyaországhoz. 1775-ben pedig
ellenségeket az örökös tartományokból, sőt Ba Bukovinát engedte át neki a porta. Ily módon te
jorország legnagyobb részét is elfoglalta. II. Fri rület és népesség dolgában teljes kárpótlást nyert
gyes ellen nem folyt oly szerencsésen a harc: az Szilóziáért és a monarchia, bár békés politikát
1742 végén kötött békének Szilézia legnagyobb folytatott, tán soha sem örvendett nagyobb tisz
része volt az ára. Végeredményben azonban, bár teletnek az európai hatalmak sorában, mint az ő
az elűzött bajor választó elnyerte a római-német uralkodásának végső szakaszában, minek legszi
császári koronát, már 1742 eleje óta ismét bizto lárdabb alapja az volt, hogy M. alatt a viszony
sítva volt a monarchia f enmaradása és M. Terézia az uralkodó és a nemzet közt Magyarországon a
kölcsönös bizalom természetes talaján nyugodott.
uralma.
Az 1748. bekövetkezett békesség idején M. Te «Jó magyar vagyok, szívem tele van hálával e
rézia fölemelte a katonaság létszámát, nagyobb és nemzet iránt», — írta 1778., midőn elrendelte a
állandó adót vetett kis a cseh és osztrák rendeket három bánsági vmegyének visszacsatolását. Erre
lemondatta addig élvezett alkotmányos kiváltsá vezetendő vissza a Szt. István-rend alapítása és
gaik nagy részéről, úgy hogy ott már akkor tel a nemesi testőrség felállítása. Az iskola- és neve
jesen államivá vált a közigazgatás. A különböző lésügy szervezése, a jobbágyság állapotának javí
hatóságok ős kancelláriák fölé mint legfőbb köz tása, az Alföldön nagy mórtékben folyó betelepí
igazgatási fórumot az államtanácsot (Staatsrath) tés, Fiume városának és kerületének a király
rendelte 1760. Magyarországon azonban, melynek sághoz csatolása — máig is kiható tanujelei vol
alkotmánya teljes épségben fenmaradt, csak a tak a királynő anyai gondoskodásának. Bár a
hadi adó emelésére voltak bírhatók a rendek. Az magyar alkotmány sok pontban korlátozta, azt
•egységesített örökös tartományok megerősödése, élete végéig teljesen érvényben hagyta és céljait
valamint a Franciaországgal, Oroszországgal és annak keretén belül, királyi előjogainak felhasz
Szászországgal kötött szövetségek 1756. kancel nálásával igyekezett elérni. Nem is kétséges, hogy
lárja gr. Kaunitz Vencel biztatására arra bátorí uralma a rendek nagy részénél valóban népszerű
tották M. Teréziát, hogy újabb háborúba bocsát volt. Mindamellett nem lehet tagadni ama tör
kozzék II. Frigyes ellen, Szilézia visszaszerzése téneti felfogásnak alaposságát sem, mely éppen
végett. Bár e háború az örvény szélére juttatta a az ő korában, részben az ö személyében látja a
nagy porosz királyt és országát, M. Terézia még magyar főnemesség elnémetesedésónek eredetét.
sem érhette el célját Szövetségesei elhagyták, A magyar urak sokkal inkább tartózkodtak Bécs
segélyforrásai kimerültek, úgy hogy 1763., hét évi ben és az udvar körül, mint azelőtt, gyakran
harc után, az előbbi birtokáüapot alapján kötötte összeházasodtak a cseh és osztrák családokkal,
meg a hubertsburgi békét. Azontúl nem volt a az idegen nyelv és erkölcs mindinkább hódított
bókének buzgóbb szószólója, mint ő s 1772. csak körükben. Akiket az általa alapított Teréziákénytelen-kelletlen egyezett bele Lengyelország numban (1. o.) vagy a katonai akadémiában ne
veltek, ifjúkoruktól fogva megszokták, hogy az
• felosztásába.
Uralkodásának utolsó békésebb két évtizede uralkodó és az egész monarchia szolgálatának
alatt minden gondját országai jólétére fordította. szenteljék erejöket. Bár a Mrálynő fentartotta a
Mindenki meg volt győződve az egyházi és a magyar hatóságok törvényes önállását, tényleg
rendi viszonyok gyökeres átalakításának szüksé minden fontosabb újításnál az örökös tartomá
géről, elsősorban a császárnő fia, József császár nyok példája szolgált útmutatóul, úgy hogy a
sürgette azokat. Ettől azonban a tapasztalt, a régi magyar kancellária egyszerűen átvette vagy át
hez, különösen egyházához buzgón ragaszkodó dolgozta az ott készült munkálatokat. De az is
királynő visszariadt. Az ellentét közte és fia közt bizonyos, hogy a legtöbb magyar úr teljes jóhisze
' minden kérdés felvetésénél igen élesen megnyilvá műséggel szolgálta az uralkodót abban a meg
nult. Csak ott vetette latba M. Terézia egész tekin győződésben, hogy az ország javának előmozdí
télyét az újítások érdekében, ahol valóban humá tására nézve nincs jobb mód, mint a királynő
nus célok eléréséről volt szó. A népnevelés rend határozatainak végrehajtása. Ha pedig a királyi
szeresítése, a tortúra eltörlése és a jobbágyság politika valóban ellenkezett a rendi alkotmány
sorsának könnyítése az ő érdeme. Az úrbér szabá érdekével, úgy maguk a főurak szegültek legerő
lyozását, minthogy a magyar országgyűlés 1764. sebben ellene, mint azt az 1764—65-iki ország
ellenezte arra vonatkozó törekvésoit, 1769-től gyűlés története bizonyítja. M. politikája Magyar-
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ország anyagi érdekei szempontjából határozottan
19. M. Jozefa, osztrák főhercegnő, magyar
kártékony volt. Ó ugyanis azon meggyőződésből kir. hercegnő, György szász király ifjabbik
indulván M, hogy Magyarország, a nemesség adó leánya, szül. Drezdában 1867 máj. 31. Ottó fő
mentessége miatt, nem járul erejéhez képest a herceg neje lett 1886 okt. 2. 1906 nov. 1. óta
monarchia közös kiadásainak fedezéséhez, a sú özvegy. Gyermekei: Károly Ferenc József fő
lyos adó alatt nyögő osztrák tartományok iparát herceg, trónörökös (1. Károly, 10.) és Miksa Jenő
s kereskedését teljes erővel gyámolította a ma Lajos főherceg (szül. 1895 ápr. 13.).
gyar érdekek ellenében. Vámpolitikai rendszere
20. M. Karolina, osztrák főhercegnő, magyar
Ausztriának gyarmatává sülyesztette hazánkat. kir. hercegnő, Károly főherceg, hadvezér leánya,
Tizenhat gyermeke volt, kiknek nevelésére igen szül. Bécsben 1825 szept. 10., megh. Badenben
nagy gondot fordított. Köztük volt II. József, (Bécs m.) 1916 júl. 17. Bajner főherceg felesége
II. Lipót, Ferdinánd modenai uralkodó herceg, lett 1852 febr. 21. Házassága gyermektelen volt
Miksa kölni választó, Mária Krisztina főher
21. M. Krisztina, spanyol királyné, 1. Mária, 54.
cegnő, Albert szász-tescheni herceg neje, Mária
22. M. Terézia, osztrák főhercegnő, magyar
Antoinette francia és Mária Karolina nápolyi kir. hercegnő, Albrecht főherceg leánya, szül.
királyné. M. a dinasztia jelenleg élő tagjainak Bécsben 1845 júl. 15. Fülöp -württembergi her
ősanyja, tőle veszi eredetét a Habsburg-LotJut- ceg felesége lett 1865 jan. 18. Legidősebb fia :
ringiai ház. Maga egyik vallásos följegyzésében Albrecht württemb. trónörökös (1. Albrecht, 24.).
igy jellemzi magát: «Egyházi, vallási, törvényes
23. M- Terézia, osztrák főhercegnő, magyar
dolgokban, gyermeknevelésben, méltóságom fen- kir. Jiercegnő, Miguel braganzai herceg és por
tartásában nem tudom bűnömet. De vádolom tugál trónkövetelő leánya, szül. Kleinheubachmagamat elfeledett hibáimórt és bűneimért. Isten ban 1855 aug. 24. Károly Lajos főherceg har
előtt bűnösnek vallom magamat az életemben madik felesége lett 1873 júl. 23., özvegy 1896 máj.
nagyravágyás miatt viselt háborúkért, irigység, 19. óta. Gyermekei: M. Annunciáta (1. Mária,
harag, lomhaság, elpuhultság, a szent gyónás el 15.) és Erzsébet Amália főhercegnő (szül. 1878),
hanyagolása miatt, azért, mit felebarátom ellen ki 1903 óta Liechtenstein Alajos herceg felesége.
szóval vétettem, szeretet hiánya miatt.» — Em
24. M. Terézia, osztrák főhercegnő, magyar
lékszobrai közül nevezetesebb a bécsi, Zumbusch kir. hercegnő, Károly Szalvátor főherceg leg
müve és a pozsonyi, ladrusz János alkotása idősebb leánya, szül. Alt-Bunzlauban 1862 szept.
(1897). V. ö. Ameth, Geschichte Marié The- 18. Károly István főherceg felesége lett 1866
resias, 10 köt.; Marczali, M. Terézia; Duc de febr. 28. Gyermekeit 1. Károly, 9.
Broglie, Prédéric II. et Marié Theresia, 2 köt.;
25. M. Terézia, bajor királyné, L Mária, 31.
Kolinovics Gábor, Nova Ungariae periodus(1790);
26. M. Valéria, osztrák főhercegnő, magyar
Marié Theresias Briefe, 4 köt, kiadta Ameth; kir. hercegnő, I. Ferenc József magyar király
Wolf, Aus dem Hofleben M. Th.; de Willer- és osztrák császár ifjabbik leánya, szül. Budán
mont, Marié Thérése (2 köt, 1895); Zudedineck- 1868 ápr. 22. Magyar nevelésben részesült s egyik
tanítója Rónay Jácint püspök volt. 1890 júL 31.
Südenhorst, M. Th. (1905).
[Magyarország és Ausztria.] 14. M. Anna nőül ment Ferenc Szalvátor főherceghez. Gyer
Karolina Pia, magyar királyné, osztrák csá mekeit 1. Ferenc Szalvátor.
[Anglia.] 27.1.M., a Katolikus vagy Vérengző,
szárné, I. Viktor Emánuel szardíniái király
leánya, szül. 1803 szept 19., megh. Prágában angol királynő (1553—58), VIII. Henrik király
1884 máj. 4. V. Ferdinánd magyar király és és Aragóniái Katalin leánya, szüL 1516 febr. 18.,
osztrák császárhoz ment nőül 1831 f ebr. 27. Nagy megh. 1558 nov. 17. Mikor atyja anyjától elvált
része volt férjének 1848 dec. 2-iM lemondásában és Boleyn Annát vette nőül, törvénytelennek
s vele együtt vonult Prágába. Gyermekei nem nyilvánították, de 1544. újból visszakapta trón
öröklési jogát Öccsének, VI. Eduárdnak halála
voltak.
' 15. M- Annunciáta, osztrák főhercegnő, ma után 1553 aug. Ghray Johannát, kit az örökösé
gyar királyi hercegnő, Károly Lajos főhercegnek nek jelölt, a Towerbe záratta és maga lépett az
és harmadik nejének, Mária Terézia, braganzai angol trónra. Pőtörekvése az volt, hogy a kato
hercegnőnek leánya, szül. Reichenauban 1876 likus hit és egyház uralmát visszaállítsa Angliá
júl. 31. A Mária Terézia nemesi hölgyalapítvány ban és véres üldözést indított a protestánsok
ellen. 1554-ben kivégeztette Gray Johannát fér
apátnője Prágában.
16. M. Dorottya, osztrák főhercegnő, magyar jével Dwdley-yA és Suffólk herceggel együtt.
Tár. hercegnő, József főherceg legidősebb leánya, 1554 júl. nőül ment II. Fülöp spanyol királyhoz,
császár fiához. Ezután még heveseb
szül. Alcsuton 1867 jún. 14 Magyar nevelésben V. Károly
üldözte a protestánsokat és sok főpapjukat
részesült s nagy érdemeket szerzett a Tanítónők ben
el a máglyán, köztük 1556. Graumer
és Nevelőnök Menedékházának megalapításával, égettette
érseket. 1557-ben a franciákkal háborúba ke
melyet a nevét viselő egylet tart fenn. 1896 férj veredett, melynek folyamán az angolok elvesz
hez ment Fülöp orléansi herceghez. Házassága tették Calaist (1558 jan. 7.). M. élete végén bús
gyermektelen.
komorságba esett V. ö. Zimmermann, Marié die
17. M. Henrietta, belga királyné, 1. Mária, 32. Katholische (Freiburg 1890); Stone, History of
18. M. Immaktdáta, osztrák főhercegnő, ma Mary L, queen of England (London 1901).
gyar királyi hercegnő, II. Ferdinánd nápolyi ki
28. M., angol királyné, IV. Alfonz modenai
rály leánya, szül. 1844 ápr. 14., megh. 1899 febr.
18. Károly Szalvátor főherceg felesége lett 1861 herceg leánya, szül. 1658 okt. 5., megh. 1718máj. 17. Jakab yorki herceg (a későbbi II. Jakab
szept. 19. Gyermekeit 1. Károly, 8.

Mária

— 407 —

Mária

angol király) második felesége lett 1672. Nagy Toscana) királyává tettek. Férje halála után
befolyással volt férjének katolizáló politikájára. 1803. kiskorú fia, Károly nevében vezette a kor
1688 jún. 10. született fia, Jakab (az idősebb mányt 1807-ig, amikor Napóleon Etruriát a fran
pretendens), kinek születése nagyban hozzájárult cia birodalomhoz csatolta. Ezután Spanyolország
ahhoz, hogy II. Jakabot protestáns alattvalói ban, Pármában, majd Nizzában élt. 1811-ben Na
trónjától megfosztották. Férjét a száműzetésbe is póleon kolostorba záratta, honnan 1814. szaba
követte s annak halála után továbbra is a francia dult ki. A bécsi kongresszus fia számára Lucca
udvar kegydijából élt Saint-Germainben. V. ö. hercegséget juttatta. IX. Pius pápa 1876. a boldo
gok közé avatta.
Haile, Mary of Modena (London 1905).
[Franciaország.] 36. M. (Medici), francia
29. II. M., angol királynő, II. Jakab király
idösebbik leánya, szül. 1662 ápr. 30., megh. 1695 királyné, I. Ferenc toscanai nagyherceg leánya,
jan. 7.1677-ben unokatestvéréhez, Orániai Vil szül. Firenzében 1573 ápr. 26., megh. Kölnben
moshoz, Németalföld helytartójához ment nőül. 1642 júl. 3. IV. Henrik francia király máso
Férjét e rokonsága révén hivták meg 1688. az dik felesége lett 1600 dec. 16. Férjének meg
elégedetlen angolok II. Jakab ellen. A dicsőséges gyilkoltatása után, 1610 máj. 13., ő vette át kis
forradalom után a parlament M.-nak is királyi korú fia.XZTJ. Lajos helyett Franciaország kor
jogokat juttatott, de ő az uralkodást teljesen át mányát. A hatalmaskodó főnemességgel szemben
engedte férjének, III. Vilmosnak s csak mint nehéz helyzete volt Kezdetben olasz kegyencére,
annak helyettesítője szerepelt. Gyermekei nem Concinire hallgatott, kit 1614. d'Ancre marquisvá
voltak. 1689—93-ig terjedő Emlékiratait Döb- nevezett ki. Ezt 1617 ápr. 24. a fiatal király ke
ner adta ki (Leipzig 1886). V. ö. Nippold, Die gyeltje Luynes megölette, M.-t pedig Bloisba
Eegierung der Königin Mary Stuart (Hamburg száműzette. Innen 1619 febr. 22. menekült meg s
fiával ki is békült, de az udvarba csak Luyne3
1895).
[Bajorország.] 30. M. Friderika Franciska, halála után, 1621 dec. 14. tért vissza. Ezután
bajor királyné, Vilmos porosz herceg leánya, (1624) Richelieu bíboros szorította ki a hatalom
szül. 1825 okt 15., megh. Hohenschwangauban ból s M.-nak minden igyekezete hiábavaló volt,
1889 máj. 17. Miksa bajor trónörököshöz ment hogy gyűlölt ellenfelét megbuktassa. 1631 júl.
férjhez 1842 okt. 12., ki 1848. lépett a bajor Brüsszelbe kellett menekülnie, hol 1638-ig tar
trónra II. Miksa néven és 1864 mára 10. halt tózkodott. De Richelieu innen is távozásra kény
meg. Fiai, II. Lajos (megh. 1886) és Ottó (leté szeritette s M. 1641 okt. Kölnbe vonult, hol nagy
tetett 1913.) királyok elmebajba estek. M. 1874 nélkülözések közt élt és halt meg. Parisban ő
építtette a Luxembourg palotát. Életének viszon
a katolikus hitre tért.
31. M. Terézia, bajor királyné, Ferdinánd tagságos mozzanatait Rubens örökítette meg egy
modenai herceg leánya, szül. 1849 júl. 2. Lajos nagyszerű képsorozatban, mely a Louvreban lát
bajor herceghez ment nőül 1868 febr. 20., ki 1912 ható. V. ö. Pavie, La guerre entre Louis XIII. et
dec. 12. Bajorország régense, 1913 nov. 5. pedig Marié de Medicis (Paris 1899); Zeller, Louis XIII,
Marié de Medicis, Richelieu ministre (u. o. 1899);
királya lett III. Lajos néven.
[Belgium.] 32. M. Henrietta, belga királyné, Lord, The regency of Marié de Medicis (London
József főhercegnek, Magyarország nádorának 1904).
37. M. Terézia, francia királyné, IV. Fülöp
leánya, szül 1836 aug. 23., megh. Spaaban 1902
szept. 19. Lipót belga trónörököshöz ment férj spanyol király idösebbik leánya, szül. 1638 szept.
hez 1853 aug. 22., ki 1865 dec. 10. II. Lipót 10., megh. Versaillesban 1683 júl. áO. Az 1659-iki
néven Belgium trónjára lépett. Gyermekeit 1. pireneusi béke értelmében 1660. XIV. Lajos
francia királyhoz ment nőül, de örökösödési igé
Lipót, 24.
[Bolgárország.] 33. M. Lujza, bolgár feje- nyeiről le kellett mondania. Jószívű és igényte
delemné, Róbert pármai herceg legidősebb leánya, len nő volt, ki megadással viselte sorsát, mely
szül. 1870 jan. 17., megh. 1899 jan. 19. Ferdi kicsapongó férje oldalán osztályrészéül jutott.
nánd bolgár fejedelem felesége lett 1893 ápr. 8., Egyetlen gyermeke volt Lajos dauphin.
kitől négy gyermeke született. L. ezeket Ferdi
38. M. Leszczynska, francia királyné, Lesznánd, 18.
czynski Szaniszló lengyel király, később lotha[Burgund.] 34.M.,burgundi hercegnő,~Msrész ringiai herceg leánya, szül. 1703 jún. 23., megh.
Károly burgundi herceg leánya és örököse, szül. Versaillesban 1768 jún. 24. Atyja kitűnő nevelés
Brüsszelben 1457 febr. 13., megh. 1482 márc. 27. ben részesítette, s rósztvett annak hányatott éle
Atyja halála után 1477. reá szállott a gazdag tében. 1725 szept. 6. egybekelt a nála 7 évvel
burgundi örökség, s hogy XL Lajos francia király fiatalabb XV. Lajos francia királylyal. Bár há
zaklatásaitól meneküljön, 1477 aug. 18. III. Fri zasságukból tíz gyermek született, még sem volt
gyes császár fiához, Miksához ment nőül. Há boldog, mert férje Pompadour asszony kedvéért
zassága boldog, de rövid volt, mert öt év múlva őt elhanyagolta és mellőzte. Eletét néhány meg
baleset következtében elhalt. Fia volt Szép Fü hitt barátja körében ájtatoskodások és jótétemé
löp (1. Fülöp, 18.', leánya pedig Margit (1- Mar nyek gyakorlása közt töltötte. V. ö. de Nolhac,
git, 13.).
La reine Marié Leczinska (Paris 1900) és Louis
[EtruriaJ 35. M. Lujza, etruriai királyné, XV. et Marié Leczinska (u. o. 1902).
IV. Károly spanyol király leánya, szül. Madrid
39. M. Antoinette, francia királyné, Lothaban 1782 júl. 6., megh. Luccában 1824 márc. 13. ringiai Ferenc császár és Mária Terézia magyar
Ferdinánd pármai herceg fiához, Lajoshoz ment királynő legifjabb leánya, szül. 1755 nov. 2.,
nőül 1795., kit a franciák 1801. Etruria (a régi megh. Parisban 1793 okt. 16. 1770 máj. 16.
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férjhez ment XV. Lajos unokájához, Lajos dau- kor ez 1811 márc. 20. a várva-várt trónörököst,
phinhez (a későbbi XVI. Lajoshoz). Már kezdettől II. Napóleont (1. o.), a római királyt szülte. Férjé
fogva népszerűtlen volt új hazájában osztrák nek későbbi bukását és szerencsétlen sorsát rész
származása és mulatni vágyó természete miatt, vétlenséggel nézte. Nem követte öt sem Elbára,
bár jószívű és tiszta erkölcsű nő volt. 1774-ben sem Szt. Hona szigetére. A bécsi kongresszus
lépett trónra férje, s M. ezután is, nem törődve Barma, Biacenza és GuastaUa hercegségeket jut
az ország nyomoruságával, pazarlásaival még tatta neki, melyeknek kormányát 1816 ápr. fog
jobban maga ellen ingerelte a közvéleményt. Na lalta el. Fiát Bécsben hagyta és keveset törődött
gyon sokat ártott jó hírnevének a hírhedt neveltetésével, ő meg még Napóleon életében sze
nyakékper (1. o.), melyben azonban teljesen ár relmi viszonyt kezdett főudvannesterével, Neiptatlan volt. A nemzetgyűlés összeillése óta (1789) pergÁdám Albert gróffal, kivel aztán 1821. mormég gyűlöltebb lett a nép előtt, mert neki tulaj ganatikus házasságra is lépett. E házasságából
donították az udvar összes reakcionárius intéz született fla, Vilmos később a Montenuovo (1. o.)
kedéseit, melyek az alkotmányosság ellen irá hercegi címet kapta. Reakciós uralma ellen két
nyultak. Már 1789 okt. 5—6. éjjelén komoly ízben is felkelés támadt Pármában, mely halála
veszélyben forgott élete, mikor a párisi nép után ismét a Bourbonokra szállott V. ö. Relfert,
VersaÚlesba nyomult, Parisban pedig állandóan Marié Luise, Erzherzogin von österreich, Kaiki volt téve a nép gúnyolódásainak és szidalmai serin der Franzosen (Wien 1873); E. Wertheimer,
nak (Madame Vétó). 1791 jún. ő is résztvett Die Heirat der Herzogin Marié Luise mit Napó
férje szerencsétlen kimenetelű menekülésében. leon I. (u. o. 1882); Imbert de Saint-Amand,
1792 aug. 20. családjával együtt a nemzetgyűlés Marié Louise (Paris 1885—86, 4 rész); Mosson,
termébe menekült a Tuileriákat ostromló nép L'impératrice Marie-Louise (u. o. 1902); Méneval,
elől. Ezután a Temple-ba, vitték az egész királyi Marié Louise et la Cour d'Autriche. Entre les
családot, hol M.-t 1792 elválasztották férjétől. deux abdications 1814—15 (u. o. 1908).
1793 júL 3. elszakították tőle gyermekeit, aug.
[Luxemburg.] 41. M. Adelheid, Luxemburg
1. pedig a Templeből a Conciergerie fogházba nagyhercegnője, Vilmos nagyherceg legidősebb
vitték. Itt oly embertelenül bántak vele, hogy leánya, szül. Berg kastélyban 1894 jún. 14.
rövid idő alatt megőszült s a sok sírástól majd Minthogy szüleinek fiúgyermeke nem volt, az
nem megvakult A halálát sürgető jakobinusok 1907 ápr. 16-iki családi határozat értelmében
követelésére 1793 okt. 14 a forradalmi törvény Luxemburg trónörökösnője lett. A trónt atyja
szék elé állították. A szerencsétlen asszony itt halála után 1912 febr. 25. foglalta el, de néhány
nagy lelki nyugalommal védekezett és felhábo hónapig még anyja, Mária Anna braganzai
rodva utasította vissza az ellene emelt gyaláza hercegnő gyámsága alatt állott. 1912 jún. 14.
tos vádat. Halálra ítélték s okt. 16. déltájban nagykorú ós önálló uralkodó lett s négy nap
vitték a vesztőhelyre egy kétkerekű kordén a múlva letette az alkotmányra az esküt.
tömeg gúnyolódásai közt. M. nagy lelki nyugal
[Nagy-Britannia.] 42. M. (Mary), Nagymat tanúsított utolsó óráiban és bátran halt Britannia királynéja, Teck Ferenc herceg
meg. Holttestét a St. Madeleine temető mész leánya, szül. Kensington-palotában 1867 máj.
gödrébe dobták. 1815-ben meglevő maradványait 26. Atyja Sándor württembergi hg. és Bhédey
a saint-dénisi sírboltba vitték, hol díszes sír Klandina grófnő morganatikus házasságából
emléket emeltek sírja fölé. V. ö. Madame Cam- származott s így M. azon kevés uralkodók
pan, Mómoires sur la vie privée de Marié An- egyike, kik magyar vérből származtak. Előbb
toinette (Paris 1891, új kiad.); de Nolhac, La VII. Eduárd idősebbik fiának, Albertnek volt a
reine Marié Antoinette (1898, 8. kiad.); de la jegyese 1892., majd ennek halála után a király
Bocheterie, Marié Antoinette (1905, 3. kiad., ifjabb fiához, György yorki herceghez (a jelen
németül is); Lescure, Marié Antoinette et sa f a- legi V. György királyhoz) ment nőül 1893 júl.
mille, d'aprés les nouveaux documents (1888, 5. 6. Gyermekeit 1. György, 14.
kiad.); Brunier, Marié Antoinette, Königin von
[Nápoly.] 43. M. Karolina, nápolyi királyné,
Frankreich und Navarra (Wien, 1903—1905, 3 1. Karolina, 4.
rész); Lenotre, La captivité et la mórt de Marié
44. M Zsófia Amália, nápolyi királyné, Miksa
Antoinette (1902,2. kiad.); Tourneux, Marié An bajor herceg leánya, szül. Possenhofenben 1841 okt.
toinette devantrhistoire(1901,2köt, bibliográfia). 4. Erzsébet királynénk testvérhúga volt s 1859
Levelezésének egy részét Arneth és Geffroy adták febr. 3. nőül ment II. Ferdinánd nápolyi király
ki (Paris 1873—74 3 köt), teljes és hiteles kiadá fiához, Ferenc trónörököshöz, ki néhány hónap
sát pedig de la Rocheterie és de Beattcourt bocsá múlva (máj. 22.) II. Ferenc néven lépett a trónra.
tották közre (Paris, 1895—96, 2 köt).
Férjével együtt résztvett Gaeta hősies védel
40. M. Lujza, francia császárné, II. Ferenc mében, majd a kapituláció után (1861 febr. 13)
római-német császár és magyar király legidő azzal együtt Rómába ment. 1870-ben Bajor
sebb leánya, szül. Bécsben 1791 dec. 12., megh. országba, innen később Neullybe költözködött.
Pármában 1847 dec. 17. Napóleon császár, mi Férje 1894 dec. 27. halt meg; házasságuk gyer
után első feleségétől, Jozefintöl elvált, őt sze mektelen volt.
[Oroszország.] 45. M. Feodorovna, orosz
melte ki feleségének. M., bár nem szívesen, de
a politikai kényszernek engedve, beleegyezett e cárné, férjhez menetele előtt Dagmar dán her
házasságba s 1810 ápr. 2. Parisban egybekelt cegnő, IX. Keresztély dán király leánya, szül.
Napóleonnal. A császár rendkívül gyengéden bánt Kopenhágában 1847 nov. 26. Férjhez ment 1866
vele s még nagyobb lett a szeretete M. iránt, mi nov. 9. Sándor orosz trónörököshöz, aki később

Mária

-

409

—

Mária

III. Sándor néven cár lett (megli. 1894 nov. 1.). szül. 1542 dec. 7., megh. Fotheringay várában
Férjhez menetelekor áttért az ortodox vallásra. 1587 febr. 8. Atyját hét napos korában vesztette
ei s a trónra jutva anyjának gyámsága alatt
Elsőszülött fla: II. Miklós orosz cár (1. o.).
[Portugália.] 46. I. M-, Portugália király volt VHI. Henrik angol király még gyermek ko
nője (1777—1816), József portugál király leánya rában el akarta jegyezni kis fiával, VI. Eduárd
<megh. 1816). Nagybátyjához, Péterhez ment nőül dal, de M.-nak katolikus érzületű anyja vissza
1760., ki vei megosztotta az uralkodást, mikor atyja utasította ezt az ajánlatot s őt a francia udvarba
halála után 1777 febr. a trónra lépett. Első dolga küldötte nevelés végett. Itt 1558 ápr. 24. Ferenc
volt, hogy a felvilágosodott Pombal minisztert dauphin (a későbbi II. Ferenc francia király)
elbocsátotta és perbe fogatta. Férjének halála felesége lett. De férjét már 1560 dec. 5. elvesz
után az elmebaj annyira erőt vett rajta, hogy tette s minthogy anyja is meghalt időközben,
1799. fla, János (a későbbi VI. János) vette át vissza kellett térnie Skótországba (1561 aug.),
helyette az uralkodást.
hogy annak uralmát átvegye. M. nem érezte jól
47., II. M. da Glória, Portugália királynője magát a hatalmaskodó kálvinista főnemesek közt
(1834—53), I. Dom Pedro, brazíliai császár leánya, és Erzsébet angol királynőt is ellenségévé tette
szül. Rio de Janeiróban 1819 ápr. 4., megh. Lisz- azáltal, hogy még Katolikus Mária halála utón
szabonban 1853 nov. 15. Nagyatyjának, VI. Já (1558) felvette az angol királynői címet. Hogy
nosnak halála után, miután atyja is lemondott a magának támaszt szerezzen, 1565 júl. 29. nőül
portugál trónról, 1826 máj. 2. Portugália király ment unokatestvéréhez, a kat. vallású Darnley
nőjének kiáltották ki s eljegyezték nagybátyjá Henrik lordhoz. De ez is M. ellenségeihez csatla
val, Dom Miguel herceggel. 1828 nyarán jött át kozott s annak olasz származású titkárát, Riccio
Európába, de mivel Dom Miguel ezalatt magá Dávidot, kire alaptalanul féltékeny volt, M. szeme
hoz ragadta a királyi hatalmat, M. 1829 okt. láttára meggyilkoltatta (1566 márc. 9.). Ez a bor
ismét Braziliába távozott. Csak miután Dom zasztó esemény M.-t teljesen elidegenítette férjé
Miguelt angol és francia segítséggel végleg el től. Nemsokára ezután született (1566 jún. 19.)
űzték, jött ismét vissza s 1834 szept. 24. átvette M.-nak fia, VI. Jakab (később I. Jakab néven
az uralkodást. Először Ágost leuchtenbergi her angol király). M. bizalmát és kegyeit most Bothceghez ment nőül, de ez már két hónapi házas well gróf nyerte meg, ki néhány nemessel össze
sága után meghalt 1835 márc. 28. Egy év múlva esküdött Darnley meggyilkolására. Az összeeskü
(1836 ápr. 9.)Koburg-Koháry Ferdinándherceg vők Darnleyt egyik edinburghi házában, hol be
felesége lett, kitől négy fia és két leánya szüle tegen feküdt, megfojtották, azután légbe röpítették
tett. A trónon legidősebb fla, V. Péter követte.
a házat (1567 febr. 10.). Hogy M.-nak volt-e része
48. M. Pia, portugál királyné, II. Viktor Emá férjének meggyilkoltatásában, azt mai napig sem
nuel szardíniái király ifjabbik leánya, szül. To sikerült bebizonyítani. A közvélemény Bothwellt
rinóban 1847 okt. 16., megh. Stupüügi-kastély- tartotta a gyilkosnak, bár a bíróság őt hivata
ban (Piemont) 1911 júl. 5 . 1 . Lajos portugál ki losan felmentette a vád alól. M. ekkor szerel
rály felesége lett 1862 szept. 17. s kezdetben métől elvakíttatva azt a végzetes hibát követte
nagy népszerűségnek örvendett a portugál nép el, hogy szinleg elraboltatta magát Bothwell ál
nél. 1889-ben özvegységre jutott, 1908. megérte tal s miután az nejétől elvált, vele Holiroodfiának, Károly királynak és unokájának, Lajos ban máj. 15. megesküdött. A skót főnemesség
Fülöp trónörökösnek meggyilkoltatását. 1910 erre felkelésben tört ki, Bothwell elmenekült,
okt. másik unokáját, II. Mánuelt űzte el a for a seregétől cserben hagyott M. pedig kény
radalom ff M. Olaszországba menekült sógornő telen volt megadni magát a felkelőknek, kik
jéhez, Margit özvegy királynéhoz, kinek egyik őt Lochleven várába vitték. Itt 1567 júl. arra
kastélyában meg is halt
kónyszerítették, hogy kiskorú fiának, Jakabnak
[Románia.] 49. M., román királyné, Albert javára mondjon le. M. azonban 1568 máj. kime
szász-koburg-gothai uralkodó herceg íeánya, szül. nekült fogságából s híveit felkelésre szólította.
Eastrwall Parkban 1875 okt. 29. Férjhez ment De Murray gróf régens (Mária féltestvére) kicsiny
1893 jan. 10. Ferdinánd romáüjtrónörököshöz, seregét szétverte s M. Angolországba menekült
aki I. Károly király halála után' 1914 okt. 10. (máj. 16.). Itt Erzsébet királynő rögtön elfogatta
Románia királya lett. Legidősebb fluk Károly, és mint veszedelmes ellenfelét Bolton-Castlevó,szül. 1893 okt 15. (okt. 3.), román trónörökös; rába záratta. Egyúttal birói eljárást indított el
kívüle még öt gyermekük van.
lene állítólagos férjgyilkossága miatt. Az an
[Skőtország.] 50. M. (Guise), skót királyné, gol lordokból álló bíróság sem felmentő, sem
öuise Claudius lotharingiai herceg leánya, szül. marasztaló ítéletet nem hozott ellene, csakhogy
1515 nov. 22., megh. 1560 jún. 11. Előbb La állandóan fogságban tarthassa. Minthogy M. az
jos orleáns-longuevillei hercegnek volt felesége angol katolikusok előtt nagy szeretetben állott és
(1534-37), majd 1538 máj. 9. V. Jakab skót ki több felkelés is tört ki megszabadítása érdeké
rályhoz ment nőül. Férjének halála után 1542. ben, Erzsébet egyik várból a másikba vitette,
Arran gróf régens tanácsadója lett, 1554 óta pe hogy a kiszabadítására szőtt terveket meghiúsítsa.
dig önállóan vezette a kormányt kiskorú leánya, M. szerencsétlen sorsa az egész katolikus világ
Stuart Mária nevében. A reformációnak nagy ban mély részvétet keltett s úgy tekintették őt,
ellensége volt s ezért többször fellázadt elleneT a mint vallásának vértanuját. Erzsébet királynőre
kálvinista főnemesség.
is állandó veszedelmet jelentett az ő élete, mert
51. M. (Stuart), Skótország királynője (1542 a pápa és II. Fülöp spanyol király mindent elkö
—1568), V. Jakab király és Guise Mária leánya, vettek, hogy kiszabadítsák és az angol trónra
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ültessék. Erzsébet élete folytonos veszélyben volt, után követte férjét a száműzetésbe s végül Ró
azért az angol parlament 1584. azt a határozatot mában telepedett le vele együtt.
hozta, hogy ha ő (t i. Erzsébet) nem természetes
53. M. Krisztina, spanyol királyné, I. Fereno
halállal múlna ki, M. elveszti minden igényét az nápolyi király leánya, szül. 1806 ápr. 27., megh.
angol trónra. 1586-ban Babington, egy katolikus Havreban 1878 aug. 22. VII. Ferdinánd spanyol
angol köznemes összeesküvést szervezett Erzsé király negyedik felesége lett 1829 dec. 11. E há
bet meggyilkolására és M. kiszabadítására. Mint zasságából két leánya származott: Izabella (szüL
hogy ekkor M. részessége is kiderült, 45 tag 1830) és M. Lujza (szül. 1832). Öreg és gyengeból álló rendkívüli bíróság ment Fotheringay akaratú férjét rávette, hogy az 1713 óta érvényes
várába, hol M.-t őrizték. M. eleinte nem akarta el trónöröklési rend mellőzésével idősebb leányát,
ismerni a bíróság illetékességét, de később beval Izabellát jelölje örökösének testvéröccse, Don
lotta, hogy tudott kiszabadításának tervéről, azt Garlos kizárásával VIL Ferdinánd halála után
azonban tagadta, hogy Erzsébet meggyilkolásá 1833 szept 29. csakugyan II. Izabella foglalta
hoz is beleegyezését adta. A bíróság azonban bű el a trónt de helyette nagykorúságáig M. lett
nösnek mondotta ki s felségsértés miatt halálra Spanyolország régensnője. Eleinte liberális szel
ítélte (okt. 25.). Az ítéletet az angol parlament lemben uralkodott 8 párthívei (Christinos) segít
ia helybenhagyta s az állam biztonsága érde ségével leverte Don Carlos híveit, a karlistákat.
kében kérte Erzsébetet, hogy ő is erősítse meg 1840-ben felkelés tört ki kormánya ellen s Francia
az ítéletet. Erzsébet soká habozott s jobb sze országba kellett menekülnie, de már 1843. vissza
rette volna, ha M.-t börtönének őre, Sir Amias tért Madridba ós 1854-ig avatkozott az ország
Paulet megmérgezi. De mivel ez nem volt haj kormányába, most már reakcionárius szellem
landó erre az orgyilkosságra, 1587 febr 1. aláirta ben. Ekkor végleg elvesztette befolyását s hátra
M. halálos ítéletét. Davison államtitkár, ismerve lévő éveit Itáliában, majd Franciaországban töl
Erzsébet ingadozó természetét, önhatalmúlag pe tötte. M. néhány hónappal férje halála után, 1833
csételte meg az okiratot. Shrewsbury és Kent dec. 28. egyik testőrével, Pernando Munoz-z&l
grófok ezután gyorsan Fotheringaybe siettek az (szül. 1808 máj. 4., megh. 1873 szept. 12.) lépett
ítélet végrehajtására. M. méltóságos nyugalom morganatikus házasságra, kit később Bianzares
mal fogadta halálos ítéletét, melyet 1587 febr. hercegévé nevezett ki s kitől több gyermeke
8. reggel hajtottak rajta végre. Maga hajtotta született.
fejét a hóhér bárdja alá s utolsó pillanatig meg
54. M. Krisztina, spanyol királyné, Károly
őrizte lelki nyugalmát Pia, Jakab skót király Ferdinánd osztrák főherceg és magyar Mr. her
semmit sem tett megmentésére, csak mikor 1603. ceg leánya, szül. Gross-Seelowitzban 1858 júl. 21.
Anglia trónjára került, hozatta el & peterboroughi XII. Alfonz spanyol királyhoz ment nőül 1879
székesegyházból anyja tetemeit a westminsteri nov. 29. Férje korai halála után 1885 nov. 25. ő
apátságtemplomába, Fotheringay várát pedig le vette át Spanyolország kormányzását s 1886
romboltatta. M. tragikus sorsát több jeles költő máj. 17. született fia, XIII. Alfonz, a jelenlegi
örökítette meg drámában, a legkiválóbb Schiller spanyol király. Nagy gonddal neveltette beteges
Maria Stuart c. tragédiája. V. ö. Mignet, Histoire és gyenge flát és ügyes kézzel vezette az ország
de Marié Stuart (Paris 1884, 6. kiad.), magyarul is kormányát 1902 máj. 17-ig, mikor fia nagykorú
megjelent Berzeviczy Edmund fordításában (Pest lett és átvette az uralkodást
1863); Hosack, Mary, queen of Scots (Edinburg
[Svédország]. 55. M.Eleonóra,svéd királyné,
1888, 3. kiad.); Opitz, Maria Stuart nach den János Zsigmond brandenburgi választófejedelem
neuesten Forschungen dargestellt (Freiburg 1879— idősebbik leánya, szül. Königsbergben 1599 nov.
1883, 2 köt.); Phüippson, Histoire du régne de 21., megh. Stockholmban 1655 márc. 28. Atyja
Maria Stuart (Paris 1891—92, 3 köt.); Kervyn akarata ellenére titokban Gusztáv Adolf svéd
de Lettenhove, Marié Stuart, l'oeuvre puritaine, királlyal jegyezte el magát s vele 1620. egybe is
le proces, le supplice (u. o. 1889, 2 köt.); Hen- kelt. 1631-benNémetországba ment férje táborába
derson, Mary, queen of Scotland, her environment s ő kisérte haza annak holttestét Svédországba
and tragedy (London 1905,2 köt.); Sepp, Prozess 1633. Ezután összetűzött kiskorú leányának,
gegen Marié Stuart (München 1886); Láng, The Krisztinának gyámjaival s miután sok hántás
mystery of Mary Stuart (London 1901); (jowan, nak és gyanúsításnak volt kitéve, 1640. titokban
Mary, queen of Scots, and who mote the casket elhagyta Svédországot s egyideig a Nagy Vá
letters (u. o. 1901, 2 köt.); Mangold L., Újabb lasztó (Frigyes Vilmos) udvarában ólt. 1648-ban
munkák Stuart M.-ról (Századok 1885); Füssy T_ visszatért Svédországba, de leánya nem sokat
Stuart M. elitéltetése (Kat. Szemle, VIIL köt).
törődött vele s M. a művészetek pártolásában töl
[Spanyolország.] 52. M. Lujza, spanyol ki tötte éveit nyköpingi kastélyában. V. ö. Bergh,
rályné, Fülöp pármai herceg leánya, szül. 1751 Drottning Marié Eleonóra etc (Svensk hist. Tidsdec. 9., megh. Rómában 1819 jan. 2. Károly spa krift, 1902).
nyol trónörököshöz ment nőül 1765., ki 1788.
Maria, községek, 1. az összetételek alatt (Bod
mint IV. Károly lépett a spanyol trónra. Gyenge rogszentmária stb.).
férjére nagy befolyással volt s Godoy miniszter
Mária Adelheid, Luxemburg nagyhercegnője,
segítségével, ki M.-nak kedvese is volt, ő kor 1. Mária, 41.
mányozta az országot. Legidősebb flát, Ferdi
Mária Anna, L magyar királyné, római-német
nánd trónörököst ö keverte viszályba atyjával. császárné, I. Mária, 11.
E viszálykodás vége az lett, hogy Napóleon 1808.
2. M. Karolina Pia, magyar királyné, osztrák
mindkettőjüket lemondásra kényszerítette. M. ez császárné, 1. Mária, 14.
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Mária Anna-rend, szász női rendjel, melyet Nevezetes gótstílü régi temploma, mely 14691
in. Frigyes Ágost szász király 1906 máj. 15. ala épült, 1666. megújították és Steindl Imre 1884.
pított anyjának, György király feleségének em államköltségen renoválta. Egyike legszebb gót
lékére. Három osztálya van. Jelvénye nyolcágú, ízlésű építkezéseinknek. M. mellett barnaszén?aranyszegélyű égszínkék kereszt, középpajzsán bánya van.
a király anyjának arany arcképe. Az 1. osztály
Máriaíiy, Szaitz Leó (1. o.) írói álneve.
jelvénye arany koronán függ, a másodiknál nincs
Máriaíölde (azelőtt: Nagytér'emia), nagyk. To
korona, a harmadik egészen ezüstből van. Szalagja rontál vm. nagykikindai j.-ban, (1910) 2807 német
világoskék, fehér szegéllyel.
és magyar lak., vasútállomás, posta-, távíró- és
Mária Annunciáta főhercegnő, 1. Mária, 15. távbeszélő hivatal. Lakosai jelentékeny borter
Mária Antoinette, franc, királyné, 1. Mária, 39. melést űznek.
Máriabalzsam (növ.), 1. Calophyüum.
Máriaiű (aöv.), 1. Hieroclüoe.
Máriabesnyő (Besnyő), Gödöllőhöz tartozó
Mariage (franc, ejtsd: mariázs) a. m. házasság.
nyaralótelep Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gödöllői Az ily nevű kártyajátékot 1. Máriás.
j.-ban, (i9io) 380 magyar lak., vasúti megálló,
Mariagrün, kiránduló hely a stíriai Graz mel
postahivatal, n. t. Gödöllő. Kapucinus-kolostora és lett, a várostól egy órányira, szanatóriummal í
kápolnája van, a kápolna sírboltjában a Grassal- csinos kis templomát a gyönyörű erdőségben
kovich-család tagjai vannak eltemetve. M. hajdan 1665. építették.
népes község és a horvátországi Iván-család bir
Máriagyűd, község, 1. Gyűd.
toka volt; ettől Zsigmond király 1387.pártoskoMária hava. A kat. egyházban május hó, mint
dás miatt elvette és llsva Leustach kir. udvarmes az év legszebb hónapja, a b. Szűz Mária tisztele
ternek adta; 1430. Hatvani Mátyásé volt, utóbb tének van szentelve. B hónapban tartják az ú. n.
elpusztult. A XVII. sz.-ban Gödöllőhöz tartozó májusi ájtatosságot, amely rendes körülmények
puszta volt s azzal együtt Grassalkovich Antal hir- között szentbeszédből és a b. Szűz Máriának virá
tokába jutott; ő építtette a kolostort ós a loretomi gokkal gazdagon felékesített oltára előtt mondott
kápolnát 1759—61-ig. A kápolna a régi Besnyő loretói litániából álL
község századokonátrombanheverő templomának Máriahavas (azelőtt: Mariaschnee), kisközség
helyén épült; építésekor 1759 ápr. 1. csontból ké Krassó-Szörény vm. járni j.-ban, (1910) 692 oláh
szült Mária-szobrot találtak a romok közt s azóta lak.; u. p. és u. t Szászkabánya. — L. még KisM. híres búcsújáróhely: a kolostort és kápolnát máriahavas.
ezért 1769—71-ig megnagyobbították. 1774-75.
Máriaháza, Solthoz tartozó puszta Pest-PilisPessler János, a híres történetíró, mint szerzetes Solt-Kiskun vm. dunavecsei j.-ban, (1910) 800 ma
14 hónapot töltött itt.
gyar lak.; u. p. és u. t. Dunavecse.
Máriabisztricza, község, L Marija-Bistrica.
Mária Henrietta, belga királyné, 1. Mária, 32.
Máriabogács (nSv.), 1. Silybium.
Mariahilf, Bécs VI. kerülete, (1910) 64,147 lak.
Máriabogár, 1. Katicabogarak.
L. Bécs.
Mariabrunn, 1. Hadersdorf.
Mária hirdetésének napja, 1. Gyümölcsoltó*
Máriacell, búcsújáróhely, 1. MariazélL
boldogasszony.
Mária csatorna-rendszer (oroszul: MarijnsMariahofi marha, 1. Szőke marha.
kaja systema kanalov), természetes és mester
Máriahuta, Gölniczbányához tartozó vasérc
séges viziutak rendszere, amelyek a Volgát bányatelep Szepes vmegyében, az osztrák bánya(Kaspi-tenger) a Névával (Keleti-tenger) kötik és kohómű r.-társ. tulajdonában, 800 munkással,
össze. Áll a Sekszna-folyó (434 km.), Bjelozeri- vasúti állomással (Máriahuta-Zakárfalva), postacsatorna (68"3 km.), Kovsa-f olyó (71"5 km.), Mária- és telefonállomással; évi termelése l-l millió q..
csatorna (Kovsa- -és Vitegra-folyókközt, 9*6 km.), nyersvasárú.
Vitegra-folyó (54 4 km.), Onega-csatorna (72 "5
Mária Immakoláta főhercegnő, 1. Mária, 18Ion.), Szvír-folyó (217-6 km.), Szvír-csatorna (43),
Mária-intézetek, 1. Angol kisasszonyok.
Szjasszi-csatorna
(ll'T), I. Péter és IL Sándor cár
Mária-jege, víztiszta, átlátszó gipsz.
csatorna (109 8 km.) részekből, hosszúsága tehát
Mária Jozefa főhercegnő, 1. Mária, 19.
1092'4 km. s így a Volga torkolatától a Néva
Máriakáinok (azelőtt: Káinok), kisk. Mosón
torkolatáig 3913 km. hosszú vlziút nyílt. Leg vm. magyaróvári j.-ban, (1910) 857 német és ma
utolsó része 1890—96-ig készült el.
gyar lak., postahivatal, u. t. Mosón.
Maria da Glória, Portugália királynője, lásd
Maria Karolina, 1. főhercegnő, 1. Mária, 20.
Mária. 47.
2. M, nápolyi királyné, 1. Karolina, 4.
Maria Dorottya, 1. főhercegnő, József nádor
Máriakéménd (azelőtt: Kéménd), nagyközség
neje, 1. Dorottya, 1.
Baranya vm. pécsváradi j.-ban, (1910) 1260 német.
2. M. főhercegnő, József főherceg leánya, 1. lak., postahivatal, u. t Németbóly.
Mária, 16.
Mária-képek, L Madonnaképek.
Maria-Einsiedeln, L Einsiedeln.
Mária-kongregációk, a k a t egyházban kor,
Mária Eleonóra, 1. magyar királyné, római állás és nemek szerint szervezett, tisztán vallásos
német császárné, 1. Mária, 12.
egyesületek a keresztény tökéletesség előmozdí
2. M-, svéd királyné, L Mária, 55.
tására, a boldogságos Szűz Mária tiszteletének és
Maria-Enzersdorf, alsóausztriai község és követesének közvetítésével. Származtak (1563)
búcsújáróhely, 1. Enzersdorf.
azokból a tanulógyülekezetekből, amelyeket León
Máriafalva, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1910) (Leunis) János, Jézus-társasági atya alakított a..
396 német lak., postahivatallal, u. t. Felsőlövő. római kollégiumban a jámborság, erkölcstiszta-
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ság és tanulási kedv emelésére. Számos iskola
Mariana-szigetek (Ladrones v. Tolvaj-szige
követte a példát, mire XIII. Gergely 1584 meg tek), a Karolina-szigetek fölött fekvő szigetcso
erősítette. V. Sixtus 1586. megengedte a nem- port a Csendes-óceánban, 1140 km2 területtel, kb.
tanulók kongregációit, XIV. Benedek pedig (1751) 12.000 lakossal. A 15 szigetből álló csoport jelen
.a nöi M.-at. Az egyes M. vezetői a prózes, a pre tékenyebb szigetei: Guam (1. o.), a legnagyobb és
fektus, több asszisztens és tanácsos. A M. kiválóan legnépesebb, 9000 lak., továbbá Asuncion, Tinian,
eredményes munkát végeznek vallásos, erkölcsös, Saipan. A szigetcsoportot Magelhaes fedezte fel
társadalmi és tudományos tekintetben. Magyar s a spanyolok IV. Fülöp özvegyének tiszteletére
országban már a XVII. sz.-ban voltak M. kizáró M.-nak nevezték el. 1898-ban a spanyolokkal ví
lag a jézustársaságiak által vezetett intézetek vott háború után Guam szigete az északamerikai
ben. Jelenleg világi papok is alakítanak és tarta Egyesült-Államok birtokába jutott, a többi szige
l a k fenn M.-at a különféle nemű iskolák tanulói tet pedig (626 km*) 1899. a Német-birodalom vá
ból. Budapesten külön házaik vannak (Regmini sárolta meg. Az 1914—lő-iki világháború folya
Marianum, Kongregációi otthon), amelyekben mán a japániak 1914 október havában a szigete
ket megszállották s japáni polgári kormányzót
•összejöveteleiket tartják.
Mária-kongresszusok, a katolikus egyházban a és hivatalnokokat rendeltek oda. Azóta tömege
Mária-tisztelet előmozdítását célzó gyűlések. Az sen mentek japáni kivándorlók a szigetekre.
Mária névnapja, 1. Boldogasszony.
-első Mária-kongresszust Lyonban tartották (csak
Mariani hegyrendszer (spany. Córdülera MaFranciaország számára) 1900, a másodikat (nem rianica),
fenslk D.-i pereme, amely
zetközi) Genfben 1902., a harmadikat (világ-k.) Andalúziáta kasztiliai
Esztremadurától éa Új-Kasztiliától,
Kómában 1904.
Portugáliában pedig Algarvet Alemtejótól vá
Mária könnye (ntsv.), L láthospermum.
lasztja el. A Sierra Moréna, Algarve és Sierra
Mária Krisztierna, Báthory Zsigmond erdélyi Monchigue részekre oszlik, legmagasabb pontjai
:fejedelem neje, 1. Mária, 9.
1200—1300 m. körül vannak.
Mária Krisztina, spanyol királynék, 1. Mária,
Marianiták a. m. Mariaviták (1. o.).
.53. és 54.
Mariano, Baffaele, olasz író, szül. Capuában
Mariakulm, község Falkenau cseh kerületi 1840 szept. 5., megh. Firenzében 1912 dec. elején.
kapitányságban, az Eger és vasút mellett, (1910) 1885—1904-ig a nápolyi egyetemen az egyház
927 lak., a XIV. sz.-ban bizánci stílusban épített jog tanára volt. Hegel tanainak bnzgó híve. Mun
búcsújáró templommal.
káiban főleg az államnak és egyháznak különö
Máriakút (azelőtt: Bafajócz), kisk. Zemplén sen Olaszországban való kölcsönös viszonyát tár
vm. sztropkói j.-ban, U9io) 128 rutén lak.; u. p. ós gyalja. Nevezetesebb művei: La philosophie con31. t. Kelese.
temporaine en Italie (Paris 1868); La libertá di
Maria-Laach, 1. Laach.
coscienza (Milano 1875); Cristianesimo, cattoliMarialit (to-.). 1. Skapolit.
cÍ8mo e civiltá (Bologna 1879); Giordano Bruno
Maria-Lonk, kolostor, búcsú járóhely Neumark (Romal881); La personadel Cristo (Napoli 1889);
Tárostól (Westpreussen) északra.
Cristianesimo e buddismo (1890); L'Italia cattoMária Lujza, 1. Ferdinánd bolgár fejedelem lica é eristiana o pagana? (1892); Gli evangelil
sinottici (1896).
. aieje, 1. Mária, 33.
2. M-, etruriai királyné, 1. Mária, 35.
Márianosztra, kisk. Hont vm. szobi j.-ban,
3. M., francia császárné, L Mária, 40.
d9io) 1468 tót és magyar lak.; postahivatallal és
4. M., spanyol királyné, 1. Mária, 52.
Mária Lujza-rend, spanyol női érdemrend, telefonállomással. A község felett egy magaslaton
melyet 1792 ápr. 21. alapított IV. Károly spanyol van a pálos-rend hajdani kolostora, melyet Nagy
király. A kinevezés joga a spanyol királynét illeti Lajos király 1352. építtetett, 1552 körül megsem
jneg,ajelöltnőknekréginemesicsaládbólkell szár misült; 1711. helyreállították a pálosok s új két
mazniuk. 1846 nov. 24. Izabella királynő új alap emeletes kolostort s kéttornyú templomot építet
tek. 1782-ben II. József a kolostort megszüntette s
szabályokat adott a rendnek.
az épületet 1854. állami fegyintézetté alakították
Mária Magdolna, 1. Magdolna.
át nők számára. Benne 1912-ben 369 női fegyenc
Mariamne, I. Heródes zsidó király felesége.
Ma,xia,inpoí(Maryampol), járási székhely Szu- volt elhelyezve, kiknek részére 27 háló-, 5 munka
valkij orosz-lengyel kormányzóságban, 5000 lak., terem s 183 magánzárka (közte 6 sötét) áll rendel
5 sörgyárral és sárgaréz-öntővel. Az 1914—lő-iki kezésre.
Marianusok, 1. Kémet lovagrend.
világháborúban a német csapatok 1915 március
Mária Pia, portagál királyné, 1. Mária, 48.
havában megszállották, de környékén még he
Maria-Plain, búcsújáróhely, 1. Salzburg.
tekig heves harcok dúltak.
Máriapócs, nagyk. Szabolcs vm. nyírbátori
Mariana, Jüan, spanyol történetíró, szül. Tala- j.-ban,
(i9io) 2006 magyar lak.; vasúti állomással,
verában 1536., megh. Madridban 1623 febr. 17. posta- és táviróhivatallal, a görög katolikusoknak
A jezsuita-rendbe lépett s a teológia tanára volt híres búcsújáróhelye; van itt Vazul-rendi hittani
Kómában és Parisban. Feltűnt szabadelvű fel intézet, melyet 1749. alapítottak.
fogásával s a jezsuita-rend hibáiról könyvet is
Máriaradna (Badna), nagyk. Arad vm. M.-i
irt. Ezért egy évi fogságra ítélték. Fő történeti
müve: Históriáé de rebus Hispanicis libri XXX j.-ban, a Maros jobbpartján, Láppával szemben; a
{Toledo 1592). Egyik müvét: De rege et regis insti- járási szolgabírói hivatal székholye, járásbíróság
tutione (u. o. 1598) a párisi parlament megéget gal és adóhivatallal, vasúti állomással, posta-,
hette. V. ö, Oirot: M., historien (Bordeaux 1905). táviróhivatallal ós telefonállomással, (1910) 2858
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oláh, magyar és német lak. M. itteni ferencrendi
kolostoráról és templomáról nevezetes, mely
egyike leglátogatottabb búcsújáróhelyeinknek.
1520-ban építették ide az elsó kápolnát, utóbb
templom épült helyén, melybe 1668. helyezték el
a csodatevő Mária-képet. A mostani templom
1761—1767-ig épült. A kolostor mögötti dombon
emlék örökíti meg II. Józsefnek 1768. évi látoga
tását.
Mariaremete, búcsújáróhely, L Pesthidegkút.
Maria rózsája (nBv.), 1. Jerikói rózsa.
Máriás, pénz, L Húszas, Máriás garas, Máriás
forint, Máriás tallér.
Máriás (a franc, mariage [házasság] szóból), a
legelterjedtebb kártyajátékok egyike. Ketten v.
négyen játsszák magyar kártyával. Ha ketten
játsszák, öt-öt lapot kap mindegyik játékos, egyet
felütnek adutnak, a többi marad talonnak. A né
gyéé játék kétféle lehet: kereszt- és hívó (ruf) M.
Az elsőnél a szemben ülő két játékos együtt ját
szik, a hivó M.-nál pedig az játszik, akinél a hí
vott kártya van. A játékos feladata, minél több
tízest és disznót (ászt) ütésében elvinni. A felső és
király egy színben húszat, adutból negyvenet szá
mít. A lapok értéke: disznó 11, király 4, felső 3,
alsó 2, tízes 10, kilences 9, nyolcas 8, hetes 7. A
hívó M.-nál dívik még a durchmarsch, ami azt
jelenti, hogy a játékos társával minden ütést el
visz.
Mariaschuli cs. k. nemesi hölgyalapítvány
Brünnben. Alapította gr. Magnis Ferencné, szül.
Pergi Perger Johanna Prisea 1654 jan. 29. Ere
detileg csak a morvaországi nemes, úri és lovag
rend elárvult leányai részére alapíttatott, de egy
újabb császári rendelet az osztrák és magyar
nemességre is kiterjesztette e jogot. A fölveendő
hölgyek 4 apai, 4 anyai őst kötelesek kimutatni,
18 évnél fiatalabbak, 40-nél idősebbek nem lehet
nek. Az alapítvány 34 nemesi hellyel rendelkezik;
a tagok közül 18 a rendházban lakik s évi 2000 ko
ronát kap, atöbbi 500 koronát húz évenként. Ezen
kívül van még 35 alapítványi hely, mely polgári
származásúaknak van fentartva. Tiszteletbeli ta
gok is vannak, kiket a császár nevez ki. V. ö.
Marcziányi, Nemesség (Budapest 1886); Gritzner, Handbueh der Damenstifter (Frankfurt a/M.
1893).
Máriás forint néven jöttek forgalombaNéinetországban 20 máriás garast tartalmazó érmek.
Máriás garas, 1505 óta forgalomba jött ezüst
érem Mária képével. Goslarból, majd Szászország
ból kerültek forgalomba és körülbelül 8 pfennig
volt az értékük. Veretesük 1700. megszűnt és
csak a név maradt meg.
Mária-siralmak, neve a Mária szájába helye
zett panaszoknak fia halála fölöst, a kereszt alatt
v. a sirbatótelnél. A középkorban minden kultúrnyelven, monológ vagy párbeszédszerüen (Jézus,
Magdolna, János) tárgyalták részint önállóan,
részint passziójátókokba_ foglalva. Legrégibb M.
forrása állítólag Szt Ágoston, Szt. Anzelm és
Szt. Bernát prózaszövege: Compassio b. Marié.
Későbbi eredetű: Planetus ante nescia, a XII.
századból.
Máriássy (markus- és batizfalvi), 1. Ádám, II.
Rákóczi Ferenc híve, kurueezredes,M.Imre szepes-

Máriás tallér-

vmegyei alispán fia. Születésének és halálánaké veés helye ismeretlen. A nemzeti felkelés kitöréseután Rákóczihoz csatlakozott s nemcsak hű maradt.
vezéréhez, hanem Rodostóba is követte Rákóczit.
Egyideig orosz, majd lengyel szolgálatban is ál
lott, midőn pedig Rákóczi József fogott hozzá.egy újabb felkelés szervezéséhez, M.-t tábornoki
rangra emelte. Mikes Kelemen nem említi„hogy~
meghalt volna Rodostóban; lehet, hogy Jaroslavba
költözött és ott halt meg.
2. M. András, táborszernagy, szül. Batizfalván
1759., megh. Kassán 1846 jún. 17.1775-ben lépett
a hadseregbe, résztvett a bajor örökösödési, az
1789. török és az összes francia háborúkban. 1800.
a M.-vadászokat vezényelte, kiknek élén a Ge
nova vidékén és Marengo mellett vívott csaták
ban nagyon kitüntette magát. 1809-ben résztvett
az Aspern és Wagram melletti csatában, július 7.
pedig Hollabrunnból verte ki afranciákat.Erdemei
jutalmául a Mária Terézia-rend lovagkeresztjét
kapta.
3. M. Béla, történetíró, szül. Berzétén 1824 okt..
23., megh. Zsadányban 1897 okt. A szabadsághar
cot mint önkéntes végigküzdötte. 1861-ben, majd
1869—75-ig képviselő volt 1864-ben mintáz Almássy-mozgalom állítólagos részese 100 napi fog
ságot szenvedett, de mivel részességót nem tud
ták bizonyítani, szabadon bocsátották. Későbbvisszavonult és egészen a történetírásnak élt. Mun
kái : Helyzetünk (Budapest 1873); A magyar tör
vényhozás és Magyarország története (Győr
1886—1893, 18 köt); Magyarország közjoga
(Budapest 1895) ;A szabadelvüség múltja, jeleneés jövője (Győr 1896).
4. M. János báró, cs. és kir. altábornagy, 1848—
1849-iki honvédezredes, szül. Iglón 1822 juh. 23.,
megh. Budapesten 1905 jan. 24. A szabadságharc
kitörésekor mint a 2. sz. gyalogezred főhad
nagya a honvédseregbe lépett. Csakhamar a tiszán
túli nemzetőrség főparancsnoka lett s vitézül küz
dött Szenttamás, Versecz és Alibunár mellett a.
szerbek ellen. 1849 okt. alezredes s az Arad várát
ostromló honvédsereg v«zére lett. Eleinte sike
resen harcolt az oláh felkelőkkel és a kirohanó
várőrséggel, de nov. 3. Lippánál kénytelen volt a
túlerőnek engedni és a Maros jobbpartjára vo
nult. Újabb csapatokkal megerősödve dec. 3—4.
éjjelén rajtaütést kísérelt meg a vár ellen, de
támadása kudarccal végződött. Ekkor visszahív
ták s 1849 febr. Klapka hadtestében lett had
osztályparancsnok. Mint ilyen kitűnt a kápolnai
csatában s különösen Buda ostrománál, hol az.
elsők egyike volt, kik a várba jutottak. Utoljára,
a debreczeni csatában harcolt (aug. 2.), hol a bal
szárnyat vezette s azt bátor és ügyes intézkedé :
seivel megmentette a végromlástól. A világosi.
fegyverletétel után halálra ítélték, de Haynau,
18 évi várfogságra változtatta ítéletét. Fogsá
gát Olmützben töltötte, honnan 1856. szabadult
ki. 1869-ben az újonnan alakult honvédséghez::
ezredessé nevezték M, 1878. elérte az altábornagyi
rangot, 1885. valóságos belső titkos tanácsos lett..
1888-ban nyugalomba vonult, bárói címet kapott:
és a főrendiház tagjává nevezte ki a király.
Máriás tallér. Minden olyan tallér, melynek:
egyik oldalát a köriraton belül a gyermek Jézust
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tartó Szűz Mária képe tölti be. Ilyen tallérokat jövedelemmel, azonkívül hét külprebenda. Az
•először Goslar, Hamburg és Hildesheim városok intézet épülete a prágai Hradsinon van. Az apátnő
"verettek a XVI. sz.-ban. Magyarországon először mindig egy főhercegnő, ki évi 40,000 K fizetést
i. Lipót veretett ilyeneket s utoljára V. Ferdi húz. Csak róm. kat., 24. évüket betöltött hölgyeket
nánd. A német M.-ok közül legismertebbek a bajor- vesznek fel, akik a máltai rendnél szokásos őspróországiak. A nép szereti ezeket nyakéknek hasz bát leteszik.
nálni. Hasonló okból a húszasokat is szokták
Mária Terézia-tallér. Már az ókorból ismerünk
máriásnak nevezni (1. Húszas).
éremfajokat (athéni tetradrachmák), melyek jó
Mária szeplőtlen fogantatása, 1. Immaculaia veretükkel olyan kedveltek voltak, hogy száza
és Mária.
dokon át eredeti alakjukban verettek. A közép
Mária szive. A kat. egyház nemcsak egyálta korban a firenzei aranyak voltak ilyenek, miket
lában tiszteli minden szent fölött Máriát, mint egész Európában utánoztak, megtartva rajtuk a
Isten anyját, hanem ezt a tiszteletet nyilvánítja stilizált liliomot (Firenze város címerét). Jelenleg
különösen szent szive iránt is, mint természetes a M.-ok (2 frt értékűek) Afrika északi ós keleti
Bzimbolumát Mária szeretetének Isten és az em- partvidékein kedveltek s Bécsben évenkint verik
rberek iránt.
a régi bélyegekkel a levantei forgalom számára.
Maria-Taíerl, búcsújáróhely Amstetten alsó Az egyik oldalán Mária Terézia mellképe van, a
ausztriai kerületi kapitányságban, a Duna bal másikon az osztrák kétfejű sas, mellén címerrel.
partján, (i9io) 805 lak. 1661-ben épített templomát Egy időben n. Frigyes porosz király is utánozta
••évenkint kb. 100,000 búcsújáró keresi föl.
ezeket.
Mária-társulatok, 1. Mária tisztelete.
Mária-testvérek vagy Isteni szeretet leányai
Máriatelep, Balatonkeresztúrhoz tartozó fürdő nevű kongregáció 1868. alakult szegény árva
telep Somogy vrn marczali j.-ban, (1910) 537 ma- leányok gyámolitása és katolikus leányiskolák
.gyar lak.; vasútállomás s nyáron u. o. posta- és létesítése céljából. 1870-ben telepedett meg a kontáviróhivatal, télen u. p. Balatonkeresztúr.
gregációBudapestenaSoroksári-(jelenleg Ráday-)
Mária Terézia, l. Magyarország királynője, utcában, ahol árvaházuk, elemi és polgári leány
római-német császárné, 1. Mária, 13.
iskolájuk, cselédnevelő intézetük és menedékhá
2. M. főhercegnő, Fülöp württembergi herceg zuk van.
neje, L Mária, 22.
Mária tisztelete. Annak az imádásnak, mely3. M. főhercegnő, Károly Lajos főherceg neje, lyel a kereszténység kezdet óta hódol Jézus Krisz
I. Mária, 23.
tusnak, szükségszerű következménye az a kiváló
4. Jf. főhercegnő, Károly István főherceg neje, tisztelet, melyet Isten anyja, Mária iránt a kat.
3. Mária, 24.
egyház mindig tanúsított és tanúsít. Ezt a tiszte
5. M., francia királyné, 1. Mária, 37.
letet, annak régiségét kétségen kívül helyezik a
Mária Terézia-lovagrend. Osztrák érdem római katakombák képei, melyek világosan hirde
rend, melyet 1757 máj. 13. Mária Terézia csá- tik, hogy már a II. sz.-ban az isteni tisztelet ki
szárnő-királynő alapított. Alapszabályait 1758 egészítő része volt a Máriához intézett könyörgés.
dec. 12. adták ki, majd 1765 okt. 15. és 1810 dec. M. Magyarországban egyidős a kereszténység
12. módosították. A rend ünnepe okt. 15. Az alapsza gel. Szt. István 1038. haldokolván, Máriának
bályok értelmében a rendet csak katonatisztek ajánlotta fel az országot s Mária mint patrona
nyerhetik el az ellenség előtt szerzett érdemekért, Hungáriáé képe a lobogókon utóbb évszázadokon
főleg önkéntes, szerencsésen véghezvitt vállala- át hadi jelvény volt. Szt. István évenkint megülni
•tokért. A rend jelenleg három osztályból áll: nagy- rendelte Nagy-Boldogasszony napját, mely a kat.
teresztesek, parancsnokok (1765 okt. 15. óta) és magyarságnak nemzeti ünnepe s a Székesfehér
lovagok. A rend adományozásával együtt jár a lo- várt épített székesegyházat is neki szentelte.
"vagi méltóság s a folyamodók az örökös bárói mél- Szt. László az országot Mária királyságának
"tóságot nyerik. 1878 óta a rend tagjainak nyug (Regnum Marianum) nevezte s utódai is gyakran
dijakat is ad, és pedig hat nagykeresztesnek írtákMáriát úrnőjüknek s az országot az ő öröksé
egyenkint 12,000 K-t, 16 parancsnoknak egyen- gének. A koronázási ékszereken, a pénzeken (a
Tdnt 3000 K-t, 100 lovagnak 1600—1600 K-t és XIX. sz.-ban is a máriásokon, utoljára 1848.), cí
-50 lovagnak 1200—1200 K-t. Jelvényének szí mereken (pl. Csik-, Gyergyó-és Kászonszékek régi
nes képét 1. a Rendjelek cikk képmellékletón. Az címereiben), vérteken gyakran használták Mária
utolsó belföldi lovag báró Fejérváry Géza, a da- képét. Egyes magyar zsinatok (pl. 1279. a budai,
Tabont testőrség kapitánya volt (inegh. 1914.). 1309. az udvarai, 1858. az esztergomi) emelni
Az 1914. évi világháború kitörésekor I. Ferenc igyekeztek a M. -t. Máriának sok egyenesen magyar
József császár és király a rendet megújította. Az nevű ünnepe van (1. Boldogasszony). Szt. István
*lső, aki e háborúban a rend nagykereszt jót kapta, óta jan. Boldogasszony és aug. Kisasszony hava
II. Vilmos német császár volt V. ö. Lukes János, nevet visel. A Szt. Istvántól emelt templomok
jobbadánMáriánakvoltak szentelve. Sokhelységet
Der militarische M. Th.-Orden, 2 kiad. 1891.
Mária Terézia nemesi hölgyalapítvány. Alapí neveztek el róla s a vitézek már az Árpádok korá
totta Prágában Mária Terézia császárnő-királynő ban gyakran használták harci kiáltásul az ő ne
1755 aug. 28., elszegényedett nemesi származású vét. Nagyszámú kép, szobor és harang stb. tanú
-hölgyek részére ; az 1835 szeptember 19-iki csá sította e tiszteletet. A Mária-társulatok közül
szári rendelet előjogban részesiti a cseh szárma- legrégibb a Szt. László idejében említett kalanjzásuakat. Az intézet védnöke a császárné-királyné, dos-társaság.Az 1822. évinemzetizsinat kimondta,
:az alapítványok száma 31, egyenkint 2700 K évi hogy a Mária-társulatokat, ahol csak lehet, helyre
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teli állítani; ezóta alakult a legtöbb szent olvasó ügyi minisztériumban. A lapokban számos költe
társulat. Az Ave Maria harangoztatást még II. ménye és novellája jelent meg. Önálló novellás
András rendelte el 1224, hogy a harangok na kötete: Kelet Fia (Budapest 1910); A kis áruló
ponkint egyszer figyelmeztessék a népet a Máriá- címmel írt egy daljátékot is, melyet 1907. a debJioz való fohászkodásnak idejére. Mária szeplő reczeni színház mutatott be.
telen fogantatásának megünneplését 1201. Sáros
Mariazell (Máriacell), 1. község és búcsú-''
patakon kezdték s azután országszerte gyakorol járóhely Bruck an der Mur stíriai kerületi kapi
ták, pedig dogma csak 1854 dec. 8. lett. A Máriá tányságban, (i9io) 1597 lak., ezek nagyobbára a
ról szóló irodalom is gazdag, s ezt Szt. Gel búcsújárók után élnek, akiknek száma évenkint
lértnek néhány lénmaradt egyházi beszéde vezeti több mint 200,000. Magyarok évente nagy szám
be. Pozsonyi József mihálykői lelkész 1384. már ban keresik föl. A festői fekvésű község közép
Mária szeplőtelen fogantatásáról írt. Temesvári pontja a tekintélyes háromtornyú, kupolás temp
Pelbártnak 1446—50 táján Máriáról irt Stellariuma lom, amelyet a XVII. században építettek; csakis
és Rosariuma 1518. nyomtatásban is megjelent. A a középső szép gót torony maradt meg a XIV.
Máriáról fenmaradt legrégibb magyar prédikációt századbeli régi templomból. A csodaszép Mária
{a Bódog szűz szeplőtelen fogantatásáról) a deb- kép 0"5 m. magas, fából faragott Madonna, me
reczeni legendás könyv tartalmazza a XV. sz.-ból. lyet 1157. egy bencés szerzetes készített. I. Hen
Mária kegyhelyeit 1. Búcsújárás.
rik morvaországi határgróf fölötte 1200 körül
Mariatölgyes (azelőtt: Dubnicz), Msk. Tren- egy kápolnát állíttatott fel; 1363. pedig Nagy
csén vm. illavai j.-ban, (1910) 1833 tót és magyar Lajos magyar király, miként a déli portálénál el
lak.; van vasúti állomása, posta- és táviróhiva- helyezett ólomszobrok alatt olvasható, a törökö
tala. A községben fekvő régi kastély az Illés- kön kivívott győzelme emlékére egy nagyobb
házyak tulajdona volt: az emeletes, tornyos kas templomot építtetett A jelenlegi templom belseje
télyban, melyet IUésházy Miklós 1719. épített, 92 m. hosszú, 34 m. széles. Kincstára gazdag ér
régi képek és bútorok vannak, többnyire IUésházy tékes templomi edényekben, ereklyeszekrónyekIstván idejéből. A kastélyt szép park övezi. A ben és egyéb értékes tárgyakban. Számos nagy
kat. templomban őrzött Mária-szoborhoz sok bú becsű ajándék magyar származású, igy Scitovszky
és Simor prímások és a gróf Karácsonyi-csa
csújáró zarándokol.
lád ajándéka, két régi kép Pozsony városáról stb.
Mariatövis (n8v.), 1. Süybium.
Maria-Trost, híresbúcsújáróhely Graz mellett. V. ö. Steinlwrz, KönigLudwig I. von Ungarn und
Mária-ünnepek, a kat egyházban a boldogsá seine Weihgeschenke für Maria-Zell (Mittheüungos Szűz Mária élete egyes mozzanatainak emlék gen des Vereins für Steiermark 1887). Élénk a
szent képekkel, rózsafűzérekkel való kereskedés
napjai. L. Boldogasszony.
Mária-üveg v. Boldogasszonyjege, vlztiszta is. A magyar vonatkozású mondákra nézve 1. Pór
csillám vagy gipsz, amelynek hasadási lemezeit Antal művét Nagy Lajosról (Történeti Életrajzok,
üveg helyett szentképek bef ödésére szokás hasz 590 old.), ahol Mannesdorfer (Menosdarfer) króni
káját birálat alá veszi. — 2. M. (Kis-M.), falu és
nálni.
búcsújáróhely Baden alsó-ausztriai kerületi ka
Mária Valéria főhercegnő, 1. Mária, 26.
Mariaviták (Mariavitae), újabban keletkezett pitányságban, 317 lak.
orosz-lengyel felekezet.amely bizonyos Kozlowska Maribios, vulkánsor Nicaragua középamerikai
Feliciát (v. Máriát) vallja fejének, akit «legszen- államban, nevét egy bennszülött törzstől nyerte.
tebb anya», az «Isten anyjához hasonló» névvel Legnevezetesebbek: Momotombo (1980 m.), Las
illet és azt állítja, hogy az ő közbonjárása nélkül Pilas, Orota, Telica (2183 m.), Santa Clava, El
-senki sem üdvözülhet. Tanuk alapvonásaiban Viejo(1692 m.)és Asososca. ALasPilasnakl849quietizmus (1. o.). Szerintük mindent el lehet érni ben erupciója volt, a Momotomba meg folyton
tanulás és munka nélkül a Szentlélekhez való füstölög.
imádság által. A Congr. S. 0.1904 szept. 4. el
Maribo, dán közigazgatási kerület Lolland szi
ítélte a felekezetet, 1906 dee. 5. pedig kizárta kö getén 1726 km2 területtel, (i9ii) 84,136 lak. Fő
vetőit az egyházból. Az 1907 máj. 26. kelt en- városa M-, (19U) 3874 lak., a banholmi kikötővel
ciklika a felekezetet, mely több kat. papot is meg szárny vasút köt össze, különösen gabonakereske
tévesztett, feloszlottnak jelentette ki. Ennek da delme élénk.
cára követői szaporodtak. 1907 elején 58 ezren
Marica (ókori Hébros), a Balkán-félsziget leg
voltak (egyedül Lodzban 29 ezren). V. ö. Etudes jelentékenyebb, 490 km. hosszú folyója. Bánja
Jrancisc. février 1908.
mellett ered Kelet-Ruméliában a Rilo dagh K.-i
Máriavölgy, Msk. Pozsony vm. pozsonyi j.-ban, részén, átfolyik a filippopoliszi síkságon, elfolyik
(i9io) 839 lak., búcsújáróhely. Hajdani pálos kolos Drinápoly és az egykori Enosz mellett, s mocsa
az Égei-tengerbe. Vízterütorát I. Lajos alapította 1377, utóbb a Pugger-csa- ras deltával torkollik
lád birta a községet. A kolostor templomát 1471. lete 53,846 km2, csak helyenként hajózható. Na
Rozgonyi László építtette. Midőn n. József a pálos gyobb mellékvizei balról: a Gök-szu, Tundzsa, Errendet 1786. feloszlatta, M. a kincstár, utóbb ma gene, jobbról a Kricima, Cepelar, Arda.
gánosok kezébe került. M. a Kis-Kárpátok Ny.-i
Maricopa, északamerikai indiánus-törzs, a
tövében igen csinos vidéken fekszik. Közelében yuma-törzsek egyike Arizonában, a Gila középső
palaköbánya van.
folyása tájékán.
Marié de Francé (ejtsd: mari d8 fraSsz), a leg
Mariay Ödön, író, szül. 1883 jan. 13. Nagylétán (Bihar vm.). Jogi tanulmányai végeztével régibb francia költőnő, a XII. sz. második felé
állami szolgálatba lépett a vallás- ós közoktatás ben élt Angliában H. Henrik udvarában. Mű-
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vei a jobbára breton tárgyakat igaz költőiséggel
Marienlyst, kastély Seeland dán szigeten, Helfeldolgozó verses novellák, ú. n. lais (1160 körül, singör közelében.
kiadta Warrike, Halle 1885 és 1900); Bsope c.
Marienstem, a női cisztercita-rend kolostor
állatmesegyüjteménye (1180 kör.,kiadta Warnke, alapítványa leánynevelő intézettel a szászországi
u. o. 1889) és Le Purgatoire de St. Patrice (1190 Bautzen kerület kamenzi kapitányságában, Paukörül). V. ö. Warnke, Die Quellén des Esope der schwitz falu közelében. A kolostort 1248.Kamenz
M. (u. o. 1900); Bédier, Les lais de M. (Revue des urai alapították.
deux mondes 1891); Kubicsek A., M. a legrégibb
Marienthal, a cisztercita-rend női szerzetének
francia költőnő (Pozsonyi főreálisk. 1904/5. évi királyi alapítványa, Bautzen szász kerület zittaui
kapitányságában, Ostritzhoz közel. A kolostort,
értesítője).
Marie-Galante fejtsd: mari gaiant),
a francia Kis- melynek árvaháza is van, 1234. alapította Kuni
2
Antillák egyike, területe 149 km , legmagasabb gunda cseh királynő.
pontja 205 m. Mészkőből áll, amelyeket korralzá
Marienwerder,l. közigazgatási kerület Nyugattonyok szegélyeznek. Lakói, körülbelül 15,000, Poroszország porosz tartományban, 17,594 km*
cukornád, pamut, hüvelyesek termesztésével és területtel, (1910) 960,855 lak., 17 járással.
halászattál foglalkoznak. Fővárosa Grand-Bourg,
2. M., az ugyanily nevű porosz közigazgatási
másik két helysége Capesterre és Saint-Louis. kerület és járás székltelye, (1910) 12,983 lak., gép-,
Mariemont, falu Varsó mellett, szép vidéken, cukorgyártással és vasöntővel; 1384. épült szé
parkkal és rombadőlt kastéllyal. Egykor Mária kesegyházzal ós a német lovagrend által alapí
lengyel királynénak, Sobieski János király fele tott kastéllyal.
Mariestad, á svéd Skaraborg tartomány fővá
ségének kedves tartózkodási helye volt. Innen
szöktették meg a bari konfederáltak 1771 nov. 3. rosa, (1910) 4608 lak.; papir- ós gyufagyártással.
Poniatowski Szaniszlót.
Mariéton, Paul, franeia író, szül. Lyonban
Marienbad, város ós ismeretes fürdő az ngyanily 1862 okt. 14., megh. Nizzában 1911 dec. 25. A
nevű cseh kerületi kapitányságban, a Kaiserwald provencal költészet felélesztésének egyik leglel
DNy.-i lejtőjén, (1910) 6279 lak., bizánci Ízlésben kesebb harcosa volt s e célból Revue félibrienne
épített nagy kat. templommal, színházzal, fürdő- c. 1884. folyóiratot is alapított. Sokáig ő vezette
intézetekkel, katonai gyógyintézetekkel. A D.-i az orléansi antik színpadon,rendezett drámai elő
nyílt részt kivéve, az egész helységet fenyvesek adásokat. Irt több kötet verset: Souvenanee
kel benőtt hegyek környékezik. M. forrásvizei hi (1884); La viole d'amour (1886); Hellas (1888);
deg, alkalikus, glaubersós vizek, hurutos gyomor- Hippolyte (1902) s két irodalomtörténeti tanul
ós bélbántalmaknál, májbajoknál, elhízásnál tesz mányt : Joséphin Soulary et la Pléiade lyonnaise
nek jó szolgálatot. M. környékének lakói már a (1884); Une histoire d'amour (1896).
Marietta, Washington county székhelye Ohio
XVIII. sz.-ban sikeresen használták az ásványvíz
forrásokat. Szélesebb körben csak a XIX. sz.-ban északamerikai államban, az Ohio és Muskingum
ismertette meg Nehr orvos; 1818. lett fürdővé és összefolyásánál, vasút mellett, (1910) 12.923 lak.;
1868. várossá. V. ö. Heidler-Heilborn, DieHeil- vasöntővel, kőolajfinomítókkal.
mittel M.'s (8. kiad. Marienbad 1914); Illustriorter
Mariette Oytsd: —ett), 1. Auguste Edouard, fran
Pührer der Kurstadt M., herausgegeben vom cia egyiptológus, szül. Boulogneban 1821 febr. 11.,
megh. Bulakban 1881 jan. 18.1849-ben a louvrei
Stadtrat (III. Mad., u. o. 1913).
Marienberg, az ugyanily nevű járás székhelye egyiptomi múzeum hivatalnoka lett; 1850. ment
Zwickau szászországi kerületi kapitányságban, Egyiptomba, ahol az ókori Memflsz nekropoliszá(1910) 7762 lak., pamutfonással, játék-, szivar-, ban az ápisz-sírokat megtalálta. 1858-ban az al
szivarláda-,csipkekészltéssel ós ezüstbányászattal. király M.-et bizta meg az összes tervbe vett ása
Marienborn, fürdő Bautzen szászországi kerü tások vezetésével. Főbb munkái: Choix de moletben, Schmeclrwitz közelében,
175 m.-nyire a numents (Paris 1856); Le Sérapéum de Mem
tenger szine felett. 12,5—14°-u kénes forrásainak phis (u. o. 1857); Principaus monuments du
musée d'antiquités égyptiennes á Boulaq 1864);
vízét csúz és köszvény ellen használják.
Marienburg, az ugyanily nevű járás szék Abydos (2 köt. 1870—80); Dendérah (1870—1880);
helye Danzig porosz kerületben, (1910) 14,019 Les Mastabas de l'ancien empire, (1882—86). M. ku
lakossal, cukor-, sör-, gép-, vattagyárral, agyag tatásainak eredménye megbecsülhetetlen; szá
ókori műemléket hozott napvilágra, melyek
iparral, malátakészítéssel; Nagy Frigyes em mos
közül legfontosabbak az abidoszi és edfni templo
lékszobrával ; a német lovagrend egykori nagy mok.
munkája volt a Szakkára melletti
mestereinek kastélyával, amelyet a XIV. sz.- háromUtolsó
piramis fölnyitása, melyeknek halottas
ban építettek. A tannenbergi csatában 1410. a kamráiban számos, igen becses föliratot talált.
lengyel-litván haderő sikertelenül ostromolta, de M. az egyiptomi alkirálytól bej címet nyert, 1867.
1457. a lengyelek elfoglalták; azóta a kastély a a becsületrend nagykeresztjét kapta, 1879. pedig
lengyel vajdáknak volt a lakóhelye; 1772. a poro pasa rangra emeltetett; tagja volt a francia aka
szok foglalták el. 1877 óta a porosz kormány ezt démiának ós az Académie des inscriptionsnak is.
a ritka szép várat Steinbrecht építő tervei szerint
2. M., Pierre Jean, francia művészeti író, szül.
teljesen megújíttatta. V. ö. TesdorpfV., Die Wiederherstellung der Marienburg (Königsberg 1895); Parisban 1694 máj. 7., megh. u. 0.1774 szept. 10.
Atyjának, M- Jean (1660—1742) rézmetszőnek
Schwandt, Marienburg (Danzig 1905).
Mariendorf (Berlin-Mariendorf), porosz köz volt tanítványa, de nem sokáig foglalkozott gya
ség a potsdami közigazgatási kerületben, Berlin korlatilag a művészettel, hanem állami hivatalt
közelében, 11912) 18,084 lak., vas- és gépgyárakkal. vállalt ós fejlesztette grafikai gyűjteményét.
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Müvei közül kiválnak: Architeeture francaise
Marindol, adók. Zágráb vm. károlyvárosi (kar(Paris 1727); Description sommaire des dessins lovaci) j.-ban, (1910) 300 szerb és horvát lak.; u. p.
des grands maitres d'Italie . . . du cabinet du feu Donje Prilisce, u. t Károlyváros (Karlovac).
M. Crozat (u. o. 1741), de főleg korának művésze
Marinelli, Giovanni Giuseppe, olasz geográ
téré vonatkozó becses följegyzései, melyek Abécé- fus, szttl. Udinében 1846 febr. 28., megh. Firen
daire de P. I. M. stb. kb. 6 kötetben jelentek meg zében 1900 máj. 2. 1867-ben a földrajz és törté
Parisban 1851—60 (Arch. de Fart francais).
nelem tanára lett az udinei kir. műegyetemen
Marigliano (ejtsd: mariiiyano), város Caserta olasz és az Alpokban számos meteorológiai állomást
tartományban, (1910) 12,502 lak.; nagy kastéllyal. létesített. 1879-ben a padovai, 1892. a firenzei
Marignac (ejtsd: marinyák), Jean Charles Galis- egyetem földrajz-tanára. M. fő képviselője volt
sard de, svájci kémikus, szül. Genfben 1817 ápr. az újabb olasz földrajzi iskolának, amely a geo
24, megh. u. o. 1894 ápr. 16., mint a kémiatanára. fizikai iránynak ád elsőbbséget. Főbb müvei: Ma
Igen pontosan meghatározta az oxigén, nitrogén, teriali per l'altimetria italiano (Udine 1872);
klór, bróm, jód, bárium, króm etb. atomsúlyát.
Della geograflca scientifica e di alcuni suoi nessi
etc. (Roma 1879); La geográfia e i Padri della
Marignano, olasz város, 1. Melegnano.
Mariinszk, járási székhely Tomszk orosz-szi- Chiesa (u. o. 1882); La Terra, tratteto popolare
bíriai kormányzóság K.-i részében, a Kija mellett, di geográfia universale (Milano 1883); 1894. meg
indította a Rivista geograflca italiana-t.
10,000 lak.; a közeli aranymosók középpontja.
Marineo, város Palermo szicíliai tartomány
Marija-Bistrica (Máriabisztricza), adók. Zág
ráb vm. stubicai j.-ban, (1910) 2476 horvát lak., vas ban, (i9ii) 7291 lak.; gyümölcstermeléssel.
Marinette, székhelye M. countynak Wisconsin
úti állomással, posta- és töviróhivatallal és tele
fonállomással. M. Horvátország leghíresebb búcsú északamerikai államban, a Michigan-tó mellett,
járóhelye, melyet évenkint mintegy százezer bú- (1910) 14,610 lak.; fürészmalmok, faipar.
csns keres föl. Régi temploma 1711-ben épült s a
Marinetti, Francesco Tommaso, a futurizmus
zágrábi székesegyház után Horvátország legszebb (1. o.) megalapítója, szül. Alexandriában (Egyip
temploma volt. Ennek helyén 1878—1882-ig új, tom) a múlt század 80-as éveinek elején vagyo
még fényesebb templomot építettek 400,000 K nos szülőktől (atyja olasz, anyja francia). Fran
költségen. A főoltár közepén van elhelyezve a 300 ciaországban nevelkedett, tanulmányait is nagy
éves csodatévő Mária-kép, mely fából van faragva. részt francia iskolákon, továbbá a paviai és
Marikó, kisk. Trencsén vm. vágbeszterczei genovai egyetemeken végezte s jogi doktorátust
j.-ban, (1910) 4456 tót lak.; postahivatallal, u. t. szerzett. Anyanyelvének voltaképen a francia
Vágbesztercze.
tekinthető; munkái nagy részét is francia nyelven
írta. 1905-ben megindította Milanóban a Poesia
Marillac Ludovika, 1. Irgalmas nmek.
Marillavölgy, Oraviczabányához tartozó klima című soknyelvű folyóiratot, amely a futurista
tikus gyógyhely Krassó-Szörény vmegye oraviczai tábor közlönye lett, de 1909. megszűnt; helyette
j.-ban, vasúti állomása Oravicza. M. gyönyörű 1913. a Lacerba folyóiratot alapította a futuriz
fenyvesek közepett 704 m. tengerfeletti magas mus ügyének szolgálatára. Munkái: La conquéte
ságban fekszik s egyike hazánk legkedveltebb ég des Étoiles (versek, Paris); Destruction (versek,
hajlati gyógyhelyeinek. Van hidegvízgyógyinté Paris; olaszul: Distruzione, Milano 1911); La
zete ; savó- és szőllő-, továbbá belehelési gyógy momie sanglante. Poéme dramatique (Paris); Le
roi Bombance. Trag. satirique (Paris; olaszul:
mód, massage és villamozás.
marina (a lat. marinus-tt>V), a. m. tengerészet.Re Baldoria, Milano); La ville eharnelle (Paris);
Marina, szent, az V. sz.-ban. Atyja, ki szerze D'Annunzio intimé (Paris); Les dieux s'en vont,
tes lett, Ms leányát magával vitte a kolostorba, d'Annnnzio resté (Paris); Mafarka le Futuriste.
ahol fölnevelkedett ós női voltát eltitkolván, Román africain (Paris; olaszul: Mafarka il Fu
ugyancsak szerzetes lett Marinus néven. Minden turista, Milano); Le futurisme (Paris); La bataille
féle rágalmat hallgatagon viselt el. Csak halála de Tripoli 26 oct. 1911. vécue et chantée par F.
után lett nyilvánvalóvá női neme és hősiessége. T. M. (Milano). M., aki részt vett a tripoliszi
Valószínűleg a Tripolis (Szíria) mellett való Ke- hadjáratban, az Ausztria-Magyarország ellen való
nobin-kolostorban élt. Emléknapja júl. 17. V. ö. háború leghevesebb sürgetőinek egyike volt. V. ö.
Jean Dornis, Le román italien contemporain
Giron, Légendes coptes (1907).
(Paris 1907); Kari Vossler, Italienische Literatur
Marina (állat), ]. Marcihal.
Marinálás (franc, mariner), általában a hús der Gegenwart (Heidelberg 1914); Elek Artúr,
nak oly módon való elkészítése, hogy ez a meg Az olasz háború előkészítői: II. A futurizmus (Az
romlásnak minél tovább ellenálljon. Nálunk ezt Újság, 1915 aug.).
a kifejezést az ú. n. ecetes halakra használják,
Marini (Marino), Giambattista, olasz költő,
ezeket, mint pl. a Szepességben a pisztrángot, szül. Nápolyban 1569 okt. 18., megh. Posillipóban
elébb megfőzik vagy kirántják s azután ecettel, 1625 márc. 24. Költeményeivel megnyerte Conca
sárgarépa-szeletekkel, vöröshagymával, borssal herceg barátságát és titkára lett. 1592-ben azon
stb. elkészítve edényekbe rakják; így igen so ban több zavaros ügye miatt menekülnie kellett
káig elállanak. A sós heringet is így marinálják. Nápolyból s Rómába szökött, hol Aldobrandini
Marinbrod, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, kardinális fogadta pártfogásába, kivel Torinóba
is elment, ahol a szavójai herceg titkára lett.
d9io) 263 horvát lak.; u. p. Gora, u. t. Glina.
Marinci, adók. és pk. Szerem vm. vukovári 1612-ben M.-t elfogták és börtönbe zárták. Ki
j.-ban, (1910) 853 magyar, szerb és horvát lak; szabadulva, Valois Margit meghívására 1615-ben
Parisba ment, s ennek halála után Medici Mária
u. p. és u. t. Nustar.
Révai Nagy Lexikona. XIII. köt.
27
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környezetében élt. 1622-ben visszatért Olaszor
szágba. Leghíresebb müve az Adone (Paris
1623). K müvében kora ízlésének hódolva, 20 éne
kes eposzban Venus és Adonis, Psyche és Cu
pido szerelmével, a saját élményeivel, az ókor és
saját kora híres asszonyainak viselt dolgaival fog
lalkozik dagályos stílusban (1. Euphuizmus és Góngora y Argote), képtelen metaforákban ós eről
tetett ellentétekkel és szójátékokkal. Ezt az irányt
az olaszok róla marinismus-nak nevezték el (1.
Secentismo). Többi müvei közül említendők: La
strage degli innocenti c. vallásos eposz s több
költeménygyüjteménye: La Lira, La Galleria stb.
Összegyűjtött munkáit (Opere di G. M.) Zirardini
adta ki (Nápoly 1862). V. ö. Menghini, La vita e
le opere di G. M. (Roma 1888).
Marinilla (ejtsd: marmüiya), város Antioquia colombiai tartományban, 2060 m. magasságban, kb.
6000 lak., arany- és sóbányákkal.
Marinizmus, olasz költői irány, 1. Marini.
Marinkovac, adók. Belovár-Körös vm. cazmai
j.-ban, (i9io) 1067 horvát, szerb ós cseh lak., u. p.
Klostar Ivanic, u. t. Dubrava.
Marino, 1. város Róma olasz tartományban,
(i9ii) 8110 lak., bortermeléssel. La Trinita temp
lomábanvan Guido Reni egy képe. M. a régi Gastrimoenium-—2.M., köztársaság,!. San Marino.
Marino, 1. Giambattista, 1. Marini.
2. M-, Sanuto, velencei krónikaíró, a XV. sz.
második és a XVI. sz. első felében élt s 1502. mint
a köztársaság követe Budán is megfordult. Az
1496—1533 közti időknek főként diplomáciai tör
ténetét naplószerű följegyzésekben 56 vaskos kö
tetben jegyezte föl (Diarium v. De successu rerum
Italiae et totius mundi libri LVI quasi ephymerida
opuscula). Wenczel Gusztáv a Történelmi Tár
három kötetében tette közzé M. Magyarországra
vonatkozó tudósításait. V. ö. Századok, 1871. évf.;
Benisch Arthur, M. 8. Diarii-jának magyar mű
velődéstörténeti vonatkozásai (Budapest 1902).
Marinos (tyrosi), görög földrajzi író, élt Kr. u.
100 körül, munkái Ptolemaiosnak forrásul szol
gáltak, aki tőle vette át a Perrón áthaladó ki
induló délkört is.
Marino Selo, adók. Pozsega vmegye pakraci
j.-ban, (i9io) 927 horvát és magyar lak., u. p. Antunovac, u. t. Pakracka Poljana.
Marinovac, adók. Belovár-Körös vm. körösi
(krizevcii) j.-ban, (1910) 384 horvát lak., u. p. Vojakovac, u. t. Körös (Krizevci).
Marinus, két római pápának neve, akik külön
ben Márton néven ismeretesek, 1. Márton pápák.
Mario, Giuseppe M., Conte di Candia, olasz
operaénekes, szül. Cagliariban 1808 okt. 17.,
megh. Rómában 1883 dec. 11. Tenorhangját a
párisi Conservatoiron képezték ki. 1838-ban Ör
dög Róbert szerepében lépett fel először a Nagy
opera színpadán, 1840. a Théátre des Italiens tagja
lett, 1844. nőül vette Giulia Grisirt (1. o.); 1880
múzeumi őr lett Rómában.
Marion (ejtsd; mérion), több város az északame
rikai Egyesült-Államokban ; említendők: 1. Grant
county székhelye Indianában, (1910) 19,359 lak.,
üveghuták, donga- és bútorkészítés, földgázkutakkal. — 2. M- county szélihelye Ohióban, (1910)
18,232 lak., gépek és vasúti kocsik gyártása.

—
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Marion, Henri, francia pedagógus, szül. St.
Parize-en-Viry-ben (Nievre) 1846 szept. 9., megh.
Parisban 1896., mint a párisi Facultó des lettres
neveléstudományi tanszékének tanára. Főbb mű
vei : J. Locke, sa vie et son oeuvre (1878); Devoirs et droits de l'homme (1880, magyarra át
dolgozta Péter fi Dénes: Az ember kötelességei és
jogai, Kolozsvár 1888); De la solidarité morale
(1880); Lecons de psychologie appliquée á l'éducation (1881); Lecons de morale (1882); L'éducation dans l'Úniversité (1893); Le mouvement des
idées pódagogiques en Francé depuis 1870; Psy
chologie de la femme (1900).
Marlonette-szinház, 1. Bábszínház.
Mariotte, Edme, francia fizikus, szül. Bourgogneban 1620 körül, megh. Parisban 1684 máj.
12. Fiatal korában szerzetes lett, 1666 óta a párisi
akadémia tagja volt. Mint fizikus ügyes kísérle
tező volt ós sok fölfedezést tett, de matematikai
ismeretei hiányosak voltak. A róla elnevezett tör
vényt ugyan már 18 évvel előbb állapította meg
Boyle angol fizikus, de M. erről nem tudott ós a
törvény fogalmazása s abarometrikus magasság
mérésre való alkalmazása M.-tól származik. Kifej
tette az ütközés törvényeit és megszerkesztette a
ma is használatos ütközőgépet. A folyadékok
egyensúlyával és mozgásával sokat foglalkozott.
Fölfedezte a szembeli vakfoltot. Művei Leidenben
jelentek meg 1717. Oeuvres de M. cím alatt.
Mariotte-féle kísérlet, 1. Látás.
Mariotte-féle törvény, 1. Gáz.
Mariotte palackja, alul oldalsó kifolyócsővel
ellátott, felül dugóval légmentesen elzárt palack,
melybe a dugón át mindkét végén nyílt üvegcső
nyúlik (1. az ábrát). Ha a palackból kevés víz kifo
lyik, a felső részben levő levegő
kitágul, nyomása kisebb lesz,
míg az üvegcsövön át ható külső
légnyomás a belsőt ós a cső alsó
végétől a víz színéig terjedő fo
lyadékoszlop nyomását együtt
véve legyőzheti és légbuborékok
szállhatnak a cső alsó végén a 1,
vízbe. Ekkor a cső alsó végének a
szintájában, i-ben külső lógnyo- , :
^=-\
más uralkodik mindaddig, míg
a c vízfelület nem merül b alá Mariotte palackja.
s a víz kifolyása csupán az ab vízoszlop nyomása
alatt történik, mely a kifolyási csőtől a&szintájáig
ér. Habár a víz tükre sülyed, az ily palackból a
vizet egyformán maradó nyomással és sebességgel
lehet kifolyatni. Mennél mélyebbre nyomják le a
csövet, annál lassúbb lesz a kifolyás és egészen
megszűnik, ha a cső alsó vége a kifolyási csővel
egy szintájban van.
Mariotti, Luigi, olasz író, 1. Gallenga.
Maris, hollandi tájfestőcsalád : 1. Jacob, szül.
Hágában 1837 aug. 25., megh. Karlsbadban 1899
aug. 7. Tanulmányait a hágai akadémián kezdte
meg van Hove vezetésével, azután Antwerpenbe
ment de Keyser és van Lerins műtermébe s végül
Parisba Héberthez. Művészete francia földön, az
ú. n. barbizoni festők hatása alatt érett meg. Ne
vezetesebb képei: A csatornánál (Berlin, Nemzeti
képtár); Reggel Hollandiában (München, Új kép
tár) ; Városkép (Amsterdam, Múzeum); A dord-
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Marius

•rechti templom (Budapest, Szépművészeti Mú nek ma Casamare (Marius háza) a neve. Paraszt
zeum) stb. — 2. Maühys, az előbbinek testvér szülőktől származott, de lelke a katonai pályá
bátyja, szül. Hágában 1835. Szülővárosában és hoz vonzotta, s már a numantiai háborúban (133)
Antwerpenben tanult. Művei különösen az angol kitüntette magát. Mint néptribun (119) oly javas
műgyűjtők körében örvendenek nagy népszerű latot vitt keresztül, mely a nemesség befolyását
ségnek. Montmartre cimü képe a Szépművészeti a választásoknál korlátolta. Prótori éve (115) után
Múzeum modern képtárában látható. — 3. Wil- mint proprétor ritka becsületességgel töltötte be
lem, az előbbiek fivére, szül. Hágában 1844 túlsó Hispániában a kormányzói tisztet. Had
febr. 18., megh. Ryswyckben 1910 okt. 11. Két vezéri hírét a Jugurtha ellen viselt háborúban
bátyja vezetése alatt végezte tanulmányait. A (109—108) alapította meg, midőn Quintus Caecitájfestésen kivül az állatfestésben is kitűnt. Egyik lius Metellus konzul mellett mint legátus műkö
sikerültebb képe a Szépművészeti Múzeumban dött ; bár erős fegyelmet tartott, katonái közt épp
oly népszerű volt, mint a demokraták előtt, s bár
függő Tehenek a legelőn.
nem tartozott a nemesi osztályhoz, 107. konzullá
Mariséi, község, 1. Havasnagyfálu.
választották és a Jugurtha ellen tovább folyta
Marishal, lord, 1. Keith, 1.
Marisia (Marisus, Mariscus), a Maros folyó tott háborúban rábízták a fővezérletet. Ö a sere
get a legszegényebb polgárok sorából kiegészítette
•ókori római neve.
Mariska Vilmos, pénzügyi jogi iró, szül. Rozs s ügyes hadműveleteivel Jugurthát és szövetsé
nyón 1844 okt 24., megh. Budapesten 1912 márc. gesét, Bocehus mauretániai királyt annyira szo
19. 1866-ban a pesti kir. ítélőtáblánál joggyakor- rongatta, hogy ez utóbbi Jugurthát kiszolgáltatta.
nok lett, majd 1868. a kassai jogakadémián tanár E háború szerencsés befejezése után mindenki
segéd. Még ugyanabban az évben a győri jog M.-ban látta az egyetlen mentőt abban a vesze
akadémián bízták meg előadással, de 1869. a delemben, mely Rómát a cimberek és teutonok
kassai jogakadémiára került vissza. 1891-ben a (1. o.) betörésekor fenyegette. E népek 113 óta
budapesti egyetemen lett a pénzügytan és a magyar több római sereget tönkretettek és most két ol
pénzügyi jog rendes tanára. Nevezetesebb müvei: dalról közeledtek. M.-t 104. másodszor, s mivel
Az államgazdaságtan kézikönyve (5. kiad. Buda e háború 101-ig tartott, ez évig egymásután
pest 1905); A magyar pénzügyi jog kézikönyve ötször választották konzullá, hatodszor 100-ban,
(8. kiad. u. o. 1905; horvátui Eszék 1894); Az jutalmul azon fényes győzelemért, melyet 102.
egyenes adók reformja Ausztriában (u. o. 1878); Aquae Sextiae (Aix) mellett és 101. Vercellae
Éélyeq~ és illetékszabályok (Budapest 1880); Egye közelében vívott. De ebben az évben összekülön
bözött a demokratákkal és erőszakos fellépésük
nesadóinkreformja (Politikai Szemle 1892).
Marisszállás, Kiskunmajsához tartozó puszta miatt a szenátorok élén fegyveresen állott nekik
Pest-Pilis-Solt Kiskun vmegye kiskunfélegyházi ellen. Mint hadvezér nagy érdemeket szerzett,
j.-ban, (i9io) 740 magyar lak., u. p. és u. t. Kis- mert a légiók felállításában okos reformokat lé
tesített ; de politikai téren nem volt tehetsége.
kunmajsa.
Maristák (franc. Peres de la société de Ma A szövetséges háborúban (91—89) mint legátus
rié). Katolikus világi papok hitterjesztő kongre aratott ugyan sikereket, de ekkor már Sulla
gációja. Alapította az 1816. keletkezett ifjú papok vívta ki a legfényesebb harci diadalokat, ezért
társulatából J. Cl. M. Colin 1836. Lyonban. Szt. kapta is meg 88. mint konzul a mithridatesi há
Ágoston szabályai alapján megerősítette XVI. ború fővezérletét. M.-t ez nagyon felizgatta és
Gergely. Kezdetben az ifjúság nevelésével és rábírta Publius SulpiciusRuf us néptribunusi, hogy
lelkipásztorkodással foglalkoztak. Később és je javaslatot fogadtasson el, mely szerint a fővezér lenleg csak külmissziókkal. kiválóan Óceániá let M.-ra bizassék. De Sulla seregével Róma
ban, a Szamoa-szigeteken, Új-Kaledóniában stb. ellen vonult és az esquilinus dombon vívott csatá
Hét tartományba osztva 1021 tagot számlálnak. ban M.-t és Sulpiciust megverte, M.-t tizenkét de
Maritimus (lat.) a. m. tengerhez tartozó, ten mokrata pártvezérrel együtt száműzetésbe küldte,
és M. kénytelen volt bujdosva Afrikáig mene
gerre vonatkozó.
Maritorne, eredetileg Cervantes (1. o.) Don Qui- külni, de még Karthágó romjai közt sem volt biz
sote c. regényében előforduló aszturiai szolgáló, tonságban. Míg Sulla Mithridates ellen harcolt,
M. visszatért Itáliába ós Cinna hadával egye
a förtelmes, utálatos nő személyesitője.
Marittimo (Maretümo, az ókorban Hiera), sítve híveit, Róma ellen vonult, mely kényte
az Egádi-szigetek egyike, Trapani (Szicília) olasz len volt kinyitni kapuit. M. nagy vérontással
tartományhoz tartozik, sziklás, területe 12-26 km2, boszulta meg magát a nemeseken és a legki
válóbb férfiak adóztak életükkel. M. és Cinna a 86.
kb. 1200 lak. Termékei: kapri és kitűnő méz.
évre konzulokká neveztették ki magukat, de M.
Mariuccia, 1. Marozia.
Mariupol, az ugyanily nevű járás székhelye már ez év jan. 17-én meghalt. Plutarchos élet
és kikötőváros Jekaterinoszlav orosz kormány rajzán kívül v. ö. Gerlach, M. und Sulla (Basel
zóságban, az Azovi-tenger É. -i partján, vasút mel 1856); Beesly, The Gracchi, M. and Sulla (London
lett, (1910) 48,500 lak., vas- és mezőgazdasági 1877); Votsch, M. als Reformátor des römischen
gépgyárral, szappan-, bőr- és téglagyártással. A Heerwesens (Berlin 1886). — M. fogadott fia volt
kivitel fő cikkei: gabona, lenmag és bőrök. A Gaius M., az «ifjabb» M., ki atyja halála után
várost 1779. Krímből jövő görögök a régi Ada- a demokraták élére állott, 82. Papirius Carbóval
együtt konzul volt, de Sulla Sacriportusnál meg
makha helyén alapították.
verte és midőn a sokáig védelmezett Praeneste
Marius, Gaius, római hadvezér, szül. Kr. e. is
megnyitotta kapuit Sulla előtt, öngyilkos lett.
156. Arpinum közelében Cereatae faluban, mely
27*
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Mariut (az antik Mareotis), laguna Alsó-Egyip
tomban
Alexandria mellett. Területe 530—750
km!, mélysége legfölebb 2'6 m. Mehemed Ali ki
akarta szárlttatni, de nem sikerült.
M a r l v a u d a g e (franc, ejtsd: — vodázs), 1. Marivaux.
Marivaux (ejtsd:—vó), Pierre Carlet de Chamblain de, francia regény- és színműíró, szül. Pa
risban 1688 febr. 4., megh. u. o. 1763 febr. 12.
Vígjátékaiban kevés a külső cselekmény, a
fősúlyt a gyengéd érzelmek kialakulásának finom
és aprólékos rajzára veti. Hősei érzelmeiket
költői, de nem ritkán modoros nyelven boncol
gatják, ez az ú. n. marivaudage. Legsikerülteb
bek: Les jeux de ramour et du hasard (1734);
Le legs (1836); Les fausses confidences (1737);
L'épreuve (1740). Nálunk Bessenyeire volt hatás
sal. Regényei: Vie de Marianne (1731—46), Le
paysan parvenü (1735—36) a való élet találó raj
zával tűnnek ki s a modern realista regény út
törői közé tartoznak. Műveinek legjobb kiadása:
Oeuvres complétes (1781,12 köt.). V. ö. Larroumet, M., (Paris, 2. kiad. 1894); Deschamps M.
(u. o. 1897).
Marja, község, 1. Kismarja.
Marjam (arab) a. m. Mária.
Marjancaci, adók. Verőcze vm. eszéki (osijeki)
j.-ban, (1910) 256 horvát lak.; u. p. és u. t. Valpó
(Valpovo).
Marjanci, adó- és pk. Verőcze vm. alsómiholjáczi (donjimiholjaci) j.-ban, (mo) 1244 horvát és
német lak.; u. p. és u. t. Valpó (Valpovo).
Marjanovic, Milán, horvát író és publicista,
szül. Kastavban (Isztria) 1879 máj. 12. Karlovacban, Eaguzában ós Spalatóban több horvát lapot
szerkesztett. Később az Obzor-nak volt főmunka
társa, majd a Narodno Jedinstvo zágrábi poli
tikai és a Knjizevne Novosti című szépirodalmi
hetilap szerkesztője lett. Jeles tárcaíró és mükritikus. Iza Senoe cim alatt kritikai tanulmányt
irt az újabb horvát irodalomról. Tárcái Pragmenti cím alatt jelentek meg. Társadalmi regé
nyével (Karijera) szép sikert aratott.
Marjulás, népies kifejezés a ficamodás meg
jelöléséra
S l a r k , német éremsúly és pénzegység, L

Marha.

Mark, hajdani grófság (2200 km2) a német biro
dalom vesztfáliai kerületében, körülbelül azon a
területen, amelyet Arnsberg porosz kerület foglal
el. A legrégibb időben a vesztfáliai hercegséghez
tartozott, a XII. sz. vége felé önálló grófsággá
lett, a XIV. sz.-ban Clevéhez, 1614. ideiglenesen,
1666. pedig véglegesen Brandenburghoz került.
1807. Napóleon kapta meg, de 1813. Poroszország
ismét visszanyerte.
Mark, Paula, német énekesnő, szül. 1870 mára
1. Becsben. 1892-ben a lipcsei operához szerző
dött, 1893. a bécsi opera tagja lett s Eenard mel
lett első csillaga volt.
Márk, szentek: 1. M. (Marcus) evangélista.
Béda szerint Áron főpap nemzetségéből szárma
zott és Cirenaika tartományban született. Né
melyek szerint Jézus Krisztus 72 tanítványának
egyike, mások szerint Jézus Krisztus föltámadása
után tért meg. Szt Péter apostolnak követője ós
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társa volt. Szt. Péter jóváhagyásával írta meg
Szt. Péter elbeszélése alapján az evangéliumot
latin nyelven a rómaiak számára. Szt Péter
Márkot Egyiptomba küldte, hogy ott mint püspök
térítsen. 49. volt először Egyiptomban; majd
60-ban ismét Egyiptomba, Alexandriába ment s
az akkor már kész evangéliumot terjesztette. A
pogány papok élete ellen törtek. Elfogták, meg
kötözték és az utcákon körülhurcolták, amig meg
nem halt. Bukolesben temették el. Ereklyéit ké
sőbb Alexandriába szállították, 815-ben pedig
Velencébe. A velenceiek mint védőszentjüket tisz
telik. Világhírű székesegyházuk Szt. M. nevét
viseli. Emléknapja ápr. 25. M.-ot oldalánál orosz
lánnal festik. Emléknapján a kat. egyház a ha
tárba körmenetet vezet és a vetést megszenteli.
2. M.pápa (336 jan. 18.—okt. 7.). Rövid kor
mányzása alatt 2 bazilikát építtetett Rómában.
Márk magyar ferencrendi szerzetest az egy
ház a boldogok sorában tiszteli. 1377 után az
akkor épült coneglianói olasz kolostorba vonult
s a várost egy ízben csodálatosan mentette meg
az ellenség támadásától. Az ottani kolostoregy
házban, a gróf Montealbanóiak kápolnájában el
temetett holttestéhez a magyarok hajdan sok
szor elzarándokoltak. V. ö. Tímár Kálmán, Ma
gyar boldog Márk legendája, Religio, 1910,470—1.
Márk Lajos, festő, szül. Rettegen (Erdély) 1867
aug. 25. Festészeti tanulmányait 1886. München
ben kezdte, hol Hollósynak és Herterichnek volt a
tanítványa. 1892 tavaszán Parisba költözött s
az Acadómie Julienben Róbert Pleury, Bouguereau és Ferrier voltak a mesterei. Visszatérve
Budapestre, Benczúr mesteriskolájának lett a
tagja. Eleinte elmés tárgyú életképeket festett,
ilyenek pl.: Mükvüilm, Incselkedés, majd az
arcképeket kezdte művelni s egy ily müvére
(Női arckéjh 1902) megkapta a 4000 K-s Társulati díjat. Azután nagyméretű képeket állított
ki, amelyeken főképp a női test színes és tem
peramentumos ábrázolása érdekes, ily kép pl.':
« . . . és részegedjetek meg szerelmesima (1904,
Lipótvárosi Kaszinó dija). Azután színgazdag
interieuröket festett különösen biedermeier-ruhás
női alakokkal. 19L0-ben Észak-Amerikába köl
tözködött, ahol még az évben nagysikerű kiállí
tása volt Buflalóban. De azért a budapesti kiál
lításokat is felkereste műveivel, egy ilyenre, a
Toüette címűre, 1912. kis állami aranyérmet
kapott. Számos karrikaturát is rajzolt s illusz
trálta Herczeg P. Andor és András c. regé
nyét 1899. Művei közül országszerte ismert
reprodukciói révén a Lehullott a rezgő nyárfa
c. nagy festménye, amely Erzsébet királynét áb
rázolja, amint a cigány nótáját hallgatja.
Márk, kisk. Zemplén vm. nagymihályi j.-ban,,
(1910) 597 tót lak., u. p. Málcza, u. t. Bánócz.
Marka (Mörka, Merka), város Német-KeletAfrikában, a szomálik földjén, mintegy 7000
arab ós szomáli lak. Seik Othman mohammedánus szent sírjával és mecsetjével; az ÉNy.-i
szelek ellen védett kikötővel. M.-ról már 1230.
Jakut el-Hamani arab író is említést tesz.
Márka, 1. (nóm. Mark), jele M, Németország
jelenlegi pénzegysége = 100 Pfennig = 1-1756
korona. Eredetileg német éremsúly volt, mely á.
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cómai fontból keletkezett. A pénz mérésénél a
hamisítások elkerülése végett bélyeget nyomtak
a súlyra, innen a Mark név. A rendkívül sokféle
súly közül később a kölni M. alakult ki, mely
1524 óta törvényes arany- és ezüst súlymérték
lett, eleinte 233-81, majd később 233-86 g érték!>en és ebben a nagyságban szerepel az 1837—
—1857-iki időtartam pénzrendszerében. Később
a vámfont (500 g) szorította ki.
2. M. (ném. Marké) a. m. bélyeg, jel, gyári
stb. jegy.
Márka-banco, L Banco.
Márkák, Olaszország egy része, olaszul Le
Marche (1. o.).
Markai, gabonamérték, 1. Marcal.
Markaláb, 1. Morkoláb.
Markali, Salamon király udvari bolondja volt.
«Ezért egy jó szót sem adok» közmondás állítólag
rólakeletkezett, mert M. megharagudott a zimonyi
biróra, ki nem köszönte meg azt a «fáradságát»,
hogy hozzá ment ebédre; ő pedig az olyan ebédért
egy jó szót sem ad s így másodszor nem is fo
gadta el meghívását. A «Még a régi M. histó
riáját sem tudja» és «Csunya mint a régi M.»
közmondást a Salamon és M. ponyvára került
históriájára vonatkoztatják. V. ö. Ipolyi, Sala
mon és M., Új M. Múzeum, 1855,287; Loósz Ist
ván, M.-ról, Philol. Közi. 1892,166.
Markáns, 1. Marquant.
Márka-súly, 1. Márka.
Márkaszék, kisk. Szilágy vm. szilágysomlyói
.-ban, (1910) 1042 oláh lak., vasúti megállóhely,
postaügynökség, távbeszélő. — L. még Bél
márkaszék.
Mark Aurél, 1. Marcus Aurelius.
Markaz, nagyk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban,
4i9io) 1665 magyar lak., postaügynökség, u. t.
Gyöngyös. M. közelében a M.-i vár csekély ma
radványai. M. határában emelkedik a Saskő (899
ni.), a Mátra legszebb pontja.
Markazit, a vasdiszulfid (FeS2) egyik alakja, a
pirittel azonos összetételű. Rombog táblás, osz
lopos vagy piramisos kristályokban terem, gyak
ran ikreket alkot; többnyire gömbös, vesés,
•cseppköves, fürtös alakú és sugaras-rostos szer
kezetű halmazokban terem (fésükovand; a kevósbbé fényesek, amelyek gyakran pszeudomorf ozák más ásványok után, májkovand v. hepatopirit néven ismeretesek). Közönséges ásvány,
mint utólagos képződmény fészkekben, repedé
sekben, igen gyakori a barnaszénben, turfában,
agyagban és más üledékes kőzetekben, sokszor
konkréciók vagy cseppkövek alakjában. Fémes
fényű, sárgás színű, gyakran zöld árnyalattal.
Sokkal könnyebben mállik el, mint a pirit; vas-gálic, rozsda és kénsav keletkeznek; ezeket nagy
ban is termelik belőle. Igen híres a selmeczi M., a
külföldi termőhelyek közül Clausthal, Preiberg,
Schneeberg, Cornwall említhetők fel.
Márkcsemernye, kisk. Zemplén vmegye nagy
mihályi j.-ban, (i9io) 339 tót lak., u. p. és u. t.
•Őrmező.
Markesas, 1. Marquesas-szigetek.
Markét Bosworth, város Leieestershire angol
eountyban, (1911) 21,862 lak., jelentős iparral és
kereskedelemmel.

Márkháza

Markét Drayton (ejtsd: —dretn) v. Drayton in
Hales, község a hasonló nevű közigazgatási ke
rületben Shropshire angol eountyban, (1911) 14,627
lak., papir- és sörgyártással. Caer-Draithon néven
a régi briteknek volt egyik főhelye.
Markét Harborough (ejtsd: —hárbBro), város
Leieestershire angol eountyban, (1911) 8853 lak.,
a XIV. sz.-ból vaió szép templommal.
Márkfalva (azelőtt: Jezerniczmarkovicz), kis
község Turócz vármegye stubnyafürdői j.-ban,
(1910) 193 tót lakossal, u. p. Ivánkafalva, u. t
Mosócz.
Márkfi Sámuel, Szt. Benedek-rendi szerzetes,
egyházi író, szül. Cserenczóczon (Zala m.) 1811.,
megh. 1861 jún. 2.1826-ban belépett a Szt. Bene
dek-rendbe. Pappá szenteltetvén, 1834. a bécsi
Augustineum tagja lett. 1837-ben a héber és görög
nyelv tanára, 1846. pesti egyetemi tanár. Leve
lező tagja volt a M. Tud. Akadémiának. Munkái:
Hükételyek (1849); Szent szakaszok (1854); Introductio in S. L. L. N. T. azaz Újszövetségi Be
vezetéstan (1856) stb. Újonnan átdolgozva kiadta
Vurdics Ignác (1877).
Markgráfler-bor, badeni bor, mely a Schwarz•wald délnyugati lejtőin, Baden és Preiburg kö
zött terem, termékeny lösztalajon; igen kedvelt,
könnyű, zamatos fehérbor. Fő termelési helyek:
Müllheim, Feldberg, Lörrach, Bfringen stb. 'El
terjedt szőllőfajta itt a Chasellas blanc croqnant,
melyből az ú. n. Krachmost készül.
Markgróf, 1. Gróf és Morkoláb. — Markgróf
ság, 1. Határgrófságok.
Markham (ejtsd: márkem), 1. Albert Hastings,
angol sarkutazó, szül. 1841; Nares (1. o.) expedí
ciójában 1875. az Alert gőzös parancsnoka volt,
szánon az É. sz. 83°-án is túl ment. 1879-ben
csak Novaja Zemlyáig jutott. 1880-ban átkutatta
a Gallopagos-szigeteket. Főbb művei: Cruise of
the Rosario amongst the New Hebrides (1873):
A visit to the öalopagos Islands (1880); A polar
reconnaissance (London 1881); Life of Sir John
Franklin (u. o. 1891).
2. M.,Clements Bobért, angol földrajzi tudós
és utazó, szül. Stillingfleetben 1830 júl. 20.
1850—51-ig résztvett a Franklint kutató expe
dícióban, 1852—54. és 1860—61-ig Peruban vég
zett kutató utakat. 1865—66-ban Indiában járt,
hol hosszabb ideig tartózkodott. 1899-ben a lon
doni kir. földrajzi társaság elnöke lett. Tudomá
nyos földrajzi munkái igen nagy számúak ós
sokoldalú tevékenységet fejtett ki. Főbb művel:
Franklin's footsteps (1852); Travels in Peru and
India (1862, németül Leipzig 1874); Spanish
imgation (1867); Memoir on the Indián surveys
(1871, 2. kiad. 1878); Narrative of the Mission
of George Bogle to Tibet and of the journey
of Thomas Manning to Lhassa (1879); The war
between Peru and Chile (1883); A history of
Peru (Chicago 1892); The world's great explorers
(1899); Major James Eennel and the rise of mo
dern english geography (1895); The Incas of
Peru (1911); 1872—78-ig a Geographical Maga
ziné szerkesztője volt.
Márkháza (azelőtt: Tótmarokháza), kisk.
Nógrád vmegye salgótarjáni j.-ban (1910) 303 ma
gyar lak., u. p. Sámsonháza, u. t. Tar.
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Márki, 1. István, az első magyar sakk-könyv
írója, M. 3. testvérbátyja, szül. Sarkadon 1842
aug. 6., megh. Budapesten 1885 okt. 4. Biharmegye esküdige volt, később törvényszéki bíró,
majd budapesti táblai pótbíró lett. Főmunkája:
A sakkjáték tankönyve (1872, 2. kiad. 1897).
2. M. József, pedagógus, szül. Kecskeméten
1815 márc. 3., megh. Budapesten 1888 júl. 4.
1838-ban bölcsészeti s 1842. jogtudományi dok
torátust szerzett, majd 1843. ügyvédi vizsgálatot
tett. 1843-ban a pesti kat. tanitóképzőlntézethez
ment tanárnak s ez intézetnél működött egész
addig, mig a Bach-korszak alatt 1856. hazafias
viselkedése miatt (nem akart német nyelven
tanítani) elbocsátották. 1858—88-ig az egyetemi
könyvtár egyik őre volt. Nevezetesebb művei:
Neveléstan (1843); Olvasástan (1852); Számvetés
tan (1845); Terményleírás (1852); Embertan
(1851); Népiskolák könyve (Zimmermannal, 18531872). Említésre méltók továbbá Horatius-, Ver
gilius- ésLucanus-fordltásai s a magyar irodalom
ismertetésére kiadott Kalauza.
3. M. Sándor, történetíró, szül. Kétegyházán
1853 márc. 27. Tanulmányai végeztével 1877.
aradi főreáliskolai tanár, 1892. budapesiVII. ker.
gimnáziumi tanár lett. 1892 óta a kolozsvári
egyetemen az egyetemes történelem rendes ta
nára. Közben meghívták a budapesti tudomány
egyetem középkori tanszékére, de e meghívást
nem fogadta el. 1892-ben az Akadémia levelező,
1912.rendes tagjává választotta. Főbb müvei: A
Fekete-Körös és vidéke (Nagy-Várad 1876); Sar
kad története (Budapest 1877); A magyar mint
államnyelv (Arad 1878); Bihari román írók
(Nagy-Várad 1881); Dósa György és forradalma
(Budapest 1883 és 1886); Magyar PantJieon (Po
zsony 1884); Arad vármegye és Arad szab. kir.
város története (2 kötet, Arad 1892—95); Péró
lázadása (Budapest 1893); A Hora-lázadás ma
gyarországi része (u. o. 1894); Több történelmi
fali térkép (u. o. 1893—1911); Európa a ma
gyarok honfoglalása idejében (u. o. 1898); Er
zsébet királyné (n. o. 1899); A középkor főbb kró
nikásai (u. o. 1900); Les JacobinsHongrois (Macon
1901); Mátyás király emlékkönyv (Kolozsvár
1902); Történettanítás (Budapest 1902); Magyar
tört. szemléltető képek (u. o. 1905); 1. Ferenc
József király (u. o. 1907); Nemzeti ünnepeken
(beszédek gyűjteménye, Kolozsvár 1907); II.
Rákóczi Ferenc (3 köt., Budapest 1907—10); Az
ó- és középkor története (u. o. 1910, 2 köt.); Az
újkor és a legújabb kor története (u. o. 1911, 2
köt.); Du Maine herceg és felesége (u. o. 1911);
Száz esztendő (Kolozsvár 1912); Nagy Péter cár
és II. Rákóczi Ferenc szövetsége (Budapest
1913); Dósa György (u. o. 1913); Kresznerics
Ferenc levelezése (u. o. 1914); Történet és tör
ténetírás (u. o. 1914). Ezenkívül számos külön
lenyomat, részben francia, olasz, német ós román
nyelven is és több akadémiai emlékbeszéd. Né
mely tankönyve 14 kiadásban terjedt el. A Pallas
Nagy Lexikonában, valamint ebben a Lexikon
ban az Árpád-kori cikkeket írta.
Markianos, bizánci császár, 1. Maráaiius.
Markirch (Sainte-Marie-aux-Mines), város
Felső-Elszász német birodalmi kerületben, (mo)
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12,983 lak., pamutfonással és szövéssel, gyapjúós selyemkelmeszövéssel. Pamutszövetei nagyhírüek. Az 1914—15-iki háborúban heves harcok
színhelye volt.
Markká, finn pénzegység = 100 penniá. Telje
sen megfelel a francia franknak.
Márk krónikája, 1. Bécsi képes krónika.
Markland, Jeremiah, angol filológus, szül.
Childwallban 1693 okt. 29., megh. 1776 júl. 7.
Londonban és Cambridgeben tanult. Számos
klasszika-filológiai munkát adott ki, melyek kö
zül kiválóak: Statius és Euripides kritikai ki
adásai, továbbá Adnotationes in Maximum Tyrium
(London 1740).
Markneukirchen, város Zwickau szász kerü
leti kapitányságban, (1910) 8959 lak., igen jelen
tékeny hangszergyártással, hangszerkészítő-isko
lával és igen értékes hangszergyüjteménnyel.
Markó, 1. András, festő, M. 4.11a, szül. Bécs
ben 1824 szept. 9., megh. Viareggióban 1895 jún.
12. Művészi kiképeztetését Firenzében nyerte. Az
ötvenes években Bécsben élt s táj- és állatkópeket
festett. Egyik müve, A kecskepásztor, a Szépmüv.
Múzeumban van.
2. M. Ernő, festő, szül. Kassán 1868 okt. 14.
Münchenben Hollósynak, Parisban Doucetnak és
Laurensnek volt tanítványa. A Műcsarnokban
állította ki első két képét 1894-ben (Két tűz közt)..
Főképp tájképeket fest, egy ily kópét, a Holdas
táj címűt a kormány megvette a beszterczebányai
múzeum számára. 1909-ben első díjat nyert a
Nemzeti Szalon plakátpályázatán.
3. M Ferenc, festő, M. 4. fia, szül. Kismarton
ban 1832., megh. Budapesten 1874aug. 3. Atyjá
tól tanult festeni Firenzében s annak modorában
festett táj- és életképeket. 1853-ban Budapesten
telepedett le, 1855. festette Eszményi tájék c.
képét, amely most a Szépművészeti Múzeumban
látható.
4. M. Károly, festő, szül. Lőcsén 1791 szept. 25.r
megh. az Apeggi-villaban (Olaszország) 1860 nov.
19. A lublói kincstári uradalom, majd később az
egri érsek mérnöke volt s mint ilyen kezdett elő
ször aquarell-tájképeket festeni. 1818-ban Pestre
jött, az akkor még kezdetleges rajziskolát nagy
szorgalommal látogatta s Fejérvári Gábor régész
és Brudern báró számára sokat rajzolt. 1822. a
bécsi művészeti akadémia tanítványa lett, hol két
esztendőt töltött. Ebből a korból való Krisztus a
keresztfán c. festménye (Szépművészeti Múzeum).
1832-ben Rómába utazott. Első nagyobb művei
közül Róma látképe a Károlyi grófi család birto
kában van Fóthon. Róma levegője nem kedvezett
neki, tehát orvosi tanácsra 1838. a pisai fürdőre
költözött, ahol Szivárványos tájkép (amerikai
magángyüjt.) és Naplemente (Reviczky Ádám
gróf gyűjt.) képeit festette. A toscanai nagyher
ceg 1840. a firenzei művészeti akadémiához ne
vezte ki tanárnak. Firenzében Lajos bajor, Vilmos
württembergi király és Ferdinánd császár szá
mára egész sorozatát festette a tájképeknek. Fi
renzéből később a Campagnába ment, a róla oly
híressé vált Apeggi-villába, mely barátjának és
pártfogójának: Gherardesca grófnak a tulajdona
volt. Itt élte le életének hátralevő részét, innea
merítette sok képének motívumait (1. a képinél-

ID. MARKO KAROLY: CAMPAGNAI TAJ
(MAGÁNTULAJDON)

Márkó

—

423

lékletet). A magyar szabadságharc kitörésekor
fölébredt benne a vágy, hogy hazájába jöjjön, de
csak Bécsig juthatott s onnan három napi idő
zés után visszafordult. 1858-ban azonban mégis
megvalósíthatta régi vágyát, hogy hazáját lát
hassa. A magyar művészek ez alkalommal nagy
ünneplésben részesítették. M. nagyszámú tájké
pét szerezte meg a magyar állam, ezek a Szépműv.
Múzeumban láthatók. Ö az első magyar festő,
aki külföldön is jelentékeny hírnevet szorzott
magának. Lánya, Katalin (szül. Kismartonban
1833 máj. 9., megh. Firenzében 1865.) és Károly,
András és Ferenc nevű fiai szintén festők vol
tak. V. ö. Szana, M. Károly; Keleti, M.
5. M. Károly (ifj.), festő. M. 4. legidősebb fia,
szül. Pesten 1822 jan. 22., megh.Moszkvábanl891.
Első kiképeztetését atyjától nyerte Firenzében, ki
nek festészeti irányához is hü maradt mindvégig.
Müveivel leginkább a bécsi és milanói kiállítá
sokat kereste fel, a magyar tárlatokon csak rit
kán szerepelt. Képei közül Eszményi tájkép, az
Apennini hegyek s még néhány hasonló tárgyú
a Szópmüv. Múzeumban vannak.
Márkó, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban,
(i9io) 793 német és magyar lak., vasúti megálló
hely ; u. p. és u. t. Herend.
Markócz, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban,
(i9io) 229 magyar lakossal; u. p. Drávafok, u. t.
Sollye.
Márkod, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai
j.-ban, (i9io) 650 magyar lak.; u. p. Deményháza,
u. t. Nyárádszereda.
Markófalva, község, 1. Szedernye.
Marko Kraljevic a. m. Marko királyfi, a szerb,
horvát és bolgár népköltészet főhőse a törökök
elleni harcok idejéből. A történet csak annyit tud
róla, hogy Vukasin király fia volt és hogy 1380
körül Priíipben, Makedoniában mint «király» ural
kodott. M. a népmonda legkiválóbb és legismer
tebb hőse nemcsak a horvátoknál, szerbeknél és
bolgároknál, hanem a nem szláv albánoknál is.
M. a görög Herakles és a perzsaRusztem képmása.
A monda szerint legyőzhetetlen volt, határtalan
ereje és rendületlen akarata volt; 300 évet ért,
végre teljes egészségben meghalt, vagyis inkább
aludni tért egy barlangba, ahonnan még vala
mikor visszatér és akkor a török birodalmat meg
semmisíti. A M.-ra vonatkozó délszláv népdalok
már számtalan gyűjteményben vannak közölve
és más nyelvekre is lefordítva (magyarra Margalits-tó\, Budapest 1896). Legutóbb a horvát
Matica kiadásában (Zágráb 1897).
Markolat, 1. Kard.
Markolatfedő, a XVI. sz. óta a döfésre és vá
gásra egyaránt alkalmazható rövid (1—1-3 m.)
kardok markolatára a vívó kezének megoltalmazására alkalmazott bordák közötti üres terek
fémlapokkal való kitöltése által keletkezett védő
felület, melyet később egy darabból készítettek
és néha művészies kimetszósekkel, cizelálással
stb. ékesítettek. Jelenleg leginkább a haditenge
részek kardjain használják.
Markolatszíj,a katonaságnál a kardmarkolatra
fűzött erős bőrszíj, mellyel a katona a kardot a
kézcsuklóra akaszthatja. A M. két végét többnyire
bojt fogja össze. L. Kardbojt.
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Markoló, a halászbokornak az a tagja, ki a
hálót a jégre kiemeli.
Markoló bogárfogó, 1. Rovarfogó növények.
Markomarmok (marcomanni, a. m. határőrök),
suebus eredetű germán nép, eredeti lakhelye az
Elba és Odera között volt, de Maroboduus Kr. e.
10 körül Boiohemiába, a mai Csehországba tele
pítette át. A dákokkal ós quádokkal szövetkezve
Kr. u. 88. a Duna mellett keményen visszaver
ték Domitianus császár hadait. Traianus és Had
rianus még fékezni tudta őket, de a II. sz.-ban
germán és szarmata törzsekkel szövetkezve bebetörtek római területre. Ezért Marcus Aurelius
169. hadat indított a M. és quádok ellen, s ezeket
174, a jazygokat pedig 175. megvervén, békét
parancsolt rájuk. De a M. 178. ismét betörtek
Pannoniába és Aquilejáig hatoltak, mire Commodus császár szégyenletes békét kötött velük. 270ben újra betörtek a birodalomba és Anconát is
ostromolták, de Aurelianus császár a Dunán át
visszakergette őket. A IV. sz.-ban nevük eltűnik,
s a nép maradóka valószínűleg a bajorokba ol
vadt. V. ö. Wittmann, Die alteste Geschichte der
M. (München 1855); Dettmer, Geschichte des
Markomannischen Krieges(Forschungen zur deutschen Geschichte, 12. köt., Göttingen 1870).
Markos (Matkovich) Gyula, kat. áldozópap,
író, szül. Nagykanizsán 1861 júl. 16. Pappá szen
telték 1885-ben. 1893 óta a Budapesten megjelenő
Herkó Páter képes élclap kiadó-szerkesztője.
1905. és 1906. függetlenségi programmal orsz.
képviselővé választották a peóri kerületben. Mű
vei : Ábrándvilág (költemények, 1886); Kato
likus őrtüzek (5 kötet, 1886—1905); Keresztény
balladák (3. kiad. 1907).
Markos, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban, (1910)
703 oláh lak.; u. p. és u. t. Bodola.
Márkosfalva, község, 1. Kézdimárkosfalva.
Markotabödöge, kisk. Győrvm. tószigetcsilizközi j.-ban, doio) 1016 magyar lak., postahivatal;
u. t. Bősárkány.
Markotányos, az a férfi (nem katona) v. nő
személy, aki a csapatokat a táborba követi, hogy
olyan élelmi cikkeket s egyéb, a kényelemre szük
séges tárgyakat juttasson a katonáknak, amelyek
ről a katonai élelmezés nem gondoskodik. Mozgó
sításkor M. fogadása nem kötelező a csapatokra.
Igazoló jegyet kell a zsebében hordania. Katonai
élelmezésben részesül lovaival együtt. A közte
és a csapat közti viszonyt szerződés szabályozza
(1. még Kantin). A tábori konyhák rendszeresí
tése folytán újabb időben a M. hovatovább tel
jesen feleslegessé válik.
Markovac, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
(i9io) 516 szerb lak.; u. p. Sirac, u. t. Daruvár.
Markovecz, község, 1. Márktelke.
Markovié Ferenc, horvát költő, szül. Kriievciben 1845 júl. 26., megh. Zágrábban 1914 szept.
17. A zágrábi egyetemen a filozófia és esztétika
tanára s a délszláv akadémia tagja volt. Számos
irodalomtörténeti és esztétikai dolgozaton kívül
Urai költeményeket, eposzt és drámákat írt. Ver
seit : íz mladih dana (Fiatal napjaimból) a horvát
Matica adta ki (Zágráb 1884). 1868-ban jelent meg
Kohan i Vlasta c. romantikus eposza. M. volt az
első a horvát irodalomban, aki a jambikus vers-
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mértéket alkalmazta drámáiban. Ezek közül ne ban pedig rendszerének 50 éves fennállása alkal
vezetesebbek : Karlo Dracki (Zágráb 1870); Benko mából a budapesti Országos Magyar GyorsíróBot (u. o. 1872); Zvonimir (u. o. 1873). Bsstetika egyesület emlékünnepet rendezett, mely alkalom
mal úgy Budapesten, mint Szegeden leleplezték
c. szakműve 1903. jelent meg Zágrábban.
szobrát, 8 Budapesten egy utcát kereszteltek el
Markovics, 1. xlka, színésznő, 1. Pauli.
2. M. Mátyás Antal, jogtudós, szül. Pesten nevéről. V. ö. Gopcsa L., Magyar gyorsírás törté
1751 szept. 4., megh. u. o. 1832 júl 23. 1774-ben nete 75—78. lapjait.
Marko-Vovcsok, álnév, 1. Markovics Marja.
a nagyszombati egyetemen jogkari segédtanár,
Markor (franc, marqueur), 1. Marqite.
1776. a győri jogakadémián tanár, 1780. pedig a
Markranstádt, város Lipcse szász kerületi ka
pesti egyetemen az egyházjog tanára lett. 1806ban tanári állásáról lemondott és a királyi tábla pitányságban, (1910) 8220 lak., jelentékeny szőrme
hirájának nevezték ki, majd a helytartótanács készítéssel, cukor-, kémiai iparral, sörgyártással,
tanulmányi felügyelőségének tagja ós az egyetemi közelében barnaszén-teleppel.
Márk-tallér, a régi velencei köztársaság nagy
nyomda igazgatója lett. 1830-ban állásáról le
mondott Munkái: Dissertatio inauguralis juri- ezüstpónze; egyik lapján Szt. Márk oroszlánja cí
dica de fontibus juris hungarici (Nagyszombat merpajzsban 8 a körirat: SANCTVS. MARCVS.
1776); Principia juris ecelesiastici regni Hun VENETVS. Másik oldalon a dogé neve s középen
liliomos kereszt. Értéke eredetileg körülbelül 2 frt.
gáriáé (Buda 1786).
Márktelke (azelőtt: Markovecz), nagyk. TeMarkovics, 1. Demeter Oincár, szerb tábornok
és miniszterelnök, ifjúkorában a katonai pályára mes vm. verseczi j.-ban, (1910) 1438 oláh lak.; u.p.
lépve, résztvett mind a szerb-török, mind a és u. t. Temeskutas.
Marktredwitz (Redwitz), község a bajoror
szerb-bolgár háborúban. 1898. Milán exkirály a
vezérkar főnökévé nevezte ki. II. Sándor házas szági Oberfranken kerületben, (1910) 6635 lak.,
ságát eleintén ö sem helyeselte. Milán halála vas- és gépipar, üveg-, porcellán és vegyészeti
után megbékült a viszonyokkal s II. Sándor ki cikkek gyártása.
Mark Twain, amerikai humorista, 1. Twain.
nevezte a hadsereg főparancsnokává. 1902 nov.
Markup Béla, szobrász, szül. 1873 aug. 23.
18. elvállalta az új kabinet megalakítását. Mint
miniszterelnök föltétlen híve volt szeszélyes urá Hámorban (Borsod vm.). Budapesten kezdte ta
nak, kinek parancsára 1903 ápr. az államcsínyt nulmányait, előbb a Mintarajziskolában, aztán a
is végrehajtotta, ennek sikerülte után pedig az Stróbl-féle szobrászati mesteriskolában, miköz
új választásokat vezette, melyekből csakis kor ben külföldön is járt tanulmányúton. Első na
mánypárti képviselők kerültek ki. A király kü gyobb munkája a vezekényi csata emlékműve,
lön kéziratban tudatta Szerbiával M. érdemeit, amelyet Vezekényben állított fel a gr. Esterházykinek a legnagyobb szerb rendjelt adományozta. család megbízásából 1897. Három évvel később
Lunyevica hadnagynak trónjelöltségét is támo két monumentális oroszlánt faragott az új Or
szágháza bejárója elé. 1908-ban készítette Eper
gatta. Az összeesküvők a királyi pár megöletése jes
az eperjesi Karaffa-világ vértanúi
után (1903 jún. 10—11. éjjelén) M.-t saját házá nak számára
domborművét. 1911-ben Szeged számára min
ban meggyilkolták.
tázta Rapaies Radó emlékszobrát s ugyanebben az
2. M., Marja Alexandrovna, kisorosz írónő, évben Tardos-Krenner Viktorral közös munkával
álnéven Marko-Vovcsok, megh. 1907. Szent-Pó- pályázott Szt.-PéterváronH. Sándor cár szobrára
tervárott; kisorosz nyelven irt paraszt-novellái, s ott a III. díjat kapta. Számos állatszobron, deko
melyeket részint maga, részint Turgenjev fordí ratív munkán, iparművészeti tárgyon kívül leg
tott orosz nyelvre (1857 óta), nagy népszerűséget újabban a selmeczbányai bányászati akadémia szá
szereztek neki. Sevcenko mellett ö az ukrajnai mára megmintázta Kerpely, Zsigmondy, Peck és
nyelv legnagyobb mestere. Legkiválóbb mun Litschauer magyar bányatechnikusok képmását.
kája : Marusja, tört novella. Összegyűjtött művei
Markos Gyula, címzetes püspök, szül. Besz(1897—1899) 7 kötetben jelentek meg Szent- terczebányán 1825 szept. 7., megh. Budapesten
Pótervárott.
1893 máj. 30. Pappá szentelték 1849.1866-ban
Markovits Iván, gyorsíró, a Gabelsberger-féle érsek titkár, 1874. esztergomi kanonok, 1875.
gyorsíró-rendszer átültetője magyar nyelvre, szül. hercegprimási irodaigazgató, 1878. budapesti köz
Körmöczbányán 1838 jún. 2., megh. Budapesten ponti papnevelői kormányzó lett; 1878. címzetes
1893 ápr. 5.1856-ban mint bécsi egyetemi joghall apát, 1884. pápai prelátus, később címzetes püspök.
gató Gabelsberger gyorsírási rendszeréből vizs Elnöke volt több kat társulatnak. Számos cikket,
gálatot tett. Ezután felhagyott a jogi pályával ós útleírást, könyvismertetést stb. írt különböző la
mint a bécsi birodalmi tanács gyorsírója kezdett pokba. Beszédei önálló kiadásban is megjelentek.
működni. Rendszerével 1863-ban itthon lépett föl V. ö. Zelliger Alajos, Egyházi irók csarnoka.
először Szombathy lapjában, s még ez évben ki
Márkus, 1. Dezső, jogtudós, szül. Pakson 1862
adta Gyorsirászat, Gabelsberger élvei szerint
(Buda 1863) címen. Ezután rendszerét, gyors- okt. 15., megh. Budapesten 1912 dec. 3. Tanul
irászatdnak fejlődéséhez képest, javított kiadá mányai elvégzése után 1886. ügyvéd lett Buda
sokban mutatta be tankönyveiben, s szaktanfolya pesten, majd 1894. törvényszéki biróvá nevezték
mok, írásversenyek és szaklapok létesítésén fára ki és berendelték az igazságügyminisztériumba,
dozott. A magyar országgyűlési gyorsiroda szer ahol a törvényelőkészítő osztályban működött.
vezése után előbb revizori, majd másodfőnöki Része volt a házassági törvény előkészítésében
állást töltött be. 1908 jún. 7. a gyorsírók M. szülő is. 1906-ban kisegítő, 1911. rendes biró lett a
házát máxványeialóktáblával jelölték meg, 1913- Kúrián. Jogi irodalommal igen fiatalon kezdett
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foglalkozni és rendkívül nagy irodalmi tevé
kenységet fejtett ki. Nagy munkával vett részt a
Magyar Jogászegylet működésében is. Különösen
magánjoggal és a polgári eljárásokkal foglalko
zott, de irt értékes közjogi munkákat is. A ma
gyar feminista mozgalomnak egyik előharcosa
volt. A szaklapokban és a napilapokban meg
jelent igen nagyszámú értekezésén kivül főbb
munkái a következők: A végrehajtási törvény
(Budapest 1886); Felsőbíróságaink elvi határo
zatai (15 köt., több kiadásban jelent meg); ugyan
ennek zsébkiadása (u. o. 1899,3 köt.); Külföldi
biztosítótársaságok Magyarországon (u. o. 1891;
németül is megjelent); A házassági jog és anya
könyvi törvény kézikönyve (u. o. 1895); ugyan
annak zsebkiadása (u. o. 1895); Die ungarischen
kirchenpolitischen Gesetze (1895); A polgári tör
vénykezési rendtartás kézikönyve (Fodor Ármin
nal, Budapest 1894—96, 3 köt.); Polgári per
rendtartás (u. o. 1895); A holtkézi törvények
Magyarországon (u. o. 1896); A házasságon kí
vül született gyermek joga (u. o. 1897, németül
1899); A pragmatica sanctio lényege és annak
helyzete a magyar közjogban (u. o. 1898); A
Gorpus Juris Hungária és a magyar magán
jogi codificatio (u. o. 1899); A biztosító magán
vállalatokról (u. o. 1900); Magyar magánjog
(u. o. 1902—04, 3 köt.); A végrehajtási eljárás
zsebkönyve (u. o. 1907); Magyar közjog a ha
tályban lévő jogforrások alapján (3. kiad. u. o.
1910); A választójog (a. o. 1912); Ungarisches
Verwaltungsrecht (Tübingen 1912). Szerkesztette
a Magyar Törvénytár millenniumi emlékkiadá
sát és annak további köteteit egészen haláláig,
valamint A hatályos magyar törvények gyűjte
ményét (Budapest 1912). A Magyar Jogi Lexi
kont (u. o. 1898—1907, 6 köt.) szintén ő szer
kesztette. 1889—93. a Jogi Szemle e. szaklapot
adta ki. Munkatársa volt e Lexikonnak is.
2. M- Dezső, karnagy, szül. Budapesten 1869.
Zenetanulmányait a budapesti orsz. zeneakadé
mián és a bécsi konzervatóriumon végezte. Elő
ször mint zongoraművész szerepelt, majd a kar
mesteri pályára lépett. Az ischli színház és a
budapesti Népszínház után az Operaház szerződ
tette korrepetitornak, 1898. a prágai német szín
háznál, 1901. az amsterdami, 1903. a budapesti
Operaháznál lett karmester. 1911. alapította a
budapesti Népoperát, amelynek 1914-ig igazga
tója volt. Felesége Szoyer Ilona (1. o.) énekesnő.
3. M. Emilia, színművésznő, szül. Szombat
helyen 1862 szept. 8. Környezetének ellenzését
legyőzve, mint gyermekleány iratkozott be az or
szágos szinésziskolába, amelyet 1877. bevégez
vén, miután Júlia szerepében nagy feltűnést kel
tett, azonnal szerződtették a Nemzeti Színházhoz,
amelynek rövid idő alatt egyik legkiválóbb és
legnépszerűbb tagja lett. 1882-ben férjhez ment
Fulszky Károlyhoz (1. o.), ennek halála után pe
dig 1903. Párdány Oszkárhoz. A klasszikus szín
müvek naiv és érzelmes hősnőinek (Júlia, Ophelia)
éppen olyan kitűnő alakítója, mint a modern drá
mák asszonyainak (Nóra, Margit a Kaméliás
hölgyben, Mathilde, Praneillon, Claire a Vasgyá
rosban, a Boszorkány stb.) s egy rangban áll az
újabb kor legkiválóbb szinósznőivel.
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4. M- Géza, építész, M- 2. testvéröccse, szül.
Budapesten 1872 ápr. 6., megh. u. o. 1912 dec. 8.
Tanulmányait Budapesten végezte 8 előbb Hauszmann Alajosnál, aztán Lechner Ödönnél dolgo
zott, akinek iránya nagy hatással volt munkál
kodására. Ennek nyomai leginkább meglátszanak
a kecskeméti városi kaszinó épületén. Az ő tervei
szerint épült a kolozsvári nyári színház, a buda
pesti Király-Színház s Komor és Jakabbal együtt
ő tervezte a budapesti Népopera épületét A buda
pesti Vörösmarty-szobor építészeti formáit is ő
tervezte. Számos díszítő rajzot készített a «Művéezet» számára s híressé vált díszleteket tervezett
az urdög és a Lőcsei fehér asszony c. színmü
vekhez.
5. M. István, publicista, M. 3. testvérbátyja,
szül. Szombathelyen 1847 aug. 14., megh. Kis
martonban 1880 aug. 24. Tanulmányait a buda
pesti egyetemen végezte 1867. s előbb a mi
niszterelnökség sajtóosztályában, majd az igazság
ügyi minisztériumban működött. Publicistái mű
ködését az Esti Lapokban kezdte, majd Rákosi
Jenő Reformjának, ezután a Nemzeti Hírlapnak
volt munkatársa. 1875 óta országgyűlési képvi
selő, 1878—1879. a Nemzet szerkesztője volt.
Szerkesztette egy ideig a Borsszem Jankót is.
Egy kötet útirajzot is adott ki Törökországi
képek címen (1877).
6. M. Jenő, szakíró, M. 7. fia, szül. Esztergom
ban 1879 júl. 8. Jogi tanulmányait Budapesten
végezte és megszerezte az államtudományi dok
tori oklevelet. Ezután nagyobb külföldi tanul
mányutat tett, majd 1897. a székesfőváros szol
gálatába lépett, ahol 1911. tanácsnok lett s az
újonnan felállított városgazdasági ügyosztály
élére került. Ebben a minőségében több községi
üzemnek az élén áll. A közigazgatási és a sport
irodalomnak állandó munkása. Számos szakcik
ken kívül önállóan megjelent művei: Az északi
játékok (Budapest 1908); A budapesti korcsolyázó
egyesület törtenete (az egyesület 40 éves jubileuma
alkalmából, u. o. 1909). Több önálló zenei műve
is jelent meg, A próféta álma c. operettje pedig
1903. a Népszínházban került szilire.
7. M. József, Budapest volt főpolgármestere,
M. 3. testvérbátyja, szül. Szombathelyen 1852
aug. 16., megh. Budapesten 1915 márc. 12. Egye
temi tanulmányai végeztével 1875. a főváros
szolgálatába lépett, 1890. tanácsnok, 1894. alpol
gármester lett. Ez állásában ő rendezte a főváros
megbízásából Kossuth Lajos temetését s ő ve
zette ez alkalommal a székesfőváros küldött
ségét. 1896-ban polgármesterré, a következő év
ben pedig főpogármesterré választották. 1898-ban
főrendiházi tag lett. 1906-ig viselte főpolgár
mesteri méltóságát. 1910-ben Budapest VII. kerü
lete országgyűlési képviselővé választotta. Szá
mos várospolitikai cikke jelent meg különböző
lapokban s fővárosi szolgálata előtt állandó dol
gozótársa volt a Reform és a Nemzeti Hírlap című
újságoknak.
8. M. József, író, szül. Nagyváradon 1854.,
megh. San-Remóban 1911 márc. 24. Jogi tanul
mányaivégeztével hírlapíró lett. Eleinte az Egyet
értésnek, majd a Pesti Naplónak lett dolgozó
társa. Önállóan megjelent munkái: Fekete betűk ;
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Téli estékre; Köny és mosoly stb. Ezenkívül írt
Égy ballépés című négyfelvonásos társadalmi
Bzinművet, Rika c. operett-librettót (színre ke
rült a Népszínházban 1895.) és több énekes szín
müvet. Legtöbb munkáját Satanello álnév alatt
adta ki.
9. M. László, író és színházi rendező, szül.
Szentesen (Csongrád vm.) 1881 nov. 19. Közép
iskolai tanulmányait Máramarosszigeten elvé
gezve a fővárosba jött s az orvostudományokat
hallgatta, de csakhamar pályát változtatott s
mint hírlapíró az Alkotmány szerkesztőségébe lé
pett, hol a képzőművészeti rovatot vezette. Mütörténeti ismeretei kiegészítése végett 1903. évekig
tartó külföldi tanulmányútra indult, majd 1908.
visszatérve képzőművészeti és színpadi ismere
teit Az Újság c. napilapban s a szak- és szépiro
dalmi folyóiratokban gyümölcsöztette. Ugyan
akkor a Magyar Színháznál vállalt rendezői ál
lást. 1912-benaNemzeti Bzinház bemutatta Attila
című drámáját (megjelent ugyanakkor nyomta
tásban is).
10. M. Lüy, zongoraművésznő, M. 7. leánya,
szül. 1888 jún. 30-án Budapesten. A Nemzeti Zene
dében Tomka Istvántól tanult, 1903—1905-ig
Sauer volt a mestere. Sikerrel hangversenyzett
Európa nagyobb városaiban.Kompoziciói közül ki
emeljük : Álmodtam szépet, gyönyörűt... (Melo
dráma Petőfi versére, 1914); Gavotte ancienne
(1915); Walzer zenekarra; Zongoraverseny;
Dalok.
11. M. Miksa, hírlapíró, M. 2. testvérbátyja,
szül. Budapesten 1868 jún. 17. Hírlapírói pályá
ját 1891. kezdte meg a Magyar Hírlapnál, mely
nek később főszerkesztője és kiadótulajdonosa
lett. 1908. megkapta az udvari tanácsosi címet.
1912-ben a Budapesti Újságírók Egyesülete el
nökévé választotta. Számos novellája jelent meg a
lapokban. Sudermann több drámáját lefordította a
Nemzeti Színház számára. Nagyobb munkája: Ka
talin asszony (regény, 2 köt., Budapest 1894).
Márkus-Csépánfalva, 1. Márkusfalva.
MarkuSevee, adók. Zágráb vármegye zágrábi
Czagrebi) j.-ban, (1910) 4381 horvát lak., u. p.
Sestine, u. t. Zágráb (Zagreb).
Márkusfalva (azelőtt: Márkus-Csépánfalva),
kisk. Szepes vmegye iglói j.-ban, (1910) 1670 tót,
magyar és német lakossal; van Máriássy-féle
kastélya, vasbányája és vaskohója, vasúti állo
mása, posta- és táviróhivatala és telefonállomása.
Márkusháza, kisk. Vas vmegye muraszombati
j.-ban, (1910) 191 vend és magyar lak., u.p. ésu.t.
Muraszombat.
MarkuSioa, adók. és pk. Szerem vm. vukovári
j.-ban, (1910) 1389 szerb és német lak., vasútállo
más távíróval, Markusica-Antin, u. p. Gabos.
Márkuska, kisk. Gömör ésKis-Hont vm. rozs
nyói j.-ban, (1910) 194 lak., u. p. és u. t. Csetnek.
Markusovszky, 1. Béla, a fővárosi tűzoltóság
főtisztje, szakíró, szül. Miskolczon (Borsod) 1857
okt. 16. Mint a budapesti tud.-egyetem orvosi ka
rának hallgatója szerkesztette a Remedium c.
folyóiratot, majd az Orvosi Hetilapnak és a Nem
zetnek lett dolgozótársa, egyidejűleg a magyar
országos tűzoltó-szövetség hivatalos lapját, a Tűz
oltó Közlönyt, illetve Tűzrendészeti Közlönyt szer
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kesztette. Közben a Tűzrendészeti Lapoknak is
volt társszerkesztője. Önállóan megjelent müve:
Megelőző tűzrendészet (Budapest 1895).
2. M. Lajos, orvos, szül. Csorbán (Liptó \m.\
1815 ápr. 25., megh. Abbáziában 1893 ápr. 21.
Eleinte Balassa, majd Bécsben Wattmann sebész
tanár mellett működött mint műtőnövendek, 1848.
az első magyar minisztérium megbízásából a
honvédorvosoknak a hadi sebészetet adta elő, egy
úttal mint főorvos ápolta a klinikán a szabadság
harc sebesültjeit. A szabadságharc lezajlása után
visszatért Budapestre, hol azonban az orvosi fa
kultás osztrák órzejmü dékánja, Tognio, mint.
kompromittáltad megfosztotta állásától. Ekkor
Balassa vette őt ismét maga mellé magánsegédül.
Magántanári kérvényét a fakultás visszautasí
totta, mert «protestáns» volt. 1857-ben megalapí
totta az Orvosi Hetilapot, melynek kiadója óa
szerkesztője maradt 1888-ig. 1863-ban alapította
a Magyar orvosi könyvkiadó társulatot. 1867.
mint miniszteri titkár belépett a minisztérium
közoktatásügyi osztályába, 1887. miniszteri ta
nácsossá nevezték ki; e minőségben 1892-ig mű
ködött. E 25 év folyamán előbb csupán az orvosi,
később az összes egyetemi ügyek előadója volt.
Működéséhez fűződik a magyar orvosi oktatás
modem irányba terelése, a kolozsvári egyetem
felállítása és mindkét egyetemnek európai sziltvonalra emelése. 1886-ban az Országos közegész
ségügyi egyesületet létesítette, melynek kereté
ben az Egészség c. folyóiratot indította meg. A M.
Tud. Akadémia 1863. levelező, 1888. tiszteletbeli
tagjává választotta.
Márkus-tallér a. m. Márk-tallér (1. 0.).
Marlboro, város Massachusetts északamerikai
állam Middlesex countyjában, (1910) 14,579 lak.,
jelentékeny cipőgyártással.
Marlborough fcjtsd: m&riböro), város Wiltshire
angol countyban, (1911) 4401 lak., kötél- és zsák
gyártással ; egyházi férfiak flai számára felállí
tott nagy college-zsel a Hódító Vilmos által épített
régi erősség helyén. Churchill róla kapta Anna
királynőtől a M. hercegi cimet.
Marlborough tejtsa: máriböro), John Churchill,
M. hercege, angol hadvezér, szül. Asheben (Devonshire) 1650 jún. 24., megh. 1722 jún. 16. Mint
apród került Jakab yorki herceg udvarába, nő
vére Arabella pedig a herceg kedvese volt. 1672—
1677-ig a francia hadseregben szolgált, 1685. IL
Jakab trónralépésekor tábornok és peer lett s
nagy tevékenységet fejtett ki Monmouth herceg
lázadásának leverésében. 1688-ban cserben hagyta
II. Jakabot és Orániai Vilmoshoz pártolt, ki őt
grófi rangra emelte. 1690-ben az irek ellen har
colt, de mivel más vezérekkel szemben mellőzték,
az elűzött Jakabbal kezdett titkos alkudozásokat.
Ezért 1692. hivatalaitól megfosztották és a Towerbe zárták. Innen csak hosszas vizsgálat után
szabadult ki, de később kibékült III. Vilmos ki
rállyal. A spanyol örökösödési háborúban ő lett a
Németalföldön harcoló angol sereg fővezére. 1702.
Anna királynő trónralépése után még nagyobb
tekintélyre emelkedett, mivel felesége, SarahJennings (szül. 1660., megh. 1744.) a királynő bizal
mas udvarhölgye és barátnője volt. Néhány kisebb
győzelme után Anna királynő M. hercegévé ne-
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vezte ki. 1704 tavaszán Németországba vezette
seregét 's Szavójai Jenő seregével egyesülve
Hochstadt és Blenheim közt fényes győzelmet
vívott ki a francia-bajor sereg felett. Ezért az
angol parlamenttől Woodstock birtokot kapta, a
királynő pedig a Blenheim-kastélyt építtette szá
mára. 1706 máj. 23. Ramillies mellett verte meg
a franciákat, 1708 júl. 11. pedig Szavójai Jenővel
Oudenarde mellett újabb győzelmet vívott ki fe
lettük, utoljára Malplaquet mellett győzte le Villars seregét (1709 szept. 11.) M. ekkor állott dicső
sége tetőpontján, de állása csakhamar megren
dült nejének dölyfös viselkedése miatt. 1710. meg
bukott a vfhig-minisztérium is, mellyel M. szoros
viszonyban volt. Az uralomra jutott tory-kormány
meghagyta ugyan őt fővezérnek, de hatáskörét
korlátozta s tudtán kívül kötötte meg az előzetes
békét XIV. Lajossal 1711 okt. 8. M. ezután haza
tért Angliába, hol a parlament sikkasztással vá
dolta, mire a királynő összes méltóságaitól meg
fosztotta, feleségét pedig az udvarból száműzte.
További üldözését Szavójai Jenő közbenjárására
megszüntették ugyan, de régi befolyását örökre
elvesztette. Ezután külföldre ment s csak Anna
halála után 1714. tért vissza Angliába; I. György
király visszaadta katonai rangját, de már 1716.
gutaütés érte s végleg vissza kellett vonulnia. M.
ügyes diplomata, jeles szónok ós kiváló hadvezér
volt, M személyes vitézségével éleslátást és gyors
elhatározást egyesített. E jelessógeit mértéktelen
nagyravágyása és kapzsisága homályosította el.
V. ö. Coxe, Memoirs of John duke of M. (London
1847, 3 köt, új kiad.); Alison, Life of John duke
of M. (u. o. 1855, 2 köt., 3. kiad.); Wólseley, Life
of John Churchill, duke of M. to the accession of
queen Anne (u. o. 1894, 2 köt.); Molloy, Queen's
comrade. Life andtimes of Sarah, duchesse of M.
(u. o. 1901,2 köt.); Golville, Duchesse Sarah (u. o.
1904). — M. halála után a M. hercegi címet Anna
nevű leányának fia, Sir Charles Spencer örökölte
(szül. 1720., megh. 1758.). Azóta ennek elsőszü
lött utódai viselik e címet. A M. család jelenlegi
feje: Charles Richárd John Spencer-Churchill,
M.heroege (szül. Simlában 1871 nov. 13.), kil895.
Vanderbilt amerikai milliárdos leányát, Consuelót vette nőül.
Marlinszkij, irói álnév, 1. Besztuzsev.
Marlitt, E. (Eugenie John írói álneve), német
regónyírónő, szül. Arnstadtban 1825 dee. 5., megh.
u. o. 1887 jún. 22. Kereskedő leánya volt. Hangjá
val magára vonta a schwarzburg-sondershauseni
hercegnő figyelmét, aki zenei kiképzése végett
Bécsbe küldte, ahol a szinpadon is fellépett. Fülbaja miatt ott kellett hagynia a színpadot és a
hercegnő felolvasónője lettElső regénye,Die zwölf
Apostel, 1865. jelent meg a Gartenlaubeban (ma
gyarra ford. Beniczky Irma 1876. és Tábori Eóbertné 1894.: A tizenkét apostol). Többi regénye:
Goldelse (1866; magyarul: Aranyos Erzsike, ford.
larczal, 1891); Blaubart (1866); Das Geheimnis
der altén Mamsell (1868; magy.: A vőn kisasszony
titka,ford. Bús Vitéz, 1868és 1890); Eeichsgráfm
Gisela (1870; magy.: Gizella hercegnő, ford. Be
niczky Irma 1870; Gizella grófnő, ford. Kárpáti
János, 1900); Das Heideprinzesschen (1871;
magy.: A pusztai királyleány, ford. Kárpáti János
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1890; A pusztai hercegnő, ford. Beniczky Irma,.
1872); Die zweite Frau (1873; magy.: A második:
feleség 1874 és Tarczal fordításában 1891); lm
Hause des Kommerzienrats (1877; magy.: A ke
reskedelmi tanácsos házánál.f ord. Tarczal, 1892) ,lm Schillingshof (1880; magy.: A Schillingház,.
ford. Tarczal 1892); Amtmanns Magd (188U
magy.: Az ispán cselédje, ford. Zempléni P. Gyula,
1883; A bérgazda cselédleánya, ford. Tábori Róbertné, 1894); Die Frau mit den Karfunkelsteinen
(1885; magy.: A gránátköves asszony, ford. Mártonffy Frigyes, 1886); Das Eulenhaus (1888 ; W.
Heimburg fejezte be. Magyarul: A bagolyvár,.
1891). Müveinek teljes, képes kiadása Lipcsében
jelent meg 10 kötetben 1888—90. Magyar össz
kiadás 10 kötet, 1896.
Marlo, Kari, álnév, 1. Winkelblech.
Marlotte (ejtsd: —lőtt), elül nyitott női ruha
álló gallérral, melyet Franciaországban I. Ferenc
idejében kezdtek viselni és a XVI. sz. második:
felében általánosan használták.
Marlow (Great-M), város Bucktaghamshiro
angol countyban, (1911) 4683 lak., papírgyártással
és csipkekószltésseL M. a londoniak kedvelt ki
ránduló helye.
Marlowe (Marlow, ejtsd: marió), Ghristopher,.
angol költő, szül. Canterburyben 1564., megh.Londonban 1593. Cambridgeben tanult, hol magister artium lett. Londonban 1587. adták elő
első drámáját, a Tamburlaine the Great-et, mely
az Erzsébet-kori angol dráma kezdetét jelzi s pá
ratlan sikerével egyszerre meghódította az egész
színpadot s meghonosította az angol dráma hatal
mas formáját, az ötös jambust. Következő művei
fejlődésről tanúskodnak, világirodalmi értékük
van és Shakespeare-re is nagy hatással voltak.
Doktor Faustus tragikus története a népkönyv
első drámai feldolgozása és Goethe csodálatát isfelkeltette. A Máltai zsidó c. drámája a Velencei
Kalmárra is hatott. II. Edvárd c. drámája a tör
téneti tényeknek lélektani feldolgozásával hatA Massacre of Paris a párisi vérmenyegzőt dra
matizálja, a Dido-t Nashe-sel együtt írta. 29 éves
korában halt meg, kicsapongó élet közepette,
korcsmai dulakodásban vetélytarsáuak tőrétől ta
lálva. M. szabadította meg az angol drámát az
idegen konvencióktól; a népies színpad követel
ményeit tartva szem előtt, újjáteremtette az angol
tragédiát. Bővítette a dráma tárgykörét, össz
hangba hozta a történeti anyagot és a szerkezet
követelményeit. Ó jelzi a modern dráma kezdetét
s mutat erőt a formában s mélységet a jellemek
ben, ö ad események helyett cselekvést és küzdel
met Gyönyörű lírai versei is vannak; Hero and
Leander című elbeszélő költeménye pedig csodás
nyelve miatt érdemel említést. Müveit kiadták
Dyce (1850), Cunningham (1872), Bulién (1885).
Müvei közül a Faustot Londesz E. fordította elő
ször magyarra (1894), Marlowe 3 főművét (II. Ed
várd, Máltai zsidó, Faust) pedig Rózsa Dezső.
(Magyar Shakespeare-Tár,V. Shakespeare előzői,
I. M.; a VI. kötetben jelent meg II. Edvárd, a VIL
kötetben a Máltai zsidó). V. ö. Ingram, Christo
pher M. and his associates (London 1904).
Marly-le-Roi (ejtsd: marii is roá), város Seineet-Oise francia départementban a Szajna balpart-
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ján, vasút mellett, (191U 1670 lak., számos villá
ival. XTV. Lajosnak a nagy forradalomkor lerom
bolt kastélya romjaival. V. ö. Piton, M. (Paris
1904).
Marmande, város, M. járás székhelye Lotet-Garonne francia départementban, a Garonne
jobbpartján, vasút mellett, (1910) 9832 lak., vá
szonszövés, vasöntés.kötél- éskalapgyártás.szesz•égetés; élénk mezőgazdasági terménykereskede
lemmel ; XIII—XV. sz.-beli templommal.
Marmara-tenger, az ókori Propontisz (törökül
Mermer-denisz, olaszul Mar di Marmara, ma
gyarul Márvány-tenger), beltenger európai és
cázsiai Törökország közt; a Fekete-tengerrel a
Boszporusz, az Égei-tengerrel a Dardanellák kötik
össze.
Partjainak hossza 870 km., területe 11,655
km2, mélysége közepén 1355 m. Az európai par
ton a Rodostói- és Szilivrii-, az ázsiai parton az
Iszmidi-, a Gemliki-, a Peramai- és Artaldi-öböl a
jelentékenyebbek. Az ázsiai partok szelíden emel
tednek, az európaiak Ny.-on meglehetősen mere
dekek. Szigetei: a Boszporusz bejáratánál a Her
ceg-szigetek; az ázsiai partoktól ÉNy.-ra a Mar
mara-szigetek: Marmara (ókori neve: Prokonneszosz), Afszia és Limán Pasa, amelyek között
az első 130 km*, 6 kis helység van rajta kb. 10,000
görög lak., márványbányákkal.
Marmaros, 1. Máramaros.
9Iarmela<le (franc, ejt*d: —iád), a portugál
-marmelo [birs] szótól, a. m. gyümölcsíz (1. 0.).
. J l a r i n e l l e i r o «Io n i a t t o (növ.), 1. Chryso:phyllum.
Marmier (ejtsd: mannié), Xavier, francia író,
szül. Pontarlierben 1809 jún. 24., megh. Parisban
1892 okt. 11. Megfordult hazánkban is 63 Du Rhin
•au Ml (1846), valamint Du Danube au Caucase
(1854) c. útleírásaiban rokonszenvesen emlékezik
meg Magyarországról. Novellái: Les flancés de
Spitzberg (1858); Gazida (1860); Contes russes
(1889) stb. Magyarul megjelent: A kisértő, ford.
Dózsa Dániel (Kolozsvár 1860).
D l a r m o d a (n8v.), 1. Ipomoea.
Marmol, Jósé, spanyol-amerikai költő, szül.
Buenos Airesben 1818 dec. 5., megh. u. 0.1871
•aug. 12. Jogi tanulmányokat végzett s már fiatal
korában élénk részt vett a politikai küzdelmek
ben. Rosa diktátor zsarnoksága ellen harcolt nagy
hevességgel, amiért el kellett hagynia hazáját,
ahova csak Rosa halála után tért vissza s a nem
zeti könyvtár igazgatója lett. Főműve: Canciones del peregrino (lírai és epikus költemények,
Montevideo 1847). Említésre méltók még: El poéta
•és El cruzado című drámái (u. 0. 1851). Irt egy
regényt is, apróbb költeményeinek nagy része
pedig a Poesias c. kötetben (Buenos Aires 1854)
jelent meg.
Marmolata, a déltiroli dolomit-tornyok közül
a legmagasabb, 3299 m., rajta
van a Mészkőalpok
legnagyobb gleccsere (5 km3). A Cordevo róla a
Piaveba, az Avisio az Adigebe folyik.
Marmolejo, város Jaen spanyol tartomány
ban a Quadalquivir balpartján, vasút mellett,
•(1910) 4550 lak., szénsavas ásványvízforrásokkal,
látogatott fürdővel.
Marmont (ejtsd: marmoíí), Auguste Frédéric
Kiouis Viesse de M., Baguza hercege, francia
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tábornagy, szül. Chatillon-sur-Seineben 1774 júl.
20., megh. Velencében 1852 márc. 2. A francia
tüzérségbe lépve Toulon ostrománál ismerkedett
meg Bonaparte Napóleonnal, kinek lelkes híve
lett. Mint annak hadsegéde résztvett az 1796—
1797-iki itáliai hadjáratban, 1798. Egyiptomba
kisérte s 1799. vele együtt tért haza és híven
támogatta a direktórium megbuktatásában. 1807.
a raguzai köztársaság védelmére küldte Napóleon
és okt. 31. megverte az osztrákokat Gastelnuovo
mellett. Érdemeiért a Baguza hercege címet
kapta. Az 1809-iki hadjáratban Znaim mellett
(júl. 10.) győzte le az osztrákokat, miért Napóleon
még a harctéren tábornaggyá nevezte ki. Ezután
18 hónapon át az újonnan szerzett Illir-tartományok kormányzója volt. 1811-ben Portugá
liába ment Masséna helyébe fővezérnek, 1812
júl. 22. Wellingtontól Salamanca mellett veresé
get szenvedett és súlyosan megsebesült. Rósz*;
vett ezután az 1813—14-ikl hadjárat összes üt
közeteiben s utoljára Paris keleti oldalát védte
(1814 márc. 31.) a szövetségesekkel szemben. De
kapitulálni volt kénytelen és a szövetségesekkel
alkudozásokba bocsátkozott Napóleon kis fia, a
római király érdekében. Ezért Napóleon később
árulással vádolta, bár igaztalanul. A restauráció
alatt összes méltóságait megtartotta, de vissza
vonultan élt. 1830 júl. 26. X. Károly reábízta a
párisi első hadosztály parancsnokságát, de M.
nem tudta magát tartani a forradalmiakkal szem
ben és júl. 29. este megfogyatkozott csapataival
kivonult Parisból. X. Károlyt a száműzetésbe is
követte, utolsó éveit Bécsben és Velencében töl
tötte. Emlékiratai, melyek rendkívül fontosak,
de nem mindig igazságos hangúak, halála után
jelentek meg (Mémoires, Paris 1856—57, 9 köt.).
Az ellenük megjelent cáfolatok közt a legjelen
tősebbet Laurent tette közé (Refutation, Paris
1858).
Marmontel, 1. Antoine Francois, francia zon
goraművész és pedagógus, szül. 1816 júl. 18.
Clermont Ferrandban, megh. 1898 jan. 15. Paris
ban. A Conservatoire tanára volt. Számos zon
goradarabot és elméleti munkát irt. Legnevezete
sebbek : L'art classique et moderné du piano (1876,
1886), Les pianistes celébres (1878), Symphonistes et virtuoses (1881), Virtuoses contemporains
(1882), Histoire du piano (1885), Éléments d'esthétique musicale (1884).
2. M., Jean Francois, francia író, szül. Bortban (Limousin) 1723 júl. 11., megh. Gaillonban
(Eure) 1799 dec. 31. Voltaire pártfogása és első
tragédiáinak (Denys le Tyran 1748, Aristoméne
1749) sikere megalapították hírnevét s megsze
rezték számára Pompadour asszony kegyét. Ez
utóbbinak köszönhette, hogy 1758. megkapta a
Mercure 0. lap privilégiumát. Itt jelentek meg
először roppant népszerűségnek örvendő elbe
szélései, melyeket Contes moraux (1761) c. gyűj
tött kötetbe. Épp oly népszerűek voltak ma már
olvashatatlan regényei: Bélisaire (1766), Le3
Incas (1778). Az Encyclopédie-bo ő irta az iro
dalmi cikkeket, melyek leghívebben tükrözik
vissza kora átlagos ízlését. Éléments de littérature (1787, 6 köt.) c. könyvalakban is megjelen
tek. Ma is érdekes, irodalmi szempontból leg-
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becsesebb müve: Mémoires (1800, 2 köt). Összes Orenburgiak, a Beyski és Tabargán vidékérőt
müveit Yülenave adta ki(Paris 1818—19,18 köt). kikerülők, valamint az Altai-hegyvidékbeliek..
A magyar széppróza fejlődésére nagy hatassál Kamcsatkából és a Skuts-fólszigetről igen sok.
volt. Elbeszéléseinek egy részét Bárótzi (Er marmota kerül kereskedelmi forgalomba.
kölcsi mesék, 1775), Kónyi János (Díszes er
Márna (Barbus Günth., állat), a Pontyfélék csa
kölcsökre tanító beszédek, 1775) és Kazinczy ládjába tartozó halnem, melynek hazánk vizeiben
Ferenc (Szívképző regék, Egyveleg írások 1.1808, két faja él. Egyik a rózsás M. (B. fluviatilisúj kiad. 1814) fordította le, Belizár-ját Zalányi Cuv.), másik a Petényi-M. (B. Petényü Heckel)..
Péter (1773) magyarította, aki a műhöz írt előszó Mindkettő folyóvizeinket lakja, az utóbbi job
szerint az elbeszélésekből is lefordított néhányat. ban szereti a patakokat. Húsuk igen jóízű. Táp
A regény egy újabb fordítása (1776) Vargyasi lálékuk apró állatokból áll s minthogy a fiatal
Dániel István tollából való, Horváth Mihály pe halivadékot is pusztítják, károkat is tesznek;
dig latin nyelvre fordította le a regényt (Bécs, téli álomba merülnek a víz fenékiszapjában. A.
évszám nélkül). Végül Boér Sándor Az óbester rózsás M. hossza 60—70 cm., súlya rendesen 4—5,.
c. drámája (1793) egy M.-féle elbeszélésen alap kivételesen 9—12 kg.; háta olajzöld, oldalai ésszik. V. ö. Beöthy Zs., A szépprózai elbeszélés II. hasa zöldesfehérek, torka fehér, hátsó úszója,
(Budapest 1887); Lenéi, M. (Paris 1902).
kékes, alsó úszója szintén kékes, de feketén szeMarmora, "La, olasz tábornok, 1. La Marmora. gélyzett, a többi úszó vöröses. A Petényi-M. hossza
Marinor P a r i u m , Páros szigetén Kr. e. 20 cm.; háta sötétzöldes barna, oldalai barnás
264—3. készült, jelenleg Oxfordban lévő már sárgák ezüstös csillogással, hasa sárgás, torka ósványba vésett görög krónika. Kiadta Müller hasának eleje fehéres. Dél-Európában, különösen.
(Pragmenta hist Graec. L), Plach 1884., Jacoby Dalmáciában és Olaszországban honos az olasz M.
1904. Történeti, irodalmi, kivált kronológiai (B. plebejus Valenc). India és Ceylon vizeiben él
adatai miatt nagyon becses.
a legnagyobb M.-faj: a mahseer- vagy mahasser
Harmosa (áuat), az Erszényesek rendjébe, az (B- tor Ham.), melynek hossza l 5—2 méter.
Erszényes patkányok (Didelphyidae) családjába
Márnaüa (üiat), a pénzes pér (Thymallus thytartozó állatnem. Jellemző, hogy erszénye nincsen mallus L.) népies neve.
és hogy farka sokkal hosszabb, mint feje ós teste
Marne (ejtsd.: mára). 1. M. (lat. Matróna), a Szajna
együttvéve. Egy faja: a törpe erszényes patkány 525 km. hosszú jobboldali mellékfolyója. Ered a
(M. pusilla Desm.) Guahyba egyik szigetén ho Langresi fensíkon 381 m. magasban; Chaumontnos s körülbelül akkora, mint a mi erdei egerünk. nál bővül a vize és csendesebb folyásúvá lesz.
Marmota (Arctomys, &uat), a Rágcsálók (1. o.) Donjeuxnél kezdődik a Haute Marne-csatorna,.
rendjébe, a Mókusfélék családjába tartozó em amely Couvrotnál végződik, ahol a Canal latéral
lősállatnem. Termete zömök, koponyája és vas á la M. csatorna (137 km.) kezdetét veszi, legfon
kos pofazacskója csökevényes v. hiányzik, elülső tosabb azonban a M.-Rajna-csatorna, amely Vitoy
lábain négy ujj ós egy csenevész hüvelyk van, le Francoisnál ágazik ki és Charentonnál tor
farka rövid és szőrös. 13 élő faj ismeretes Euró kollik. 364 km.-nyire hajózható.
pából, Észak- és Közép-Ázsiából és Észak-Ame
2. M., département Franciaország ÉK-i részé
rikából. Legismertebb faja a havasi M. (Arcto ben Seine-et-Marne, Aisne, Ardennes, Meuse,.
mys Marmotta L.). Bundája tömött, meglehetős Haute-Marne és Aube között, területe 8204 k m \
hosszú;háta barnásfekete, fejete tején szőreifehór- (i9io) 436,310,1 km2-re 53 lak. M. départementban
csúcsosak; nyakszirtje, farktöve és hasoldala van a híres, kb. 150 km8 champagnei bortermősötét vörhenyesbarna; oldalai sárgásszürkék, vidék. Járásai: Chalons-sur-Marne, Epernay,.
metszőfogai barnássárgák; testhossza 51, fark Sainte-Menehould, Reims és Vitry; fővárosa:
hossza 11, vállmagassága 15 cm. Az Alpokban, Chalons-sur-Marne. 1870-ben a tulajdonképeni
a Pyrenei-hegyekben és hazánkban a Tátrában Champagneból alkották. V. ö. Longnon, Dictionés az erdélyi havasokban honos s felmegy az naire topographique du département de la M.
örök hó határáig. Földalatti üregekben tartóz (Paris 1891).
kodik, az egész telet téli álamban tölti. Húsát,
3. M., Haide-, francia département, 1. Hautebundáját, zsírját értékesítik. Könnyen szelídít Marne.
hető. Régebbi nevei murmutér, marmóta, morga.
Marni, Jeanne Marié Frangoise, francia irónő,.
Másik faja a bobak v. szánná ti M. (A. bobac PalL). szüL 1854 aug. 18., megh. Cannesban 1910
Tömött bundája fakó rozsdássárga, farkahegye márc. 4. A dialogizált regény ügyes tollú műve
feketebarna. Testhossza 37, farka 9 cm. Európa lője. Főbb kötetei: A table; Vieilles; Souffrir stb.
keleti részén (Galícia, Közép-Oroszország) és Kö Magyarul megjelent: Akikről nem szól a kró
zép-Ázsiában, Szibériában az Amurig honos. Tár nika. Fordította Marquis Géza (Budapest 1902).
saságokban ól. Régebben Erdélyben is előfordult.
Marnix, Füips van, Saint-Aldegonde ura,.
A M. szőrméje a kereskedelmi forgalomnak egyik németalföldi államférfiú és író, szül. Brüsszelben
fontos cikke, amely óriási mennyiségekben ke 1538., megh. Leidenben 1598 dec. 15. Kálvin éa
rül forgalomba Mongolországból, Mandzsúriából, Bóza hallgatója volt Genfben s 1560. hazájába,
Kínából, Tabargánból és Amerikából. E szőrmék visszatérve, a reformáció legbuzgóbb terjesztői
ből készítik a legsikerültebb nyest- és cobolyutáa- közé tartozott, ó is aláírta az 1565-iM kompro
zatokat Tartósságuk igen nagy és áruk 2—5 ko misszumot, mely a spanyol zsarnokság ellen
rona között változik. Különböző fajtája ismeretes, irányult 1567-ben Álba elől Németországba me
a legjobbak Omszk vidékéről valók ós arról ismer nekült, de 1570 "óta Orániai Vilmos szolgálatá
hetők fel, hogy hosszában nyújtottak. Követik az ban harcolt és működött, mint diplomata. Nagy
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..része volt az 1579-iM utrechti unió megalkotá
sában. 1583-ban Antwerpen polgármestere lett
s azt 15 hónapon át védte a spanyolok ellen.
1585-ban kapitulálni volt kénytelen s mivel
ezért sok támadásnak volt kitéve, visszavonult
a politikai élettől. M. mint író és költő is kitűnt
s a hollandi irodalom úttörői közé tartozik.
^Zsoltár- és szentirásforditásai is nevezetesek.
Műveit Lacroix és Quinet adták ki (Brüsszel
1855—59, 7 köt). V. ö. Tjalma, Fiiipa van M.,
heer van Saint-Aldegonde (Amsterdam 1896).
Marno, Ernst, osztrák Afrika-kutató, szül.
Bécsben 1844 jan. 13., megh. Khartumban 1883
aug. 31. Abessziniában és Kelet-Szudánban sokat
utazott. 1878-ban Gordon reábízta a Galabat
tartomány vezetését, ahol a rabszolga-kereske
delem ellen eredményesen működött. Útleírásai:
Beise in der ágyptischen Áquatorialprovinz und
in Kordofan 1874—76 (Wien 1878); Reisen im
Gebiet des Weissen u. Blauen Nil (u. o. 1874).
Maró, családi neve Vergilius (1. o.) római köl
tőnek.
Maró, tengely körül forgó sokélü szerszám. A
.gépiparban igen elterjedt: síkfelületek, tetszőié-

^ges alakú hornyok, fogaskerekek fogazatának
stb. megmunkálására használják. Bonyolultabb
felületeket úgyszól
ván csakis M.-vál tud
nak előállítani. Mű
ködése a következő
(1. ábra): A M.-t
a munka megkezdése
előtt a forgács mélysé
gére beállítják és for
gásba hozzák. Ugyan
akkor a tárgyat vele
szemben hosszirány
ban vezetik. A M. fo
gai az anyagot kifor
gácsolják. Aszerint,
amint az élek a M.
homloklapján v. kö
penyén vannak elhe
lyezve, megkülönböz
tetünk homlok-M.-t
és köpeny-M.-t. Bo
nyolultabb alakú horjnyok megmunkálására szolgálnak a profil- v.
alakos M.-k. Ilyet mutat a 2. ábra, amely fogas
kerék fogainak marására szolgál. Ugyancsak
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fogaskerekek marására használják azű. n. csigaM.-kat is (3. ábra). A M.-kat általában érintő
irányban köszö
rülik. A profllM.-kat azonban
általában úgy
készítik, hogy
sugár irányban
köszörülhetik, s
e mellett metsző
élük alakját
pontosan meg
tartják. Ezeket
aláesztergált v. hátraesztergált M.-nak hívják.
Maroboduus v. Marboci, a markomannok ki
rálya. Mint ifjú, Augustus udvarábanta nulta meg
a kormányzás és hadviselés tudományát, majd
honfitársai közé visszatérve áttelepítette őket a
mai Csehország területére (1. Markomannok).
Minthogy nagy sereget szervezett és a szomszéd
népekkel is szövetségre lépett, Augustus Kr. u.
6-banhadat indított ellene Tiberius vezérlete alatt,
de a pannóniai és dalmatiai lázadás a rómaiakat
arra kényszerítette, hogy M.-ra kedvező békével
távozzanak. A teutoburgi csata után M. össze
különbözött Arminiusszal (1. o.) és 17-ben csatára
került közöttük a dolog, mely ugyan eldöntetlen
maradt, de mivel M. visszavonult, hívei elhagy
ták és ő Rómához fordult segítségért. Tiberius
császár fiát, Drusust küldte a Dunához, de csak
azért, hogy titokban M. ellen törve, ennek buká
sát előidézze. M. kénytelen volt népe elől mene
külni és a neki kijelölt menedékhelyén, Ravennában halt meg 41-ben.
Maroeain, I. Kecskecsecsü szöllö.
Marochetti (ejtsd: márokéttí), Carlo, báró, olasz
szobrász, szül. Torinóban 1805., megh. Passyban
1868 jan. 4. Parisban Bosiónak volt tanítványa.
1827 óta Parisban, 1848 óta Londonban élt. Jele
sebb müvei: a jemappesi csatát ábrázoló dombormű
a párisi Arc de l'Étoile-on, Bellim zeneszerző sír
emléke a párisi Pere Lachaise temetőben, a párisi
Madeleine templom főoltára, Wellington lovas
szobra Glasgowban, Thackeray szobra a West
minster-apátságban, Emánuel Philibert szavójai
herceg és Károly Albert király lovasszobrai To
rinóban.
Marócsa, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi j . ban, (i9io) 399 magyar lak.; u. p. és u. t. Sellye.
Marócsuk, Nagy Lajos lengyel vitéze, 1352.
mint honti főispán a litván hadjáratban vett részt.
A nápolyi hadjáratok alatt mindig a legelsők kö
zött küzdött. 1353-ban a királyné lovászmestero
és beregi főispán lett. 1355-ben kelt végrendeleté
ben örökösévé feleségét tette. Még 1357. beregi fő
ispán.
Marócz, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1910)
329 magyar lak.; u. p. Szentadorján, u. t. Csömödér. — L. még Hegyhátmarócz.
Maróczy Géza, magyar sakkvilágmester, szül.
1870 mára 3. Szegeden. Műegyetemi tanulmányai
végeztével 1903. polgári iskolai tanár lett Buda
pesten, majd az országos munkásbetegsegélyző és
balesetbiztosító pénztár szolgálatába lépett, ahol
számtanácsos. A sakkjátékot 16 éves korában
tanulta meg. 1895-ben Hastingsban (Anglia) a

1. Közönséges vagy vízszintes marógép.

MARÓGÉPEK.

2. Függőleges marógép.
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mesterképző versenyen első díjat nyerve, mester
lett. Nemzetközi nagy mesterversenyeken mindig
eredménnyel játszott és a következő díjakat
nyerte: 1896-ban Nürnberg II, 1899-ben Bécs I.,
1899. London II—IV., 1900. Paris III—IV., 1900.
München I—ni., 1902. Montecarlo I., 1903. u. o.
II., 1904. u. o. I., 1905. Ostende I., 1905. Barmen
I - n . , 1906. Ostende II., 1908. Bécs I—III.'díjat
Müvei: A Sakk (Tudományos zsebkönyvtár);
Paul Morphy (Leipzig 1909); a Pesti Hirlap és
a Népszava sakkrovatának vezetője. Munkatársa
e Lexikonnak is.
Maródi, 1. Maraud.
Marófémsók, 1. Marómérgek.
Marógázok, 1. Marómérgek.
Marógép (1. a képmeUékletet), a gépiparban igen
elterjedt szerszámgép, mely a marót (1. o.) for
gatja és a szükséges mellékmozgásokat is meg
adja. A gépnek az adja fontosságát, hogy tetsző
leges térbeli felületek megmunkálása úgyszól
ván csakis M.-en történhetik. A gép alakja a
marómunka sokfélesége miatt igen különböző.
Legegyszerűbb lehet olyankor, ha a marandó felü
letnek hosszirányú egyenes alkotói vannak (ala
kos hornyok, fogaskerekek fogai stb.). Ilyenkor
a marónak a horony keresztmetszetének meg
felelő — esetleg igen bonyolult — alakot adják,
a gép azonban egyszerű, mert a maró forgásán
kívül csak egy hosszirányú mellékmozgást kell
adni. Ilyen az ú. n. közönséges v. vízszintes M.
(1. ábra). A maró csapját a gép I tengelyének
kúpos furatába illesztik és az o csúcscsal rögzí
tik. Az S lépcsős-szíjdob forgásba hozza. A tár
gyat a T tárgyasztalra teszik, amely minden
irányban pontosan beállítható. A B bak ugyanis
az A állványon KI kézikerék elforgatásával Cs
csavarorsó segélyével függőleges irányban emel
hető és sülyeszthető. A T tárgytartó asztal a
C keresztszánon F f orgattyúval a gép 1 tenge
lyére merőleges hosszirányban, a G keresztszán
pedig a B bakon a K2 kézikerékkel a tengely
ivel párhuzamos harántirányban beállítható.
Munkaközben a tárgyasztal a géptengelyre merő
leges irányban elmozog, s mozgását l lánchajtás
és fogaskerékáttételek segélyével az I tengely
ről nyeri. — Olyankor, ha a tárgyat a kör bizonyos
pontos hányadrészével el akarjákf ordítani, a gépre
osztófejet tesznek. Gyakori, hogy az asztalt ferdén
el kell állítani. Ez csak az ú. n. egyetemes M.-en
lehetséges, ahol a tárgyasztal vízszintes síkban
elforgatható.
Némely munkára alkalmasabb a függőleges M.
(2. ábra). A gép I főtengelye függőleges s haj
tását S lépcsős szíjdobról SÍ és S2 dobokon át
nyeri. A tárgyasztal az előbbihez hasonló szer
kezetű. Az A állványon a B bak függőlegesen,
ezen a G szán haránt irányban és a D szán hossz
irányban elmozdítható. A T tárgyasztal körben
is elforgatható. A gép igen alkalmas tengelyek
ékhornyának kimarására.
Olyankor, ha több méter hosszúságú síkot, v.
hornyot akarnak megmunkálni, az ú. n. hossz-M.
használatos, amelynek szerkezete sokban hason
lít a gyalugépekhez. A felsoroltakon kívül külön
leges munkákra még igen sokféle M.-elrendezés
használatos. Ilyenek pl. bonyolult alakú tömeg
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cikkek megmunkálására a másoló M., fogaske
rekek megszakítás nélküli megmunkálására a
fogaskerék-M. stb. L. még Famunkáló gépek.
Marógőzök, 1. Marómérgek.
Marok, a félig behajtott tenyér és az ujjak
által alkotott üreg. Átvitt értelemben csekély
mennyiség; pl. egy M. széna, föld. Az aratás
nál a még kévékbe nem kötött csomókat értik
M. alatt. Továbbá lómértók. Egy M. = 4 hüvelyk,
vagyis 10536 cm. A hajósoknál a M. = 6 hüvelyk,
hosszmérték. L. még Mérték.
Marok, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (1910)
608 magyar lak.; u. p. és u. t. Beregsurány. —
L. még Herczegmárok, Németmárok, Püspök'
marok.
Marókáli, 1. Káliumhidroxid.
Márokföld, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
(i9io) 290 magyar lak.; u. p. Szentgyörgy völgy,
u. t. Zalabaksa.
Marokháló, a nyélre alkalmazott hálók ál
talában, de leginkább az ághegyháló.
Marokháza, kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban,
(1910) 477 oláh lak.; u. p. és u. t. Szék.
Marokkó. 1. M. (arabul: El-Maghrib el-Aksza),
francia protektorátus alatt álló benszülött állam
Afrika ÉNy.-i részében Algéria, a Földközi-ten
ger ós az Atlanti-óceán közt; D.-i határa a Sza
hara (Berberia) felől
bizonytalan. Egész terü
letét 806,000 km2-re 2 becsülik; ebből azonban
legfölebb 450,000 km esik a M.-i szultán ha
talma alatt álló részre. Partvidéke. A Földközitenger mellett Algéria határától a Gibraltáriszorost alkotó Dzsebel Muszáig a Rif meredek
hegyei emelkednek és kikötésre biztos helyet
nem nyújtanak. A Gibraltári-szoros mellett egye
dül a Tangeri-kikötő nyújt némi védelmet. Innen
a part DDNy.-nak és azután DNy.-nak fordul
és Mogadorig zátonyok fogják körül. Felület.
A Nagy- és Kis-Atlasz (1. Atlasz) DNy—ÉK.-Í irány
ban szeli á t ; a tengerpart mentén pedig külön
böző nevek alatt alacsony hegyláncok húzód
nak el, amelyeket együtt véve Rifnek neveznek;
ennek kiágazása a Gibraltári-szoros D.-i partját
alkotó Dzsebel Musza (856 m.). Vizei nagyobbára
az Aiasin nevű hegytömegben fakadnak. Ezek
közül jelentékenyebbek: a Múlnia, a Draa és az
Ued Zir. Ezek a folyók vízben rendkívül szegé
nyek és időnkónt ki-kiszáradnak. Az éghajlat a
tenger mellett enyhe, a magas hegyeken zord és
a hegyekközti síkságokon igen forró. A növény
zet olyan, mint Afrika többi É.-i tartományaiban.
Egyes helyeken az Atlaszt nagy erdők takarják.
Az olajfa és pamutcserje vadon nő. Jól megterem
nek a datolyán kívül a déli gyümölcsök; ter
mesztik a durrakölest, a gabonát, a hüvelyeseket,
sáfrányt, szezámot, ánizst, koriandrumot és egyéb
fűszereket. Állatvilága Észak-Afrika többi részé
nek faunájától alig különbözik. Lovai és öszvérei
igen jók; a déli vidékeken számos a teve is. Nagy
csapás M.-ra nézve a sáska. Értékes ásványokban
(arany, ezüst, vas, réz, antimon, szén) és ásvány
vizekben az ország szintén gazdag, de a bányászat
jelentéktelen. A lakosok száma kb. 5 millió s ezek
berberek, beduinok, tuaregek, arabok, zsidók és
négerek. (Egy M.-i arab képét 1. Afrika cikknél
az Afrikai népfajok c. színes képmellékleten.)
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A keresztények száma 10,000. Vallásra nézve, az uralkodása alatt 1894. beállott zavarokat. A spa
európaiakat észsidókatkivéve, vakbuzgó nioham- nyolok Tetuán és a Muni vidéke, az angolok
medánok. Az ipar kizárólag házi ipar és csak a Ceuta, a franciák pedig a belföld megszerzésére
bőripar jelentékeny. Kereskedelmi összeköttetése törekedtek, míg Ausztria és Németország főleg
főképen Angliával, Franciaországgal és újabban kereskedelmi érdekeik előmozdítását tűzték ki
Németországgal fűződött szorosabbra. 1912-ben célul.
Bevitele 53,kivitele 34 millió £ voltBeviteli áruk: Ezalatt M.-ban a lázadások egyre nagyobb mér
gyapot, cukor, bor, tea és gépek. Kiviteli cikkek: veket öltöttek. Előbb Bu-Amama, majd Bu-Sabőrárúk, gyapjú, durraköles, tojás stb. Kikötőibe mara v. a Bogi okozott a szultánnak és a fran
(1912) 3935 hajó érkezett, több mint 3 millió tonna ciáknak kellemetlenséget éppen akkor, midőn
tartalommal.
Franciaország kedvező egyezséget kötött Angliá
Kormányzat és közigazgatás. M. abszolút szul val (1904 ápr. 8.), mely szerint teret nyert M.-ban
tánság s a szultán («Bmir al Mumenin», hivők úgy gazdasági, mint közigazgatási téren, egyéb
fejedelme) hatalmát sem vallás, sem törvény nem ként pedig a statusquo és a teljes kereskedelmi
korlátozza. Ő az egyház ós állam feje s hatalmát szabadság fentartására mindkét fél kötelezte ma
a nagyvezér elnöklete alatt álló minisztertanács gát. A következő évben Franciaország hasonló
által gyakorolja, melynek tagjai az elnökön kívül tartalmú titkos szerződést kötött Spanyolország
a külügyi, belügyi és hadügyi miniszter, a fő- gal és Olaszországgal. Ezeket tette Németország
kincstárnok és vámigazgató, továbbá a főkancel elleni támadásai kiinduló pontjául Delcassé kül
lár. 1912 ápr. óta M. francia protektorátus alatt ügyminiszter, ki megbízta Franciaország M.-i
áll. Bár a hatalom névleges birtokosa a szultán, követét, hogy a szultánnál olyszerü reformokat
a közigazgatást a francia kormány gyakorolja, javasoljon, melyeknek megvalósulásával Francia
A közigazgatás élén a francia külügyminiszter ország protektorátusa biztosítva lett volna. Ez
ellenőrzése mellett egy francia tábornok áll, aki eljárás ellen foglalt állást a német császár, mi
egyúttal a külföldi vasút- és postaigazgatást is dőn 1905 márc. 31. megjelent Tangerben, hol M.
biztosltja. Az állami kiadások összege kb. 20 önállóságát és a külállamok egyenlő érdekeit
millió frank. Az ország fővárosa: Fez (1. o.). Cí proklamálta. Erre Delcassé megbukott s egyúttal
merét és lobogóját 1. a Címer ós Lobogó cikkek a M.-i kérdés gyors rendezése szükségessé vált
Ez az algeárasi értekezleten (1. o.) történt meg
színes képmeílékletein.
lörténete. M. az ókorban eleinte önálló berber (1906 jan. 16—ápr. 7.) a 12 érdekelt állam megkirályság volt, majd Mauretania (Tingitana és hatalmazottamak részvételével. E konferencia
Caesariensis) néven Kr. e. 42. római provincia határozatai a M.-i rendőrséget nemzetközi ve
lett. Az V. és VI. sz.-ban a vandálok hódították zetőségre bízta, kimondotta egy állami bank ala
meg, de már a VIII. sz. elején az arabok vetették pítását, szabályozta a vámügyet, valamint biz
meg lábukat végképen M.-ban. Előbb az Edriszi- tosította a szultán önállóságát ós M. sértetlen
dák, majd a Fatimidák, a XI. sz.-ban azAlmo- ségét s a külállamok egyenlő érdekeit.
ravidák, a XII. sz.-ban az Almohádok, a XIII.
A francia terjeszkedés azonban tovább tartotta
ez.-ban pedig a Merividák uralkodtak egészen a elsősorban a marokkóiak egy részének az euró
XV. sz.-ig, mikor a Sherifek uralma kezdődött, paiak elleni gyűlöletét keltette fel, úgy, hogyMogamely alatt M. legnagyobb kiterjedését érte el. dorban és Marrakesben nyílt lázadás tört ki. Aa
Ezidőben (1578) lízték ki a portugálokat is M. te utóbbi helyen a szultán testvére, Mulej Hafid
rületéről. E században a Spanyolországból ki saját érdekében élesztette az elégületlenséget. A
űzött mórok is M.-ban telepedtek le. A XII. sz. belviszályok és egy francia orvos megöletése
vége felé a sherifek egy mellékága, az Alidák nyílt beavatkozásra birták Franciaországot, mely
jutottak uralomra. Köztük Mulej Iszmaütett Lyautey tábornokot küldte Udzsdába (1907), hol
nagyobb hírre szert, különösen egy Conti herceg azóta állandóan francia csapatok tartózkodnak.
nővel, XIV. Lajos egyik leányával való viszonya Az állandó francia beavatkozás és a kikötőkben
és legendás kegyetlensége következtében, míg az való vámfelügyelet azt eredményezte, hogy a faeurópai kultúraterjesztésében a szelíd Szidi Mo- natikusabb mohammedánok Casablancában nyolo
hammed vált ki (1757—89). Az Európával való európait lemészároltak, a mi ismét elég ok volt
politikai összeköttetés a XIX. sz. elején kezdő arra, hogy rögtön 15 ezer főnyi francia csapat je
dött, midőn Mulej Szolimán 1816. eltörölte a ke lenjen meg M.-ban, Drude, majd d'Amadé tábor
resztények rabszolgaságát és Franciaországgal nokok alatt, az ú. n. Saujavidék védelmére. Köz
diplomáciai tárgyalásokat kezdett. Erre annál ben azonban (1907 aug.) Mulej Hafid szultánná
nagyobb szükség volt, mert Algir elfoglalása proklamálta magát s a francia iga lerázását nyíl
után, 1840. a franciák blokád alávették Tangert tan hangoztatta. Emiatt elismertetése eleinte
és Mogadort, de még ugyanazon évben bókét akadályokba ütközött, annál inkább, minthogy az
kötöttek a szultánnal Tangerben. 1859-ben Spa algecirasi konferencia szerint csupán Abd ul Aziz
nyolországgal jutott M. összeütközésbe, amelyből volt a legitim uralkodó. De midőn Mulej Hafid
a spanyolok kerültek ki győztesen az 1860. Te- egész M.-ban elismertette magát a benszülött
tuánban kötött békében. A folytonos belviszályok törzsekkel és 1908 végén Abd, ul Aziz menekülni
azt eredményezték, hogy az európai hatalmak véd- volt kénytelen, 1909. Mulej Hafidot Francia
nökségi jogaikat az 1880-iki madridi konferen ország is elismerte szultánnak. Még ugyanezen óv
cián szabályozták. Az európai hatalmak kölcsö febr. 9. létrejött a francia-német egyezmény,.
nös féltékenysége azonban mindjobban előtérbe melyben Franciaország M. függetlenségét és integ
lépett s igyekezett kihasználni az Abd ul Aziz ritását elismeri, éppúgy a külállamok gazdasági
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egyenjogúságát és hangsúlyozza, hogy Német megóvása érdekében Franciaország tartozik gon
ország kereskedelmi érdekeit nem fogja gátolni; doskodni egyforma adóról ós vámról, valamint
viszont a német kormány biztosítja, hogy ennek arról, hogy az idegen alattvalók egyforma bánás
ellenében Franciaországnak a béke és a rend fen- módban részesüljenek. Ezt az egyezményt kiegé
tartására irányuló politikai érdekeivel nem fog szíti az a titkos szerződés, melyet Kiderlenszembeszállani. Ezalatt a belső viszályok miatt (a Wachter német külügyi államtitkár és Cambon
Eogi és Mulej Kebir lázadásai) egyideig veszély francia nagykövet kötöttek s melyet, miután
ben forgott Mulej Hafld trónja, mely csupán ak 1912 mára 12. ratifikálták az érdekelt hatal
kor szilárdult meg, midőn Bu Hamarát, a Rogit mak, Mulej Hafid is elismert mára 30. Fezben.
és híveit a szultán válogatott kegyetlenkedések Ez azt jelentette, hogy ezentúl a M.-i közigazga
közt kivégeztette (szept. 12.)- Ugyanígy járt el a tás, közgazdaság, igazságszolgáltatás és hadügy
másik lázadó, El-Kittáni ellen is, ki a kabilok teljesen francia vezetés alatt áll, sőt diplomáciai
közt nagy népszerűségben állott. Franciaország ügyekben is a szultán képviselője a francia ügy
e belső zavarokat arra használta fel, hogy Casa vivő, aki nélkül a szultán semmiféle internacio
blancát, a Sauja-vidéket, Udzsdát és az algériai nális szerződést nem köthet. A szerződés elfoga
határt állandóan megszállva tartsa. Spanyolor dása azonban csak a szultán részéről ment simán;
szág is újból beavatkozott a M.-i ügyekbe, azon az anélkül is elégedetlen M.-i törzsek újra fellá
ban mindjárt 1909., midőn az első spanyol csa zadtak. Csupán Moinier tábornok 26 ezer em
patokat Melillába küldték, érezhetővé vált az el bere tudta megakadályozni a már Fez alá vonult
lenállás Spanyolországban, mely azóta állandóan berber torzseket a mészárlásban. A lázadás Mu
növekszik, mert a M.-i hadviselés az ország pénz lej Hafidot lemondásra késztette. Utóda öccse,
ügyeit teljesen aláásta. A spanyolok előrenyomu a felkelés szítója, Mulej Jusszuf lett, kit az
lása végre azt eredményezte, hogy 1909 nov. 15. ulémák 1912 aug. 13. Fezben szultánná prokla
létrejött a madridi egyezség Spanyolország és máltak. Miután Franciaország elismerte Mulej
M. közt, mely szerint M. legértékesebb bányavi Hafid lemondását, a belzavaroknak azzal akart
déke, forma szerint ugyan csak 75 évre, de a véget vetni, hogy 57 ezerre emelte fel Lyautey
valóságban végérvényesen Spanyolország birto tábornok seregét, egyszersmind Spanyolország
kába ment át, azonkívül Ceuta és a spanyol vas gal az 1904-iki szerződés alapján újból szerző
utak is biztosíttattak, végül pedig M. megfelelő dést kötött, mely az esetleges belzavarok alkal
évi részletekben majdnem 200 millió pezeta kár mával szükséges kölcsönös támogatásra vonat
pótlást tartozik űzetni Spanyolországnak.
kozik. Az 1914—15-iki háború folyamán azon
Emellett Franciaország sem maradt tétlenül. ban megújultak a törzsek harcai a francia csa
A szultánnak a felkelők ellen való támogatása patok ellen. L. Világháború.
a francia-marokkói egyezményt eredményezte, Irodaiom. Canal, Géographie générale de M., Paris 1906;
melyet 1909 mára 14 kötöttek s mely szerint Bérard, L'affaire Marocaine, Paris 1906; Erckmann, Le
moderné, Paris évszám nélkül; Kerr, Marocco after
Franciaország M.-nak 90 millió franknyi kölcsönt Maroc
Swenty-five Jears, London 1912; Mackenzie, The khalifate
ad adósságainak törlesztésére, ellenben 75 milliót oí the West, London 1911; Terrier-Lacharriére, Ponr réussir
kap 11.-tól hadügyi kiadások megtérítése címén; au Maroc, Paris 1912; Playíair és Brown, Bibliography
Marocco, London 1891; G. Diercks, Nordafrika ím Lichte
ennek fejében Franciaország — szinleg — kiüríti of
der Knltnrgeschiehte, München 18S6; u. a., Kreuz und
a Sauja-vidéket, hol a M.-i csapatok francia veze Halbmond, Berlin 1910; u. a., Die Marokkofrage und die
Konferenz von Algeciras, Berlin 1906; Meakin, The Moorish
tés alatt fognak állani. Kapóra jött a franciáknak Empire,
London 1901; T. H. Weir, The Shaiks of Marocco
az a körülmény, hogy a néhány fanatikusabb in the XVI.
Century, Edinburgh 1904; M. Allalo, The truth
muzulmán által szított felkelés állandóan veszély- about Marocco, London 1904: Bouard de Card, Les relations
de
l'Espagne
et dn Maroc pendant le XVHI. et le
lyel fenyegette Mulej Hafidot, mire ő Franciaor XIX. siédes, Paris 1904;
Castries, Les sources inédite
szágtól segítséget kért. Ekkor Moinier és Touter de l'histoire du Maroc, de De
1530 á 1848, série I. 1—2 köt.,
tábornokok alatt 30 ezer főnyi csapat ment Nyugat- Paris 1905—1908; Jeannot, Étttde sociale, politique et écosurle Maroc, u. o. 1908; De Castellane, Maroc
M.-ba, a szultán támogatásának ürügye alatt. Ez nomique
1904—07, u. o. 1907; Sainte-Cbapelle, La campagne du
a hódító politika nyilt megszegése volt az alge- Maroc et les enseignements de la guerre d'Afriqne, u. o.
cirasi határozmányoknak. Franciaország egyéb 1909; L. Harris, With Mulai Hafld at Fez: betűnd the
scenes in Marocco, London 1909; Général de Torcy, Les
ként 1911 ápr. 10. oly értelmű szerződést kötött Espagnols
au Maroc, Paris 1910; Trietsch, Handbach über
Mulej Hátiddal, mely M.-t teljesen francia protek die wirtschaftliche Verhiiltnisse Marokkos und Persien,
torátus alá helyezi. Erre a Németbirodalom aPan- Berlin 1910; Mackenzie, The khalifate of the west. Gene
description of Marocco, London 1911; Collier, La fronther nevű hadihajót 1911 júl. 2. Agadir elé küldte, ral
tiére algéro-marocaine, Paris 1911; Deloncle, Le statnt
mire tárgyalások indultak meg s még ugyanezen International du Maroc, u. o. 1911; Abdesselem, L'organiév nov. 4. létrejött a francia-német egyezség, sation financiére de l'empire marocaine, u. o. 1911; BerLe Maroc, Paris 1912; Kírr, Marocco after 25 years.
mely végleg felhagyott a szultán szuverenitásá nard,
A description of the conntry, its laws and cnstoms, Lon
nak hangoztatásával s elismerte Franciaország don 1912; Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen seit
nak M. feletti protektorátusát; másrészt azon 1905, Berlin 1912; Babin, An Maroc en 1912, Paris 1912;
Cochin, Affaires Marocaines, u. o. 1912 ; Couillieaux, Le
ban újból hangsúlyozza Németország gazdasági programme
de la Francé au Maroc, u. o. 1912; Jaríj, Les
érdekeit, a Franciaországnak tett politikai kon intéröts de la Francé an Maroc, u. o. 1912; Morei, Marocco
in
diplomacy,
London 1912 ; Karow, Neun Jahre in macessziók ellenében. E szerződés további pontjai
Diensten, Berlin 1909; Leelerc, Situation
értelmében a M.-i állami bank hatáskörét csor rokkanischen
économique du Maroc, Paris 1908.
bítatlanul meghagyják, valamint Franciaország
nak a közbiztonság érdekében kötött szerződé2. M. (Marrakes el Hamrah, a. m. a vörös
seit.melyekafrancia seregnek tulajdonkép szabad vagy
a szép), egyik fővárosa M. szultánságnak, a
terjeszkedést engednek; a kereskedelmi szabadság Nagy-Atlasz-hegységtől É.-ra, közel a TenziftRéixii Nagy Lexfáona. XIII. köt
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folyóhoz, amelyen egy 1637. épült hld visz át. ják, mások, melyek a fehérjéket feloldják. Első
Fal veszi körül, számos toronnyal és két nagy esetben a pörk a behatás helyén szilárd s mint
kapuval. Belső terének nagy része kert; szűk ut egy maga fogja a további behatás útját állani, ez
cáiban sok ház rombadőlt. A szultáni palota nagy az oka annak, hogy a pörk éles határú és kevéssé
épületcsoport, amelyet mecsetek, kertek, terek, kiterjedt. Utóbbi esetben a pörk sikos, szétmálló,
sikátorok szakítanak meg. Számos csatorna szeli elf olyósodó, s így a maró hatás sem marad az al
át a várost. 19 mecsetje közül nevezetes a Kutubia, kalmazási helyre korlátozva, de a szövet mélyebb
hét emeletes, négyszögű tornya 65 m. magas. K.-i rétegeibe is behatol. A pörk közvetlen szomszéd
részén van a szűk, szennyes zsidónegyed (mellah), ságában bővérűség és gyuladás fejlődik ki, mely
amelyet nagy fal vesz körül; kapui katonák őri a pörköt a normális szövetrészektől elválasztja,
zete alatt állanak. Az Afrika minden, részéből s a sebet elvégre is hegképződéssel gyógyuláshoz
összeverődött lakosság száma ö9io) 87,120,köztük vezeti. A marószerek azelőtti gyakori használa
6000 zsidó, akik selyem-, gyapjuszövő és szőnyeg- tát ma már a sebészi műtevós háttérbe szorította.
iparral meg kereskedéssel foglalkoznak. M.-t állí Maga az etetési müvelet heves és tartós fájdal
tólag Juszuf ibn Tasfln alapította 1062., mások makkal jár; ezt érzéstelenítőkkel alig csökkent
szerint a XIV. sz.-ban keletkezett Gyorsan emel hetjük. A M.-et 4 osztályba szokták sorozni, s
kedett ; de az újabb korhan nagyon hanyatlott. ezek a következők: marósavak (kénsav, sósav,
Marokkó, könyvek bekötéséhez használatos, salétromsav stb.), marólúgok (káli- és nátronlúg,
bőrszerüen
kikészített pamutszövet; sűrűsége marószóda, ammóniák stb.), marófémsók (kén
savas réz, kénesőklorid, pokolkö stb.) és marócm.-kónt 18/8!.
és gőzök (klór, jód, bróm, ammóniák stb.).
s
Marokkói Atlasz néven is nevezik az Atlasz gázok
Bizonyos hígításban nem hatnak maróan, hanem
hegység nyugati felét, ahol a Nagy-Atlasz és az csak
izgatják a szöveteket, gyuladást okoznak,
Anti-Atlasz a fő láncok. A Nagy-Atlaszt marokkói még nagyobb
hígításban esetleg csak összehúzó
arab nyelven Idrar-n-Deren-mk, az Anti-Atlaszt hatásúak.
Dzsebel-Szageru-nak is nevezik. L. Atlasz.
Minthogy a M. nagyobbára elterjedten használt
Marokkói bőr (maroguin) vagy szattymibőr,
rendesen szömörcével, ritkán cserrel elkészített s könnyen hozzáférhető anyagok, gyakori velük
kecske-v. birkabörök.Ezeket a bőröket festik. Igen a mérgezés. A lenyeléskor azonnal égető, maró
finom bőrök, melyeket finom bőrárukhoz alkal fájdalom áll be a garatban, nyelőcsőben, gyomor
ban és rögtön megindul a hányás, ami alig csil
maznak.
Marokkói egyezmény, 1. Marokkó (története). lapítható és iszonyú fájdalmakkal jár. Tömény
Marokkói papiros (maroquin)v.szattyánpapir, savak, lúgok pár óra alatt átmarják a gyomor
mintásán préselt papiros, a hasonló nevű bőr- falát, s a beteg elvérzik vagy halálos hashártyanemek utánzata. A mintás préselést hengerekkel, gyuladást kap. Á gyógyulás csak relatív lehet,
mert a felmart helyek heges zsugorodások
a papiros fényét pedig flrnasszal állítják elő.
Marokkói sáska, hazai rovarfaunánk legvesze kal gyógyulnak, s a nyelőcsőszükület a gyakori
tágítások dacára is végre annyira megrontja a
delmesebb sáskafaja. L. Sáskák.
Marokpapi, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, táplálkozást, hogy az elerőtlenedett szervezet va
(i9io) 474 magyar lak.; u. p. és u. t. Beregsurány. lami közbejött betegségben (tuberculosis) könnyen
Marokrakó v. marokverö, az a munkás, ki a elpusztul.
Némely savnak, marófémsónak a helybeli maró
kaszás után a gabonát csomócskákba rakja s a
hatásán kívül veszedelmes távolhatása is van,
kévekötóst előkészíti.
ami a felszívódás útján érvényesül. A marófómMarokrakó aratógép, 1. Aratógépek.
Marokrét, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, sók között legerősebben fehérjealvasztók ós ma
(i9io) 586 vend lak.; u. p. Felsőszölnök, u. t. Pé- rtak a kloridok (cinkklorid, higanyklorid), azután
a nitrátok (ezüstnitrát), szulfátok (rézszulfát). Bel
terhegy-Tótkeresztúr.
Marokvas, összetartó kapcsul szolgáló vas sőleg véve vagy nagy sebfelületen alkalmazva a
lemez, különösen a szekértengelyhez forrasz fémalkotórész is kifejti általános mérgező hatá
tott, ennek megerősítésére való vaskarika. L. sát a szervezetre, miután a kezdetben kicsapó
dott fémalbuminát a sejtek fehérje és konyhasó
Karikás marokvas.
feleslegében oldódott és felszívódott.
Marokverő, 1. Marokrakó.
A maró gőzökkel és gázokkal gyárakban történ
Marólúg, a kálium- és nátrium-hidroxidnak
nek belélegzés útján súlyos mérgezések kinzó kö
közönséges neve, 1. Lúg.
Marómérgek (étetöszerek, caustica, cauteria), högéssel, fuldoklással, roppant melltáji fájdal
mindazok az anyagok, amelyek a bőrön vagy a makkal, eszméletlenséggel. Ha a mérgezettet ki
nyálkahártyákon eleinte gyuladást, majd huzamo mentik, egy óra alatt megnyugszanak a friss le
sabb idő múlva olyan szövetelhalást idéznek elő, vegőn, s csak főfájás és mellcsonttáji fájdalmak
amely pörk- és fekélyképződéssel, genyedéssel maradnak vissza. De élete evvel nincs megmentve;
jár, s amely esetleg az életet is veszélyezteti, ha 5—6 óra múlva újra nagy lélegzési nehézségei
pl. életfontos szerveket ért. A gyógyításban ki- lesznek, kínos köhögéssel kevés sárgás, vereses
sebbálképletek, szemölcsök, sarjak elpusztítására köpetet ürít, gyorsan fejlődik ki általános ttidőszokták ókét használni. A marószerek az elron beszürődés, tüdővizenyő és pár óra alatt halál.
csolt szövetekkel egy masszát képeznek, melyet Az ily mérgezettekkel szódabikarbónás permetét
etetési v. étetett pörkn ek nevezhetünk (Aetzschorf). (ammónia eEen bórsavas permetét) szoktak belóPraktikus szempontból két csoportba különítjük legeztetni. M. bevétele után a, kezelés és gyógyítás
őket; azok, amelyek a fehérjéket megalvaszt- abból áll, hogy gyorsan valamely ellenszert nyuj-
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Maros, a Tisza legnagyobb, baloldali mellék
:tirak; legjobb, amelyik leghamarább van kéznél,
pl. lúgmérgezésnél gyenge ecetet, citromot; sav folyója. Csik vármegyében ered, a Gyergyóimérgezéseknél szódabikarbónát, mészvizet, krétát medence déli határán, Gyergyóvasláb községtől
v. éppen to jáshéjátv. a falról lekapart meszet, maró DK.-re, A Hargita vulkánsorának kitörése északra
fémsóknál tejet, tojásfehérjét. Az is jó, ha a be kényszerítette s csak Déda és Szászrégen közt
teggel sok vizet itatunk, hogy a maró szert nem tör keresztül, szűk, festői völgyben a Görgónyijnaró töménységig felhigítsűk. Ezután a méreg ós Kelemen-havasok közt. Szászrégennél az Brgyors eltávolításáról kell gondoskodni. A gyo dólyi-medence halmai közé ér, esése megcsökken,
mormosás a legtökéletesebben végzi ezt el, de völgye kitágul s a medence halomvidékónek
töménysav- és lúgmérgezésnél óvatosan kell al lankás lejtői környezik. Itt két terrasz, a folyó
kalmazni, mert a gyomorcső levezetésével köny- két régibb völgyfenekének maradványai kisérik.
nyen átlyukasztjuk a vékonyra mart bárzsing Az alsó mintegy 20 m. magas a folyó mai ártere
vagy gyomor falát. A hányás különben szeren fölött, a másik mintegy 60—80 m. magas. Az
csére magától is beáll, amint a marás a gyomor alsó terraszon vannak a községek, városok (Ma
érző idegeit éri. Ismételt víz- v. híg ellenszer ita ros-Vásárhely, MarösujváT, Nagyenyed, Gyula
tással a hányás is jól tisztítja a gyomrot. Van- fehérvár stb.), ezen van a nagy kenyérmezei
-nak még oly szövetpusztító anyagok, melyek csatatér, a-felsőn várak foglalnak helyet (pl.
mint sejtmérgek elölik az élőszöveteket a nélkül, Gyulafehérvár vára). A folyó itt alföldiesen ka
-hogy tulajdónkép mamának, azaz a fehérjét nyarog széles árterén s heves árvizeivel sok bajt
megolvasztanák (arzén, foszfor).
-,' ,
okoz. Dévánál elhagyja az Erdélyi-medencét s az
Maron (franc, marion, ang, maróan, spany. Erdélyi-Érczhegysóg és a Polyana-Ruszka közt»
negros cimarrones) V; bozót-néger néven hívták szorosabb, festőibb völgyben folyik. Ez a völgye
"Nyugat-Indiában ós Guayanában a megszökött tektonikus eredetű, azért változatos. Lippa és
néger rabszolgákat, kik a hegyekben éltek. Ja- Máriaradna közt ér ki az Alföldre. Itt hatalmas
maikában sokáig véres harcot vívtak a fehérek törmelékkúpot épített, de ebbe újra belevágódott
kel, 1738. külön területet nyertek, de 1760—65. a s most széles, sekély völgye van az Alföldön.
harc újra kitört s ekkor a M.-ok egy részét Sierra Ezen a törmelékkupon sokszor változtatta futá
Leonába szállították. V. ö. Dallas, Gesch. der sát, régi medre Világos felé látható s a Körösök
llaronneger auf Jamaika (Weimar 1805).
kel kapcsolódott. Másik régi medre, az Aranka
Maron, kisk. Szilágy vm. krasznai j.-ban, (i9ió) DNy. felé, meg a Száraz-ér ÉNy. felé. A folyó
alföldi szakaszát szabályozták, árvlzgátak közé
702 oláh lak.; u. p. és u. t Kraszna.
fogták s a Tiszába való torkolását Szeged fölött
Maró nátron, 1. Nátriumhidroxid.
Maroni (Maroieijne), 680 km. hosszú folyó rendezték. Erdélyben és a hegyek közt nincs be
Francia- és Hollandus-Guayana határán. Az gátolva a sok mellékpatak miatt, azért árvizei
Atlanti-óceánba torkollik. A M. a határ a Guaya- sokát pusztítanak.
nák közt. 1887-ben Coudreau kutatta át vidékét.
A M: hazánk negyedik hosszúságú folyója,
egész hossza 683 km., torkolatától való egyenes
Maróni (olasz, marrone), 1. Gesztenye.
Maroniták, a Libanon vidékén, Szíriában lakó távolsága 425 km., vízterülete. 27,049 km2. Szé
nép, egyszersmind vallásfelekezet. Utódai a 680 lessége Szászrégennél 70 m., Marosújvárnál 100,
kiátkozott monoteletáknak, kik Krisztust csak alsó folyásán 130—160 m. Legkisebb és legna
egytermészetüriek vallották. Pőtelepítvényük a gyobb vízállása közti különbség Gyulafehérvár
Libanon és Antilibanon hegységben van, Maró nál 2-5 m., alsó folyásán 4—7 m. Esése 811 m.,
nevű kolostor körül. Politikai és vallási önálló km.-kint 119 m., de nagyon egyenlőtlenül el
ságukat a mohammedánok támadásai ellen képe oszolva. Marosújvártól torkolatáig evezős hajók sek voltak föntartani, sőt mai napig is függetle kal járható, kisebb tutajok már Gyergyőtól kezdve
nek. 1182-ben, névleg egyesültek a katolikus egy közlekednek rajta. Az ó- és középkorban igen ne
házzal ; 1445. illetőleg 1579. sikerült a pápák buz- vezetes vízi út volt, mert ezen szállították az er
gólkodásának a teljes egyességet létrehozni. délyi só egy részét az Alföldre.
Számos férfi- és nőkolostoruk van, melyek Szt.
A M. mellékfolyóinak legnagyobb részét az
Antal szabályait követik. 10 püspökük Szíria és Erdélyi-medencében szedi fel. A-Görgény, Nya
Antioehia patriarchájának fenhatósága alá tar rad és a két Küküllő a Hargita vulkánsorárótozik. Ma a nép száma mintegy, 300,000-et hozzák belé a vizet, a Sebes, Kudzsir, Sztrigy
tesz ki. A M. földmiveléssel foglalkoznak; ter- és Csorna a Déli-Kárpátokból,, jobbfelől az Ara
mesztményük pamut, bor és dohány. A M. libanoni nyos az Erdélyi-Érczhegységből és a Gyalui-ha-keresztények néven áz európai nagyhatalmak vasokból.
Déván alul csak kisebb hegyi patako
védnöksége alatt vannak, arabul beszélnek, s
egyházi nyelvük a szir. V. ö. Silbemagl, Ver- kat vesz fel, az Alföldön pedig nincs mellék
fassung u. gegenwártiger Bestand samtlicher folyója. Zömtől kezdve, ahol az erdélyi határt átl
lépi, jelentékenyebb mellékvize nincs.
Kirchen des Orients (Regensburg 1904).
Maros, községek, 1. az összetételek alatt (Kis
Maronszilva (növ.), 1. Flacourtia.
maros, Nagymaros stb.).
Marópálcika (ném. Aetzstift), marófémsóból
Marosagárd, kisk. Maros-Torda vni. marosi
•(cinkklorid, ezíistaitrát) v. ezek keverékeiből ön felső j.-ban, (1910) 329 oláh és magyar lak.; u. p.
tött, 3—4 mm. vastag pálcika, renyhe sebek, sarjak, Jedd, u. t. Maros-Vásárhely.
kisebb álképletek edzésére, esetleg lemarására.
Marosaszó (azelőtt: Hosszuszó), kisk. Temes
Slaroqnin (franc, ejtsd: marokén), 1. Marokkói vm. lippai j.-ban, (1910) 1434 oláh lak.; u. p. és
l)őr és Marokkói papiros.
u. t. Lippa.
28*
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Marósavak, a fehérjót inegalvasztóerős savak.
Marosdég (azelőtt: Dég), kisk. Kis-Küküll6Legerősebb a kénsav, aztán a salétromsav, sósav, vm, radnóti j.-ban, (1910) 996 oláh lak.; u. p. Radkrómsav, esetsav, sóskasav stb. L. Marómérgék. nót, u. t. Marosesapó. 1610-ben a Komis és Kendi
Marosbárdos (azelőtt: Bárdos), kisk. Maros- összeesküvéskor II. Rákóczi György Rákóczi
Torda vm. felső j.-ban, (1910) 415 oláh lak.; 1609- Zsigmondnak ajándékozta.
1848-ig Maros-Vásárhely bírta. Nevét hagyomány
Maroselvi föesperesség, így hívták a csanádi
szerint onnan vette, hogy régente a községet bárd püspökségnek azt a részét, mely a Maros jobb
dal hareoló székelyek lakták, kik egy törökök el partján Pócskától Makóig s ettől északra körül
leni viadalban nagyrészt elvérzettek; helyükbe belül a mai Kovácsházáig és Hódmező-Vásár
oláhok telepedtek.
helyig terjedt. A marosbalparti régi Csanádból (ma
Marosbéld, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi Németesanád) tekintve, csakugyan a Maroson túl
vagyis régi magyarosan Maroselvén feküdt. V. ö.
j.-ban, (i9io) 364 oláh lak.; u. p. és u. t. Tövis.
Marosbereznek, Briznik hunyadvármegyei Mon. Vat. (S. I. T. 1.).
községnek az országos törzskönyvi bizottság által
Maroseperjes (azelőtt: Kelmák),kisk. Temes
javaslatba hozott líj neve. A kisközség Hunyad vm. lippai j.-ban, (i9io) 1296 oláh lak.; u. p. és
vm. marosillyei j.-ban fekszik, (1910) 702 oláh u. t. Konop. Közelében váromladékokkal.
lak.; u. p. Hunyaddobra, u. t. Marosillye.
Maroserdőd (azelőtt: Padurány), kisk. Krassó
Marosberkes (azelőtt: Birkis), kisk. Krassó- Szörény vm. marosi j.-ban, (1910) 548 oláh lak. -r
Szörény vm. marosi j.-ban, (1910) 1494 oláh lak., u. p. Batta, u. t. Facsád.
a marosi járás székhelye; posta- és távbeszélő
Marosfalva, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, (1910)'
hivatal.
382 magyar lak.; n. p. Újbars, u. t. Nagykálna.
Marosbogát (azelőtt: Bogát), kisk. TordaMarosfelfalu (azelőtt: Felfalu), kisk. MarosAranyos vm. marosludasi j.-ban, (i9io) 2402 ma Torda vm. régeni felső j.-ban, (1910) 1228 magyar,.
gyar és oláh lak.; van vasúti megállója, posta-, oláh és cigány lak.; u. p. és u. t. Szászrégen.
táviró- és telefonhivatala. Itt a Maroson arúmaiakMarosgezse, kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári
nak 2 hídjuk állott s több eastrum is volt e helytt. j.-ban, (1910) 1394 oláh és magjar lak., u. p. és
M. azelőtt tekintélyesebb hely volt, Torda vár u. t. Marosludas.
megye gyakran tartotta itt közgyűléseit, többek
Marosgombás, kisk. Alsó-Fehér vm. nagy
közt 1664. és 1696. (az utóbbin Apor István, Torda enyedi j.-ban, (1910) 505 magyar lak., u. p. és u.'t.
vmegye főispánja iktattatott be székébe). Már Nagyenyed.
1333. birta a Bogáthi-család, utóbb vára is volt Bir Marosgórós (azelőtt: G-ross), kisk. Krassótokosai később sűrűn váltakoztak, 1650. Báthory Szörény vm. marosi j.-ban, (1910) 398 oláh lak.,
Zsófia (II. Rákóczi György neje), 1664-ben u. p. Facsád, u. t. Marzsina.
Bornemissza Anna, Apafi neje birta.
Maroshévíz (azelőtt: Oláh-Toplicza), nagy
Marosborgó, kisk. Besztercze-Naszód vm. jádi kiterjedésű nagyk. Maros-Torda vm. régeni felső
j.-ban, (1910) 1175 oláh lak.; u. p. és u. t. Borgó- j.-ban, a Maros völgyében, (1910) 7388 oláh, ma
prund.
gyar és német lak., szolgabírói kirendeltséggel,
Marosborosznok (azelőtt: Brusrdk), kisk. magán polgári iskolával; vasúti állomás, postaKrassó-Szörény vm. marosi j.-ban, (1910) 982 oláh és táviróhivatallal. M. a tutajozás központja, a
fát a Kelemen-havasról úsztatják le a Maroson
lak.; u. p. és u. t. Batta.
Marosborsa (azelőtt: Berzova), kisk. Arad és az ottani két nagy fűrésztelepen dolgozzák fel.
vm. máriaradnai j.-ban a Maros völgyében, (1910) Van meleg, földes savanyúvízforrása és kezdet
1813 oláh és magyar lak.; van vasúti állomása, leges fürdője. M. a Borszéki fürdő állomása, mely
innen kocsin 4 óra alatt érhető el.
posta- és táviróhivatala, telefonállomása.
Maroshodak, község, 1. Maroslaka.
Marosbrettye, kisk. Hunyad vm. marosillyei
Maroshollód (azelőtt: Korbest), kisk. Arad
j.-ban, (1910) 762 oláh és magyar lak.; vasúti meg
vm. máriaradnai j.-ban, (1910) 711 oláh lak., u. p.
állóhely, u. p. és u. t. Marosillye.
Maroscsapó, kisk. Kis-Küküllő vm. radnóti és u. t. Marospetres.
j.-ban, (1910) 906 oláh és magyar lak.; vasútál
Marosillye, kisk. Hunyad vmegye marosillyei
lomás távíróval, postahivatal.
j.-ban, (1910) 1440 oláh és magyar lak., a járási
Maroscsicsér (azelőtt: Gsicsér), kisk. Arad szolgabírói hivatal és járásbíróság székhelye;
vm. aradi j.-ban, (1910) 971 oláh lak.; vasútállomás, vasútállomás, posta-, táviró- és távbeszélő-hiva
tal. Marhavásárai élénkek. Itt született Bethlen
n. p. Mondorlak, u. t. Öthalom.
Maroscsúcs, kisk. Alsó Fehér vm. marosújvári Gábor erdélyi fejedelem, kinek várából ma már
j.-ban, (1910) 483 oláh és magyar lak.; vasúti meg csak omladékok láthatók.
állóhely, postahivatal, távbeszélő.
Marosjára, kisk. Maros-Torda vmegye régeni
Maroscsüged, kisk. Alsó-Fehér vm. alvinczi alsó j.-ban, (1910) 388 magyar lak., u. p. és u. t.
j.-ban, (1910) 619 oláh lak.; u.p. Alsóváradja, u. t. Gernyeszeg.
Gyulafehérvár.
Maroskaproncza (azelőtt: Kaproncza), kisk.
Marosdátos, kisk. Torda-Aranyos vm. maros Arad vm. máriaradnai j.-ban, (1910) 852 oláh lak.,
ludasi j.-ban, (i9io) 633 oláh lak.; u. p. Kutyfalva, vasúti megállóhely, u. p. és u. t. Marosborsa.
u. t. Marosludas.
Maroskáptalan, kisk. Alsó-Fehér vm. maros
Marosdécse (azelőtt: Décse), kisk. Torda- újvári j.-ban, (i9W) 597 oláh és magyar lak., u. p.
Aranyos vm. felvinczi j.-ban, (1910) 883 magyar Marosújvár, n. t. Maroscsúcs.
és oláh lak.; vasúti megállóhely, u. p. és u. t.
Maroskarna (azelőtt: Karma), kisk. Alsó-Fe
Felvincz.
hér vm. alvinczi j.-ban, (1910) 901 oláh lak., u. p.
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Marosoroszfalu, nagyk. Maros-Torda vm. ré
•és u. t. Alvincz. A Peutinger-táblának Gerwizara
•(Algyógy) s Apulum (Gyulafehérvár) közé eső ál geni felső j.-ban, (1910) 1596 oláh lak.; vasúti
lomását : Blandianát itt sikerült megállapítani. megállóhely, u. p. Magyaró, u. t. Déda.
A helység alsó részén emelkedő Geligrad nevű
Marosoroszi (azelőtt: Oroszi), kisk. Alsószőllős dombon találjuk a római építkezés nyo Fehér vm. marosujvári j.-ban, (1910) 301 oláh lak.;
mait. Az egyetlen itt előfordult felirásos követ n. p. Kutyfalva, n. t. Marosbogát.
Téglás G. a dévai múzeumban helyezte el. Bronz
Marosörményes (azelőtt: Örményes), kisk.
leletek is kerültek elő, melyek egy része a kolozs Torda-Aranyos vm. felvinczi j.-ban, (1910) 395 oláh
vári múzeumban, kisebb csoportja Déván látható. lak.; u. p. és u. t. Felvincz.
Maroskecze, kisk. Torda-Aranyos vm. marosMarospetres, kisk. Arad vm. máriaradnai
-ludasi j.-ban, (1910) 1093 oláh és magyar lak., j.-ban, (1910) 1270 oláh lak.; posta- és távbeszélő
"vasútállomás, u. p. és u. t. Marosludas.
hivatal.
Maroskeresztur, kisk. Maros-Torda vm. ma
Marosportus, Gyulafehérvárhoz tartozó telep
rosi alsó j.-ban, (1910) 896 magyar és oláh lak., Alsó-Fehér vm.-ben, a Maros ós vasút mellett,
Maros-Vásárhelytől alig egy óra távolságra D.-re. nagy só- és faraktárakkal.
A helységen felül, a Maros partján római tábor
Marossárpatak (azelőtt: Sárpalák), kisk. Ma
•romjai.
ros-Torda vm. marosi felső j.-ban, (1910) 1527 ma
Maroskisfalud (azelőtt: Kisfalud), kisk. Ma gyar és oláh lak.; postaügynökség, u. t. Sáromros-Torda vm. marosi alsó j.-ban, (1910) 559 oláh berke.
Marossolymos, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban,
•és magyar lak., u. p. Marosszentkirály, u. t. Ma
(1910) 1290 oláh és magyar lak.; posta- és táv
ros-Vásárhely.
Maroskoppánd, kisk. Alsó-Fehér vm. maros- beszélőhivatal.
"újvári j.-ban, (1910) 368 oláh és magyar lak., u. p.
Marosszalatna (azelőtt: Marosszlatina), kisk.
és u. t. Marosesúcs.
Arad vm. máriaradnai j.-ban, (1910) 561 oláh lak.;
Maroskövesd, kisk. Maros-Torda vm. régeni u. p. és u. t. Marosborsa.
lelső j.-ban, (1910) 475 oláh lak., u. p. és u. t. Déda.
Maros-szamosközi nyelvjárás,.!. Nyelvjárás.
Marosszék, azelőtt a székely
székek egyike,
Maroslaka (azelőtt: Maroshodak), kisk. Ma
ros-Torda vm. marosi felső j.-ban, (1910) 359 oláh melynek területe 142426 km2, lakóinak száma
(1869) 92,398 volt. Székhelye Maros-Vásárhely volt
lak., u. p. és u. t. Disznajó.
Maroslekencze, kisk. Torda-Aranyos vm. ma- Az 1876. XXXIII. t.-c. M.-ből alkotta Maros-Torda
rosludasi j.-ban, (1910) 1212 oláh, magyar és ci vármegyét, hozzákapcsolva Torda vármegyének
4 járását és Kolozs vármegye s Naszódvidék
gány lak., u. p. és u. t. Eadnót.
Marosliget (azelőtt: Liget), kisk. Maros-Torda néhány községét. L. még Maros-Torda vmegye
"vm. régeni felső j.-ban, (1910) 1033 oláh lak., u. p. (története).
és u. t. Disznajó.
Marosszeleste (azelőtt: Szelistye), kisk. Arad
Marosludas, nagyk. Torda-Aranyos vm. ma- vm. máriaradnai j.-ban, (1910) 359 oláh lak.; u. p.
Tosludasi j.-ban (1910) 4632 magyar és oláh lak., és u. t. Marospetres.
a járási szolgabírói hivatal székhelye, járásbíró
Marosszentanna, kisk. Maros-Torda vm. ma
sággal és adóhivatallal, vasútállomás, posta-, táv rosi felső j.-ban, (1910) 1250 oláh és magyar lak.;
író- és távbeszólöhivatal. Lakosságának száma u. p. és u. t. Maros-Vásárhely.
{1900-ban még csak 2879) nagyobb arányú állami
Marosszentgyörgy, kisk. Maros-Torda vm.
telepítés folytan emelkedett.
marosi felső járásában, (1910) 1952 magyar, oláh
Marosludas—beszterczei h. é. vasút. A címben és cigány lakossal; u. p. éa u. t. Maros-Vásár
megnevezett helységeket köti össze. Sajómagya hely.
rostól Beszterczéig a szamosvölgyi vasút vonalát
Marosszentimre, kisk. Alsó-Fehér vm. tövisi
közösen használja. Hossza 92'2 km. Megnyílt j.-ban, (1910) 586 oláh lak.; vasúti megállóval,
1888 dec. 24. A Máv. üzemében van.
u. p. Tövis, u. t. Gyulafehérvár. A község mellett
Marosmonyoró (azelőtt: Monoristia), kisk. van a Hunyadi-templom, melyet Hunyadi János
Arad vm. máriaradnai j.-ban, (1910) 423 oláh és 1442. a törökök feletti győzelem emlékére emelt;
ez a reform, templom ma üresen áll, mivel a ma
magyar lak., u. p. és u. t. Marosborsa.
Marosnagylak (azelőtt: Nagylak), kisk. Alsó- gyarság itt kipusztult; az állam a templomot re
Fehér vm. marosújvári j.-ban,' (1910) 1115 oláh és nováltatta.
magyar lak., n. p. Marosújvár, u. t. Marosesúcs.
Marosszentjakab, kisk. Alsó-Fehér vm. ma
Marosnagyvölgy (azelőtt: Talemáre), kisk. rosújvári j.-ban, (1910) 459 oláh és magyar lak.;
Krassó-Szörény vm. marosi j.-ban, (1910) 529 oláh u. p. Kutyfalva, u. t. Marosbogát.
lak., u. p. és u. t. Kápolnás.
Marosszentkirály, kisk. Maros-Torda vm. ma
Marosnémeti, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, rosi alsó j.-ban, (1910) 896 magyar és oláh lak.;
(1910) 504 oláh és magyar lak., vasútállomás, postahivatal, u. t. Maros-Vásárhely. — L. még
u. p. Branyicska, u. t. Déva. A Gyulay Lajos gróf Enyedszentkirály.
által 1662. épített kastély a Kuún grófi család
Marossziget (azelőtt: Osztrov), kisk. Krassótulajdona. A kastély parkjában nagyszámú római Szörény vm. marosi j.-ban, (1910) 599 oláh lak.;
felirásos kő van a veczeli (miciai) táborhelyből. u. p. és u. t. Marosberkes.
A kastélyban gazdag könyvtár van.
Marosszlatina, község, 1. Marosszalatna.
Marosorbó, kisk. Torda-Aranyos vm. marosMarostelek (azelőtt: Oláhtelek), kisk. Marosludasi j.-ban, (1910) 701 oláh és magyar lak.; u.p. Torda vm. régeni alsó j.-ban, (1910) 682 oláh lak.;
Oláhdellő, u. t. Marosugra.
| u. p. Magyarpéterlaka, u. t. Gernyeszeg.
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Maros-Torda vármegye hazánk királyhágón
túli részének egyik vármegyéje. É.-on BeszterczeNaszód, K.-enCsikés Udvarhely, D.-en az utóbbi
és Kis-Küküllö, Ny.-on Torda-Aranyos és Kolozs
vármegye határolja. Területe 4169 km2. M. vár
megye nagyobbára hegyes-dombos. A vármegyét
keresztülhasító Maros folyótól D.-re a Görgényihavasok (1. o.) csoportja
emelkedik, melyet a gör
gényi völgyből a Gyergyó lapályára átvezető
Kereszthegy-hágó (1422
m.) két részre oszt; az
É.-iban a Bumásza (1685
m.) és Batrina (1634 m.),
a D.-iben a Mezöhavas
(1777 m.) a legmagasabb
emelkedés. Utóbbiból in
dul ki a Nyárádmelléki
hegysor, mely a Bekecs_
ben (1080 m., 1. o.) kulmiMaros-Tordavmegye címere.
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Maros völgyéig bocsátja
mindinkább alacsonyodó ágazatait. A Maros jobbpartján a Kelemen-havasok (1. o.) kiágazásai bo
rítják a vármegye É.-i részét; legmagasabb
csúcsai a besztercze-naszódi határán emelkedő
Pietroszul (2102 ni.), Kelemen-havas (2022 m.)
és Sztrunyóra (1994 m.). A vármegye DNy.-i
része a Mezőség hullámos térségéhez számítható.
Folyóvizei közül legnagyobb a Maros, mely
Maroshévlz mellett lép a vm. földjére s elein
tén Ny.-i,majd DNy.-i irányt követve, azt egész
hosszában keresztülszeli, Szászrégentői kezdve
termékeny, tágas völgyet képezve. Baloldal felől
a Görgény, Bölkény, Nyárád és Kis-Küküllő je
lentékeny völgyei nyílnak feléje, míg jobbfelől
csak néhány nagyobb hegyi patak (Toplicza, Ilva,
Ratosnya) önti belé vizét. A Mezőségen a Komlód
vize s a mezőbándi és mezőkölpényi tavak em
líthetők. Ásványos forrásai közül a szovátai és
görgény-sóaknai sós források s a maroshévlzi jó
dos földes víz a jelentékenyebbek.
Éghajlata Ny.-i részében szelíd, K-i hegye
sebb részében valamivel hidegebb;
az évi közepes
hőmérséklet Szászrégenben 8-8° C, a leghidegebb
hónap a január —38, a legmelegebb a július
189° közepes hőmérséklettel; a hőmérséklet szél
sőségei 37'4 ós —25-4°, az abszolút ingadozás te
hát 62'8°. A csapadék évi mennyisége Szászrégen
ben 641, Maros-Vásárhelyt 714, Görgényben 718,
a hegységek közt jóval több.
Terményei az ásványország köréből nem szá
mosak; a legjelentékenyebb a só, amely Szovátán kezdődő s Udvarhely vármegyébe átayúló
hegyláncot alkot; ezenkívül a vármegye több
helyén vannak sósforrások. Helyenkint jó agyag
van. A növényvilág gazdag és változatos; a
vármegye összes termőterülete 406,831 ha.;
ebből szántóföld 118,121, kert 8655, rét 48,418,
legelő 38,359, nádas 507, szőllő 1718, erdő
194,402 ha.; a földadó alá nem eső nem termő
terület 11,644 ha. Legjelentékenyebb terményei
a búza, zab, rozs, kétszeres, árpa és kukorica;
ezenkívül kitűnő kender és len terem. Jelenté
keny a szőllő- ós gyümölcstermelés is; különö
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sen híresek az itt termő almafajok és á dinnye.
Fája a Mezőség kivételével bőven terem. Az erdők
közt van 15,878 ha. tölgyerdő, 75,312 ha. bükk
és egyéb lomberdő, a többi fenyves. Állattenyész
tése eléggé virágzó; háziállatainak száma az
1910. évi összeírás szerint: 82,809 drb szarvas
marha, 11,970 ló, 101 szamár, 25 öszvér, 31,487
sertés, 128,917 juh és 4142 kecske.
Lakólnak száma 1869-ben 165,627 volt, jelen
leg (i9io) 194,072; 1 km!-re 46-6 lélek esik. A
lakosok közt van 111,376 magyar (57-4%), 7706
német, 47 tót, 70,192 oláh (36-2%) s 4579 egyéb.
A nem magyar ajkúak közül 28,194 (34-l%) he*széli a magyar nyelvet. Hitfelekezet szerint van
23,608 római kat, 47,689 gör. kat, 30,505 gör.
kel, 5838 ág. evang., 74,410 ref., 7227 unitáriusés 4795 zsidó. Foglalkozás szerint ekként oszlik
meg a lakosság: őstermelés 79-5, ipar 10-3, ke
reskedelem és hitel 1-7, közlekedés
1-9, közszol
gálat és szabad foglalkozások 2-2, napszámos 1-6,
házi cseléd l-6°/0- A tényleg keresők száma 81,519,
ezek közül őstermelés 64,136, iparos 8337, keresk.
és hitel 2024, közlekedés 1711, közszolgálat 1477,.
napszámos 1357, házi cseléd 2786. A lakosság fő
foglalkozása a föld- s erdőmívelés, jelentékeny a
gyümölcstermelés is. Ipara és kereskedelme cse
kély ; műipar csak néhány nagyobb helyen talál
ható, de házilag a nép csaknem mindenütt űzi a
fonó- (kender-, gyapjú-,szalma-, gyékény- és vessző
fonás) és szövőipart, úgy hogy ruházati és házi
szükségleteit maga födözi, sőt eladásra is készít.
Jelentősége van a faiparnak (nagy fürésztelepek),
az agyagiparnak (Makfalva, Görgényszentimre)'
és malomiparnak (Maros-Vásárhely, Szászrégen).
Kereskedelmi fő cikkei a só, fa, állatok, gabona
és nyerstermények; tojáskereskedése is élénk.
Közlekedésének főére a m.klr. államvasutak
marosvásárhely-brassói vonala, mely az egész
vármegyét hasítja s melyből Szászrégennél ága
zik ki a libánfalvai mellékvonal. Ezenkívül a Kisküküllő völgyében rendes nyomtávú vasút vonul,
amely a vármegyébe Kelementelke község hatá
rán lép be és onnan Szováta határán lép ki. 1912—
1915. épültek ki a nyárádmenti és komlódvölgyi
(mezőségi) keskenyvágányú helyiérdekű vasútvo
nalak 187 km. hosszúságban, amelyek MarosVásárhelyről indulnak ki, a nyárádmenti vasút
Parajdnál a küküllővölgyi, a mezőségi vasút pe
dig, Mezőbándnál elágazva, Mezőméhesnél a marosludas-beszterczei vasúttal csatlakozik, míg a
másik ága Mezőbándról kiindulva Kolozs vár
megyébe lép át s Nagyidáig megy. A vasutak öszszes hossza 332 km. Az állami utak hossza 249 km.,
a törvényhatósági utaké 327 km., miből csak 40km. kiépítetlen.
Közművelődés tekintetében M. vármegye
helyzete kedvezőtlen; a 6 éven felüli lakosságnak
48o°/0-a nem tud sem olvasni, sem írni s 7519
tanköteles gyermek nem jár iskolába. A vmegyfr
területén (Maros-Vásárhelyt nem számítva) öszszesen 483 iskola van, ú. m.: 7 kisdedóvó, 241
mindennapi elemi, 221 ismétlő, 10 gazd. népis
kola, 1 iparosinas;, 1 polgári iskola, 1 ág. evang.
gimnázium (Szászrégen) s 1 erdőőri szakiskola(Görgényszentimre). Ez iskolákba összesen 24,145tanuló jár. A szellemi élet központja Maros-Vásár-
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hely, mely e tekintetben Erdélyben kiváló helyet
foglal el.
Közigazgatás. M. vármegye 6 járásra és 1
szolgabírói kirendeltségre oszlik és 1 rendezett ta
nácsú város van benne, ú. m:

-

Maros-Torda

a vmegye területén át. A pápai tizedjegyzékekben
a vmegyének majdnem minden községe előfordul
már. 1417-ben Zsigmond idejében Nyárád táján a
tatárok ellen kivívott győzelmekben a maros
székieknek nagy részük volt. Fő szerepet a nem
zeti fejedelmek korában játszott. Lakóinak régi
Lakó vitézsége dicsőséget hozott az egész székre, úgy
házak hogy a csatában a fejedelem mellett másodsorban
Járás, város
jobbról mindig a marosszékiek állottak. Kitűnt a
Marosi alsó ...
5,410 szék Szapolyainak az erdélyi trón alapítása által
Marosi felső
5í
Magyarország lételétbiztosító harcaiban. AnemzeMezőbándi
...
4^434
Nyárádszeredai
8,507 tiségi mozgalmakban, melyekben a székely meg
Kégeni felső _ ...
8,542 támadott alkotmányt a fejedelmek ellen is védték,
Kégeni alsó ... ._
7,443 M. vmegye derekasan kivette a maga részét. A
Szaszrégen r. t. v.
1,025 XVII. sz. hadjárataiban s II. Rákóczi Ferenc küz
Összesen . . . 20s||l94,072|lll,376i 7,706 70,192140,949
delmeiben a nemesség régi dicsőségéhez új babért
A vmegyében van 1 rend. tan. város (Szászrégen)'- csatolt. Maros-Vásárhelyt tartotta Rákóczi 1706.
8 nagyközség, 196 kisközség s 109 puszta és telep a hírneves gyűlést, melyen Erdély fejedelemsé
A községek általában kicsinyek, 2000-nél több gébe iktatták s neki a «f enséges» címet megadták.
lakosa csak 14-nek van és legnépesebbek Maros- Székely Mózest Básta ellen a marosszékiek segí
hóviz 7388 és Szászrégen 7510 lakossal. Szék tették leginkább, kik 1801. ós 1808. az általános
helye Maros-Vásárhely (1. o.). Az országgyűlésbe inszurrekcióban is résztvettek. Legfényesebb kor
M. vármegye 4 képviselőt küld.
szaka azonban M.-nak az 1848—49-iki szabad
Egyházi tekintetben M. vármegye 20 róm. kat. ságharc, melyben a magyar hadsereg legkiválóbb
egyháza az erdélyi püspöki, 79 gör. kat. egyháza két honvédzászlóalját, a 12.-et és 87.-et egy hu
közül 77 a gyulafehérvár-fogarasi, 2 a szamos szárcsapattal együtt M. állította ki. A12. zászlóalj
újvári püspöki, 34 gör. kel. egyháza az erdélyi már 1848 nov. 5 -én a Maros-Vásárhelynél lefolyt
érseki egyházmegyéhez, 5 ág. evang. s 89 helvét csatában résztvett, majd onnan Háromszékre hú
egyházközsége az erdélyi, 13 unitárius hitközsége zódván be, a széknek önvédelmi harcát kezdemé
a kolozsvári egyházkerülethez tartozik; az izrae nyezte s abban tevékeny részt vett. Háromszék fel
lita hitközségek széma 3.
szabadulta után Bem vezetése alatt a 12. zászlóalj
igazságügyi tekintetben az egész vármegye résztvett az erdélyi hadjárat majd mindegyik ne
a marosvásárhelyi kir. tábla és törvényszék te vezetes csatájában. Ott volt Beszterczénél és Borrületéhez van csatolva; Maros-Vásárhelyt, Nyá-. gónál, majd az oroszok betörése után a sófalvi
rádszeredán és Szászrégenben királyi járásbíró csatában, 1849 július 10. a beszterezei csatában,
ságok vannak, az utóbbi kettő telekkönyvi ügyek júl. 16. a szeretfalvi visszavonulásnál, a szebeni
ben birói hatáskörrel van felruházva. Pénzügyi átvonulásnál, aug. 12. Szászsebesnél, 13. Ke
bírósága Kolozsvárt, sajtóbirósága Maros-Vásár nyérmezőn, aug. 17. Bem alatt Déváig nyomult
helyt, bányabirósága Gyulafehérvárt van. Királyi elő, hol az erdélyi sereg romjai, Bem menekülte
közjegyzője Maros-Vásárhelyt, Szászrégenben és után, letették a fegyvert. A 87. zászlóalj szintén
Nyárádszeredán van; Maros-Vásárhelyt ügyvédi 1848 végén Toldalagi Ferenc gr., akkori főkirálykamara székel.
biró felhívására alakult. A zászlóalj Erdélyben
Hadügyi tekintetben az egész vármegye a küzdött egész a f eketehalmi ütközetig, mely után
marosvásárhelyi 62. sz. hadkiegészítő parancs az ország meg lévén az ellenségtől tisztítva, Bem
nokság s a 22. honvéd-gyalogezred és 9. honvéd által a Bánságba menő sereghez osztatott. 1849
huszárezred területét alkotja. Gsendőrszárny- és ápr. 16. a Vaskapunál vívott győzelmes csata
szakaszparancsnoksága Maros-Vásárhelyt van. után átlépett a zászlóalj a Bánságba, hol részt
Pénzügyi tekintetben a Maros-Vásárhelyt szé vett a fehértemplomi ütközetben, mely után
kelő pénzügyigazgatóság területét alkotja; pénz Földvárhoz, később Becsére rendeltetett, hol Vetügyőrsége ugyanott és Szászrégenben, adóhiva ter altábornagy seregébe a Guyon által vezény
tala Nyárádszeredán is van. Ipari és kereskedelmi leti dandárba osztatott be. Legkiválóbb szerepót
ügyekben a marosvásárhelyi kamara, közutak itt játszotta a Hegyesnél lefolyt ütközetben, fé
tekintetében az ugyanottani kerületi felügyelő, nyes győzelmet aratva az ellenségen. Ezután Sze
posta- és távirda-ügyekben a kolozsvári igazgató geden át Temesvárra rendeltetett, hol a döntő
ság hatásköre alá tartozik; államépítészeti hiva csatában újból rósztvett. Világos után a zászlóalj
tala a vármegye székhelyén van. A vármegyében egy része Déván át Erdélybe menekült, másik
20 orvos, 99 bába, 17 gyógytár van; kórház nincs. része Bemhez csatlakozott s Dévánál tette le a
Története. M. vmegye nagy részét Maros- fegyvert.
Bzék teszi. Történetét a régibb időkben homály
Ami végre Marosszék régi közigazgatását il
fedi. Római telepnek számos nyomára akadunk. leti, a kormányzat az erdélyi vajda kezében
Sóvárad környékén Orbán Balázs egy nagyobb volt, ki a kormányzati hatalmat a vajdaszé
szabású római castrum romjait találta, hol, mint ken gyakorolta. A nemzeti fejedelemség alatt a
egy római feliratos tégla bizonyítja, a cohors vajdai tábla helyébe a fejedelmi vagy királyi
pedestris alpensium egy osztálya állomásozott. tábla lépett, melytől a fejedelemhez lehetett
A vmegyén átvonuló római út Nyárádtőnél a felebbezni. A törvénykezést illetőleg az első
Marosszéket elérve két ágra oszlott s úgy vonult | fórum a helyi elöljáróság volt, nagyobb ügyek
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az al- és derékszékekben intéztettek el, honnan Ságban, igen csinos vidéken, részben dombokon
a fejedelmi táblára és a fejedelemhez, később terül el. Csinos és igen rendesen épített város;
a Lipót-féle diploma után a királyi táblához és főútvonala a Deák Ferenc-utca az impozáns város
az udvari korlátnokságokhoz lehetett felebbezni. házával s a kultúrpalotával és a Széchenyi-tér,
A rendes törvényszéken kívül még cirkáló tör melyen a róm. kat. templom (épült 1728—50.), a fevényszékek is voltak, melyeket az alkirály- renciek kolostora és temploma, a tér közepén pedig
'biró 4 ülnökkel és jegyzővel alkotott. Ezeken Bem József szobra (Huszár Adolftól) és Kossuth
kívül évenkint négyszer, szükség esetén többször Lajos szobra (Köllő Miklóstól) áll. Az innen B. felé
is székgyülósek (gyrásgyülések) tartattak, melyen nyíló Szt. György-utcában van az orsz. kórház, a
minden szabad székely résztvett Ezek intézked Széchenyi-tértől K. felé van a dombtetőn épült
tek a belkormányzat minden ága fölött, válasz vár, melyben a domonkosoknak már a XV. sz.-ban
tották az országgyűlési képviselőket is, melyek volt templomuk és kolostoruk, melyet Báthory
száma azonban nem volt állandó, hanem 2—12 István 1492. várrá
között ingadozott 1848-ban a közigazgatás ólén a alakíttatott át; ezt
főkirálybiró v. helyettese állott, kik választattak Básta katonái a
(Appr. Const ÜL r. 76. c. 1. p.), azonfelül Maros XVI. sz. végénfel
szék élén egy főkapitány állott, ki azonban tisztán dúlták, de 1602—
katonai főnök volt s azért a fejedelem nevezte ki. 1653-ig újra felIII. Károly az állandó hadsereg felállításakor, épült s ma lakta
szolgál. A *>••
mint a többi székely főkapitányságot, úgy ezt is nyául
vár
megszüntette. V. ö. Benő Károly, Marosszék is négyszögletű
mertetése (1860—61); Orbán Balázs, A székely legjelentékenyebb
épülete az 1446
föld leírása (Pest 1870, 4. köt.).
körül épült gót
Marosugra, kisk. Kis-Küküllő vm. radnóti stílű református
j.-ban, (i9io) 1298 magyar és oláh lak.; vasúti templom, mely a
megállóhely, postahivatal, u. t Kerelőszentpál.
középkori építé
Marosúj falu, község, 1. Tompaháza.
szet egyik érdekes
Marosújvár, nagyk. Alsó-Fehér vm. M.-i j.-ban,
(i9io) 4976 magyar, oláh és cigány lak.; a járási m ű e m l é k e , eredé- Maros-Vásárlely város címere.
szolgabírói hivatal s járásbíróság székhelye, áll. tileg a ferencieke
polgári fiúiskolával, vasúti állomással, posta- és volt, de utóbb a reformátusok kezébe ment át;
táviróhivatallal és telefonállomással. Itt van ha benne mondták ki Erdély rendéi János Zsigmond
zánk legnagyobb sóbányája, mely már a rómaiak fejedelem jelenlétében a szabad vallásgyakorlat
idejében is mívelés alatt volt, de utóbb feledésbe elvét 1571.; sírboltjában Bethlen János kancellár
ment. Újabban 1791. kezdték meg a bányamíve- és történetíró nyugszik. A vár mögötti felső város
lést. Az ottani sótömeg mintegy 1200 m. hosszú M. legszebb része, rendezett utcákban sok szép
és 800 m. széles, vastagsága eddig 180 m.-ig van nyaralóval. A Széchenyi-térről DK. felé nyílik a
feltárva. A bányában átlag 700 munkás van al Gecse Dániel-utca, melyben a ref. főiskola, vár
kalmazva ; az üzemre 25 gép szolgál, mely 791 megyeház, az 1631 előtt épült Teleki-ház, mely
lóerőt képvisel. A termelt sómennyiség 1912-ben fejedelmi szállásul szolgált, a kir. ítélőtábla, tör
792,536 q volt 15 millió K értékben; a só kót- vényszék és pénzügyigazgatóság épületei vannak,
harmadrészben konyhasó,
a többi íparsó. Ezen Az odább D. felé emelkedő dombon a minoriták
kívül 120,000 m8 sósvizet ad át a nagy ammo- temploma és kolostora van, a Maros felé vezető
niak-szódagyárnak (350 munkás). A sóbányának Baross Gábor-utcában a székely iparmuzeumot
a közeli Maros és a talajvizek beszivárgásától találjuk. A Maros ágai által képezett Elba sziget a
való megóvására költséges védőmüvek állanak város legszebb parkja, nyári szinkörrel, fürdővel
fenn, ennek dacára 1913. a víz elöntötte az egyik és étteremmel. A várostól ÉK.-re a Postaréten,
bányát, melynek újra üzembevétele nagy áldo melyen II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé
zatok árán történt meg. A bányából felemelt választatott, egy gránit obeliszk jelzi a helyet,
természetes 26%-os sósviz egy kis fürdőt lát el, ahol Török, Horváth és Gálfl vértanuk 1854 mára
melyet csúzos és görvélyes s hasonló bajok ellen 10. kivégeztettek.
sikerrel használnak. — L. még Felsömarosújvár.
M. egyike Erdély legjelentékenyebb s rohamo
Marosvár (Morosivar, Morisena), a mai Csa san fejlődő városainak; székhelye a vármegye
nád ősi neve. Várát Ajtony emeltette s itt gör. törvényhatóságának, a kir. ítélőtáblának, fő
kel. templomot építtetett Keresztelő Szt. János ügyészségnek, kir. törvényszéknek és ügyészség
tiszteletére. Ennek cintermébe temették el az nek, sajtóbiróságnak, járásbíróságnak, a marosi
Ajtony elleni harcban Oroszlánosnál (1028) elesett alsó és felső járások szolgabírói hivatalának, kir.
magyarokat. Szt. István püspökséget alapított ide adófelügyelőségnek és adóhivatalnak, keresk. és
s ennek első püspöke, Szt. Gellért székesegyházat iparkamarának, kir, erdőfelügyelőségnek, tan
épített Szt. György tiszteletére. Ez a város lett felügyelőségnek, illetékszabási hivatalnak, do
az ekkor alakított új vármegye székhelye is; hánybeváltó hivatalnak, államépítészeti hivatal
azonban ez időtől fogva a vármegyével együtt az nak s állami állatorvosnak; van itt ügyvédi ka
oroszlánosi győzőről Csanádnak hittak.
mara, kir. közjegyzőség, pénzügyigazgatóság ós
Maros-Vásárhely, törvényhatósági joggal fel pénzügyőrbiztosi állomás, dohányárúraktár, kir.
ruházott szabad királyi város Maros-Torda vár iparfelügyelőség, székelyföldi miniszteri kiren
megyében, a Maros balpartján, 316 m. magas deltség, több esperesség és kolostor; itt van a 62.
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hadkiegészítő kerületnek, a 22. honvéd gyalog
ezrednek, továbbá egy csendőrszárny- és szakasz
parancsnokságnak széke. Van országos közkór
háza, börtönkórháza, székely árvaleányháza, ref.
és kat. főgimnáziuma, cs. és kir. katonai alreáliskola, községi közigazgatási tanfolyam, állami
fa- ós fémipari szakiskola, ref. nőipariskola,
községi felső kereskedelmi iskola, 3 polgári
iskola, Orsolyák leánynevelőintézete. Nevezetes
a Teleki Sámuel gróf által alapított közkönyv
tár (a Teleki-házban) 70,000 kötettel, közte szá
mos unikum; székely iparmúzeum, a Kemény
Zsigmond-társaság és számos egyéb közmüvelő-

tona). Lakói közt van 22,790 magyar, 606 német
és 1717 oláh; hitfelekezet szerint 7220 róm. kat.,
2222 gör. kat., 761 gör. kel., 604 ág. evang.,
11,282 ref., 667 unit. és 2755 zsidó. A lakóházak
száma 3233. M. határa 3250 ha.
M. keletkezése ismeretlen; már Kálmán király
Nóvum fórum Sicnlorumnak nevezi; itt szokták
volt hajdan a székelyek a magyar királyok alatt az
ököradót beszolgáltatni; az ökörsütéssel, vagyis
a királyi adóba adott ökrök megbélyegzésével
vásár volt egybekötve, igy M. népes vásárhely
lett s innen vette nevét, mely régebben Újvásár,
Új-Székelyvásár, Székely-Vásárhely volt. Nagy

dési, közhasznú és társas egyesület. Ipar és keres
kedelem tekintetében M. szintén jelentékeny he
lyet foglal el. Iparvállalatai: cukorgyár, fűrész
telepek és téglagyárak, kályhagyár, kőolajflnomitógyár, sörgyár, bútorgyár, továbbá több épitővállalat stb.; van a városban számos ipartársulat,
köztük a csizmakészítők ipartársulata, melynek
300 tagja van, s a szucsipartársulat, mely 1350-ig
viszi fel eredetét. A város forgalma élénk; ga
bona-, bor-, fa- és marhavásárai jelentékenyek,
van 8 bankja és takarékpénztára és 2 hitelszö
vetkezete. Van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, telefonállomása.
Lakóinak száma 1850-ben 8943, 1870-ben
12,678 volt, jelenleg (IMO) 25,517 (ebből 1789 ka-

jelentőségre a szomszédos 7 falu beolvadása áltat
jutott. Bethlen Gábor tette sz. kir. várossá s tőle
nyerte mai nevét is. Mintegy 30 országgyűlést
tartottak itt. M. sok szenvedésen is ment keresz
tül ; 1551. a törökök itt vereséget szenvedtek a
magyarok részéről. 1657-ben a tatárok II. Rákóczi
György, Erdély fejedelmének Lengyelországban
időzése alatt lerombolták s 3000 lakost rabságba
hurcoltak. 1659 szept. 24 itt választották Barcsay Ákos helyébe II. Rákóczi Györgyöt erdélyi
fejedelemmé, 1661 szept. 14 pedig Rákóczi
halála után Ali pasa itt választatta Ineg Apafi
Mihályt erdélyi fejedelemmé. 1848-ban (nov. 5.)
a császáriak kezébe került. 1876 ápr. 12. a város
nagy része a lángok martaléka lett.
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Irodalom. Orbán Balázs, M. sz. k. város leírása, Pest
1870; Koncz J., A M.-i ev. ref. kollégium könyvnyomdájá
nak százéves története, Maros-Vásárnely 1887; Benkö K.,
Marosszék ismertetése, Kolozsvár 1869; Szilágyi Sándor,
M. a forradalom előtt és alatt (Emléklap, 1850).

—

Maróthy

zását is az eszközök jobb megválasztása által
biztosabbá tette. Az összes tanszakok közt legel
hanyagoltabb volt az ő korában a számtan. M,
az elemi iskolázásnál kezdte a dolgot. Azt hir
dette, hogy számolni mindenkinek tudni kell, a.
gyermekek a számtanulásra már 5—6 éves ko
rukban érettek (amit Pestalozzi majdnem egy fél
századdal később hangoztatott). Új módszerrel súj alapon írta: Arithmetica vagy számvetésnek
mestersége (Debreczen 1743) c. könyvét. B köny
vet halála után 1763. és 1782. is újból kiadták s
annyira átment a közhasználatba s szabályai a
köztudatba, hogy a magyar ember, ha jól számí
tott, ma is azt mondja: így van ez Maróthy sze
rint! Megjelentek még tőle Osterwáld: Szent
történeteinek franciából való fordítása, továbbá
1743. egyénektanitásimű, címe: A zsoltároknak
négyes nótájik, függeléke az összhangzatos ének
lésről szóló Rövid tanítás- A XVIII. sz.-ban 4 ki
adást ért Debreczenben. Ó volt a debreczeni ref,
kollégiumi énekkar (népies néven kantus) alapí
tója s szervezője 1739., ennek számára adta ki
négy hangra a zsoltárokat, s e könyv az egész,
században tankönyve maradt az énekkarnak. 1741
elején egyházi és iskolai reformtervezetet (Opiniones) nyújt be Domokosnak, Debreczen föbirájának, melyben korát legalább is egy századdal
megelőzi s amely tervezet hatásának nyomai
utána a XVIII. sz. tanügyi mozgalmaiban és re
formjaiban mindenütt feltalálhatók. B reformter
vezetekben különösen nevezetes a «nemzeti isko
lák)) állításának sürgetése, a gimnázium és a
felső oktatás elkülönítésére törekvés, a metodikai
utasítások felkarolása s a tankönyvek revíziója,
V. ö. Szilágyi Sámuel (Piskárkosi) felette tartott
beszédét (Museum helveticum II. köt.).

Marosvásárhely—szászrégeni h. é. vasút. A
címben megnevezett állomásokat köti össze.
Hossza 32-5 km. Megnyílt 1886 jan. 16. Az állam
tulajdonába ment át.
Marosvécs, kisk. Maros-Torda vm. régeni felső
j.-ban, (i9io) 1190 magyar és oláh lak., vasút
állomás, posta-, távíró- és távbeszélóhivatal. A
Kemény bárói család ősrégi kastélyával. Római
kasztrum nyomai is láthatók itt.
Marosveresmart (azelőtt: Veresmart), kisk.
Torda-Aranyos vm. felvinczi j.-ban, (1910) 837 oláh
és magyar lak., u. p. és u. t. Pelvinoz.
Marószerek v. étetőszerek (remedia caustica,
cauteria, epicaustica). Kémiai marószerek: tö
mény kénsav, salétromsav, sósav, ecetsav, maró
nátron, cinkklorid, rézvitriol, pokolkő (ezüstnitrát).
Ezen anyagokat oldatban, kenőcs v. porformá
ban használják. A M.-ét használják a textilipar
ban, gyógyászatban stb. L. még Marómergek és
Forrasziószerek.
Marót (ejtsd: maró), Clément, francia költő, szül.
Cahorsban 1496. v. 1497., megh. Torinóban 1544.
Protestáns érzelmeiért 1526. és 1527. börtönbe
került, de I. Ferenc közbenjárására mindkét íz
ben szabadon bocsátották. 1534-ben előbb a navarrai udvarba, majd Perrarába s innen Velen
cébe menekült. Csak 1536. térhetett vissza a ki
rályi udvarba, de 1542. protestáns szellemű zsol
tárfordításaival ismét magára zúdítván a Sor
bonne haragját, előbb Genfbe, majd Torinóba
menekült A könny ed műfajokat, minők a chanson,
a rondeau, a szonett és az epigramm, nagy vir
tuozitással művelte. Szellemes, kissé régieskedő
2. M. János, hadvezér, a Gutkeled-nemzetséghangját elnevezték style marotique-nak. Igazi ből származott 1366 körül. 1386-ban a királynék
lírai ihlet csupán zsoltárfordításait hatja át, me védelmében sebeket kapott, fogságba esett, de
lyeket Goudimel zenésített meg s amelyek az ev. hamar megszabadult. 1391-ben kétszer nyert
ref. egyház énekes könyveiben világszerte, így csatát a törökkel szemben. Zsigmond király ez
nálunk is elterjedtek. Műveinek legjobb modern után testőróvó tette és 1392. Pálülése (Paulis)
kiadásai P. Jannet-ó (1868-72, 4 köt.) és Guif- aradi falut adta neki. 1395-ben Kis-, a következő
frey-é (1876—81, II—III. köt.), mely utóbbi cson évben Nagy-Nikápolynál harcolt, honnan súlyos
kán maradt. V. ö. 0. Douen, C. M. et le psautier sebbel nagynehezen menekülhetett. Alig heverte ki
Huguenot (Paris 1878—79, 2 köt.); Guy, De sebét, már Pozsega vm.-ben állta útját a török ósfontibus C. M.-i poetae (u. 0. 1898); Wagner, bosnyák csapatoknak. Ezért 1397. macsói bán lett.
M's Verháltnis zur Antiké (Leipzig 1906).
Perényi Péterrel, majd Bebek Ferenccel, végre
a legnehezebb időkben egyedül. Valkó, Baranya,
Marót, 1. Mén-Marót.
Marót (azelőtt: Moroda), kisk. Arad vm. boros Tolna, a székelyek és Brassó főispánságát egy
jenői j.-ban, (1910) 1602 oláh lak.; u. p. ós u. t. más után viselte. Nápolyi László trónkövetelése
Apatelek. — L. még; Apátmarót, Aranyosmarót, idején is híve maradt Zsigmond királynak s ő
gátolta meg a magyar és dalmát fölkelők egye
EgyMzmarót, Pilismarót.
Maróthy, 1. G-yörgy, a számtanítás első ma sülését. 1403-ban ezért kapta Gyulát 43 falu
gyar metodikusa, szül. Debreczenben 1715., megh. ból álló uradalmával; 1414. pedig friauli kor
1744 okt. 16. Iskoláit Debrecenben 1731. végezte, mányzó lett. A déli határt védelmezve, Hervoja
azután sorra látogatta a zürichi, berni, baseli ellen csatát vesztett, fogságba esett, honnan 3 év
egyetemeket, majd a hollandi akadémiákat. 23 múlva 40 ezer aranyért bocsátották szabadon.
éves korában hazahívták, hogy szülővárosa fő 1426-ban, több mint hatvan éves korában, kemény
iskoláján az ékesszólás, történet s mértan tanítá tél idején indult utolsó hadjáratára, Havasalföld
sát vegye át. 1738-ban A tudományoknak a ke visszahódítására. Gyermekei közül László a macsói
resztények közötti viszontagságairól tartott érte bánságra, atyja örökébe is eljutott s egy időbon
kezéssel elfoglalta tanári székét s azonnal mun 1442—44-ig Békés, Zaránd és Arad vmegyék fő
kához fogott. Szilágyi Sámuel tanártársával na ispánja volt. Leánya, Anna k'ezéért véres harcok
gyobb tért nyitott a reáliáknak, jobb kéziköny folytak a Maróthyak és Kórógyiak között. Ennet
veket hozott be ós a klasszikusok tanulmányo következtében a pápa 1437. M. Annának Kórógyi
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Jánossal kötött házasságát fölbontotta. M. Anna
utóbb Csáky Ferenc biharvármegyei főispánhoz
ment férjhez. V. ö. Békés vmegye Eég. és Tört.
Évkönyve XIII. 1—29. old.
Maróti Géza, szobrász, építész és iparművész,
szül. Vörösvárott (Bars vm.) 1875 márc. 1. A. fővá
rosi iparrajziskolának, a szobrászati mesterisko
lának és a bécsi akadémiának volt növendéke.
Budapesten letelepedve nagy sikerrel foglalkozott
díszítő-szobrászati munkákkal, ily müvei ékesí
tik a Gresham és a Hitelbank fővárosi palotáját;
mintázott plaketteket, tervezett lakásberendezé
seket, számos iparművészeti tárgyat, ilyenekre
kapta s,z állami iparművészeti aranyérmet és a
kultuszminiszter aranyérmét; ő alkotta meg a
velencei képzőművészeti kiállítás állandó ma
gyar pavillonját, látta el nagystílű dísszel a mi
lanói iparművészeti kiállítás magyar osztályát s
e műveknek köszönhette, hogy a mexikói kor
mány megbízta a mexikói új nagy operaház
egész belsejének művészi kialakításával. Ő ter
vezte 1910. Horti Pál sírjának építészeti részét,
készítette 1911. Ráth György sírját (mindkettő a
kerepesi temetőben). Az Erzsébet királyné em
lékmű 1913-iM pályázatán III. dijat kapott. M.
mint pedagógus is működik, tanára az Iparművé
szeti iskolának s a József-műegyetemen meg
hívott száktanár.
Maróti váx, ma Morovics, a Bosszút (hajdan
Báza) mellett. A híres főúri Maróthy-család ősi
fészke. Ennek kihaltával Korvin Jánosé volt.
1526. foglalta el a török.
Marótlaka, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi
j.-ban, (i9io) 1509 oláh lak.; u, p* Bánffyhunyad,
u. t. Zentelke.
Marotte (franc, ejtsd:—rótt), eredetileg a bo
londok csörgősipkája, aztán különcködés.
Marótvölgyet lecsapoló társulat. Alakult
1889. a somogyi Pőnyed- és Marótvölgy 1382
kataszt. holdnyi vizes területének lecsapolására,
Befektetése 21,600 K.
Marowijne, folyó, 1. Maroni.
Marozia (Mariuccia), Theophylactns római
szenátor és idősebb Theodora leánya, a tusculumi
grófok családjából. Első férje Alberich camerinói őrgróf volt, kitől két fia: János és Alberich
született. Jánost 931. a pápai székre emelte (XI.
János), de nemsokára elzáratta, mert az nem
egyezett bele a sógorával, Hugó burgundi és
itáliai királlyal való házasságába. M. ezután
egybekelt Hugóval, de ekkor második fia, Albe
rich támadt fel ellene. Hugót Rómából kiűzte,
M.-t pedig börtönbe vetette, hol el is pusztult.
Ezután Alberich uralkodott Rómában s 955. tizen
nyolc éves fiát OMáviánt ültette a pápai székbe,
XII- János (1. o.) néven. M. és családja uralmá
nak korát pornokráciának (szajhauralom) szok
ták nevezni s a pápaság történetének legszomo
rúbb korszakát foglalja magában.
Marple, város Cheshire angol countyban, (1911)
6484 lak., szép gót stílusú templommal.
Márpod, nagyk. Szeben vm. újegyházi j.-ban,
(i9io) 1398 német és oláh lak., vasútállomás,
postaügynökség, u. t. Újegyház.
Marpurg, Friedrich Wülielm, német zene
tudós, szül. 1718 nov. 21. Wendemarkban, niegh.
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Marqueterie

1795 máj. 22. Berlinben. Néhány dalt és zongora
darabot komponált, nevét azonban elméleti mun
kái őrizték meg. Legfontosabbak : Historisch-kritische Beitrage zur Aufnahme der Musik (Berlin
1754—69); Abhandlung von der Füge (u. o. 1763—
1756); Anfangsgründe der theoretischen Musik
(Leipzig 1760).
Marquant (franc, ejtsd: markan, de magyarosan
markáns-nak mondják) a. m. kiemelkedő, szembe
ötlő.
Marquardsen, Heinrich, német jogtudós, szül.
Schleswigben 1826 okt. 25., megh. Erlangenberr
1897 nov. 30. Magántanár, majd 1857. rendes ta
nár lett Heidelbergben, 1861. Erlangenben. Tagja
volt a bajor képviselőháznak; 1868. a vámparla
mentbe, 1871. a birodalmi gyűlésbe választották.
Munkái: Der Trent-Pall, zur Lenre von der Kriegskonterbande (Erlangen 1862); Das Reichspressgesetz vom 7. Mai 1874. mit Einleitung und Kom
mentár (Berlin 1875). Egyik megalapítója volt a
Kritische Zeitschrift für die gesamte Rechtswissenschaft című folyóiratnak és egyik kiadója a
Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart című gyűjteménynek (Preiburg i. Br. 1883—
1894, 4 köt).
Marquardfc, Joachim, német klassz, filológus,:
szül. Danzigban 1812 ápr. 19., megh. Gothában
1882 nov. 30., mint az ottani gimnázium igazga
tója. Főműve a W. A. Becker-féle Handbuch der
römischen Altertümer c. nagyszabású kézikönyv
nek folytatása, melynek 2-ik, Th. Mommsennel
gyökeresen átdolgozott kiadásában megírta a
IV—VI. (Römische Staatsverwaltung, Leipzig
1873—78) és a VII. kötetet (Das Privatleben der
Römer, u. o. 1879—82).
Marqne (franc, ejtsd: mart) a m. jel, jegy,
bélyeg, áru- ós gyári jegy. — Marqueur, bélyegző,
továbbá felügyelő, számoló különféle játékok
nál (baccarat, billiárd, labda stb.), továbbá pincér.
Marquenterre, Somme francia départemenfr
vidéke az Atlanti-óceán mellett, a Somme
és
Canche torkolatai között. Területe 200 km2. Ter
mékeny vidék.
Marques (spany.), 1. Marquis.
Marquesas-szigetek (ejtsd: markézasz, Markesas, Marquises, Mendana, Nuka-Hiva), 1842'
óta francia gyarmatot alkotó szigetcsoport a
Csendes-óceánban, 7 nagyobb és több kisebb szi
getből áll, melyek közül jelentősebbek: Eaio,
Nuka-Hiva, Ruapu, Tahuata, Rua-Hunga, Hivaoa
és Fatu-Hiva. Valamennyi sziget vulkáni
ere
detű. A szigetcsoport területe 1274 kms, (1911) 3117
lak. (L. az Ausztráliai népfajok és az Ausz
tráliai és csendes-tengeri öskulturák c. képmel
lékleteket a II. kötetben). Éghajlata forró és ned
ves, de nagyobbára egészséges. A főtermékek a
kenyérfa, a benszülöttek f őtápláléka, a kókusz
dió, továbbá a narancs, citrom, banána, ananász,
dohány és cukornád. A DK-i szigetcsoportot
1595 júl. 21. Mendana Alvaro spanyol hajós fe
dezte föl, az ÉNy.-i csoportot pedig Marchand
francia hajóskapitány.
Marqueterie (franc, ejtsd: —kettri), általában
a. m. intarzia (1. o.). Szűkebb értelemben a bera
kott famunkáknak az a neme, amelynél a fán
kívül elsősorban elefántcsont, de fém, szaru stb.

Marquette
is a berakás anyaga. Itáliában a XII. sz.-ban me
rül föl, de a XVI. sz.-tól kezdve korunkig kisebb
bútorok díszítésére mindenleié, különösen Fran
ciaországban, Németalföldön és Németországban
használták. L. Berakott munka.
Marquette (ejtsd: —kett), Michigan É.-amerikai
államban székhelye M. countynak a Felső-tó mel
lett, (1910) 11,503 lak., vaskohókkal.
Miirquenr (franc, (ejtsd: —kör), 1. Marque.
Marquis (franc, ejtsd: marki), francia főnemesfiégi cím, melyet a király adományozott, illetve
megerősített, ha valaki oly birtok tulajdonosa
volt, mellyel e cím együtt járt. E cím a középkori
marchensis, marchio-ból eredt. A nők címe mar•quise. Rangra nézve a M. a gróf (comte) és a her
ceg (duc)-között áll. Olaszországban címe mar•chese (marchesa), Spanyolországban marques
(marquesa). Angliában a nemesség egy része
szintén viseli e elmet (marquess) s rangra nézve
a herceg és gróf között áll. Azonkívül a M. címet
Angolországban még a hercegek legidősebb fiai is
viselik. Magyar neve őrgróf, 1. Gróf.
Marquis Géza, műfordító, szül. Budapesten
1866 márc. 20. Jogi tanulmányai végeztével
állami szolgálatba lépett és pénzügyi titkár lett.
1909 óta a kassá-oderbergi vasútnál főfelügyelő
és a pénzügyi szakosztály főnöke. Több francia
és angol színdarabot fordított a Vígszínház szá
mára s nagyszámú regény- és táreafordltása je
lent meg a napilapokban; azonkívül ö fordította
a többi között Musset: Tizian fia; Pierre Loti:
Tűnő képek: Maeterlinek: A hívatlan vendég,
A vakok; Daudet: Az utolsó leckeóra, továbbá
Kipling: Indiai történetek elmü müveit a Magyar
Könyvtárban.
Marquise (franc, ejtsd: —Wz), 1. Marquis. —
M.-nek hívják azt az összegöngyölhető vászonfüggönyt is, melyet védelmül a nap ellen az ab
lakokra szoktak alkalmazni.
Marquis Jean d'Or, Márki Sándor (1. o.) írói
álneve.
Marquis-korona, 1. Korona.
Marr, Kari, amerikai születésű német festő,
szül. Milwaukeeben 1858 febr. 14. Weimarban,
Berlinben és Münchenben tanult. 1889-ben nagy
sikert aratott a Flagellánsok c nagy képével.
Más történeti képei: A bunzlaui gyermekek, Né
metország 1806-ban (1890 königsbergi múzeum).
Képmásokat és hatásos genreképeket is festett.
A budapesti Szépművészeti múzeumban a Táj
képfestő c. képe (1902) látható. M. a müncheni
művészeti akadémia tanára.
Marrah, afrikai hegység, 1. Darfur.
Marrakes, Marokkó város arab neve.
Marránok (spany. man-ános, héb. anuszim),
ál-keresztények, spanyol zsidók és maurok, kik
az inkvizíció elől szabadulni akarván, felvették
a kereszténységet, de titokban hűek maradtak
xógi hitükhez.
Marriot Emil, írói álnév, 1. Mataja.
Marron, barna anilinfesték, tisztátlan fukszin.
Marrua, Bornutól D.-re és Mandarától K.-re
fekvő vidék Afrikában, a Szudánban. A sík vidék
termékeny; fülbe lakossága sűrű. 1894 óta Ka
merunhoz tartozik. Üchtritz és Passarge voltak
az első európaiak, akik M.-ban 1893. jártak.

Mars
liarrnbiuiii L., pemetefű (nov.), a Labiatae
(Ajakosak) család génusza; 30 faja Európa, ÉszakAfrika és Ázsia forró övön kívüli évelő füve.
Gyakran molyhosak, levelük fogas v. bemetszett.
Viráguk hónalji álörvökben áll, áralakú előlevelekkel; csészéje 5—10 bordájú és fogú, pártája
fehér, bíborszínű v. sárga, nagyobb a csészénél,
felső ajka kétmetszetü, a portokok szétterpedók.
A M. vulgare L. (orvosi v. fehér pemetefű) fehérmolyhos, fűszeres illatú. Levele ráncos, 10 csészefoga árszerú. Pártája szennyes fehér. Parlago
kon, töltéseken terem. A M.peregrinum L. (fehér
pemetefű) terebélyesen, sűrűen ágas. Sűrű fehér
v. szürkés molyhú. Álörvei kevés virágból áll
nak, 5 csészefoga egyenes. Napos, szikár, homo
kos helyeken, parlagokon terem. Mindkettő régi
orvosi fű (herba marrubii), mellfájást és altesti
fájdalmakat gyógyítottak vele. Ma mindkettő
csak házi orvosság.
Marrucinusok (Marrucini a. m. Mars népe),
samniumi bátor kis sabell néptörzs az Aternus
(ma Pescara) folyó jobb partján. Főhelyük Teate
(ma Chieti) volt. Rómával Kr. e. 312. kezdődött
viszályuk, de már 304. a római szövetségbe vé
tettek fel és szövetséges háború után (Kr. e. 89.)
római polgárjogot kaptak.
Marryat (ejtsd: merriett), 1. Florence, angol írónő,
M. 2. leánya, szül. Brightonban 1837 júl. 9.,
megh. Londonban 1899 okt. 27. Színésznő volt.
Számos regényt és novellát írt. Első müve, melylyel feltűnést keltett, a Love's conflict (1865, 3
köt.). Regényei közül magyarul megjelentek: A
mintaférj (1881, Pesti Hírlap); Vaktában (1892,
Egyetértés); Mindörökké (1895,Nemzet); Hannah
Stubbs különös átváltozása (1897, Pesti Hírlap);
Férje és ura (1897, Nemzet). Megírta továbbá
atyja életrajzát: The life and letters of Captain
M. (1872, 2 köt.).
2. M., Frederick, angol regényíró, szül. Lon
donban 1792 júl. 10., megh. Langhamban 1848
aug. 2. 1806-ban a hadi tengerészet szolgálatába
lépett ós sok tengeri harcban vett részt. 1824-ben
majdnem egészen ő intézte a Rangoon-expedieiót. Mint író 1829. lépett föl a némileg önélet
rajzi Frank Mildmay, or the naval oflicer c mü
vével. Említésre méltó müvei még: The King's
Own; Newton Forster; Mr. Midshipman Easy
(1836) és Péter Simple (1837). Magyarul meg
jelent : Rüstig Zsigmond, ford. Dulácska Géza
(Budapest 1885); Derék Ferkó története, átdolg.
Donászy Ferenc (Budapest 1892). Életrajzát
megírta leánya (1. M. 1.) és Hannay (London
1889).
Mars (régies, ill. népies néven Mavors, Mamers), Juppiter mellett az ősi itáliai nemzeti
vallás főistensége, a hadakozás istene. A harc
időszakának beálltával, a M.-ról elnevezett márc.
hónapban és ez időszak végén, okt.-ben voltak
M. ünnepei és a földmívelő itáliai népek ez al
kalmakat felhasználták arra, hogy a harc-isten
től a hadi dicsőség mellett á földjüknek, a ta
vaszi és őszi vetésnek a kímélését is kérjék. Fenmaradt az emléke annak az ősi, de hamarosan
kiveszett itáliai szokásnak, hogy nagy hadi ve
szély esetén az államok M.-nak ver sacrum-ot
(szent tavaszt) fogadtak, vagyis tavasszal meg-
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ígérték, hogy az illető évi termést (embert, álla
tot, növényt) neki fogják áldozni. Különösen
nagy volt M. tisztelete Kóma városában, mely
őt a város mitikns alapitójának, Romulusnak
atyjaként emlegette. Rómában őrizték M. szent
lándzsáit és pajzsait (1. Antiié), melyeket mára
1. az isten papjai, a saliusok (a. m. ugrálok) szer
tartásos fegyvertáncban hordtak körül a város
ban s melyeket a háborúba vonuló hadvezér ün
nepélyesen megérintett, mialatt M. oltalmát kérte.
Az első császári dinasztia, a Július-nemzetség,
mely Romulustól származtatta magát s így M.-ban
a maga isteni ősét látta, különös buzgalommal
művelte a M.-kultuszt Augustus pl. Brutusnak
Philippi mellett történt leveretését M. bosszujáoak tulajdonította, mellyel az isten a maga nem
zetségéből való Július Caesarnak gyilkosát súj
totta s ezért M. UZior-nak (Bosszuló M.) Kr. e.
2-ben fényes templomot emelt, melynek romjai
még láthatók az Augustus-fórumon. M. szabin
mellékalakjáról 1. Quirinus.
Mars, a bolygórendszernek a Naptól számítottnegyedik, a Földet közvetlenül követő bolygója.
Csillagászati jele c? és történelmileg is neveze
tes, mivel Kepler e bolygón fedezte fel első tör
vényét. Merkúr után a legkisebb bolygó 6770 km.
átmérővel és mintegy ^ - a d lapultsággal. Sziderikus keringésideje a Nap körül 686 nap 23 óra
30 perc 41,4 mperc és pályájának excentrumoseága 0,0933, közel TV, melylyel, Merkúrt kivéve,
a többi bolygóét mind felülmúlja. Szinodikus ke
ringésideje 780 nap. A Naptól való távolsága
középben 1,52369-szerese a Föld- és Naptávol
ságnak, azaz kerek számban 22778 millió km.
A M.-pálya perihéliuma azon hosszúságban van,
melyben a Föld aug. 27. áll, s ha ez időben áll be
az oppozíció, a Földtől való távolság csak 55 millió
km.-t tesz, míg a f ebruáriusi v. márciusi, a bolygó
aféliumába eső oppozíció alkalmával a távolság
100 millió km.-re rúg. Általában véve a Földtől
való távolság határai 55 millió km. a legköze
lebbi oppozíció, és 400 millió km. a legtávolabbi
konjunkció számára, és ennek megfelelőleg a
bolygó látszó sugara is 25"5 és 3"5 (ívmásod
perc) között váltakozik. A bolygó elsőrendű, nyu
godt fényű és feltűnő vörös színezetű csillag be
nyomását teszi; közepes távolságú oppoziciókban 8-szor több fényt áraszt, mint a Capella
(a Aurigae). A napfénynek csak 27 százalékát
veri vissza, kevesebbet mint bármely más bolygó
felülete. Pályája a Földpályához 1° 51' 2"-cel
hajlik, és tömege a Nap tömegének 3093500-ad
részét, v. a Földének tizedrészét teszi, sűrűsége
3'8. A nehézségi erő a M. equatorán a földinek
0-37-szerese. Tengelyforgási tartamát felületé
nek számos, változatlan foltjának megfigyelése
által pontosan ismerjük. Újabb megfigyelések
szerint ez 24 óra 37 perc 22,6 mperc. M. felüle
tén távcsővel számos foltot észlelhetni, melyek
régibb megfigyelések tanúsága szerint helyzetü
ket nem változtatják, melyek tehát lényegesen
a bolygó felületéhez tartoznak. A pólusok körül,
és különösen a déli pólus táján fehér foltot találni,
melynek terjedelme az illető M.-vidók telén nó,
nyarán pedig fogy, úgy hogy némi joggal e fol
tokat jégmezőknek tarthatni. Azonban nem dönt
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hető el, vájjon az equatori öv sötét szürke-zöldes
v. kékes és világos vörhenyes foltjai tengerek
nek, illetve szárazföldeknek mondhatók -e ? Spek
trumanalitikai megfigyelésekből tudjuk, hogy a.
M. légkörének összetétele nem tér el lényegesen
a miénktől s hogy főleg vízpárákat tartalmaz. A
bolygó felületéről reflektált napfényben foglalt
Fraunhofer-féle vonalakon kívül ugyanis számos
oly vonalakat is talált Vogel H. C. a M. spektru
mában, melyek a Föld légkörének vonalaival
egyeznek. Némelyek szerint a felület sötét foltjai
víz, a sarki fehér foltok pedig hómezők. Mások
nézete szerint a sötét lóitok a M. vegetációjától
származnának. M. felületét Huyghens rajzolta
először 1659., későbben Schröter foglalkozott
1785—1803-ig e bolygó topográfiájával. Arago,
Beér és Maedler, Secchi, Lord Rosse, Proctor,
az újabbak közül Lockyer, Green, Harkness, Lohse
és különösen Kaiser, Schiaparelli, Perrotin, Fiammarion, Lowell és Antoniadi megfigyelései oly b&
anyagot szolgáltattak, hogy M. térképe elég rész
letesen megszerkeszthető. M.-glóbusokat is készí
tettek már e mérések alapján.
A M. equatora 27°-nyi szögletet zár be a pályá
jával és ennélfogva az évszakok változékony
sága e bolygón még nagyobb, mint a Földön, egy
szersmind pólusainak mindenkor csak egyikét ész
lelhetjük. Az 1877. oppozíció alkalmával Schia
parelli 131 mikrometriai felvétel alapján M.-nak
kitűnő térképét szerkesztette, mely a déli pólustól
az északi szélesség 40. fokáig terjed, és mindazon
foltokat tartalmazza, melyek átmérője legalább
139 km., és mindama sávolyokat, melyek széles
ségének alsó határa 62 km. Felületi konfigurációja
aFöldétől teljesen eltér: keskeny tengerágak által
elválasztott kontinentális komplexust észlelhe
tünk, mely leginkább az equator mentén terjed
ki. A legfeltűnőbb jelenség, melyet Schiapa
relli felfedezett, hogy a kontinenseket minden
irányban egyenes, egymást gyakorta metsző
finom vonalak, ú. n. csatornák szelik; az 1882-iki
megfigyelések alkalmával e csatornák mind kettő
zötteknek látszottak, úgy hogy az egyszerű vona
lak hálózata helyét most csupa szűk kettősvona
lak rendszere foglalta el. E megkettőződésnek
eddig nem sikerült még magyarázatát adni. Kü
lönben az ú. n. «csatornák» láthatóságának kér
dése sincsen még teljesen eldöntve. Bizonyos,
hogy csak kisebb távcsövekben látszanak, így pl.
a Lowell-éban, míg nagyméretű refraktorokon át
szemlélve a M. nyomát sem mutatja a csator
náknak. Flammarion a csatornákban értelmes
lények müvét akarja felismerni; Newcomb op
tikai csalódásnak minősiti őket. Seeliger az egész
M.-csatorna zenebonát elítéli, mint amelyből nem
sok dicsőség háramlóit a tudományra. A ten
gerek különböző színéből Schiaparelli a tenge
rek sótartalmára következtet. Lowellnek leg
újabb, az arizonai 2300 m. magas Flagstaff ob
szervatóriumán tett megfigyelései szerint M. déli
féltekéje 1895 elején hatalmas sötét tömegekkeL
volt borítva, melyekot v. víznek, v. felhőknek kell
tartanunk.Az éj és nappal határán egyes fényfol
tok és fénypontok feküdtek, melyek átlag 1200 m.
magas hegyek és 850 m. magas f ensíkok jelenlétére
vallanak. Schiaparelli térképein a nomenklatúra a

•Mars

—

446

—

Marschalk*

Pöld geográfiájából és a mitológiából van kölcsö cégek készítik, melyek a szőllőt messze vidéken
nözve ; Proctor, Terby éa Lohse ellenben csilla összevásárolják, a mustot keverik ós óriási edé
gászok neveiből állítja azt össze.
nyekben kierjesztvón, mintegy 3% sprittel (leg
A M.-nak két holdja van, melyeket 1877 aug. finomabb szesz) elegyítik s legalább három évig
11. és 17. Hall A. fedezett fel a washingtoni nagy ászokolván, hozzák kereskedésbe. A M. rendesen
refraktor segélyével. A belső, M.-hoz közelebb fehér, de készítenek vörös marsalát is, amely
álló, Phobos a bolygórendszer legnehezebben lát többnyire mint Port, vagy Brown Sherry ke
ható objektuma. Fényességük egy tizenketted- rül a forgalomba. A közönséges M.-ok egy részét
xendű csillagóval azonos és átmérőjük alig na házasításra használják.
gyobb 10 km.-nól. Phobos excentrumossága 0,0017, Marsall (ném. Marschall, régebben Marschalk,
Deimosé 0,0031 és mindkettő igen közel a f őbolygó középkori lat. marescalhis, franc ytiaréchal),
•equatorsíkjában mozog. De a legkülönösebb a eredetileg lovak és istállók felügyelője. Már a
i é t bolygó rendkívül csekély távolsága M.-tól és frank királyok alatt magasabb udvari méltó
•ezzel kapcsolatosan igen rövid nyugatról kelet ság. Napjainkban udvari M- (Hofmarschall) v.
felé irányított keringésük. Az első keringési ideje udvari fö-M (Oberhofmarschall) az udvarnagyi
7 óra 39,2 perc, a másodiké 30 óra 17,9 perc és hivatal (Hofmarschallamt) főnöke; hozzá, tarto
távolságuk M. középpontjától 9100, illetve 22,700 zik az egész udvari háztartás vezetése. Ünnepi
km. Mivel M. maga 24 óra 37,4 perc alatt forog M.-ok (Festmarschalle) udvari ünnepélyeknél,
•egyszer tengelye körül nyugatról keletfelé, vilá felvonulásoknál, nagyobb temetéseknél fordul
gos, hogy a belső holdat a M.-on nem keleten, nak elő, részint mint rendezők, részint ünne
hanem nyugaton látnók kelni és keleten nyu pélyes jelmezekben, mint a menetnek vezetői.
godni, mihez hasonló példát a bolygórendszerben A német-rend a legfőbb tábornagyot M. címé
nem találunk. V. ö. Lowéll P., The Planet M. vel ruházta fel (később Feldmarschall). Fran
(Boston 1895); ílammarion, La planéto Mars et ciaországban a francia marsallok (Maréchaux de
ses conditions d'habitabilité (Paris 1892 és 1909, Francé) mint a királyi hadak főparancsnokai nagy
2 köt.); Meyer M. W., Die physische Beschaffen- tekintélyre tettek szert. Az idők folytán megszün
heit des Planeten Mars und die Prage seiner Be- tetett méltóságot I. Napóleon a birodalmi M. (Ma
•wohnbarkeit (Berlin 1894).
réchaux d'empire) név alatt visszaállította. Az
1839 aug. 4. törvény a M.-ok számát béke idejé
Mars, az alchémisták így nevezték a vasat és ben
6, háború idejében 12-ben állapította meg.
annak jelével cf jelölték.
Napóleon alatt az I. Napóleon uralkodása
Mars (a francia marche szóból) a. m. induló, III.
alatti állapotok léptek újból életbe. A M. címet
1. o. és Marche.
Franciaországban újabban ismét eltörölték. CanMars (ejtsd: marsz v. már), Anne Frangoise Hip- robert (1. o.) viselte utoljára e címet. A marsall
volijte Boutet-Monvéll, francia színésznő, szül. bot a legmagasabb katonai móltóság jelvénye ;
Parisban 1779 febr. 5., megh. u. o. 1847 márc. 20. Franciaországban azúrkék, arany csillagokkal
Már 13 éves korában játszott gyermekszerepe ékített, a többi országokban ehhez hasonló, gazdag
ket, 1806. szerződött a Théátre Francaishoz, 1841. díszítésű rövid pálca.
visszavonult a színpadtól. A franciák egyik leg
jelesebb színésznőjüknek tartják, maga I. Napó
Marsallbot, 1. Marsall.
leon is lelkesedett érette, dicsérik játéka egy
Marsall-szigetek, 1. Marshall-szigetek.
szerűségét és kedvességót, szépségét és vonzó
Marsán (ejtsd: —szaű), a Tuileriák palotájának
egyéniségét. Főbb szerepei: Henriette (Tudós nők), egyik pavillonja, melyben az 1815-iki restauráció
Donna Sol (Hernani), Susanne (Figaro lakodalma) után Artois gróf lakott. Innen nevezték el M.-nak
stb. Emlékiratait kiadta Roger de Beauvoir (Pa azt a túlzó klerikális-legitimista pártot és azt a
ris 1849 és 1855).
' .
politikát, melynek Artois gróf volt a lelke és in
Mars., a rovarok tudományos neve után de tézője.
Marschalk, Max, német zeneszerző, szül
Silvain Augustin de Marsall francia entomológus
ievének rövidítése. Főműve: Catalogue descolé- 1863 ápr. 7. Berlinben. Müvei: In Flammen
(egyfelvonásos opera, 1896); Aucassin et Nico•optéres d'Burope (Paris 1857—1867).
lette (opera, 1907); Dasböse Prinzesschen (Reuter
Marsai, 1. Marsall.
Marsala (ejtsd: marszala), város Trapani szicíliai Fritz szövegére, 1904); Und Pippa tanzt (Gertartományban, a Boco-fokon, vasút mellett, (isii) hardt Hauptmann szövegére, 1906); Schwester
65.451 lak., gabona-, olaj-, só- és M.-i borkeres Beatrice (Maeterlinck legendája, 1904).
kedéssel ; ókori márványcsoporttal díszített város
Marschalkó, 1. János, szobrász, szül. Lőcsén
háza ós székesegyháza, tudományos akadémiája 1819., megh. Budapesten 1877 szept. A bécsi
van. M. az ókorban állítólag 900,000 lakosú Lily- képzőművészeti akadémiát végezte, azután ta
baeum helyén áli Július Caesar mint questor nulmányúton járt Francia- és Olaszországban.
lakta. A IX. sz.-ban a szaraeénok foglalták el 1847-ben hazatérvén, Pesten a Lánchíd építésénél
és Marsz-el-Allahnak (Isten kikötőjének) nevez vették igénybe tehetségét, ahol 1850. fejezte be
ték el. 1860 máj. 11. Garibaldi az 1000 önkén a négy dekoratív kőoroszlánt. 1857-ben állította
tessel itt szállott partra és indult győzelmes had ki Budapesten Szt. Erzsébet szobrát, amely még
járatára.
néhány szentnek alakjával a kassai Szt. Erzsé
Marsala-bor, szicíliai csemege-bor, amelyet fő bet-székesegyház számára készült. 1861-ben ké
ként Trapani és Marsala vidékén készítenek, igen szítette a debreczeni honvéd-síremléket és his
erős, testes, de nem édes likőr-bor; főleg a Wood- tóriai szobormüvekkel ékesítette gr. Nádasdy
house Marsala Floris, Ingnám és D'Ali Bordonaro Lipót pesti palotáját. 1865-ben készült el azzal
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Marsdenia

2. M., Friedrich August, orosz botanikus, 1.
a, nyolc nagy s néhány kisebb szoborral, amelye
ket a debreezeni színház számára készített. Dol Bieberstein.
gozott továbbá dekoratív munkákon is a Tud.
Marsch-készülék, helyesen Marsh-készülék,
Akadémia, a Vigadó, a Rudasfürdő, a fóti temp 1. Marsh 2. és Arzénfelismeréslom, a budai kapucinusok stb. számára.
Marschland, Németalföld és Észak-Német
2. M- János, jogi író, M. 1- fla, szül. Budapesten ország Ny.-i részének egyik zónája a Geest-tel
1865 máj. 13. 1888—89-ben Parisban és London együtt. A Geest a tenger szine fölött 100—200 rn.
ban a francia és angol jogszolgáltatást tanulmá magas platószerű vidék, homokos, helyenként tő
nyozta, 1890. bírósági szolgálatba lépett. 1894-ben zeges mocsarakkal, rossz termőföld, s ezért Hol
az igazságügyminisztériumba rendelték be és ott landiában is, meg Belgiumban is gyér népességű.
különösen bírósági szervezeti és ügyviteli kér A M. tengertől veszélyeztetett, vele egy szintben
désekkel foglalkozik. 1909-ben ítélőtáblai bíró levő terület, de a tenger berohanásai ellen mes
nak nevezték ki. Főbb munkái: A hatályban terségesen védelmezett, s így termőföldjéért igen
lévő igazságügyi rendeleteié rendszeres, gyűjte sűrűn lakott vidék. Amikor a Calaisi-szorost a
ménye (Budapest 1896—1909, 9 köt.); Örökösö diluviális tenger áttörte, az addig csendes Északidési eljárás (u. o. 1899); Bírósági ügyvitel sza tengerbe hatalmas apály- és dagályhullám kez
bályai (u. o. 1900); A végrehajtási eljárásról dett bejárni, s ez a M.-ból sok területet elszakított
<u. o. 1907); Magyar községi jog_ (u. o. 1912); (Zuider-tó, Dollárt, Jade-Busen), víz alá vont, s
A közigazgatási végrehajtási eljárás zsebkönyve az eddigi delta-torkolatokat (Bibe, Weser, Rajna)
(Köü)ig Ferenc ós Miklauzics Adolf közreműkö esztuáriumokká szaggatta szét. A víz alá került
désével, u. o. 1912). Munkatársa e Lexikonnak is. teriileteket a hollandusok vízmentesítették, s ma
az ú. n. polder-eken fejlődött ki a világ
3. M. Bózsika, operaénekesnő, szül. Nagy ezeken
hollandus kertészet. V.ö. 4/Zwers,Marschenszombatban 1887 aug. 25. 1907-től kezdett sze hírű
Oldenburg 1902); Bulling, Dle
repelni hangversenyeken, 1911. a m. kir. Opera buch (4. kiad.,
d. Marschen (Varel 1898); Gruner,
ház tagjai sorába szerződtette. 1913-ban férjhez Bntstehung
ment Székelyhidy Ferenchez, az Operaház tag Die Marschlandereien (Berlin 1903).
jához. Főbb szerepei: Margaretha, Mignon, DzsaMarschner, Heinrich, német zeneszerző, szül.
mileh stb.
1795 aug. 16. Zvvittauban, megh. 1861 dec. 14.
4. M. Tamás (csépánfalvi), orvos, szül. To Hannoverben. Lipcsében tanult jogot és zenét.
kajban 1862 jún. 25. Egyetemi tanulmányai vé 1817-ben zenetanár lett Pozsonyban. 1822-ben
geztével 1882. orvosi oklevelet szerzett Buda a drezdai udvari opera zenei igazgatónak szerződ
pesten, majd két évig gyakornok volt Korányi tette, 1827. Lipcsében, 1831. Hannoverben volt
tanár klinikáján, 1891—94-ig pedig Neisser tanár színházi karmester. Nevezetesebb operái: Der
asszisztense Boroszlóban. 1897-ben egyetemi ma Kyffhauserberg (első műve, 1817), Saida (1817),
gántanár lett a budapesti egyetemen, s ugyanez Heinrich VI. und Aubigné (1820), Der Vampyr
évben kinevezték a bőr- és bujakórtan nyilvános (1828), Der Templer und die Jüdin (1829), Hans
rendes tanárává a kolozsvári egyetemre. Szá Heiling (legnevezetesebb műve, 1833), Adolf von
mos kisebb-nagyobb tanulmányán kívül, amelyek Nassau (1843), Austin (1851), Hjarne (posthumus,
hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg, 1862). írt kamarazene- és karműveket is. 1877-ben
munkája: A nemi (venereás) betegségek és az szobrot kapott Hannoverben. Életrajzát megír
azok elleni védekezés népszerű ismertetése (Buda ták M. J. Wittmam és G. Münzer (1901).
pest 1902).
Marsden, város Yorskhire angol countyban,
Marschall, Rudolf, osztrák érem- és. plakett- (i9ii) 5757 lak., vasöntéssel.
művész, szül. 1873. A bécsi képzőművészeti akadé Marsdenia B. Br. (n8v.), az Asclepiadaceae
mián végezte tanulmányait. Müvei: Ferenc Jó család génusza; 60 faja az új- és óvilág (Albá
zsef király arckép-plakettje (arany 1900), melyet niáig) melegebb vidékein elterjedt felfutó, ritkán
•az uralkodó aranysokszorosításban fejedelmi sze álló cserje, gyakran jókora levelekkel. Virág
mélyiségeknek ajándékozott ötven éves ural zatuk ernyős v. bugás. A virág csészéje gyakran
kodói jubileuma alkalmával; Bécs város meg tojásdad, pártája harang- v. korsóalakú, v. kite
bízásából érem-arcképet készített 1901. XIII. rülő, csücskei szorosan záródnak, az alapjukon
Leó pápáról, Ferenc József megbízásából pedig vannak megerősítve. Az ecuadori M. condurango
-aranyból a Jó Pásztor csoportját (most a vati Rchb. f. selymes szőrű liána, az offiemálls conkáni múzeumban).
durango-kérget szolgáltatja, amely keserű anya
Marschall von Bieberstein, 1. AdolfHer- gokat szolgáltató gllkozidákat tartalmaz (conmann, báró, német államférfiú, szül. Karlsruhe- durangin). Ezek némelyike görcsokozó, majd bé
ban 1842 okt. 12., megh. Baden-weilerben 1912 nító hatású, de kivonataiba nem mennek át.
szept. 24. Előbb a badeni képviselőház, majd Amerikában gyomorrák ellen dicsérték, de nem
1881 óta a német birodalmi gyűlés tagja volt. vált be, s ma csak mint jó étvágyat, könnyebb
1890 ápr. 1. Bismarck Herbert gróf utóda lett a emésztést előidéző keserű anyagot használjuk. Hi
külügyi államtitkárságban, 1897 nov. konstanti vatalos készítménye: az extractum condurango
nápolyi nagykövetté nevezték ki, hol 15 évig Íuidum, étkezés előtt egy pálinkáspohárral v'eműködött nagy sikerrel a német politika érdeké ető; condurango-bor is van forgalomban. A M.
ben. 1912 máj. Londonba helyezték át hasonló tenacissima W. et Arn. kelet-indiai felfutó cserje,
minőségben s nagy reményeket fűztek működé szintén selymes szőrű. Tartós rostjaiért kedvelt
séhez az angol-német feszültség megszüntetése iparnövény, kötél és szövetfonál készül belőle,
magva szőréből pedig növényselyem.
végett, de már négy hónap múlva meghalt

Marsdiep
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Marsdiep, 2—4 km. széles tengerszoros ÉszakHollandia németalföldi tartomány és Texel-sziget
közt. Az Északi-tengerből a Zuiderzeebe vezet.
Marseillaise (franc, ejtsd: marszeiiyéz), francia
forradalmi induló, amelyből nemzeti bimnuszlett.
A szövegét Bouget de Lisle (1. o.) mérnökkari
tiszt irta 1792 ápr. 25. és 26. közötti éjszakán
Strassburgban a «Chant de guerre pour l'armée
du Rhin» c. induló dallamára. A dal 1792 jún.
25., a jakobinusok marseillei gyűlésén hangzott
fel először, nyomtatott szövegét szétosztottak a
Parisba vonuló marseillei önkéntesek között,
a kik ennek az indulónak a hangjai mellett vo
nultak be Parisba (júl. 30.) ós ostromolták a
Tuileriákat (aug. 10.) Az induló Chant des Mareeillais c. csakhamar elterjedt. V. ö. Le Boy de

katakombákkal. Székesegyháza román bazilika,
ízlésben épült (1858—1893), gazdag belső díszíté
sekkel ; az egykor híres Notre-Dame de la Garde
helyén új templom áll. Legkiválóbb profán épülete
a Palais de Longchamps (1862—1870), mű- és
természetrajzi gyűjteménnyel és egy pompás
szökőkúttal; egyéb jelentékeny épületei: a város
háza (XVII. sz.), az igazságügyi palota (1858—62),
a tőzsde, az Arc de Triomphe, Dávid d'Angers és.
Ramey szobraival és basrelief jeivel. A régi ki
kötő bejáratának B.-i oldalán van a Fort St. Jean,
vele szemben a Fort Nicolas, a citadella és néhány
ágyúüteg. Sétahelyei közül a legkiválóbb a Prado,
amely a Place Castellanetól a tengerhez vezet,
és a parton a Chemin de la Corniche. Környékén
Bastides- és Cabanonsban nyaralók vannak. A

Saint-Croix, La M. et Rouget de Lisle (1880);
Bénard, Sur le M. (1900). A M.-t sokan fordították
le magyarra, az elsők között voltak a «magyar
jakobinusok)) társaságából Hajnóczy, Verseghy,
Kralj.
Marseille (ejtsd: marszeiiy), Bouches-du-Rhőne
francia département fővárosa, Franciaország és a
Földközi-tenger első, legjelentékenyebb kikötő
városa, püspöki székhely, 42 km.-nyire a Ehöne
torkolatától, a Lyoni-öböl egyik kis öblénél, (1911)
550,619 lak. Éghajlata enyhe, bóraszele is van, a
misztrál; évi közepes hőmérséklete 14'3°, a nyári
21'4°, a téli 7-1°. Az amfiteatrálisan a lejtőkön
épült M. az ó és új városból áll. A régi város szűk
és kanyargós utcáival a szegényebb emberek lakó
helye. Nagyobb emelkedések a városban a Carpiagne (646 m.), a Gardiole (548 m.). Régi épüle
tekben M. szegény, legérdekesebb a St. Victoirekolostor a kereszténység első századaiból eredő

várossal szemben néhány kisebb sziget fekszik:
Pomégue, Ratonneau és az If, amelyen a Chateau
d'If börtönül szolgált. M. kulturális intézményei
nek élén áll az Académie des sciences, lettres et
árts (1726-ból); továbbá az orvos-gyógyszerész
főiskola ; a jogi akadémia, felsőbb kereskedelmi
iskola, müvésziskola, zenekonzervatorium, hajósés siketnéma-iskola; nyilvános könyvtár (100,000
köteten felül); csillagvizsgáló; botanikus- ós ál
latkert; a Borély régiségmuzeum, a természet
rajzi múzeum, a képgyűjtemény (olasz mesterek
műveivel). Számos tudományos társaság szék
helye. Hatalmas ipara és élénk kereskedelme van.
A fontosabb iparágak: a szappangyártás, olaj készítés; vannak malmai, cukorflnomltói, bőr
gyárai, vasgyárai, réz-, cink- és ónöntói, hajó
gyárai és hajózási iparágai, tésztagyárak, petró
leumfinomítók, konzerv-, gyertyagyártás, likőr-,
üveg-, tégla-, papiros-, ékszer-, zongoragyárak

Marseille
stb. Halászata igen élénk és jövedelmező. Keres
kedelmét, tranzito-forgalmát fekvése mozdítja
elő és az állam forgalma a Földközi-tenger mel
lékével, Ázsiával ós a francia gyarmatokkal
M.-on megy át. Forgalma a Szuezi-esatorna meg
nyitása után hirtelen emelkedett. Kikötőit állan
dóan bővítik. A régi kikötő (Port Vieux) 28 ha.,
más kikötői: a Joliette a személyszállitóhajók
számára; a Lazaret- ős Arenc-medenee hosszú
járatú hajóknak; a Gare maritime-medence ga
bonabevitel céljára; a Bassin National szén- és
állatbevitelre; a Bassins de radoub a kijavítandó
hajók számára. M. kikötőjébe 1910-ben 4272 hajó
érkezett 7.671,980 tonna tartalommal, indult 4511
hajó 7.629,796 tonna tartalommal; ezek közül
2069 érkező és 2181 induló hajó francia volt.
Idegenek közül spanyol, olasz és orosz hajók
fordulnak meg itt gyakrabban. Összes személy
forgalma 507,629 volt. A partmenti hajózással
együtt 1910. 8285 hajó érkezett (9.440,824 tonna)
és 8381 hajó indult (9.260,289 tonna). AusztriaMagyarország 109, illetve 110 hajóval 202,494
tonna tartalommal vett részt M. forgalmában.
Az áruforgalom 1910.: -4.238,754 tonna bevitel
1766 millió frank értékben, a kivitel 2.574,744
tonna 1542 millió frank értékben, A bevitel főbb
cikkei: olajos magvak (256 millió frank érték
ben), gabonanemüek és liszt (183), selyem ós
selyemfonál (264), gyapjú (108), állati bőrök (74),
gyapot (66), növényolajok (50) szarvasmarha (43),
burgonya és főzelékek (32), gyümölcsök (31),
szén (29), kávé (29). A főbb kiviteli cikkek: szőtt
selyem (106 millió frank), szőtt gyapjúárú (90),
növényolajok (82), gabonanemüek és liszt (46),
vegyiáruk (42), gyapotáruk (39), vászonáruk (34),
állati bőrök és szűcsáruk (33), cukor (32), olaj
magvak (32), cserzett bőrök (30). M.-ból hajójára
tok mennek a világ minden részébe. 1906-ban
megkezdték a M.-Rlwne-csatorna építését. A
terv szerint a csatorna a kikötőből a part mentén
Arlesig fog vinni, hosszúsága 71 km., szélessége
legalább is 22-3 m. ós mélysége (legalacsonyabb
vízálláskor) 3 m. lesz.
Története. M. régi feniciai telep volt és Európa
egyik legrégibb városa. Midőn a görög fokiszbeliek Kr. e. 600 körül itt gyarmatot alapítottak,
azt Massaliának nevezték el. Virágzó görög
gyarmat lévén, összeköttetésbe lépett a rómaiak
kal és mutatta az utat a rómaiaknak Dél-Galliába.
A Július Caesar és Pompejus közti polgárháború
ban utóbbinak pártjára állott és 49. Kr. e. ke
mény ostromot állott ki. A rómaiak Massiliának
hívták, uralmuk alatt aláhanyatlott. A keresz
ténységet korán befogadta és az innen terjedt el
D.-Galliában. A középkorban szabadságát sokáig
megőrizte, de 1481. francia koronabirtokká lett.
1524-ben Bourbon Connétable sikertelenül ostro
molta. 1717 szept. 14. II. Rákóczi Ferenc itt titkon
hajóra ült és Törökországba vitorlázott. 1720—
1721. a pestis lakóinak felét elragadta. 1793-ban
Carteaux a konvent uralma alá vetette. 1851
szept. 20. Kossuth L. mint menekült ide érkezik.
1871-ben a párisi kommün M.-ben is utánzókra
talált. M. Pytheas, Petronius és Thiers A. szülő
helye. V. ö. Gilles, M. depuis trois mille ans
(1877); Joanne, M. et ses environs (1904); TaRévai Nagy Lexikona. JUHI. köt

Marshall
bleaux général du commerce de Navigation (1907.
II., 1910.1, II., Paris 1908 és 1911); Teissier, M.
au moyen-fige (M. 1891); Castanier, Les origines
historiques de M. et de la Provence (M 1896).
Marseille-Rhóne-csatorna, 1. Marseille.
Marsela, 1. Bábar-szigetek.
Marsh (ejtsd: mars), 1. George Perkins, amerikai
filológus, szül. Woodstockban'l 801 márc. 15., megh.
Vallombrosában (Firenze mellett) 1882 júl. 23.
Jogot végzett s mint államférfi élénk szerepet
vitt a közéletben. Emellett filológiai tanulmányo
kat is folytatott. Legnevezetesebb müvei: Lecture
on tho English language (1861); Originandhistory
of the English language (1862).
2. M., John, angol kémikus, szül. Londonban
1790., megh. Woohvichban 1846 jún. 21. Eleinte
Faraday tanársegéde volt a királyi katonai akadé
mián, később a woolwichi arzenál kémikusa lettMaradandó emléket hagyott hátra abban az igen
pontos módszerben, melyet az arzénnek törvény
széki esetekben való kimutatására állapított meg.
Ezt az eljárást manapság is M.-féle eljárásnak
nevezik. L. Arzénfelismerés.
3. M., Othniel Charles, amerikai paleontológus,
szül. Lockportban 1831 okt. 29., megh. Newhavenben 1899 márc. 18. 1866 óta a Yale Col
legeben a paleontológia tanára volt. Többször át
kutatta a Rocky Mountains-hegységet, ahol az
axolotl átváltozásait is megfigyelte. Több mint
400 faj kövületet irt le. Legnevezetesebb művei:
New fossil birds from the Cretaceous and Tertiary of the United States (1870); American jurassic Dinosaurs (1880); Dinocerata (1884).
Marshall (ejtsd: mársei), több város az észak
amerikai Egyesült-Államokban, legnagyobb köz
tük M. county székhelye Jowa államban, (tgio)
11,452 lak., mezőgazdaság, gép-, keményítő- és
konzervgyárak.
Marshall (ejtsd.- mársei), 1. James Frank, hír
neves amerikai sakkmester, szül. Brooklynban
1877 aug. 21. Ötletes, szellemes játszó; első
dijakat nyert 1904. Cambridge-Springsben, 1906.
Nürnbergben és 1908. Düsseldorfban.
2. M., William, német zoológus, szül. Weimarban 1845 szept, 6., megh. Lipcsében 1907 szept.
16. Göttingenben és Jenában tanult; 1872—79-ig
a szász hercegnő titkára volt Weimarban; 1885.
Lipcsében egyetemi tanár lett. Számos apróbb
dolgozatain kívül fő művei: Deutschlands Vogelwelt im Wechsel der Zeiten (1886); Die Tiefsee
und ihr Lében (1888); Brehm Thierleben-jenek 3.
kiadásában a X. kötetet M. dolgozta át; Der Bau
der Vögel (1895); Die deutschen Meere u. ihre Bewohner (1896); lm Wechsel der Tagé (1897); Katechismusd. Zoologie(1901); GeselligeTiere(1901);
Charakterbilder aus d. heimischen Tierwelt (1903);
Die Tiere der Erde (Stuttgart 1904, 3 köt.).
3. M., William Calder, angol szobrász, szül.
Edinburghban 1813., megh. Londonban 1894 jún.
17. Chantreynek és Bailynak volt tanítványa.
Ideális szobrokon és csoportokon kívül elkészítette
Lord Clarendon és Lord Somer szobrait az angol
parlament, Campbell költő emlékszobrát a West
minster apátság, Wellington herceg emlékét a
londoni Szt. Pál templom és Jenner szobrát a
Kensington-kert számára.
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Marshall-szigetek, német szigetcsoport a Nagy- főműve, melynek VI. kötete Catalogus plantarum
oceánban az é. sz. 4° 20' és 14° 45' és a k. h. 161° 5' circa Danubium sponte nascentium címen adja a
és 174° között. Két csoportra oszlik: K.-en van a hazánk flórájára vonatkozó első enumerációt);
Batak-csoport (15 sziget), területe 133 km2, Ny.-on L'État militaire de l'Empire ottoman (u. o. 1732);
pedig a Ralik-csoport (18 sziget), területe 278 oceanográfiája: Histoire Physique de la mer
km2. Együttesen 411 km2 és (1910) 15,000 lak., (Venezia 1711, Amsterdam 1725) alapvető munka.
köztük Í79 európai és ebből 91 német. A M. ko- V. ö. Beliczay J., Marsigli élete és munkái (Buda
rallképződmények, egyesek magassága eléri a 60 pest 1881).
m.-t. Legkiválóbb terméke a kókuszdió, pandaMarsiglio di Padova, középkori író, 1. Mar
nusz és a kenyérfa. A házi állatokat importálják. silius, 1.
Fő kiviteli cikkei a kopra, kókusz és foszfát.
Marsiglio Ficino, olasz filozófus, 1. Ficinus.
1275 ha. területen van kókuszpálma; bevitele
Marsilia L. (métélyfü, növ.), a Marsiliaceae
1910-ben 13, kivitele 9'4 millió márka értékű család gónusza; 52 faja közül 25-nél több tisztán
volt, utóbbiból 4' 5 millió márka a foszfátra jut. forró övi, a többi mérsékelt övi, Európában, DélAz adminisztrációt ós a kereskedelmet a Jaluit Oroszországban ; Észak-Afrikában 5 van. Legis
társaság (1. o.) vezeti, székhelye Jaluit (1. o.). Fon- mertebb ezek közül a ná
tosabb szigetei: Arno, Majeru (a legnépesebb), lunk is honos M. quadriAur, Maloebab, Mulgrave, Jemo, Ebon, Namerik, folia L. (nógylevelü mételyUjae és Udzselang.Lakói mikronéziaiak. 1778-ban fű, vízi lóhere, 1. az ábrát).
Marshall kapitány volt felfedezőjük. 1878-ban a A többiekkel együtt vízinémetek Jaluiton telepet alapítottak; 1887. az haraszt. Szára az iszapban
egész szigetcsoportot a németek annektálták. Az kúszik és szétágazik, rajta
1914—15-iki világháború folyamán a japániak egyenkint hosszú nyelű, 4-es
a M.-et 1914 október havában megszállották. lemezű levelek emelkednek;
V. ö. Hager, Die Marshall-Inseln (2 kiad. Leipzig nyelük töve feletti kocsá1889).
nyon fejlődnek ki babalakú
Marshegység (Marsgebirge), Morvaországban, és nagyságú, barna spóra
az ÉNy.-i Kárpátok homokkő zónájának egy ré termései, melyek 2 kopács
sze, amelyet a March folyó választ el a főgerinctöl, csal nyílnak fel, mire kisza
erdős, ÉNy.-on meredek hegység, amely Gayáig badulnak belőlük kocsonya
(40 km. hosszú) húzódik. Legmagasabb csúcsa a gyűrűre illesztett spóraesoBrdoberg (587 m.); DK. felé folytatása a Stei- portjai. Álló vizekben, vize
nitzerwald 400 m.-ig emelkedik, a M.-töl hágó nyős réteken fordul elő. A
választja el, ezen át megy a vasút a Vlára-szoros M. nardu A. Br. és a M.
Drummondii A. Br. spóraés a Vágvölgy felé.
terméseiből készül az ú. n. Marsllia
Marshit (isv.j, 1. Jódargirit.
«™taf°'-a
Marsh-készülék, 1. Marsh 2. és Arzénfel nardu-liszt, mely a* ausztráliai benszülöttek kedvelt fötápláléka. Kövek
ismerés.
Mars Hungaricus, Magyar Marsz, Ester között sárga porrá őrlik őket s kenyeret ós
házy Pálnak (1. o.) kéziratban maradt munkája kalácsot készítenek belőle; ennek tápláló érté
a család levéltárában Kismartonban, ivr. 533 1. s két keményítő és más tartalék tápláló anyagok
a törökkel való hadakozásokat irja le 1665. tava adják.
Margilia«eae (Mételyfűfélék, növ.) a vízi ha
száig, majd rendszertelenül folytatva a vasvári
béke utáni eseményeket tárgyalja a 449—553. rasztok családja, melyet nálunk a Marsilia quadlapig. Benne szép lapokat szentel Zrinyi Miklós rifolia L. (1. o.) képvisel. Spórájuk 2-féle, a na
nak. V. ö. Bubics Zsigmond, Esterházy Pál Mars gyobbikból fejlődő női előtelepen egy archegonium, a kisebbikből fejlődő hím előtelepen 2 hímHungaricusa (Budapest 1895).
ivarszerv (antheridium) keletkezik. Száruk álló
Marxi, 1. Marsusok.
Marsico Nuovo (ejtsd: marsziko—), város Potenza vizek fenekén kiiszik s a csúcsán 3 oldalú vezérolasz tartományban, püspöki szókhely, 6321 lak. sejttel növekszik tovább. Spóráik külön tartókban
Marsigli(ejtsd:—sziiiyi, Marsilius), Luigi JPer- (spóratermés, sporocarpium, 1. Marsilia) a levél
dinando, gróf, olasz tudós, szül Bolognában 1658 tövén jönnek létre. E család 2 élő génusza a Mar
júl. 10., megh. u. o. 1730 nov. 1. 1681-ben osz silia és a Pilularia, de néhány kétes értékű fosztrák katona lett s jelentékeny részt vett Buda szilis maradványt is soroznak ide.
vár visszavételében és a későbbi csatákban. A karMarsilius, 1. (Marsiglio di Padova), közép
lovici béke után reábízták az új határvonalak meg kori politikai író, szül.' 1270 után, megh. 1343
állapítását. A spanyol örökösödési háborúban is körül. A Baimondini családból származott, Pa
résztvett, de Altbreisach várának feladása miatt risban tanult s ugyanitt az egyetem rektora volt
(1703.) katonai rangjától megfosztották. 1709-ben 1312. Élénk részt vett Occam Vilmossal (1. o.)
a pápai csapatok parancsnoka lett, majd a Proven- együtt a minoriták nagy vitájában az avignoni
oeban élt. M. gyűjteményeit még életében Bolog pápák ellen. XXII. János pápa bosszúja elöl Ba
nának ajándékozta, ebből alakult később a bolog jor Lajos német császárhoz menekült, kinek ud
nai akadémia. Számos műve közül hazánkra is vari orvosa ós befolyásos tanácsadója lett. Janvonatkoznak a következők: Danubalis operis dun Jánossal együtt írta 1324 körül nevezetes
prodromus (Nürnberg 1700); Danubius pannonieo- munkáját: Defensor pacis címen, melyben a nép
mysicus (6 nagy folio köt., Amsterdam 1726; ez felséget képviselő világi fejedelem jogait védi a
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pápai hatalommal szemben. V. ö. Labanca, Mar- Ruprecht pfalzi herceg vezérlete alatt álló királyi
siglio di Padova (Padova 1882).
hadakon aratott.
2. M., 1. Marsigli.
Marstrand, kikötőváros Göteborg svéd lánben,
Marstpobranciiü, a Körszájuak (Oyclosto- a Skager Rak egy kis szigetén, (i9to). 1854 lak.,
mata) régi neve.
igen látogatott tengeri fürdőkkel. 1449-ben I. KeMarsipoly, lovak marján szerszám- v. nyereg resztélyt itt választották meg norvég királlyá.
törés okozta zúzódások folytán fejlődött alagútMarstrand, Vilhelm, dán festő, szül. Kopenhászerű menetek, melyek külső nyílásából genyes gában 1810 dec. 24., megh. u. o. 1873 márc. 25.
váladék szivárog, míg kutatóval mélyen a bör alá Bckersbergnek volt tanítványa, 1836—43-ig és
és sokszor egészen valamely háti csigolya tö- utóbb is többször tartózkodott Olaszországban.
visnyujtványáig érhetni, mely utóbbinak elhalása Műveinek hosszú sorából leginkább a dán és olasz
tartja fenn hosszú időre a gyógyulást. A sipoly népéletből vett igénytelen, intim képei és arcké
nak egész hosszában való feltárásával és az ösz- pei válnak ki. Igen népszerűkké váltak ama fest
szes elhalt vagy erre gyanús szövetrészek eltá ményei, melyek Holberg vígjátékainak egyes je
volításával a baj meggyógyítható, föltéve, hogy leneteit illusztrálják. Vallásos tárgyú ós monu
igen kiterjedt genyesedő gyuladás és vérfertőzés mentális képeket is festett, így IV. Keresztély sír
jelei nem zárják ki a gyógyulás lehetőségét.
kápolnájában a roeskildei székesegyházban, a
niarsippospernrani Desv. (a8v.), a Junca- kopenhágai egyetem aulájában stb.
ceae családba tartozik. Két faja Új-Zélandon ós a
Marsnpialia (állat), 1. Erszényesek.
Magalháes-szoros körüli területeken honos, fel
Miirsupium (lat.) a. m. erszény. L. Erszé
tűnően nagy virágú (3 cm. hosszú) szittyó.
nyesek.
Mars-la-Tour (ejtsd: marsz la túr), falu MeurtheMarsusok (Marsi a. m. Marsílak), 1. samniet-Moselle francia départenientban, Metz közelé umi bátor sabell néptörzs az Apenninektől öve
ben, (i9H) 740 lak. 1870 aug. 16. a porosz-francia zett Lacus Pucinus (a mai Abruzzo ulteriore) kö
háborúban itt vívták a véres ú. n. Vionvillei üt rül; főhelyük Marruvium (ma San Benedetto)
közetet.
volt. A samnitokkal együtt sokáig küzdöttek a
Mars-mező (Uampus Martius), nagyobb sík rómaink fenhatósága ellen, s bár Kr. e. 304-ben
térsége a régi Rómának a Quirinalis és Capito- ők is tagjai lettek a római szövetségnek, a szö
linus lejtői ós a Tiberis között, katonai gyakorló vetséges vagy marsus háborúban (Kr. e. 91—89.)
tér volt. — Parisban (Champ de Mars) a város ők voltak Róma ellenfelei között az elsők, s a
Ny.-i részében a Szajna melletti katonai gyakorló béke megkötése után római polgárjogot nyertek.
tér. 1867 óta a világkiállítások szinhelye. Hossza — 2. M., germán néptörzs a Lippe és Ruhr kö
1000 m., szélesség 500 m. 1790 júl. 14. itt esküd zött, mely a cheruskok mellett győzelmesen har
tek fel az alkotmányra. Itt áll a Szajna mellett colt Varus ellen a teutoburgi csatában, de Geraz Eiffel-torony (1. o.).
manicus két betörése (Kr. u. 14. és 16.) kikergette
Marsófalva, Rassó, Marsófalu és Urbano őket hazájukból s nevük azóta a történeti forrá
községekből alakult kisk. Trencsén vm. vágbesz- sokban nem fordul elő.
terczoi j.-ban, (19 io) 467 tót lak.; u. p. ós u. t. Pe
Marsyas, az ugyanily nevű kisázsiai folyó an
redmér.
tik istene, ki azonban a görög mondában szilénMarsok (marsi), néptörzs, 1. Marsusok.
ként (I. o.) szerepel. Mikor Athena eldobja az ál
Marston (ejtsd: mársztn), 1. John, angol dráma tala készített fuvolát, mert a fuvolázás arcát el
író, Shakespeare kortársa, szül. 1575 körül Co- torzítja, M. elsajátítja a hangszert és kezelését.
ventryben, megh.1634 jún. 25.Londonban. Oxford (Ezt a jelenetet ábrázolta Myron hires szobor
ban tanult. Drámáiban a romanticizmust egyesíti csoportja, melynek rekonstrukciója a Görög mű
a realizmussal. Nevezetesebb drámái: Antonio vészet cikk IV. mellékletén látható.) M. érre a
and Mellida (1602), The malcontent (1604); to lantpengető Apollont versenyre szólítja, de a mú
vábbá a Parasitnster (1606) c. vígjáték s a The in- zsák az utóbbinak ítélik oda az elsőséget. Apollón
satiate countess (1613) c. tragédia.
ekkor az elbizakodott M.-t egy fenyőfára akasztja
2. M., John Westland, angol drámaíró, szül. s elevenen megnyúzatja. A megnyúzott szilén is
Bostonban (Lincolnshire) 1819 jan. 30., megh. igen gyakori tárgya az antik ábrázolásoknak.
Londonban 1890 jan. 5. The patrician's daughter
Marszelin, szövet, 1. Marceline.
c. drámájával lépett fel (1841). Legkiválóbb mű
Mart, 1. Part.
vei : Anna Blake (1852) és Donna Diana (1863).
Mart., természetrajzi nevek mellett Martius
Irt költeményeket és regékeket is. Összes mű Kari Friedrich Philipp (1. o.) nevének rövidítése.
veit Dramatic and poeticái works (London 1876)
Márta, szent szűz. Lázár és Mária nővére Bec. maga adta ki.
thaniában. M. mint szorgos háziasszony Jézust
3. M., Philip Bourke, M. 2. fia, szül. 1850 örömmel vendégelte meg (Luk. 10, 38). Ennek a
mg. 13. Londonban, megh. u. o. 1887 febr. 13. M.-nak öccse az a Lázár, akit Jézus mint negyed
Fiatal korában megvakult; több kötet költeményt napos halottat feltámasztott. További sorsa isme
adott ki, melyek formai tekintetben is igen be retlen. Emléknapja: júl. 29.
csesek. Különösen szonettjei kiválók, melyek ba
Martában, az Indiai-óceán öble Pegués Tenaszrátjának, Eossettinek hatását mutatják. Össze szerim, közt 50,000 km2-nyi területtel. Az Iravadi,
gyűjtött költeményei megjelentek 1892.
Rangún, Szittang, Bilinh, Szaluén, Martában és
Marston-Moor (ejtsd: marsztn miir), kis falu York- Mulmeln torkolnak belé, amelyek együttvéve
shire angol county ban. Arról a győzelemről lett óriási deltát alkotnak. Partján Rangún, Mulmein
.nevezetessé, amelyet itt 1644 júí 2. Cromwell a és Amherst kikötők vannak.
29*
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azon hónapban követte őt a halálban felesége is,
három árvát hagyván maguk után, Mket idáig s
ezentúl is Drugeth Miklós nevelt. V. ö. Óváry Li
pót, A magyar Anjouk eredete (Budapest 1893),
2. M. Károly, a frankok majordomusa, 1. Ká
roly, 30.
lUartellato (ol.), zenei műszó, zongorára Irt
müvekben a. m.: éles, kalapácsszerű ütéssel; vo
nós hangszereknél: kemény, erősen lökött vo
nással.
Martellin, főképen kovasavas káliumból (95%)
álló mesterséges trágya, kedvező hatással van a
dohánylevelek finomságára és éghetösógóre, tehát
specifikus dohánytrágya. A M. folyadék és só
alakjában kerül forgalomba, utóbbiból kataszt.
holdanként 200 kg.-ot alkalmaznak, a folyékony
M. pedig a 3—4 hetes dohánypalánták öntözésére
szolgál; a higitott M.-ből minden tőhöz 60 gr.
szükséges.
Martello-torony, Olaszország és Anglia tenger
partján használt 30 láb magas, 33—35 láb át
mérőjű kerek torony, amelynek belső helyiségei
boltozottak s tetején 1—3 ágyú számára löveg
pad volt készítve. Rendesen két emeletnyire volt
építve, a felsőben az őr lakott, az alsóban helyez
ték el a lőszert s más szükségletet. A felsorolt
Martel de Janville (ejtsd: martel dö isanvil) grófné, helyiségeken kívül volt még kútja v. ciszternája
is. A bejárat oltalmazására az ajtó felett masifrancia írónő, 1. Gyp.
Martell, 1. Károly, Anjou (Sánta) Károly ná kulit (1. Máchicoulis) alkalmaztak. Nevét ama tor
polyi trónörökös és Mária magyar hercegnő fia, nyoktól vette, amelyeket V. Károly Szárdinia és
1271. született. De la Porrest István felügyelete Korzika sziget partjai védelmére emeltetett.
alatt növekedett. Mivel atyja, a nápolyi helytartó,
Martell-völgy Y.Mortell-völgy, az Adige jobb
az aragoniaiak fogságába esett, nagyatyja, I. Ká oldali mellékvölgye Meran tiroli kerületi kapitány
roly király pedig 1285 jan. 6. elhunyt, II. Károly ságban, a Cevedale- és Ortler-csoport nagyszerű
fogságának idejében a kiskorú M. nevében anyja, gleccsereivel.
Mária királyné vette át a kormányt. M. íflenienMártély, Hódmező-Vásárhelyheztartozó puszta
tinával, Habsburg Rudolf császár leányával, 12S7. Csongrád vm.-ben, (1910) 711 magyarlak., vasút
kelt egybe. E házasságból 1288. született Károly állomás, postaügynöksóg, u. t. Hódmező-Vásár
Eóbert, ki 1308—42-ig Magyarország királya hely.
volt (1. Károly, 1.). II. Károly 1288 okt.-ben öt évi
Martén, falu Arnsberg porosz kerületben, (1910)
raboskodás után visszanyerte szabadságát. Az 11,615 lak. Jelentékeny kőszénbányái, koksz- és
Alfonz aragoniai királlyal kitört háború idején téglagyárai vannak.
fiát, M.-t nevezte ki helytartóul s melléje d'Artois
Martens, 1. Adolf, német mérnök, szül. BackenRóbertet tette régenssé. M. maga is résztvett dorfban 1850 mára 5., megh. Berlinben 1914
az Aragónia ellen való közdelemben. Kalabriai júl. 26. 1879-ben tanár lett a berlini technikai fő
táborozása alatt értesült IV. László haláláról, s iskolán, 1884. a boriim" anyagvizsgáló intézet
arról, hogy szülei a magyar rendek előtt 1290 igazgatójává nevezték ki. A német tudományos
szept. 21. Mária részére követelték a magyar akadémia tagja volt. Az anyagvizsgálat fejlesz
trónt. Mikor azonban III. András (1. o.) trónja tése terén eredményesen működött; ő volt a me
megszilárdult, Mária 1292 jan. 6. Aixben lemon tallográfia megalapítója Németországban. Fődott fia, M. javára s a pápa beleegyezését is ki munkája: Handbuch der Materialienkunde för
nyervén, M. jún.-tól fogva Magyarország kirá den Maschinenbau (Berlin 1898) s 1884 óta szer
lyának nevezte magát. Dalmát- és Tótországban kesztője volt a Mitteilungen aus den Technischen
pártot szervezvén, híveit élelmiszerekkel s pénz Versuchsanstalten c. folyóiratnak.
zel gyakran segítette, de sereget sohasem küldött.
2. M-, Eduárd von, német zoológus,szül. Stutt
II. Károly végre 1294. visszatérvén Francia gartban 1831 ápr. 18., megh. Btrlinben 1904 aug/
országból, hol 5 év óta tartózkodott, M. a leg 14.1859-ben őr, 1887. másodigazgató lett a ber
nagyobb fénnyel fogadta ós átadta neki Nápoly lini zoológiai múzeumban. Egyúttal a berlini
kormányát. Ez időtől fogva M., kit firenzei új egyetemen mint rendk. tanár működött. 1860—
ismerőse, Dante a Paradicsomban oly rokonszen 1862-ig résztvett a keletázsiai kir. porosz expedivesen szólaltatott meg, nagyobb tevékenységet oióban és megírta az expedíció eredményeiről ki
fejtett ki a magyar ügyben. II. Károly ismét adott munka (Berlin 1865—76, 2 köt.) zoológiai
Franciaországba távozván, 1295 febr. 11. újból részét. Egyéb müvei: Über vorderasiatisciie KonM. Károlyra bizta Nápoly kormányát. A kor chyiíen (Cassel 1874); Die Weich- und Schaltiere>
mányzó azonban (némelyek szerint ostyával meg (Prag 1883); Konchiologische Mitteilungen (u. ot
mérgeztetve) már aug. 19. táján elhunyt, s még | 1880-89, 3 köt).
Martabáni firnisz, 1. Melanorrhoea.
Martalékjog, háborúban az ellenséges vagyon
elkobzásának joga.
Martalja (azelőtt: Motyók), kisk. Zólyom vm.
beszterczebányai j.-ban, (1910) 599 tót lak., posta
hivatal ; u. t. Beszterczebánya.
Martalóc a. m. rabló, a török szolgálatában
álló keresztény zsoldosok, kiket a török rendesen
csak várőrizetre használt, s akik sokat sanyar
gatták a közeli magyar helységeket.
Mártana, sziget, 1. Bolsena.
Mártás, rendesen a hús híg körítése, de adjuk
előételekhez is. Mártást készíthetünk gyümöl
csökből, pl. alma-, ribiszke-, pöszméte- stb. M., fű
szeres növényi anyagokból, mint kapri, kapor,
torma, paradicsom, van továbbá cékla-, burgonya-,
szardella-, gomba- stb. M., melyekkel az étlapot
változatossá tehetjük.
Martéau (ojtsd: mártó), Henry, hegedűművész,
szül. 1874 mára 31. Reimsban. Léonard és Garcius tanítványa volt Parisban. 1900-ban a genfi
konzervatórium, 1908. a berlini Hochschule ta
nára, Joachim utódja lett. Több ízben rendkívüli
sikerrel hangversenyezett Budapesten. Számos
kamarazeneművet és hegedüdarabot Irt és egy
karművet: La voix de Jeanne d' Arc (1900).
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3. M, Frédéric de, orosz nemzetközi jogász és
publicista, szül. Pernauban(Livland) 1845 aug. 27.,
megh. Walkban (Livland) 1909 jún. 20.1873-ban
rendes tanár lett a szentpétervári egyetemen.
1874-ben Gorcsakov mellé osztották be jogi ta
nácsadónak. 1891-ben választott bíró volt az
angol-francia New-Foundland-kérdósben. Orosz
országot számos nemzetközi értekezleten képvi
selte, a hágai békeértekezleten is. Nagyrészt orosz
nyelven megjelent munkái: A magántulajdon a
háhorúban (Szent-Pétervár 1869); A konzuli in
tézmény és a konzuli bíráskodás a keleten (u. o.
1873; németül Berlin 1874); Recueil des traités
et conventions conclus par la Russie avec les
puissances étrangéres (u. o. 1874—1902, 1—13
köt.); A brüsszeli értekezlet és az 1877—78-iki
keleti háború (u. o. 1878); A müveit nemzetek
nemzetközi joga (előbb oroszul; németül Berlin
1884—85, 2 köt.; franciául Paris 1887—88, 3
köt., ez a főmunkája); La Russie et l'Angleterre
en Asie centrale (Bruxelles 1819, oroszul, németül
és angolul is megjelent); La question égyptienne
(u. o. 1882); Le conflit de la Russie avec la Chine
(u. o. 1881, oroszul és németül is megjelent); La
conférence africaine de Berlin et la politique coloniale des Etats modernes (u. o. 1887).
4. M., Georg Friedrich von, német diplomata
és publicista, szül. Hamburgban 1756 febr. 22.,
megh.Majna-Frankfurtban 1821 febr. 21.1783-ban
egyetemi tanár lett Göttingenben, 1808—13-ig
államtanácsos volt a vesztfáliai királyságban és
1810-től az államtanács pénzügyi osztályának az
elnöke is. 1814-ben a hannoveri király kabinet
tanácsossá, 1816. szövetségi tanácsi követté ne
vezte ki. Főmunkája: Recueil des traités (Göttingen 1791—1801, 7 köt. és 4 pótköt. 1802—
1808), amelyet később mások folytattak. Folyta
tásai a Nouveau recueil (u. o. 1817—42, 16 köt.)
és a Nouveaux suppléments (u. o. 1839—43, 3
köt. és 2 köt. tárgymutató) Kari M., Saalfeld
- és Murhardtól, továbbá Murliardtól a Nouveau
recueil général des traités, amelyet viszont Pinhas,
Samwer és Hopf folytattak (u. o. 1840—75, 20
köt., tárgymutatóval 1874-ig; 2. sorozat u. o.
1876-86,10 köt), a 11. kötettel (1887-től) pedig
- Störk. Egyéb munkái: Précis du droit des gens
modernes de l'Europe (1789, többször kiadták):
Erzáhlungen merkwürdiger Falle des neuern
europáischen Völkerrechts (u. o. 1800—1802, 2
köt.); Cours diplomatique (Berlin 1801, 3 kötet);
Grundriss einer diplomatischen Geschichte der
europáischen Staatshándel und Friedensschlüsse
seit dem Ende des 15. Jahrhunderts (u. o. 1807).
ö.M.,Karlvon, weimari miniszter, M- 4- unoka
öccse, szül. Majna-Frankfurtban 1790., meghalt
Drezdában 1863 márc. 28. Munkái: Manuel dip
lomatique (Leipzig 1823), mely Guide diploma
tique c. alatt több új kiadást ért; Causes célébres
du droit des gens (u. o. 1827, 2 köt.) és Nouvelles
causes célébres (u. o. 1843, 2 köt.), melyeket ké
sőbb is kiadtak; Recueil manuel et pratique des
traités (u. o. 1846-57. 7 köt., Gépeken folytatta,
1885-88).
6. M., Kürt, német regényíró, szül. Lipcsében
1870 júl. 21. Tanulmányai végeztével 1893. a
birói pályára lépett, de 1896 óte teljesen az iro
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dalomnak szenteli életét. Jelentősebb művei:
Sinkende Selrwimmer (1892); Die gehetzten Seelen
(1897); Román aus der Decadence (1898); Die
Vollendung (1902); Kaspar Hauser (dráma, 1903):
Katastrophen (1905); Kreislauf der Liebe (1906);
Der Freudenmeister. Komödie (1907); Litteratur
in Deutschland. Bssays (1910); Deutschland marschiert (regény, 1913); Pia (regény, 1913); Verse
(1914); Hier und Drüben (regény, 1914).
Martensen, Hans Lassen, dán evang. teológus
és püspök, szül. Flensburgban 1808 aug. 19., megh.
Kopenhágában 1884 febr. 4.1839-ben kopenhágai
teológiai tanár, majd 1854. Seeland püspöke lett.
Kitűnő templomi szónok s korunk egyik legkivá
lóbb pozitiv közvetítő dogmatikusa volt. Művei
közül, melyek jobbára a dán eredetiből német, an
gol és svéd nyelvekre is le vannak fordítva, a leg
nevezetesebbek: Erkölcsbölcseleti rendszer alap
vonalai (1841, magy. ford. Haberern J. és Molnár
A., Pest 1864); Die christliche Dogmatik (4. Mad.
Leipzig 1897); Die christliche Ethik (5. kiad. Ber
lin 1894); Aus meinem Lében (2. kiad., u. o. 1891).
Martens-féle karcolópróba, 1. Keménység.
Martensit, 1. Edzés ós Metallográfia.
M a r t e s (állat), 1. Zibellina.
Martfalva (azelőtt: Gzermura), kisk. Arad
vm. nagyhalmágyi j.-ban, (1910) 422 oláh lak.;
u. p. és u. t. Nagyhalmágy.
Martfű, Tiszaföldvárhoz tartozó puszta JászNagykun-Szolnok vm. tiszai alsó j.-ban, (1910)
762 magyar lak., vasútállomás s ugyanott postaés táviróhivatal.
Martha, nőnév, 1. Márta.
Martna, Jules, francia nyelvész, szül. Strassburgban 1853. A párisi Facultó des lettres tanára.
Nálunk La langue étrusque (1913) című vaskos
könyvével vált híressé, amelyben azt próbálja
bebizonyítani, hogy az etruszk nyelv a finn-ugor
nyelvcsaládba tartozik. Bizonyítási módszere
azonban teljesen tudománytalan s eredményei
elfogadhatatlanok.
Martha's Vineyard (ejtsd: —Yinnjerd), Massachusetts északamerikai államhoz tartozó 2sziget a
Buzzard-öböltől DK.-re, területe 260 km , (1910)
4,600 lak., halászat és élénk idegenforgalom.
Fürdőhelyei (Cottage Coty, Edgartown, Katama)
látogatottak. A methodistáknak szép birtokaik
és nyaralóik vannak itt, ahol évente látogatott
methodista szentgyakorlatokat tartanak.
M a r t i a l i s (Mars-tói) a. m. harcias, a háborúra
vonatkozó; továbbá a Martialis költő modorában
irott dolog. — M. a gyógyszerészeiben a. m. vas
tartalmú. Medicamenta martialia, vastartalmú
szerek; aqua M., vastartalmú víz.
Martialis, Marcus Válerius, római epigrammaköltő a spanyol Bilbilis-ből Kr. u. 40-103.24 éves
korában Rómába ment ügyvédkedni, de csakha
mar abbahagyta és előkelő házak kliensévé sze
gődött. Hízelgő verseivel Titus és Domitianus
császárok kegyét is megnyerte, úgy hogy tribunus
militum é3 lovag lett belőle, de azért nem tudott
boldogulni, 98-ban Nerva alatt visszatért szülő
földjére, hol a gazdag és művelt Marcella gond
talan életet biztosított neki. 15 könyvre terjedő
epigrammái e műfaj legnépszerűbb mesterévé
avatták. Ezekben kora társadalmi életét pikáns
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sziliekkel, találó ólecel, eleven képzelettel, de er
Martigny (ejtsd: martinyi), Joseph Alexandre,
kölcsi komolyság és érzés nélkül rajzolja. Világ francia archeológus, sztiLSauvernyben (Ain) 1808
irodalmi hatása rendkívül nagy. Kiadta Fried- ápr. 22., megh. Bágó-le-Chátelben 1880 aug. 18.
lánder (Leipzig 1886., német kommentárral), 1832-ben pappá szentelték. Kanonok volt BelleyLindsay 1903. Magyarra többen fordítottak egyes ben. Nagy érdemeket szerzett a keresztény ar
darabokat, így P. Thewrevk Emil, ifj. Reményi cheológiakörül. Főbb művei : Étudearchéologique
Ede.
sur l'agneau et le bon pasteur (1860); Dictionnaire
des antiquités chrótiennes (1865, 2. kiad. 1877)
Martialis törvény, 1. Hadi büntetőjog.
Martial law (ang., ejtsd: mársei ló), általában stb. Sajtó alá rendezte Rossi: Bolletino di archeo
oly kivételes állapot, midőn az ostromállapot ki lógia crist. francia kiadását (1863).
Martijanec, adó- és pk. Várasd vm. ludbregi
hirdetésével minden polgári jog megszűnik; ez
Angliában soha sem fordulhat elő; továbbá az an j.-ban, (1910) 1320 horvát lak., postaügynökség,
gol kormány ama joga, hogy erőszakot erőszakkal u. t. Ludbreg.
toroljon meg, ha az a közbiztonságot fenyegeti;
Martikeszeg, 1. Marcihal.
nem más, mint ama jogi elv alkalmazása, hogy
Marti lapu (növ.), 1. Tussilago.
a veszélyben az erőszak is használható. Elvileg
Martin, adók. Verőcze vm. nasicei j.-ban. (1910)
el van fogadva, hogy zendülés esetén is a fegy 412 horvát lak.: u. p. ós u. t. Nasicz (Nasice).
veres erőnek csak a Eiot Act felolvasása után
Martin Lajos, matematikus, szül. Budapesten
van joga közbelépni. L. még Ostromállapot és 1827 febr. 30., megh. Kolozsvárt 1897 márc. 4.
Rógiönítélő eljárás.
1861 dec. 20. a M. T. Akadémia levelező tagja,
1872 szept. 29. a kolozsvári egyetemen a felsőbb
Martianus Capella, római író, 1. Gapélla, 2.
Martié (ejtsd: —ics), Grga, horvát epikus, szül. mennyiségtan tanára lett, 1895—96-ig az egye
1822. Posusjében (Hercegovina), megh. Kresevón tem rektora volt. Számos szakjába vágó művet Irt.
1905 aug. 30-án. Gimnáziumi tanulmányait Pozse- 1893-ban szabadalmat nyert a lebegő kerék tanul
gán és Zágrábban, a teológiát pedig Székesfehér mányára s azóta a kormányozható léghajó ter
várt végezte. 1850-ben sarajevói plébános volt. vezésével nagy kedvvel foglalkozott.
Politikai szerepet is játszott és az osztrák-magyar
Martin, l.August, német nőorvos, szül. Jenában
okkupáció előkészítésében neki is nagy része volt. 1847 júl. 14.1899 óta a greifswaldi egyetemen a
A délszláv népköltészet modorában Osvetnici ginekológia tanára. Több kitűnő módszerrel gaz
(Bosszúállók) cim alatt hét eposzt irt, melyekben dagította a nőgyógyászati mütéttant, sokat foglal
megénekelte a boszniai s montenegrói kereszté kozott a tubák, myomák operálásával. Nagyobb
nyek küzdelmeit és hőstetteit a XIX. sz.-ban munkái: Diagnostik d. Bauchgeschwülste (1903);
Bosznia-Hercegovina okkupációjáig. Azonkívül Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten
a rigómezei ütközetről szóló népdalokat eposzi (Wien, 4. kiad. 1893). Sángorrel ós Rosthornnal
egységbe összeolvasztotta.
együtt kiadta a Monatsschrift für Geburtshllfo
Martichora, mesés állat, Ahriman teremt und Gynákologie c. folyóiratot.
ménye, oroszlán testtel, emberi arcczal, szarvas
2. M., Ernst, német filológus, szül. Jenában1
lábbal, sasszárnyakkal, skorpiófulánkkal. Perse- 1841 máj. 5., megh. Strassburgban 1910 aug.
polis falain látható ábrázolva, rendesen harcban 13.1868-ban freiburgi, 1874. prágai, 1877. strassáll a királlyal, akinek kötelessége lenne, hogy burgi egyetemi tanár. Germán és román filoló
minden gonoszságot üldözzön.
giával foglalkozott, s ó-francia meg ó-német szö
Martignac (ejtsd: martinyak), Jean Baptiste vegeket (Alpharts Tod, Dietrichs Flucht, RabenGage, vicomte de, francia államférfiú, szül. Bor- schlacht (1866); Guillaume Le Besant de Dieu
dea'uxban 1776., megh. 1832 márc. 3. 1821 óta (1869); Kudrun (1872); Reinaert (1874); Parzival
mint a képviselökamara tagja nagy szónoki undTiturel (1900-03) adott ki. Önálló müvei:
készségével tűnt ki. 1828-ban mint belügyminisz Mittelhochdeutsche Grammatik (1865); ZurGralster mérsékeltebb irányba akarta terelni X. Ká sage (1880). Bővített kiadásban átdolgozta Waroly abszolisztikus politikáját. Azonban már a ckernagel; Geschichte der deutschen Literatur
következő évben visszalépett. A júliusi forrada (1894) e. müvét és Lienharttal együtt adott ki
lom után X. Károly védelmére kelt és Polignac egy Wörterbuch der elsássischen Mundarten
miniszterelnököt hivatalosan is védte az ellene (Strassburg 1899) c. müvet.
3. M. Konrád, paderborni püspök, szül. Geisindított politikai perben. Halála után jelent meg
munkája: Essai historique sur la Révolution marban (Eichsfeld) 1812 máj. 18., megh. Mont-Std'Espagne et sur l'intervention de 1823 (Paris Guibertben (Belgium) 1879 júl. 16. Pappá szentel
ték 1836. Igazgató volt a wipperfürthi progim1832, 3 köt.).
Martigny (ejtsd: martinyi), 1. M.-la- Ville, M. járás náziumban,1840. hittanár Kölnben, 1844. teológiai
székhelye Vallis svájci kantonban a Rhone és tanára bonni egyetemen. 1856-ban paderborni püs
Dranse összefolyásánál, vasút mellett, d9io)2664 pökké választotta a káptalan. Mint püspök szavai
lak., turistaforgalommal. Octodurum néven a val és irataival fáradhatatlan munkásságot fejtett
rómaiaknak fontos katonai állomása volt. — 2. ki a kat. hit emelése körül, különösen protestánsok
M.-le-Bourg, 2 km.-re az előbbitől a Dranse mel lakta helyeken; íiárvaházat, számos új plébániát
lett, (íoio) 1753 lak., a kitűnő Coquempey és La- (misszió-állomásokat) alapított, templomokat épít
marque borok termőhelye. Amfiteátrum romjai tetett stb. Irataiban arra törekedett, hogy a pro
val. — 3. M.-Comlie, a Chamonix-völgybe és testánsokat a kat. egyházba visszatérítse. Részt
a Szt.-Bernátra vezető utak szétágazásánál, (1910) vett a vatikáni zsinaton, amelynek egyik hatá
rozata az ő tollából ered. A német kultúrharcnak
1260 lak. .
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M. volt első áldozata. 1874 aug. 4. elfogták, a, Martin (ejtsd: martéi), 1. Bon Louis Henri, fran
paderborni börtönbe zárták, püspöki hivataláról cia történetíró, szül. St. Quentinben 1810 febr.
1875 jan. 5. államilag letétinek jelentették ki és 20., megh. Parisban 1883 dec. 14. A Sorbonne
jan. 19. Weselbe szállították, ahonnan aug. 4. I tanára volt 1848 óta. Főműve: Histoire de Francé
sikerült neki menekülnie, minek következtében (4. kiad. Paris 1855—60,17 köt.) ós Histoire de la
aug. 15. porosz állampolgárságát ítéletileg elvesz Francé moderné (2. kiad., 5 köt. u. o. 1878—85).
tette. Rövid ideig Neuburgban (Hollandia) tartóz
2. M-, Henri, francia festő, szül. Touiouseban
kodott, innen porosz nyomás következtében szám 1860 aug. 5. J. P. Laurens tanítványa ós első
űzetve, Mont-St.-Guibertbe ment, hol a Német nagyobb képét (Paolo Malatesta és Francesca
országból kiűzött ú. n. keresztény szeretet nő da Rimini a pokolban) ennek a modorában fes
véreinél mint káplán működött. Művei számo tette. Később Puvis de Chavannes eszményítő irá
sak : Ein bischöfliehes Wort an die Protestanten nyához csatlakozott: Szövetségi ünnep (a touDeutschlands (1864); Ein zweites Wort etc. louse-i múzeumban); Az ember az erény és bűn
(1866); Die Arbeiten des vatikanischen Con- válaszútján; Clómence Isaure látomása; Az év
eils (1873); Vatieani oonsilii documentorum col- szakok (a toulousoi kapitóliumban); A munka (a
lectio; Lehrbuch der katholischen Religion für marseillei takarékpénztárban) stb. Újabbi müvei
höhere Lehranstalten (15. kiadás Mainz 1873, 2 az ú. n.pontozó (pointiUista) eljárással készültek s
kötet; magy. ford. Mester István, Eger); Lehr ez nagyban fokozza azoknak világítóerejét.
buch der katholischen Morál; Die Wissenschaf t
Martinac, adók. Belovár-Körös vm. belovári
von den göttlichen Dingen; Die christliche und (bjelovari) j.-ban, (1910) 383 horvát lak.; u. p.
die Zivilehe; Katechismus des römischkatolischen Ivanska, u. t. Cazma.
Kirchenrechts; Unsere gegenwártige Pflicht;
Martin-acél, 1. Vas.
Kanzelvortráge (6 kötet) stb.
Martina franca, város Lecce olasz tartomány
4. M., Luis, Jézus társ. generális, szül. Melgar- ban, (i9ii) 24,786 lak., olaj- és selyemtermelés,
ban 1846 aug. 19., megh. Rómában 1906 ápr. 18. kőbányák..
A Jézus társaságába lépett 1864. Teológiai tanár
Martinéi, adók. és pk. Szerem vm. mitrovicai
volt Poyanneben (Franciaország), azután Sala- j.-ban. (i9io) 4369 szerb lak.; vasútállomás távíró
mancában (1881 óta u. i. rektor is.) Később a val, postahivatal.
kasztiliai rend tartományfőnöke. 1891-ben AnMartineau (ejtsd:—nó), 1. Harriet, angol írónő,
derledy generális helytartójává (vikárius) nevezte szül. Norwiehban 1802 jún. 12., megh. Amblesideki. 1892 okt. 2. a Jézus társaság generálisává ben 1876 jún. 27. Beutazta Amerikát és a Keletet,
választották. Kiváló érdemei vannak a társa írt regényeket, leíró és oktató müveket. Legjobb
ság történetének megírása körül. 1895-ben át regénye a Deerbrook (1839). Főműve az Illustrahelyezte a generális székhelyét Piesoléból ismét tions ofPoliticalEconomy (1845), melyben Malthus
Rómába.
tanait népszerűsítette. Lefordította Comte Philo5. M., Paul, német anatómus, a giesseni egye sophie positive-ját. Nagyon elterjedt munkái még:
temen az állatanatómia ny. r. tanára, szül. Stutt Society in America (1837); Eastern Life, Pást and
gartban 1861 márc. 15. Legnagyobb müve: Lehr Present (1848).
buch d. Anatomie d. Haustiere (2 köt. 1913; 2.
2. M-, James, angol filozófus, M. 1. testvér
kiad., 3 köt. 1914).
öccse, szül. Norwiehban 1805 ápr. 21., megh. Lon
6. M., Rudolf, német antropológus, szül. 1864 donban 1900 jan. 11. A legjelesebb angol vallás
júl. 1. Zürichben. 1891-ben Zürichben az antropo bölcselők közé tartozik. Legjobb művei: Rationale
lógia magántanára, 1905. ny. r. tanára s az antro of religious inquiry (1836); Endeavours after the
pológiai intézet igazgatója lett. Nagyobb utazást Christian life (18-43); A study of Spinoza (1882);
tett Egyiptomban, Ceylonban, Birniában ós Hátsó- Types of ethical theory (1885, 2 k.); A study of
Indiában. A szomatikus antropológia egyik leg religion (1888); The seat of authority in religion
kiválóbb munkása. Különösen nagy érdemeket (1890); Essays, reviews and addresses (1891,
szerzett a modern antropometria kifejlesztésében 4 k.). V. ö. I. E. Carpenter, James M.'s Theoíogian
s több fontos mérőeszköz feltalálása az ö nevéhez and teacher( 1905); Unton, Dr. M.'s philosophy
fűződik. Főműve: Lehrbuch der Anthropologie (1905).
(Jena 1914). Egyéb munkái: Zur physischen An
Martinelli, 1. olasz származású osztrák építész
thropologie der Peuerlánder (1893); Altpatago- család. Nevezetesebb tagjai: M- Domenico (1650—
nische Schádel (1896); Anthropometrisches In- 1718). Rómában tanult és ott utóbb az Academia
strumentarium (1899); Wandtaf ein für den Unter- di S. Luca építészeti tanára volt. Több helyütt
richt in Anthropologie etc. (1900); Anthropologie dolgozott Németországban, így Mannheimban, de
als Wissenschaft und Lehrf ach (1901); Dielnland- főleg Bécsben, ahol a Liechtenstein-család hit
stámme der Malaiischen Halbinsel (Jena 1905); bizományi és kerti palotáinak építését egészben
System der physischen Anthropologie (1907).
v. részben neki tulajdonítják. — Fiai: M. Anton
7. M., Tlieodore, sir, angol író, szül. Edinburg- Erliard (1684—1747 szept. 15.), leginkább szintén
ban 1816 szept. 16., megh. Bryntysilioban*(Wales) Bécsben működött, ahol a Karlskirchének építés
1909 aug. 18. Bon Gaultier álnéven írt külön vezetője volt ós az Orsolya-apácák kolostorát is
böző folyóiratokba. Aytounnal együtt kiadta a építette. Nevezetes alkotása a rokkantak nagy
Book of ballads c. gyűjteményes munkát (14. kiad. szabású palotája (utóbb Károly-kaszárnya, ma
1884). Főművei: Life of his Royal Highness the központi városház) Budapesten, amelyet III. Ká
Prince Consort (1874—80, 5 köt.); Queen Vic- roly megbízásából épített (befej. 1728). — M.
Johann Baptist (1701 febr. 8.—1757 jún. 24.),
toria as I knew her (1908).
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Ausztrián kívül állítólag Magyarországban és
Erdélyben is dolgozott.
2. M., Ludwig, német színész, szül. Bécsben
1833 aug. 9., megh. Gleichenbergben 1913 jún. 13.
Eleinte festőnek készült, 1856. lépett először szinpadra Innsbruckban, nagy sikerrel. Játszott Mün
chenben, Grácban, Prágában, de legtöbbet Bécs
ben, hol a Theater an der Wien, a Karl-Theater,
majd 1889-1908 között a Volkstheater főrende
zője és jellemszinésze volt. Humora és komikai
ereje közkedveltté tette. Kora íróival, különösen
Anzengruberrel szoros összeköttetést tartott.
Martinesd, kisk. Hunyad vm.szászvárosi j.-han,
(i9io) 418 oláh lak.; u. p. Ijozsád, u. t. Szász
város.
Martinez Campos, Arsenio, spanyol államfér
fiú és hadvezér, szül. 1834, megh. Zarauzban
1900 szept. 23. A spanyol hadseregbe lépve 1859.
Marokkóban, 1864—70-ig pedig Kuba szigetén
harcolt. Hazatérve a karlisták ellen harcolt s fő
része volt abban, hogy a hadsereg 1875 dec. XII.
Alfonzt kiáltotta ki királynak. 1876 márc. vég
leg leverte a karlista felkelést, azután Kuba szi
getére ment, hol engedményekkel csendesítette le
az új lázadást. 1879-ben rövid ideig miniszter
elnök volt, majd 1881—83-ig hadügyminiszter.
1887-ben Madrid, 1889 pedig Katalónia főkormáuyzója lett. 1893 nov. a kabilokat verte le Ma
rokkóban. 1895-ben a kubai felkelés leverésére
küldték, de mivel nem sok eredményt ért el, 1896
jan. visszahívták. 1899 óta a szenátus elnöke
volt.
Martinez de la Rosa, Francisco, spanyol ál
lamférfiú és költő, szül. Granadában 1789 márc
10., megh. Madridban 1862 febr. 7. Már 19 éves
korában a granadai egyetemen a filozófia tanára
lett. 1813-ban szülővárosa képviselővé választotta
s mint az 1812-iki alkotmány védője fogságot
szenvedett, azután Afrikába száműzetésbe került,
ahol Monayma c. szomorújátékát Irta. 1820-ban
visszatért Madridba és miniszterelnök lett, de
1823., amikor a franciák bevonultak Spanyolor
szágba, a nép dühe elől VII. Ferdinánd száműze
tésbe küldte s M. nyolc évet Parisban töltött. Ez
idő alatt adta ki Obras literarias-ait (6 kötet, Paris
1827—33). 1830-ban visszatérhetett Madridba.
Ismételten volt miniszterelnök, külügyminiszter
s közben követ Parisban és Bómában. írásait a
stíl választékossága és tisztasága jellemzi. Költői
müvei közt legbecsesebbek Edipo c. tragédiája, La
conjuracion de Venecia c. drámája és La nina en
casa y la madre en la mascara c. vígjátéka.
Összes műveit 1844—45. adták ki (5 kötet) Paris
ban.
Martingale (ejtsd: martengai), a ló fejtartását
szabályozó szíj, mellyel magas fejtüzés esetében
az ú. n. csillagvizsgáló lovak fejét le lehet húzatni.
Martini, 1. Ferdinando, olasz író és állam
férfiú, szül. Monsummanóban 1841 júl. 30. Atyja,
Vincenzo, szinmüiró volt. Ö maga költő, dráma
író, műbíráló, ékes tollú elbeszélő, ki Giolitti mi
nisztériumában 1892—93-ig közoktatásügyi mi
niszter, 1897—1907-ig pedig az eritreai olasz gyar
mat polgári kormányzója volt. 1914 márc. gyar
matügyi miniszter lett. Nevezetesebb munkái:
Chi sa il giuoco, non lo insegni (1871); La Mar-
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chesa (1876); Nell'Afriea italiana (1891) és La
Vipera (vígj. 1894). Hosszabb ideig volt a FanfuÜa della Domenica szerkesztője.
2. M., Giambattista, Padre Martini néven is
mert olasz zenetudós és zeneszerző, szül. Bolo
gnában 1706 ápr. 24., megh. u. o. 1784 oki 3.
1729-ben pappá szentelték föl. Híres volt mint
tanár, zeneszerző és tudós. Ma is nagy becsülés
ben áll kontrapunktikai tankönyve : Saggio fondamentale pratico di contrappunto sopra il cantoflrmo (Bologna 1774—76, 2 köt.). Befejezetlenül
maradt Storia della musica-ja (1757—1781, 3
köt.), amely a későbbi kutatások kiinduló pont
jául szolgált. V. ö. Parisini, Della vita e delle
opere del Padre M. (Bologna 1887); L. Busi, El
Padre G. M. musicista-letterato (u. o. 1891).
3. M., Kari Anion, jogtudós, tiroli német csa
ládból, szül. 1726., megh. 1800-ban. 1753-ban a
nagyszombati egyetemre a természetjog és az
institúciók tanárává novezték ki. Majd Bécsbe
került mint a tanulmányi ügyek vezetője, később
pedig ott a jogi törvényhozási bizottság elnöke és
a legfőbb ítélőszék másodelnöke lett. Erdemeiért
bárói címet kapott. Főműve: Positiones de loge
naturali, amelyet többen kommentáltak (Dénes
Samu, M. Természettörvényeiről való állításai
nak magyarázata, Bécs 1792 ; Brezanóczy Ádám,
Explanatio juris naturális et politici, Pozsony
1792-96, 2. kiad. Pest 1824; Ujfalusy János, A
természeti hármas törvény, 1. rész, Pest 1825) és
amelyet az 1777-iki tanulmányi rendtartás min
den kir. jogi iskolában tankönyvül írt elő és az
is maradt 1848-ig. Munkájában az akkor uralko
dott Wolf-féle iskolához csatlakozott. Egyéb
munkái: Positiones de jure civitatis ; Ordo his
tóriáé juris civilis (Bécs 1754, 4. kiad. 1779).
4. M., Kari Wilhelm, lovag, magyarországi
születésű német író, szül. Lúgoson 1821 júl. 11.,
megh. a Bécs melletti Badenben 1885 jún. 22.
Iskoláit Temesvárt ós Bécsben járta s ezek vé
geztével Karánsebesen kadetiskolai tanár lett.
Innen 1847. Pestre került és a szabadságharc
alatt a magyar kormány szolgálatába állt; a
szabadságharc lezajlása után Olaszországba ment,
azután Prágában, Grácban, végül Bécsben ólt
mint lapszerkesztő. Bécsbon a Fremdenblattot
szerkesztette. Művei: Bilder aus dem Honvédlében (1851); Pflanzer und Sóidat (Bilder und Gesehichte aus dem Bánat, 2 köt., 1854); Stilleben
eines Grenzoffiziers (1854); Vor hundert Jahren.
Lebens und Sittenbild (2 köt. 1864).
5. M., olasz festő, 1. Simoné.
Martini-Henry-fegyver, 1. Henry-Martinifegyver.
Martinique (ejtsd: martinik), a Kis-Antillák
egyike, francia birtok, az é. sz. 214° 30' és a ny. h.
65° 40' alatt, területe 988 km , vulkáni eredésű
hegysor vonul át rajta, legmagasabb hegye a
Mont Pele (1350 m., 1. o.), melynek 1902 évi ki
törése St. Pierre (1. o.) kikötővárost elpusztította,
M. közepén emelkedik a Carbet (1207 m.), ez és
a Vauclin (505 m.) kialudt vulkánok. Számos öble
van különösen K.-en és D.-en. Nagyobb vizei
a Salée, Makuba és Lézarda. Éghajlata forró,
nedves, pusztító orkánok gyakoriak, európaiakra
igen egészségtelen. Földje termékeny, pálma, áloc
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•és más értékes fákban gazdn g. Pőtermékei a cukor kovinai tábori lelkészi állást, s a távozásra en
nád, maniok, banán, kávé, dohány és hüvelyes gedélyt se kérve, Czernowitzba ment, majd gr.
vetemények. Háziállatai a bevitt európaiak, a Potocky Ignác lengyel főúrral beutazta Európa
szarvasmarhák és juhok száma nagy. Ipara: 15 nagy részét. Időközben természettudományi s
cukorgyára (1910) 15'05 millió frank értékű cukrot matematika művei magukra vonták Van Swietermelt, 63 rumgyára 6-78 millió frank rumot tennek, az udvari tanügyi bizottság elnökének
gyártott, malom- és agyagipara nagy. Lakói, (IQIO) figyelmét, aki 1783. a lembergi akadémián a ter
182.000, nagyobbára négerek és mulattok, kb. mészettan rendes tanárává s a bölcsészeti kar
10,000 fehér ós vagy 30.000 kuli és kinai. A bevi dékánjává tette. 1791-ben II. Lipót udvari ve
tel értéke (1910) 1956, a kivitelé 27'59 millió frank. gyésszé és cs. kir. tanácsossá nevezte ki. A ki
M.-ba (1910) 394 hajó érkezett 339.371 tonna tar rály halálával állását megszüntették s azután az
talommal és 395 indult 402,699 tonna tartalom I. Ferenc által részére biztosított 1000 frt évmal. A kivitel Franciaországba irányul. Kábel díjra volt utalva. 1792 szept. 29. szászvárosi
összeköttetései vannak a Nagy-Antillákra ós Per- címzetes apáttá neveztetett ki s a császári kabi
nambucóba. A kormány élén a kinevezett kor-* netiroda külügyi osztályába osztatott be politikai
mányzó áll, egy választott tanáccsal. Katonasága munkálatok teljesítése végett. Új állásában szin
411 főnyi.
Költségvetése (1910) 4'64 és államadós tén nem soká maradhatott. Az udvarnál nem
sága 4-51 millió frank. A kormány székhelye Port olyan szellem uralkodott többé, mint II. József
de Franco (1. 0.), egyéb nagyobb városai: La Tri- és II. Lipót idejében. I. Ferenc a sajtószabadság
nité, Lamentin és Maimba. — A sziget fölfedezője megszorításával igyekezett gátat vetni a forra
1493. Kolumbus volt. 1635-ben alapították rajta a dalmi eszmék terjedésének s a már megjelent
franciák az első gyarmatot és 1675. a francia ko ilynemű művek szerzői ellen nyomozást indított
ronához csatolták. 1762-ben, 1794. és 1808, elfog s elkobozta M. három művét, melyek névtelenül
lalták az angolok, de mindannyiszor visszaadták jelentek meg, s melyeknek szerzőjét ekkor még
a, franciáknak. V. ö. Bei/, Btude sur la colomé de benne nem is gyanították. Elkeseredésében titok
la M. (1881); Garaud, Trois ans á la M. (Paris ban az izgatás terére lépett. Discussio oratoria
1902,6. kiad.); Annuaire de la M.(Fort de Francé, című dolgozatával először is a cenzúrát támadta
meg; egy másik, kéziratban terjesztett nyilt le
•évente).
Martinitz, Jaroslav, gróf, osztrák (cseh) állam vele : Literae ad imperatorem a párisi Moniteur
férfiú, szül. 1582., megh. Prágában 1649 nov. 21. c. lapnak volt szánva s félrevezetés végett GoMint buzgó katolikus csakhamar befolyásos tiszt rani gróf nevét viseli, I. Ferenc és a Habsburg
ségekhez jutott II. Rudolf és Mátyás császárok ház Magyarországon folytatott politikáját veszi
udvarában. 1617-ben karlsteini várgróf és a tíz éles és elítélő bírálat alá. Műveit különösen a
tagú helytartótanács tagja lett. Slavatávál együtt szabadkőművesek és a forradalom eszméivel ro
a cseh protestánsok legnagyobb ellensége volt. konszenvező ú. n. felvilágosodottak (illumináAzért mikor Prágában kitört a forradalom, 1618 tusok) terjesztették, kik már ekkor nagy szám
máj. 23. a Thurn gróftól vezetett protestáns ne mal voltak Magyarországon. Ilyen volt többek
mesek őt, Slavatát és Fabricius titkárt a Hrad- között Gyurkovics Ferenc, a pesti egyetemen a
sin második emeletének ablakából ledobták De politika tanára, aki ez eszmék terjesztése végett
csak könnyen sérült meg és sikerült neki Prágá titkos társaság szervezésén fáradozott s e végett
ból elmenekülnie. 1621-ben grófi rangot kapott, egy forradalmi kátét is szerkesztett. 1793 szept.
igen sok elkobzott jószágot szerzett és új méltó M.-ot is beavatta terveibe s csakhamar ezután
ságokra emelkedett. A M.-család utolsó férfitagja bekövetkezett halála előtt iratait is ráhagyta.
FranzKarl gróf volt (megh. 1789.), kinek leányát Ugyanekkor Parisban a jakobinusok klubja is M.-ot
CfomKarl Joseph gróf vette nőül 1791. s csa szemelte ki a forradalmi eszméket terjesztő ma
gyar titkos társulat megalakítására. M. elfogadta
ládja azóta a Clam-M. nevet viseli.
Martin-kemence (koh.), kovácsvasnak és acél a megbízást s 1794 ápr. megkezdte a tagok tobor
nak nagy tömegekben való gyártására szolgál. zását és pedig először Bécsben. MagyarországonM.
Martin belga mérnök nevét viseli. Ha Siemens két társaságot alakított: a Reformátorok tár
féle regeneratív rendszerű gázkemencével kap saságát elszegényedett mágnásokból s nemesek
csolják össze, ami manapság mindenütt így van, ből, kik a nemesi kiváltságok fentartása mellett
köztársaságot akartak létesíteni, a nemesek és
Siemens-Martin kemencének is nevezik.
Martinovici, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, nem nemesek képviselőiből alakítandó két ka
(1910) 593 szerb lak.; u. p. Mali Gradac, u. t. Banski marával ; e köztársaságban adót senki se fizet,
az állami s az elkobzott egyházi vagyon fedezi
Grabovac.
Martinovics Ignác József, politikai író, a ma a kiadásokat; és a Szabadság s egyenlőség társa
gyar jakobinusok vezére, szül. Pesten rác ere ságát, a forradalmi eszméknek teljes mértékben
detű családból 1755 júl. 20., lefejezték Budán életbeléptetésével. Az egyik elveit a Gyurkovics1795 május 20. A Ferenc-rendbe lépve, 1773 féle káté tartalmazta, a másik számára Az em
ápr. 24. Baján letette a szerzetesi fogadalmakat. ber és a polgár kátéja címen M. maga irt egyet.
1778-ban áldozó pap, 1779. a bölcsészet és meny- E szerint a fő hatalom a nép kezében van, amely
nyiségtan tanára a buda-vízivárosi kolostorban. nek nemcsak joga van eltörülni a királyságot,
A szerzetesi élettel azonban sehogy sem tudott hanem tartozik is azt megcselekedni. A tár
megbarátkozni, s rendtársaival való összeütkö saságba beléptekor minden tagnak esküt kell
zéseit még fokozta az, hogy 1780. Bródba helyez tennie arra, hogy a társaság elveit terjeszti s leg
ték át. Elkeseredésében örömmel fogadta a bu alább két új tagot fog szerezni. A főigaK> •• ••
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szerepét M. vállalta el, a közvetlen kormány szerinte rá, mint elrettentő példára szükség volt.
zás az általa kiszemelt négy igazgató (Laczko- V. ö. Fraknói Vilmos, M. és társai összeeskü
vics, Hajnóczy, Szentmarjai és gr. Sigrai) fel vése (1880); Pulszky Ferenc, M. és társai (Buda
adata volt. Tervük az volt, hogy mihelyt a tagok pesti Szemle 1881); Pauler Gyula: M. (Magyar
száma 250,ÜOO-re szaporodik, a francia forra Szemle 1881); Kossuth Lajos nyilt levele s roá
dalom példájára megkezdik a fennálló társa Fraknói válasza (Századok 1877, 765. és 771.
dalmi rend felforgatását. Csakhogy a szervezke old.); Szirmay Antal, Jacobinorum Hungaricorum
désnél nem jártak el kellő óvatossággal s így tör história 1809, magyar fordításban Kazinczy Fe
tént, hogy alig 3 hónap múlva, mikor még a ma renc jegyzeteivel jelent meg.
gyarországi tagok száma alig volt több 75-nél,
Martins, Joao Pedro Oliveira, portugál író, 1.
gr. Saurau Ferenc egy magántanító feladására Oliveira Martins.
nyomára jött a bécsi összeesküvésnek, aminek
Martinscica (Martinscsicza), község Modruskövetkeztében Bécsben júl. 23. éjjel M. több tár Fiume vm. susaki j.-ban, az ugyanily nevű öböl
sával elfogatott. M. vallomása s egy pesti színész mellett, (1910) 105 horvát és szerb lak., a fiumei
feladása révén pedig aug. 16. Budán elfogták Jtíkötő állami veszteglőintézetével és tengerész
Laczkovicsot, Hajnóczyt, Szentmarjait s aztán kórházzal.
többeket. Az elfogottakat kihallgatásra Bécsbe
Martins Ferry, város Ohio északamerikai ál
kisérték s csak novemberben, 13 vármegye tilta lam Belmout countyjában, az Ohio és vasút mel
kozó feliratára szállították őket Budára. Az ösz- lett, (1910) 9133 lak,, szónbányák,földgázforrások,,
szes foglyok száma az 50-et meghaladta. A ki vas- és gépipar.
rályi táblához s később a Kúriához az 1790. LVI.
Martinska Ves, adók. és pk. Zágráb vm. szi
t.-c. ellenére a kormány külön utasítást küldött, szeid (sisaki) j.-ban, (1910) 1353 horvát lak., posta
mely megszabta a vádeljárást. Az ügyvédeknek ügynökség ; u. t. Sziszek (Sisak).
a periratokat csak az előadó biró lakásán volt
Martinski Vrh, adók. Zágráb vm. károlyvárosi
szabad elolvasni, a kihallgatásnak, szembesítés (karlovaci) j.-ban, (1910) 599 horvát lak.; u. p.
nek a nyilvánosság kizárásával kellett történni. Ribnik, u. t. Károlyváros (Karlovac).
Németh János királyi ügyigazgató mint közvádló
Martinswand, 1113 m. magas sziklafal Zirlnél
a felségsértésről szóló vádlevelet nov. 30. adta Tirolban, Innsbruck közelében, I. Miksa császár
be. 1795 ápr. 20. fejezték be a vizsgálatokat s mellszobrával, melyet 1884. állítottak fel azon a
ezek alapján M.-ot, mint a királyi méltóság és helyen, ahol a császár 1493. vadászat közben el
a közjó ellen irányzott összeesküvésnek fejét, ki tévedvén, életveszélyben forgott.
nek célja volt a királyt a tróntól megfosztani s a
Miirtinus (lat.) a. m. Márton.
népet föllazítani, fő- és jószágvesztésre ítélték.
Martinus Gallus, lengyel krónikás, a XII. sz.
Ezt a hétszemélyes tábla (Kúria) M.-ránézve az elején élt s valószínűleg III. Boleszlav király káp
zal súlyosbította, hogy a négy igazgató halála lánja volt. Müvét: Chronica Polonorum, Pertz
után végeztessék ki. Bz ítéletet máj. 18. hirdették adta ki (Monum. Germaniae Hist, 9. köt.).
ki előtte; ezt követte az egyházi rendről való
Martinuzzi György, 1. Fráter György.
letevés (degradatio). A halálos Ítéletet máj. 20. a
Martir a. m. vértanú (1. 0.).
budai Vérmezőn hajtották végre rajta. A kivég
Martirius, 1143 táján egri püspök, 1150—58.
zés után a két katekizmust, a fölvételi szabályokat esztergomi érsek volt. Hetven falu tizedét aján
s a császárhoz intézett nyilt levelet a vesztőhelyen dékozta káptalanának, hogy a kanonokok illő va
rakott máglyán elégették. A kivégzetteket Budán, csorát kapjanak. A székesegyházban oltárt emelt
a mai új Szt. János-kórház és az Alvinczy-temető a bold. Szűz tiszteletére. 1156. ő szentelte föl a
mellett lévő, róluk úgynevezett Jakobinushalmon brátkai templomot, s megerősítette a garamtemették el. 1914-ben tetemeik föltaláltatván szentbenedeki apátságnak még Szt. Lászlótól
(1. Laczkovics), a székesfőváros elhatározta, hogy adott levelét. Építtetni kezdte a János-lovagok
monumentális emléket állíttat föléjük.
székesfehérvári kolostorát ós a falakat már föl
M.-ra vonatkozólag minden életlrója megegye is rakatta, de meghalt és az építést csak Fruzsina
zik abban, hogy kiváló tehetségű férfi s éles eszű királyné fejezte be.
Martit (ásv.), mágnesvaskőből keletkezett hepolitikus volt, ki tisztán látta a politikai helyzetet
s akinek állításai igazságát az események ké matit, melyet régebben külön ásványfajként ír
sőbbi folyama sokban igazolta; de emellett ön tak le.
magával meghasonlott jellem, kielégíthetetlenül
Martius Miklós, nyomdász, a nagyszombati
nagyravágyó, ki célja elérésében az eszközök te akadémiai nyomda vezetője volt kb. 1686—89-ig.
kintetében nem volt válogatós s elkeseredésében Nagyobb nyomtatványa: Illyés Andrásnak A ke
kész volt bárminő kétségbeesett lépésre; köny- resztyéni Jossagos-Cselekedeteknek es a tekellenyelmü,ideges ember, fizikai bátorság híjával, aki tessegnek gyakorlatossaga című, 1688. megjelent
a pillanatnyi benyomások alatt állott s amidőn műve.
ügyét veszni látta, a kétségbeesésig meghunyász
Martius, Kari Friedrkh Philipp, német bota
kodó. Pulszky a korban, melyben M. élt, találja nikus, szül. Brlangenbon 1794 ápr. 17., megh.
ennek magyarázatát; Kossuth lélektani okokat Münchenben 1868 dec. 13.. Az osztrák és bajor
hoz fel védelmére s vértanúnak tekinti. Az egész kormány szervezte braziliai tudományos kutatás
peres eljárást törvénytelennek nyilvánították, ban (1817—20) részt vévén, több mint 7000 nö
feltótlenül elítélik Deák Ferenc, Pulszky Fe vényfajt gyűjtött és utazását Spix Johann Baprenc ; Pauler törvényesnek tartja, habár az a tisttal, mint útitársával együtt irta le. 1826-ban
magasabb (!) igazságosság kellékeit nélkülözte is; Münchenben a botanika tanára, 1832. a botanikus-
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kort igazgatója lett. Novezetesebb munkái: His a börtönben vissza fogja vonni a zsinat határo
tória naturális palmarum (München 1823—53, 3 zatát. Minthogy a császár semmiképen sem ért
köt. 245tábl.); Iconesplantarumeryptogamicarum vele célt, Kerszonba száműzte, hol 655 szept. 16.
(u. o. 1828—34, 76 tábl.); Die Pflanzen und Thiere meghalt. A római egyí.iz vértanuként tiszteli.
des tropisohen Amerika (u. o. 1831); Legnevezete Emléknapja nov. 12.
sebb müve a Plora Brasiliensis, mely fólió alakban
A következő két pápa helyes neve I. és II. Ma1840 óta Lipcsében jelent meg; halála után foly rinus, de a későbbi pápai névsorokban II. és
tatták Eichler ós Úrban, 1840—1903,15 köt. 3811 III. Márton néven szerepelnek:
táblával.
2. II. M. (882 dec. - 884 máj.) Megválasztatása
Martius-sárga, 1. Dinitronaftolok.
előtt több ízben pápai követként Konstantinápoly
Marton Géza, jogi Író, szül. Lovasberényben ban járt és Photius ellen való erélyes föllépése
(Fejér vm.) 1880 márc. 9. 1907-ben a máramaros- miatt a császár egy hónapig fogságban is tar
szigeti ref. jogakadémián a római jog tanára totta, anélkül, hogy állhatatosságát' megtörte
lett. 1913-ban a budapesti egyetemen a római volna. Mint pápa is tovább folytatta erélyes küz
jogból magántanárrá habilitálták. Munkái: A delmét Photius ellenében, bár más tekintetben
bűncselekmény kriminológiai f'oyahna (Székes igen békülékeny volt. Megemlítendő, hogy meg
fehérvár 1907); A fiirtum mint delictum pri választatása viszályra szolgáltatott okot, amenyvátim (Debreczen 1911).
nyiben II. M. cáréi püspök volt és translatio (át
Márton, szentek: 1.1/., pápa, 1. Jíáríowpápák, 1. helyezés) a pápaválasztásnál addig Eég nem for
— 2. M. bragai (v. bracarai) érsek, szül. Panno dult elő.
niában 520 körül, megh. Prágában 580.550-ben
3. III. M. (942—946). II. Alberich révén jutott
Palesztinából, aholszerzeteslett,Spanyolországba a pápai trónra és azért nagyrészt annak akara
került. Itt apát, azután dumiai püspök, végül tától függött. A tudományok és jó erkölcsök hat
bragai érsek lett. Nagy érdeme van az ariánus hatós pártfogója volt.
svéveknek a kat. egyházba való visszatérítésé
4. IV. M. (1281 fobr. 22. -1285 márc. 28.) Csa
ben. Fenmaradt iratai közül nevezetesek: For ládi néven Simon de Brie. Pápasága alatt ment
mula vitae honestae; De correctione rusticorum; végbe a történelemben szicíliai vecsemye név
De repellenda jactautia, de superbia et exhortatio alatt ismeretes lázadás. Politikája, mely min
humilitatis stb. Emléknapja márc. 20. — 3. M-, denütt a francia érdekeket szolgálta, oka volt a
toursi püspök, szül. a mai Szombathelyen (Saba- pápai tekintély hanyatlásának és meghiúsította
ria), vagy Győr-Szt-Mártonban 316. vagy 317., a görög szakadás megszűnését.
megh. Candosban 397 és 401 között nov. 11.
5. V. M. (1417 nov. 11.-1431 febr. 20.), a
Szülei pogányok voltak. Márton mint 10 éves római Colonna-családból. A konstanzi zsinaton
gyermek megismerkedett a keresztényekkel ós választották pápává, midőn a pápai székért ve
keresztény kivánt lenni, 15 éves korában a ró télkedő XIII. Benedeket letették. Minthogy Róma
mai hadseregbe sorozták. Vitézsége mellett sze ellenséges kezekben volt, M. egy ideig Firenzé
lídségével, szivtisztaságával, a betegek és a sze ben székelt. Csakis 1420. tehette át Rómába
gények iránt való részvétével tűnt ki. Amiens székét. Kormányzási idejét részint ama viszá
város kapujánál télen egy didergő koldusnak pa lyok vették igénybe, melyeket Francia-Angollástja felét adá. Ez irgalmassági cselekedetót ország és Aragóniával kénytelen volt hatalmá
megkeresztelkedése követte 18 éves korában. 20 nak gyakorlása érdekében folytatni, részint pedig
éves korában megvált a katonai pályától és Szt. az a gond, hogy a rendet ós a lerombolt középüle
Hilár, Poitiers püspökének vezetésére bizta ma teket Rómában helyreállítsa. Belső reformokkal
gát, aki öt exorcistává szentelte. Miután hazájá kevésbbé törődött. Mások sürgetésére 1423. Pában anyját a keresztény hitre térítette, honfi viába zsinatot hivott össze, melyet később Sietársainál azonban semmire sem ment, Galünaria nába tett át, végre pedig külső körülmények
szigetén (Genua mellett) remetéskedett. Később ürügyével feloszlatta. A Baselbe összehívott újabb
Poitiersbe ment, ahol a Ligugé kolostort alapí zsinat megnyitása előtt meghalt.
totta 360. 371-ben v. 372. a nép és papság toursi
Márton, 1. főispán, 1. Herendi.
püspökké választották. M. mint püspök is szigorú
2. M. bán, 1. Marán bán.
szerzetesi életet élt. Erős és önálló jellem volt,
Márton, cocJwmi, kapucinus atya, aszketikus
igénytelen egyszerűséggel, nemes emberszeretet népies író és misszionárius, szül. 1634. Cochemtel, megvosztegethetetlen igazságérzettel és ki ben, megh. 1712 szept. 10. Wagháuslban (Bruchtűnő népies szónoki képességgel megáldva. Em sal mellett).
léknapja nov. 11. Ereklyéit gr. Mikes János
Márton, 1. Ferenc, író, 1. Abonyi, 2.
szombathelyi püspök 1913. megszerezte s nagy
2. M. István (mándi), filozófus, szül. Iszka-Szt.ünnepséggel a szombathelyi székesegyházban Györgyön (Fejér vm.) 1760., megh. Pápán 1831. A
helyeztette el. L. még Márton lúdjafelsőbb tudományokat Debreczenben hallgatta.
M&rtonpápák: 1.1. M., szent{<o49—655), szül. Már itt mutatkozott benne a bölcselet iránt való
Todiban. Előbb apokrisiarius volt Konstantiná hajiam s különösen a Wolf-féle bölcseleti tanok
polyban. 6í9-ben választották pápává. 649 okt. kal foglalkozott. Majd Hajdúnánásra ment aka
tartotta az első lateráni zsinatot, amely az ösz- démikus rektornak, hol három évig maradt. 1789
szes monotoleta tévelyeket, főbb képviselőivel nyarán külföldre utazott. A göttingeni egyetemen
egyetemben kárhoztatta. Emiatt II. Constans tizenegy hónapig tanult. Hazajővén, tanár lett
császár 663. mint felségsértőt elfogatta és Kon- es 1790-ben elfoglalta tanszékét Pápán, hogy ott
stantinápolyba vitette, abban a reményben, hogy a nyugati részeknek a többiekkel egyenrangú
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főiskolát szervezzen. Törekvéseit siker koro
názta.. A kollégium megvalósult s a dunántúli
egyházkerület már 1797. elismerhette azt anya
iskolájának s az egyetemes magyar ref. egy
ház 1804. a debreczeni s pataki iskolák test
vériének. M. a belső szervezésről sem feledke
zett meg. Tantervet s a tantervhez könyveket
készített, vagy mással készíttetett. Irt latin nyelv
tanokat és olvasókönyveket, németeket, görögöt,
aztán Scheller után szónoklattant, Kiesewetter
után logikát, Weidler után tiszta geometriát. Mi
kor a teológiát megnyitotta, egymásután irta a
teológiai s kivált filozófiai műveket. A filozófiában
Kant elveit fogadta el s 1795. már az ő szellemében
tartott magyar filozófiai előadásokat. Ösmeretes
az irodalomtörténetből az a harc, melyet M.
kantianizmusafelidézett. A <cRostálgatások» nagy
népszerűséggel támadták M.-t s csakhamar más
támadások is jöttek; M. késett a válasszal s a jó
későre megjelenő felelet is lanyha volt. 1801-ben
a teológiai tudományok tanítását Tóth Ferenc
vette át tőle 8 ettől fogva ő csak filozófiát ós mér
tani tanított. A «Rostálgatások» hatása alatt el
fogulttá lett közvéleményt aztán azzal akarta is
mét megfordítani s a Critica philosophia iránt ked
vezőbbé tenni, hogy a bölcsészetet rendszeres ki
dolgozásban közreadja. Magyarul akarta, de az
egyházkerület 1815. ráparancsolt, hogy tanítson
latinul s így 1820. Bécsben németül adta ki Systema Philosophiae criticae c. nagy munkájának
első kötetét. A második kötetet 1822. akarta sajtó
alá bocsátani, de a bécsi cenzor nem engedte meg.
Ekkép az egész rendszer többi része kéziratban
maradt. Kéziratai közt a metafizika megvan ma
gyarul is. Szintén kézirat maradt Pedagógiája
is, mely hasonlóképen a Kant-féle alapokon áll.
Teológiai munkái közül a Ker. theol. morált
1795. Schmid Vilmos D. J. (Jena 1794) műve
után adta. Másik erkölcstani kézikönyve, a Ke
resztyén morális kis katechismus (Bécs 1817,125
oldal) az egyházkerület megbízásából készült
volna, de az egyházkerület nem fogadta el. Az
elemi iskolák számára is készített 1817. egy Ma
gyar Ábécét, mely szinte túljár a gyermeki
értelmen. Márvány mellszobra a pápai ref. fő
iskolában van.
Irodalom. Egyházi Almanach 1833; Mándi Márton István,
Szabó Károlytól, Pápa 1860; Márton István a nyelvtanítás
ról, Kiss A. dr. Népisk. tanítás története, 304. old. Irodalmi
müveit felsorolja : Uj magyar Athonas 276—77. old.

3. M. József, író, szül.íszkaszentgyörgyön (Fe
jér vm.) 1771 márc. 2., megh. Bécsben 1840 júl.
26. 1806-ban a bécsi császári egyetemen a ma
gyar nyelv s irodalom rendkívüli tanára és a ma
gyar királyi testőrsógnél magyar nyelvoktató
lett s nyelvtudományi munkák, szótárak és nyelv
tanok hosszabb sorozatát adta ki. Az Akadémia
1831. (első) nagygyűlésén tagjává választotta.
Munkái: Német grammatika, ahhoz tartozó né
met olvasókönyvvel és szókönywel (Bécs 1799—
1800, tizenhárom kiadást ért, az utolsó 1840); Né
met-magyar és magyar-német szókönyv (u. o.
1799—1800, újabban'1803—4 s 1807); Praktische
ung. Sprachlehre für Deutsche, sammt einem
ung. Lehrbuche und dem gehörigen Wörterbuche
(u. o. 1810, 9. utolsó kiadás 1840); Lexikon trilingue lat.-hung.-germanicum et hung.-lat.-germa-
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nicum (u. o. 1815, 2 köt); Lexicon trilingue lat.hung.-germanicum, ad ductum lexici Schelleriani
elaboratum (u. o. 1818, 2 köt.); a Magyar Kurir
című bécsi magyar nyelvű hírlapot szerkesztette
1828—34. végéig, többféle, ezek közt a Sokféle c.
mellóklappal.
4. M. Lajos, archeológus, M. 1. fia, szül. Abonyban 1876 dec. 14. Jogi tanulmányai végeztével
közigazgatási gyakornok, majd miniszteri segéd
fogalmazó és segédtanfelügyelő volt. 1902-ben a
Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában segédőr,
1911. múzeumi őr lett s 1913. a régiségtár veze
tésével bízták meg. 1915-ben ideiglenes nyuga
lomba vonulása alkalmából megkapta az igaz
gatóőri címet. Számos tanulmányutat tett, me
lyek során a hazai és külföldi muzeumokban
tanulmányozta a római időket megelőző törtónelemelőtti és őskori régészetet. Tanulmányairól
a M. N. Múzeum 1903—1912-ik évi jelentésében
számolt be. Ezek közül legfontosabb, amely a
tószegi világhírű terra maré felásatásával fog
lalkozik. A Magyarország Vármegyéi és Városai
e. gyűjteményben megírta Gömör (1903), Pest
(1910) ós Nógrád (1911) vármegyék őskorát. Szá
mos értekezése jelent meg külföldi ós hazai folyó
iratokban, elsősorban az Archaeologiai Értesítő
ben. Ez utóbbiak közül nevezetesebbek: A ma
gyarhoni fibulák osztályozása (1911, 1913);
Skytha aranylelet gyomai halomsírból (1905);
Archaeologiai kutatások külföldön (1909); Hampel József életrajza (1913). E Lexikonnak is
munkatársa.
Martonia, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910)
352 magyar lak.; u. p. Hird, u. t. Hosszúhetény.
Martoniala, község, 1. Nemesmartonfala.
Martonfalva, kisk. Nagy-Küküllő vm. szentágotai j.-ban, (1910) 687 német ós oláh lak.; a
XVIII. sz.-ban Felső-Fejér vmegye székhelye
volt; postaügynökség, u. t. Muzsna. — L. még
Kézdimartonfalva.
Mártonfalva, községek, 1. Nyírmártonfalva,
Zsitvamártonfalva.
Mártonfalvay Imre deák. Régi vasvármegyei
nemesi család sarja, szül. a XVI. sz. elején. 15
éves korában enyingi Török Bálint íródeákja lett,
később e család leghívebb embere. Vitézkedett a
törökök ellen, továbbá mint több dunántúli vmegye
követe, egy ízben pedig mint Vas vármegye al
ispánja is szerepelt. Legfontosabb reánk nézve M.
tősgyökeres nyelvezetű magyar emlékirata, me
lyet 1541-től fogva egészen 1585 körül bekö
vetkezett haláláig folytatott. Mint szemtanú a
XVI. sz. történetének sok homályos helyét fel
deríti. Iratának egyik legérdekesebb része Buda
ostromának leírása, melynél maga is jelen volt.
V. ö. Nagy Imre, Égy ismeretlen emlékiratunk
(Századok 1867).
Martonfalvi György, tanár, szül. Erdélyben
1635., megh. Debreczenben 1681 ápr. 23.1660-ban
az akkor virágzó váradi iskolában lett tanár.
Várad elfoglalása után tanítványaival Debreczenbe ment s itt működött 1681-ig, mint rektorprofesszor. Az iskola anyagi és szellemi felvirá
goztatására sokat tett mint író és szervező ké
pesség. Latin nyelvű müvei mellett magyar
munkái: Keresztyén inneplés (Debreczen 1663):
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Tanétó és cáfoló teológia (u. o. 1679); Szent his sőbb gimn. tanfolyamon és az Universitáson ta
nár, 1779. az erdélyi kat. iskolák főigazgatója,
tória (u. o. 1681).
Mártonfiy, 1. Frigyes, író, szül. Komáromban 1788. c. kanonok, 1793. címzetes püspök, 1799.
1825 nov. 17., megh. 1895 júl. 23. Az 1848—49-iki erdélyi püspök. Munkái: Halotti beszéd, melyet
szabadságharcot mint honvéd főhadnagy küzdötte Mária Terézia halálára mondott (Szeben 1815) és
régig. Több ütközetben vett részt és Szt-Tamás- Csórán Barcsai Ábrahám asztalánál rögtönzött
nál sebet is kapott. A szabadságharc leveretése versezete, mely az Erdélyi Múzeumban jelent
után emigrált. Bejárta Francia-, Német- ós Angol meg.
2. M. Lajos, geológiai író, szül. Szilágysomlyón
országot, Parisban több évet töltött. Visszatér
vén, szerkesztette Priebeisz Ferenccel a Divatot 1857 máj. 21., megh. Szamosújvárott 1908 dec.
ós Nefelejtset. Fordított számos francia, angol, 20. 1878—1880 között Koch Antal tanár oldalán
némot regényt. Irt több eredeti regényt és néhány geológiai kutatásokkal foglalkozott, 1880. a sza
színdarabot. Szerkesztette a Házibarát szépiro mosújvári gimnázium tanára, majd 1895, igaz
dalmi hetilapot 1880—82-ig s a Gondűzőt 1884— gatója lett. Müvei közül legismertebb: Őslény
1886. - Fia: Imre (szül. 1867 jún. 3., megh. 1908 tani tanulmányok a foraminiferákról. Működé
márc. 3.), fővárosi tanító, számos tárcát, novel sét a Földtani Közlöny 1908-ik évi 38. köt. Papp
lát és regényt Irt. 16 éven át szerkesztette az Károly ismertette.
Újpesti Közlönyt.
Mártonnal, a heringkirály (Zeus faber L.)
2. M., György báró, erdélyi püspök, szül. 1668 egyik közkeletű neve.
körül, megh. Gyulafehérváron 1721 szept. 5.
Mártonhalom, kisk. Zala vm. csáktornyai
Pappá szentelték 1691. Plébános volt Vásárúton j.-ban, (1910) 225 horvát lak.; u. p. Miksavár, u. t.
és Szempczen. 1703. pozsonyi, 1707. esztergomi Stridóvár.
kanonok, 1708. nagyszombati plébános, 1713. er
Martonháza (azelőtt: Ochtina), kisk. Gömör
délyi püspök. Művei: Denuo erumpens Laohry- és Kis-Hont vm. rozsnyói j.-ban, (1910) 741 tót és
marum Scaturigo (Nagyszombat 1709, II. kiad. magyar lak.; vasútállomás, posta- és táviróhiva1739); ugyanez magyarul: Újólag kifakadott tal. Környékén vaskőbanyák vannak.
könyhvllatásók forrása (u. o. 1709, 1739). V. ö.
Martonhegy, községed, 1. Alsókismartonhegy,
Zettiger A., Egyházi írók csarnoka.
Felsőkismartonhegy.
3. M. Marcel, jogi író, szül. Kassán 1875 nov.
Mártonhegy, nagyk. Nagy-Küküllő vm. nagy28. Jogi tanulmányainak elvégzése után a kh?. Kú sinki j.-ban, (1910) 1239 német és oláh lak.; postarián tanácsjegyző lett, később az igazságügyi mi ügynökség, u. t. Nagysink.
nisztériumban működött. 1904. a nagyváradi jog
Mártonhely (Martyáncz), kisk. Vas vm. mura
akadémián nyilv. rendkívüli, 1905. nyilv. rendes szombati j.-ban, (1910) 426 vend lak.; templomá
tanárrá neveztek ki. 1905-ben a kereskedelmi és ban Aquila János falfestményei (1392-ből); posta
váltójogból a kolozsvári egyetemen magántanári hivatallal, u. t. Muraszombat
képesítést nyert. 1914-ben a debreczeni egyetem
Mártonka, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban,
hez nevezték ki rendes tanárrá. Főbb munkái: (íüio) 334 rutén lak., u. p. Zajgó, u. t. Szolyva. —
A részvénytársasági jog (Magyar Jogi Lexikon L. még Végmártonka.
1904); Kereskedelmi cégek átruházása részvény
Márton lúdj a. Nov. 11., Márton napján öli le
társaságra (Budapest 1906); A kereskedelmi ügy és eszi meg a tehetősebb köznép, ós mellcsontjából
letek teljesítésének helye és az ú. n. pozitív szer s hátgerincóből a jövő téli időre jósol; ha több
ződésszegések (u. o. 1906); A postautalványi szer rajta a vörösség, több lesz a lágy idő, ha pedig
ződés (u. o. 1911); A saját részvények megszer nagyobbrészt fehér, sok lesz a hó. A pozsonyi
zése és zálogbavétéle a részvénytársaságok által zsidó hitközség régi hagyomány alapján évenkint
(u. o. 1914).
felcifrázott hizott ludat visz hódolati ajándékul
4. M. Márton, szakíró, szül. Szilágyrócsén a királynak. A M.-nak legendái eredete van; mi
1848 márc. 11. Tanulmányai végeztével 1871. a dőn Szt. Mártont püspökké választották, szerény
kassai főreáliskola tanára, majd 1873—89-ig a ségből a ludak óljába bujt, de ezek felzajdulva el
kassai polgári iskola igazgatója volt. 1889-ben árulták. A népmonda szerint Szt. Márton néha fehér
Temes vármegye tanfelügyelőjévé, 1893. országos lovon jár, azaz havathoz.V. ö.Jürgensen, Martinsiparoktatási főigazgatóvá nevezték ki. 1910-ben lieder (Breslau 1910, 52—72.1.).
nyugalomba vonult s a szamosujvári kerületben
Martonos, nagyk. Bács-Bodrog vm. zentai
orsz. képviselővé választották meg. 1905-ben j.-ban, (i9io) 6311 magyar és szerb lak., vasút
megkapta az udvari tanácsosi címet. Irt több tan állomás távíróval, postahivatal. — L. még Firkönyvet ; dolgozótársa és szerkesztője volt több tosmartonos, Fotosmartonos, Kézdimartonos.
lapnak s a szakirodalmon kívül állandóan foglal
Mártonszőllö. így nevezik az olyan szőllőfürkozott politikai és társadalmi kérdésekkel. A Ma töt, melyet valamely termő- vagy egyéb hajtás
gyar Iparoktatás s az Iparosok Olvasótára című oldalhajtása visel, onnét, mert az ilyen fürt csak
folyóiratok szerkesztője.
későn, Márton napja (nov. 11.) táján szokott
Mártonfi, 1. József (csikmvndszenti), erdélyi megérni; de gyakori eset az is, hogy nem érik
püspök, szül. Székelyszentkirályon 1746 jan. 15., meg. Némely szőllőfajtánál gyakori jelenség,
megh. 1815 márc. 3. Tanult Csiksomlyón és Ko vagy olyankor fordul elő, ha a hajtásvégeket
lozsvárt; az utóbbi helyen a Jézus-társaságba idő előtt kurtítják. Tokajhegyalján a M.-böl ké
lépvén, Bécsbe küldték noviciátusra. Tanár volt szítik a másodtermóst, ami silány, savanyú ital,
Bécsben ós Budán. 1774-ben a Jézus - társaság munkásbornak vagy házi fogyasztásra használ
eltörlésével világi pap lett ós Kolozsvárt a fel ják, forgalomba nem kerül.
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Márton-tallér v. koldústallér. Nevét a rajta száz, sőt részben kétszáznál több előadást ért
levő képtől vette, amely Szt. Mártont ábrázolja meg s a bécsi szinpadok közvetítésével utat ta
lóháton, ki a monda szerint kardjával vágta szét lált a messzebb külföldre is. E nagysikerű operet
köpenyét, hogy az útjába kerülő meztelen kol tek, melyek mind a Király-Szinházban kerültek
dussal megoszthassa. A koldus képe is rajta van színre, a következők: Araivyvirág (a Királya talléron. Ilyen tallérokat verettek a mainzi Szinház megnyitó darabja, 1903); Gül Baba
érsekek a XVI. század végén és a XVII. század (1904); 100 év múlva (revue, 1908); Jánoska
(fantasztikus játék, 1909); A kis gróf (1911);
elején.
Martontelke, kisk. Nagy-Küküllő vm. med- Leányvásár (1912); Szibill (1914); A kis király
gyesi j.-ban, (1910) 836 német és oláh lak., u. p. a Népoperában (1914), Zsuzsi kisasszony a Víg
színházban (1915) került színre.
Nagybaromlak, u. t. Muzsna.
Martonvásár, nagyk. Fejér vm. váli j.-ban,
Martörés, 1. Nyeregtörés.
(1910) 2578 magyar lak., vasúti állomással, postaMartucci (ejtsd: — tucesi), Giuseppe, olasz zene
és táviróhivatallal ós telefonállomással; gróf szerző ós karnagy, szül. 1856 jan. 6. Capuában,
Brnnswick-féle szép kastéllyal, mely most Dreher megh. 1909 jún. 3. Nápolyban. 1886-ban a bolog
Jenő tulajdona. A kastély 1806. Beethoven ked nai Liceo musicale, 1902. a nápolyi konzervató
velt tartózkodási helye volt.
rium igazgatója volt; kivá ló karmester ós zongora
Martonyi, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban, művész. Müvei közül kiemelendök: szimfóniák
(1910) 613 magyar lak., vasércbányával; u. p. és (d-moll 1895 és d-dur 1904); zongoraötös, zon
n. t. Szalonna. Közelében pálos-zárda romjai gorahármas, zongoraverseny, cselló-szonáta.
vannak.
Marturina. nyestböradó, 1. Kunovina.
Martorell, város Barcelona spanyol tartomány
Martyáncz, község, 1. Mártonhely.
ban, a Noya ós Llobregat folyók egyesülésénél,
Martyrium (lat.) a. m. vértanúság; így ne
vasút mellett, (1910) 3260 lak. Gyapjú- és pamut vezik továbbá a vértanú sírja fölé épített tem
fonás, papirosgyárak. A Llobregaton átvivő római plomot is.
diadalívvel díszített híd (ördöghíd) állítólag a
Slartyrologium (Oalendarium sanctorum,
karthágóiak műve. 5 km.-nyire ÉNy.-ra van La Menologium, Analogium, Synaxarium, HagioPula kénes fürdő (27°).
logium), egyházi használatra szerkesztett név
Martos (ném. Bruchufer), a vízfolyás által sora a vértanuknak a hónap napjai sorrendjében.
alámosott, szakadó part.
Eleinte pusztán Oalendarium Martyrum volt, mert
Martos, nagyk. Komárom vm. udvardi j.-ban, csakis a vértanú nevét említette meg. Későbben
(1910) 1288 magyar lak., postaügynökség, u. t. hozzácsatolták a vértanuk életrajzi adatait, sőt
Ógyalla.
más szentekét is, kik nem szenvedtek vértanú
Martos (ejtsd: —tósz), város és járási székhely ságot (a hitvallókat és püspököket szintén föl
Jaen spanyol tartományban, a Jabalcuz Ny.-i lá vették a M.-ba). Ezekhez hasonló könyvek a gö
bánál, vasút mellett, (íaio) 12,780 lak., kitűnő bort rögöknél Menologium (hónaplajstrom) néven is
termel, 3 km.-re kénes források; régi erősség rom meretesek. A leghíresebb görög Menologium ma
jai, III. Ferdinánd 1225. foglalta el a móroktól. cedóniai Vazul császár parancsára készült a IX.
1854-ben O'Donnel itt megverte a királypártiakat. sz.-ban; 1727. Urbini Hannibál bibornok adta ki.
Martos Ferenc, író, szül. Aradon 1875 jan. 10. Martyrologia particulariavagyis részleges M.-ok
A gimnáziumot Aradon, jogi tanulmányait a is készültek egyes országok v. szerzetek haszná
budapesti egyetemen végezte; mint az Egyetemi latára. A római M.-ot, mely minden ország szent
Kör elnöke az ifjúság vezére s az Egyetemi jeit magában foglalja, Sirleto bibornok állította
Lapok főszerkesztője volt. Megszerezve a dok össze Baronius segítségével és XIII. Gergely
tori fokozatot, a vallás- és közokt. minisztérium 1584. kizárólagos használatra előírta. Azóta szá
kötelékébe lépett ós emellett hosszú ideig bei- mos javított kiadásban jelent meg, utoljára XIII.
munkatársa volt több napilapnak, állandóan dol Leó alatt 1902. A M. napi részét a közös zso
gozott a szépirodalmi folyóiratokba s 1900— lozsma Prima-ján szokás felolvasni.
Maru, japáni nyelven a kereskedelmi hajók
1902-ig szerkesztette a Fővárosi Lapok-aX.
Eleinte költeményeket írt, melyekből két gyűjte megjelölése. Aszót a hajó neve után teszik ilyen
ményt bocsátott közre: Iza és egyéb költemények formán : Tokyo Maru, Nagoya Maru.
Marna (növ.), 1. Eleusine.
(1896) és Tüánia, újabb költemények (1901),
Márua, Szudán egyik része a Csád-tótól D.-re,
közben megjelent Mariette c. regénye (1898),
majd drámákat írt, melyek mind a Nemzeti 1894 óta a kameruni német érdekkörbe tartozik.
Színházban kerültek szinre: Balassa Bálint Termékeny sík föld, kb. 300,000 vegyes, főleg
(színmű, 1902); Simonyi óbester (vígjáték, 1903); fülbe és haussza néger lakossal, akik gyapotot,
A muskátli (vígj. 190B). Bob herceg c. operettje, indigót termesztenek, lovat tenyésztenek ós jelen
melyhez Huszita Jenő irt zenét, tüneményes, el tékeny kereskedést űznek kaucsukkal. Azonos
addig páratlan sikert aratott a Népszínházban: nevű fővárosa egyike a Szudán legforgalmasabb
Fedák Sári százszor egymásután játszotta a kereskedőhelyeinek.
Maruce-Mambunda (Mabunda), bantu ország
címszerepet, s ezzel Budapesten megkezdődött a
nyugati színpadokon szokásos sorozatos előadá Dél-Afrika középső részén, É.-Ny.-i Rhodesiának
sok divata. A nagy siker arra bírta M.-t, hogy majdnem egész területét elfoglalja, Német-Dólerejét első sorban a librettó-írásnak szentelje s nyugatafrika, Angola, a Kongó-állam és a Kafuealig egy évtized alatt tizennégy operettje került folyó határolják. Területe 344,000 km2, kb.
szinre a fővárosi színpadokon; közülük nyolc | 400,000 lak. A Zambézi folyó szeli; mellékfolyói
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közt legjelentékenyebb a Kaf ue. D.-i része hegyes, apróbb szemű a mészkő, annál kevósbbó fényesít
É.-i nagyobb része slk, nagyrészt gyepség, rend hető. Színe igen változatos lehet; a szemcsés, igazi
kívül forró (43° árnyékban). A Zambézi kornyéké márvány rendesen hófehér, a fehér süvegcukorra
nek pompás legelőin sok szarvasmarha tenyész, emlékeztet. A színező anyag igen sokféle lehet;
az ország más részében ellenben a cecelógy miatt a vörös színűeket rendesen vasoxid (hematit)
csekély az állattenyésztés. A lakosság két nép festi meg. A fehér M. gyakran kevés ferrokarboelemből áll, uralkodó a maruce (helyesebben nátot tartalmaz, amely a levegőn lassan oxidáló
barocé), adófizető a mambunda, leginkább É.-on dik ós ennek folytán a M. rozsdásan megsárgul
és ÉNy.-on. Ezenkívül több apróbb törzs lakja. és mállásnak indul.
A marucek ügyes földmlvesek, kosárfonók, faze
Szemcsésmárvány fajok: Pentelikon-ból Athén
kasok, szeretik a zenét. Az elefántcsont és méz mellett, fehér aprószemű, fagyálló, a levegőn
királyi monopólium, eladása halálbüntetés terhe aranysárga patinát kap; Páros szigetén durva
alatt tilos; voltakópen a király az egyetlen tör szemű, fehér M. között fordul elő vékonyabb
vényes kereskedője az országnak. Nyelvük a telep alakjában az ógörög szobrászat híres aprószeszuto-esoportba tartozik. Fővárosuk Lialui, szemű, kissé testszinű márványa (v. ö. Schakb. 3000 lak. V. ö. Holté, Bine Kulturskizze des farzik F., Geol. jegyz. Görögországból, Budapest
M. Reiehs (Wien 1879); Gibbons, Africa from 1893); Naxos-m&vv&ny, igen durvaszemü fehér ;
South to North through Marotseland (London Hymettos-ról Athén mellett, kékes fehér, a
1904).
rómaiak oszopoknak használták; a, cippolino
Marulió Márk, a horvát műköltészet megala (cippola a. m. hagyma, mert héjas szerkezetű)
pítója, szül. Spalatóban 1450 aug. 18. megh. u. o. szürke, de zöld csillámszalagok járják át, finom
1524. Judita címen megírta az első horvát mű- szemű Euboea szigetéről, falazatok burkolására
eposzt hat énekben. Latin nyelven írt munkái szolgál (frigiai M.); Skyros szigetéről fehér, vál
közül legnevezetesebb De institutione bene bea- tozó szemnagyságú, sárga és ibolya foltokkal ós
teque vivendi című erkölcstana, mely 1511— erekkel, a kereskedelemben paonazzo v.pavonazzo
1609-ig 10 kiadásban jelent meg s több nyelvre néven díszítő M.; Carrara (régi nevén Luni)
környékén több száz bánya évezredek 3óta van
lefordították.
üzemben, az évi termelés közel 100,000 m , amely
Marun a. m maron (1. o.).
nek értéke 30 millió K, de ezeknek csak kis része
Marus, a Morva folyó római neve.
Maruüevec, adók. és pk. Várasd vm. ivaneci alkalmas szobrokra, fajtái: a statuario, amelynek
j.-ban, (i9io) 1827 horvát lak., posta-és távbeszélő- egy része fagyálló szobrok faragására szolgál,
kék eres fajtája a bianco chiaro, részben szobrok
hivatal.
Marut, a védai mitológiában viharistenek, nak szolgál (blasse) vagy asztallapoknak (blasse
Rúdra fiai. Fegyveres sereget alkotnak, kiklndrát clair); a kékes szürke carrarai M. a bardiglio coénekkel, ujjongva kisérik és a gonosz szellemek mune (bleu turquin), fekete erekkel bardiglio
fiorito (bleu fleuri); ibolya-eres carrarai M. az
várait megostromolják.
Márvány (1. a színes képmellékletet), mint igazipavonazzo (v. ö. SchafarzikF., Olaszország
kőzettani elnevezés a szemcsés szövetű mészköve nevezetesebb kőbányáiról, Budapest 1892). A tiroli
ket jelenti. A kereskedelemben M. minden olyan M.-ok fagyállóak durva szeműek, fehérek (Laas)
mészkő, amely szobrászati v. építészeti célokra vagy néha kékesek (Sterzing). A sziléziai M.-ok
alkalmas, főkép pedig jól fényesíthető. Az építé változó színűek. A híres hesseni M. (Auerbach a. d.
szetben inkább a színes M.-okat, a szobrászat Bergatrasse) kékes árnyalatú. A Saltenfjord (Nor
ban pedig a fehér szemcsés M.-t haasnálják; az végia) M.-a szép fehér, sárgás v. vöröses. Svájci
utóbbiba a fény kissé behatol, aminek folytán M.-ok: cipolin rubané ós cipóim grandé antique
némileg áttetsző; a belőle készült szobrok lágy, zöld csillámszalagokkal átjárva. Pireneusi M.:
az élő testre emlékeztető benyomást keltenek. A St.-Beat fehér szobormárvány.
florentini vagy castilina M. nem egyéb mint
Az onix-M. rostos szerkezetű forrásvízi aragoalabástrom, vagyis gipsz. A M. bányászata ma nit a fényt erősen átengedi, orientális alabástrom
már nem ékelés és robantás útján, hanem drót, néven is szerepel. Van még egyiptomi, algiri,
víz és homok segítségével fűrészelés útján tör mexikó és brazíliai onix-M. Hasonló származású,
ténik; igy több méternyi tömböket egyszerre egy sőt szépségét tekintve az említettekkel versenyző
darabban tudnak lefejteni. A tömböket 1—5 a korondi aragonitmárványunk (Udvarhely vm.),
em.-nyi lemezekre fürészelik szét ós így kapják melyet ez idő szerint a zalatnai áll. kőcsiszolóa M.-lapokat. A fűrészek tompák, a fűrészelést iskola dolgoz fel elsőrangú dísztárgyakká.
maga a homok végzi, amely állandóan a fűrész
Tömött M.-ok, azaz jól fényesíthető mészkövek
alá szóródik. A M.-táblák fényesítésére lapos a kelena-H. (világos piros, Willendorf-Wiener
acéltáblák szolgálnak, amelyek állandóan for Neustadt), a trienti vöröses fehér M., az untersgásban vannak, a M.-táblát éppen csak érintik bergi (vöröses, fehérpontos, Salzburg), az adneti
és a csiszoló anyag (homok) segítségével simára világos sárga (Tirol), a karszti feketepontos. A
csiszolják, majd a tripolival stb. kifényesítik. A szardíniái gránit vörösesfehór M. (Chiampo,
gyakorlati használatban megkülönböztetik a fagy Verona mellett), a nembro sárgás M. (Verona).
álló M.-fajtákat és a nem fagyálló lágyabb M.- Délnémet M.-ok: Treuehtlingenből sárgás-kékesfajtákat, amelyeket a szabadban nem lehet al szürke, Tegernsee mellett vöröses.
kalmazni.
Sárga M.-ok giallo v. jaune néven : a Oiallo di
A M. név görög eredetű; marmarein a. m. fény Verona és giallo di Siena Itáliából; jaune fleuri,
leni v. marmaros a. m. fénylő. Általában minél Lamartine ós du Var Franciaországból; jaune
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Castüle Spanyolországból; jaune de Numidié v.
glallo antico Tuniszból; az Urbano Adnetből.
Barna M.-ok kis számmal vannak: a Nieil
brun Franciaországból, Mecklinghausen Vesztfáliából. Ibolyás és drapszínü M.-ok Franciaország
ban vannak (Caroline, Henriette, Limel).
Szürke M.-ok: Edelfels (Villmar Nassauban);
az Erzsébet- és Szt. Anna M. (Vesztfália, Svájc,
Franciaország és Belgium), az ú. n. gránit (Raeren
Aachen mellett és Rosenheim Bajorországban), a
Napokon Franciaországban. A francia és belga
szürke M.-ból főkép vendéglői és kávéházi asztal
lapok készülnek.
Kékes M.-ok: a Zillertalból; a bleu'bélge búto
rok céljaira szolgál; bleu moderné világos kékes
szürke, a bleu Saint Bemy belga vörösfoltos és
fehér eres, a turquin d'Őssen francia kék M.
fehér kagylóhéjakkal.
Vörös M.-ok : a salzburgi (Adnet) igen elter
jedt, különféle nevek alatt; gyakran számos
kövülettel (kagylós M.). Számos helyen Németországban (Saalburg, a Nahe mellett, Bajoror
szágban ; a Frankenwaldból való a vert rosé és
a Deutschrot. Verona és Carrara környékéről
Bosso néven számos vörös M.-fajta kerül forga
lomba: Bosso di Verona, Rosso Mandorla,
Bosso Antico; belga vörös M.-ok a rouge ordinaire, royal, imperial és griotte; kedvelt francia
vörös M. a griotte, manduíaköves szerkezettel; a
Languedoc sötét és rosé rózsaszínű; a rouge
d'afrique Algériából származik; a sarepcolin a
Pireneusokból.
A zöld M.-ok ritkák: Saalburg ós Deutmecke
Németországban; az ú. n. Grüntropf Adnetről,
a francia campan vert és a campan mélangé, a
svéd cipolin sibirie v. vert de mer.
Fekete M.-ok (antrakolit) gyakoriak: lukullan, bianco in nero, a portor v. Portó d'Oro
Portovenere-ből Itáliából aranysárga erekkel át
járva ; a noir belge v. noir fin roppant elterjedt;
a francia grandé antique-ot már a rómaiak hasz
nálták, a nero antico Egyiptomból.
A brecciák közül a moiré-külsejüek a brokatellek; a lumachélle (helmintolit) kagylóskövüle
tekkel van tele, opalizáló M., ilyen brecciák még
a bréche de Bief'er és a Buntantik Tirolból, a
rouge jaspé Svájcból. A verde antico Tesszáliából nem M., hanem oflkalcit, épp úgy mint az igazi
francia vert de mer és a Tino-szigeti ú. n. Tinos;
olasz brecciák: a bréche violette, a breccia di
Serravezza; francia brecciák: brocatelle violette,
a jaspé des Pyrénées, a jaspé du Var, a bréche
Gramont, a bréche impériale ; norvég breccia a
bréche rosée; északafrikai a bréche d'Afrique v.
breccia sanguinea és a bréche antique.
A panno di morte (halál köntöse) fekete M.,
amelyben fehér kagylók vannak. A granitello di
Mosciano Toscanából briozoás M.
Magyarországon M. igen sok helyen fordul
elő, de kevés aránylag a rendes üzemben lévő
bányánk. Fehér M.-t fejtenek Buszkiczán (Krassú
Szörény vm.), ahol Bibel János építész a tömböket
modern módon a hegytömegből végnélküli dróttal
kifürészelteti. A sávonkint világos rózsaszínű
anyagot újabban különösen Stróbl Alajos tanár
.használja fel szoborműveihez. Kissé szürkésbe
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hajló M.-t fejtenek a Bisztra-völgyben Bukován
különösen sírkövekre, valamint építési célokraMind a kettő betelepüléseket formál a kris
tályos palahegységben. Szárhegyen és Vaslábon
(Csík vm.) is fordul elő M. Régi hírűek a Piszke
(Esztergom vm.) vidéki vörös liaszmeázek, melyek
különösen Budapesten lépcsőknek használtatnak.
Felemlítjük a Siklósi hegység (Baranya vm.)
M.-át Gyűdről, Siklósról, melyek részint triaszkoriak, részint felső jurabeliek. Igen érdekes tarka
sávozásuak és erezetüek a felsőtúri alsó karbonmeszek Nógrád vm.-ben. Nem hagyhatjuk emlí
tés nélkül a különböző helyekről (Nabresina stb.)
származó többnyire világos chamois vagy sárgásszínű ós igen tartós kréta és eocén korú Karsztmárványokat. Keresettek a krassószörényi kapriorai (kaprevári) élónkszínű jura-M.-ok, de a
színek változása ós tarkasága szempontjából úgy
látszik első helyre fognak kerülni Bihar vm.
Vaskoh leörüli triaszkori mészkövei, melyekkel
csiszolt állapotban úgy építészeti, mint bútoripari
szempontból kiváló hatás érhető el. Ez utóbbi
előfordulásokat jelenleg egy r.-t. tartja rendsze
res üzemben. Van ott fehér, rúzsa, veres, sárga,
szürke, lilás, erezett tarka, mozaikszerű stb. M.
Néhány félesége a képmellékleten színesen van
reprodukálva. A magyar M.-okra nézve is jó
tájékozódást nyújt Schafarzik Ferenc munkája:
Magyarország kőbányáiról (Budapest 1904,1 tér
képpel).
Márványbánya (újabban ismét Bukóvá), kisk..
Hunyad vm. hátszegi j.-ban, (1910) 1571 oláh lak.;
vasúti állomás (Hunyadvaskapu néven), posta- és
táviróhivatal. A vaskapuhágó Ny.-i lejtője alatt
fekszik s így Hunyadi János emlékezetes győzel
mének színhelye. Az innen Ny.-ra forduló Bisztra
vize mellett akadtak a rómaiak márványbányáira,
melyekből egész Dácia monumentális építészeté
nek díszletei kerültek ki. Szép faragványos táb
lákat, felirásos oszlopokat szolgáltatott az 1883.
kiásott Mithraeum. V. ö. Téglás G., A bukovai
márványbányászat (Archaeol.' Közi. 1884.). Római
M. a Bisztra-völgyóben (Földt. Közlöny XIX. k.).
Márványfa (n«v.), 1. Parinarium.
Márványfehér, 1. Kréta.
Márványfoltos macska (Felis marmorata
Martin), 1. Szikmár.
Márványkrónika (Marmor Pariim Arundelianum), 1. Arvndel.
Márványozás, a mázolásnak oly módja, melylyel valamely felületet a márványhoz hasonlóvá,
tesznek; fehér v. sárgás alapra sötétszinü ere
ket és foltokat mázolnak.
Márványozott papiros, a mázolt papirosok
egyik faja. Gyártásához enyves ásványi festé
keket használnak, amelyeket szarvasmarha-epé
vel hígítanak. Legkevésbbó hígítják az alapszínt,
a többieket pedig aimál jobban, mentől cseké
lyebb mennyiségben alkalmaztatnak. Az ilyképelkészített festékeket hígításuk sorrendjében
tragantgummi-oldatra öntik, s ezt követőleg,.
mert az erősebben hígított festék a kevósbbó higítotton úszik, a márvány ereinek s foltjainak
megfelelően rendezik el őket. E fürdő tükrére pa
pirost borítanak, s minthogy erre a festék azon
nal reá tapad, gyorsan leemelik, s újabb papirost
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borítanak reá s így tovább folytatját a művele messóget kapta, nyugalomba vonulásakor pedig
tet. A leemelt papirosokat szárítják s fényesítik. belső titkos tanácsosi méltóságot nyert. Mint
szakíró első sorban az államvasutakkal össze
L. Papiros.
függő közlekedési kérdésekkel foglalkozott s a
Márvány-tenger, 1. Marmara-tenger.
Marvejols (ejtsd: inarvzsoi), város, M. járásszék vasúti szakirodalomra irán3'itó hatással volt. Az
helye Lozére francia départementban, a Colagne osztrák és magyar vasutak fejlődésének történe
termékeny völgyében, vasút mellett, (1910) 3907 téről a király ötven éves uralkodói jubileuma al
lak., gyapjúfonás és posztószövés; prehisztorikus kalmából megjelent dlszműben ő Irta meg a ma
leletek múzeumával. M.-t 1586-ban a protestán gyar vasutak üzeméről szóló részt; a m. kir.
sok lerombolták, de IV. Henrik újra fölépíttette. államvasutak történelmi kialakulásáról szóló na
gyobb tanulmánya pedig a Pester Lloyd jubi
Marvei, Jk, álnév, 1. Mitchell.
Marvin, Charles, angol utazó és író, szül. 1854., leumi számában jelent meg (1913). A Röll-féie
megh. Londonban 1890 dec. 5.1882-ben beutazta gyűjteményes vasúti szakmunkának dolgozó
Oroszországot, utóbb bejárta a Kaukázust és a társa s a Vasúti és Hajózási Hetilap szerkesztő
Kaspi-tenger vidékét. Főbb művei: The Russians bizottságának elnöke. B Lexikon vasúti részének
at Mérv and Herat (1883); Reconnoitring Cen- szerkesztésében is közreműködött.
tral-Asia (1884); Region of eternal fire: Petro Marx, 1. AdolfBernhard, német zenetudós, szül.
leum region of the Caspian (1884, 3. kiad. 1891); Hallébanl795 máj. 15., megh. Berlinben 1866 máj.
Russia's power of attacking India (1886). Meg 17. Megalapította a Berliner Allgemeine Musikaírta Goresakov herceg életrajzát is (1887).
lische Zeitungot (1824—30); 1827. a marburgi,
Marwar, radzsput állam, 1. Dzsodpur.
1830. a berlini egyetemen lett a zeneelmélet tanára,
Marwitz, Georg von der, német lovassági tá utóbb itt zeneigazgató is. 1850. megalapította Kulbornok, szül. Klein-Nossinban (Pomeránia) 1856 lakkal és Sternnelamai Stern-konzervatóriumot,
júl. 3. Katonai tanulmányai végeztével 1875. a de 1856. ettől visszalépett. Nagybecsüek könyvei:
berlini 2. gárda-ulánus-ezredben tiszt lett. 1890. a Logier tanaira alapított Die Lenre von der musimint kapitányt a vezérkarhoz osztották be. 1900. kalischen Komposition (4 kötet 1837—47, újabban
a potsdami gárdaezred parancsnoka, 1905. Majna- Riemann Hugó adta ki 1887—90); Allgemeine
Frankfurtban vezérkari főnök, majd a berlini Musiklehre (10. kiad. 1884); L. van Beethovens
gárda-lovasdandár, később a stettini lovashad Lében und Schaffen (2 kötet, 1858, 5. kiadás
osztály parancsnoka, 1913. pedig a lovasság 1901); Brinnerungen. Aus meinem Lében (2 kötet,
főfelügyelője lett. A világháború kezdetén a 1865).
;>-ik lovashadosztály élén résztvett a Lüttieh
2. M., Friedrich, német klasszika-filológus,
elleni, majd a franciaországi harcokban s a szül. Darmstadtban 1859 ápr. 22. 1887-ben Ber
Marne mentén az első hadsereg balszárnyának linben, 1889. Rostockban, majd Boroszlóban,
visszavonulását fedezte. Később egy tartalék- Bécsben, Lipcsében, 1906-tól Bonnban egyetemi
hadtest ólén a keleti harctérre ment, ahol részt tanár. Főművei: az ad Herennium c. retorikai
vett a második mazuriai csatában s az itteni had mű kiadása (Leipzig 1894); Lucilius töredékeinek
müveletek be végeztével a Beszkidekbe rendelt kiadása kommentárral (u. 0.1905, 2 köt.).
német hadtest ólén az osztrák-magyar csapatok
3. M., Kari, a német tudományos szocializmus
kal együtt vett részt a további harcokban. Kiváló megalapítója, szül. Trierben 1818 máj. 5., megh.
érdemeiért 1915 márc. megkapta a Pour le mérite Londonban 1883 márc. 14. Atyja porosz állami
érdemrendet.
tisztviselő volt és családostul 1824. tért át a zsidó
Marx János (csákányi), vasúti mérnök és szak vallásról a protestánsra. Egyetemi tanulmányait
író, szül. 1850. Csákányban (Vas vm.). Műegyetemi Bonnban és Berlinben végezte, eleinte joggal,
tanulmányai végeztével 1875. a tiszavidéki vasút majd filozófiával foglalkozván, az utóbbiból tett
nál, 1877. a Kassa-oderbergi vasútnál volt mér 1841. doktorátust Epikurosz tanairól szóló érteke
nök. 1881-ben a minisztériumba a vasúti és ha zéssel. Minthogy magántanári habilitációját nem
józási főfelügyelőséghez nevezték ki. 1888-ban az vihette keresztül, 1842. a Rheinische Zeitung-ot
államvasutak zágrábi, 1891. — az osztrák-magyar alapította. E lapot ellenzéki iránya miatt a kor
államvasúttársaság vonalainak államosítása után mány egy évi fönnállása után megszüntette. Erre
— az újonnan felállított déli, 1892. pedig a buda M. 1843. Parisba ment. Itteni irodalmi működése
pesti üzletvezetőség vezetője lett. 1893-ban az miatt a porosz kormány intervenciójára kiutasí
igazgatóság központjába került, mint a forgalmi tották, mire 1845. Brüsszelbe ment. Itt ismer
főosztály igazgatója, 1899. miniszteri tanácsossá kedett meg leghűbb munkatársával, Friedrich
nevezték ki. 1905-ben a m. kir. államvasutak Engels-sze\ és itt írta Proudhon Philosophie de la
elnökhelyettese, 1909. pedig az igazgatóság el misére c. müve elleni polémiáját Misére de la
nöke lett. M. az államvasutaknál rendkívül érté philosophie címen, továbbá egy füzetet a szabad
kes tevékenységet fejtett ki. Elnöki állásában kereskedelemről: Discours sur la question du
nagy mértékben közreműködött a Máv. műszaki libre échange. 184S-ban írták meg Engelsszel
berendezéseinek tökéletesítésén és forgalmi tel együtt a kommunista központi bizottság fölszójesítőképességének fokozásán, mi mellett mun lítására a világhírű kommunista kiáltványt (1. o.,
kássága főképen az államvasutak pénzügyi hely Manifest der kommunistischen Partei), melyet
zetének megjavítására s az adminisztráció töké csaknem minden európai nyelvre lefordítottak.
letesítésére irányult. 1914-ben nyugalomba vo 1848-ban a februári forradalom kitörésekor M.
nult. Számos hazai és külföldi kitüntetésben volt Parisba tért vissza, majd innen Kölnbe, hol egy
része; 1898. «csákányi» előnévvel a magyar ne- új lapot, a Neue Rheinische Zeitung-ot adta ki.
Révai Nftgij
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Azonban a kormány a lapot csakhamar beszün
tette, szerkesztőjét pedig kiutasította. M. erre új
ból Parisba ment, azonban innen is kiutasíttat
ván, 1849. állandóan Londonban telepedett le. Itt
több kisebb politikai röpiratot adott ki, 1852-től
kezdve pedig a New York Tribüné c. lap londoni
levelezője lett. B lapba 1864-ig számos cikket írt,
melyek egyes európai országok gazdasági és po
litikai helyzetével foglalkoztak. Közben 1859.
megjelent hosszas tanulmányainak első eredmé
nyeként Zur Kritik der politischen Ökonomie (Ber
lin 1859) c. füzete. Ennek folytatása és kiegészí
tése közben folytatott tanulmányai érlelték meg
főművét, melynek első kötete 1867. jelent meg
Hamburgban: DasKapital. Erstes Buch: Der Produktionsprozess des Kapitals címen (4. kiad. Ham
burg 1892). B művén haláláig dolgozott, kézirata
azonban befejezetlen maradt és csak a szerző ha
lála utánt jelent meg, még pedig a második kötet:
Der Zirkulationsprocess des Kapitals 1885. (En
gels kiadásában, 2. kiad 181)3); a harmadik kötet:
Der Gesamtprocess der Kapitalisehen Produktion
(2 rész, 1894). 1864-ben nyilt M.-nak először al
kalma, hogy a gyakorlati munkásmozgalomban
résztvegyen, mikor az Internationale (1. o.) meg
alakult. Az 1860-as években főtörekvése arra irá
nyult, hogy Lassalle híveivel szemben egy forra
dalmi szociáldemokrata pártot alakítson, mert
Lassalle programmját nem helyeselte. Az ő támo
gatásával alapította meg barátja s tanítványa,
Liebknecht (L o.) 1869. a szociáldemokrata mun
káspártot, mely később, 1875. a radikális Lassallepártiakkal Németország szociális munkáspártja
néven egyesült. Ezután a közszerepléstől teljesen
visszavonultan tanulmányainak ólt, melyek a
Kapital folytatásával függtek össze. M. a szocia
lizmus legkiválóbb elméleti írója volt, kinek ra
gyogó dialektikával írt és nagy tényismereten
alapuló művét a szociáldemokrata párt hivatalos
elméletül fogadta el. M. történelmi és gazdasági
rendszerét, a marxizmust (1. o.) a nem szocialista
írok kezdettől fogva támadták, nagyobb jelentő
ségű azonban a saját pártjából jövő támadás, a
revizionizmus (1. o.), mely azt hangoztatja, hogy
M. elmélete egyrészt logikai hibák, másrészt az
azóta történt események cáfolata folytán túl
nyomó részében tarthatatlan. Magyarra lefordí
tott müvei a következők: Bérmunka és tőke
(fordította Weltner Jakab, Budapest 1898); A
kommunista kiáltvány (ford. Bokányi Dezső és
Pfeifer Sándor, u. o. 1896, továbbá Ipolyi Tamás,
u. o. 1910); A zsidókérdésről (ford. Csizmadia
Sándor, u. o. 1903); megjelent még Marx és Engels
válogatott müveinek fordítása Szabó Ervin szer
kesztésében (2 köt. Budapest 1905, 1909). V. ö.
Wenckstern, Marx (Leipzig 1896); Liebknecht,
Kari M. (Nürnberg 1896); Kaidsky, K. M.-s ökonomische Lehren (8. kiad. Stuttgart 1903; magya
rul megjelent a Társadalomtud. Könyvtárban);
Masaryk, Die philosophischen und soziologischen
Grundlagen des Marxismus (Wien 1899); Koppéi,
Für und wider Kari M. (Karlsruhe 1905); Tugan-Baranoicsky, Theoretische Grundlagen des
Marxismus (Leipzig 1905); Adler, M. als Denker,
(Berlin 1908); Sombart, Das Lebenswerk K. M.
(Jena 1908); Labriola, Marx (Paris 1910); Sorel,
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La décomposition du Marxisme (Paris 1910);
Földes, Szocializmus (Budapest 1910).
4. M., Roger, francia művészeti író és mű
gyűjtő, szül. Nancyban 1859., megh Parisban
1913. Nevezetesebb könyvei: Histoire de la médaille francaiso depuis cent ans (1890); La décoration et les industries d'art á l'exposition universelle de 1900 (1902); L'art social (1913) stb. Kü
lönösen nagy szerepe volt M.-nak a francia mű
vészeti élet szervezésében.
Marxburg, régi vár, 1. Braubach.
Marxizmus, Kari Marx (1. o.) tanainak fog
lalata, az ezen tanok alapján álló szocialista böl
cseleti ós politikai irány. Marx fejti ki először
tudományosan, amit OwenésProudhon csak sej
tettek, hogy az egyedüli értékmérő a munka. A
gazdasági életben Marx szerint a munkaerőt sok
kal alacsonyabb áron veszik meg, mint amennyit
az ezen munkaerő úlyán elvégzett munka ér. A
munkának ez a nagyobb értéke bizonyos több
letet biztosít a munkaerő vevőjének javára és ez
az értéktöbblet. Az értéktöbblet folytán a termelő
eredeti tőkéje folyton nő. A tőke igyekszik minél
nagyobb értéktöbbletet elérni. A tőke növekedé
sével azután a termelés mind kevesebb kézben
összpontosul. A nagy üzem tönkreteszi a kis
üzemet és az átmeneti fokokat (koncentráció
elmélet) ; a munkás helyzete folyton rosszabbodik
(elszegényedési elmélet); a nagytőke mind keve
sebb kézben összpontosul (halmozási elmélet). A
következés az, hogy mihelyt a mai gazdasági
rend elérte fejlődésének tetőpontját, önmagában
omlik össze (összeomlási elmélet). A M. a törté
nelmi materializmuson (1. o.) épül fel és szoros
összefüggésben áll az osztályharc (1. o.) elméleté
vel. Marx feltótlen híveivel, az ú. n. ortodox
marxistákkal szemben állnak bírálói, a revizio
nista marxisták, akik a M. egyes tanításainak
tarthatatlanságát bizonyítják. A M. tudományos
továbbfejlesztésének irányában figyelemreméltó
pont annak összefüggése Kant bölcseletével és
különösen az ú. n. újkantizmussal. A M. tanait
továbbfejlesztő új irány az ú. n. neomarxizmus.
Az irodalmat 1. Marx, 3.
Maryampol, város, 1. Mariampol.
Maryborough (ejtsd: meriboro), 1. fontos bányá
szati középpont Victoria ausztráliai államban,
(1910) 5675 lak., nagy vasúti gépgyárral, szép par
kokkal, bányász- ós ipariskolával. M. a victoriai
ÉNy.-i bányavidék középpontja. — 2. M., March
county székhelye Queensland brit-ausztráliai ál
lamban, (i9io) 11,626 lak., akikWideBayésBurnett
kerületek mezőgazdasági termékeivel, Gympie és
Derry bányáinak arany-, réz- és széncermékeivel
űznek élénk kereskedést; cukorfinomítóval, fürész
malmokkal, vasolvasztóval, bőr- és cipőgyártással.
— 3. M., város Victoria brit-ausztráliai állam
ban, vasúti csomópont, nagy vasúti műhelyekkel,
(1910) 6000 lak. Közelében aranybányák vannak.
Maryland (ejtsd: meniend), 1. régente négerköz
társaság Guineában, jelenleg Libéria alkotó része.
2. M, az északamerikai Egyesült - Államok
egyike Pennsylvania,Dela\vare,az Atlanti-óceán és
Virginia területe közt, 31,926 km*, (1910) 1.295,346
lak., akik közt 232,707 színes bőrű. Ny.-i részé
ben a Blue Ridge, az AUeghany egy ága vonul
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rajta végig, a Harper's Perry hegyszoroson tör át Brizio E., Una Pompei Etrusca a M. nel Bologa Potomac. Talaja harmad- és negyedkori homok-, nese (Bologna 1887).
márga- és agyagból áll, sok helyütt alluviummal
Marza Szuza, város, 1. Apollónia, 4.
fedve, Ny.-i részein őskori kőzetek, gnájsz, gránit
Marzsina, kisk. Krassó-Szörény vm. facsádi
és diorit borítják. A Chesapeake-öböl és mellék j.-ban, (i9io) 685 oláh és magyar lak.; vasúti
öblei jó kikötők; ebbe ömlik az Elk, Chester, Chop- állomás, táviróhivatal, u. p. Kossó.
tank; az Atlanti-óceánba torkollik a Potomac, PoMas, Alfons, francia pomológus, szül. 1817
tapsco, Magothy, Severn stb. Éghajlata Ny.-on febr. 20. Lyonban, megh. 1875 nov. 15. Bourg-enmeglehetősen hűvös, a Chesapeake-öböl mellékén Bresse-ben. Kezdetben mint botanikus működött,
igen enyhe (évi középhőmérséklet 12-9, a téli 11°, s a Pyrenaeusok és az Alpok flóráját tanulmá
a nyári 25'1). Az évi esőcsapadék Baltimoreban nyozta. 1843-ban nagy kisórleti gyümölcsöst lé
1100 mm.Mezőgazdasága: 1910-ben 48,923 farmja tesített Bourg-en-Bresse-ben. Pomológiai tapasz
volt 5.057,150 acre területtel, 8 - l millió bushel talatait a 8 kötetes Le Vergerben, majd 12 köte
búzát, 221 kukoricát, 3'7 millió bushel szénát, tes Pomologie générale-jában adta közzé. Nevét
nagymennyiségű gyümölcsöt és egyéb vetemónyt viseli a Mas elnök körte-fajta.
termeltek. A dohány termelés értéke 1-7, a tejgaz
Masacoio (ejtsd: mazacosó), tkp. Tommaso di Ser
daságé 4V8 és a baromfié 37 millió dollár. Állatál Giovanni Guidi, olasz festő, szül. Castel San
lománya (1914) 165,000 ló, 289,000 szarvasmarha, Giovanniban 1401 dec. 21., megh. Rómában 1428.
223,000 juh és 332,000 sertés. Bányászata: szén Legnagyobb műve a XV. sz.-i olasz festészet tör
6-8 és az összes bányatermékeinek (vasércek) ér ténetére nézve korszakos jelentőségű freskósoro
téke 10-9 millió dollár volt. Ipara 1911 -ben 125,489 zat a firenzei Sta Maria del Carmine-templom
embert foglalkoztatott, telepeinek értéke 251 "2 és Brancacci-kápolnájában: a Bűnbeesés, Kiűzetés
a termelt árúk értéke 316 millió dollár volt. Főbb a Paradicsomból és jelenetek Péter apostol életé
iparágai a fémipar, gyümölcskonzerv, ruházati, ből. Eleinte félénken, majd fokozódó erővel bon
malom- és vegyi ipar, pamutszövés, dohánygyár takozik ki a XIV. sz.-beli festészet nyűgeiből és
tás. A vasutak hossza 4256 km. Bevitele 1911-ben nagy, monumentális fölfogás szolgálatában álló
28'3, kivitele 94'5 millió dollár értékű, túlnyomó realizmussal tör utat a renaissance falfestészeté
részt nyers vagy iparilag feldolgozott mezőgazda nek, melyben új korszakot alkot. Talán firenzei
sági terményekben. Költségvetése 1910-ben: ki nagy müvét megszakítva, időközben festette fal
adás 10-4 és bevétel8-6milliódollár.l911-ben5649 képeit a római S. Clemente templom Capella
tanító 237,119 gyermeket tanított, 7 főiskolája della Passionejában: Krisztus keresztrefeszítésé
és 1 egyeteme van. Az 1867-i alkotmánya szerint nek nagy képét és jeleneteket Alexandriai Szt.
a kormányzót és a 27 szenátort 4—4 évre, a 101 Katalin életéből. Ezeket, valamint a Brancacciképviselőt 2 évre választják. M. 8 képviselőt küld kápolna freskói közül (1. a képmellékletet) a kez
a kongresszusba és 8 szavazata van az elnökvá detlegesebbeket Vasari nyomán némelyek még
lasztásnál. 23 countyra oszlik; fővárosa Annapo- ma is M. állítólagos mesterének, Masolinónak
lis.—M. területét 1632.1. Károly Calvert Cecilnek, (1. o.) tulajdonítják. Nagyszabású, újító művé
a baltimorei grófnak adományozta, de midőn az szetének kiváló alkotása a Szentháromság fres
1634. M. elfoglalására indult, már Clayborne Wil- kója, Szűz Mária, Ev. János és a donatorok ké
liam egy virginiai gyarmatot alapított rajta. Az peivel a firenzei Sta Maria Novella templom
ebből eredő háborúk 1714. értek véget, midőn az ban. A berlini Kaiser Priedrich-Museumban egy
angol kormány azt véglegesen a virginiaiaknak oltár predellájának részlete látható, a 3 ki
adta. A Pennsylvania és M. közti határvillons'ásnak rályok imádása, valamint Szt. Péter és Keresz
(1765—68) az ú. n. Mason and Dixon's Line meg telő János vértanuságának ábrázolásaival. V. ö.
állapítása vetett véget. M. egyike azon 13 gyar Schmarsoiv, M. (Kassel 1900).
matnak, amelyek 1776. magukat Angliától függet
lenítették. A rabszolgaháborúban az É.-i államok
Mas á Fuera, 1. Mas á Tierra.
hirtelen megszállották és azért nem csatlakozha
Masagan, marokkói kikötőváros, L Mazagan.
tott a D.-i államokhoz: A rabszolgaintézmónyt
Masal (héber) a. m. hasonlat, parabola, példa
1864. törölték el. V. ö. Eeport of the buroau of beszéd v. bölcs mondás, általában költői beszéd.
statistics and information of M.; Browne, M.
Másalakúság, 1. Allotrópia.
American Commonwealths'Series (Boston, Mass.).
Másalláh (arab) a. m. amit Allah akar, azaz:
legyen meg az isten akarata, 1. Insalláh.
Masaniello, igazi nevén Tommaso AnieUo, az
Maryland-dohány, 1. Dohány.
1647-iM nápolyi fölkelés vezére, szül. PositanóMarylebone, 1. Saint Marylebone.
Maryport (ejtsd: meriport), kikötőváros Cumber- ban (Amalfl mellett) 1623., megölték 1647 júl. 16.
land angol countyban, (1911) 11,423 lak., szénbá M. mint halász ólt Nápolyban, amidőn Arcos spa
nyával, vasolvasztóval, kötél-, vitorlavászon- és nyol herceg, Nápoly alMrálya, 1647 jan. 3. újabb
nyomasztó adókat vetett ki. A fellázadt nép M.-t
sörgyártással; halászattal.
Marysville (ejtsd: menszviii), Yuba county fővá választotta korlátlan kapitányának, M hősiesen
rosa Kalifornia északamerikai államban, a Yuba megvédte a várost a királyi csapatok ellen, nem
és Feather Eiver összefolyásánál, (1910) 5430 lak., különben a városba sereglő banditák ellen. Csak
midőn az alkirály az új adók eltörlését és általá
aranybányászat, gyümölcstermelés.
Marzabotto (ejtsd: marca—), falu Bologna olasz nos közbocsánatot igért, akkor állt helyre a rend.
tartomány vergatói kerületében, a Eeno és vasút M.-t később Arcostól fölbérelt négy bandita agyon
mellett; a Kr. e. V. sz.-ból való (1889-ben kiásott) lőtte. M. történetéből merítette Auber A porticii
.etruszk város romjaival, (1910) 5950 lak. V. ö. néma c. dalművének szövegét.
30*

Ma-san-po

— 468 —

Ma-san-po, 1. Ma-szan-po.
Masánszki almák, aprós, keményhúsú, elég
szabályos alakú, sárgás alapszínű, napos oldalán
többnyire barnáspirosas vagy élénk piros szlnü
(pl. Rudolf-masánszki), igen tartós téli, sajátos
zamatú gazdasági almafajták. Ilyenek pl.: a ne
mes M., stájer M., krassói M., Rudolf-M., hagyma
alakú M. stb.
Masaryk, Thomas Garrigue, cseh politikus és
szociológus,szül. 1850márc.'7. Gödingben(Morvaország). 1879-ben a bécsi egyetemen a filozófia
magántanára, 1882. pedig a prágai cseh egyetem
rendes tanára lett. Mint politikus erősen szembe
szállt a túlzó nacionalistákkal, hadat izent a
pánszlávizmusnak, békét hirdetett a németekkel
a nyelvi egyenjogúság alapján ós mint reálpoli
tikus elsősorban gazdasági és kulturális célok
megvalósítására törekedett. Müvei cseh és német
nyelven jelentek meg és részint filozófiai, részint
szociológiai tartalmúak. Az utóbbiak közül Marx
kritikája és újabban az orosz társadalom ismer
tetése keltettek nagyobb feltűnést. Főbb munkái:
Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung
der modernen Zivilisation (Wien 1881); Dávid
Humes Prinzipien der Morál (u. o. 1883); Dávid
Humes Skepsis (u. o. 1884); Versuch einer kon
kréten Logik (u. o. 1886); Palackys Idee des
böhmisehen Volkes (Prag 1898); Die philosophischen u. soziologischen Grundlagen d. Marxismus (Wien 1899); Die Ideale der Humanitát (u. o.
1902); Der Agramer Hoehverratsprozess u. die
Annexion von Bosnien und Herzegovina (u. o.
1909); Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie (1. köt., Jena 1913).
Mas á Tierra, Jüan Fernandez sziget chilei
neve. A sziget Valparaisótól 565 2km.-nyire van a
Csendes-óceánban, területe 95km . Ny.-on jó kikö
tője van, világítótoronnyal. Legmagasabb hegye
a vulkáni származású Cerro Yunque (983 m.).
Az 1906 aug. 17-iki földrengés alkalmával egyes
kisebb partrészei elpusztultak, de a Jüan Fer
nandez szigetcsoport (1. o.), amint később megál
lapíttatott, megmaradt. Cumberland öblében 1915
máre. 1-4. a Dresden német cirkálót angol hadi
hajók támadták meg, mire az erősen megsérült
hajót parancsnoka a levegőbe röpítette. Tőle 180
km.-re Ny.-ra van Mas á Fuera sziget, amely
hatalmas, 1840 m. magas vulkáni hegyből áll.
V. ö. Mackenna, Jüan Fernandez (Santiago 1883).
Masaya, város Nicaragua középamerikai állam
ban, vasút mellett, U9io) 13,023 lak., fejlett ipar
ral ; kitűnő dohányültetvényekkel. A közeli M.
vulkán 1782., 1857. és 1902. kitört, 1906 jan. a
San Diego vulkán kitörése M. városában nagy
károkat okozott.
Mascagni (ejtsd: maszkannyi), Pietro, olasz zene
szerző, szül. 1863 dec. 7. Livornóban. A milanói
konzervatóriumon tanult, Ponchielli és Saladino
voltak a mesterei. Kisebb olasz színpadi tár
sulatoknál működött mint karmester, majd a
cerignolai zeneegyesület vezetője lett, 1895—
1903-ig a pesarói Liceo Rossini igazgatója volt.
Világhírét Cavalleria rusticana c. operájának
köszönheti, mellyel a milanói Sonzogno-cég pálya
díjátmegnyerte; Budapesten az operaházban 1891.
mutatták be Parasztbecsület címmel. M. későbbi
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müveinek sikerei nem vetekedhetnek a Paresztbecsületével, amely minden operaszinpad műso
rán helyet foglal. Többi operái: L' amico Fritz
(Rómában 1891., Budapesten 1892. került szinre);
II Rantzau (1892); Ratcliff (Heine tragédiája,
1894); Zanetto, Silvano (1895); Iris (1898); Le
maschere (1901); Amica (1905); Isabeau (1910);
Parisina (D' Annunzio szövegére, 1912). Megírta
önéletrajzát is (1893). V. ö. Joachim, Von Rossini
bis M. (1893); Maroni, P. M. (1904).
Mascagnin (ásv.), ammoniumszulfát (NH4)2S04,
rombos, izomorf a káliumszulfáttal; a bázis sze
rint jól hasad; többnyire csak sztalaktitek és bekérgezések alakjában fordul elő; színtelen, fehér,
csípős, kissé kesernyés ízű. A Vezúv és Btna lá
váinak repedésein mint bekérgezés fordul elő.
Jlüseara (középkori lat.) a. m. álarc.
Mascara, az ugyanilynevű járás székhelye
Oran algériai départementban, vasút mellett,.
H9ii) 24,254 lak., szőllőültetvényékkel.
l l a s e a r a d e (franc, ejtsd: maszkarád), most a.
m. álarcos bál. Azelőtt így hívták azokat a dlszf el
vonulásokat és bohózatos balleteket, melyeket
udvari ünnepeken rendesen álarcosok adtak elő.
Még régebben M. álruhába öltözött álarcosok
találkozását jelentette, akik a nyilvános utcákon
űzték tréfáikat.
Mascarenhas (ejtsd: maszkarenyász, Maszkarenyák), sziget-csoport az Indiai-óceánban
a D. sz.
20° fölött és alatt, 3893 km2 területtel. A csoport
tagjai Réunion (1. o.) vagy Bourbon-sziget, Mauri
tius (1. o.) vagy Ile de Francé és Rodriguez, amely
kis sziget az előbbitől 600 km.-nyire van.
Sfasearenhasia JL.-DC-(növ.),azApocynaceae
család génusza; 8 faja madagaszkári, 2 keletafrikai. Cserjék v. fák. A keletafrikai M. elastica
a mgoa-kaucsukot szolgáltatja.
SÍascaret (franc, ejtsd: maszkare) a. m. özönár.
L. Árapály.
mascarille (franc, ejtsd: maszkariiy, eredeti
leg : Mascarillo, spanyol), a régi vígjáték egyik
tipikus figurája: az úrnak öltözött szolga. Mint
ilyent vette át s tette híressé Moliére A kényeskedők c. vígjátékában.
Mascaron (franc, ejtsd: maszkaroS, olaszul mascarone, magyarul maskara) a. m. torz-arc; kőből
faragott, fémből öntött, vagy egyéb anyagból ké
szült, eltorzított emberi vagy állati arc, mely épít
mény, edény, bútor stb. díszéül szolgál.
Mascart (ejtsd: maszkái-), Eleuthére, fizikus, szül..
Quarouble-ban (Nord départ.) 1837 febr. 20., megh.
Poissyban 1908 aug. 26. Regnault asszisztense és
a Collége Chaptal tanára, majd 1872. a Collége
de Francé fizika-tanára lett. Müvei: Éléments de
mécanique (1866, 7. kiad. 1900); Traité d'électricité statique (1876); Lecons sur l'électricité et le
magnétisme (Jouberttel 1889, 2. kiad. 1897);
Traité d'optique (1889—93, 3 köt.); Traité de
magnétisme terrestre (1900).
Masch Antal, gazdasági író, szül. Kuttenplanban (Csehország) 1809 márc 11., megh. Magyar-Óvárt 1884 aug. 27. A bécsi egyetemen
orvos-doktori diplomát szerzett. 1840-ben a ma
gyaróvári gazdasági tanintézethez hívták megtanárul, ahol 1860 óta haláláig az intézet s utói'
akadémia igazgatója volt Müvei: Die Grur.
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zöge der landwirthschaftlichen Naturkunde (Ma- házasságot, ezért kegyvesztett lett a király előtt.
gyar-Óvár 1848); Die landwirthschaftliche Thier- Misics alezredessel együtt ő szervezte ezután
heilkunde (u. o. 1845, 4. kiad. Wien 1880); Die azt a katonai összeesküvést, melynek Sándor és
landw. Gesteinkunde (Pozsony 1859, 2. kiadás neje 1903 jún. 10 — 11. éjjelén áldozatul estek.
1871); Die Grundzüge der Witterungskunde (u. o. M. ekkor tagja lett a forradalmi Avakumovics1871, 2. kiad. 1875); ugyanez magyarul: Az idő kormánynak, de már augusztusban vissza kellett
járástan alapvonalai. Fordította Székely M. (2. lépnie. Később a vezérkar főnökévé nevezte ki
Péter király, de ezt az állását is el kellett hagynia
kiad. Budapest 1885).
Mascov, Johann Jákob, német közjogász és 1906. Anglia kívánságára.
Masinissa vagy Massinissa, keleti Numidia
történetíró, szül. Danzigban 1689 nov. 26., megh.
Lipcsében 1761 máj. 21. 1719. tanár lett a lipcsei (Massilia) királya. Szül. Kr. e. 238 körül ós Kar
egyetemen. Munkái: Principia juris publiciroma- thágóban nevelkedett, hol Hasdrubalnak, Gisgo
nogermanici (Leipzig 1729, 5. kiad. 1769), amely fiának leányát, Sophonisbét eljegyezte. A II. pún
a közjognak a német egyetemeken sokáig tan háborúban először Karthágó pártján volt és nyu
könyve volt; Abriss einer vollstandigen Ge- gati Numidiának római párti királyát, Syphaxot
schichte des Deutschen Reiches (u. o. 1722—30); is Karthágó támogatására szorította. De midőn
Geschichte der Deutschen bis zum Abgang a hadi kocka 210. a rómaiak részére fordult,
der merowingischen Könige (u. o. 1726—37, 2 hűtlen lett a punokhoz, már azért is, mert előző
köt.); Commentarii de rebus imperii romano- leg Sophonisbét (1. o.) Syphax nyerte nőül. Ez
germanici (u. o. 1751—53); Einleitung zu der M.-t a karthágóiak segítségével birtokából ki
Geschichte des römisch-deutschen Reiches (u. o. kergette, mire M. 204. az Afrikába érkező Scipióhoz csatlakozott, Syphax országát elfoglalta
1752).
és a zámai csatában Scipiónak nagy segítségére
JHascuIiniira (lat.) a. m. hímnemű.
Masegne (Massegne, ejtsd: mazennye), Jacobello volt. Jutalmul egész Numidia királya lett és
és Pier Paolo dalle, a XIV. sz. végén és a XV. sz. mindent visszakapott Karthágótól, amit ez va
elején működött olasz szobrászok. Testvérek vol laha őseitől elvett. Kegyetlen őre volt ezután
tak. Velencéből származtak, működésük java M. annak, hogy Karthágó erőre ne kapjon ; foly
azonban Bolognára esik, ahol a S.Francesco nagy tonos zaklatása miatt a punok hiába fordultak
márvány-főoltárát (1388—1396) s több jogtudós Rómához elégtételért, ezért 150. fegyvert fogtak
síremlékét készítették. Dolgoztak a velencei Szt. M. ellen. Róma ezt a béke megszegésének te
Márk-templomon is, 1399-tól pedig a milanói kintvén, megindította ellene a III. pún háborút.
dómon. A csúcsíves díszítményeknek kissé egy M. csak ekkor látta, hogy politikájával túlsá
hangú halmozása s az alakokban, a gótikus gosan növelte Róma hatalmát, de már a háború
ezobrászat általános formáin belül, tömegesség második évében (148), 90 éves korában meghalt.
Országát Scipio M. három fia, Micipsa, Gulussa
ellemzi művészetüket.
és Mastanabal között osztotta fel.
Masepa, kozákfőnök, 1. Mazeppa.
Máser-lemez, krétaszerű réteggel bevont pa
Másított v. aÜerált a zenében minden hang,
piroslemez. Föltalálója Maser Július Lipcsében. mely a hét törzshangból módosító jelek hozzá
Alnyomatlemezek s nagyvonásos ékítmények ké adásával származtatható le. így lesz a c-ből cisz
szítésére használják a nyomdászatban. A ki és cesz, a d-böl disz és desz.
vágandó mintát rajzolás v. átnyomás után viszik
Maskara (velencei olasz; mascara), 1. Álarc és
át reá, s azután fametszés módjára kivésik. Vésés Mascaron.
után a véset széleit védőpasztával, felületét pe
Maskelyne (ojtsd: meszküájn), Nevű, angol csil
dig védöfolyadékkal kenik be.
lagász, szül. Londonban 1732 okt. 16., megh.
Masha, arany-, ezüst- és drágakősúlymérték Greenwichben 1811 febr. 9. 1765-ben a green
Bengáliában,0972 g értékben.
wichi obszervatórium igazgatója ós Anglia ki
Masic, adók. és pk. Pozsega vm. újgradiskai rályi csillagásza lett. 1774-ben M. a skóciai She(novagradiskai) j.-ban, (1910) 606 szerb és horvát haűien hegyén a függő ón kitérése alapján a
lak., u. p. és u. t. Újgradiska (Nova Gradiska).
Föld közepes sűrűségét meghatározta ós azt
MaSió Nikola, horvát festő, szül. Otocacban •4'71-nyinak találta; ez a szám azonban a többi
1852., megh. Zágrábban 1902 jun. 4. Olaszország mérés eredményeihez képest igen kicsiny. M. a
ban 12 évet töltött. Genreképei többnyire a hor Nautical Almanac megalapítója, melyet 1767—
vát népélet jellemző típusait mutatják. Ily képei, 1811-ig ő szerkesztett.
pl. az Idill, a Likkai férfi c. a zágrábi StrossMaskelynit, a labradorit földpáttal összetételre
mayer-muzeumban láthatók.
nézve megegyező, de izotrop ásvány, amely egy
Masicka Sagovina, adók. Pozsega vm. új indiai meteorkőnek elegyrésze. Talán nem egyéb,
gradiskai (novagradiskai) j.-ban, (1910) 236 szerb mint megolvadt f öldpát.
és cseh lak., u. p. Újgradiska (Nova Gradiska),
Maskócz, kisk. Zemplén vármegye homonnai
u. t. Medari-Dragalic.
j.-ban, (1910) 139 rutén lakossal; u. p. Udva, u. t
Masikuli, 1. MáchicoulisKoskócz.
Masin, Álekszander, szerb ezredes és politi
Maskófalva (azelőtt: Maskova) kisk. Nógrád
kus, megh. Belgrádban 1910 ápr. 18. Atyja cseh vmegye gácsi j.-ban, (1910) 437 tót lak., u. p. és
származású orvos volt, ki később Mihály szerb u. t. Gács.
fejedelem udvarába került. Bátyja mérnök volt,
Máslak, kisk. Temes vm. lippai j.-ban, (1910)
kinek özvegyét, Lunyevica Drágát 1910. Sán 1388 német lak., vasútállomás táviróval: Máslakdor szerb király vette nőül. M. ellenezte ezt a Németremete, posta- ós távbeszélőhivatal.
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Máslás, Így nevezik Tokajhegyalján azt a kezik, ha az alsó hangot fölfelé módosítjuk (cisz-d)
bort, mely oly módon készül, hogy az aszubor v. a felső hangot lefelé (c-desz). Bővített M.-dá
seprőjére közönséges bort töltenek s azt leülle- úgy alakítható át, ha az alsó hangot lefelé m(y
pedés után fejtik le róla. Az aszubor seprőjében dosltjuk (cesz-d) v. felső hangját felfelé (c-disz),
érdemes mennyiségű cukor van, amelyet a reá A szűkített M.-lépést (cisz-desz) a gyakorlatban
öntött bor felvesz és lényegesen megjavul; ne nem használják.
hezebb pecsenyebor, sőt néha édes csemegebor
Másodfokú egyenlet az ax2 -4- bx -f- c —- 0
válik belőle. A máslást gyakran összetévesztik a alakú egyenlet. Két gyöke:
fordítással, mely úgy készül, hogy az aszú
vagy szamorodni törkölyére öntenek újra kö
— b + j/b» — 4ac
zönséges mustot, hogy a benne levő cukrot így
*»=
2a
kioldják.
— b — y V — 4ac
Mas Latrie (ejtsd: masz-iatrí), Louis de, francia
Xa =
ga
történettudós, szül. Castelnaudaryban 1815 ápr.
9., megh. Parisban 1897 jan. 4. Az École des A két gyök egymással egyenlő, ha a diszkri
chartes aligazgatója volt s nagy utazásokat minánsnak, vagyis a,4ac — b- kifejezésnek értéke
tett Keleten és Észak-Afrikában. Nevezetesebb zérus.
munkái: Chronique historique des papes, des
Másodfokú függvény, 1. Algebrai függvény.
;
concils généraux et des conciies de Francé (1841,
Másodgép, szekundérgép, az' elektrotechniká
2. kiad.); Table géographique des évéchés du ban az a gép, mely az elektromos munka- (erő-)
• monde chrétien (1846); Histoire de Filé de átvitelnél az elsőd- (primer) géptől fejlesztett
Chypre sous le régne des princes de la maison energiát ismét munkára alakítja át, vagyis a M.
de Lusignan (1852—61, 3. köt.); Trésor de chro- tulajdonképen maga nz elektromotor.
nologie, d'histoire et de géographie du moyenMásodik éjjeli őrszolgálat, népies tengerész
age (1889).
elnevezéssel kutya-őrszolgálat, a hajókon az az
őrszolgálat, mely éjféltől reggeli 4 óráig tart. L.
Maslica, 1. Yajashét.
Másnejü darazsak (Felemás darazsak, Hete- Hajóörszolgálat.
rogynidae. állat), a Hártyásszárnyúak (HymenoMásodkezes a. m. alkezes, 1. Alkezesség.
- ptera) rendjébe tartozó fulánkos rovarok egyik
Másodkor, 1. Középkor.
' családja. A nőstények alakjuknál, csápjuk szerMásodlagos csont, 1. Bőrcsont.
• kezeténéi és szárnyuk csökevényes voltánál v.
Másodlagos ivari jellegek azok a jellem
teljes hiányánál fogva lényegesen különböznek vonások, melyek által, az ivarszerveket (elsőd
a hímektől. Lárváik különböző poszméhek fész leges ivari jellegek) nem tekintve, a két nem
keiben élősködnek. Legismertebb fajok az európai (hím és nőstény) egymástól különbözik. Ilyen
pókhangya (Mutilla europaea L.) és a pirosfejü jellegek: az eltérő nagyság, szín, mustrázat.,
t<5rös darázs fScolia flavifrons F.i Hazánkban e hang, jobban fejlett érzékszervek, a másik nem
családból 39 faj él.
elbájolására való különböző tulajdonságok (ének
Masnicius (Masznyik) Tóbiás, protestáns egy stb.), különböző ösztönök, az utódok gondozására
házi iró, szül. Kosztolnán (Nyitra vm.) 1640 okt. való szervek (emlők, költőtáskák stb.), a hímek
28., megh. Zayugróczon 1697 júl. 28. 1668-ban fegyverei (pl. a bímszarvasok agancsai, a hím
szeniczi, a következő évben illavai tanító volt. Ez elefánt nagy szemfogai stb.). L. Dimorfizmus és
utóbbi helyen 1671. segédlelkész lett. 1674-ben a Ivari kiválogatódás.
' pozsonyi delegatum judicium több társával együtt
Másodlat, 1. Dapücatum.
elitélte s gályarabságot szenvedett. Kiszabadu
Másodlátás, 1. Magamása.
lása után egy ideig Németországban élt, majd
Másodosztályú felület az olyan, melynek a
hazatérvén, több helyen"lelkészkedett. Főbb mun tér minden egyenesén keresztül két valós vagy
kái : Crucis et Lucis schola (1675); Unerliörter képzetes érintő síkja van, tehát ennek a tér tet
Gefángniss-Process (fogságának története, Halle szőleges pontjából körülírt érintő kúpja másod
1676); Vera et clara Apológiáé Apostolicae (Wit osztályú.
tenberg 1679); Gottes Krafft und Gnade (u. o.
Másodosztályú görbe az olyan, melyhez síkjá
1681). V. ö. Erupecz István, M. fogsága és kisza nak minden pontjából két érintő húzható. Öt érin
badulása 1674—1676 (Budapest 1892).
tője teljesen meghatározza a M.-t, amely mint
M a s o c h i s m a s , a passzív algolagnia Sacher- két egymást metsző projektív pontsor képződ
Masoch iró után való elnevezése. L. Algolagnia. ménye állítható elő. A M. hat tetszőleges érin
Másod (szekund). A törzshangsor' minden tője eleget tesz a Brianchon-féle tételnek (1. o.).
Másodörökös, így nevezik 1. azt, aki valamely
egyes tagja az előző tagjától M.-távolságra van
(c-d, d-e, e-f, stb.X De M.-okat nyerünk akkor is, hagyatékból az általános f őörökös után legtöbbet
ha e hangparok egyik v. mindkét tagját módo kap: 2. az utóörököst (1. o.).
sltjuk. A c-d M.-lépésből tehát a következő M.-ok
Másodperc, a percnek 60-ad része, úgy az idő
képezhetők: c-desz, cisz-d, cesz-d, c-disz, cesz- mint az ívmértekben; az idő-M. jele: s (secunda)
desz, cisz-disz, stb. Minthogy e módosítások kö v. mp, az ív-M.-é: ".
vetkeztében néha megváltozik a két hang egy
Másodperc-inga az az inga, melynek lengés
mástól való távolsága, közeledésüket a kis jelző ideje 1 másodperc (1. Inga). A M. hossza legszoro
vel, távolodásukat a bővített jelzővel határozzuk sabb összefüggésben áll a földi nehézség gyorsu
meg. A c-d nagy M. transzponálásából szerkeszt lásával ; utóbbi a föld különböző helyein külön
hető valamennyi nagy M. lépésből fc's M. kelet böző lóvén, a M. hossza is helyről helyre változik.
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Másodrendű görbe

Budapesten a M. hossza Gruber mérései alapján: a végtelenben fekszik. Ez esetben a M. -nek a véges
99,380 cm.
térben nincsen középpontja és a felülete ellip
Másodrangú fővonal (vasút), oly fővonal, mely tikus, illetőleg hiperbolikus paraboloid. Mind'a
az elsőrangútól csak annyiban különbözik, hogy két paraboloidnál létezik két egymásra merő
leges sík, a két fősík, melyekre nézve a felület
rajta gyorsvonatok nem közlekedtethetek.
ortogonálisán szimmetrikus. A két fősík metszés
Másodrendű elem, 1. Akkumulátor.
Másodrendű felület az olyan, mely a tér min vonalát főtengelynek nevezzük. A főtengelyre
den egyenesét két valós vagy képzetes pontban, merőleges sikok metszés vonalai valósak és hi
tehát a tér tetszőleges síkját másodrendű görbé perbolák, az elliptikus paraboloidnál, ha valósak,
mindig ellipszisek. Az elliptikus paraboloid for
ben (1. o.) metezi.
Két pont kapcsolt pontpár, vagy konjugált har gási felület, ha főtengelyére merőleges síkmet
monikus póluspár, ha a M.-en fekvő valamely szései körök. A hiperbolikus paraboloid soha sem
másodrendű görbére nézve kapcsolt pontpárt ké lehet forgási felület. Mind a két paraboloid a
pez. Az öss«3s pontok, amelyek valamely adott végtelenbe terjed, síkmetszései közül az elliptikus
ponttal kapcsolt pontpárt képeznek, meghatáro paraboloidnál ki van zárva a hiperbola; a hiper
zott síkban feküsznek, ez a pont poláris síkja, bolikus paraboloidnál az ellipszis, tehát a kör is.
míg megfordítva a pont a sík pólusa. Ha a pont
Az eddig felsorolt öt különböző alakja a M.-nek
a M.-en fekszik, akkor a hozzátartozó poláris általános jellegű, tehát egyszersmind másodosz
sík a M.-nek érintősíkja a pontban.
tályú is. Speciális lesz a M., ha egy dupla pontja
Két sík kapcsolt síkpár, vagy konjugált har van, ez esetben a felület másodrendű kúp, mely
monikuspoláris síkpár, ha mindegyik a másik átmegy & hengerbe, ha dupla pontja a végtelen
nak pólusát tartalmazza. Két egyenes kapcsolt ben fekszik.
egyenespár v. konjugált polárisok, ha az egyiken
Speciális másodosztályú felület a másodrendű
fekvő pontok poláris síkjai keresztül mennek a görbe, amennyiben mint összes érintő síkjainak
másikon.
burkolója tekinthető. Mint széteső másodosztályú
Ha négy pont úgy fekszik, hogy bármely kettő felület szerepel két síkpont, amelynek sorozója
közülük kapcsolt póluspár, akkor e négy pont egymástól különböző v. összeeső is lehet.
képezte tetraéder neve poláris tetraéder.
Minden M. végtelen sokféleképen előállítható,
Oly poláris tetraéderben, melynek egyik lapja, mint reciprok másodfokú alapalakzatok képződ
tehát egyszersmind három csúcspontja és három ménye.
éle a végtelenben fekszik, a M. középpontja a ne
Centrális kollineáció segítségével az elliptikus
gyedik csúcspont. A végesben fekvő és a közép M.-ek a gömbből, a hiperbolikus M.-ek az egyágú
ponton keresztül menő három tetraéder-él kon forgási hiperboláidból állíthatók elő.
jugált átmérőket alkot. Ilyen hármasa a kapasolt
Valamely másodrendű kúpszelet egyik tengelye
átmérőknek háromszorosan végtelen sok létezik, körül forgatva, másodrendű forgási felületet ir
ezek közül egy-egy a M. főtengelye.
le, még pedig forgási ellipszoidot, paraboloidot,
Ha a három főtengely közül a M.-et mindegyik egyágú illetőleg kétágú hiperboloidot, aszerint,
valós pontokban metszi, akkor a három f őmetszés aniint a forgó kúpszelét ellipszis, parabola, képze
ellipszis és a M. neve ellipszoi/J, még pedig há tes tengelye, illetőleg valós tengelye körül forgó
romtengelyű-, forgási ellipszoid, illetőleg gömb, hiperbola.
aszerint, amint a három főtengelynek a M. hatá
Analitikai definíció. A M. a tér ama pontjai
rolta darabjai közül mind a három egymástól nak geometriai helye, amelyeknek Descartes-féle
különböző, kettő illetőleg mind a három egj^enlő koordinátái vagy általános projektív koordinátái
egymással. Az ellipszoid egészen a végesben fekvő valamely másodfokú egyenletnek tesznek eleget.
egy tojás felületéhez hasonló zárt felület. Valós Kilenc tetszőlegesen a térben megadott pont egy
síkmetszései csak ellipszisek lehetnek, amelyek értelműen meghatározza a M.-et, tehát kilenc
közt végtelen sok kör van.
pont koordinátáit adottaknak tekintve, a M. egyen
Ha a három főtengely közül kettő a M.-et valós, letében az együtthatók meghatározhatók.
a harmadik képzetes pontokban metszi, akkor az
Másodrendű feszültségek, tartó szerkezetek
utóbbin keresztül menő két főmetszés hiperbola, nél azok a belső erők, melyeket nem a közveteta reá merőleges fömetszés ellipszis- Ez esetben lenül számbavehető kíilső erők (önsúly, terhelés,
a M. neve egyágú, egyhéjú vagy hiperbolikus reakciók, szélnyomás) idéznek elő, hanem ame
hiperboláid. Áz egyágú hiperboloid valós aszimp- lyek bizonyos, a számításnál többnyire elhanya
tota kúppal a végtelenbe terjed. Valós síkkal való golt és teljes pontossággal alig számbavehető
metszésvonala lehet hiperbola, parabola v. ellip mellékkörülményből állanak elő (a szerelés pon
szis ós ez utóbbiak közt végtelen sok kör.
tatlanságából, a hőmérsékletváltozás egyenetlen
Ha a három főtengely közül kettő a M.-et kép ségéből, a rácsos tartók csomópontjainak merev
zetes pontokban, a harmadik valós pontokban ségéből stb.). A M. elméletével En.gesser karlsruhei
metszi, akkor az utóbbi tengelyen keresztül menő tanár foglalkozott'legbehatóbban.
két fömetszés hiperbola, a reá merőleges fömet
Másodrendű görbe, valamely másodrendű fe
szés képzetes kúpszelet. Ez esetben a M. neve lület tetszőleges síkmetszése, más szóval oly sík
kétágú, kéthéjú vagy elliptikus hiperboloid. Sík görbe, mely síkjának minden egyenesét két valós
metszései, amennyiben valósak, mindennemű má vagy képzetes pontban metszi. Minden M. előállít
sodrendű görbék lehetnek.
ható mint két ugyanabban a síkban fekvő projek
Ha a végtelenben fekvő sik a M.-nek érintő tív sugársor képződménye. A M. öt pontja által
síkja, akkor pólusa, az érintési pont 0, szintén teljesen meg van határozva, úgy hogy szabadon
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választott öt pontja mellett valamely hatodik
pontja már bizonyos feltételnek van alávetve,
melynek egyik fogalmazása a Pascal-féle tételt
(1. o.) adja.
A M.-nek metszéspontjai valamely p egyenes
sel dupla elemei a ^-hez tartozó kapcsolt póluspárok involuciójának ; ez utóbbi tehát hiperbo
likus, elliptikus illetőleg parabolikus, aszerint,
amint p a M.-t két egymástól különböző valós,
két képzetes, illetőleg két összeeső pontban met
szi, tehát érinti. Aszerint, amint a végtelenben
fekvő egyeneshez tartozó kapcsolt pólusok involuciója hiperbolikus, elliptikus, illetőleg parabo
likus, a M.-t hiperbolának, ellipszisnek, illetőleg
parabolának nevezzük. Ha az átmérők involuciója szimmetrikus, tehát kettős elemei egymásra
merőlegesek, illetőleg derékszögű, a M. egyenoldalú hiperbola illetőleg kör. Ha a M. síkján'kivül
fekvő pontot a görbe miuden pontjával összeköt
jük, másodrendű kúpfelületet n5rerünk; minden
M. tehát egyszersmind kúpszelei:(1. o.). Minden ál
talános M., amennyiben mint érintőinek burkoló
ját tekintjük, egyszersmind másodosztályú görbe
is. A M. degeneralhat, elfajulhat és akkor két egy
mást metsző (valós vagy képzetes), vagy két öszszeeső egyenesből áll. A másodosztályú görbe is
elfajulhat és akkor két egymástól különböző
(valós vagy képzetes) v. két összeeső pontból áll.
Az elfajuló másodosztályú görbe nulladrendü.
Analitikai definíció. M. a sík ama pontjainak
geometriai helye, amelyeknek Descartes-iéin ko
ordinátái vagy általános projektív koordinátái
valamely másodfokú egyenletnek tesznek eleget.
Másodrendű vezetők, 1. Elsőrendű vezetők.
Másodszülöttség (lat. secivndogenitara). Az
elsőszülöttségi utódlási rendre alapított családi
hitbizomány mellett külön hitbizomány alapit
ható a másod-, harmad- v. negyedszülött és az
ezektől leszármazó fiatalabb ágak részére (secundo-, tertio-, quartogenitura). Bpp úgy létezhet
nek az ú. n. magas (azaz uralkodó házakbeli) ne
mességnél az elsőszülöttségi utódlási rend mel
lett a M. és az ennek ága javára szolgáló külön
családi vagyonok s esetleg tartományok. így
Toscana 1859-ig uralkodóházunknak M.-e volt.
Másodvirágzás v. őszi virágzás (növ.), amidőn
a következő év tenyészeti időszakára alakult virágrügyek még az alakulás évében fakadnak, vi
rágoznak. A rendes virágzás az anthesis, az ilyen
korázó virágzás pedig a proanthesis, amellyel
különösen a korán tavasszal virító növényeken
találkozunk (almafa, akác, lógesztenye) és pedig
egyaránt az egyéves (árvácska), két éves (kö
ménymag) és évelő (málna, szamóca, pitypang)
növényeken. Az őszi virágzás bekövetkezhetik
még az alvó rügyek kifejlődése által is (opsigonia), amikor a virágzást metantliesis-nék. mond
ják.
Másodviszontbiztositók, 1. Biztosítás.
Másolás (németesen: kopirozás), a természet
nek, valamely műtárgynak, vagy képnek, rajz
nak hü utánzata, valamely iratnak szószerint
való újból leírása egy vagy több példányban, v.
valamely eredeti alkotásnak másod-, harmadstb. példánya (másolat). Történhetik a M. mű
szaki úton is. Ha művi úton és háromnál több
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példányt készítünk, úgy ezt az eljárást sokszoro
sításnak (1. o.) nevezzük. Iratok másolása a le
íráson kívül végezhető úgy is, hogy a kézzel,
másolható tintával, vagy Írógéppel, másolható
festékszalaggal írt szöveget a másolóprés vagy
másológép (1. Irodai gépek) segítségével egy v.
több példányban lemásoljuk. Másolatok készít
hetők oly módon is, hogy indigó- vagy karbon(szén) papirost helyezünk az irópapiros közé ős
erre a rétegre írnak az írógéppel, avagy kemény
írónnal, amikor az írógép betűinek leütődése, il
letve a kemény irón keresztülnyomja a közbe
tett színező papírokat (1. írógép). — Az építészet
ben M. valamely kész rajznak vagy tervnek pon
tos átvitele egy új felületre. Történhetik ez át
tetsző papirosra való átrajzolással, vagy a kör
vonalak utánarajzolásával, ha festókes (grafltos,
anilin stb.) papirost iktatunk az eredeti rajz és
az új felület közé, vagy ha a körvonalakat tűvel
sűrűn kilyukasztva, szénporos zacskóval dörzsöl
jük be, hogy a szénpor a lyukakon át az alája
tett felületre juthasson. Szobafestők a mintát
papirosból, bádogból stb. metszik ki s az igy
nyert patront használják M.-ra.
Másolat (lat. copia), jogi értelemben okirat,
mely más okiratnak tartalmát tükrözi vissza. Van
egyszerű és hitelesített M., amely utóbbin ille
tékes hatóság v. hiteles személy bizonyítja, hogy
az eredetivel megegyez. Bizonyító erejét a biró
szabadon mérlegeli. L. még Másolás.
Másolatkönyv, 1. Másolókönyv.
Masolino da Panicale, olasz festő, szül. Panicaléban 1383. v. 1384, megh. Firenzében 1447 (?).
1423-ban a firenzei festő céh tagja lett, néhány
évvel utóbb pedig Magyarországba költözött ós
itt Pilippo Scolari (Pipo Spano) temesi főispán
szolgálatában dolgozott Ozorán és Székesfehér
várott. Sajnos, magyarországi műveiből semmi
sem maradt fönn. Magyarországi tartózkodása
után (talán már előzőleg is) Castiglione d'Olonában dolgozott, Branda bíboros szolgálatában.
Tőle valók az ottani templom szentélyének bol
tozatát díszítő freskók Mária életéből, valamint
a baptisterium freskói (1435): jelenetek Ker. Szt.
János életéből és az evangélisták képei. M. hír
nevét kivált Vasari tartotta fenn, neki tulajdo
nítván a firenzei Sta Maria del Carmine templom
Brancacci-kápolnájában lévő freskók fejletlenebb
részét, holott valószínű, hogy ezek mind Masaccio
(1. o.) müvei és hogy inkább M. állott Masaccio
befolyása alatt, semhogy ez az ő tanítványa lett
volna. M. művészete lényegében a trecento mű
vészeti gyakorlatának folytatása. V. ö. Vaisz,
M. olasz képíró művei (Budapest í 883). M. ma
gyarországi tartózkodását regényben dolgozta
föl Tarczai György: M. Regény Zsigmond király
korából (Budapest, é. n.).
Másológép, 1. Irodai gépék és Marógép.
Másolókönyv. Mivel a magyar kereskedelmi
törvény megköveteli azt, hogy a kereskedő összes
könyveit és okmányait 10 éven át megőrizze, az
elküldött leveleket másolni szokás é3 pedig leg
több helyen erre a célra készült selyempapirokat tartalmazó könyvekbe, melyeknek M. a ne
vük. Nagyobb üzemeknél ma már általában M.
helyett szabad lapokra másolnak s így a má-
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solóprést is a levélmásoló gépek váltották fel..1 populaires de l'Égypte ancienne (u. 0. 3. kiad.,
1905). Ezenkívül számos kultúrtörténeti és filo
L. Irodai gépek.
Másolópapiros. Ily elmen kétféle papiros fordul lógiai értekezést írt, amelyek világhírűvé tették
elő, t. i. az ábrák lerajzolására szolgáló áttetsző nevét.
Msisqiic de ffer (franc), 1. Vasálarc.
papiros s a festékes papirosoknak az a fajtája,
amelylyel lenyomatokat készítenek. Az áttetsző
Masrik (arab) a. m. napkelte, 1. Maghrib.
M. közönséges, jobbminőségű, vékony papirosból
Masrokita, valószínűen a pánsíp héber neve;
készül olykép, hogy ezt jól száradó olajokkal (len mások szerint billentyűsorral kombinált fúvó
olaj, ricinusolaj stb.) vagy flrnászokkal itatják hangszer.
meg. A fostékes M. szintén közönséges papirosMass.,Massachusetts(l.o.) hivatalos rövidítése.
bórkészül olykép, hogy egyik oldalát melegített
M a s s a (lat.), 1. Massza.
faggyufestékkel, illetőleg faggyúval jól összeke
Massa (ejtsd: massza; az angoi master-böl), így
vert ultramarin v. párisi kék festékkel kenik be. szólítják meg a néger rabszolgák urukat.
Massa, 1. Massa e Carrara olasz tartomány
Másolóprés, 1. Irodai gépék.
fővárosa, püspöki székhely, 2 km.-nyíre a LiguriMásolótinta, 1. Tinta.'
Másolóvászon, savakkal és keményítővel ke tengertól, a Frigido és vasút mellett, (1910) 30,830
zelt áttetsző vászon, mely rajzolásra és máso lak., művészeti iskolával. Kikötője S. Giuseppe;
márványbányák, márványcsiszoiók. A X. sz.-ban
lásra alkalmas.
Masoii (ang., ejted: méz'n) a. m. kőműves; ma- a luni-i püspökök, majd a Malaspina, később a
Cybo-család uralkodott itt. 1741-ben a Modenasoney, szabadkőművesség (1. o.).
Mason (ejtsd: mézn), Arthur, angol regényíró, Este-házra szállott. 1805-ben a bécsi kongresszus
szül. 1865. Dumas hatása alatt írt regényei közt Modenához csatolta. — 2. M., a Batu-szigetek
legismeretesebbek The Four Feathers, mely egyike (1. 0.), Szumatra Ny.-i partja mellett.
Egyiptomban játszik és The Courtship of Morrioe
Massa hercege, 1. íLegivier.
Buckler (1896). Magyarul megjelent: A rózsa
Massa (ejtsd: maszá), Philippe Régnier, marquis
színű villa (Budapest 1911); Célia (u. o. 1913).
de, francia költő, szül. 1831 deo. 6., megh. Paris
Masona, kaffer eredetű nép Dél-Afrikában, a ban 1910 okt. 24. A második császárság idejében
portagál Mozambique és az angol Dél-Rhodesia az udvari ünnepélyek számára szellemes költe
határán.
ményeket irogatott, amiben Metternich Paula
Masonaföld, Dél-Rhodesiához tartozó terület hercegné is támogatta. Több önálló kötete is
a Zambézi, a Lunde, 2 Matabele- és Manika-föld megjelent.
között, kb. 60,000 km területtel s gazdag arany
Massachusetts (ejtsd: messzecsuzettsz, rövidítve:
telepekkel. Főhelye Salisbury, kb. 3000 lak. M.-ön Mass.), egyike az északamerikai Egyesült-Álla
már századok előtt eg-y bevándoriott nép lakott, moknak az Atlanti-óceán, New-Hampshire, Veramely az aranytelepeket kiaknázta. A XVI. sz.-ban mont, New York, Connecticut
és Rhode Island
rövid ideig a portugálok birták. A XIX. sz.-ban a közt, területe 21,408 km2, (1910) 3.366,416 lak.,
matabelék vetették hatalmuk alá. 1890-ben az an köztük 41,490 színes bőrű. Mintegy 450 km.
gol délafrikai társaság egy expedíciót küldött ki hosszú partjába benyúló öblök közt legnagyobb a
elfoglalására, de csakis 1893. Lobengulának, a 110 km. hosszú M.-i öböl a Cod-foktól DDK.-re.
matabelék fejedelmének legyőzése után vetette D.-i partjai előtt több sziget van, így: Martha'a
egészen hatalma alá. V. ö. Bent. The ruined cities Vineyard (1. o.) és Nantucket (1. o.). A nagyobbára
of Mashonaland (3. kiad., London 1895); Hatt, gránitból és palákból álló területen a jógkornak
Zimbabwe, Mashonaland, Rhodesia etc. (u. o. 1905). számos nyoma látható, nagyobbára halmos, Ny.-i
Mason City (ejtsd: mézn sziti), város, Iowa észak végében emelkednek a Green Mountains, a Taghamerikai állam Cerro Gordo countyjában, (1910) Stanic és Hoosac-hegyek. A tenger mellett a 195
11,230 lak., vasúti csomópont, téglagyárakkal, m. magas Blue Hill híres meteorológiai obszer
vatóriummal. A Connecticut érinti M.-ot, átfoly
•élénk gabonakereskedelemmel.
nak rajta a Housatonic, a Blackstone, a MerriMasovia, 1. Mazovia.
Maspero, Gaston, francia egyiptológus, szül. mae, a Taunton, utóbbiak hatalmas vizesésekkel.
Parisban 1846 jún. 23.1889-ben az École pratique A hajózásra egyik sem alkalmas. Éghajlata mér
des hautes études, majd 1873 a Collége de Francé sékelt, de a tél zord, évi csapadéka 1132 mm.
tanára lett az egyptológial tanszéken. 1881-ben Bányászata (gránitfejtés, vasércek) 1912-ben
» Kairóban alapított egyiptomi múzeum igazga 6'7 millió dollár értéket termelt. Mezőgazda
tója s az ásatások vezetője lett. 1886-ban vissza sága 36,917 farmon 1-2 millió acre földét mű
tért Parisba, ahol tovább folytatta tanári tevé velt és 82 millió dollár értéket termeltek; főterkenységét ós az akadémia tagjává választotta. mékei: széna, burgonya, kalászosok, gyümölcs
18991 óta Kairóban a Service des Antiquitós és dohány, állattenyésztése kisebb. Ipari tekintet
de l'Égypte főigazgatója volt. 1914-ben nyuga ben az Unió egyik legfontosabh állama. Az ipar
lomba vonult. Főbb munkái: Histoire aneienne telepei 1912-ben 608,590 embert foglalkoztat
des peuples de l'Orient (7. kiad. Paris. Magyarul tak és 1597 millió dollár értékű árút termeltek.
Fogarassy Albert dolgozta át: A kelet ókori né Főbb iparágai: a cipő- és csizmagyártás, a pa
peinek története. Nagy Képes Világtörténet I. k.); mut- és gyapjú-szövés, a bőr-, gép-, papiros-,
L'archéologie égyptienne (u. 0. 1887); Lectures gummiárú-, drót-, bútorgyártás, a cukorfinomítás,
historiques. Histoire ancienne: Égypte, Assyrie villamosgép-, vas- és acélárú-készítés és húsfus(u. 0.1890); Études de mythologie et d'archéolo- tölés. A kereskedelem legfontosabb helye Boston,
gie őgyptiennes (1893-98, 3 köt.); Les contes hajóinak tonnatartalma 12'3 millió. Vasúti vona-
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Iáinak hossza (1912) 7770 km. M.-nak 17 collegeje
és egyeteme van, leghíresebb a Harvard-University Cambridgeben és a mezőgazdasági iskola
Amhersthen. 1913-ban 16,979 tanerő és 557,211
elemi
iskolai tanuló volt. Évi költségvetése (1913)
55-3 millió dollár bevétel és 53-5 millió dollár
kiadás. A végrehajtó hatalmat (főkormányzó,
kormányzó, államtitkár, kincstartó és 8 tagú ta
nács), a 40 szenátort ós 242 képviselőt évente
választják, a Supreme Judicial Court és a Superior Court nevű bíróságok tagjait élethossziglan
nevezik ki. A kongresszusba 2 szenátort, 13 kép
viselőt küld és az elnökválasztásnál 15 szavazata
van. 14 countyra oszlik. Fővárosa Boston. M. te
rületén (1620) az első állandó telepet a Duxburyi
öböl mellett a menekülő puritánok alapították.
1629-ben a keletkezett telepek külön tartománnyá
alakultak és I. Károly külön kartával szabá
lyozta. Az északamerikai szabadságharcban M.
volt az első, amely fegyvert fogott. V. ö. Hutchinson, Hist. of the Province of M. Bay 1628—
1774 (Boston 1764—1828); Halé, Story of M.
(1892); Adams, Three episods of M. history (1892);
Manuál of the generál Court, 1912. (Annual,
Boston, Mass.).

—

Mássalhangzők.'

lenyek és izzadmányok mechanikus kezelésénél,
főleg az izületek és ínhüvelyek betegségeinél
nyer alkalmazást. — 4. Tapotement (ütögetés),
a lágy részeknek megpacskolásából áll. Fősza
bálya, hogy az egymásután következő ütéseket
ruganyos kézzel, ne mereven végezzük. Hatása
az illető részek vérbőségében, az izomrostok rángásszerü összehúzódásában nyilvánul, emellett
pedig mint erős mechanikus inger az idegvégződmények ingerlékenységét csökkenti. Kiválólag alkalmas sorvadt izmok erősítésére s a fáj
dalmak csökkentésére különböző idegbántalmaknál. — 5. Vibratio, az az eljárás, midőn az ujja
kat v. az egész tenyéri felületet abeteg testrészre
helyezve, reszketést utánzó mozgást végezünk,
miközben az illető testrészre mérsékelt nyomást
gyakorolunk. A vibratio jótékonyan hat idegbántalmaknál s amennyiben a bélizomzat műkö
dését előnyösen befolyásolni tudja, a renyhe bélmüködésnél használatos hasmassagenak is vésze.
Egy külön alakja a M.-nak az ú. n. bevezető v.
előkészítő M., melyet főleg friss vérömlenyeknél
s az izületek azon bántaimainál alkalmaznak,
melyek az Ízületben izzadmány v. vér felhalmo
zódásával járnak. Ily esetben célszerű az illető
Ízülettel centrikusán eső testrészt effleurálni és
M a s s a c r e (franc, ejtsd:masszákr, a n g . ejtsd: meszkisajtolni (petrissage, frictio), ezáltal az elve
szekr) a. m. lemészárlás, vérfürdő; M. of the In- zető edények kiürülnek ós az izzadmány tovább
nocents, az ártatlanok lemészárlása, a. m. a bet vitelére alkalmasabbá lesznek.
lehemi vérfürdő. Angliában még tréfás neve amaz
eljárásnak, hogy a parlamenti ülésszak végén az
A M.-t naponta rendszerint egyszer v. kétszer
el nem intézett javaslatokat félre teszik.
végezzük, egy-egy ülés 5—10 percig tart. Egy
Massa e Carrara (ejtsd: massza e karrára), Tos egész test masszírozására körülbelül 20—25
cana olasz compartimento tartománya, Parma és percet számíthatni. Masszírozásra rendesen a jól
Eeggio, Modena, Lucca, a Liguriai-tenger és Ge megszárított, szükség esetén kissé bezsírozott
nova közt, területe 1780 km", (1910) 212,398 lak. kezeket használják, de a tapotement és vibratio
Járásai: Castelnuovo di Garfagnana, M. és Pon- eszközlésére a kezet e célra szerkesztett készü
tremoli. Fővárosa: Massa.
lékekkel (Ewer-féle concussor, Granville-féle perMassaira (ejtsd: masszáira), város Lecce D.-olasz cuteur, Klemm- és Zander-féle készülékek) he
országi tartományban, a Patemisco és vasút lyettesíthetni. A M. nagy szerepet játszik a sebé
szet körébe tartozó bántalmak kezelésénél, mint
mellett, (1911) 11,114 lak., gyümölcstermeléssel.
Massage (ejtsd: masszázs), az az eljárás, midőn csonttörések, ficam, vérömleny, izületi lobok és
az orvos különféle kézfogással mechanikus úton bántalmak bizonyos alakjainál, izületi merevség,
igyekszik a nyugvó beteg testrészre gyógyitólag izomcsúz gyógyításánál stb., de az eddig elért
hatni. Újabban Metzger amsterdami orvos volt eredmények tág szerepkört biztosítottak a testaz, aki a M.-t tudományos alapon
fejlesztette s egyenószet, ideggyógyászat és nőgyógyászaiban
is. Ez utóbbiban a svéd Brandt Th. elevenítette
kijelölte helyét a többi gyóg5reljárás között.
A M.-kézf ogások 5 csoportba osztályozhatók: fel s az ő érdeme, hogy a nőgyógyászatiak a
1. Effleurage, simogatás, a M.-nak az a módja, M.-ban metodikusan fejlesztett gyógyeljárása van.
midőn kezünk tenyéri felületét ráfektetjük a be A kozmetikus M. az arcbőr rugalmasságát és az
teg testrészre s miközben azt a környi résztől a arcizmok tónusát akarja fokozni. Elterjedt téves
központ felé végigsimítjuk, arra egyszersmind hiedelem, hogy a M. aránytalan kövérség keze
mérsékelt nyomást gyakorolunk. Effleurage-zsal lésében bizonyos terület soványítására használ
vezetjük be s végezzük a M. minden más faját; ható. Ma a nagyobb városok mindegyikében ta
főfeladata a vér- ós nyirokkeringés elősegítésé lálni már intézeteket, melyekben a M.-t, össze
vel az anyagforgalom emelése. — 2. Petrissage, kötve a svéd tornával, orvosok végzik. V. ö.
az izmok átgyúrása; alkalmazást nyer főleg, mi Dollinger Gy., A M. (Budapest 1887); Magvassy
dőn az izom vitális energiáját akarjuk emelni M. és Somló L., A M. és alkalmazása a gyógyá
(sorvadt izomzat). — 3. Frictio (dörzsölés) elne szatban (u. 0.1887); Ekgren, Taschenbuch der
vezésével jelöljük azon eljárást, mely a 2 élőb M. (Berlin 1903); Hoffa, Technik d. M. (4. kiad.,
bem kombinálásából áll, t. i. egyik kezünkkel Stuttgart 1903); Zdbludowsky, Technik d. M.
kisebb körös mozgást végezve, az ujjunk hegyé (2. kiad. 1903).
vel mindinkább a mélybe hatolunk s a szövete
Massageták, nép, 1. Masszagetak.
ket, illetőleg az azok között felhalmozott kóros
Mássalhangzók (lat. consonans), azok a han
termékeket szétsajtolni igyekszünk, amit azután gok, melyek nem magukban, hanem a magán
a centripetális irányban effleuráló másik kéz a hangzókkal együtt alkotnak egy-egy szótagot, 1.
nyirokutakon tovább hajtani törekszik. Véröm Hangok.

Massalia
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Massc, pénz, 1. Chaise.
Massalia, Marseille (1. o.) ó- görög neve.
Massa Marittima, város, püspöki székhely
Massé, Viktor (tkp. Félix Marié), francia zene
Grosseto olasz tartományban, egy travertino- szerző, szül. Lorientban 1822 márc. 7., megh. Pa
dombon, (1911) 18,113 lak., vas-, réz-, ólom-, érc- és risban 1884 júl. 5. A párisi konzervatóriumon
szénbányákkal, ásványvízforrásokkal, számos pa tanult, Halévy volt a mestere, 1844. megnyerte
lotával és középkori falmaradványokkal.
a római díjat, 1860. karigazgatő lett a Nagy
Massang, a mongol népmesék csodás erejű hő operában, 1866. a zeneszerzósi szak tanára a kon
sének neve, mint nálunk Erős János (1. o.) v. zervatóriumon, 1871. az akadémia tagjai közé
Fehérlő fia (1. 0.), kikkel még tettei dolgában is választotta. Első színpadi müve: La chanteuse
rokon. Ez a rokonság azonban nem jelent onnan voiléé 1852. került bemutatóra az Opera Covaló átvételt, mert e mesealak a föld kerekségén miqueban. Számos operája közül a következőket
mindenütt hasonló tettekkel kapcsolatban isme emeljük ki: Galathée (1852); Les noces de Jeanretes. A M. különben a Siddhi kür mongol mese nette (1853., Jeannette menyegzője c. a budapesti
gyűjtemény révén lett a tudomány előtt ismertté, Operaházban is szűrre kerűít); La flancée du
mely gyűjtemény az indus (szanszkrit) Vetála- diable (1854); Le cousin de Marivaux (1857); La
pancsavimszati-ra (a rossz szellem 25 elbeszé- fée Carabosse (1859); Le fils du brigadier (1867);
Paul et Virginie (1876); La nuit de Cléopatre
ése) mutat mint forrására vissza.
Massány Ernő (massányi), meteorológiai és (1885).
aviatikai iró, szül. Kispalugyán (Liptó vm.) 1878
Massegne, olasz szobrászok, 1. Masegne.
nov. 26. Tanulmányai végeztével Ógyallán a csil
Massé-lökés, 1. Masszé-lökés.
lagvizsgáló intézetben s a meteorológiai obszerva
Masséna(ejtsd: masszéna), André, Rivoli és Esstóriumban működött, majd a m.kir. országos me ling hercege, francia tábornagy, szül. Levenben
teorológiai intézet asszisztense lett. Nagy tevé (Nizza mellett) 1758 máj. 6., megh. Parisban 1817
kenységet fejtett ki a magyar aviatika megterem ápr.4.Atyja borkereskedő volt. Afrancia hadsereg
tése körül. 1910-ben a Magyar Aero-Club alapítá ből 16 évi szolgálat után 1789. mint altiszt lépett
sában vett részt, 1911. pedig megalapította a Ma ki. 1792-ben újból belépett az önkéntes hadseregbe
gyar Géprepülők Szövetségét. Utóbbi — az Aero- s egy év múlva már dandártábornokká küzdötte
Club megszűnte után — Magyar Aéro-Szövet- fel magát. Napóleon 1896—97-iki itáliai sikerei
séggé alakult át, melynek M. ügyvezető igazga ben nagy része volt s különösen Rivoli mellett tün
tója. Tagja az aviatikai Commission Permanente tette ki magát. 1799-ben a svájci francia sereg
Internationalenak s megalapítója az Aero című fővezére volt és szept. 25. Zürich mellett meg
első hazai aviatikai szaklapnak. Főbb munkái: verte az egyesült osztrák-orosz hadakat. Ezután
Adalékok a Jupiter tnegfigyelésének történetéhez átvette Genova védelmét és csak hosszabb ostrom
(Budapest 1904); A felsőbb légrétegek meteoroló után adta át 1800. jún. az osztrákoknak. 1804-ben
giai viszonyainak kutatása (u. o. 1908). Munka Napóleon császár tábornaggyá nevezte ki. 1805társa e Lexikonnak is.
ben Itáliában volt fővezér és Caldiero mellett
Massarani (ejtsd: masszaráni)), Tullo, olasz iró, okt. 30—31-én győztesen harcolt Károly főher
szül. Mantovában 1826 febr. 4., megh. Milanóban ceggel. Az 1806—1807-iki porosz háború befeje
1905 aug. 8. Jogi tanulmányokat végzett, majd zése után Rivoli hercegévé nevezte ki a császár.
festőnek képezte ki magát. 1848-ban részt vett a Az 1809-iki osztrák háborúban a Duna jobb part
forradalmi mozgalmakban s mint publicista tett ján Landshut, Eggmühl ós Ebélsberg mellett győ
szert hírnévre. A forradalom után egy ideig Pa zött. A szerencsétlen asperni csatában ő fedezte
risban élt, majd Milanóban telepedett le. 1860— nagy vitézséggel a francia sereg visszavonulását
1867-ig képviselő volt, később a szenátus tagja Lobau szigetére. Ezért az esslinai herceg címét
lett. Politikai pályáján a hármasszövetség híve kapta. 1810-ben Portugáliába küldötte a császár,
volt. Számos érdekes irodalmi, művészeti és po de itt Torres Vedras erődítményei előtt veresé
litikai tanulmányt irt. Nevezetesebbek: L'idea get szenvedett Wellingtontól. Erre kénytelen volt
italiana attraverso i tempi (Paris 1850); L'arte a Portugáliát elhagyni, ezért kegyvesztett lett Na
Parigi (Róma 1879); tanulmányai összegyűjtve póleon előtt, aki többé nem bízta meg vezérlettel.
is megjelentek: Studiidiletteratura e d'arte (Fi XVIII. Lajos pairré nevezte ki. Emlékiratait Eoch
renze 1873); Studii di politica e di storia (u. o. tábornok adta ki (Mémoires, Paris 1849—50, 7
köt.). V. ö. Beauregard, Le maréchal M. (Nizza,
1873) és Saggi eritici (u. 0. 2. kiad. 1883).
1902).
Massari (ejtsd: masszári), Giuseppe, olasz iró és
politikus, szül. Bari delle Puglieban 1821., megh.
Massenet (ejtsd: masszné), Jules Emil Frédéric,
Rómában 188-í. máj.12. Az irodalomban főként francia zeneszerző, a XIX. sz. legnépszerűbb zene
mint életrajzírót becsülték. Főművei: II conte di szerzőinek egyike, szül. Montaudban, St. Etienne
Cavour (1873) és La vita e il regno di Vitt. Ema- mellett (Loire) 1842 máj. 12., megh. Parisban
nuele (1878-1880).
1912 aug. 13. A párisi konzervatóriumon ta
MasssLi-idae (állat), 1. Élősködő darazsak.
nult. Laurent, Reber, Thomas voltak mesterei.
Massart, Lambert Joseph, belga hegedűmű 1863-ban Rizzio Dávid c. kántátéjával menyerte
vész, szül. Lüttichben 1811 júl. 10., megh. Paris a római díjat. 1878—1896-ban a konzervatórium
ban 1892 febr. 13. Kreutzer tanítványa. 1843-ban zeneszerzés-tanára volt. A francia akadémia tagjai
a párisi Conservatoire tanára lett. Tanítványai sorába választotta. Nevezetesebb művei: Mario
közül világhíresek: Vieniavszki, Marsick, Sara Madeleine (bibliai dráma, 1873); Éva (misztérium,
saié, Lottó. Pedagógiai művei ma is jelentős ró- 1875); Paix et liberté (kantáte, 1867). Operái: Le
'•zet teszik a hegedűtanítás anyagának.
roi de Lahore 1877); Herodias (1881); Cid (1885):
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Thai's (1894); Ariadne(1906);DonCósarde Bazan fordították (magyarra Szálay Sándor). V. ö.
(1872); Manón (1884); Bsclarmonde(1889); Werther Attaix, Étnde sur M. (Toulouse 1883).
(1892); La navarraise (1894); Sappho (1899);
Massims-szigetek, 1. Louisiade-szigetek.
Griseldis (1901); Le jongleur de Nőtre Dame
Massinger (ejtsd: messzinozser), Philip, angol
(1902); Bacchus (1908); Thérése (1907); La Cigale drámaíró, Shakespeare egyik legnagyobb kor
(balett 1903); Don Quichotte (1911); Roma (1912). társa, szül. Salisburyben 1583., megh. Londonban
Ezenkívül számos színműhöz irt zenét, többek 1640 márc. 17. Drámáit részben másokkal (Dekközött Racine Phaedrájához, Sardou Theodorá- ker, Rowley, Middleton) együtt irti. Kitűnő vígjá
jához, de Lisle Brinnyseihez. Irt számos dalt és tékokat is írt (A new way to pay old debts 1633).
zenekari művet (suitek, nyitányok) is. 1885-ben Nevezetesebb művei: The Virgin Martyr (1622);
Magyarországon is járt, ennek az útjának az em Duke of Milán (1623) és The city madám (1632).
lékére Irta Suite Hongroise-át s ekkor ismerte
Massinissa, 1. Masinissa.
meg Szabadi (Frank) Ignác török-magyar induló
Massmann, líans Ferdinánd, német író és a
ját, amelyet átírt nagyzenekarra. Több műve sze német tornászat megalapítója, szül. Berlinben
repelt a budapesti Operaház műsorán, legtovább 1797 aug. 15., megh. Muskauban 1874 aug. 3.
a Manón és A navarrai leány. Megírta emlék Előbb tanító és tornamester volt, 1829. a mün
iratait, amelyek Mes souvenirs 1848—1912 c. ha cheni, 1846. a berlini egyetem tanára lett, 1842
lála után jelentek meg. V. ö. E. de Soleniere, M. óta pedig újjászervezte a porosz tornatanítást.
(Paris 1877); L. Schneider, M. (1908).
Tornadalai nagyon elterjedtek. Pő művei: DenkMasseter (lat., t. i. musculus m.), a fő rágó- máler deutsch. Sprache und Litteratur (München
izom, mely az arcon a fülkagyló előtt fekszik. 1827); Deutsche Gedichte des XII. Jahrhunderts
(Quedlinburg 1837); Litteratur der Totentanze
L. Fejizmok.
Massenr (franc, ejtsd: masszőr), aki massage- (Leipzig 1840); Index zu Graffs Althochdoutschen
Sprachschatz (Berlin 1846); Altes und Neues vom
zsal hivatásszerűen foglalkozik.
Massey (ejtsd: messzi), Gerald, angol költő és Turnén (u. o. 1847). V. ö. Euler u. Hartstein,
egyiptológus, szül. Tringbeu 1828 máj. 29., megh. H. P. M. (u. o. 1897).
Norwoodban 1907 okt. 29. Tizenötóves korában
Masson (ejtsd: másszon), 1. Antoine, francia réz
Londonba került, ahol önművelése mellett iro metsző, szül. Louryban (Orléans mellett) 1636.,
dalmi munkákkal lépett föl; első verses kötetét: megh. Parisban 1700 máj. 30. Eleinte fegyver
Voices of freedom and lyrics of lőve (1850) ked kovács volt és a vértek vésetei által jutott a réz
vezően fogadták. Későbbi kötetei: The báliad of metszéshez, melyben bámulatos ügyességet és
babé Christabel (1854); A tale of eternity (1869). könnyedséget fejtett ki. Ragyogó technikával adta
Irodalomtörténelmi kutatásainak egyik terméke: vissza a parókák fürtjeit, a csiszolt vértek csillo
Thesecret dráma of Shakespeare's sonnets (3. kiad. gását, a hímzések, a bársony- és selyemszövetek
1888). Összegyűjtött verseit My lyrical life cimen fényét. Mintegy 60 arcképet készített, melyek
adta ki (2 köt. 1889). Egyiptológiai tanulmányai nemcsak technikájuknál, hanem rajzuknál és jel
ban azt igyekezett bebizonyítani, hogy az emberi lemzésüknél fogva is kiválók. A legsikerültebbek
nemnek Afrika a bölcsője. Tanulmányaiból két Harcourt gróf, Brissacier, d'Ormesson, Turenne ós
kötet jelent meg Ancient Egypt the light of the XIV. Lajos király képmásai. Híres Tiziano fest
World (1907) cimen.
ménye után készített metszete, a Tanítványok
Emmaus-ban (La nappe), melyen az asztalkendő
Massico, 1 Falernusi bor.
mintáját és legapróbb ráncait rendkívüli pontos-Massicot, 1. Masszikot.
Sággal tünteti föl.
Massieni, ókori nép, 1. Bastuli.
2. M., Frédéric, francia történetíró, szül. Pa
Massilia, Marseille (1. o.) latin neve.
risban 1847 márc. 8-án. A hadügyminisztérium
Massiliánusok, 1. Szemvpelagiánusok.
Massillon (ejtsd: messziion), város Ohio észak könyvtárosa volt 1866—80-ig s az akadémia tagja
amerikai állam Stark countyjában, a Tuscaravas, 1904 óta. Nagy szorgalommal derítette fel Napó
az Ohio-csatorna és vasút mellett, (1910) 13,879 leonnak és családjának belső történetét. Főbb
lak., szénbányák, vas- és gépgyártás, homokkő- müvei: Napóleon chez lui (1894, 11. kiad.);
Napóleon et les femmes (1894, 14. kiad.); Napó
fejtés.
Massillon (ejtsd: massziiiyoE), Jean Baptiste, leon et sa famille (1897-1907, 9 köt.); Joséphine
francia püspök és hitszónok, szül. Hyersben (Pro- de Beauharnais (1899); Joséphine impératrice et
vence) 1663 jún. 24., megh. 1742 szept. 18. roine (1899); Joséphine repudiée (1901); L'impé1681-ben az Oratoriánusok rendjébe lépett. 1696 ratrice Marié Louise (1902); Napóleon et son íils
óta prefektus volt a St. Magloire papnevelő-inté (1904, 2. kiad.).
zetben Parisban. Kivált 1698. Montpellierben mon
Masson (ejtsd: messzn), Dávid, angol irodalom
dott böjti beszédei tették nevét ismertté. Ugyanez történetíró, szül. Aberdeenbenl822 dec. 2.. megh.
évben a királyi udvar előtt tartotta nagyhatású Edinburghban 1907 okt. 6. 1852-ben a londoni
ádventi beszédeit. 1701-ben és 1704. Versaillesban University College, 1865. az edinburghi egyetem
nagyböjti beszédeket mondott (Le grand caréme). tanára lett. Tanulmányai közül, melyek össze
1718-ban a Tuileriákban a 8 éves XV. Lajos gyűjtve is megjelentek, legkiválóbb a Life of
előtt tartotta nagyböjti szent beszédeit (Le petit John Milton (1859—79, 6 köt.); ö rendezte sajtó
caréme). 1717-ben clermonti (condomi) püspök alá Milton műveinek cambridgei kiadását. Emlí
lett, 1719-ben pedig tagja a francia akadémiának. tésre méltó művei még: Essays, biographical and
Művei számos kiadást értek. Legjobb az 1856. critical(1856) ;Recent British philosophy(3.Madv
párisi és Migneó. Beszédeit más nyelvekre is le 1877) ;Th. Carlyle (1885).
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masson & Cie (ejtsd: másszon), francia könyv vogulok mányszi nevének s a magy-ax előrészekiadó cég Parisban, alapította 1804. Crochard, nek, míg utórésze, a géra, kut a vogul Jchut
1838. átvette Masson Vidor (szül. 1807 febr. 2., (a. m. emberek) szónak felel meg. Országuk gaz
megh. 1879 máj. 13.) s 1871. ennek fiára, Masson dag volt aranyban és rézben, szerszámaikat, fegy
Georges-ra szállt (szül. 1839 szept. 2., megh. 1900 vereiket rézből készítették, viseletük, szokásaik
júl. 7.), ki alatt nagy hírre jutott. A M. & Cie cég egyeztek a szkithákéval, abban azonban eltért
fennáll e cím alatt 1896 óta s élén az előbbinek a két nép, hogy a M.-nál a nőközösség állt fenn,
fla, Pierre és Bouchez Paul áll. Kivált orvosi ellenben a szkithák már a fiági leszármazásra
és természettudományi munkákat ad ki, több tértek át. Herodotos és Trogus Pompeius (Jusfolyóirata között kiemelendő a La Nature (1873); tinus) szerint Kyros perzsa király az ellenük
Annales de chimie et de physique (1879) stb.
viselt hadjáratban esett el, midőn a M. fölött
Masson-Forestier (ejtsd: masszon-foresztjé), Al egy nő, Tomyris uralkodott. A Kr. u. századok
fréd, francia író, szül. Le Havreban 1852 szept. 6., ban a hunn áramlat Kelet-Európába sodorta
megh. Parisban 1912 dec. 6. A jogi pályáról tért át őket; az örmény források többször hunnoknak
az irodalomhoz. Novellás kötetei: Le jambe coupée nevezik őket, míg a bizánciak az alánokkal ve
(1894); Remords d'avocat (1896); Angoisses de juge szik egynek, Theophanes szerint pedig a turko(1898); színmüvei: Attaque nocturne (1904); Bara- kat hívták régebben M.-nak. Tulajdonkép pedig
terie (1906); irodalomtört. tanulmánya: Autour az ugor (előbb kntugur, utugur, majd unugur)nóv
d'un Racine ignoré (1911).
váltotta föl s ilyenformán Theophanes turkjai
Mitssula (nov.) a. m. virágportömeg, amely alatt a magyarok értendők.
ügy jön létre, hogy bizonyos növények virágjában
Masszái (maszai v. oigob), Angol- és Német(pl. Acacia, Orchideáé) a virágpor nyálkás anyag Kelet-Afrikában a Kenía, Kilimandzsáró és a
tól csomóvá tapad össze. M.-nak nevezik még az Viktoria-tó Ny.-i partjain élő hamita pásztor
Azolla vízi haraszt mikrospóráinak nyálkás tö nép, a gallák és Szomáliák rokona (1. Afrika cikk
megét is.
nél az Afrikai népfajok c. színes kópmellékleten).
Massylok, néptörzs Numidiáhan, 1. Numidia. Szálas, erős termetű, apró, majdnem ferde szemű,
Massys (Mensys, Matsys, Metsys), Quinten, feltűnően hajas-szőrös, kétségtelenül nem egy
németalföldi festő, szül. Löwenben 1466., megh. séges nép. Erős törzsi szervezete és harcias ter
Antwerpenben 1530. Szülővárosában Bonts Dirk mészete miatt a szomszédok, főleg a bantu törzsek
befolyása alatt fejlődött, 1491. az antwerpeni fes veszedelmes ellensége volt. Jelentősége az euró
tők céhmestere lett. Művészete a XV. sz.-i német pai gyarmatok fejlődése, főleg saját marhaállo
alföldi festészet fejlődéséhez csatlakozva, részben mányuk csökkenése óta kisebb. A M.-k vándor
az olasz művészet hatása alatt szabadabbá, nagy lásaik közben bibliai hátterű hagyományokat
szerűbbé, drámaibbá és formailag szebbé válik. vettek át s némi szemita vérrel is vegyültek, úgy,
Fenmaradt művei közül az első a löweni Szt. hogy sokáig valóságos szemitáknak hitték őket.
Péter-templom számára 1509. befejezett szárnyas Legutóbb Merker (Monographie eines ostafrik.
oltár (brüsszeli múzeum), fő képén Szt. Anna csa Semitenvolkes, Berlin 1904) igyekezett ezt bizo
ládja ábrázolásával. Ezt követte 1511. az antwer nyítani, de Meinhof kimutatta az elmélet tart
peni székesegyház számára festett oltár (antwer hatatlanságát. V. ö. Hokis, The Másai, their lanpeni muz.), melynek fő képe, Krisztus siratása, guage and folklóré (London 1905).
M. legnevezetesebb műve. Egyéb képei: Magdolna
Masszaliánusok (meszaliánusok, eufemiták,
(u. o.), Madonna (Berlin, Kaiser Friedrich-Mu- choreuták, euchiták, langetiánok), neve a IV. sz.
seum); Mária megjelenik Dávid királynak és pró közepén Mezopotámiában keletkezett és Szíriá
fétáinak, Augustus császárnak és szibilláinak ban, Örményországban és Kis-Ázsiában elterjedt
(Szent-Pétervár, Eremitage); Krisztus a kereszten misztiko-fanatikus felekezetnek, amely Epipha(Bécs, Liechtenstein-képtár); pap képmása (u. o.). nius (Haer. 80.) elbeszélése szerint megvetette a
Közel áll hozzá a Lncretia halálát ábrázoló kép a munkát és kizárólag imádságos és aszketikus
budapesti Szépművészeti Múzeumban. M. honosí életben vélte feltalálni a tökéletes, szentségekre
totta meg Németalföldön a félalakos genreképek nem szoruló kereszténységet, mely már a földön
divatját, melyben sok utánzója volt (főleg Merinus vezet Isten szemléletére és a vele való egyesü
van Eoymerswale). Ilyennemű jelzett müve a lésre. Számos zsinat kárhoztatta tanait, mind
Pénzváltó és felesége (1514, Paris, Louvre). — azonáltal különféle nevek alatt a XIV. sz.-ig tar
Fia, M. Jan (1509—1575) atyjának volt után totta fenn magát.
zója, utóbb azonban olaszos irányba csapott át.
Masszangano,Portugál-Nyugat-Afrika Loanda
Massza (lat. mossa) a. m. csomó, darab, tömeg. nevű tartományának D.-i része.
így nevezték régebben a felvidéken a vasolvasztó
Masszana (Masszua, Masszává), Eritrea olasz,
kemencéket. — M. az öntésnél, 1. Öntés- — M.- gyarmat volt fővárosa a Vörös-tenger DNy.-i part
kurátor, tömeggondnok, 1. Csőd.
ján, egymással és a szárazfölddel kőgátak által
Masszageták (maszkit, maszkut), népes és összekötött két szigeten (M. és Taulud) és két fél
harcias nomád nép az ókorban, a Káspi-tenger- szigeten, (i9ii) 10,000 lak.; 3 erősséggel, rakodó
töl és Jaxartestől (Szir Darja) északra fekvő parttal, nagy barakkokkal és fészerekkel. M. föl
pusztaságon, nagyjában a mai kirgiz területen, dünk egyik legforróbb helye s az Abesszínia val való
vagyis ott, ahol kereshetjük a magyarság ős kereskedelem középpontja. M. Szuakinnal együtt
hazáját. A M. neve is arra mutat, hogy az ókori egykor Abessziniához tartozott; 1557. elfoglalták
magyar-ugorfajta népeket foglalták össze e név a törökök, akik 1865. Egyiptomnak engedték át.
alatt, a név előrésze, a masz, ugyanis megfelel a 1885 febr. 8. az olaszok szállották meg.
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Masszázs, 1. Massage.
Masszé-lökés (franc, massé), magyarul csa
varó, a billiárdjáték egyik nehéz fogása ; merő
legesen tartott dákóval felülről intézik a lökést
a tekére.
Masszenya, 1. néger ország Szudánban, 1.
Masszina. — 2. M-, Bagirmi fővárosa Szudán
ban, 170 km.-nyire a Csád-tótól, 11—12 km.
hosszú körfallal, amelyen belül már 1873. a terü
letnek alig Vs-án voltak lakosok. 1893-ban a
mahdi egész Bagirmival együtt elfoglalta és le
rombolta.
Masszikot (massicot), poralakú ólomoxid, me
lyet régóta sárga festéknek használnak. A M.
finom sárga por; főkép sárga olajfesték készítésé
hez használják. A M. (PbO) mint ásvány is isme
retes sárgás lemezekben Mexikóból.
Masszina (Masszenya), néger ország Ny ,-i Szu
dánban
; a felső Niger mindkét partján, 166,880
km2 területtel. A XIX. sz. második tizedében a
fulbék alapították. 1862-ben Hadzs ümar kerí
tette hatalmába; utódát 1893. a franciák legyőz
ték és M.-t a francia Szudánhoz csatolták.
Masszív (franc, massif, massive) a. m. tömör,
belülről nem üres. Vastag falakra, vastag öntvé
nyekre, súlyos tárgyakra, végül nem f urnü'ozott,
hanem tömör fából készült bútorokra is haszná
latos kifejezés.
Masszóra (héber), 1. Maszóra.
Masszőr (franc, masseur), aki masszázszsal
hivatásszerűen foglalkozik.
Masszua, város, 1. Masszaua.
Mastacembelus (állat), 1. Nyilascsőrűhal.
Mastalgia (gör.), 1. Masztalgia.
Slastello, olasz űrmérték különböző értékek
ben, Padovában = 71'271, Velencében = 79301.
Master (ang., ejtsd: mászter) a. m. mester; a
keresztnév előtt a szolgák vagy egyéb alantas
személyek így szólítják a jobb módú gyermeke
ket vagy ifjakat, kiknek még egyéb címük nincs.
— M. of the Rolls a címe az angol Conrt of
appeal elnökének. M. of the hounds, 1. Falka
nagy.
Masterton, város Uj-Zéland ausztráliai állam
északi szigetén, (1910) 5182 lak., gabonatermelés
sel és malmokkal.
Mastic-tree (nSv.), 1. SÜderoxylon.
M a s t i g a m o e b a (áiiat), az Ostoros véglények
(Flagellata) osztályának Autofiagellata rend
jébe tartozó parányi édesvízi egysejtű állat, amely
nek bár hosszú, úszásra való ostora van, állábak
kinyújtása által, amoebaszerű mozgással is tudja
helyét változtatni. Legközönségesebb faja a M.
aspera Bhrbg.
JHastigophora (ánat), 1. Ostoros ázálekállatkák és Véglények..
Mastitis (gör.), 1. Fmlögyuladás.
Mastix, 1. Masztix.
Mustodon, az orrmányosok (Proboscidea) al
rendjébe s az elefántfólók családjába tartozó,
többnyire hatalmas termetű kihalt állatnem,
melynek nemcsak felső, hanem legtöbbször alsó
állkapcsában is voltak agyarai. A középső mio
céntől kezdve mintegy 30 faja ismeretes. Euró
pában élt a miocénben a M. angusti&ens Cuv.,
mely Magyarországon is előfordul s a M. turi-
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censis Schinz ; Indiában a M. palaeindicus Falc.
Észak-Amerikában a M. breviceps Cope ; a pliocénkor első felében Európában a M. longirostris
Kaup és M. Pentelici Gaudry; Indiában M. Fal
coneri Lyd., M. Pandionis Falc, M. Sivalensis
Cantl, Észak-Amerikában M. terridens Cope
és M. Floridamis Leidy ; a pliocén-kor második
felében Európában a M. Borsoni Hays ós M. Arvernensis Croiz. et Job., Észak-Amerikában M.
tropicus Cope és M. mirificus Leidy. Ameriká
ban a M. nem élte túl a harmadidőszakot s a pleisz
tocénkori M. Americanus Cuv., M. Humboldti
Cuv., M- Andiim Cuv. ós M. bolivianus Phil. ott
még az ősember kortársai voltak. Magyarorszá
gon a legszebb M.-maradványokat (M. longiros
tris Kaup., M. Arvernensis Croiz.) Pestszentlőrinc mellett és több más helyen pannóniai agyag
ban találják.
iUastoíIoiisaurus, a páncélos kétéltűek
(Stegocephali) rendjébe s a Stereospondyli al
rendbe tartozó kihalt állatnom, melynek kopo
nyája olykor 1 méter hosszúra is megnőtt. Közeli
rokona a Gajntosaurus-nem, melyet az előbbi
nemmel együtt az jellemez, hogy az állat homlok
csontjai a szemgödörig érnek s annak körülhatá
rolásában résztvesznek. A M. kövesedett marad
ványai Württemberg, Elszász, Angolország ós
India, a Capitosaurus-éi Bernburg, Szilézia és
Dél-Afrika triászkópzödményeiből ismeretesek.
Mást<><I,vnia (gör.), 1. Masztodinia.
Mastricht, város Hollandiában, 1. Maastricht.
Mástul-el-Szúk, az egyiptomi Sarkién tarto
mány egyik városa az Abuminegh-csatorna el
ágazásánál, (1907) 9668 lakossal.
Mastnrbatio (lat.), 1. Onfertözés.
Masuccio (ejtsd: masziccso), Tommaso, XV. sz.beli olasz novellaíró, a szalernói Guardati-család
sarja. Novellino c. kötete (Nápoly 1476) a XV. sz.
legbecsesebb novellagyüjtemónye. 50 elbeszélés
van benne. Legjobb kritikai kiadásai: Settembrini
(Biblioteca napoletana, 1874) és Camerini (Bibi.
Econ. Class., Milano 1886).
Masukulumbe, főleg Holub leírásából ismert
dólafrikai bantu nép a déli sz. 13—16° között a
Luenge folyása mentén.
Masuria, 1. Mazuria.
Más vagyonának megrongálása címen a Btk.
a következő bűncselekményeket különbözteti
meg: a) ingó dolog megrongálását (L o.); b) in
gatlan vagyon elfoglalását (L o.).
MaSvina, adók. Modrus-Fiume vm. szlnini
(slunji) j.-ban, (1910) 1478 szerb és Inrvát lak.;
u. p. és u. t. Rakovlca.
Masz (mész, mace), keletindiai ós kinai kis
súlymérték drágakövek, arany ós ezüst számára
különböző értékekben. Kantonban = 3779 g.,
Szumatrában = 2 663 g. stb.
Maszai, nép, 1. Masszái.
Maszák Hugó, író, 1. Szegedy-MaszáTc.
Ma-szan-po, jégmentes kikötő Korea DK.-1
partján, 1899 óta a külföldi kereskedelemnek
is nyitva van.
Maszáríalva, Msk. Bereg vm. munkácsi j.-ban,
(1910) 1062 rutén és német lak.; u. p. Beregkisalmás, u. t. Munkács.
Maszisz, örmény nyelven az Ararát (1. o.) neve.
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Maszljanica (orosz), az oroszok farsangja.
Maszk, tulajdonképen álarc, aminőt a klasszi
kus ókor szinészei színpadi szerepeiknek megfe
Maszlovci (orosz), egyes számban maszlovec,
lelően használtak (1. Álarc). Az újabb színészet tkp. a. m. vajas, vajevő, állítólag a húshagyó heti
ben az arc mesterséges elváltoztatását (festék, (maszljanica), a XVI. sz. óta Kiirtott pogány szo
paróka, szakáll stb.) értjük alatta, mellyel a szí kás, Volos ószláv isten tiszteletére tartott ünnep
nész arcát a játszott szerephez idomltja. A M. ré sorozat fanatikusainak neve, akik tejevők, vaja
gebben sablonszerű volt, míg a modern szinészet sok stb. csúfneveken fel-felmerülnek, de dogmáik
itt is teljes egyénítést követel meg. Az illúzió kel szerint inkább ariánusoknak látszanak. Annyi
tésére igen fontos és ezért igen sok érv szól az bizonyos, hogy az orosz-lengyel határok men
ellen az újabb irány ellen, hogy a színész lehető tén léptek fel először ós állandóan érintkez
leg természetes arcával játszék. Színpadi M.-ok- tek a lengyel unitáriusokkal. A pravoszlávia ül
nak nevezik a típussá vált színpadi alakokat, mint dözése miatt mindig titokban szervezkedtek.
pL a gracioso, a Pantaleone, a clown stb. (1. o.).
Masznyik, 1. Endre, evang. teológus, szül.
Maszkarényák, szigetcsoport, 1. Mascarenhas- Tiszaföldváron 1857 szept. 24.1881-ben a selmeczMaszkát, Omán szultánság (1. o.) fővárosa, fes bányai ev. főgimnázium, 1882. pedig a pozsonyi
tői szép vidékü tengerparton, (i9ii) 25,000 na- ev. teológiai akadémia tanára, majd 1895 eleje
gyobbára arab, török s egyiptomi lakossal, mézes óta egyúttal igazgatója. A magyar prot. irodalmi
kalács-, datolya-, déligyümölcskereskedéssel s társaság alapításában tevékeny részt vett. Az
élénk forgalommal. M. földünk egyik legforróbb egyházi lapokban és folyóiratokban közölt kisebb
nelye, ahol a nyári hónapok középhőmérsóklete dolgozatain kívül önállóan megjelentek: A szép,
45—47°. -Albuquerque 1507. foglalta el; 1658. a mint fenséges (Selmeczbánya 1882); Az eszme
portugáloktól az arabok ismét elfoglalták. A jelen evangéliuma (Pozsony 1885); Luther élete (u. o.
század elején Szaid-Szeid tette az ománi szultánok 1885, e munkára Lepsényi Miklós egy vaskos
székhelyévé.
könyvben válaszolt, mely 1889. jelent meg);
Maszlag (Datura L., n8v.), a Solanaceae (Bb- Evangélikus dogmatika (u. o. 1888); A prot. iro
szőllőfélék) család génusza; 15 faja közül a leg dalmi társaság és Debreczen (u. o. 1889); Bahil
több Közép-Amerikában honos, különben pedig Mátyás (Budapest 1892); Jean Paul Levánája
az egész Föld melegebb tájain van elterjedve. (Mezőtúr 1892); Nóvák Márton, a koósi prédi-_
Cserjék, fák v. füvek, levelük osztatlan, gyakran kátor (Pozsony 1894); Pál apostol élete és levelei
öblösen karólyos, viráguk nagy, pártája tölcsé (u. o. 1895—96, 3köt); Asmalkaldi cikkek(u.o.
res v. hengeres, redős, többnyire fehér. Termésük 1900); Az egyesség könyve (u. o. 1903); Luther
sokmagvú tok v. bogyó. Nálunk legismertebb a aranymondásai (Budapest 1904); Luther müvei
D. stramonium L. (redőszirom, dögfű). Egy (6 kötet; a reformáció négyszázados emlékün
éves gaz. Szára húsos, vaskos. Nagy virága a nepére kiadta a Luther-Társaság); Jézus élete
levelek hónaljában és a szár villás elágazásaiban (2 köt., Budapest 1906—907). Egyik szerkesztője
magánosan áll. Pártája fehér, 5—10 em. hosszú, volt A Mi Otthonunk (1892—94) c. vallásos heti
öblösen és kihegyezetten 5 fogú. Tokja diónagy - lapnak s szerkeszti az Isten Igéje c. folyóiratot.
sétgú, tüskés. Magva ráncos, fekete. Mlvelt tala Munkatársa e Lexikonnak is.
jon, gazos helyeken, emberi lakások körül terem.
2. M. Tóbiás, 1. Masnicius.
Mérges, kellemetlen szagú növény. Levele (fólia
Mászóállvány, a tornatéren f elállított állvány,
stramonü) és magva Európában és Észak-Ame melyre a függő (gyürühinta, rúdhinta) és mászórikában of ftcinális (Dél-Ázsiában a Datura álbá-é), szereket (mászórúd és kötél) helyezik el. Torna
hatóanyaga a daturin (a. m. atropin). E két al termekben a mászóállványt a két főfalban elhe
katrész kivonata és tinkturája (extractum stra lyezett vízszintes fagerenda helyettesíti.
monü herbae reeentis et tinctura seminis stra
Mászóbalta, 1. Balta.
monü) neuralgia, reumás fájdalom, mellgörcs,
Mászóhajó, 1. Kapaszkodó hajózás.
elmezavar stb. ellen orvosság. Pártáját a gyere
v. mászőtorony, az a többnyire fá
kek szeretik felfújni és elcsattantam. Kedvelt bólMászóház
készült építmény, mely a tűzoltók gyakorla
kerti növény a Datura arborea L. Chiléből és tainak
megtartására szolgál.
Peruból, pártája 2—3em. hosszú, a Datura ceraMászókötél, 1. Függőszerek.
tocaula Orteg. Közép-Amerikából, pártája fehér,
Maszóra (héb.), a zsidó biblia szövegére vonat
kívül vöröses, a Daturatatulah. pártája kék, stb.
Maszlaghy Ferenc, c. püspök, egyházi író, kozó adatok összesóge, amely több gyűjtemény
szül. Budapesten 1839 nov. 14 Pappá szentelték ben van letéve. Négy ilyen főbb gyűjtemény
1864. 1871-ben esztergomi liceumi tanár, majd van, amelyek M. parva, M. magna, M. finalis és
hercegprimási levéltáros, 1881-ben budapesti kir. Ochla (ve-ochla) nevet viselnek. A bibliai szövegre
palotai plébános, 1889-ben esztergomi kanonok, nézve némi eltérések voltak a palesztinai és ba
1913. c. püspök lett. Művei: Schweiczi képek bilóniai zsidók között, amelyek szintén össze van
(1872); Rajna vidékén (1874); Délfranciaország nak állítva. A bibliai szöveg megőrzésével fog
ból (1875); Római emlékeim (1879); Elbeszélések lalkozó tudósok (maszóróták) műve a magánhang
(1879); Ujabb elbeszélések (1880) stb. Ő rendezte és zókat helyettesítő pontozás is, amely a palesztinai
katalogizálta a hercegprimási gyűjteményeket s és a babilóniai zsidóknál lényegesen különböző
az érseki levéltárban lévő kanonika-vizitációkat volt. V. ö. Bacher, Die hebraische Sprachwissen1551-től a legújabb időkig. V. ö. Zélliger Alajos, schaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert (Trier
1892).
Egyh. írók csarnoka.
Maszóréták, 1. Maszóra.
Maszlagos nadragulya (növ.), 1. Atropa.
Mászőtorony, 1. Mászőház.
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Maszr, Egyiptom arab neve; M. él-Káhira,
Kairó.
Mászt, kisk. Pozsony vm. pozsonyi j.-ban, (1910)
852 tót lak.; vasútállomástáviióval: Stomfa-M;
u. p. Stomfa.
Masztaba, azoknak a négyszögű sírdomboknak
arab elnevezése, amelyeket Alsó-Egyiptomban
magasrangú egyének eltemetésére tömör kövek
ből vagy legalább is téglából készítettek. A leg
híresebb M.-k egyike a Ptahbaunofer főpap M.-ja
a gizei sirmezőn. L. még Egyiptomi művészet.
Masztalgia (gör.), az emlő fájdalmassága. Néha
a havibaj kíséretében lép fel.
Masztikf a (nsv.), 1. Sideroocylon.
Masztitisz (gör.) a. m. emlőgyuladás (1. 0.).
Masztix(masztiksz),aKiosz szigetén és aPöldközi-tenger mellékén termő Pistacia lentiscus
gyantája. A magától kiizzadó, vagy a" bemetszések helyén kicsurgó gyanta részben már az ága
kon keményszik meg, részben a fa alá borított
kőlapokra csurog. Az ágakról leszedett darabok
adják a finomabb árút; Vj—2 cm. átmérőjű göm
bös darabokban kerül a kereskedésbe. Átlátszó,
zöldes aranysárga porral behintett, a rosszabb
fajták sötétebbek és zavarosak. Szaga balzsamos,
ize keserű. Alkotórészei 80—90°/0 borszeszben
oldódó gyantasav és 10—20% közömbös, bor
szeszben oldhatatlan masticin. Orvosi célokra
ma már csak ritkán használják, különösen a fog
orvosok (éteres oldatát vattába itatva, odvas ki
fúrt fogak ideiglenes eltömésére), továbbá füstölőszerekbe, bőrizgató tapaszokba, ragasztó szerek
hez, flrnászhoz. Keleten általánosan használt
rágószer a foghús keményítősére ós a kilehelés
szagosítására.
Masztix-fa (Pistacia lentiscus, növ.), L Pis
tacia.
Masztix-festés, 1. Hideg zománc.
Masztix-ragasz, 1. Ragasz.
Masztodinia (gör.), az emlők ideges fájdalmas
sága.
Masztoidale (gör.), a koponya csecsnyúlványá
nak (processus mastoideus) csúcsa; antropológiai
mérőpont.
Masz'údi, Abú-l-Haszan Ali, arab író, szül. a
IX sz. vége felé Bagdadban, inegh. Ó-Kairóban
957. Igen terjedelmes utazásokat tett Ázsiában
és Afrikában. Munkái a keleti geográfia és tör
ténelem legfontosabb forrásai közé tartoznak.
Terjedelmes történelmi munkájából maga készí
tett kivonatot e címen : Murúdzs al-zahab (Arany
mosók), melynek angol fordítását Sprenger (Lon
don 1841) kezdte meg, teljes szövegét francia
fordítással Barbier de Meynard ós Pavet de
üourteüle (Paris 1861—78, 9 köt.) adták ki; egy
részét magyar fordítással gróf Kuún Géza dol
gozta fel a Magyar Honfoglalás Kútfői-ben (Buda
pest 1898). M. egy másik munkáját: A figyelmez
tetés könyvét De Goeje adta ki a Bibliotheca
geographorum arabicorum során (8. köt.): Kitab
al tanblh val-isráf (Leiden 1894). Tévesen tu
lajdonították neki a Cárra de Veux-tól L'Abrégé
des merveilles címen (Paris 1898) francia fordí
tásban kiadott munkát.
Mát, az igazságosság istennője az ókori egyip
tomiaknál, Rá leánya ós Thot felesége. Ülve v.
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állva ábrázolták, fején struc-tollal. Képmását a
főpap nyakék gyanánt hordta. Tiszteletének szék
helye Der-el-Medineh volt.
Matabele (matebele, amandabele), néptörzs, a
zulukafferek egy ága. Rendkívül harcias nép,
mely majdnem óvenkint meg-megújuló rablóhad
járataival a szomszéd s a Zambézi balpartján
lévő területeket rettenetesen elpusztítja, s eköz
ben a kannibálizmus is kifejlődött náluk. Alakos
ság három osztályra oszlik: abaszanszi, a leg
előkelőbbek, azon harcosok leszármazottjai, kik:
Moszelikace alatt az országot elfoglalták; amaholi, az ott talált és legyőzött népek és abentla,
becsuan hadifoglyok, kiket Moszelikace hozott ez
országba.
Matabele-föld, az egykori délafrikai nagy ma
tabele birodalom alkotórésze, jelenleg Rhodesia
tartománya a Becsuana-föld
és a Masona-föld
közt, kb. 217,500 km3 területtel, (1911) 246,475 benszülött és 11,039 európai lak. 11 kerületre oszlik 8
területe főleg aranyércekben rendkívüli gazdag.
Főhelye Gubidavajo (1.0.). A matabele birodalmat
Moszelikace zulu király alapította 1836 után. Pia
Lobengula alatt az angolok uralma alá került az
ország és 1893 óta Anglia fenhatósága alatt a
Brit Dólafrikai Társaság kormányozza.
M;it:icos, indiánus néptörzs, 1. Matakók.
Matadi, kikötőhely a Kongo-államban, a Kongobalpartján; a Kongo-vasút kiindulópontja.
Matador (spany.), a bikaviadaloknál (1. 0.) az a
szereplő, aki a megsebesült bikának a kegyelem
döfést megadja. M.-nak hívják a kártyajátékban
a legerősebb tromfkártyát. Innen átvitt értelem
ben a társadalom és politika legbefolyásosabb té
nyezőit is M.-oknak szokás nevezni.
Matagalpa, tartomány Nicaraguában, a Managna-tótól K.-re. Magában foglalja a Kordillerákat és az Atlanti-óceán
felé való lejtőit. Területe
21.439 km2, lakossága 35,000 (az indiánusokon kí
vül). Cukornád, dohány, kávéültetvények, állat
tenyésztés, arany- és ezüst-bányászat. Fővárosa.
M., 900 m.-nyire a tenger szine felett, 4000, több
nyire indiánus lak.
Mataja, 1. Emilie (álneve Emil Marriot), osz
trák írónő, szül. Bécsben 1855 nov. 20. Regényei
ben a bécsi szokások ós polgári erkölcsök szati
rikus rajzát adja. Legjobb regénye: Der geistliche Tod (Wien 1884, 7. kiad. Berlin 1904, ma
gyarra f ord. Szekrényi L. A paphalál címen 1885).
A katolikus papok életéből valók Mit der Tonsur
c. alatt megjelent novellái is (2 köt. 1887, 2. kiad.
Berlin 1897). Egyéb regényei: Caritas (1895, 2.
kiad. 1899; magyar ford. ugyané címen a Pesti
Napló 1898. év£); Seine Gottheit (1896, 5. kiad.
1912; magyar ford.: A férfi 'stene, Pesti Hirlap
1906 évf.) \ Junge Ehe (1897, 7. kiad. 1909; magyar ford.: Fiatal házastársak, Budapest 1905);
Anstandige Frauen (1906, 4. kiad. 1909); Heinz
Henning(1911).
2. M., Viktor, osztrák nemzetgazdasági író,
M. 1. testvéröccse, szül. Bécsben 1857 júl. 20.,.
1890-ben rendkívüli, 1892. rendes tanár lett Innsbruckban, de még ugyanabban az évben miniszteri tanácsossá és a kereskedelmi statisztikai hivatal főnökévé neveztetett ki a kereskedelemügyi
minisztériumba, amely minisztériumnak vezetését
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osztályfőnök korában 1908. és 1911. rövid időre
át is vette. 1897-ben a bécsi egyetemen tisztelet
beli tanár lett. Főmunkái: Der Unternehmergewinn (Wien 1884); Das Eecht des Schadenersatzesvom Standpunkte der Nationalökonomie (Leipzig 1888); Die Eegelung der Valuta in ÖsterreichUngarn (Innsbruck 1892); Grundriss des Gewerberechts und der Arbeiterversicherung (Leipzig
1899).
Matak (halj, az a bábalakú fa a farhámon,
amelyre a laptáros a lejáró kötelet rátekeri; hogy
annál fogva megtarthassa.
Matakó (Tolypeutes, áiiat), a Foghíjasok (l. o.)
rendjébe, a Páncélosok (Dasypodidae) családjába
tartozó állatnem. Váll- és medencepáncélja a test
két oldalán kamraszerüen eláll s ebbe a végtagok
visszahúzhatok. Két szilárd páncélja közt három
mozgatható f élgyürüje van. 3 faj ismeretes, me
lyek Dél-Amerikában honosak. Legközönségesebb
a háromövü M. (Tolypeutes tricinctus L.). Teljes
hossza, orr* hegyétől farka végéig 45 cm., a fark
maga 7 cm. Színe sötét ólomszürke vagy barnás.
Nyilt mezőségeken földalatti üregekben él. Ar
gentínában honos.
Matakók (matacos), indiánus néptörzs DélAmerikában, a csako (1. o.) népek egyike, körül
belül 20,000 főnyi tömegben a Pilcomayo ós Vermajo folyók között. Földmíveléssel foglalkoznak.
Matama, felső-nubiai város, 1. Metammeh.
Matamata (állat), 1. Chelydidae.
Matamoros (spany. a. m. mórölö), 1. Szent
Jakabnak, Spanyolország védőszentjének a mel
lékneve, mert az ő támogatásának tulajdonítot
ták a mórok leveretését. — 2. M. kapitány, a
spanyol vígjáték egyik alakja, olyan mint &bramarbas: szájhős, hencegő.
Matamoros, 1. város Tamaulipas mexikói ál
lamban, a Rio Grandé del Norte és vasút mellett,
kb. 18,000 lak. Székesegyházzal. M-.t 1823. ala
pították, 50 km.-nyire tőle van Bagdad. — 2. M.
de Izucar, város Puebla mexikói államban a M.
partján, vasút mellett, 1268 m. magas, kb. 42,000
lak., cukornádültetvényekkel és mészbányákkal.
Matanzas (San Garlos de M), kikötőváros, M.
kerület fővárosa Cuba E.-i partján a M.-i kikötő
mellett, a San Severino erősség védi, vasúttal Ha
vannába, (i9io) 64,385 lak. Jelentékeny cukornádtermelés. M.-t 1693. alapították; van színháza,
akadémiája, vízvezetéke; kormányzói palotája
előtt áll VII. Ferdinánd szobra. M.-tól 5 km.-nyire
van a bellamari cseppköbarlang.
Matapan (az ókorban Taenaron), aPeloponnezus legdélibb foka.
Matapan, velencei garasféle pénzfaj, melyet
először Dandolo Enrico dogé veretett (1192—
1205). Ezt a pénzfajt az északi Balkánon, Bul
gáriában és Szerbiában utánozták.
Mataram, város, L Lombok.
Mataiieh, 1. falu Kalubieh egyiptomi tarto
mányban, 9 km.-nyire Kairótól ÉK.-re. Itt muto
gatják a csodatévő szikomorfát, amely alatt állí
tólag a szent Szűz a kisded Jézussal Egyiptomba
való menekülésekor megpihent; ezt azonban csak
1672. ültették az elhalt régi fa helyébe. M. köze
lében a híres Heliopolis város romjai vannak.
— 2. M., közigazgatási kerület Damiette egyipHévai Nagy Le&ücona. X1H. köt.

—
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tomi kormányzóságban, (1907) 15,142 lak., kik a
hikszoszok utódai s majdnem kizárólag halászat
ból élnek.
Mataro, város és járási székhely Barcelona
spanyol tartományban, vasút mellett, (1910) 18,770
lak.; pamutfonás, hajóépítés, csipkekészítés és ha
lászat. A régi és új városból áll. DK.-re a Boriache
kastély romjai és Argentona szónsavas fürdő.
Matar-Taresz (Matartarisz), egyiptomi város
a fajumi közigazgatási kerületben, (1907) 7916
lakossal.
Matassins, harcias tánc, a XVI—XVII. sz.-'
béli francia balletek kedvelt betétje, Neve arab
eredetre vall.
Match (ang., ejtsd: meccs) a. m. játszma, foga
dás, verseny, mérkőzés. Mérkőzni lehet a sport
nak és játéknak minden ágában. A lóverseny
ben M. alatt az olyan mérkőzést szokták érteni,
amelyben csak két ló vesz részt. Eredetileg M.nek csak az olyan versenyt nevezték, amelyben
két ló magánfogadásból mérkőzött. Most azon
ban M.-nek neveznek már minden futamot, mely
nek mezőnye (1. 0.) két résztvevőre olvad le.
Máté (v. Paraguay-tea), a Dél-Amerikában
általánosan használt tea, melyet jezsuita-teá
nak is neveznek ós az llex paraguayensis
(1. Magyal) leveleiből készítenek. -Hatása ha
sonló a kinai teáéhoz, bár csak 0-2—1 6°/0 koffeint
(a. m. tein) tartalmaz, míg a kinai teában l - 5—3,
sőt 4% van. A M. azonkívül kevesebb aromás
olajjal is-bír. Újabban a kereskedelemben is elő
fordul.
Máté, 1. (héberül Mattai, a. m. hű ember), Jézus
12 tanítványának egyike, Lévinek is nevezték.
Alf eus fia és előbb a Genezareth tava déli részén
vámszedő volt. A legenda szerint az apostolok
szétosztása után Etiópiában fáradozott az evan
gélium terjesztése érdekében s vértanúi halállal
múlt ki. A kat. egyház szept. 21., a görög-keleti
nov. 16. napját szenteli emlékének. A hagyomány
szerint M. szerzője az első evangéliumnak.
2. M. (Matteo di Bassi), a kapucinus-rend ala
pítója, 1. Bassi, 2.
Máté Sándor, Író, szül. Kövenden 1846 jún.
11. Jogi tanulmányai végeztével 1875. doktorá
tust szerzett 1872 óta az egyetemi könyvtár
szolgálatában állt, s mint a könyvtár első őre,
1909. betegsége miatt nyugalomba vonult. Mun
kái : Pauler Tivadar 'elete és müvei (1887); A
budapesti m. kir. tud. egyet, könyvtára 1874—
1895. (1896); A magyar váltótörvény és eljárás
(Kassai Adolffal, 1898).
Máté (azelőtt: Matiszova), kisk. Sáros vm. héthársi j.-ban, (1910) 494 rutén lak., u. p. Kishárs,
u. t. Paloncza. — L. még Hernádmáté, Szentmáté.
Mateba, sziget a Kongo-f olyam alsó részében,
Boma és Punta da Lenha között. Hossza 15 km.,
szélessége 4 km. Buja pálma-és banán-növényzet
borítja.
Matebele, afrikai nép, L Matabéle.
Mátéfalva, kisk. Nagy-Küküllő vm. kőhalmi
j.-ban, (1910) 725 oláh lak., vasúti megállóhely,
u. p. és u. t. Alsórákos.
Matehuala, város San Luis Potosi mexikói
államban, a Sierra de Catoreetól K.-re, (1910)
15,000 lak. Ezüstbányák, állatkereskedelem.
31
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Története. A M.-i tudomány az egyiptomi és
babilóniai épitők és földmérők gyakorlati ismere
tein épült fel. Ezen ismeretek mennyisége AJtmes
papirusaiból (Kr. e. mintegy a 2000. évből) tűnik
ki. Tliaks görög bölcs Krisztus előtt kb. 600 évvel
járt Egyiptomban s ott szerzett geometriai isme
reteit tovább fejlesztette. Ő mutatta ki, hogy az
egyenlő szárú háromszög alapján fekvő szögek
egyenlők, hogy a csúcsszögek egyenlők, az átmérő
a kört két egyenlő részre osztja, a háromszög
meghatározására egy oldal és a rajta fekvő két
szög elegendő. A szemlélet és a logika összekap
csolása által Pythagoras és követői (Kr. e. 5. szá
zad) tudománnyá fejlesztették a M.-t. Pythagorastól ered a nevéről ismert tétel és a szabályos
poliéderek szerkesztése, ó v. követői állapították
meg a párhuzamos egyenesekre vonatkozó tétele
ket, a háromszögek kongruenciájára és területegyenlőségére, a csülagötszögre és aranymet
szésre vonatkozó ismereteket. A geometria mel
lett a proporciók és haladványok tanával és az
idomszámokkal is foglalkoztak. Megalkották az
irracionális szám fogalmát, majd Hippokrates
a körök területeinek arányát. Fiaton az analiti
kai módszer feltalálója. Eudoxiis a piramist
mint a prizma harmadrészét fogta fel. Tanítványa
Menaechmus a kúpszeleteket fedezte föl. EukleicZes-től reánk maradt az elemek 13 könyve, mely
a M.-i kézikönyveknek minden időkre egyik legkiválóbbja marad. Az ókor legnagyobb matema
tikusa Archimedes, aki az exhaustio módszerrel
elsőként bizonyltja be, hogy a kör területe egyenlő
azon háromszögével, melynek alapja akkora, mint
a kör kerülete, magassága, mint a kör radiusa.
Ó adja JU megközelítő értékét, mikor megállapítja,
hogy: 3 1 < r . <3-J-f. Meghatározza a henger,
kúp és gömb térfogatát. Tárgyalja a parabola
quadraturáját és a másodrendű felületek határolta
testek térfogatszámítását. Aritmetikával és me
chanikával Is foglalkozik. Erathostenes fokméré
seket végzett. A számsorból egy tetszesszerinti
Matematika, a görög [íadr^xa szóból szár határig kiválasztja a törzsszámokat (Erathoste
mazó elnevezés, mely tantárgyakat jelent. Mai nes szitája). Apollonius a kúpszeletek tanátadja.
jelentésében, mint egy pontosan körülírt tudo Ezek a matematikusok foglalkoztak a deloszi v. a
mányág megjelölése, a peripatetikusoknál fordul kocka megkétszerezésére vonatkozó problémával,
elő legelőször. Ma ugyanis M. (mennyiségtan) a szög három egyenlő részre osztásával, a kör
alatt értjük azt a tudományt, mely a mennyisé quadraturájával. A görögök közül megemlítjük
gek (1. Mennyiség) értelmezésével, ezeknek vo még Hipparchos híres csillagászt, aki húrtáblá
natkozásaival és e vonatkozások törvényeinek kat számított ki; Heront, aki a görög algebrát
kikutatásával foglalkozik.
tökéletesítette; Menelaust (Kr. u. 1100. év), aki a
A szorosan vett vagy tiszta M. az aritmetika szferikus trigonometriának egy nemét adja elő s
és számelmélet, az algebra és az analízis. A M.-hoz ezzel kapcsolatban a transzverzálisokra vonatkozó
az alkalmazott M. neve alatt még hozzácsatolják ma is róla elnevezett tételt; Claudius Ptolemaios
a tudományágak egy egész sorát, melyeknek alap az ókor \egna,gyóbbcsüla,góisza,{\. Almageszt)meg
fogalmai nem tisztán formálisak, hanem a külső teremti a trigonometriát csillagászati haszná
szemlélettől függök. Köztük legközelebb áll a tiszta latra, kiindul a húrnégyszögre vonatkozó s ma is
M.-hoz a geometria, melynek problémái minden róla elnevezett tételből, 6 az első, aki Eakleides
időben legfőbb kútforrásai voltak a tiszta M. fej XI. axiómáját (1. Abszolút geometria és E.-féle
lődésének. Ide tartozik a kinematika és általában geometria) nem ismerte el magától értetődőnek;
az elméleti mechanika, amelyek szintén kiinduló Pappus összefoglalja a matematikusok korábbi
pontokat szolgáltattak igen fontos M.-i elméletek iratait s így történeti szempontból fontos a Gyűj
fejlesztéséhez. Az alkalmazott M.-hoz számítható temény c. müve, ebben fordulnak elő : a Guldina valószinüségszámolás is és tágabb értelem féle (1. Baricentrikus) szabály; a felületekre vo
ben a fizika és csillagászat ama fejezetei, melyek natkozó vizsgálatok s egyes tételek, melyek a
ben a tárgyalás módszere geometriai és analitikai. modern szintetikus geometriában alapvetők \DioAz ábrázoló geometria, a geodézia és más techni phantus az ókor legjelesebb algebráját irta meg,
kai tudományok is ide sorolhatók.
Matejko, Jan, lengyel festő, szül. Krakóban
1838 júl. 30., megh. u. o. 1893 nov. 1. Már U
éves korában a krakói művészeti iskola tanít
ványa lett és 1852. festette első képét, I. Fe
renc József király bevonulását Krakóba; ezt
követte: Szujszki cár III. Zsigmond király előtt.
1858-ban Münchenbe ment. Itt festette meg a
Radzivill Borbála megmérgezését ábrázoló ké
pet. 1860-ban rövid ideig Bécsben Ruben tanár
nak volt tanítványa. Itt kezdte el János Kázmér
a bielanyi kolostor előtt nézi a város égését c.
kópét. Hazatérése után a történeti képek hosszú
sorozatát alkotta. Utazásokat tett Német-, Fran
cia-, Olasz-, Orosz- és Törökországban. 1873-ban
az újjászervezett krakói művészeti iskola igazga
tója lett. Legjelesebb művei: Skarga prédiká
ciója III. Zsigmond király előtt (1865); A varsói
országgyűlés 1773. (Bécs, udv. múzeum 1866); A
lublini unió 1569 (1870, a galíciai tartománygyülés épületében); Báthory István Pskóv elött(1872);
Rettenetes Iván (1875); A várnai csata (1879,
Budapest, Szépművészeti múzeum); Veit Stoss éle
téből vett több kép; I. Miksa császár, I. Zsigmond
lengyel király és Ulászló magyar király találko
zása Bécsben 1515. (1880, ajándék I. Ferenc Jó
zsef király számára); Sobieski János Bécs alatt
(1883, ajándék XIII. Leo pápa számára, a Vati
kánban); Az orléansi szűz (1885); Kosciuszko
Raklavicónél (1888, Krakó, nemzeti múzeum);
A zsidók befogadása Lengyelországban 1096.
(1889); sok férfi- és női képmás. M. a XIX. sz.-i
történeti festés legkiválóbb lengyel képviselője,
kinek nagyterjedeimü képei ragyogó színezetük
kel, drámaiságukkal tűnnek ki, de többnyire za
varos kompoziciójuak.
Matejócz, község, 1. Hernádmáté.
Matelot (franc, ejtsd: matió) a. m. matróz; matelote, többfajta halból készült ragoüt; továbbá
matróztánc, melynek zeneszerszáma az angol
hornpipe-hoz (1. o.) hasonlít.
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melyet különösen a határozatlan egyenletek tár
gyalása tett híressé. A rómaiak a matematika
fejlesztéséhez úgyszólván semmivel sem járultak
hozzá. Indiában az aritmetikát és algebrát mű
velték nagy sikerrel. így találták fel a modern
számírást a tízes rendszer alapján s az első- és
másodfokú egyenleteket. Az indusok a trigono
metriát önállóan művelték. íróik: Aryabhatta
.{Kr. u. 476), Brahmagupta (Kr. u. 598) ós BhásJcara Acarya (Kr. u. 1114). Az arabok a görög
M.-i műveket saját nyelvükre lefordították; né
mely görög szerző munkája csak ezen fordítások
ban maradt fenn. Az arab matematikusok műkö
dési irányát Mohamrned ibu Müsza al Khvarizmi
szabta meg. Művei közül az Aldzsebr valmukabala
címűben az első- és másodfokú egyenletek megíejtését tárgyalja. A mű címéből ered az algebra
elnevezés. Az araboknál találunk módszert az
ellipszis szerkesztésére; találunk számelméleti
fejtegetéseket, Abu Ábdallah al Battani (IX—X.
század) a trigonometriában a hurok helyett elő
ször használta a sinust; Abul Vafa módszert
állított fel a sinustáblák kiszámítására s feltalálta
a tangens függvényt s erre táblát számított ki;
Alkum a másodiknál magasabb fokú egyenle
tekre vezető geometriai feladatokkal foglalkozott.
Abu Mohamrned Alchadzsandi állítólag bebizo
nyította, hogy az x 3 - j - y 3 = z 3 egyenlet nem old
ható meg racionális számokban. Ibu Sina szám
elmélettel foglalkozott s ismertette a 9-es próbát.
Albiruni a másodfokúnál magasabb fokúra vezető
egyenletekkel, Alkurchi a másodfokúra vissza
vezethető magasabbfokú egyenletek megfejtéséTel, Omar Alchajimi a binomok magasabb hat
ványaival, Abu Mohamrned Dzsabir ibn Aftah
•{Geber) a trigonometriával s önállóan annak
szferikus részével foglalkozott.
Az európai népek közt a középkorban kevés
haladást mutataM.-i tudomány. Isidorus,Beda,
Alcuin részben pedagógiai célt szolgáló müveket
Írtak. Gerbert (francia), a későbbi II. Szilveszter
pápa a nyugatot az arab számítással ismertette
meg. Tankönyveket írtak a XIII. sz. elején Leo
nardo di Pisa (Fibonaci), a német Jordano Nemorarias és az angol Joannes de Sacrobosco
{John of Holywood). Mint fordító említendő
Campanus, aki Eúkleidest fordította latinra. Thomas de Bradwardina csillagpoligonokkal, a vég
telen nagy, végtelen kicsiny és a folytonosság fo
galmával foglalkozott. A francia Nicole Oresme
(1323—83) módszert ismertet, mellyel valamely
változó változásait grafikusan (a mai módon)
szemlélteti. A tört kitevők használatát is beve
zeti. Olaszországban a XIV. sz.-ban kereskedők
írtak matematikai munkákat. A XV. sz. mate
matikusai közül megemlíthetők Johann v. Gemunden és Georg v. Penerbach, kik a bécsi egye
temen a csillagászattal kapcsolatban a trigono
metriát művelték. Penerbach tanítványa, Begiomontanus (Johannes Müller, 1536—76) a trigono
metria mai alakját adja. Leonardo da Vinci sza
bályos sokszögek közelítő szerkesztését gondolta
ki. Luca Paciolo aritmetikai és algebrai kézi
könyvet adott ki. Nicolas Chuquet (francia) mű
vében pozitív, negatív és 0 kitevős hatványok s
•egy komplex kifejezésekkel való számítás fordul
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elő. A XVI. sz. elején lényeges haladás a harmad
os negyedfokú egyenletek általános megfejtése
(1. Cardan-féle képlet, Negyedfokú egyenlet).
Michael Stifel (1487-1567) felfedezi a binomiális
együtthatókat s azok néhány tulajdonságával
foglalkozik. Johannes Werner módszert talál ki
a földön két hely távolságának a földrajzi koor
dinátákból való kiszámítására s új módszerrel
tárgyalja a kúpszeleteket. Albrecht Dürer a per
spektíva elemeit tárgyalja és síkidomok és tér
beli alakzatok szerkesztésével foglalkozik. Pedro
Nunez (portugál) v. Nonius (1492—1577) kísér
letet tesz egész függvények közös osztóinak meg
határozására. Híressé vált a róla elnevezett mérő
szerkezetről. Jean Buteo (Bőrrel) a körnégyszögesltőkkel polemizál, Francesco Muralico me
chanikával foglalkozik, Simon Stevin a tizedes
törtekkel való számolást foglalja össze. Legna
gyobb matematikus volt ebben a korban Franciscus Vieta (Viéte, 1540—1603), akinek halha
tatlan érdeme, hogy a számoknak betűkkel való
jelölését bevezette. Ő találta fel az algebrai geo
metriát, melynek feladata a számítás ereményeit
egyenes vonalú közök alakjában megszerkeszteni
Itt említjük meg Ludolph van Ceulent (1540—
1610), aki T: értékét 35 tizedesig számította ki.
A XVII. sz a M.-i tudományoknak új felvirágzási kora. Ekkor találja fel John Ne'per a loga
ritmusokat, tőle függetlenül ugyanezt feltalálja
Jobst Bürgi német matematikus is. Az első loga
ritmustáblákat Briggs, Vlacq s a híres Kepler
számították ki. Pietro Antonio Cataldi (1613)
felfedezi a lánctörteket. A geometriában egészen
új irányokat követtek: Claude Mydorge, Desargues és Blaise Pascal (1623—62), ez utóbbi
zseniális matematikus feltalálja a teljes indukció
módszerét, foglalkozik a számelmélettel és a
valószinüségi számítással s jelentékeny része
van az infinitezimális számítás előkészítésében.
Ebbe a korba esik Descartes korszakalkotó
módszerének, az analitikai geometriának felta
lálása. Fermat a számelméletet viszi előbbre.
Legnagyobb vívmánya azonban ennek a kornak
az infinitezimális számítás feltalálása, melyet a
XVIII. és XIX. sz. matematikusai fejlesztettek
ki. Philipp de la Kire a kúpszeleteket tárgyalta,
a pólus és polárisra s a perspektiv rokonságra
vonatkozó elmélet tőle származik. Albert Girard
1629. először mondja ki azt a tételt, hogy az
egyenlet gyökeinek száma egyenlő a fokszám
mal; ő fejti ki a gyökök hatványainak összegét
a 4-ik hatványig. Harriot az egyenlet többtagú
ját, mint a gyöktényezők szorzatát állítja elö. A
Descartes-iéle Géometrie-ben találjuk a Descar
tes-félejelszabályt, a negyedfokú egyenletek egy
új megfejtési módját s itt fordul elö több fontos
megjegyzés a negatív- és komplex-gyökökről.
A XVIII. sz.-ban jelennek meg a Newton- és
Lagrange-téle interpoláció-képletek. Idetartozik
az ismert Simpson-féle szabály (1743) s a New
ton-féle interpoláció-módszer módosítása Strilingtől {Í73&j. A végtelen sorokkal elsőül Newton
foglalkozott, mellette e téren Leibniz és Bernoulli Jakab említendők. A rekurrens-sorokról
először Ábrahám de Moivre (1730) írt. A geo
metriában az analitikai geometria mellett a ré31'
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giek szintetikus módszere Neidon- és Maclaurin
ban kiváló müvelökre talált. A magasabb (har
madrendű görbékkel Newton foglalkozott. A
Descartes-féle analitikai geometriát Fermat,
Wallis és Euler után Claude Clairaut (1731),
Gábriel Cramer (1751) művelték jeles ered
ménnyel. Az algebrában Newton módszert ismer
tetett a valós gyökök határainak a meghatáro
zására, továbbá meghatározta a képzetes gyökök
számát és a gyökök hatványainak összegét.
Euler és Bézout közelítő módszereket adtak a
gyökök közelítő meghatározására s e téren Lagrange-töi való az első általánosan használható
közelítő módszer. Ugyancsak ő az egyenletek álta
lános megoldására is törekedett s bár ennek ered
ménye nem lehetett, vizsgálatai a rezolvensek
tanulmányozása szempontjából fontosak voltak.
Az elimináció elméletével Cramer, Vandermond
és Bézout foglalkozott, a gyökök szimmetrikus
függvényeinek elméletét Waring fejtette ki.
Euler ós Lagrange, valamint Legendre (1785)
a számelméletnek is kiváló művelői voltak. A
valószínűségi számítást, melynek fejlesztését
Fermat és Pascal kezdték meg, a XVIII. sz.-han
Bernoulli Jakab, Dániel és Miklós, Bemond de
Montmort, Moivre és Laplace művelték legfőképen.
A XIX. és XX. sz.-ban, melyek aM.-nakegész
új ágait teremtették meg, a kutatás főként oly
irányt követett, mely kapcsolatokat teremtett a
M. legkülönbözőbb ágai közt s egyszersmind a
megelőző század eredményeit kritikailag felül
vizsgálta s a megadott módszereket kifejlesztette
olykép, hogy azok pontosak és általános érvényességűek legyenek. A XDC sz.-ban fejlődik ki
a projektív-geometria s ér el nagy tökéletességet
az analitikai geometria (Poncelet, Moébius, Steiner, Plücher, Charles, v. Staudt). Ebben a szá
zadban lép fel Gauss a M. minden ágára kiter
jedő működésével, Ábel és Jakobi felépítik az
elliptikus függvények elméletét; Cauchy, Biemann és Weierstrass az általános függvényei
móletet ; Ábel ós Galois az algebrai egyenletek
elméletével foglalkoztak, melyet Kronecker to
vábbfejlesztett. Diriclúet és Kummer a Gatisstól tudományos magaslatra emelt számelméletet
vitték jelentékenyen előbbre. Kifejlesztést nyert
az invariánsok elmélete. Bolyai és Lobacsevszkij
megalapítják az abszolút geometriát. H. Grossmann és Biemann kifejlesztik az w-dimenziós tér
fogalmát, melynek fontosságát a differenciál
egyenletek elméletében különösen Lie mutatta
ki. Ebben a korban kezdik művelni a halmazel
méletet, melynek fejlesztői között találjuk Kömig
Gyulát is. — L. még az egyes M.-i cikkeket ós a
matematikusok életrajzait.
Matematikai földrajz az általános földrajz
tudománynak az az ága, amelynek célja megál
lapítani a Föld nagyságát, alakját, valamely
pont helyét a Földön mint geometriai felszínen,
és végül a Föld helyét megállapítani a világűr
ben. A M. a földrajz legrégibb része, Ptolemaios
már földrajzi helymeghatározásokkal, térképraj
zolással stb. foglalkozott, azonban ezeket csak a
geometria egy fejezetébe tartozónak gondolták,
s csak a XIX, sz.-ban kezdett a M. önálló tudo
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mányágként szerepelni. V. ö. Kövesligethy, M.
és csillagászati földrajz (Budapest, 1899); Herzr
Lehrbuch d. mathematischen Geographie (Wien
1906).
Matematikai jelek azok, melyek a matemati
kában megvizsgálandó fogalmak és e fogalmak
közt fennálló kapcsolatok rövid feltüntetéséreszolgálnak. Az aritmetikában és analízisben szo
kásos jelöléseket az Aritmetikai jelek c. cikk so
rolja fel, itt csak a geometriában előforduló jelölé
seket ismertetjük. Pontokat ma általánosságban,
latin nagy-, vonalakat latin kis betűkkel szoktak
jelölni. Az egyenest két benne foglalt pont nevének
egymás mellé írásával jelölik. Az egyenes vonal
darabot végpontjai nevének egymás mellé írásával
tüntetjük fel. «£ ABC vagy ABC azt a szöget
jelenti, melynek szárai BA és BC. Poligonokat
és poliédereket úgy szoktak jelölni, hogy csúcsaik
neveit sorban egymás mellé írják. Síkot vagy egy
(rendesen görög) betűvel, vagy pedig 3 a síkban
fekvő nem egy egyeneshez tartozó pont nevével
szoktak jelölni. Az ilyfajta jelölés már a régi
görögöknél használatban volt. Az első, kinél
ily jelölések biztossággal kimutathatók, a kioszi
Hippokrates. Az ábrázoló geometriában pl. vala
mely A pont vagy g egyenes első, második,
harmadik
stb. képeit A', A", A'" stb.-vel, ille
tőleg g1, g", g"' stb.-vel jelölik. Azonkívül szo
kás az alakzatoknak bizonyos, a képsfkokkal vagy
a projekció centrumával speciális vonatkozásban
álló pontjait vagy egyeneseit állandóan egy és.
ugyanavval a betűvel jelölni, ami a képek át
tekinthetőségét emeli. így például az egyenes
nyompontjait S-el, a sík nyomvonalát s-el stb. je
lölik. Más, gyakrabban előforduló jelek: J_ & merő
legesség jele, |[ a párhuzamosság jele (Bolyainál,
ki a || jelet ama viszony jelölésére használja, mely
valamely egyenes és a tőle egyenlő távolságban
levő pontokat tartalmazó görbe közt fennáll, a,
párhuzamosság jele jjj), —
-—
• o. hasonlóság jele, ^
a kongruencia jele, 7\ a projektív rokonság jelestb.
Matenge, zulukaffer törzs, 1. Mafiti.
Mateócz (Matheócz), kisk. Szepes vm. szepesszombati j.-ban, (1910) 1609 német, tót és magyar
lak., van nagy lóvakaró-, fém- és zománcárú
gyára (650 munkással), csúcsíves temploma a
XV. sz. elejéről (nagy főoltárán XV. sz.-beli
festmények), harangtornya a XVII. sz.-ból, vasúti
állomása, posta- és táviróhivatala és telefon
állomása.
M a t e r (lat.) a. m. anya; M. familias, a ró
maiaknál a családapa felesége; 31. dura, agyburák,! i Agyvelő.
Mater. Egy középvolgavidéki ókori törzs neve,
melyet Ptolemaios említ. Némelyek szerint (Rohonyi Gy.) a magyar (magyer) név ősibb alakja.
Matera, város, M. járás és érsekség székhelye'
Potenza olasz tartományban, a Gravina mellett,
(i9io) 17,324 lak., olajütés, kőbányák, műszaki
iskola. Van szép székesegyháza.
M a t e r d o l o r o s a (lat.) a. in. fájdalmas anya,
t. i. Mária, Jézus Krisztus anyja. E név képnek
is neve, amely Máriát fájdalmas külsővel, a keb
lébe, szivébe hatoló 1 v. 7 tőrrel ábrázolja. Mária
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7 fájdalmáról a kat. egyház évenkint kétszer em jogosult vezérelve, hogy a részletes természetlékezik meg: u. m. fekete vasárnap után való magyarázatban a jelenségek sorátne tekintsük kü
pénteken és szept. 15.
lönnemű tagok által megszakítottnak. Azért több
Mater ecclesia ritkábban Mátrix ecclesia, nyire oly korszakokban terjed, melyekben a termé
lat.) a. m. anyaszentegyház. Röviden Mater a. m. szettudományok föllendülése s az egyház ellen for
anyaegyház, megkülönböztetésül a FUia-iól, azaz duló gondolat egyrészt a spiritualisztikus elvek hi
-a fiók- v. leányegyháztól, amely hozzá tartozik. telét megingatja, másrészt a materialisztikus ma
Matéria (lat), 1. Anyag.
gyarázat diadalait hirdeti. Főfogyatkozása, hogy
Materiális (lat.), anyagi, anyagból való; ket semmiféle ismerettani alapja nincsen. Az elméleti
tős jelentésű; vagy a formainak ellentéte (a jog M.-on kívül van gyakorlati, erkölcsi M. is. Az er
ban is: anyagi jog), vagy a szellemié. — Mate kölcstan terén ide tartozik az a felfogás, mely ta
rialista, a materializmus (1. o.) hive.
gadja, hogy az erkölcsiségnek abszolút mértéke
Materiális elmélet, a könywiteltan körében volna, mely voltakép az erkölcsinek még fogalmát
-az az elmélet, mely a könyvelést a vagyon és Í3 tagadja, hanem minden cselekedet értékét attól
részeinek változása, ül. e változások nyilván teszi függővé, hogy mily hasznot, élvezetet merí
tartása által magyarázza. Újabban teljesen ezt tünk belőle; ettől a nézettől azonban különbözik
az elméletet fogadták el a régebbi ú. n. perszona- az, mely nem az egyén, hanem a társadalom hasz
lisztikics elmélettel szemben, mely a vagyon kép nát, javát tekinti cselekedetünk erkölcsi zsinór
zelt kezelői között keletkezett viszonyból indult mértékéül. A közéletben pedig M.-nak bélyegezzük
ki, ahelyett, hogy az elszámolás tárgyát tevő azt a felfogást, mely a féktelen egoizmust, az
vagyont és annak változásait vizsgálta volna.
anyagi haszon ós élvezet hajhászását tekinti min
Materiális jogügylet, 1. Absztrakt jogügylet. den további filozófiai elmélkedés nélkül egyedül
91 a t e r i a l i t a s (lat.) a. m. anyagiság, testiség, okosnak és helyesnek. Az elméleti M. sokszor
hogy valami anyagból áll, vagy anyagi testet ölt. együtt jár az erkölcsivel, de voltakép a kettő nem
Materializáció (új-lat.), anyagi test öltése. A függ szükségkép össze.
spiritiszták a megidézett szellemek megjelenését
A M. történetében négy korszakot különbözte
úgy magyarázzák, hogy azok számukra materia tünk meg. A görög filozófiában Leukipposés Delizálódnak, azaz testet öltenek.
mokritos fejtik ki az első következetes MT-rendszert
Materializmus (lat.), az az elvi filozófiai fölfo az atomisztika alapján és ennek ad, keveset tér
gás, hogy a világ mivolta anyagi, hogy minden vén el tőle, Lucretius oly érdekes kifejezést szép
anyag, illetőleg erö, mely azonban az anyaggal költeményében: De rerum natura. Az ókori atomizválhatatlan kapcsolatban van. A M. tehát, habár must az újkorban Gassendi éleszti fel és utána
főleg újabb képviselői a filozófia tudományos Hobbes; közel állanak a M.-hoz az angol empiris
jellegét kétségbevonják, maga is filozófiai, meta ták. A harmadik korszak a francia enciklopédis
fizikai nézet, mely minden jelenséget az anyag táké, kik majdnem mind hajlanak a M.-hoz, de
elvéből származtat; ennyiben egységes (monisz- főleg La Mettrie fejti ki rendszeresen, széles or
tikus) felfogás. A M. pozitív tartalmánál élesebb vosi és fiziológiai ismeretek alapján, utána pedig
és határozottabb negatív oldala. A M. neveze Holbach báró a Systéme de la nature c. nagy
tesen tagadja a léleknek mint külön valónak rendszeres műben, mely a M.-nak első nagy ko
a létét; a lelki jelenségek az agyvelő műkö difikálása az újkorban. Újabb lendületet vesz a
déséből erednek, az agyvelő a lélek, a gondolat az M. Németországban a XIX. század ötvenes évei
agyvelőnek — mint számos materialista író ben, erős ellentétbe helyezkedvén a spekulatív
mondja — váladéka (secretuma). Hasonlókép ta filozófia túlkapásaival. Főleg három szóvivője
gadja a következetes M. Isten létét is; ha semmi emelkedik itt ki: Moleschott (Kreislauf d. Lebens),
sincsen, csakis az anyag, akkor külön Isten nem Vogt K. (Köhlerglanben u. Wissenschaft és szá
képzelhető. Az anyag mindöröktöl fogva van; mos munkában) és Büchner L. (Kraf t u. Stoff, mely
minden, ami van: anyagi; minden, ami törté magyar fordításban is megjelent 1872.), különösen
nik : az anyag módosulása. Magának az anyag az utóbbi szóval és írásban terjeszti a M.-t, széles
nak a fogalmát a materialista írók nem igen elem természettudományi tudás alapján, nagy írói erő
zik bővebben; rendesen az érzékeink által észlel vel, mely egészen a tudomány népszerűsítése szol
hető valót értik rajta, ámbár e kérdésben,valamint gálatában áll. Kitűnő müvet hozott létre az újabbaz erő fogalmában, nevezetesebb eltérések is van kori materialisztikus harc: Lange Albert, Genak köztük. Némelyek az anyagot visszavezetik sehichte des M. und Kritik seiner Bedeutung in
az erő fogalmára: csak erők vannak; mások az der Gegenwart (számos új kiadásban), aki Kant
-erőt az anyag tulajdonságának tartják; vannak, féle elvek alapján bírálja, de méltányolni is tudja
«kik az anyag ily benrejlő erejének tekintik a a M.-t.
gondolkodás, az élet tulajdonságát; mások az éle
Matéria m e d i c a (lat.), régibb elnevozése a
tet, a gondolkodást az anyag részeinek különös gyógyszertannak, jobban mondva a gyógyszer
találkozásából hajlandók leszármaztatni. A leg ismének.
többen továbbá az anyagot diszkrét, oszthatatlan
Matéria peccans (lat), régi orvosi művekben
részekböl,atomokbólállónaktekintik;ismét mások a betegséget okozó anyag megnevezése, melyet
az anyagot folytonosnak (contínuum) fogják fel. vagy műtéttel, vagy orvosságokkal kellett eltá
A M. nem is mint rendszeres, kikerekített, egyete volítani.
mes világnézet lép föl, hanem mint negációJa teo
Mater Magna a. m. Kybéle (1. o.).
lógiai és általában spiritualisztikus meggyőződé
Mater Matuta, 1. Matuta.
seknek, vagy pedig mint természettudósoknak ama
Materna (lat.) a. m. anyai, anyához tartozó.
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Mathews

M a t h e r - F I a t t , szerkesztője után így neveMaterna, Amalie, osztrák színpadi énekesnő,
szül. St.-Georgenben (Stájerország) 1845 júl. 10. zik azt a gőzölő készüléket, mellyel a színnyomó
1869-ben a bécsi Hofoper tagja lett, 1902. ének gyárakban a nyomtatott kelméket gőzölik, abból
iskolát nyitott. M. kreálta Brunhildát az 1876. a célból, hogy a festéket a kelmén állandósítsák.
első bayreuthi előadásokon. 1882-benmintKundry L. Színnyomás.
aratott nagy sikert.
Mathers, Helen, családi néven Mrs. Henry
M a t c r n i t a s (lat.) a. m. az anyára vonatkozó, Beeves, angol írónő, szül. az angolországi Misteranyai. L. még Matriarchátus.
tonben(Somersetshire) 1853 aug.26.1876-ban férj
Maternus, 1. Firmicus, 1. Firmicus Matemus. hez ment Reeves Henry londoni sebészhez. Számos
— 2. M-, stendali (Brandenburg) származású pap. regényt ós elbeszélést írt. Első regénye a Comin'
Zsigmondnak hü embere. 1397-ben a temesvári thro' the rye (1875) volt, amely magyarul 1878.
országgyűlés megengedte, hogy idegen létére is jelent meg Jön a rozson át címmel Zichy Ka
megtartsa hivatalát. 1392—95-ig veszprémi, majd milla fordításában. Ezenkívül megjelent még
magyarul: Angyal-ördög (1895); Amint jön fel a
1399-ig erdélyi püspök.
M a t e r s e m p e r c e r t a est (lat.) a. in. az lépcsőn (Nemzet, 1883); A zöldujjas kisasszony
anya személye mindig bizonyos (mig az apáé bi (Nemzet, 1885); Egy éj titka (Egyetértés, J891).
zonytalan). Római jogi axióma.
IHathesis (gör.) a. ni. matematika (1. o.).
Matheus Parisiensis, angol krónikás, szül.
M a t e r t e r a (lat.) a. m. anyai ágon nagynéne;
az anyának nővére; M. magva, az anyai nagy 1200., megh. 1259. A st.-albansi bencéskolostor
tagja volt. III. Henrik angol királlyal és más
anyának nővére.
Matese, Montagna del, a nápolyi Apenninek előkelő férfiakkal gyakran érintkezett s ezért sok
egy része Casertá és Caínpobasso tartományok becses adat birtokába jutott. Főműve a Chronica
közt Olaszországban, legmagasabb pontja a Monté maiora, melynek első része Roger Wendower
Miletto (2050), tőle D.-re van a Matese-tó 1007 m. krónikájából van véve, de 1235—59-ig M. önálló
munkáját tartalmazza. Angliára vonatkozó fel
magasban.
MateSko selo, adók. Modrns-Piume vni. ogu- jegyzései rendkívül becsesek, de Európa többi
lini j.-ban, (1910) 650 horvát ós szerb lak.; u. p. és országaira vonatkozó adatai kevésbbé megbízha
tók. Legújabb kiadásai Luardtól (London 1872—
u. t. Generalski Stol.
Mátészalka, nagyk. Szatmár vm. M.-i j.-ban, 1883, 7 köt.) és Liebermanntól (Mon. Germ. Hist
(1910) 5935 magyar lak.; a járási szolgabírói hi 28 köt., 1888) jelentek meg.
vatal, járásbíróság, adóhivatal és pénzügyőrség
Mathew (ejtsd: meszju), Arnold Harris, earl of
székhelye; van állami bujasenyvi kórháza, szesz Landaff, angol író, szül. Montpellierben (Francia
gyára, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala. ország) 1852 aug. 7. A glasgowi katolikus sze
V. ö. Pap A., A mátészalkai ev. ref. egyház tör minárium hallgatója volt. 1908-ban Gul, utrechti
ténete (Szatmár 1883); Pályi Gyula, M. és vi ó-katolikus érsek püspökké szentelte. Főbb müvei :
déke nyelvjárásáról (Magy. Nyelvőr 1897).
Faith and scepticism (London 1899); The life and
times of Lucrecia Borgia (u. o. 1903); Caesar
Máté-tea, 1. Máté.
Mátételke (azelőtt: Matheovics), nagyk. Bács- Borsia (1904); A history of French literature
Bodrog vm. bácsalmási j.-ban, (1910) 758 magyar (Dublin 1904); Ecclesia (London 1906); The
és dalmát lakossal; u. p. Tataháza, u. t. Bács Churches separated from Romé (1907); The beginnings of the temporal soveregnty of the poalmás.
'
Mátévágása (azelőtt: Mátévágás), kisk. Sáros pes (1907); Woman snffrage (1907); Baptisme
vm. girálti j.-ban, (1910) 115 rutén lak.; u. p. és and ordination in the Church of England (1910).
Mathews (ejtsd: metjúsz), 1. Charles, angol szí
u. t. Girált.
Mátévölgye (azelőtt: Padinamatei), kisk. nész, szül. Londonban 1776 jan. 28., megh. PlyKrassó-Szörény vm. újmoldovai j.-ban, (1910) 799 mouthban 1835 jún. 28. Londonban a Haymarketr,
majd a Drurylane-szinház tagja volt 1803—1809
oláh lak.; u. p. Szörénybuzás, u. t. Újmoldova.
Matézis (piathesis,göT.) a. m. matematika(\. o.). között. Később Amerikában tett művészi körutat.
Mathai János (Joannes de Matha), szent, a Rendkívül kedvelt komikus volt s ú. n. at home
trinitáriusok egyik alapitója, szül. Fauconban (1. o.) előadásai révén lett közismert.
2. M-, Charles James, szinész, M. 1. fla, szol.
(Provence) 1160 jún 23., megh. Rómában 1213
dec. 17. Ünnepe febr. 8. L. 'Irinitáriusok. 1803 dec. 26., megh. Manchesterben 1878 jún. 24.
M a t h e m a (gör.-lat.) a. m. tudomány; továbbá Kezdetben építesz volt, majd apja példáját kö
vetve szinész lett. Irt több kis vígjátékot s bohó
matematikai tantétel.
zatot ; My wife's mother című drámájának nagy
Mathematika, 1. Matematika.
Mathematikai és Physikai Társulat. Alakult sikere volt. Műveiből magyarul megjelent: Pry
1891 nov. 5. s elnökének Eötvös Loránd bárót Pál megházasodott (bohózat, f ord. Mihály József,.
választotta. Mathematikai és Physikai Lapok Budapest 1896). Életrajzát megírta Dickens (Lon
eímen folyóiratot ad ki; szerkesztői 1914. Fejér don 1879).
Lipót és Zemplén Győző. Az érettségi vizsgálatot
3. M-, Gr. D., szül. Kilkennyben (Írország) 1828.,.
tett ifjak számára évenként októberben mate megh. Londonban 1913 júl. 6., angol presbiteriá
matikai versenyt rendez. B két évtized óta tar nus lelkész, a világ összes reformátusait egyesítő
tott versenyek nyertesei többnyire jeles műve presbiteriánus szövetség titkára volt. E minősé
lőivó lettek a matematikának.
gében fölkereste hazánkat, járt Debreczenben s.
megjelent a magyarországi ref. egyház 1891
Matheócz, község, 1. Mateócz.
dec. 4. Budapesten összeült zsinatán. MagyarorMatheovics, község, 1. Műtéteiké.
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szági benyomásairól Magyar-Land c. alatt a szö
vetség közlönyében (Quarterly Register) Irta meg
jelentését, mely magyar fordításban a Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap 1892. évf. 8. és 9. számai
ban jelent meg.
JMathias, férfinév, a. m. Mátyás.
Mathias, 1. Franz Xavér, német zeneszerző,
szül. 1871 júl. 16. Dinsheimban (Unterelsass).
1907-ben a strassbnrgi egyetemen az egyházi
zene magántanára lett. 1906-ban a Cácilia szerkesztöjerTöbb zeneelméleti művet Irt.
2. M., Georges Amédée Saint Glair, francia
zeneszerző, szül. 1826 okt. 14. Parisban, megh.
1910. ugyanott. Chopin és Halévy voltak a mes
terei. 1862-ben a párisi konzervatórium zongora
tanára lett. Kiváló zongoraművész volt. Művei
közül nevezetesebbek: 6 zongoratrio, nyitányai
(Hamlet, Mazeppa), etűdjei és karmüvei.
Mathieu (ejtsd: matyó), Adolphe, belga történet
író óa költő, szül. Monsban 1804 jún. 22., megh.
Ixellesben (Brüsszel mellett) 1876 jún. 13. Mint
hazafias, szabadelvű költőnek nagy szerepe volt
az 1830. belga forradalomban. Legfontosabb vers
kötete Poésies de clocher (1827—46).
Mftthilde (ném.) a. m. Matild.
Mathildenbad, 1. Wimpfen.
Mathura (Mattra, Muttra), az ugyanily nevű
disztriktus fővárosa a brit-indiai ÉNy.-i tartomá
nyok Ágra nevű divíziójában, a Dzsumna part
ján, vasút mellett, kb. 60,000 nagyobbárá hindu
lak. Közelében van Bindraban v. Brindaban, a
hinduk egyik legszentebb búcsújáró helye.
Mathurinok, 1. Trinitáriusok.
Mathurinus (Maturinus), szent, megh. a IV. sz.
elején Rómában. Róla is nevezik a trinitárinsokat (1. o.).
Mathuzsálem, 1. Matuzsálem.
Matiamvo országa, 1. Muata Jamvo országa.
Matianus lacus, Perzsiában az urmiai sóstó
ókori latin neve (1. Urmia-tó), melyet vidékének
valószínűleg török eredetű lakosaitól, a matianusoktól kapott.
Matica. így nevezik az Osztrák-Magyar Mon
archia és Németország területén lakó szláv nem
zetiségű népeknek olyan egyesületeit, amelyek
nek célja az illető nemzetiség védelme, műveltsé
gének emelése, de főként a faji öntudat felköl
tése, irodalmi estélyek, népgyűlések, hangverse
nyek stb. rendezése és könyvek kiadása s ter
jesztése által. A legrégibb M. a M. Srpska (1. o.),
ezután a prágai cseh M. (1830), a zágrábi horvát
M. (1842) stb. Hazánkban a leghirhedtebb volt a
tót M., a M. Slovenská (1. o.) működése.
Matica Hrvatska (horvát matica), a horvátok
legtekintélyesebb közművelődési intézménye és
könyvkiadó intézete. Az 1836. Zágrábban alakult
Narodna Citaonicából (nemzeti olvasókör) ki
válva 1842. Matica Ilirska néven grófDraskovieh János elnöksége alatt alakult meg, 1874.
a maira változtatta meg nevét. Működését azzal
kezdette meg, hogy összegyűjtötte a régi raguzai horvát Írók műveit. Első ilyen kiadványa
Gundulié Osman című eposza volt (Zágráb 1844).
Azóta tudományos könyvtára keretében a törté
nelem, természetrajz, természettan, földrajz, böl
csészet és a gör. -római klasszikus irodalom köréből
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Matica Srpska

több mint 1300 népszerűen írott tudományos, szép
irodalmi könyvtára keretében pedig több mint
200, részben eredeti, részben fordított szépiro
dalmi müvet adott ki. Törzsvagyona közel 1 millió
korona. A kezelése alatt álló különböző alapít
ványok tőkéje 220,000 K, melynek kamataiból
évente 6—7000 K-t pályadijakra fordít. Alapító
tagjainak száma 23,70, tagdíjat fizető tagjainak
száma pedig 7000. Évente 6—8 könyvet ad ki
tagjai részére 6 K évi tagdíjért. Kiadványai
10,000 példányban jelennek meg. Költségvetésé
ben az évi kiadás 70—80,000 K.
Matica Slovenská, Magyarországon 1862. en
gedélyezett tót irodalmi társulat. Elnöke Moyses
István besztercebányai püspök, alelnöke Francisci
és Paulinyi Tóth Vilmos voltak s tisztviselőit oly
egyénekből választották, kik a szabadságharc v.
abszolutizmus alatt magyarellenes érzületükről
voltak hírhedtek. Fennállásának 12 éve alatt
évenként 3—4 kötet különböző tartalmú (naptára
kat, történelmi s szépirodalmi tárgyú) müveket
adott ki, melyekből sohasem hiányzott a tót nem
zeti érzület ápolására 8 a magyarellenes gyűlölet
terjesztésére irányuló célzatosság. A hetvenes
évek elején Grün'wald Béla, Zólyom vármegye
akkori alispánja hívta fel először a figyelmet a
M. és a tót gimnáziumok hazaellenes tizeiméire,
mire a kormány megindította ellenük a vizsgá
latot s a M.-t a reá bizonyult politikai üzelmek
miatt 1875 ápr. 6. bezáratta.
Matica Srpska, a hazai szerbek legrégibb és
legnagyobb irodalmi és közművelődési egyesü
lete. 1825. indult meg Magyarországon az első
szerb folyóirat, a Letopis (Évkönyv), megjelené
sét azonban csakhamar anyagi nehézségek hát
ráltattak. Erre 1826 januárjában Pesten Hadaié
János író felhívására hat szerb polgár 1000 frtot
adott össze a Letopis fentartására, egyúttal kört
alakított közhasznú szerb könyvek kiadására. Ez
volt a «Matica Srpska» alapítása. Tagjainak
száma rövid idő múlva jelentékenyen megszapo
rodott, s a Letopis egyesületi közlönnyé lett. A
Matica működése szélesebb alapon 1838. indult
meg, amidőn akkori elnöke, Tököly-Popovics
Sebő, a nagy szerb mecénás, híres nevelő-inté
zetét, a Tökölyanumot (1. o.) bizta a M. igazgatá
sára. Ettől kezdve a M. általános közművelődési
egyesületté lett, működését azonban kizárólag a
hazai szerbekre terjesztette ki. Székhelye 1851-ig
Pesten volt. Ekkor Újvidékre akart költözni. A
kormány ehhez azonban csak 1863. járult hozzá.
A Tökölyannm Pesten maradt s a pesti szerb
község igazgatása alá került. 1864 óta Újvidé
ken működik a M. Jövedelmei majdnem kizáró
lag alapítványokból kerülnek ki. Vagyona meg
haladja a 3 millió K-t. A M. kiadja a Letopist,
mely óvenkint hat könyvben jelenik meg, s pá
lyázatokkal segíti elő a szépirodalmi és tudo
mányos művek alkotását, melyek a Knjige Matice Srpske (a szerb matica könyvei) című soro
zatban jelennek meg. Ugyancsak évenkint több
népies irányú és közhasznú könyvet is ad ki. Jö
vedelme többi részét általános kulturális célokra
fordltja. A M. működése, jövedelmeinek kezelése
és szabályszerű felhasználása a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi minisztérium felügyelete alatt áll.
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Matico-levél, a piper angustifolia vastag, sű
rűen erezett szürkészöld levelei, melyek főzet,
forrázat alakjában (10:150) hólyaghurut, kankó,
hasmenés ellen használtatnak befecskendezés v.
kanalas orvosság alakjában. Enyhe összehúzó,
csersavat, gyantákat és illó olajat tartalmaz.
Matijevici, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban,
(1910) 219 szerb lak.; u. p. és u. t. Dvor.
Matild, 1. szent, Dietrich vesztfáliai gróf lánya,
megh. Quedlinburgban 968 márc. 14 913-ban
I. Henrik német király nejévé lett Istenfélő,
jámbor, szelíd, a szegényekhez jószívű, adakozó
volt kis korától haláláig. Özvegységében tanult
meg olvasni és irni. Több kolostort alapított.
Emléknapja márc. lé.
2. M-, német császárné, I. Henrik angol
király leánya, szül. Londonban 1102.. megh.
Eonenban 1167 szept. 10. Tizenkétóves korában
V. Henrik német császár neje lett, majd ennek
halála után 1125. visszatért Angliába, hol atyja
trónjának örökösévé jelölte ki. 1127-ben nőül
ment Anjou Gottfried francia főúrhoz s így a
Plantagenet ssalád ősanyja lett. Atyja halála
után 1135. azonban Blois István, M. unokatest
vére ragadta magához a koronát. Erre hosszú
polgárháború keletkezett, melyben M. és férje is
fogságba kerültek s M.-nak 1148. le kellett mon
dania az angol koronáról. 1154-ben M. fia, II.
Henrik (Plantagenet) jutott Anglia trónjára. V. ö.
Mössler, Kaiserin Mathüde und das Zeitalter der
Anarchie in England (Berlin 1897).
3. M., tusmai őrgrófnő, Bonifác tusciai őrgróf
leánya, szül. 1046., megh. 1115 júl. 24. Mostoha
atyja, GoW/n'ed lotharingiai herceg fiával, Púpos
Gottfriedaal házasította össze, de M. 1071. el
vált tőle s egyedül uralkodott nagy kiterjedésű
itáliai birtokain (Tuscia, Brescia, Modena, Reggio,
Mantua, Ferrara). Nagy ragaszkodással viselte
tett VII. Gergely pápához, kit sereggel és pénz
zel támogatott IV. Henrik német császárral
szemben. Az ő várába, Canossáha menekült
1077. elején VII. Gergely, s itt történt IV. Hen
rik vezeklése. A harcot VIL Gergely halála után
is folytatta a pápák érdekében, sőt 1102. összes
birtokait az egyházra hagyományozta. Ezen ú. n.
M.-féle örökségért aztán századokon át folyt a
harc a német császárok és pápák közt. V. ö.
Tosti, La contessa Matildé e i romani ponteflei
(Roma 1886, új kiad.); Overmann, Gráfln Mathüde
von Tuscien etc. (Innsbruck 1895).
m a t i n é é (franc.) a. m. a reggeli idő, továbbá
reggeli mulatság, reggeli zene. Jelenti még a pon •
gyola reggeli ruhát is.
Matisco. ókori város, 1. Mácon.
Mátisíalva, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi
j.-ban. (1910) 311 magyar lak.; u. p. és u. t. Bögöz.
Matiszjáhu, 1. Mákkabeusok.
Matiszova, község, 1. Máté.
Mátka, jegyben járó legény és leány egymásra
nézve, 1. K'jei;yzés.
MátkatáL Hazánk több vidékén szokásban van
az ú. n. M.-hordás. Gyöngyösön pl. minden jobb
módú és szebb kapásleány pünkösd napján válasz
tottjától s a legény viszont a leánytól M.-at kap.
A legény leánnyal, a leány legénnyel küldi a
M.-at, melyen pattogatott kukorica, cukor, piros
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tojás, mézeskalács, dió s más cifra holmi van. E
mellé rendesen még egy félliteres palack bor já
rul, melynek a nyaka orgonavirág-koszwúval
van díszítve. Többnyire még egy fehér kendőbe
kötött kalács egészíti ki az ajándékot, melynek
elfogadása azt jelenti, hogy a küldő vonzalma
viszonzásra talált. V. ö. Versenyt Gy., Ethnographia (V. 276).
Matkó, Kecskeméthez tartozó puszta PestPilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (1910) 681 magyar
lak.; u. p. és u. t. Kecskemét.
Matkó István (kézdivásárhelyi), ref. lelkész,
szül. Kézdivásárhelyen 1625., megh. Kolozsvárt
1693. Több helyen, utoljára 1682-től Kolozsvárt
lelkészkedett. Egyike a XVII. sz. legkiválóbb ma
gyar protestáns hitvitázóinak, kinek Sámbár
Mátyás jezsuitával folytatott polémiája egy nyil
vános vitában az élőszó terére is átcsapott. Müvei:
Fövényen építtetett ház romlása (Szeben 1666);
Kegyes cselekedetek rövid ösvénykéje (angolból
for'd., u. 0.1666. Újabb kiadása Nagykároly 1762);
X, ut Tök.Könyvnek eltépése avagy bányász-csá
kány. .. (Sárospatak 1668); Kegyes lelkeket idvességre tápláló mennyei élő ícenyér (angolból
ford., Kolozsvár 1691); Isten haragjának igazat
és hitetlent kivágó éles kardja (u. 0. 1691).
Matkovich, 1. Gyula, író, 1. Markos2. M. Pál, írói néven Bús Vitéz, népszerű humo
rista, műfordító és hírlapíró, szül. 1836., megh.
Budapesten 1887 febr. 25. A fővárosban élt egészen
az irodalomnak és sokat nyomorgóit; egyideig hi
vatalnokoskodott a Pesti biztosító intézetnél, élete
vége felé csaknem teljesen megvakult és elszegé
nyedett. Folyóiratokban megjelent elbeszélésein
s nagyszámú regényfordításán kívül eredeti
munkái közül nevezetesebbek: Szarkalábok (1860,
2 köt.); Igaz is, nem is, elbeszélések (1862,2 köt.);
Szellemi comfortábli (1864, 2" köt); Árnyképek,
elbeszélések(1871); Senki Pál törtémteibö'l(\^\).
Szerkesztette a Nevessünk c. humorisztikus nap
tárt 1870—83.
Matkovic-Mala, adók. Pozsega vmegyo brodi
j.-ban, (1910) 149 horvát lak., u. p. Podvinj, u. t.
Brod.
Matkowsky, Adalbert, német színész, szül.
Königsbergben 1858 dec. 6., megh. Berlinben
1909 márc. 16. Pályáját 1877. kezdte a drezdai
udvari színháznál, onnan Hamburgba, majd 1889.
a berlini udvari színházhoz szerződött. Mint a
hősi szerepkör betöltője, Devrient hagyományát
folytatta s szerencsésen tudta egyesíteni a reális
játékot a Urai hévvel s a hatásos deklamációval.
Főbb szerepei: Othello, Don Carlos, Mortimer,
Faust, Holofernes stb.
Matlárháza, Hunfalvához tartozó nyaralótelep
Szepes vármegye késmárki j.-ban, a Mária Terózia-út mentén fekszik, fenyőerdőktől körülvett
terjedelmes hegyi réten, 900 m. tenger feletti ma
gasságban, van fürdőháza is. M. alkalmas ki
induló pont a Magas-Tátra K.-i részébe (Fehérvlzvölgy, Kőpataki- és Zöldtó) teendő kirándulá
sokra.
Matlekovits Sándor, nemzetgazda, szül. Buda
pesten 1842 okt. 12. Miután az ügyvédi oklevelet
megszerezte, Pest város szolgálatába, majd bíró
sági szolgálatba lépett, 1867-ben pedig mint fo-
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galmazó az akkori földmlvelés-, ipar- és keres az egylet hatalmas tornacsarnoka, melyet Pest
kedelemügyi minisztériumba került, ahol gyor város támogatása mellett közadakozásból emel
san emelkedett; 1878. miniszteri tanácsos, 1880. tek. Megalapította a Magyarországi Tornatanítók
pedig államtitkár lett. Állásától a miniszté Egyesületét s a tornászati irodalom alapját is ő
rium kettéosztása alkalmával (1890.) vált meg vetette meg hazánkban. Nevezetesebb munkái:
•és ekkor belső titkos tanácsosságot kapott. Állam Tornazsebkönyv (Budapest 1869); A tornázás
titkár korában (1881) képviselővé választották története (u. o. 1876).
•és azontúl többször volt képviselő. Mint állam
Matolcs, kisk. Szatmár vmegyo fehérgyarmati
titkár rendezte az 1885. évi országos kiállí j.-ban, (i9io) 1361 magyar lak., u. p. Tunyog, u. t.
tást és elismerésül a Szent István-rend közép Győrtelek.
keresztjét kapta. Mióta minisztériumi állásától
Matolcsy Miklós, orvos és gyógyszerész, szül.
visszalépett, számos ipari és kereskedelmi vál 1869 jún. 14. Czegléden. Egyetemi tanulmányai
lalat vezetésében vesz részt. 1864-ben a nemzet végeztével gyógyszerészdoktorrá avatták, később
gazdaságtan, később a pénzügytan magánta pedig orvosi oklevelet is szerzett. 1893—1907
nárává habilitálták a budapesti egyetemen. A M. Than Károlynak, a kémia egyetemi tanárának
Tud. Akadémia 1873. levelező, 1910. rendes tag asszisztense volt. 1905-ben egyetemi magántanár,
jává választotta. 1905-ben a főrendiház tagjává 1907. a tudományegyetem gyógyszertárának ve
nevezte ki a király. Számos munkája közül a zetője s az orvoskaron előadó tanár lett. Számos
következőket emiitjük: A magyar örökösödési kémiai és gyógyszerészeti tanulmánya jelent meg
jog alapelvei (Pest 1864); Magyarország tör hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Munka
vényei s országgyűlésének működése nemzetgazdatársa e Lexikonnak is.
sági tekintetien, különösen a XV11I. sz. óta
MatoS A. Gusztáv, horvát költő és publicista,
(XL o. 1865); A földbirtok a nemzetgazdaság je szül. Tovarnikon (Szlavónia) 1873., megh. Zág
lenlegi álláspontja szerint rendezve (u. o. 1865); rábban 1914 mára 18. M. a horvátok legjobb
Nemzetgazdaságtan (u. o. 1867, 2. kiad. 1874); tárcaírója és műkritikusa volt. Csaknem az öszPénzügytan (u. o. 1868, 2. kiad. 1876); Pénzügy szes horvát és szerb lapokba írt s irodalmi becsű
és államháztartás (u. o. 1869); A kereskedelmi tárcáit több gyűjteményben adta ki. Ilyenek:
szakoktatás (u.o. 1873); A kereskedelem története Iverje (Hajtások, Zágráb 1899.); Novo Iverje (Új
{u. o. 1873); A részvénytársulati ügy (u. o. 1873); hajtások, u. o. 1900); Ogledi (Mutatványok n. o.
A vasúti különbözeti viteldíjak (u. o. 1875): Az 1906); Vidici i putovi (Kilátások és utak, u. o.
•osztrák-magyarmonarchiavámpolitikájal8501907); Pecalba (Töprengések, u. o. 1910).
től napjainkig (u. o. 1877, németül is); Die ZollMátra, az Északnyugati Felvidék vulkánikus
politik der Österr.-Ungarischen Monarchie und vonulatának tagja Heves vm. É.-i részében. A
des Deutschen Reiches seit 1868 und derén naehste Zagyva a Cserháttól, a Tárna a Bükk-hegységtől
Zukunft (Leipzig 1891); Magyarország állam határolja el, D.-en az Alföldből emelkedik ki
háztartásának története 1868—1893. (Budapest elég hirtelenül. K.—Ny.-i irányban 37 km., É.—
1894, 2 köt.); Adatok Magyarország államház D.-i irányban az elöhalmokkal együtt kb. 30 km.
tartásának történetéhez (ű. o. 1894); Magyar hosszú. Ny.-i részét Pásztói hegységnek is nevezik,
ország közgazdasági és közművelődési állapota ez a rész kezdődik az apczi Nagyheggyel (397 m.)
ezeréves fennállásakor (u. o. 1898); Das König- és több völgy által megszakított gerince É.-nak
reich Ungarn volkswirtschaftlich und statistisch tartahasznosivölgyig,főbb kiemelkedései: a Nagy
dargesteüt (Leipzig 1900); Közös vámterület és Hársas (509 m.), Nagy Koncsur (639 m.), Muzslaigazdasági elválás Ausztriától (Budapest 1905); hegy (803 m.) és Nytkom (766 m.); DK. felé a
Az -ipar alakulása a kapitalizmus korszakában Hidegkút (727 m.). A tkp. M.-nak legmagasabb
(u. o. 1911).— Felesége, Szúk Róza, hires gor- pontja a Kékes (1010 m.), utána következik a
donkaművésznö, aki férjhezmenetele előtt kül Nagy Gallya (963 m.), Saskő (899 m.) stb. A M.
földön is hangversenyzett és több külföldi udvar völgyei csaknem mind D. felé nyílnak: gyöngyös
előtt is játszott.
patai, gyöngyöstarjáni, gyöngyösoroszi, Szénpa
Matlock (ejtsd: meüott), város Derbyshire angol tak völgye, Kallók, Visonta, Domoszló völgye s
•countyban, (1911) 6746 lak., ólombányával, pamut a hasznosi nagy völgy, amely a Csörgő; és Kö
fonókkal, papírgyártással és malmokkal. 1 km.- vecses-patakok egyesüléséből ered. Az É.-i olda
nyire van a vele egy helységet alkotó M. Bath lon lévő patakok rövidek, kis völgyekkel. A M.
20°-os ásványvízforrással, látogatott fürdőkkel. igazi sztrátovulkán, többszörös kitöréssel kelet
Matocskin-Sar, mintegy 100 km. hosszú ten kezett s még több apró erupció van a környé
gerszoros Novaja Zemlya B.-i és D.-i szigete közt; kén, mint a sólymosi Kishegy, tarjáni Tót
hegyes stb. Az eruptivus kiömlött anyagokon
4—13 km. szóles.
kívül azok tufái, konglomerátumai és tajtókMato Grosso, 1. Matto Grosso.
kövei is megtalálhatók. Ezek jó építőanyagot
Matóla, 1. Motóla.
Matolay Elek (nagyszalainyai), a magyar adnak, de a szőllő is kitűnően megterem raj
országi tornázás ügyének egyik úttörője, "szül. tuk. A posztvulkános működésnek a nyomai
Sátoraljaújhelyen 1836 jún. 23., megh. Buda az ásványvizek (parádi, gyöngyösi Csevice-forpesten 1883 ápr. 9. Tanulmányai végezte vei 1860. rás), sőt néhol még gejzir-nyomok is találhatók.
ügyvédi oklevelet szerzett. Működésének súly Ásványi kincsei is bőven vannak: ezüst, réz,
pontja a testi nevelés helyes alapra való fektetése ólom, festőföld (Párád, Recsk, Oroszi), petróleum
volt. 1869-ben megválasztották a Nemzeti Torna- (Recsk), barnaszén (Nagybátony) vannak a hegy
Egylet elnökévé. Az ő buzgalmának eredménye ségben s a környékén. Az Árpádok idejében Do-
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moszlón vasbányák is voltak. A hegység leg
nagyobb részét erdők (túlnyomókg bükkösök) bo
rítják s ezek emelik a vidék szépségét, pl. a Piszkés-tető nevű rész egyike legszebb erdős vidé
keinknek. A Saskő pedig meredek szirtjével, pom
pás kilátásával valóban megérdemli a M. gyöngye
nevet. A M. É.-i lejtőjének nagy része a Károlyi
grófok parádi vadaskertjéhez tartozik, s ezért
drótkerítéssel van körülvéve.
A M. borai kitűnőek. A fllloxera pusztítása előtt
a legnagyobb bortermelő vidékeink egyike volt,
borai közül leghíresebbek a visontai, saári, apczi,
patai és pásztói fehér s a domoszlói és tarjáni
vörös borok. A borkereskedés központja Gyön
gyös, amelynek legtöbb s igen jó szőllői vannak.
A M. lakói kevés kivétellel magyarok, a K.-i
szélen vannak csak tót községek s egyes pusztá
kon és telepeken a M. belsejében, mint pl. Alinásihuta, Piskalitás, Ötház, Felsőhuta stb., de ezeken
a helyeken már legnagyobbrészt elmagyarosod
tak. A Magyar Turista-Egyesület gyöngyösi osz
tálya (Mátra-egylet) iparkodik a hegységet gondo
zásába venni, úthálózatot létesíteni. Menedékhá
zak (Samassa-menház a Nagy-Gallyán, Nékámkunyhó a Gyökeres-forrásnál, Jávorosi-kunyhó),
messzelátók (a Kékesen 20 m. magas; Hanákkilátó) építésével, a hegyi források gondozásával
és Mátrafüred (Bene) nyaralótelep létesítésével a
hegységet hozzáférhetővé tették és sok turistát
vonzanak oda.Vasutai közül a gyöngyösi szárny
vonal, mátravölgyi vasút (Párád állomás) és a
ruttkai vasút (Pásztó állomás), továbbá a gyöngyös-parádi megyei út mozdítják elő a forgalmat.
A M., amint bronzkori leletek tanúsítják, már
a történelemelőtti idők óta lakott. Egymást kö
vették itt trák és szláv népek, gótok, hunnok, ge
pidák és avarok; utóbbiaknak nyomait látjuk
még ma is a róluk nevezett avar gyűrűkben, ami
lyen a saári Középsőhegyen s a sólymosi Kis
hegyen maiglátható. Árpád a M. alját Edömérnek,
az Aba-nemzetség alapitójának adta; utóda, Pota
vezér, Potavárát emelte, a mai Gyöngyös-Patát,
Aba Sámuel pedig a M. déli tövében, a saári mo
nostorban temettetett el. A magyarok letelepedé
sével sorba épültek a várak, később a kolostorok,
amelyek ma részint félig, részint egészen romok
ban hevernek: Sírok, Domoszló, Markaz, Pata és
Hasznos várai, ellenben Bene, Nana és Sólymos
(Nyesett és Galyavár) várai, Agasvár és Óvár
emlékeit csak a történelem őrizte meg. Edömér és
Aba utódai, a Csobánka-, Kompolthy- és Nánainemzetségek alapítottak kolostorokat; saári ben
cés, veresmarthi pálos, pásztói ciszterci, benei és
sólymosi. A vidék sokat szenvedett a történelem
folyamán, de kiheverte a bajokat, s ma Gyön
gyössel mint központtal virágzó országrész. (L.
még Heves vármegye-) V. ö. Szabó József érte
kezései a Földtani közlönyben; Hanák Kolos,
M.-vidék (Magy. Kárp. Egyl. Évk. XV. évf. 1888);
Noszky Jenő, Adatok a Mátra déli részének földt.
viszonyaihoz (Földt. Int. évi jel. 1910—12); Ha
nák K., Stiller J., Széky István, Mátrai és gyön
gyösi kalauz (Gyöngyös 1909).
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Matrac a. m. derékalj, ló- avagy egyéb állati
szőrrel, gyakran tengeri füvei, crin d'Afrique-kal,
kivételesen csomagoló forgáccsal kitömött és pár
názott ágybetét. Van olyan M. is, amelynél a pár
nás részt rugós alapon helyezik el, rendesen azon
ban a rugós alap (fenék) külön egység és erre rak
ják az 1 v. 3 vánkosból való derékaljpárnákat
Mátraderecske (azelőtt: Derecske), kisk. He
ves vm. pétervásári j.-ban, (1910) 1588 magyar
lak., vasúti megállóhely; u. p. ós u. t. Recsk.
Mátrafüred, 1. Bene, 2.
Matrah, kikötőváros Omán arab tartomány
ban, Maszkát közelében, 10,000 lak.
Mátrai, 1. (családi nevén Betegh) Béla, színész,
szül. Kolozsvárott 1846 márc. 19., megh. Gödöllőn
1912 aug. 19. Eleinte festőnek készült, majd
1867. hivatalnoki állást vállalt a budapesti Nem
zeti színháznál, ahonnan a kolozsvári Nemzeti
színházhoz szerződött jellemszinésznek. 1884-ben
visszatért a budapesti Nemzeti színházhoz s ott
működött haláláig, mint színész és rendező, le
számítva az 1896—1902 közti időt, amialatt a
Vígszínház tagja volt. Irt egy népszínművet
(Koncsay Lajkó) és fordított néhány darabot.
Főbb szerepei: Jago, Moor Ferenc, Gloster (Lear
király) stb.
2. M. Ernő, filozófiai iró, szül. Fóthon 1846
aug. 15., megh. u. 0. 1897 dec. 8. Bölcsészetdoktori oklevelet szerzett a pesti egyetemen, majd
irodalmi munkásságra adta magát. Már a hat
vanas években feltűnt élénk hírlapírói tevékeny
ségével s főleg filozófiai dolgozatai keltettek na
gyobb figyelmet. Viszontagságos élete azonban
megakadályozta tehetségének teljes kifejtésében,
bár működése így is értékes. Mint hírlapíró az or
szág több helyén működött s több vidéki lapnak
volt szerkesztője, végül hazatérvén, élete utolsó
éveit Fóthon töltötte nagy szegénységben. Rövi
debb filozófiai munkái — többnyire Ompolyi és
dr. Spinoza álnév alatt — különböző lapokban
és folyóiratokban jelentek meg; irt számos élet
rajzi tanulmányt is. Önálló munkái: Szépészeti
nyílt levél Titkaim Gusztávhoz (Pest 1865); A
philosophia Grestomatiája (u. 0. 1871); A ko
lozsvári egyetem mint kultúrai szükséglet (Ko
lozsvár 1871); több kéziratát a Nemzeti múzeum
ban őrzik (Magyar bölcsészek a XVI—XVII. szá
zadban ; A bölcsészet Magyarországon a XVI—
XVIII. sz.-ban stb.).
3. M. Lajos György, szobrász, szül. 1850
márc. 6., megh. Budapesten 1906 okt. 15. Pályá
ját Pesten mint kőfaragó kezdte, majd Bécsben
mint fafaragó működött, mig annyi pénzt tudott
összekuporgatni, hogy kiképeztetése céljából Pa
risba utazhasson. Itt tanult 1870. és akkor Bécs
ben, majd Münchenben kapott alkalmazást II. La
jos bajor király palotáinak díszítésénél. Ezekkel
a munkáival vonta magára Trefort miniszter
érdeklődését, ki aztán kinevezte az iparművé
szeti iskola tanárává. Nagyobb művei közé tar
tozik Izsó Miklós márványszobra a kerepesi-üti
temetőben; Károli Gáspár bronzszobra Gönczön;
Kisfaludy Károly bronzemléke Győrött. 0 min
tázta a millennáris kiállítás íontaine lumineuse-ét
Mátraballa (azelőtt: Ballá), kisk. Heves vm. és
Sopron város megrendelésére Széchenyi István
pétervásári j.-ban, (1910) 1118 magyar lak., vasút gróf
emlékszobrát.
állomás táviróval s u. 0. postahivatal.
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Mátrai h. é. v., 1. Mátra—körösvidéki egyesült
h. é. v.
Mátrai-rendszer, 1. Vasbeton-szerkezetek.
Mátra—körösvidéki egyesült h. é. v. Kisterenyétől Pusztahollódig, Mátramindszenttől Mátranovák Homokterenyéig, Dévaványától Gyoma
Nagyállásig, Szeghalomtól Füzesgyarmatig és
Vésztőtől Kótpusztáig terjedő, 309-9 km. hosszú,
rendes nyomtávolságú, gőzüzemű h. é. v. A békés
vármegyei, kisújszállás—dévaványa— gyomai és
mátrai h. é. v. egyesitése folytán létesült. Meg
nyílt 1887—99 közt. Az ugyanily nevű r.-t. tulaj
dona, a Máv. üzemében.
Matralia, a Matuta (1. o.) ünnepe.
Mátramindszent (azelőtt: Mindszent), kisk.
Heves vm. pétervásári j.-ban, (1910) 74*6 magyar
lak., vasútállomás távíróval, postahivatal.
Mátranovák, kisk. Nógrád vm. salgótarjáni
j.-ban, (i9io) 1904 magyar iák.; határában barna
szénbánya van; vasúti állomás, postaügynökség,
táviróhivatal.
Mátraszele, kisk. Nógrád vm. salgótarjáni
j.-ban, (i9io) 1325 magyar lak,; az északmagyar
országi kőszénbánya- és iparvállalat részvény
társulatnak itt kőszénbányája van; u. p. Homokterenye, u. t. Kisterenye.
Mátraszöllős (azelőtt: Szöttős), nagyk. Nógrád
vm, salgótarjáni j.-ban, (1910) 1433 magyar lak.,
vasúti megállóhely, postaügynökség; u. t. Pásztó.
Mátraverebély, kisk. Nógrád vm. fiileki j.-ban,
(1910) 1148 magyar lak., búcsújáró templommal,
postaügynökség, u. t. Tar.
Mátra vidéki nyelvjárás, 1. Nyelvjárás.
Mátray, 1. Gábor, író és zeneszerző, szül. Nagykátán (Pest vm.) 1797 nov. 23., megh. Budapesten
1875.1833-ban megindította Eegélő és honművész
címen az első magyar szépirodalmi és divatlapot.
A Magyar Tud. Akadémia 1833. levelező taggá
választotta. 1837-ben a Nemzeti szinház igaz
gatójának választotta meg a színházi megyei bi
zottság, de ebben az állásban csak rövid ideig
maradt. József nádor a múzeum egyes gyűjtemé
nyeinek rendezésével bizta meg; 1846. a Szé
chenyi-könyvtár őrévé nevezte ki. A magyar
zenetörténeti kutatás terén nagy tevékenységet
fejtett ki. Régi kódexekből ő betűzte ki legelőször
Tinódy Sebestyén dalait s más régi magyar éne
keket, melyeket 1860. a M. Tud. Akadémia ki is
adott. Ö rendezett hazánkban legelőször történeti
hangversenyeket s ő adta ki először a nagyobb
magyar népdalgyüjteményeket. Igazgatója volt
a Nemzeti zenedének is. Az 50-es években az
összes magyar dalok kiadását tervezte magyar és
német nyelven zongorakísérettel, de e vállalatából csak néhány füzet jelent meg, pártoláshiány
s a kiadási költségek nagysága miatt. V.ö. Vasár
napi Újság, 1875. évf. 481.
2. M. Lajos, író, szül. Miskolczon 1859 márc.
28. Az egyetemet Budapesten végezte és 1889 óta
tanár a szatmári ref. főgimnáziumban. Ő alapí
totta meg a szatmári Kölcsey-kört (1890) s a kör
írod. szakosztályának elnölce. A városi színházat
az ő prologjával nyitották meg 1890. Szerkeszti
a Szatmár-Nómeti c. lapot. Számos költeményt,
olbeszélést stb. írt a lapokba. Főbb munkái:
Petőfi dalai (1887); Fazekas Mihály élete és
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munkái, felfedezett verseivel (1888); Vörösmarty
Mihály mint lírikus (1904) c. irodalomtörténetidolgozata és Fazekas líiidas Matyijának kiadása
(1890), valamint a következő szépirodalmi kötetei r
Aranka (tündéries elbeszélés, 1883); Feri (költői
elbeszélés, 1885); Hulló levelek (költemények,.
1893).
Matrei, 1. Windiscli-Matrei.
Matriarchátus (lat.-gör.), a patriarcMtus min
tájára szabott jogtörténeti műszó. Vele az ősállapotokhoz közelebb álló kihalt v. még élő népeknek:
azt a családjogi intézményét jelölik, amelynek
értelmében a gyermekek nevet, birtokot, kivált
ságokat, törzshöz tartozóságot stb. az anyjuk és
nem az apjuk után örökölnek (nőuralom). A M.
szükségszerű intézmény minden oly népnél, amely
a nőközösséget v. a poliandriát (többférjüséget)
ismeri és ezekhez kénytelen alkalmazkodni az örö
kösödés kérdéseiben. A M. még ma is megvan szá
mos vad népnél, és, nem egy fontos szokásjogi
intézmény forrása. így pl. korlátozza néhol a há
zastárs választását, amennyiben az anya rokon
ságába beleházasodni tilos. Egynejüségre tért né
peknél is elég sokáig megmaradt a M. némi nyoma,,
úgy, hogy némely vad v. félvad népeknél a törzs
főnökök nem a saját fiaikra, hanem a nőtestvérükéire örökítik móltóságukat. Az unokaöcs ez elő
joga a fiak előtt abból a felfogásból indul ki, hogy
csak az anyai ágon való öröklés áll biztos alapon,
míg a «pater ineertus». A M.-ról az atyajogra
való átmenet néhol bizonyos jelképes szertartá
sokban is ki van fejezve, melyek (mint pl. a couvade, vagyis az apa gyermekágya) a régebben
csak az anyát illető gyermeknek az apa részéről
való adopcióját fejezik ki.
Irodalom. Bachoten, Das Mntterreeht, Stuttgart 1861;
ti. a, Antiqnarische Briefe, Strassbnrg 1886; Girand-Tenlon,.
Les origines de la famille, 2. kiadás Paris 1885; Dargun,
Mntterreeht u. Ranbehe u. ihre Resté im germanischen
Recht, Breslau 1883; Wilken, Het matriarchat bij de onde>
Arabiern, Amsterdam 1884; E. S. Hartland, Primitive Paternity, London 1909.

Matric v. matrica, 1. Anyaminta.
Matrica, római táborhely Alsó-Pannoniában,
valószínűleg a mai Batta helyén.
Matricaria L. (székfü, no>.), a Compositae
(Fészkesek) család génusza; 50 faja európai és
afrikai f ü, a legtöbb a Földközi-tenger környékén.
Levelük egyszer v. többször szárnyasán hasoga
tott, váltakozó. Fészkeik egyenkint vógállók, a.
fészekmurvák elég szélesek, körülbelül egyforma
hosszúak. Kaszaijuk szabálytalanul bordás. A M.
chamomilla L. (Chamomilla offleinalis C. Koch,
orvosi székfü v. szíkfű, kamilláiü, anyafü, méhf ű,
pipitér) közismert, népszerű, egyéves fű. Szára
csöves, többször elágazó, levele 2—3-szor haso
gatott. Fészkein a vacok kúpalakuan, erősen
kiemelkedik, belül üreges. Szélső, nyelves virágai
fehérek, hátrahajlók, a belsők aranyszín sárgák.
Hengeres kaszaiján 5 finom bordája van. Közsé
gek körül, parlagokon, az Alföld szikes helyein
közönséges. Erősillatú fészke (flores chamomillae
vulgáris) és olaja (oleum chamomillae, 1. Szíkfűolaj) patikai és házi orvosság. Külső és belső'
használatú szer. A M. inodora L. (Chrysanthemum inodorum L., ebszékfü, ebkapor) gyakori
gyom, hasonlít az előbbihez, de a vacok félgömb-
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alakú, belül tömött, kaszatja bibircses, ráncos
levele csaknem hajszálszerüen hasogatott.
Dlatriclda (lat.) a. m. anyagyilkos; matricidilim, anyagyilkosság.
Matrikula (matrieula, lat.), 1. Anyakönyv.
M a t r i m o u i u u i (lat.) a. m. házasság (1. o.); M.
dandestinum, 1. Lopva menyegzés; M. morganaticum, L Balkézre kötött házasság; M- putativum a. m. vélt házasság, 1. Házassági jog, III.
— Matrimonialis, a házasságra vonatkozó.
Matring, lemotólált fonal, melynek hossza a
finomsági számozás alaphosszával arányos. Angol
számozásnál a pamut- és kóc-selyem fonalak M.-ja
840 yard, azaz 768 m.; len-, kender- s juta-fona
laké 12-szer 300 yard, azaz 12-szer 2743 ni.;
fósüsgyapju-fonalak M.-ja pedig 560 yard, azaz
512 ni. Metrikus számozásnál a M. hossza min
denféle fonalnál — a selymet kivéve — 1000 ni.,
a selyemnél pedig 475 avagy 500 m. L. Motóla.
M á t r i x (lat), 1. Köröm.
M á t r i x e c c l e s i a (lat.), 1. Mater ecclesia.
Itlatrona (lat.), a rómaiaknál minden tisztes
séges nőnek a neve, aki férjhez ment. Nagy tisz
telet övezte; őt érinteni még törvényszék elé idé
zés alkalmával is tilos volt. Viselete hosszú fehér
ing (stóla), rajta egy rövidebb felöltő (palla), hajá
ban gyapjú szalag volt.
Matróna, a Marne folyó latin neve.
M a t r o n a l i a (lat. a. m. anya-ünnep), a latin
nők ünnepe márc. 1. Juno istenasszonynak mint
az anyák legfőbb védőjének tiszteletére.
Matróz, 1. Matrózok.
Matróz-gyújtó, 1. Gyújtó.
Matróz-ing (ném. Matrosenhemd), amatrózok,
illetve a logénységhez tartozó tengerészek bő, kék
gyapjúszövetből (nyáron pamutból v. vászonból)
készült inge, széles, lehajtott gallérral, kivágott
mell-résszel. Az osztrák-magyar hadtengerészetben az alsóbbrangú altisztek is egész a hajómes
tersegéd (ném. Bootsmannsmaat) rendfokozatig
viselik.
Matrózok (ném. Matrosen), azok a tengeré
szek, kik a hajótisztek parancsnoksága és vezetése
alatt állanak és a hajón előforduló munkákat vé
gezik. Kereskedelmi hajókon a M. a hajó kapitá
nyának és a kormányosoknak vannak aláren
delve ; hadihajókon szolgálati teendőiket tisztek
és altisztek felügyelete és vezetése alatt végezik.
A hivatásban való kiképzést illetőleg a kereske
delmi tengerészet matrózai három rendfokozatra
oszlanak: a teljesen kiképzett, röviden feZ/esM.-ra
(ném. Vollmatrosen), akik már huzamosabb ideig
szolgálván a tengeren, rendszerint a hajón vég
zendő összes hivatásbeli munkák hiánytalan tel
jesítésében, tehát a többi közt a tenger mélységé
nek mérésében, a vitorla varrásban, valamint a
hajónak és csónakoknak kormányzásában és vi
torlavezetésében is jártasak stb.; félig kiképzett,
röviden fél M.-ra (ném. Leichtmatrosen), kik a
hajón felmerülő munkákat végezni tudják ugyan,
de ezek teljesítésében a megkívánt jártasságot
még nem sajátították el eléggé; végre az újonc
M. vagy hajóinasokra (1. o.). Az osztrák-magyar
hadtengerészet matrózai négy osztályba: 4., 3.,
2-ik és 1-ső osztályba sorolnak, az 1-ső osztály
beliek a legkiképzettebbek.

Mattel

M a t r u e l i s (lat.), anyai ágról való rokon.
Matsch, Franz von, osztrák festő, szül. Bécs
ben 1861 szept. 16. Tanulmányait a bécsi ipar
művészeti iskolában végezte, amelynek később
tanára lett. Leginkább a díszítő falfestészet terén
működik. Vannak képei a reichenbergi, karlsbadi és fiumei színházakban, a bécsi Bnrgtheaterben és udvari művészettörténeti múzeumban, a
lainzi várkastélyban, a sinajai román királyi
nyaralóban és egyebütt. Újabb művei közül
nevezetes a korfui Achilleion számára festett
Achilles és A német szövetséges fejedelmek hódolata I. Ferenc József előtt.
Matschie, Paííí, német zoológus,szül. Branden
burgban 1861 aug. 11. 1883-ban a berlini zooL
múzeum asszisztense, 1895. ugyanott őr lett a
azóta az emlősállatgyüjtemény igazgatója. 1902.
professzori címet kapott. Az emlősállatok föld
rajzi elterjedéséről tett közzé jeles vizsgálatokat.
Főbb müvei: Die Sáugetiere Deutsch-Ostafrikas
(Berlin 1895); Vögel und Kriechtiere (Hansschatz
des Wissens c. gyüjtőmüben, Neudamm 1896);
Die Megacbiroptera des Berliner Zoologisohen
Museums (Berlin 1899); Bilder aus dem Tierleben (Stuttgart 1904); Die wichtlgsten Tie're in
Bild und Wort (Köln 1904).
Matskó János Mátyás, fizikus, szül. Pozsony
ban 1721 dee. 5., megh. Casselbeu 1796 nov. 19.,
ahol a mennyiségtan tanára volt. Munkái külö
nösen a mechanika terére vonatkoznak; több
matematikai munkát is bocsátott közre.
Matsys, németalföldi festő, 1. Massys.
Matt, 1. Sakhnatt.
Mattá (nov.), a poralakban árusított fűszerek
hamisítása céljából külön elkészített anyagok.
Árusításuk el van tiltva. Nagyobbrészt növényi
eredetűek, de lehetnek ásványiak is. Minden fű
szernek rendesen különleges M.-ja van a azért
beszélünk bors-, fahéj-, sáfrány-M.-ról, de bizo
nyos anyagokat többféle fűszer hamisítására
használnak. Mindez anyagokat vagy hozzákeve
rik a valódi árúhoz, vagy pedig az illető fűszer
kivonatával látják el, hogy e fűszer szagával és
ízével bírjanak. Ilyen M.-nak való anyagok pl. a
gabonanemüek korpája és a malmokban össze
gyűjtött liszthulladékok, fürészpor, szandelfa, olajpogácsák(repce-, mustár-, pálmák- stb.-ből), aszalt
gyümölcsök, kő- és téglapor stb., a sáfrányt leg
inkább a kerti körömvirág (Calendulq officinalis) fuehsinnal festett virágaival hamisítják.
E hamisítások mikroszkóppal — bár néha nagy
nehézségekkel — kimutathatók. Ajánlatos, hogy
fűszert poralakban ne vásároljunk.
Mattaro, folyadékmérték, 1. Mettar.
Mattathias (Matiszjáhu), Jóchanan fia,modiini
(Palesztina) főpap, a makkabeusok (1. o.) őse.
Matteawan, község New York északamerikai
államban, New Yorktól É.-ra a Fishkill Creek
mellett, (1910) 6727 lak., gyárakkal, bűntettesek
elmebetegintézetével.
Mattéi, Abbate Stanislao, olasz zenetudós,
szül. Bolognában 1750 febr. 10., megh.u. o. 1825
máj. 17. Padre Martini tanítványa és utóda a
ferencrendl templom karmesteri székében. 1804.
a Liceo fllharmonico ellenponttan-tanára lett.
Tanítványai közül kiemeljük Eossinit és Doni-
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zettit. V. ö. Canuti, Osservazioni sulla vita di St.
M.(1830).
Matfcer, Jacques, francia filozófiai író, született
Alteckendorfban (Elszász) 1791 inárc. 31., megh.
Strassburgban 1864 jún. 23., mint a teológia ta
nára, miután előbb Parisban az Universitó főinspektora volt, majd a francia közkönyvtárak
főfelügyelője. Müvei közül említendők: Histoire
de l'éeole d'Alexandrie (2. kiadás 1840—44, 3
kötet); Histoire critique du gnosticisme (2. kiad.
1843—44, 3 köt.): La philosophio de la religion
(1857, 2 köt.); Em. de Swedenborg (1863); Le
mysticisme en Francé aux temps de Fénélon (2.
kiad. 1866) stb.
Matterhorn (franc. Mont Cervin, ol. Monté
Cervino), a Pennini-Alpok egyik csúcsa (4505 m.)
Piemont és Wallis kanton közt a határon. A csúcs
a gleccserekkel eltakart gerinc fölé emelkedik
mintegy 1000 m.-rel, rendkívül meredek oldalú
gnájsz sziklafalakkal. Mellette van a Col de Tournanche (3468 m.), Furgjoch (3300 m.), mindkettő
nehezen járható gleceserösvény. Tőle DK.-re a
Theodulhorn (3472 m.) ós a Kis-M. (3886 m.)
közt levő IheocM-hágó vagy Matterjoch (3322
m.) magassága dacára is az Alpok egyik legkönynyebben járható gleccserösvénye. 1865 júl. 14-én
jutottak föl rá először Hudson, Whymper, Hadow
és Donglas lord angol hegymászók. Azóta Zermattból és Breilből könnyebben megmászható,
mert az utak veszedelmes helyeit kötelekkel, lán
cokkal, bevésésekkel biztonságosakká tették. V. ö.
Wundt, Das M. u. seine Geschichte (Berlin 1896);
Whymper, The valley of Zermatt and the M.
(London 1906, 11. kiad.).
Matterjoch, hágó, 1. Matterhorn.
Matteucci fejtsd: matteuccsi), 1. Qarlo, olasz
fizikus, szül. Forliban 1811 jún. 20., megh. Ardenzában 1868 jún. 25. A bolognai, ravennai,
majd a pisai egyetem tanára volt és később a poli
tikai pályára lépett. Főleg az elektromos áram
vegytani és élettani hatásaival foglalkozott. Mun
kái közül említendők: Lezioni di fisica (4. kiadás
Pisa 1851, 2 köt.); Lezioni sui fenomeni flsicochimici dei corpi viventi (2. kiad. u. o.); Manuale
di telegrafia elettrica (2. kiad. u. o. 1851); Cours
spécial sur l'induetion, le magnétisme de rotation
(Paris 1854).
2. M., Pellegrino, olasz utazó, szül. Ravennában
1850 okt. 12., megh. Londonban 1881 aug. 8.
Khartum, a Kék-Nilus, Abesszínia és Egyiptom
vidékein tett nagyobb kutató utakat. Főbb művei:
La spedizione italiana all'Africa equatoriale (Bo
logna 1875); In Abissinia (Milano 1880).
3. M., Vittorio Raffaele, olasz geofizikus, szül.
Sinigagliában 1846., megh. Nápolyban 1909 júl.
16. Eleinte kémiával ós petrográfiával foglalko
zott, mint az Athenaeum geológiai tanszékének
adjunktusa, de aztán a Vezúv-obszervatórium
igazgatója lett Palmieri halála után s teljesen
a vulkanológiának szentelte életét. A Vezuvobszervatórium nagy hamukúp tövében, a hegy
fél magasságában, 600 m. magasan a tenger sz.
fölött, veszedelmes helyen van. M. vakmerően ma
radt a helyén az 1906-iki nagy kitöréskor, amelyet
előre megjósolt. Sok jelentős munkája jelent meg,
amelyek becsesek a vulkanológia terén.

-

Matthisson.

Mattheson, Johann, német zeneszerző és zenei
író, szül. Hamburgban 1681 szept. 28., megh. u. o.
1764 ápr. 17. A hamburgi szinháznál volt teno
rista és karnagy. 1715—28-ig a hamburgi dóm
karnagya. Főbb művei: Das neueröffnete Orehester (1713); Der volkommene Kapellmeister
(1739); Critica musica (1722-25, 2 köt.); Der
musikalische Patriot (1728); Grundlage einer
Ehrenpforto (1740). V. ö. H. Schmidt, J. M. (1898);
Meinardus, J. M. (1879).
Matthews (ejtsd: metjdsz), Brander, amerikai
író, inkább Penn Arthur álnevén ismeretes, szül.
New-Orleansban 1852 febr. 21-én. 1892 óta az.
irodalomtörténet tanára a new-yorki Columbia
egyetemen. Legkiválóbb darabjai: Margery's lovers (1884); A gold mine (1887); On probation.
(1889); This picture and that (1887), ez utóbbi hár
mat Jessoppal együtt írta. Irt regényeket is.
Matthias, Adolf, német pedagógus, szül. Han
noverben 1847 jún. 1. Középiskolai tanár, majd
igazgató volt, 1900 óta pedig előadó tanácsos a
porosz kultuszminisztériumban. Főbb müvei:
Praktische Pádagogik (a Baumeister-féle Handbuch der Brziehungs- und Unterrichtslehre c. vál
lalatban, 4. kiad. München 1912); Wle erziehen
wir unsern Sohn Benjámin ? (9. kiad. u. o. 1911);
Aus Schule, Unterricht und Erziehung (u. o. 1901).
Matthiessen, Ludwig, német fizikus, szül.
Fissauban (Eutin mellett) 1830 szept. 22., megh.
Rostockban 1906 nov. Több helyütt tanított;
1874. a rostocki egyetemen a fizika tanára lett.
Munkálatai főleg a geometriai és gyakorlati op
tikára vonatkoznak. Sok értekezésen kívül irta a.
Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme (Leipzig 1877) és Grundzüge der antiken
und modernen Algebra der liberalen Gleichungen(u. o. 1878) e. műveket.
IMattliiola R. Br. (növ.), a Cruciferae (Ke
resztesek) család génusza; 50 faja közül a leg
több a Földközi-tenger K.-i környékén honos, 2:
fokföldi. Egyéves füvek v. félcserjeszerüek, ha
sonlítanak a Cheiranthus-hoz s e hasonlóság
folytán nevezik a nálunk ismert fajokat szintén
violának. Viráguk ibolya-, fehér- vagy sárga
színű. Ezek: M. incana (L.) R. Br. (téli v. vörös,
viola, Levkoje) évelő, féleserjés. Levele hosszú
kás lándzsás, a széle néha bodros, szürkén moly
hos. Bibéje 2 lapocskája kívül púpos, végül kissé
hátrahajló. Becője a csúcsán tompa. Magva la
pos. A M. annua (L.) Sw. (nyári viola, Sommerlevkoje) egyéves alakja az előbbinek. Becője acsúcsán hegyes. Viráguk jóillatú, változatos,,
mindkettő D.-ről származik; kertbe ültetik.
Matthiolus (Mattioli), Andreas, orvos és bo
tanikus, szül. Sienában 1501., megh. Trientben
1577. Előbb Ferdinánd király, később II. Miksa
orvosa volt. Főműve: Commentarii in VI librosP. Dioscoridis Anazarbei de matéria medica. Ma
gyar fordítását i brányi kezéből Weszprémi említi
meg, de ez ismeretlen. A cseh kiadást Madách
Gáspár fordította magyarra Haazy Apateka cím
mel. V. ö. Meyer, Gesch. d. Bot., IV. köt.
Matthisson, Friedrich von, német költő, szül.
Hohendodelebenben (Magdeburg mellett) 1761 jan..
23., megh. Wörlitzben 1831 márc. 12. Dessaubaa
(1781) tanár lett, hosszabb ideig élt a Genfi tó
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partján, majd 1794—1812. az anhalt-dessaui
.hercegnő felolvasója s 1812 óta stuttgarti fő
könyvtáros volt. Népszerű költeményei közül
színes költői leírásával és érzelgős elégiáival ért
«1 nagy hatást nemcsak hazájában, ahol Schiller
is dicsérte (1794), hanem az érzelmes irány koxában külföldön, igy hazánkban is. Jelentősége
ma már csak irodalomtörténeti. A magyar iro-dalomra nagy hatást gyakorolt, különösen Kazinczyra, Kis Jánosra, a két Kisfaludyra és Ber
zsenyire. V. ö. Demek Gy., Matthisson hatása
irodalmunkra (Philol. Közlöny 1891); Váczy J.,
Berzsenyi életrajza (Budapest 1895); Gálos E.,
Kis János és a német költészet (Philol. Közlöny
1911); u. a., Szemere Pál forrásaihoz (u. o. 1913).
Művei: Lieder (Breslau 1781, Dessau 1783); Gedichte (Mannheim 1787, 9. kiad., Tübingen 1813);
Schriften (8 k. Zürich 1825); Lit. Nachlass (Ber
lin 1832). V. ö. Döring, M.-s Lében (Zürich 1833);
E. Weiss, Über Matthissons Gedichte (Komotau
1896); L. Boschulte, Pr. M. (Blberfeld 1900); G.
Bölsing, M.-s Lyrik (Berlin 1911); H. Limbach,
M.-sLyrik (Zürich 1909); W. Krébs, Pr. v. M.
(Berlin 1912); A. Heers, Das Lében Fr. v. M.-s
<Leipzig 1913).
Mattiad, germán néptörzs, mely a chattufiokhoz tartozott. Lakóhelye a Eajna, Majna és
Lahn között volt és hamar meghódolt a rómaiak
nak. Földjükön gazdag ezüstbányák voltak s egy
híres melegforrás, Aquae Mattiacae (a mai Wieshaden). Nevük a történelemben hamar eltűnt.
Mattioli, 1. Andreas, botanikus, 1. Matthiólus.
2. M., olasz diplomata, 1. Vas álarc.
Matto Grosso (Mato Grosso, a. m. sűrű erdő),
1. a Brazíliai Egyesült-Államok egyike Amazonas,
<3rao Pára, Goyaz, Sao Paulo, Parana,2 Paraguay
és Bolívia közt, területe 1.378,783 km , (1913) kb.
500,000 lak. KNy.-i irányban végigvonuló hegy
hát a vízválasztó. A földje a folyók mentén ter
mékeny és trópusi növények termesztésére alkal
mas; jelentékenyebb állattenyésztése, arany-,
gyémánt-, vas-, rézérc- és salétromtelepei van
nak. M. nagy részét számos független indiánus
törzs birja, fővárosa Cuyabá (1.0.). V. ö. Mulhall,
From Burope to Paraguay and M. (London 1877).
2. M., azelőtt Villa Bella, város Braziliában, a
felső Guaporenál, közel a bolíviai határhoz, kb.
1500 lak. 1835-ig M. tartomány fővárosa volt; a
közelében lévő aranymosók kimerítése előtt 20,000
Jak. volt,
Mattoon (ejtsa: mattún), város Illinois észak
amerikai államban, vasúti gócpont, (Í9ÍO) 11,456
lak., vasipar és seprügyártás.
Mattra, város, 1. MathuraMattu, nép, 1. Mittu.
Matty, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (1910)
681 magyar lak.; u. p. és u. t. Siklós.
Matty v. Mátyás-sziget, a Csendes-óceán Bis
marck-szigetcsoportjához tartozó kis sziget az
Admirális-szigetektől K.-re. Német gyarmat.
Mattyasócz, községek, lásd Alsőmattyasócz,
Felsőmattyasócz.
Mattyasovszky, 1. Jakab (mátyásfalvi), geo
lógus, szül. Salicets-Buzzolinóban Olaszország
ban 1846 okt. 15. Tanulmányait Luganóban és a
selmeczbányai bányászati akadémián végezte.

Matuta

1872—-1887-ig a Földtani intézet geológusa volt.
Azóta Pécsett a Zsolnay-gyár társtulajdonosa.
Munkái főleg az agyagipar számára szolgáló
nyers anyagokat ismertetik s részben a Földtani
Közlönyben, részben a m. kir. Földtani Intézet
kiadványaiban jelentek meg.
2. M- Miklós (alsómátyásfalvi), agrárpoliti
kai író, szül. Budapesten 1876 szept. 30.1900-ban
fogalmazónak nevezték ki a földmlvelésügyi mi
nisztériumba, ahol 1911. osztálytanácsos lett.
1911-ben a budapesti egyetemen az agrárpoliti
kából magántanárrá habilitálták. A hazai és a
külföldi folyóiratokban megjelent tanulmányain
kívül önálló munkái: A socialismiisról, különös
tekintettelaz agrár mozgalmakra (Budapest 1898);
Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás (u. o.
1904); Telepítés. Törzsöröklés (u. 0. 1907); A
földjáradék (u. 0.1908); A vízjogról (u. 0.1914).
Ma-taan-lin, híres kínai tudós 1245—1322.,
a nagy enciklopédiának, az 500 füzetre terjedő
Ven-hjan-thong-khao-nak a szerzője.
Matucsinavára,aMatucsinay-családösifészke
a mai Motocsina falu hatarában (Nasictól Ny-ra,
Verőcze vm.-ben) állott. Földesurai közül Lő
rinc 1267—73. többször volt nádor; Gábor pedig
1471—78. kalocsai érsek V. ö. Turul (XI. 97.);
Gsánki, Magyar tört. földr. (II. 456.).
Matunák Mihály, r. kat. pap, történész, szül.
Nagysurányban 1866 júl. 17. 1898 óta korponai
felső népiskolai igazgató. Megírta A nagysurányi vár (1889) és A magyarbéli Bosnyák-csa
ládtörténetét (1892). 1891—92-ben számos tót
kuruc-nótát gyűjtött a felvidéken. Megállapította
Érsekújvár két alapításának éveit: 1545 (Szá
zadok 1896) és 1580 (Hadtörténeti Közlemények
1897).
Matupi (Henderson-sziget), szép fekvésű szi
get a Fehér-öbölben, a Bismarck-csoportban. 1884
nov. óta német fenhatóság alatt áll.
Matura, kikötőváros Ceylon D.-i partján, 20
ezer lak. Környéke igen gazdag kókuszpálinában,
cimetfában és drágakőben.
Matúra-gyémánt (ásv.), a jácint (cirkon) keres
kedelmi neve.
Maturin, város Bermudez venezuelai államban
a Guarapiche mellett, a Karibi parti hegységtől
D.-re, kb. 15,000 lak., Trinidaddal és Cumanával
élénk kereskedelmi összeköttetése van.
Maturinok (Maíhurinok), 1. Trinitáritisok.
Maturinus, szent, 1. Mathurinus.
Maturitns (lat.) a. m. érettség; examen maturitatis, érettségi vizsga; testimonium maturitatis, érettségi bizonyítvány; maturtcs, érett.
Maturo, 1. Unitáriusok.
Matuska (orosz) a. m. anyácska.
Matuska, Jankó, tót költő, szül. Alsó-Kubinban
1821 jan., megh. u. o. 1877 jan. 11. Eésztvett a
Hurban-féle fölkelésben. Nagyszámú lírai ós el
beszélő költeményei elszórtan jelentek meg.
Matuta, ősiitáliai istennő, az asszonyok egyik
istensége, vagyis — mint ezek valamennyien —
a termékenység és a szülés pártfogója. Mater Mnak (M. anya) is nevezték. Utóbb görög hatás
alatt—Ino-ral, a görög hajósok istennőjével való
alaptalan azonosításnál fogva — a tenger védő
asszonyának is tekintették.
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Matutinum (lat.) a. m. reggel. A kat. egyház
ban neve a papi zsolozsma (breviárium) első és fő
részének. L. Breviárium és Horae canonicae.
Matuzsálem (Maíhuzsálem, tkp.: Metiiselah),
Bnok fia, Lámek atyja és Noé nagyatyja, aki Mózes I. 527 szerint 969 évig élt.
Mátyás apostol, szent. Iskarióti Júdás helyébe
sorvetéssel választották apostollá. Egyike volt
Krisztus tanítványainak. A hagyomány szerint
•a Szentföldön és Etiópiában tanított. Ereklyéit ál
lítólag Szt. Ilona császárné Rómába és Trierbe
hozta. Emléknapja febr. 24., szökőévben febr. 25.,
a görögöknél aug. 9.
Mátyás, magyar királyok:
1. I. M„ magyar király, Csehország ki
rálya, Ausztria hercege, Hunyadi János és Szi
lágyi Erzsébet második, fia. Szül. Kolozsvárt,
valószínűleg 1440 febr. 23., megh. 1490 ápr. 6.
Kiváló nevelésben részesült. Korán elsajátította
a német, latin és szláv nyelveket és atyjának a
külfölddel való érintkezéseiben már ifjú korában
segítségére volt. 1453 jan. László bátyjával
együtt felvette a beszterczei örökös gróf címét,
1454 nyarán pedig Nándorfehérvárt apjától lo
vaggá üttetett. Hunyadi János halála után M.
anyjával Temesvárra ment, ahonnét nemsokára,
1457 márc. Budára csalták. Márc. 14. az udvari
párt fondorlatai miatt László bátyjával együtt M.
is börtönbe került, fej- és jószágvesztésre Ítélte
tett. E büntetést azonban csupán bátyján haj
tották végre. Midőn V. László király máj. végén
forradalomtól tartva Bécsbe s aztán Prágába
menekült, M.-t magával vitte. A király azonban
váratlanul meghalt s így M. Podjebrad György
csehországi kormányzó kezei közé került, aki a
Hunyadi-ház barátja lóvén, igen jól bánt vele.
Magyarországon ezalatt egy nagy párt M.-t je
lölte a megürült trónra. M. anyja és Szilágyi
Mihály, M. nagybátyja és a szentszék minden
erejükkel azon voltak, hogy e tervet megvaló
sítsák. Podjebrad is kijelentette, hogy M.-t tá
mogatja a trón elérésében, vele szövetkezik s
kányát, Katalint eljegyzi vele. Miután Podjebrad
sógorát, Újlaki Miklós erdélyi vajdát, a Hunyadi
ház egyik legnagyobb ellenségét, rábírta jelölt
ségének elejtésére, még csupán Garai László ná
dor állott útban. De ez is hajlandó volt a kibé
külésre, ha leányát, Annát M. nőül veszi. 1458
jan. kezdődött a királyválasztó országgyűlés,
melyre Szilágyi Mihály 15,000 fegyveressel vonult
fel. A budai várban tanácskozó főrendek közül
mindazokat, kik tartottak a trónra kerülő M.
boszújától, ígéretekkel, okiratokkal és esküvel
megnyugtatta. Erre a befagyott Duna jegén to
longó köznemesség 1458 jan. 24. egyhangúlag
M.-t választotta meg királynak s öt évre Szilágyi
Mihályt rendelte melléje kormányzóul. A ren
dek felszólították Podjebradot, hogy M.-t bo
csássa szabadon, in. Frigyes császárt pedig, hogy
adja ki a birtokában levő magyar koronát. Podje
brad 1458 febr. 5. a határon 50,000 arany vált
ságdíj fejében átadta M.-t a reá várakozó fényes
magyar kiséretnek és M. febr. 14. Budán tényleg
birtokba vette a magyar trónt.
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Lengyelország ellenséges magatartása fenyegette.
Magában az ország északi részében a cseh rablók
garázdálkodtak (1. CHskra). Sem elég pénz, sem
hadsereg nem állott M. rendelkezésére, akinek
saját nagybátyja, a kormányzó is terhére volt.
Mindamellett a cseh rablókkal már ez időtájt
fölvette a küzdelmet, mely évek során változó
szerencsével folyva, 1465. M. győzelmével vég
ződött. 1458 aug. 24. a törökön Galambóc várát
hatalmukba ejtették, mire a király szept. havá
ban ellenük indult és Szerbiába küldve csapa
tait, azok a törökökön győzelmet arattak. Hogy
nagy haditerveit végrehajthassa, az egész országra
adót vetett ki, még pedig a rendek megkérdezése
nélkül. E törvényszegésre Garai és Újlaki szö
vetkeztek Szilágyival és külső segély után kezd
tek látni. Erre M. 1458 okt. 8. Nándorfehérvárt
elfogatta Szilágyit és Világos várába záratta.
1458 dec. M. Szegedre országgyűlést hirdetett,
melyen keresztülvitte a honvédelem reformját.
Ez időben Bosznia királya, Osztója Tamás, M.-t
szövetkezésre hívta fel, elismervén a magyar ko
rona fenhatóságát. A pártos főurak ellenben Szi
lágyi elfogatása után 1459 febr. III. Frigyes csá
szárt magyar királlyá választották. M. ekkor
Nagy Simon macsói bánt küldte a császár és az
összeesküvők ellen, aki, múló kudarc után, ki
verte a császár hadait az országból és Stiriába
nyomult. Aztán Podjebraddal lépett egyességre,
mely szerint 1461 máj. átveszi jegyesót, Kata
lin hercegnőt, megesküszik vele, bár az egybeke
lés csak két év múlva fog bekövetkezni. Miután
M. ekkép a cseh királylyal szemben biztosítva
volt, elhatározta, hogy IH. Frigyes ellen ismét
háborút indít s ellene Gúthi-Ország nádor vezér
lete alatt sereget küldött. 1462 ápr. kibékült a
császárral. Frigyes visszaadja a szent koronát
60,000 arany fejében, M.-t fiának fogadja ós
minden hadi vállalatában pártolja. Ha M. örökös
nélkül halna meg, a magyar trón a császárra
száll, aki élethossziglan viselheti a magyar király
címét és Sopron kivételével megtarthatja ma
gyarországi birtokait. Máj. 20. a budai ország
gyűlés is beleegyezését adta a Frigyessel kötendő
béke terhes feltóteleihez. 1463 máj. 1. M. egybekelt
Podjebrad Katalinnal, aki azonban már 1464 jan.
szerencsétlen szülés következtében meghalt. Csak
most nyert M. időt arra, hogy a töröktől fenye
getett délvidék védelmére induljon, ahol Ali bég
seregót megverte, Szerbiát feldúlta és 15,000 ke
resztény foglyot szabadított ki. 1463 okt. be
hatolt Boszniába is; Jajeáig jutott, mely hatal
mas erősség hosszas ostrom után meghódolt neki.

1464 jan. a csehek garázdálkodása miatt vissza
kellett térnie Magyarországba, ahol márc. 29. a
Frigyestől végtére kiadott szent koronával Szé
kesfehérvárt nagy pompával megkoronázták.
1465 okt. M. meghódította Boszniának eddig tö
rök kézben levő részeit is.
Ez időben a szentszék ós Podjebrad közt súlyos
összeütközés támadt, mert a cseh király a kato
likusokkal szemben a koronázáskor vállalt kö
telességeinek nem tett eleget, sőt még inkább
pártolta a huszitákat. II. Pál pápa 1465 okt.
Az országot ez időben keletről a török, nyugat M.-hoz fordult, hogy segítsen neki a cseh király
ról III. Frigyes császár, délről Velence, északról ellen hozott trónfosztó Ítélete végrehajtásában,
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amire M. hajlandónak mutatkozott, annyival in császár visszavonja az Ulászlónak adott okmányt
kább, mert később a szentszék neki ajánlotta fel ós neki állít ki egy hasonlót, hadikárpótlásul pe
,i cseh koronát. Mikor aztán a cseh katolikus ren dig 100,000 aranyat fizet neki. A császár 1477
dek is felajánlották M.-nak a királyi címot, 1468 dec. elfogadta e feltételeket. Frigyes császár azon
ápr. nagy sereggel Csehországba indult. Jul. 4. ban nem tartotta meg a szerződésnek a hadi költ
győztesen bevonult Olmützbe, ahol 1469 máj. 3. ségre vonatkozó részét, mivel csak 50,000 arany
cseh királlyá választották és nemsokára Brünn- forintot fizetett. Azért M. 1484 márc. ismét hozzá
ben meg is koronázták. B hírre Pobjebrad men fogott Bécs körülzárásához, melyet 1485 jan. lö
ten szövetkezett Kázmér lengyel királlyal, kinek vetni kezdett. Jún. 1. a kiéhezett város megadta
fiát, Ulászlót, saját fiának mellőzésével utódává magát M., majd később felesége, nagy ünnepé
választatta. Podjebrád halála után (1471 márc.) lyességgel vonult be a városba, mely ezentúl szék
a cseh trón csakugyan Ulászlóra szállott, kivel helye lett Felvette az ausztriai hercegi címet és
szemben azonban M. igényeit fentartotta, me Ausztriával mint meghódított tartománnyal bánt
M. most, jobban mint valaha, számított arra,
lyeket II. Pál pápa is megerősített.
Ezalatt Magyarországon Vitéz János eszter hogy világuralmi terveit megvalósítva, elnyeri
gomi érsek és Csezmicei János (Janus Pannonius) a császári trónt. Az 1486 febr. havi frankfurti
pécsi püspök, eddig a király legbefolyásosabb birodalmi gyűlés azonban Frigyes császár buzgólennek fiát, Miksa herceget választotta
tanácsadói, összeesküvést szőttek M. ellen. Ók kodására
meg római királlyá ós így erre nézett a császári
ugyanis belátták, hogy M.-nak, nem harcolhatván trón.
erre boszutól feltüzelve, ismét hozzá
egyszerre Lengyelországgal, Csehországgal és a látott M.
Ausztria meghódításához és 1487 aug. 14.
császárral, le kell tennie a német-római császárság a két évig sikertelenül vívott Bécsújhelybe iselnyerésére irányuló, már régibb keletű, nagyra bevonult Ezalatt a török elleni háború is időről
vágyóterveiről. Az igy támadt feszültséget még időre felújult 1479-ben Báthory István erdélyi
fokozta Beckensloer János egri püspök, aki őket vajda és Kinizsi Pál Kenyérmezőnél (1. o.) arat
kiszorítván, lassankint mindenható lett a király tak diadalt. 1480- Kinizsi Szerbiában, maga M. pe
nál. Az összeesküvők Kázmér lengyel király má dig Boszniában több ízben megverte a törököt és
sodszülött fiának, a 13 éves Kázmér hercegnek Magyar Balázs vezetése alatt Otranto felmenté
ajánlották fel a koronát M. ennek neszét vévén, a sére Olaszországba is küldött sereget s csak 1483
morvaországi Iglauból hirtelen Budán termett, végén kötött 5 évre fegyverszünetet Bajazid
ellenségeit lekötelezte és a rendek sérelmeinek szultánnal. 1489-ben Miksa római király, a csá
orvoslását Ígérte, úgy hogy midőn 1471 szept. szár fia, békés közeledést kezdett M.-hoz. Hosszas
a lengyel udvar hadat izent, kiáltványára maga alkudozásaikban M. különösen törvénytelen fiá
az országgyűlés adott elutasító választ. Nov. 8. nak, Korvin Jánosnak érdekeit tartotta szem előtt,
Kázmér 12,000 főnyi sereggel Hatvanban ütött akinek — Beatrixtól nem születvén gyermeke
tábort. Majd Nyitra várába vonult, de M. köze — már évek óta biztosítani akarta a trónöröklést
ledtére 1472. elhagyta az országot. A háború (1. Korvin János), bár törekvése elvégre sem si
1474 okt. ismét kitört, s azzal végződött, hogy került. Most is azt követelte, hogy a római király
Kázmér és Ulászló megalázkodva fegyverszü ismerje el Korvin Jánost ausztriai hercegnek és
netet kértek s ez 1477-ig terjedő érvényességgel Magyarország trónörökösének; Korvin János
jött létre. Csehországban mindegyik uralkodó megkoronáztatása után Miksának át fogja adni
azt a területet tartotta meg, mely a háború előtt Ausztriát és Pozsony városát minden váltságdíj
nélkül. Miksa viszont leányának, Margitnak ke
hatalmában volt.
M. a béke éveit a törökök elleni nagy had zét ajánlotta fel Jánosnak. A szerződés megköté
járatra akarta felhasználni. 1475 elején a törökök sének helyéül Linzet tűzték ki, ahova a már 1487
betörtek az országba s egészen Nagyváradig ha óta folyton betegeskedő M. 1490 jan. nagy nehe
toltak. M. 1475 okt. Pétervárad felé indult. Első zen elindult. Febr. 24. még nagy pompával meg
hadi tette Szabács várának ostroma volt, mely ülhette Bécsben nevenapját, de már 1490 ápr. 6.
1476 február 15. e fontos vár bevételével vég meghalt, valószínűleg agyszélhüdósben. (Néme
ződött. Ugyanez óv szept. 15. Nápolyban forma lyek Beatrixot vádolták azzal, hogy M.-t meg
szerinti házasságra lépett a nápolyi király má mérgezte). Székesfehérvárott temették el.
sodszülött leányával, Beatrix hercegnővel. Dec.
M. külügyi politikájában hármas célt követett.
12. koronázták meg a királynét, aki dec. 15.
vonult be roppant pompával Budára. Mostantól Biztosítani akarta a magyar állam függetlenségét
fogva ő, aki szellemileg is méltó volt férjéhez, (még a római szentszékkel szemben is); megalapí
volt legnagyobb befolyással az ügyek vezeté tani Nyugat-Európában való túlsúlyát, ha lehet a
sére. 1476 őszétől mindig feszültebbé lett a vi német-római császári méltóság megszerzésével;
szony M. és a császár közt. Ez ugyanis Ulászló és megoltalmazni az országot a törökök ellen. Beinak azt az ajánlatot tette, hogy elismeri cseh intézkedéseiben is nagy érdemeket szerzett. A hon
királynak és beiktatja a választófejedelmi méltó védelmet reformálva, ő teremtette meg az első
ságba, amiről okiratot is adott. M. erre 1477 jún. állandó hadsereget (1. Fekete sereg). A pénzügyek
Ausztriába tört s a Bécs és Bécsújhely közti terü terén nevéhez fűződik az adózási rendszer átala
letet egészen meghódította. Vezérei több várat kítása. Sokat tett a nádori méltóság hatalmi köré
kerítettek hatalmukba, maga M. pedig Bécset nek szabályozására (1485), a jogbiztonság emelé
zárta körül (1477 aug.), ahonnan a császár Linzbe sére és a törvénykezés rendezésére is (1486). M.
vonult. A pápai legátus közvetítésére M. hajlandó igazságszolgáltatását jellemzi a sokszor használt
volt békekötésre, sót még szövetségre is, ha a közmondás: «Meghalt M. király, oda az igazsága.
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M. kiválóan érdeklődött a renaissance irodalmi és cegei M.-t családjuk fejévé választották, mivel az
művészeti mozgalmai iránt is. Maga is foglalko uralkodó Rudolf_ bárgyuságánál fogva az uralko
zott a tudományokkal s eredetiben olvasta a gö dásra többé nem volt alkalmas. 1607 dec. 21-re M.
rög és latin klasszikusokat. Maga köré gyűjtötte Pozsonyba országgyűlést hirdetett, amelyen a ren
a legkiválóbb külföldi és hazai tudósokat, írókat dek sérelmeket hoztak fel a bécsi békének meg
és művészeket; budai és visegrádi palotájának nem tartása miatt, egyszersmind biztosították
díszítésére hírneves olasz építőmestereket hívott M.-t, hogy uralomra fogják segíteni, ha életbe
be. Megalapította a pozsonyi egyetemet (Aeademia lépteti a vallásszabadságra vonatkozó békepon
Istropolitana), a budai teológiai intézetet, a nagy tokat. M. erre 25,000 emberből álló sereggel Prága
szerű Korvina-könyvtárt (l.Korvina). Nem idegen alá vonult és felszólittatta Rudolfot, mondjon le
kedett a magyar költészettől sem; a hagyomány és vonuljon Tirolba. A harc már kitörőfélben volt,
ezerint asztalánál magyar lantosok zengték a hő mikor 1608 júl. 25. Rudolf Magyarországról és az
sök tetteit. M. uralkodása alatt (1472) jött létre ausztriai tartományokról (Csehország kivételével)
Budán az első hazai könyvnyomda is (1. Hess lemondott. Augusztus 20. Báthory Gábor erdélyi
András)- M.-nak arcképe többek között ránk ma fejedelem is segítségre kötelezte magát M. iránt,
radt a volt ambrasi (most bécsi) udvari gyűjte aki okt. 27. Pozsonyba érkezett a koronázás vé
ménynek egy szép márványreliefjében. Szülő gett. A rendek azonban előbb biztosítani akarták
házát Kolozsvárt 1888. emléktáblával jelölték jogaikat és így jöttek létre az ú. n. «koronázás
meg; 1902. pedig u. o. állították föl lovasszobrát, előtti cikkelyek». 1608 nov. 16. választatott M.
Fadrusz János remek alkotását.
királlyá, nov. 19. pedig megkoronáztatott. A ko
M. alakja körül még életében megkezdődött a ronázás után még dee. 6-ig tartott az országgyű
mondaképződés, amire a nagy uralkodó jellemén lés, amelyen a «koronázás utáni cikkelyek" ke
és tettein kívül az udvarában élősködő humanis letkeztek, melyek főleg az országgyűlés szerve
ták hízelgő hadának iratai adták meg az irányt. zetének megállapítása miatt nevezetesek. Az ausz
M. e feljegyzésekben mint az elmés, erélyes, de triai evang. rendek 1609 elején követséget küld
alkalomadtán leereszkedő s mindig nemesszívü és tek Kassára, hogy a király adja meg Ausztria
igazságos uralkodó mintaképe áll előttünk, aki valamennyi lakójának a vallásszabadságot, amit
nek jeles tulajdonságait más, előtte élt kiváló és Miksa főherceg csak a nemesekre szorított; a ma
népszerű fejedelmek hasonló vonásaival és az ezek gyar rendekhez azon kérelemmel fordultak, hogy
hez fűződő hagyományok némelyikével is tódí ezek biztosítsák a pozsonyi szerződés végrehajtá
totta dicsőítőinek buzgalma; de még egyéniségé sát. Bár M. más nézeten volt a közös vallásszabad
nek az a varázsa is, amellyel a nép szívében örökké ságot illetőleg, mégis törvóns'be iktatták, hogy a
emlékezetessé tudta magát tenni, anélkül, hogy pozsonyi szerződós teljesítendő. Rudolf boszuból
valósággal az a köznép javáért lángoló fejedelem Lipót főhercegnek akarván megszerezni Csehor
s az igazságos uralkodó eszményképe lett volna, szágot, M. 1610 elején az osztrák rendektől segélyt
akinek a nevéhez fűződő hagyomány őt feltünteti. kért, amelynek fejében a vallásszabadság terén
A M.-ról szóló legelterjedtebb adomák(ú.n. trufák) nekik engedményeket tett. Mikor Lipót hadai már
egy része már Székely Istvánban és Heltai Gáspár Alsó-Ausztriába törtek, szept. 10. létrejött az egyesban feljegyzőjére talált s azóta számos másokkal ség, mely szerint M. elismeri Rudolfot császárnak,
gyarapodott. M. egyébként nemcsak a magyar nem Lipót pedig elbocsátja hadát. Ez azonban a szer
zet, hanem más, különösen a velünk szomszédos ződés ellenére újból hadat indított és 1611 febr. 12.
szláv népek mondáiban is úgy él, mint az esz elfoglalta Prágát, mire M. Thum gróf segítségé
ményi, mindenekfölött mint az «igazságos» ural vel márc. 24. a Csehországról való lemondásra is
kodó mintaképe. így a krajnai és karintiai szlové kényszerítette Rudolfot és máj. 23. cseh királlyá
nek körében máig élő hagyomány M. egykori koronáztatott. Eközben Báthory Gábor 6rdólyi
vissza jövetelétől várja a hajdani aranykor vissza fejedelem, miután feldúlta a szászok földjét és
tértét. V. ö. Gr. leleki József, Hunyadiak kora elfoglalta Havasalföldet, Serbán Radul vajda és
Magyarországon (III—V. és X—XII. köt.); Csánki, Weiss Mihály szebeni biró által megveretett, amit
Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak M. Erdély megszerzésére akart felhasználni. En
korában (1914-ig 4 köt.); Magyar diplomáciai nélfogva 1612. Forgács Zsigmondot Báthory ellen
emlékek M. király korából, 4 köt. (1874—78); küldte. A vállalat azonban kudarccal végződött,
Fraknói, Hunyadi M. király (M. tört. életrajzok, úgy hogy M. kénytelen volt elismerni Báthoryt;
1890) és M. király levelezése (az Akadémia ki Báthory viszont segítséget igért M.-nak mindenki
adásában). M.-nak a pápákkal való levelezése a ellen, kivéve a törököt. Mikor azonban Báthory
Monumenta Vaticana című gyűjteményben van meggyilkoltatása után (1613) Bethlen került a fe
jedelmi székre, M. csak úgy akarta elismerni, ha
közzétéve.
2. II. M. magyar király és német császár, megerősíti a Báthoryval kötött szerződést ós lega
szül. Bécsben 1557 febr. 24., mint Miksa császár lább is titkon, hűségi esküt tesz. Az erdélyi feje
harmadik fia, megh. 1619 márc. 20. Nevelője Bus- delem ezt megtagadta s M. végre is kénytelen volt
becq volt, a híres diplomata. 1578—81-ig Német őt elismerni Erdély szabadon választott fejedel
alföld kormányzója, 1593. Alsó-Ausztria helytar méül. Mivel M.-nak nem volt gyermeke, utódául
tója. Tevékenyen résztvett a Bocskay felkelését Ferdinánd főherceget szemelte ki, akit 1617 jún.
követő bécsi béke létrehozásában, melynek egyik 9. meg is koronáztak Prágában. A magyar ren
pontja szerint M. az országot a nádor és a magyar dek pedig Pozsonyba gyűltek, ahol 1618. Pázmány
urak tanácsával teljes hatalommal kormányozza. tanácsára a többség megválasztotta Ferdinánd
Ugyancsak 1606 márc. 21. a Habsburg-ház főher főherceget M. utódául. Ferdinándnak azonban
Rérai Nagy L&cíkon& XI11.
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megkoronáztatása előtt meg kellett esküdnie az
Mátyásfalva, kisk. Zólyom vm. zólyomi j.-ban,
alkotmány és így a vallásszabadság fentartá- (1910) 1252 tót lak., u. p. és u. t. Zólyom. — L. még
sára is. Eközben a csehországi viszonyok már el Szepesmátyásfalva.
mérgesedtek, Dampierre és Bucquoi bevonult
Mátyásföld, Czinkotához tartozó nyaralótelep
Csehországba, Schlick ós Thurn pedig Pelső- Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. váczi j.-ban, (1910) 635
Ansztriába. M.-nak mindezt tehetetlenül tűrnie magyar lak., a gödöllő—czinkotai vasút állomása;
kellett, valamint azt is, hogy Ferdinánd a hatal gyorsan felvirágzott; posta-, távíró- és telefon
mas Khlesl miniszter elzáratása után maga ra állomás.
gadta meg a kormányt. A legnagyobb forrongás
Mátyás-garas, kisebbfajta garas, melynek hát
közepette halt meg.
lapján Goslar város védszentjének, Szt. Mátyás
Mátyás, több magyar főpap neve: 1. M„ sze nak álló alakja van. Jobbjában bibliát tart, bal
pesi prépost, 1234. követségben járt IX. Gergely jában bárdot. Goslar a XV. sz. végétől kezdve
nél ; 1248. helyet kért IV. Bélától, hogy a szepesi veretett ilyeneket. Hasonló ábrázolással Mátyásvárban tornyot és prépostsági palotát építhessen. pfennigeket is vertek itt. Ezekből 6 drb ért egy
A szepesi káptalanban több kanonoki állást ala garast. Ezért az utóbbit «hatpfenniges garasá
pított. — 2. M., TV. Béla gyermekkori barátja és nak is nevezték. Hildesheim Hannover, Lippe stb.
játszótársa, utóbb kancellárja, 1234-ig váczi püs utánozta a M.-okat.
pök, azontúl esztergomi érsek. Megerősítését azon
Mátyásháza, kisk. Zemplén vmegye sátoralja
ban IV. Bélának még 1239. is sürgetnie kellett újhelyi j.-ban, (i9io) 130 magyar lak., u. p. és
a pápánál. 1240-ben M. háromszor is kérte IX. u. t. Legénye-Mihályi.
Gergely pápát, mentse föl a római zsinatra való
Mátyáska,klsk. Sáros vm.girálti j.-ban, (i9io) 153
utazás terhe alól; s a pápa sürgetésére sem ment rutén lak., u. p. Reménye, u. t. Tapolyhanusfalva.
el, mert részt akart venni a betörő mongolok
Mátyás király kálváriája, ötvösségünk leg
ellen való harcban. 1241-ben a sajói ütközetben szebb, külföldön is párját ritkító emléke, mely
esett el.
címertartó szfinxekkel díszített, háromszögletes,
Mátyás Mórián, nyelvész és történeti forrás renaissance stílű talapzaton, szobrocskákkal dí
kritikus, szül. Detrehemen (Torda-Aranyos vm.) szített gótikus pillérek közt a fülkében az osz
1818 máj. 3., megh Pécsett 1904 ápr. 2. Első iro lophoz kötött Krisztust, a fülke tetején Krisztust
dalmi dolgozatai a flnn-ugor nyelvhasonlítás ellen a keresztfán Mária és Szt. János közt ábrázolja,
szálltak síkra. Kezdett kiadni egy nyelvtörténeti zománcozott alakokkal. Felső részében vert,
szótárt: Magyar nyelvtörténeti szótárkisérlet (2 alsó részében öntött színaranyból készült s vé
füzet, Pest—Pécs 1861—71). A Magyar Tudomá ges-végig zománccal, gyöngyökkel és drága
nyos Akadémia 1858. levelező tagjává s 1898. kövekkel ékes munka; 1520 aranyat nyom és 72
rendes tagjává választotta. Később a magyar cm. magas. Felső része valószínűleg az ú.n. arany
történeti forrásművek kiadása és bírálata körül lovacská-vnl rokon francia munka, talapzatát
szerzett érdemeket. Ily irányú munkája Históriáé Mátyás király készíttette. M.-t Korvin János örö
Hungaricae fontes domestici (Pécs és Budapest költe. Ez ismét Bakócz Tamásnak ajándékozta,
1881—85, 4 köt.). Becsessé teszik e kiadást a aMröl hagyományként az esztergomi káptalanra
bevezetésül szolgáló forrástanulmányok (latin szállott, amelynek kincstárában ma is őrzik.
nyelven írva), melyekben pl. a Névtelen jegyző
Mátyásmadár (állat), 1. Mátyás.
korát (III. Béla idejére) és Szent István legendái
Mátyásmező (azelőtt: Macsevics), kisközség
nak egymáshoz való viszonyát igyekszik meg Krassó-Szörény vmegye újmoldovai j.-ban, (1910)
állapítani.
731 szerb lak., u. p. és u. t. Ómoldova.
Mátyás (Garrulus glandariics L., szajkó,
Matyasócz, község, 1. Zemplénmátyás.
cserszajkó, AUat), az Éneklők rendjébe, a Varjú
Mátyás-sziget, 1. Mattyfélék családjába tartozó madárfaj. Színe szür
Mátyás-templom, 1. Budapest.
kés-vörös, elsőrendű evezőtollai feketék kék és
Mátyás ugrása, midőn szökő évben egy nap
fehér harántsávokkal, a fejbúb tollai kis barna- tétetik február 23. és 24-ike közé, mely utóbbira
színű bóbitát alkotnak, farktöve fehér. Kormány- Mátyás napja szokott esni, B így Mátyás napja
tollai feketék, tövükön kékesek. Csőre fekete. 25-ére ugrik.
Lábai barna-húsveresek. Hossza 36, szárnyhossza
Mátyfalva, kisk. Ugocsa vmegye tiszáninneni
19, farkhossza 17 cm. Makkal, mogyoróval, ap j.-ban, (1910) 567 magyar lak., u. p. Tiszaújhely,
róbb madarakkal és egerekkel táplálkozik, fész u. t. Tiszaújlak.
kek fosztogatása által gyakran károkat is okoz
Matyó, a mátraaljai palócok (1- 0.) neve, míg
hat; fogságban megtanul emberi hangokat is a gömöri s tornaiaké barkó.
utánozni. Vadonban a ragadozó madarak hangját
Mátyócz, kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban,
utánozza és így a kisebb madarakat rémítgeti s a (1910) 523 magyar lak., postaügynökség, u. t. Pallóvadászt tévútra vezeti. Közép-Európa tölgyfa-er Bátfa.
deiben és fenyveseiben és így hazánkban is kö
Mátyóczi lecsapoló társulat. Alakult 1886.
zönséges, helyet változtató madár.Télen is nálunk az ungmegyei Mátyócz, Vajkócz, Bátfa és Palló
marad.
községek határában lévő 1611 kat. hold nagy
Mátyásdomb, kisk. Vas vm. muraszombati ságú vizes terület lecsapolására. A munkálatokat
j.-ban, (1910) 225 vend és magyar lak., vasútállo nagyobbára közerővel készítették.
más távíróval: Felsőlendva-Mátyásdomb, posta
Mátyus, kisk. Bereg vmegye mezőkászonyi
ügynökség.
j.-ban, (1910) 590 magyar lak., u. p. TiszakereMátyásfalu, község, 1. Szepesmátyásfalva.
cseny, u. t. Beregsom.

Mátyusfölde

499

Mátyusfölde (tótul Matyusova), felvidéki el
nevezése a Komáromtól és a Vág-Dunától a Kár
pátokig terjedő területnek, mely hajdan trencséiii
Csák Máté tulajdona volt és már régebben mint
az országnak harmadik része (pars tertia regni)
szerepelt. Ebbeli jelentőségét később Csák Máté
nak legyőzetése után tökéletesen elvesztette, neve
azonban máig használatos; leginkább a Kis-Kárpátok tövében elterülő síkságot nevezik igy.
Mátyásföldi nyelvjárás, a csallóközi nyelv
járással együtt az északnyugati (palóc) magyar
nyelvjarásterület nyugati csoportjához tartozik.
Behatóan jellemezte Zolnai Gyula, Mátyusföld
nyelvjárása e. tanulmányában (Magyar Nyelvőr
1890—1891). Jellemző sajátságaikat 1. a Nyelv
járás cikkben, az északnyugati nyelvjárásterü
let összefoglalásában.
Matzdorff, Kari, zoológus, szül. Berlinben
1859 márc. 1.0. Reáliskolai igazgató Berlinben.
Számos zoológiai és pedagógiai dolgozatot, to
vábbá tankönyvet és falitáblát adott ki.
Matzen, Henning, dán jogtudós és államférfi,
szül. Satrupban 1840 dec. 28., megh. Ronnebyben (Svédország) 1910 júl. 18.1870-ben a kopenhágai egyetemen a közjog tanára lett. 1879-ben
a landsthingba választottak és 1894—1902-ig
annak elnöke is volt. Mint a konzervatív párt
egyik vezetője, Estrup politikáját támadta és
nem csekély része volt az alkotmányválság elő
idézésében. Főbb munkái: Kjöbenhavns Universitets Rotshistorie (Kopenhága 1879, 2. köt.);
Porelásninger over den danske Tingsret (2. kiad.
1884); Den danske Statsforfatningsret (3. kiad.
1899, 3 köt.); Porelásninger over den danske
Retshistorie (lt'93—97, 6 köt.).
Matzenauer Margit, operaénekesnő, szül. 1881
jún. 1. Temesvárt. Férje, Preuse Brnst, a kiváló
énekpedagógus tanította énekelni. 1911-ben el
vált tőle. A gráci, berlini, müncheni és 1911. a
hamburgi operaház tagja volt. A budapesti
Operaházban is több ízben vendégszerepelt. Leg
kiválóbb alakításai: Fidelio, Brunhilde, Carmen.
Ma-ii (me-u), hosszmérték Anamban, á 150
thuok = 72'75 m.
Mau, August, német archeológus, szül. 1840
okt. 15. Kiéiben, megh. 1909 márc. 6. Rómában.
1872 óta Rómában élt, ahol a német aieh. inté
zetnek volt tudományos segédmunkása. Pompeji
régiségeinek kutatója, ő állapította meg a campaniai falfestés 4 stílusát. Főművei: Pompejacische Beitrage (Berlin 1879); Geschichte der
dekoratívon Wandmalerei in Pompeji (u. o.
1882); Fülirer durch Pompeji (4. kiad. Leipzig
1903); Pompeji in Lében u. Kunst (u. o. 1900,
2. kiad. 1908).
Maubeuge (ejtsd :moMzs, lat. Malbodium), vá
ros és elsőrendű vár Nord francia départementban, a Sambre és vasút mellett, (1910) 23,209
lak., kohókkal, réz- és vasárúk készítése, bőr- és
kerámiai ipar; márvány-, szén-, gabona- és
posztókoreskedéssel. 1655-ben Turenne ostrom
mal vette be. Az 1914-iki háborúban M. véres
harcok színhelye volt. Aug. 27. Kluek német
tábornok megverte itt a franciákkal szövetkezett
angol csapatokat és ostrom alá vette M. várát.
Kemény harc után szept. 7-én elfoglalták a né
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met csapatok s 40,000 hadifoglyon kívül 400
ágyút és tömérdek hadiszert zsákmányoltak.
Mauch, Kari, német utazó, szül. Stettenben
(Württemberg) 1837 máj. 7., megh. Stuttgartban
1875 ápr. 4. Sokat utazott Dél-Afrikában. Ő hozta
az első hírt a Matabele-föld aranymezőiről és elő
ször kutatott Szimbabie város romjai között. Fő
műve: Reisen im Innern von Südafrika 1865—
1872 (Gotha 1874). V. ö. Mager, Lebensbild des
Afrikaforschers M. (Stuttgart'1895).
Mauchamp-merino,Franciaorsz ágban tény ész
tet merino-juhtörzs, melynek gyapja finom, se
lyemfényű és nem göndörödött, hanem sima,
hosszú.
MauchChunk (ejtsd: macs csőnk), Carbon county
székhelye Pennsylvania északamerikai államban,
a Lehigh völgyében, (1910) 3952 lak. Nevezetessége
a Mount-Pisgahra vivő Switshback- v. Gravityvasút, amelyet útja mentén hol felemel, hol lesülyeszt egy álló gép.
Mauch-csúcs, a legmagasabb hegy Transzvál
délafrikai gyarmatban, 2660 m. magas.
Mauclair (ejtsd: mokiér), Camille, francia író,
családi neve C. Faust, szül. Parisban 1872 dec.
29. Versein: Sonatines d'automne (1894), Le sang
parle (1905) főleg Mallarmé hatása érzik. Társa
dalmi és művészeti kérdésekkel foglalkozó re
gényei: L'orient vierge (1897); L'ennemie des
reves (1899); Les mérés sociales (1902); La villelumiére (1904); L'amour tragique (1908); De
l'amour physique (1913). Mütörténeti tanulmá
nyok : L'impressionisme(1904); Fragonard(1904);
De Watteau á Whistler (1905); J. B. Greuze (1906);
Trois crises de l'art actuel (1906); Adolphe Monticelli (1908); La beauté des formes (1909); La
religion de la niusique (1909); Bugéne Delacroix
(1909); Victor Gilsoul (1909); Schumann (1909);
Les Passionnés (1911). V. ö. Aubry, C. M. (Paris
1905).
Maudits, Monts (ejtsd: mos modí), 1. Maladetta.
Mauer, falu Bécs közelében, a becs—mödlingi
közúti gőzvasút mellett, (1910) 3385 lak., sok nya
ralóval.
Maueri állkapocs, a diluviális kisembernek
Németországban eddig ismert legrégibb csont
maradványa, melyet 1907-ben Heidelberg köze
lében Mauer falu mellett találtak 24 m. mélység
ben. Heidelbergi ősember néven is szerepel. Schötensack írta le először. Az állkapocs teljesen majomias, csak a fogak árulják el emberi voltát;
állcsúcsa egészen hiányzik. Korát a diluvium első
felébe teszik. (L. az Ember címszóhoz mellékelt
tábla 8. ábráját). V. ö. Schötensack, Der UnterMefer des Homo Heidelbergensis aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg (Leipzig 1908). L.
még ősember.
Mauer-tó, 105 km2 területű tó Kelet-Porosz
országban, Insterburgtól D.-re. Különböző részei
ben más-más a neve: É.-on M.-, K.-en Schwenzait-, középen Dargainen-, D.-en Lötzenscher (Kas
sáin-) és DNy.-on Dobenscher-See. Lefolyása
É.-nak az Angerapp, a Löwentin- és Spirdingseevel hajózható csatorna köti össze.
Maui (Moim), aSandwich- vagy Havai-szi
getek egyike 1885 km2 területtel, (1910) 28,623
lak. A K.-i részen emelkedik a Halea Kala (a. m.
32*

Mauksch

— 500 —

Maupassant

a nap háza) nevű, 3058 m. magas vulkán, föl M. pályája vége felé az akkor divatos klassziciz
dünk legnagyobb, de kialudt kráterjével (kerülete mus befolyása is észrevehető. Müveinek hosszú
45 km., átmérője 12 km., mélysége 848 m.). Fő sorából említendők a bécsi piarista templomot, a
városa Lahaina. Az északamerikai Egyesült-Ál nikolsburgi piarista templomot, a prágai Strahorlamok tulajdona.
kolostor könyvtárát, a pöltenbergi, mühlfraueni
Mauksch Tamás, botanikus, szül. Késmárkon templomokat, az ebenfurti kastély kápolnáját dí
1750., megh. u. o. 1832. 1773-ban a késmárki szítő freskók. Sokat dolgozott Magyarországban
líceum aligazgatójának választották meg. Ezután is. Legnevezetesebb müvei itt a sümegi plébánia
bártfai, majd nagyszalóki lelkész lett. Itt szabad templomban (1. a képmellékletet) és a pápai plé
idejét a botanikának szentelte s a Tátra termé bániatemplomban lévő festményei. Ezekhez csat
szeti viszonyait kutatta. Növényeit Kitaibelnek és lakoznak : freskók a kalocsai érseki széklak ká
Schultesnek (Oesterreich's Flóra) küldötte; maga polnájában, a bogoszlói egykori kastély fenmaalig közölt valamit, munkája nagyobbrészt kéz radt kápolnájában, a győri székesegyházban, a
irat maradt. Kéziratainak egy része Kitaibel Bo- székesfehérvári papnövelde templomában, menytanica geographica Hungáriáé elmű kéziratai közt nyezetfestmények a pozsonyi egykori prlmási
van. Halála után hátrahagyott iratait Rumy Ká palota kápolnájában és az egri líceum kápolná
roly az Isis-ben (1834) adta közre. V. ö. Kalch- jában, a váczi székesegyház nagy kupolafest
brenner, A magyar gombászat fejlődéséről és ménye. Oltárképei közül a zirczi apátsági temp
Kanitz, Geschichte der ung. Botanik.
lom főoltárképe válik ki. M. kezdte meg a szom
Mául, Alfréd, német tornaügyi szakíró, szül. bathelyi székesegyház és a püspöki palota dísz
Michelstadtban (Hessen) 1828 ápr. 13., megh. termének kifestését; mindkét mű befejezése ta
Karlsruheban 1907 okt. 12. 1869-ben a torna nítványára, Wintorhalderre maradt.
tanárképző igazgatója lett Karlsruheban. Kivá
Maultasch Margit, 1. -Margit, 18.
lóbb munkái: Die Freiübungen und ihre AnwenMaumee (ejted: mami), folyó Indiana és Ohio észak
dung im Turmmterricht (Darmstadt 1862); Die amerikai államokban; ered a St. Mary- és St. JoEntwickelung des Schulturnens (3. kiad., Basel seph-folyók Wayne-erőd alatti egyesüléséből, To1874); Die Turnübnngen der Madchen (Karlsruhe ledo alatt az Erie-tó Maumeei öblébe ömlik. Irá
1879—1890, 4 rész); Anleitung für den Turn- nyát követi a M.-Erie csatorna.
unterricht in Knabenschulen (u. o. 1876—1879,
Maumus (le Pere Miséé- Vincent), francia do
3 rész); Lehrplan für das Turnén der weiblichen minikánus, hitszónok és író, szül. Mirandeban
Schuljugend (u. o. 1903).
1842., megh. u. 0. 1912 máj. 13. 1861-ben lépett
Maulbertsch, osztrák festő, 1. Maulpertsch. Szt. Domonkos rendjébe. 1896-ban a rend hit
Maultaronn, az ugyanily nevű járás székhelye szónokává nevezték ki; Parisban, kivált Sainta -württembergi Neckar-kerületben, (1910) 1223 Supliceben működött. Irodalmi munkássága rész
lak., egykori ciszterci apátsággal, amely most ben filozófiai, részben politikai. A köztársasági
protestáns teológiai szeminárium.
kormányformának lelkes híve volt. Midőn azon
Maule, 1. tengermelléki tartomány Chilében, ban rendje is áldozatul esett a kongregációs tör
Tálca, Linares, Nuble, Concepcion és a Nagy-oeeán vénynek, visszavonult szülőhelyére, ahol meg is
közt, területe 6410 km2, (1910) 119,107 lak. Belső halt. Müvei: La doctrine spirituelle de saint
része erdővel borított dombos vidék. Mezőgazda Thomas d'Aquin (1885); Saint Thomas d'Aquin
ság, állattenyésztés; folyóiból aranyat is mosnak. et la Philosophie cartésienne (1890); Philosophes
Fővárosa Cauquenes.
contemporains (1891); La République et la Po2. M., 22áfckm. hosszú folyó Chileben; ered a litique de l'Eglise (1892) és számos kisebb politi
40 km* területű Lagune de M.-ból 2194 m. ma kai irat (1901).
gasban, Constitucion alatt torkollik a CsendesMauna Kea, Mauna Loa, nag/ vulkánok Ha
óceánba. Alsó részén hajózható.
vai-szigetén, 1. Sandwich-szigetek.
Mauléon-Licharre (ejtsd: móieon lisan-), járási
Maund(ang., ejtsd: maond; maii, inalnia, mand,
szókhely Basses-Pyrénées francia département- möun), keletindiai súlymérték, rendkívül sokféle
ben a Gave de M. mellett, (1911) 4827 lak., kénes- értékben. Bengáliában 37324 kg., Bombayban
vizforrással (15°). Hajdan Soule vidék fővárosa 12'70 kg., Madraszban 11-34 kg., Szumatrában
volt.
39'3 kg. A M. eredetileg űrmérték volt. KeletMauler-expedició, 1, Álbatros.
Indiában mindenütt elterjedt. Lassacskán azon
Maulmain, város, 1. Máimén.
ban súlymértékké alakult át és innen van érté
Maulpertsch (Maulbertsch), Anton Franz, kének sokfélesége.
osztrák festő, szül. Langenargenban, a Boden-tó
Maundeville, John, 1. MandeviUe.
mellett 1724 jún. 7., megh. Bécsben 1796 aug. 9.
M a u n d y - H i o n e y (ang., ejtsd: maondi mönni),
Bécsben Van Roi festőnek volt tanítványa, az az angol 1 penny-érem neve.
után az ottani művészeti akadémián tanult, mely
Maupassant (ejtsd: mopaszan), Giiy de, francia
nek 1760. tagja lett. Művészeti tevékenysége író, szül. Miromesnil kastélyban (Normandia) 1850
gyakran elszólította Bécsből. A XVIII. sz. sokat aug. 5., megh. Passyban 1893 júl. 6. írói fejlődéés gyorsan produkáló festői között a legterméke dését Gustave Flaubert, anyjának rokona és ját
nyebbek egyike volt. Az osztrák Tiepolónak ne szópajtása irányította, akinek első sorban köszön
vezték el és nagy fal- ós mennyezetképei, melyek heti, hogy a francia próza egyik legnagyobb mes
kel a különböző osztrák tartományokban a temp terévé lett. Aránylag későn lépett a nagyközönség
lomok és kastélyok nagy számát díszítette, való elé 1880. megjelent Des vers c. lírai kötetével s
ban a velencei mester hatására vallanak, ámbár Zolának ugyanez évben kiadott Les soirées de Mó-
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dan c. antológiájában közölt Boule de Suif e. no lett Franciaország kancellárja s Aiguillon her
vellájával. A közönségre a novella volt nagyobb ceggel szövetkezve 1770 dee. megbuktatta ChoiLátással és M. ezután szinte kizárólag e műfajnak seul minisztert. A párisi parlament ellenállását
szentelte tehetségét. Pompás megfigyelés, rendkí azzal törte meg, hogy 1771 jan. 8. annak 80 tag
vüli jellemző erő és egyszerűségében is művészi ját vidékre száműzte. így bánt el aztán a vidéki
nyelv jellemzi közel harmadfélszáz novelláját, parlamentekkel is, hogy az igazságszolgáltatást
melyekben a falu, a vidéki város ós Paris minden gyökeresen átreformálja. XV. Lajos halála után
társadalmi osztályát szinte egyforma hűséggel 1778 máj. az új király, XVI. Lajos M.-t rögtön
és szerencsével jeleníti meg. Erkölcsi tekintetben száműzte falusi birtokára. V. ö. Flammermont,
azonban gyakran kifogásolható s a «gall szellem» Le chancelier M. et les parlements (Paris 1884).
nem egyszer kárára van a tiszta művészi hatás
Maupertuis (ejtsd: mopertm), faluVienne francia
nak. Legjelesebb elbeszélés-kötetei: La maison départementben Poitiers mellett. 1356 szept. 19.
Tellier (1881); Monsieur Parent (1885); Le Horla a Fekete herceg vezérelte angolok János francia
(1887); InutÚe beauté (1890). Regényei: Une vie király hadait itt legyőzték és a királyt is elfogták.
(1883); Bel-Ami (1885); Pierre et Jean(1888); Fort
Maupertuis (ejtsd: mopertüi), Pierre Louis Mocomme la mórt (1889) stb. írt ezenkívül néhány reau de, francia fizikus ós matematikus, szül.
útirajzot afrikai kirándulásairól s két kevéssé St.-Malóban 1698 szept. 28., megh. Baselben 1759
sikerült színművet is. M. élete vége felé, mint júl. 27. Kezdetben katonai pályára lépett. Itt már
családjának több más tagja, megőrült, Cannesban százados volt, midőn visszavonult, hogy teljesen
öngyilkosságot kísérlett meg s Blanche doktor a tudománynak élhessen. 1723-ban a párisi aka
szanatóriumában végezte be pályáját. Összes démia tagjává nevezték ki; néhány évvel később
műveinek legjobb kiadása L. Conard-nál jelent a Royal Society is tagjává választotta. A párisi
meg (Paris, 1908 óta 35 köt.). Magyarul megje akadémia 1736. egy több tudósból álló bizottság
lentek : Nök barátja, ford. Zempléni P. Gy. (Buda élén Lappföldre küldötte, hogy ott a magas szé
pest 1889, új Mad. 1895. Asszonyok kegyeltje cí lességi fokok alatt fokmérést végezzen. A mérés
men) ; Erős mint a halál, ford. Trux Hugóné azonban nem volt igen pontos, minek részben az
(u. o. 1891, újabban Korányi Frigyes u. o. 1912); idő rövidsége volt az oka. 1738. közölte Sur la
Elbeszélések (u. o. 1893, 2 köt.); Erős elbeszélé ílgure de la térre déterminóe par les observations
sek (u. o. 1893); A gömböc és egyéb elbeszélések de Mr. M. Clairault, Camus, Le Monnier et Outhier
(1894); Balkézről, ford. Zempléni P. Gy. (u. o. (Amsterdam 1738) c. müvét. 1740-ben Nagy Fri
1894); Az örökség és más elbeszélések (u. o. gyes Berlinbe hivatta és itt 1746. az akadémia
1894); Boldog és boldogtalan szerelem, ford. elnökévé nevezték ki. A legkisebb hatás törvé
Zempléni P. Gyula (u. o. 1895 ós 1898); Fifi kis nyére vonatkozó iratai nagy vitákba keverték.
asszony (u. o. 1895 és 1898); Mámorító történe M. művei Oeuvres de Mr. M. cím alatt 4 kötet
tek, ford. Zempléni P. Gyula (u. o. 1895); Yvette ben jelentek meg Parisban 1752. és Lyonban 1768.
és egyéb elbeszélések (u. o. 1896, újabban VérM a u T a n d i a Ort. (nóvj, a Scrophulariaceae
tesy Gyula, u. o. 1910); Egy államcsíny és egyéb (Tátogatok) család génusza; 6 faja Mexikóban
•elbeszélések (u. o. 1896); A szerelem és egyéb el honos, kacsokkal kapaszkodó, felfutó fú. Viráguk
beszélések (u. o. 1896); A mi szívünk, ford. Zem jókora nagy, levélhónalji, pártája élénk, pompás
pléni P. Gy. (u. o. 1898); Lepel nélkül, ford. Su színű, tölcséres, karimája 2 ajkú, de 5 karélya
gár Jenő (u. o. 1899); Gyöngy kisasszony, ford. meglehetősen egyforma. Porzója 4, a porzószál a
Ambrus Zoltán (u. o. 1905); Mont-Oriol, ford. tetején megvastagodott. Termésük tok. A M.
Jerfy A. (u. o. 1906) és ifj. Korányi Frigyes Barclayana Lindl. többféle változatban ismere
Ü910); Az ékszerek, ford. Tóth Béla (u. o. 1907); tes, pompás felfutó növény, más fajokkal együtt
Összes versei, ford. Kosztolányi Dezső (u. o. 1908); Európában is elég gyakran látható a szabadban
A mi szivünk; Péter és János, ford. Vértesy Jenő is. Virága ibolyaszínű v. Vörös.
{u. o. 1911); Egy élet, ford. Adorján Andor (u. o.
Maura y Montaner, Antonio, spanyol állam
1912); Családi körben, ford. Benedek Marcell férfiú, szül. 1843. Már mint jeles ügyvéd és jog
(u. o. 1913); Horla és egyéb elbeszélések, ford. tudós jutott a spanyol képviselőházba, hol a leg
Kelen Ferenc és Sil (u. o. 1914): Könnyüvér kiválóbb szónokok közé tartozott. Később a kon
{u. o. é. n.); A Rondoli leányok és egyéb törté zervatív párthoz szegődött és 1902 dec.-től 1903
netek (u. o. é. n.); A Tellier-ház ós egyéb törté júl.-ig belügyminiszter volt Silvela kormányában.
netek (u. o. é. n.); Céltalan szépség és más elbe 1903 dec. miniszterelnök lett, de már egy óv
szélések (u. o. é. n.); Walter Schnoffs kalandjai múlva visszalépett, mert nem tudta keresztülvinni
(u. o. ó. n.); továbbá: A szalonka regéi (Pesti a katonai reformokat. Ezután az ellenzék élén ál
Napló, 1883); Az örökség (u. o. 1884). V. ö. Lom- lott 1907 jan.-ig, mikor ismét ő jutott a kormány
broso, Souvenirs sur M. (Roma 1905); Maynicü, élére. Nagy buzgalommal fogott ismét a katonai
La vie et l'oeuvre de M. (Paris 1906); Frangois és pénzügyi reformok megvalósításához. 1909
;>(Tassart), Souvenirs sur G. de M. (u. o. 1911); júl. Barcelonában forradalom tört ki a melillai
í Gulyás, Adatok M. írói fejlődéséhez (Egyetemes expedíció miatt, melyet csak több napi harc után
fPhilologiai Közlöny 1909); u. a., Tíz év M. szol- vertek le a kormány csapatai. Mivel a katonai
' galatában (Budapesti Szemle 1912).
törvényszék a forradalom értelmi szerzőjét, FerMaupeou (ejtsd.- mopú), Nicolas CJiarles Au- rer Franciscót okt. 13. agyonlövette, oly vihar
guslinde, francia államférfiú, szül. Parisban 1714., tört ki a képviselőházban M. ellen, hogy okt. 21.
megh. Timiiben (Normandia) 1792 júl. 29. Atyja kénytelen volt lemondani. 1913 jan. végleg vissza
René Charles de M. lemondása után 1768. ő vonult a politikai élettől.
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Maurel (ejtsd: morei), Vidor, francia baritonista szül. Giessenben 1859 okt. 10. Nevezetes nagyobb
és énekpedagógus, szül. Marseilleban 1848 jül. munkái: Die Epidermis u. ihre Abkömmlinge
17. 1868-ban lépett fel a párisi Nagyoperában, (1895); Grundzüge der vergleichenden Gewebemelynek egyik dísze lett. 1883—85-ig a Théatre lehre (Leipzig 1915). Kiadja a Jen. Zeitschr. f.
italien igazgatója volt. Kiváló énekmester. Müvei: Naturwissenschaften c. tud. folyóiratot.
Le chant renové par la seience (18í!2): Un prob2. M., Qeorg Ludwig, lovag, bajor politikus
léme d'art 1893); A propos de la mise en scéne és jogtudós, szül. Erpolzheimban 1790 nov. %,
de Don Jüan (1896): L'art du chant. Dix ans de megh. Münchenben 1872 máj. 9. 1826-ban tanár
carriére (1899).
lett a müncheni egyetemen, 1831. pedig az urakMaurenbrecher, Wilhelm, német történetíró, házának tagja. 1832-ben Görögországba távozott
szül. Bonnban 1838 dec. 21., megh. Lipcsében Ottó királlyal, ahonnan 1834. tért vissza. 1847
1892 nov. 6. A dorpati, königsbergi, bonni febr. a külügyi és igazságügyi tárcát kapta, me
és lipcsei egyetemeken tanított. Főbb müvei: lyekről nov. 30. leköszönt. Fontosabb művei: Ge
Bngland im Reformationszeitalter (Düsseldorf schiehte der Markenverfassung in Deutschland
1866); Don Carlos (Berlin 1876, 2. kiad.); Ge- (1856); Geschiehte der Fronhöfe, der Bauernhöfe
schichte der katholischen Reformation (Nördlin- und der Hofverfassung in Deutschland (4 kötet,
gen 1880,1. köt.); Geschiehte der deutschen Kö- 1862—63).
nigswahlen (Leipzigl889); Griindung des Deut3. M-, Július, svájci meteorológus, szül. Freischen Reiches 1859—71 (u. o. 1903, 3. kiad.).
burgban (Baden) 1857 júl. 14. 1879-ben a zürichi
Maurepas (ejtsd: móröpá), Jean Frédéric Fhé- csillagvizsgáló és 1881. a meteorológiai intézet
Uppeaux, gróf, francia államférfiú, szül. Parisban asszisztense s utóbb igazgatója. Megírta 8v;lje
1701 jül. 9., megh. 1781 nov. 21. Atyja Jéróme klimatográfiáját (Billwillerrel és Hess-szel) ós fő
M., XIV. Lajos minisztere volt, kinek hivatalait képen sugárzási problémákkal foglalkozik.
később fia is örökölte. M. kitűnően képzett, kel
4. M., Konrád von, német germanista, szül.Franlemes, de erkölcsi tartalom nélkül való állam kenthalban 1823 ápr. 23., megh. Münchenben 1902
férfiú volt. 1749-ben Pompadour asszony az ud szept. 16. 1855 óta a skandináviai régiségek ren
varból száműzette. XVI. Lajos trónralépésekor des tanára volt a müncheni egyetemen. Fontp(1774) első miniszter lett s Turgot, Malesher- sabb müvei: Die Bekehrung des norwegischen
bes és Necker minisztertársai segítségével üdvös Stammes zum Christentum (München 1855—56.
reformok megvalósításához fogott. De azért az 2 köt.); Islándische Sagen der Gegenwart (Leip
udvari pártnak is engedett és nem akadályozta zig (1860); Zur politischen Geschiehte Islands
meg jeles minisztertársainak elbocsátását. 1778. I (u. o. 1880).
ő kötötte meg a szövetséget a francia kormány
Mauretania (Mauritánia), 1. az ókorban ere
nevében az angol uralom ellen felkelt észak detileg Afrikának ÉNy.-i csücske, tehát a mai
amerikai gyarmatokkal.
Marokkó, lakosai a maurusok v. mauriscusok.
Maurer, 1. János, tornaügyi szakíró, szül. Pes Ezeket a rómaiak Kr. e. 106. ismerték meg köze
ten 1850 szept. 15., megh. Budapesten 1910 jún. lebbről, midőn királyuk, Bocchus nekik kiadta
17. 1878-ban a budapesti tornatanítóképző tan vejét, Jugurthát s érte jutalmul Numidia Ny.-i
folyam előadó tanára, majd 1892. igazgatója lett. felét, a mai Algériát kapta. Halála után Augustus
Ugyanekkor választották meg a Nemzeti Torna Kr. e. 25. M.-t II. Jubának adományozta. Ennek
egyesület művezetőjének. A magyar tornairoda fiát, Ptolemaiost, Caligula megölette, Claudiua
lom egyik legkiválóbb munkása volt. Számos pedig 42. M.-t római provinciává tette, határait
cikke jelent meg a Tornaügyben, melynek egy K. felé kitolta Ampsagáig (ma Ved el Kebir) és
időben szerkesztője is volt. Főbb munkái: Magyar a tartományt két részre osztotta: Ny.-on M. Tinnémet tornaszótár (Budapest 1889); A tornázás gitana (a mai Marokkó), fővárosa Tingis (Tanger),
története és módszertana (u. o. 1889, Matolay Elek és M. Caesariensis K.-en (a mai Algéria nagy
könyvének átdolg.); A tornázás elmélete (1898). része), fővárosa Caesarea (Sersel). Ez utóbbit
2. M. Mór, mérnök, szül. Munkácson 1850. Diocletianus ismét két részre osztotta: M. Caesa
Tanulmányai végeztével 1873. a budapesti József- riensis, a nagyobbik Ny.-i rész és M. Sitifensis,
műegyetemen tanársegéd, majd 1875. magán a K.-i rész, fővárosa Sitifi (Setif), kikötője Saldae
tanár lett. 1877-ben állami kiküldetésben az (ma: Bongie); M. Tingitanát pedig Hispániához
alkalmazott mechanikát tanuhtaányozta külföl csatolta. 429-ben M.-t a vandálok lepték el, 534.
dön. 1880-ban a kereskedelemügyi minisztérium a bizánciak foglalták el, a VII. sz. végén pedigvasútépítési osztályába lépett. 1884-ben ez osz az arabok. (L. Marokkó). M. lakosai sokáig no
tállyal együtt áthelyezték az államvasutakhoz, mádok voltak; sokszor szolgáltak zsoldért mint
ahol 1892. a hidfelügyeleti osztály szervezésével s lovasok a karthágóiaknak, belföldi királyoknak
ennek vezetésével bízták meg, majd főfelügyelővé és a rómaiaknak, de sokszor fel is lázadtak a
nevezték ki, 1899-ben a műegyetemen rendkívüli karthágóiak és rómaiak ellen. A tengerpartot
tanár lett. Nevezetesebb munkái: Statique gra- nem szerették, itt a karthágóiak és a rómaiak
phique appliquée aux construetions (1881, ma alapítottak kikötőket.
gyar nyelven is megjelent); A vasanyagok, kü
2. M., Marokkó és Szenegál közt fekvő s Rió
lönös tekintettel a hídépítésre c. nagyobb ta dé Oro spanyol gyarmatot körülölelő földterület
nulmánya ; lefordította Ritter műszaki mechani Francia-Nyugat-Afrikában, mely 1909 óta fran
káját (1879).
cia protektorátus alatt áll s az Atlanti-óceántól,
Maurer, 1. Friedrich, anatómus, a jenai egye El-Dzsuf fensíkig terjed.
temi anatómiai intézet igazgatója, egyet, tanár,
Mauxi, 1. Mórok.
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Mauriac (ejtsd: móriak), város, M. járás székhelye buriti, miriti, vagy moriche. Törzsük belseje
Cantal francia départementban, egy vulkáni domb (ipuruma) puha, szivacsos, szágó készül belőle s
lejtőjón, (191D 3503 lak., márvány-, szén-, anti ezenkívül mindenféleképen felhasználják. Nedvük
mon-, ólombányászattal, régi búcsújáró templom cukortartalmú s erjedés útján pálmaborrá, egy
mal (XII. sz.), bencés apátsági romokkal.
részegítő itallá lesz. Termésük jóízű gyümölcs,
Maurice (ejtsd: mórisz), Frederick Denison, an az indiánusok ebből is italt készítenek. Leveleik .
gol író ós teológus, szül. Normanstonban 1805 szintén sokféle alkalmazást nyernek.
aug. 29., megh. Cambridgeben 1872 ápr. 1-én.
Mauritius (Móric), szentek: 1. M-,\. Tébai
1846-ban az egyháztörténet tanára lett a King's légió.—2. M. ciszterci Carnoéti apát, szül. CroixCollegén, de szabadgondolkodásra mutató műve, anverben (Bretagne) 1114 körül, megh. 1191 szept.
a Theological Essays miatt (1853) elvesztette 29. Szenttéavatási pőrét még nem fejezték be.
állását. 1866-ban a morálfilozófia tanára lett A ciszterciták okt. 13. ülik emléknapját. — 3.
Cambridgeben. Ő volt a keresztényszocialisták M., Gsáky, boldog, szül. 1281 körül magyar ki
feje s a társadalmi reformmozgalmak terén élénk rályi családból, megh. Győrött. Nejének bele
tevékenységet fejtett ki. Legfontosabb művei: egyezésével 1304 körül a Szt. Domonkos rendjébe
History of morál and metaphysical philosophy lépett és kizárólag hitszónoki tevékenységet fej
(1850—60); The religions of the world (5. kiad. tett ki.
1877); Lectures on the ecclesiastical history of
Mauritius (azelőtt: Isle-de-Francé), sziget az
the I. and II. centuries (1854); The religion of Indiai-óceánban, a d. sz. 19" 58'—20° 32' ós a
Romé (1854). Életét megírta fia, M. Frederick k. h. 57° 17'—46' között Madagaszkártól K.-re.
őrnagy: Life of F. D. M. címmel (4. kiad. 1885). Területe 1914 km2. Partjai meredekek és szakadozottak, jó kikötője Ny.-on Port-Louis és K.-en
Mauricius, 1. Maurikios és Mauritius.
Maurier, du, angol rajzoló és író, 1. Du Mau- Mahébourg (Port-Bourbon). M.-t környező ós meg
erősített korallszigetei csaknem bevehetetlenné
rier.
Maurik, Justus van, németalföldi népies hu teszik. A M. vulkáni eredésü bazalt, láva ós hamu
morista és vigjátékíró, szül. Amsterdamban 1846 ból áll; 300—500 m. magas erdős fenslkja fölé
aug. 16., megh. u. o. 1904 nov. 19. Jobb víg emelkednek a Pouce (807 m.), a Pieter Both (813
játékai : Ben bittere pil (Keserű labdacs, 1874); m.) és a Montagne de la Riviére Nőire (815 m.).
Janus Tulp (1879); S of Z (1881); Fijne beschui- Grand Bassin tava egykori krátert tölt ki, na
ten (Finom piskóták, 1883); Men zegt (Azt mond gyobb folyóvizei a Grandé river és a Tamarin. Ég
ják, 1885); Francoise's Opstel (1887); De anar- hajlata egészséges, egyes partvidékein mocsár
chisten (1895). Irt sok elbeszélést is ; ezek közül láz uralkodik. Evi közepes hőmérséklete 25 l°,
az
esős
évszak
december—március,
a
száraz
említendők: Uit het volk (A népből 1879); Van
allerlei slag (Mindenféle fajta, 1881); Burgerluid- szeptember—októberben van, a M. melletti orká
jes (Polgáremberkók, 1884); Uit een pen (Egy nok pusztító erejűek. Buja trópusi növényzete
tollból, 1886); Papieren kinderen (Papirgyerme- van, állatvilága különleges fajokban szegény.
Terményei: a cukornád, áloé, kávé, búza, kuko
kek, 1888); továbbá útirajzokat.
rica, rizs, pamut, borsó, fahéj, indigó, tea és a
Maurikios (Mauricius), kelet-római császár tropikus öv gyümölcsei. Selyemtenyésztése jelen-'
(582—602), szül. 539., megh. 602 nov. 28. II. Ti- tős, állattenyésztése alig van ős behozatalra szo
berius császár fővezére és veje volt, kit 582. kö rul. Lakossága M. tartozékaival együtt (1911)
vetett a trónon. A perzsák és avarok ellen har 377,083 lélekből állott, köztük 258,251 indus,
colt szerencsésen, de fösvénységével magára ha 3686 kinai; számos néger, madagaszkári, párszi,
ragította katonáit. Ezek Phokas vezérlete alatt szingaléz és maláji; lakossága a gyakran pusz
fellázadtak ellene, letették a trónról s öt fiával tító járványok ellenére is szaporodik, férfilakos
együtt kegyetlenül meggyilkolták. 0 állította sága túlsúlyban van. Vallásra nézve 122,424 róm.
össze az Ourbikios neve alatt ismeretes Taktika kat., 6946 protestáns, a többi hindu és mohammec. hadi-munkát, melyből később VI. Bölcs Leo dánus, van kat. érseksége ós prot. püspöksége.
császár a maga Taktikáját másolta és bővítette. A népoktatást (1912) 149 elemi és 2 középiskolája
V. ö. Salamon Ferenc cikkét (Századok 1876).
látta el. Kereskedelmi forgalma főleg az anya
Maurinusok, 1. Benedekreiuliek.
országgal van, a bevitel (cukor, kender, szén, gé
Mauritánia, 1. Mauretania.
pek, acélárú, szövöttárú, szappan, trágya) értéke
MauriThalassa, a Fekete-tenger új-görög neve. 2.175,082, a kivitelé (cukornád, pamut, áloérost,
S l a u r i t i a L. f. (növ.), a pálmák génusza; 9 kókuszdióolaj és szirup) 2.507,330 font. Összfor
faja Dél-Amerika északi államaiban, az egész galmát (1912) 187 érkező ós 184 távozó hajó bo
Amazon-folyó mellékén elterjedt nagy, kétlakú nyolította le, 385,258 tonna behozatallal és
fa. Oszlopszerű törzsüket nagy, legyezőalakú 287,834 tonna kivitellel. Vasútja 207, távirója
hengeres nyelű levelek sűrűn koronázzák. Porzós 608 km. volt. A Seychellekon át 1893 óta Zanzivirágaik nagy számmal helyezkednek el s barka- bárral, Rodriguezen át Ausztráliával és Reunioszerű csüngő ágakat alkotnak a levelek hónaljá non át Natáliái kábel köti össze. 1416 főnyi ka
ban. A nagy termős virágok csak gyéren állanak tonasága van. M. brit gyarmat, élén a kormányzó
a virágzatban. Magházuk 3 üregű, magvuk az áll; kormányzó tanácsa és 27 tagú törvényhozó
alapján csúcsos. Tömegesen borítanak be oly te testülete van, 9 kerületből áll. Állami bevételei
rületeket, melyek évről-évre árvíz alá kerülnek. (1911/12) 695,710, kiadásai 656,265 fontra rúgtak.
Három rendkívül hasznos faj van köztük: a M. Pénzegysége az indiai rúpia (1. o.), 1878 óta a
flexuosa L. f. (Itapálma), M. vinifera Mart., M. méterrendszer használata kötelező. Fővárosi
setigera Gris. et Wendl. Délamerikai nevük:
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Port Louis (1. o.) M. kormányzósági kerület alá
tartoznak még: Rodriguez (1. o.) és a Chagos (1. o.)
szigetek. M.-t valószínűleg 1507. Mascarenhas fe
dezte fel, 1598. van Nek admirális Hollandia
részére birtokba vette, 1710. elhagyták s 1712.
francia uralom alá került (innen francia neve).
1810-ben az angolok foglalták el. V. ö. TheM.Almanac (M.); Dccotter, Geographle de M. etc, (M.
1891); Anderson, The sugár industry of M. (Lon
don 1899); Keller C, Madagascar, M. and the
otber Bast African Islands (u. o. 1900); JíaeW. C,
Handbook on tlie Constitution etc. of M. (M. 1901).
Mauritius-ébenfa, 1. Ébenfa.
Mauritius-kender, 1. Agave-rostok és Fourcroya.
Mauritius-rend, 1. Szt. Móric- és Lázár-rend.
Mauritz Béla, mineralógus éspetrografus, szül.
Kassán 1881 máj. 3. Tanulmányait a budapesti,
bécsi, lipcsei és heidelbergi egyetemen végezte ;
1902. tanársegéd lett, 1912. adjunktus, 1914. a
budapesti egyetem ásványkőzettani tanszékének
ny. rk. tanara, 1913. a M. Tud. Akadémia leve
lező tagja. Nagyobb munkái: A Mátra-hegység
eruptív kőzetei és A Mecsek-hegység eruptív kő
zetei ; kisebb értekezései a Földtani Közlönyben,
a Zeitsehr. für Krystallographie-ban, a Min.-petr.
Mitteilungen-ban, a Matti. Term.-tud. Értesítő
ben jelentek meg. B Lexikonnak is munkatársa.
Maurocordato (Maurokordatosz), 1. Mavrokordatosz.
Maurokasztron (Monkasziron), város a Fe
kete-tenger északnyugati partján, 1. Akkermán.
Mauromichalisz, 1. Mavromichalisz.
Maurovich Fábián, gazdasági szakíró, szül.
Esztergomban 1858 jan. 9. Tanulmányai végezté
vel egy ideig a földmívelésügyi minisztérium
szolgalatában állt. 1895-ben a fogarasi ménesbir
tok igazgatásával bízták meg. Később Amerikába
ment és ott letelepedett. Számos dolgozata jelent
meg szakfolyóiratokban. Önálló műve, melyben
svédországi tanulmányútjának eredményét dol
gozta fel: A tavak országából (Budapest 1894).
Maurus (Mór), szentek: 1. M. apát, Szt. Be
nedeknek kedves tanítványa. Római születésű;
a VI. sz.-ban élt, megh. 584. Glanfeuilben (Sjiint
Maur sur Loire) épített kolostort. 582 körül a
kolostor temploma mellett élt haláláig. 1618-ban
Franciaországban a Benedekrendieknek társu
lata alakult, amely M. nevét vette fel: Congregatio Sancti Mauri (1. Benedekrendiek). Em
léknapja jan. 15. — 2. M., Afer, afrikai szerze
tes, vértanú. Numerian császár alatt 284. lefe
jezték. Parenzo városa és püspöksége védőszent
jeként tiszteli. Emléknapja nov. 21. — 3. M(Mauroleus, Mauroleo) és Papias, vértanuk,
római legionáriusok. Maximián császár alatt
agyonverték. Emléknapjuk jan. 29.
Maurus, 1. teológus, 1. Brabanus. — 2. M.,
latin grammatikus, 1. Terentianus.
Maurus (magyarosan Mór), a XI. sz.-ban há
rom magyar püspök neve: 1. M., Szt. Ad"lbert
tanítványa, 1015. pécsi püspök, ki lebeszélte szent
földi útjáról Szt. Gellértet s őt egyideig magá
nál tartotta. — 2. M., velencei szerzetes, 1015. a
Magyarországba jött Szt. Gellért úti-és bakonybéli
remetetársa, 1030. Csanádba követte Szt. Gellértet

Maus

s résztvett ennek a kereszténység terjesztése
körül kifejtett nagy munkásságában. Szt. Gellért
őt küldte vissza Fehérvárra, hogy a nála tanuló
30 papnövendékhez még egy tanítót hozzon. Ek
kor a királynál is tisztelgett s a latin nyelv taní
tására a német Henriket vitte le. Szt. Gellért
megöletvén (1046), ő lett csanádi püspök. Elődének
holttestét Csanádra vitette, s ott a Boldogságos
Szűz templomában temettette el. ő maga 1053.
hunyt el. — 3. Szt. M., Nyitra tájékán született,
Pannonhalmán növekedett s ugyanott lett szer
zetes, majd apát, 1036—64. pedig pécsi püspök.
Az ő idejében építtette Péter király a pécsi székes
egyházat, hová utóbb temetkezett is. Megírta Szt.
Zoerárd hitvalló és Szt. Benedek vértanú reme
ték életét. Csak egyszer, tanulókorában látta
Zoerárdot, de jól ismerte Benedeket, ki gyakran
beszélt neki a szentről. Ez a legenda megjelent
Suriusnál (Vitae Sanctorum Julii IV. 336. 1573)
és Endlichernél (Monumenta 134—8. 1849); ma
gyarra Szabó Károlv fordította (Emlékiratok,
103-109).
Maury (ejtsd: morí), 1. Jean Siffrein, francia ál
lamférfiú, szül. Valréasban (Venaissin) 1746 jún.
26., megh. Rómában 1817 máj. 11. 1789-ben a
lyoni papság képviselője volt a rendek gyűlésén.
A nemzetgyűlésben bátran védte az egyház és
a király jogait. 1791-ben Rómába ment, hol a
pápa nicaeai érsekké, 1794. pedig bibornokká ne
vezte ki. 1804-ben Napóleon visszahívta Fran
ciaországba s 1810. párisi érsekké nevezte ki. A
pápa azonban nem erősítette meg, s M.-nak Na
póleon bukása után le kellett mondania méltósá
gáról. Válogatott munkái (Oeuvres choisies) Pa
risban jelentek meg (1827, 5 köt). Életét meg
írták Hergenröther (Würzburg 1878) és Bicard
(Paris 1887).
2. M., Louis Ferdinánd Alfréd, francia kultúrhisztorikus, szül. Meauxban 1817 márc. 23., megh.
Parisban 1892 febr. 12. Mint könyvtáros s a
Collége de Francé ta.nára működött, 1868. pedig
az állami levéltár főigazgatója lőtt. Népszerűen
tudományos művei közül említendők: Croyances
et légendes du moyen-age (1896, új kiad.); La
térre et Fhomme (1891, 5. kiad.); La magié et
l'astrologie dans l'antiquité et au moyen-áge
(1877, 4. kiad.); Histoire des religions de la Grece
antique (1857—60, 3 köt.) ; Le sommeil et les
reves (1877, 4. kiad.); Croyances et légendes de
l'antiquité (1865, 2. kiad.).
Maury (ejtsd: maori), Mathew Fontaine, ame
rikai tengerkutató, szül. Spottsylvania countyban (Virginia) 1806 jan. 14., megh. Lexlngtonban 1873 febr. 1.1824—39-ig az amerikai hadi
tengerészetben szolgált, 1842. a washingtoni
tengerhajózási térképtár, 1844. a washingtoni
tengerhajózási obszervatórium igazgatója lett.
1853-ban M. hívta össze a brüsszeli nemzetközi
tengerkutató-értekezletet. 1868-ban Lexingtonban főiskolai tanár lett. Főbb munkái: Wind
and current oharts (1845, 8 kiad. 1859); Sailings directions és The physical geography of
the sea (New-York 1859) több mint 20 kiadást
ért. Életrajzát leánya, D. F. M. Gorbin írta meg
(London 1887).
Maus (ném. a. m. egér), kártyaműszó, 1. Majzli-
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Mausbach
Mausbach, Joseph, német kat. teológus, egy
házi író, szül. 1861 febr. 7. Wipperfeldben (Rajna
tartomány). Pappá szentelték 1884. Néhány évi
lelkipásztorkodás után gimnáziumi hittanár lett
München-Gladbachban, 1892 óta az erkölcstan
és apologetika tanára Münsterben. Nevezetesebb
munkái: Christenthum und Weltmoral (2. kiad.
1905); Die kath. Morál (2. kiad. 1902); Weltgrund und Mensehheitsziel (7. kiad. 1909); Altchristliche und moderné Gedanken über Prauenberuf (7. kiad. 1910); Die Bthik des h. Augustinus (2 köt. 1909) stb. Bsser-rel és másokkal
kiadta: Religion, Christentum, Kirehe (2 köt.
1912).
Mauser, Wilhelm, német fegyverkovács, szül.
Oberndorfban 1834 máj. 2., megh. u. o. 1882
jan. 13. Kora ifjúságától az ottani fegyver
gyárban dolgozott, s már 1863 óta öccsével,
Pa«Z-lal(szül. 1838 jún.27., megh. 1914 máj. 29)
közösen több javítást talált föl és eszközölt a
lövőfegyvereken. 1867-ben mindkét testvér Lüttichbe költözött, s innen érintkezett a spandaui
katonai lövőiskolával, mely az 1870—71. háború
után a két testvértől benyújtott modellt meg
vizsgálta és némi javításokkal a hadseregnél be
is hozta (1. Lövőfegyver). Szerbia, Törökország,
Belgium, Brazilia, Mexikó, Chile, Colombia, Svéd•és Spanyolország szintén a Mauser-mintájú pus
kát fogadták el. A M. testvérek 1874. megszerez
ték az oberndorfl királyi fegyvergyárat s azóta
ott gyártották fegyvereiket.
M&useturm (német), 1. Egértorony.
M a n s o l e n m , 1. Mauzóleum.
Mausolos, a kisázsiai Kária kényura (Kr. e.
375—52), ki székhelyét Mylasából Halikarnaszszusba tette át. Mint ügyes diplomata szövetke
zett Egyiptommal és függetlenné tette magát a
perzsáktól. Felesége és nővére, Artemisia, épít
tette tiszteletére a Mauzóleumot (1. o.).
Mauthner, Fritz, német regényíró és kritikus,
szül. Horieban (Csehország) 1849 nov. 22. Jogot
végzett s mint a Berliner Tageblatt munkatársa
lett ismeretessé. Gyengébb drámái és regényei
mellett sikerült paródiái szerezték meg hírnevét.
Jelentékenyebb művei: Die grosse Revolution
(Stuttgart, 1872); Nach berühmten Mustern (u. o.
1878., 30. kiad. 1902); Der neue Ahasver (Min
den 1881); Berlin W. (3 regény, u. o. 1886—90);
Von Keller zu Zola (Berlin 1887); Hypatia (Stutt
gart (1892) ; Der Geisterseher (Berlin 1894). Egyéb
müvei: Beitráge zu einer Kritik der Sprache
(3 köt., Stuttgart 1901—1902); Aristo teles (1904),
Spinoza (1906); Totengespráche (1906); Die
Sprache (1907); Wörterbuch der Philosophie
<2 köt., 1910); Der letzte Tod des Buddha (1912);
Gespráehe im Himmel und andre Ketzereien
(1914). Kiadja a Bibliothek der Philosophen-t
(1911 óta). V. ö. önéletrajzát (Süddeutsche Monatshefte 1912); Paul Wiegler, F. M. (Lit. Echó II.).
Mautner Nándor, kémikus, szül. Budapesten
1879 júl. 16. Tanulmányait a zürichi műegye
temen végezte. 1911-ben a budapesti tudomány
egyetemen az organikus kémiából magántanári
képesítést nyert és ez idő óta az egyetem II. sz.
kémiai intézetének organikus kémiai laborató
riumát vezeti. A szintetikus organikus kémia kö-

Mavrokordatosz
rébe vágó nagyszámú dolgozatai magyar nyelven
a Mathematikai és Term. tud. Értesítőben, né
met nyelven a Ber. d. deutsch. Chem- Ges., az
Annál. d. Chem. és a Journ. f. prakt. Ch. című
folyóiratokban jelentek meg.
Mautner, Eduárd, német író, szül. Pesten 1824
nov. 13., megh. Badenben (Bécs mellett) 1889
júl. 2. Tanulmányait Bécsben ós Prágában vé
gezte. 1855-ben Bécsben az államvasútnál, 1865.
az udvari könyvtárban, majd a külügyminiszté
riumban nyert alkalmazást. Das Preislustspiel c.
vígjátékával elnyerte a Burgszinház pályadíját
(1851). További drámai művei: Gráfln Aurora
(1852); Wahrend der Börse (1863): Eglantine
(1863); Die Sanduhr (1871); EineKriegslist(1878);
Von der Aar zur Donau (ünnepi színjáték 1881).
Irt még elbeszéléseket: KleineErzáhlungen(1858),
költeményeket: Gedichte (Leipzigl847) és In Catilinam, ein Kranz geharnischter Sonette, III. Na
póleon ellen (Wien 1859).
Msiuvais (franc, ejtsd: mové) a. m. rossz. —
M. sujet (qjtsd: mové szüzsé) a m. léha, semmire
kellő.
Mauvanilin. Mesterséges kátrány- (anilin-) fes
ték, mely többé-kevésbbó tisztátalan fuxinból
áll és többnyire ennek készítésénél mint mellék
terméket kapják. A selymet v. gyapotot mályva
vörösre festi.
Mauvein, 1. AnilintbolyaMauzóleum, eredetileg Mausolos káriai feje
delem síremléke Halikarnasszusban. Ezt a sír
emléket, amely egyike volt az ókor hét világ
csodájának, Satyros és Pythios építették. 1856—
1859. az angol kormány kiásatta a híres épület
maradványait, mely alkalommal remek részletek
kerültek felszínre (jelenleg Londonban). Később
a M. név közneve lett minden jeles síremléknek.
Ilyen volt az ókorban Hadrianus sírja, az újkor
ban számos síremlék, melyek sorából kiemeljük
a Batthyány-M.-ot, a Deák-M.-ot és a KossuthM.-ota budapesti kerepesi temetőben.
M. Á. V., a Magyar kir. államvasutak címének
rövidítése; így is írják: Máv.
Mavenzi, hegycsúcs, 1. Kilima-NdzsáróMáverdi, Ali b. Mohammed, mohammedán
teológus és jogtudós, szül. 973., megh. Bagdadban
1058. A mohammedán köz- ós közigazgatási jog
ról írt egy fontos munkát; arab szövegét kiadta
Enger (Constitutiones politicae, Bonn 1853), rész
ben franciára fordította Ostrorog (Traité de droit
public musulman, 2 köt., Paris 1900—1906).
Maviti, a zulukafferek egy törzse, 1. Maftti.
Mavors, 1. MarsMavrokordatosz (Maurokordatosz, Maurocordato), fanarióta görög család, melyből a
XVIII. sz. folyamán több havasalföldi és moldvai
vajda (hoszpodár) került ki. így Konstantinosz
M-, ki hat ízben volt Havasalföld s négy ízben
Moldva vajdája. — A M. család legnevezetesebb
tagja: M. Atekszandrosz, új-görög államférfiú
és hadvezér, szül. Konstantinápolyban 1791 febr.
11., megh. Eginában 1865 aug. 18. Mint a hetéria (1. o.) buzgó tagja 1S21 óta vezórszerepet
játszott a görög szabadságharcban. Ó volt az első
görög nemzetgyűlés elnöke Epidauroszban 1822
jan. Azután a harctérre ment. 1822 nov.—1823
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jan. Misszolungi védelmét vezette. Ezután kül
ügyminiszter lett, majd ismét a harctéren küz
dött. Kapó d'Istrias meggyilkoltatása után az
ideiglenes kormányban a pénzügyek élére állí
tották (1832 ápr.). Ez állását Ottó király alatt is
megtartotta, sőt 1833. miniszterelnök lett. Ezután
mint követ működött Münchenben, Berlinben és
Londonban s még három ízben (1841,1843,1854—
1855) volt miniszterelnök. V. ö. Legrand, Généalogie des Maurocordatos (Paris 1886).
Mavromichalisz, Petrosz, új-görög szabadság
hős, szül. 1775., megh. 1848 jan. 29. Előkelő
mainota családból származott, s a törökök is el
ismerték fejedelmi jogait a mainoták felett (Petro
bej). 1821-ben népével együtt csatlakozott a gö
rög szabadságharchoz, 1824. a moreai kormány
feje lett. Engedetlensége miatt Kapó d'Istrias
kormányelnök 1831 febr. Naupliában fogságra
vetette. Ezért M. testvére Konstantinosz és üa
Georgiosz 1831 okt. 9. agyonlőtték Kapó d'Istriast. 1832-ben visszakapta szabadságát s Ottó
király alatt 1836. az államtanács alelnöke lett.
Mavronero, folyó, 1. Kefizosz.
Mavron Orosz (a. m. fekete hegy), az ókori
Chelydorea hegy mai neve Argolisz és Korintia
görög nomarchiában, Kyllenetöl E.-ra, 1759 m.
magas.
Mavro Vuno, 1. Kinoszkefalai.
Mawson, Douglas, angol délsarki kutató, szül.
Bradfordban (Angolország) 1882 máj. 5. Tagja
volt Shackleton első délsarki expedíciójának,
majd Adelaideben a kőzettan és ásványtan egye
temi tanára lett. 1911-ben Ausztrália dólsarki
expedícióját szervezte az Adelie ós a Vilmos csá
szár földje közötti területnek meteorológiai, geoló
giai és glaciológiai kikutatására. 1911 dec. 2.
indult el Hobartból és 1914 febr. 26. tért vissza
Adelaidebe. A kiszemelt területen Frank Wild
társával két részre osztott expedíciójával érté
kes felvételeket eszközölt ós több szárazföldet
fedezett fel. Társai közül Ninnis hadnagy 1912
dec. 14. egy jégszakadékban, a svájci természet
tudós, Merz a nélkülözések miatt 1913 jan. 7. el
pusztultak. M. csak a felfedezett élelmiraktárnak
köszönhette életét. Expedíciója volt az első,
amelyik állandó összeköttetésben volt a Maguariaszigeteken létesített dróttalan táviró segítségével
Ausztráliával. V. ö. La Géographie 1914,5. (Paris).
Max, Gábriel, osztrák festő, szül. Prágában
1840 aug. 23. Atyjának, M. Joseph szobrásznak
(1803—1854) volt tanítványa, azután a prágai és
bécsi műv. akadémián, végre 1863—1869. Mün
chenben Piloty vezetése alatt tanult. Kezdettől
fogva a betegség, testi és lelki szenvedés, kivált
a vértanúság, a spiritizmussal érintkező lelki rej
telmek ábrázolása érdekelte és ily képek festésé
nél előbb a Piloty-féle iskola, majd a modern
irány eszközeit igen ügyesen használta föl, úgy
hogy némely képe nagy föltűnést kelteti. Mű
vei hosszú sorából kiemelendők: Apáca a zárda
kertjében (1869, Hamburg, Kunsthalle); Anató
mus, leány hullája mellett (1869); A vak vértanú
nő (1872); Gretchen Valpurgis éjjelén; Capulet
Júlia mint tetszhalott (1873); Venus és Tannhauser, Az utolsó üdvözlet, Veronika kendője
(1874); Ahasverus, gyermek holttesténél (1875);
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A gyermekgyilkosnő (1877, Hamburg, Kunst
halle); Jairus leányának föltámasztása (1877);
A szellem üdvözlete (1879); Anna Katharina.
Emmerieh (1880, München, Neue Pinakothek);
Az orlóansi szűz a máglyán (1882); A viviszektor
(1883); Krisztus gyermeket gyógyít (1885, Berlin,
Nationalgalerie); Miatyánk (1887, drezdai képtár);
Aprevorsti látnoknő (Prága, Rudolphinum); Láto
mások ; A korintusi menyasszony. Föltűnést
keltettek szatirikus majomképei is (A filozófusok,
A mükritíkusok, A bölcsek, Pithecanthropus ala-~
lus) és kedveltek női tanulmányfejei.
Max. (növ.), rövidítés, 1. Maxim.
Maxcanu (ejtsd: mahkánu), kerületi székhely Yuca tan mexikói államban, 60 km.-re DNy-ra Meridától, kb. 10,000 lak. Híres ó-indiánus romokkai
ós a Satun sat nevű szent barlanggal.
IHaxd'or, régebbi bajor aranyérem; értéke16 43 korona.
Max-Ehrler, Luise, osztrák f estőnő, szül. Firen
zében 1850 aug. 10-én. 14 éves koráig Olasz
országban ólt, azután Prágában Laufíernak,.
Münchenben Flüggen J.-nek volt tanítványa.
Miután Max bécsi tanár neje lett, Makart is taní
totta, de a mester iránya nagyrészt csak csendéle
teiben nyilatkozik. Kedvelt genreképei: Legyezőfestő nő; Aggodalmas percek; A sebesült; Meg
takarított pénz; A kirakatban; Távirat, stb. Val
lásos képei: Szt. Erzsébet rózsái; Madonna.
Maxen, falu Pirna szász kerületi kapitányság
ban, (i9io) 751 lak. A hétéves háborúból ismeretes,
mert 1759 nov. 20. Daun osztrák vezér itt fogta el
Finck porosz generálist 10,000 emberével együtt.
Maxentius, római császár, I. Maximianus fia,
apja ós Diocletianus leköszönésekor (305.) csekély
észtelietsége miatt nem vették fel az uralkodók
sorába. Azonban a római pretoriánusok 304-ben
Augustusukká kiáltották ki. M. fölkérte apját,,
hogy mint társa vegye fel újra uralkodói rang
ját, de a béke nem tartott sokáig. M.-t kegyetlen
sége és kicsapongása meggyűlöltettók a néppel és
midőn egyik uralkodó társát, Nagy Constantinust
312. háborúra ingerelte, okt. 28-án a római Milvius-hidnál vereséget szenvedett ós futásában a
Tiberisbe fulladt.
Maxhütte (MaximiUanshütte), a legnagyobb
vasgyártelep Dél-Németországban, a bajor Oberpfalz kerület burglengenfeldi járásában; 1833.
alapították.
Maxilla (lat.) a. m. állkapocs. Az ízeltlábúak
(1. o.) második és harmadik szájrészpárja. A Rova
roknál rendesen csak a második szájrészpárt ne
vezik M.-nak, a harmadikat alsó ajak (labium,.
postmaxilla) névvel jelölik. L. Állkapocs és Száj
részek.
Maxilla interior (lat.) a. m. alsó állkapocs.
Maxillar ia Buiz etPav. (n»v.), az Orchidaceae
(Kosborfólék) család gónusza; 100 faja Braziliá
tól Mexikóig és Nyugat-Indiáig van elterjedve s
igen különféle termetű. Levelük gumón áll.
Csésze és sziromleveleik meglehetős egyformák,
szétállók, az oldalsók állformán görbültek. Ajak
szirmuk 3 karélyú, mozgékony, az oldalsó karólyok felállók. Egyes fajokat gyakran kultivál
nak, így a brazíliai M. marginata Fenzl (M. tricolor Lindl.), M. picta Lindl., a kolumbiai M. ve-
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nusta (Lindl.) Rchb. f., M. luteoalba Lindl., M.
setigera Lindl. (M. leptosepala Hook.), M. grandiflóra Lindl.
Maxilla s u p e r i o r (lat.) a. m. felső áll
kapocs.
Maxiin, Riram, mérnök, szül. 1840 febr. 5.
Sangervilleben (az északamerikai Maine állam
ban). Kocsigyártó, majd gépész volt s 1867. gázkészitőgépet talált fel, melyre szabadalmat ka
pott, majd az elektromos világítással foglalko
zott s egy izzólámpát szerkesztett. 1883. London
ban szerkesztette meg automatikus szórólövegét
(1. Géppuska). Az új találmányra nyert szaba
dalom kiaknázására részvénytársaság alakult,
mely 1888. a Nordenfelt-társasággal egyesűit,
azonban nagyobb jelentőségre csak akkor tett
szert, midőn 1897. kibővülve, Vikers Sons &
Maxim cég elnevezés alatt nagyobb kormányren
deléseket kapott. M. ezenkívül feltalált egy pneu
matikus dinamitágyút, továbbá egy füsttelen lő
porfajt s foglalkozott a kormányozható léghajó
javításával is. 1890-ben sárkány-repülőgépet épí
tett, amelyet 360 lóerejü gőzgéppel szerelt fel. B
repülőgéppel azonban nagyobb eredményeket nem
értei.
m a x i m . v. Max., latin növénynevek után
Maximowicz Kari Johann szentpétervári bota
nikus (1827—91) nevének rövidítése. Ázsia flórá
jának ismeretét több nagyobb expedíció révén
gyarapította, 1870. az akadémia rendes tagja és
a botanikai mnzeum igazgatója lett. Főműve:
Primitiae ílorae Amurensis (1859); Diagnoses
plantarum novarum asiaticarum (1—8 köt, 1874—
1893).
M a x i m a (lat., t. i. regula, legfőbb szabály,
franc, maximé), gyakorlati alapelv, mely szerint
cselekvésünket intézzük. Ezek az elvek vagy
erkölcsi életünkre vonatkoznak (erkölcsi M.-k), v.
az emberi élet gyakorlati részének intézésére ál
talában (életbölcseség M.-i). — M. zenei értelem
ben, 1. Menzurális hangjegyek.
Maximális (lat.), összetételekben a. m. legna
gyobb. Ellentéte a minimális a. m. legkisebb.
Maximális és minimális tarifa, 1. Vámtarifa.
Maximális menetrend. Egy-egy vasúti vona
lon a személyszállító vonatokon kívül bizonyos
számú tehervonat is közlekedik. Minthogy pedig
a napontai közlekedésre rendszeresített tehervonatokon kívül gyakran ennél több ily vonat
nak a bevezetése is szükséges, a menetrendbe
annyi gyorsteher-, közvetlen- és helyi tehervo
nat-, katonavonat-, valamint mozdony- és üres
szerelvénymenetet fektetnek be, amennyinek a
járatását a megnövekedő forgalom előrelátha
tólag igényli. Ha azután némely vonalon a rend
szeresen lebonyolítandó nagymérvű árúforgalom
annyi tehervonatnak a közlekedtetését teszi szük
ségessé, amennyit az a vasúti vonal egyáltalán
elbir, akkor ilyen — az illető vonal teljesítőképes
ségének megfelelő — menetrendet szerkesztenek,
melyet, minthogy ott több vonat járatása már
nem is lehetséges, M.-nek neveznek. Ily M. leg
inkább oly vonalakon van életbeléptetve, melye
ken tömegáruk kerülnek nagy mennyiségben és
állandóan elszállításra; pl. terméskő, szónbányák
stb. mentén épült vasúti vonalakon.

Maximilianus Transsylvanus.

Maximális munkanap, törvényes megállapí
tása a munkások munkaidejének. A legtöbb ál
lamban csak a védelem alatt álló női, ifjú és
gyermekmunkások M.-ja van törvényesen meg
állapítva, csak Ausztriában és Svájcban van fel
nőtt fórfimunkások részére is törvényesen ren
dezve, Nagybritanniában pedig egyes iparágak
részére külön, de nem az egy napra eső, hanem
egy-egy hétre eső összes munkaórák megállapí
tásával. A női-, ifjú- ós gyermekmunkások M.-ját
most már nemzetközi megállapodások is szabá
lyozzák.
Maximianus, 1. Aurelnis Yalerius M. Herculius, római császár, Sirmium környékén Kr. u.
250. alacsony rendből született, de katonai eré
nyeiért Diocletianus 285. Caesarrá, egy óv múlva
Augustusszá nevezte ki és rábízta a birodalom
nyugati részének kormányzását Milano szék
hellyel. Mint kitűnő hadvezér megfékezte Galliá
ban a baganda-parasztok lázadását, a Rajna men
tén visszatartotta a barbár betöréseket. A bel
ügyi kérdésekben teljesen meghódolt Diocletianus.
rendeleteinek és kívánságára 305. ő is leköszönt;
az uralomról. Hatalmi vágya akkor tört elő, mi
dőn 306. fiát Maxentiust (1. o.) Rómában császárrá,
kiáltották ki és ez őt uralkodótársának szólította
fel. Csak rövid ideig tudott vele megférni és.
Constantinushoz Galliába ment át, hogy általa
buktassa meg fiát, s mivel ez nem sikerült,
Constantinus ellen kelt fel, de katonái elárulták
és Constantinus parancsára 310. Massiliában
maga vetett véget életének.
2. Gaitis Galerius Yalerius M„ római császár,.
1 GrCtíCT^/US

' 3. M, latin költő Kr. u. 550 körül; Etruriából
származott és klasszikus mintára hat eleven elegiát írt Kiadta Petschenig (Berlin 1890) és Webs
ter (New Jersey 1901).
S l a x i m i l i a n a Mart. (növ.), szárnyas levelű
pálmák, 3 fajuk Brazília, Guyana, Trinidad tró
pusi tájain él, melyek közül a M. regia Mart. 30
m. magasra megnő és levelei 15 m. hosszt el
érnek, termését eszik. Igen nagy levelű és hatal
mas terméságazatú az Orinoko-területen élő má
sik faj: a Jaguapálma is.
JHaximilianea (növ.), 1. Cochlospermaceae*
Maximilianshütte, 1. Maxhütte.
M a x i m i l i a n u s (lat., ném. 'Maximilián vagy
röviden Max), férfinév, magyarul: Miksa.
Maximilianus Transsylvanus (ErdelyiMiksa),
útleíró, humanista, 1490 táján valószínűleg ha
zánkban s nem — mint M. Zevenberghennel egy
nek véve írják — Brüsszelben született. Lang^
Máté gurki püspök, majd salzburgi érsek párt
fogásával kereste fel a külföldet s 1511. már a.
császári udvar, 1519-től fogva mint titkár I. Ká
roly spanyol király udvarának tagja volt. Külön
versben írta le 1518. a császári látogatást Konstanzban, 1519. azt a követséget, mellyel a né
metek I. Károlyt a német császárságra meghltták s 1522. Magalhaesnek ós d'Elcanónak a Föld
körül ugyanazon évben bevégzett első útját.
Nincs nyoma, hogy túlélte volna a császárt, kit
útjában mindenüvé követett. A belgák jelesebb
humanistáik közé számítják, de a magyar tudo
mány szintén a maga részére követeli őt. A rá-
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vonatkozó irodalom Márkinál, Egy magyar hu fölös készpénzét köteles ahhoz a pénztárhoz be
manista, Erdélyi Múzeum, 1893. s külön; ez szállítani (szállítmány), amelyhez evégből utalva
ellen Apponyi Sándor gróf, M. T. származása. van.
M. Könyvszemle 1894; Coote C. H., Max. Trans.
Maximum és minimum. A matematikában
a londoni Athenaeurnban, 1892, szintén magyar valamely függvény maximum, illetőleg minimum
nak tartja, mint Kropf is, M. Könyvszemle 1895. értékén azt értjük, mely a vele szomszédos függ
Maximinus, 1. Gaius Július Verus M., ki vényértéknél nagyobb, illetőleg kisebb. Ha tehát
túrák származása miatt a Thrax jelzőt is kapta, f(x) a reális x változó valamely függvénye, ak
az első «barbár» a római császári trónon. A pa- kor a függvénynek minimum, illetőleg maximum
raszteredetü magas és erős katonát Alexander értéke van, x=Xo mellett, ha olyan positiv d írSeverns testörségébe fogadta, majd szenátorrá tőkre vezet, hogy h minden —3 és -f-d közt fekvő
és egy légió vezérévé vette. M. vitézül harcolt a értéke mellett ^Xo+hKftx,,), illetőleg >f(x0)
perzsák és alemannok ellen, s midőn a császár lesz. A maximum ós minimum értékeket szélső
gyilkosság áldozata lett 235., a katonák Mainz- értékeknek is szokás nevezni. Ha az y=f(x) függ
ban imperátorrá kiáltották ki. Uralma alatt vényt grafikusan ábrázoljuk x-et ós y-t derék
szerencsés hadjáratokat vívott a germánokkal, szögű koordinátáknak tekintvén, úgy a függ
szarmatákkal és dákokkal, de a római szenátus vénynek megfelelő görbe maximum esetén előbb
megvetése, a provinciák kormányzásában meg emelkedik, aztán sülyed; minimum esetén meg
nyilvánuló kapzsisága és ellenfelei iránt tanúsí fordítva. A szélső értékekre nézve a görbe érintője
tott kegyetlenkedései miatt oly elégedetlenséget párhuzamos az abscissza-tengellyel. Annak el
keltett, hogy Afrikában a két Gordianus s haláluk döntése, hogy a változó milyen értéke mellett
után magában Eómában Maximus és Balbinus veszi fel a függvény maximum vagy minimum
császárokká kiáltattak ki. E hírre M. egyéb hó értéket, a differenciál-számítás körébe tartozik,
dításait abbahagyva, serege élén Itália ellen vo A változó amaz értékei, melyek mellett az f(x)
nult, de Aquileia falai alatt, mely kapuit vona függvény szélső értekeket vesz fel, csakis a
kodott előtte megnyitni, elégületlen katonái fiá
val együtt, ki már uralkodótársa volt, megölték
(238).
2. Gaius Galerius Valerius M„ Galerius egyenlet valós gyökei közt lehetnek. Hogyha pél
Maximianus unokaöccse, kit nagybátyja 305. Cae dául $ ennek az egyenletnek egy valós gyöke,
sarrá nevezett ki és a Keleti birodalom kormány akkor annak eldöntése végett, vájjon f(x) a vál
zásával bizott meg. Eredetileg Daia volt a neve. tozó emez értéke mellett csakugyan szélső ér
Két év múlva (307.) önkényüleg felvette az Au- téket vesz-e fel, meg kell vizsgálnunk f(x) máso
gustus nevet, miután Galerius Liciniust, a másik dik differenciálhányadosát is. Aszerint, amint ez
Caesart Augustussá nevezte ki. Maxentius bukása a változónak ? értéke mellett pozitív vagy ne
után Licinius szoros barátságot tartott Constanti- gatív értékű, f(x)-nek a $ helyen minimuma ül.
nusszal; ebben M. magára nézve veszélyt látván, maximuma van; hogyha azonban f(x) második
313. Syriából Licinius ellen vonult, de ez Driná- differenciálhányadosának értéke a lj helyen 0
polynál megverte és M. futása közben Tarsosban volna, a kérdés eldöntése végett a másodiknál
meghalt. Nevét a keresztényüldözések gyűlöle magasabb differenciálhányadosokat is meg kell
tessé tették.
vizsgálnunk. Hogyha f(x) differenciálMnyadosai
közt a k-\- 1-sö az első, mely a \ helyen 0-tól
Maxim-mitrailletise, 1. Géppuska.
Maximos Confessor (Omologitisz), egyházi különböző, akkor, lia k páros szám, f(x) a; helyen
író, szül. 5S0 körül Konstantinápolyban, megh. szélső értéket egyáltalában nem vesz fel, hogyha
662. Eleinte Heraklios bizánci császár titkárja, azonban k páratlan szám, f(x) aszerint, amint
630. szerzetes, majd nemsokára igumen lett. ak-\- 1-sö di/ferenciálhányados értéke a \ helyen
II. Konstans alatt, mivel a császár monothelét pozitív vagy negatív, minimum vagy maximum
dogmája ellen síkra szállt, kivágták a nyelvét, értéket vesz fel.
A legelső maximum-problémával Eukleides ele
levágták jobb kezét és számkivetették, mire
Kolchisban töltötte élete hátralévő részét. Mint meiben találkozunk, hol a VI. k. 27. tételében az
egyházi fórfiú nagyobbrészt Afrikában ós Rómá x(x—a) függvény maximumáról van szó. Más M.
problémák az ókorban még Archimedesnól és
ban ólt s ott küzdött a monothelotismus ellen.
Apolloniusnál fordulnak elő. A differenciál- és in
Maximos Planudes, 1. Planudes.
Maximowicz (ejsd: —vics), Kari Johann,hota- tegrál-számolás feltalálása előtti korszakban Permat és Hudde találtak fel módszereket a M.-pronikus, 1. Maxim.
blémák megoldására.
Maxim-puska, L Géppuska.
Maximum-hőmérő, 1. Hőmérő.
M a x i m u m (lat.) a. m. legnagyobb, ellentéte a
minimum, a. m. legkisebb. — Barometrikus M.
Maximus, 1. Marcus Clodiits M. Pupienits,
oly terület, melyen a légnyomás magasabb, mint a római császár, ki alacsony rendből katonai vi
környéken, 1. Időjárás. — Pénztári M- a ható tézségével szenátorrá küzdötte fel magát, majd
ság által megállapított azon legnagyobb kész mint prétor ós konzul több provincia kormány
pénzösszeg, amelynél magasabbat az illető köz zója lett. Midőn Maximinus Thrax Itália ellen
pénztár magánál nem tarthat. A pénztári M.-ot közeledett seregével, a szenátus őt 238. az elő
az egyes pénztárak forgalmi viszonyaihoz képest kelő származású Caelius Balbinusszal együtt el
változó összegekben állapítják meg s mihelyt a lencsászárrá nevezte ki. M. azonbanmég csak
pénztár készlete a pénztári M.-ot elérte, a pénztár | Ravennáig ért, midőn meghallotta, hogy az Aqui-
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Mát ostromló Maximinust katonái megölték.
Mindazáltal diadalmenetet kapott Kómában, csak
a pretoriánusok voltak elégedetlenek a szenátus
tól kinevezett császárral és még ebben az évben
megölték.
2. Magmis Clemens M., hispániai honfitársa
és bajtársa Theodosiusnak. 383-ban a lázongó
britanniai légiók császárrá kiáltották ki és vele
betörtek Galliába, hol M. a menekülő Gratianus császárt Lyonban megölette. 387-ban átkelt
az Alpokon és a katolikus érdek ürügyével ki
kergette Itáliából az ariánus hitű II. Valentinianust. Ámde most Theodosíus is közeledett ellene
Gratianus megboszulása végett és M. seregét
Scisciánál megvervén, őt magát AquiMában el
fogta és megölette, fiát, Victort pedig a frank
Arbogastus által Galliában ártalmatlanná tette.
3. Petronius M., előkelő római szenátor, III.
Valentinianus császárt 455 márc. 16. nejének el
csábítása miatt megölette, majd özvegyét, Eudoxiát vette nőül és felvette a császári címet. B
gonosz nő azonban Geiserichet hívta be Itáliába
ellene, s mivel M. gyáván futásnak eredt, a nép
jún. 12. Ostiában megölte. Teleki László gróf
Kegyenc c. tragédiája M. sorsát vette tárgyul.
Maximus Tyrusból, görög filozófus, 155 táján
Kr. u. élt Rómában, mint az eklektikus irány
hive, ki az ember és az istenség közt átmeneti
alakoknak a démonokat tartotta. 41 disszertáció
ját kiadta Eeiske (1774—75, 2 köt.). V. ö. Rohdich, De Maximo Tyrio theologo (Beuthen 1879).
Maximus Confessor, 1. Maximos Confessor.
Maximus Valerius, római történetíró, 1. Valerius Maximus.
Maxit (ásv.), 1. Leadhillit.
Maxwell, 1. James Clerk, angol fizikus, szül.
Edinburghban 1831 jún. 13., megh. 1879 nov. 5.
Aberdeenben, Londonban és Cambridgeban taní
tott. Thomson mellett Anglia legkiválóbb mate
matikai fizikusa volt. Nagyszámú és igen jelentős
dolgozatai először a mechanikai hőelméletre és
különösen az újabb gözelméletre, aztán az elek
tromosságra vonatkoznak, melynek elméleti tár
gyalásában úttörő volt. Faraday azon felfogásá
ból indult ki, hogy az elektromosság nem távolba
ható erő, hanem a hatást az ú. n. dielektromos
polarizáció közvetíti részecskéről részecskére az
éterben és a nem vezető testekben. Munkálatai
val megalapította a fény elektromágnesi elméle
tét. Munkái közül említendők: A treatise on
eleetricity and magnetism (Oxford 1873, 2 köt.);
Theory of heat; Matter and motion (1876); Elementary treatise on eleetricity (London 1881).
2. M., Mary Mizabeth, angol írónő, Maxwell
James könyvkiadó felesége, családi nevén Braddon (1. o.).
Maxwell-féle elektrodinamika, az elektro
mos áram jelenségeinek a Faraday-féle erővona
lakra alapított tárgyalása. Mivel minden vezető,
melyen elektromos áram halad keresztül, mág
neses mezőt létesít maga körül, melyben tehát
erővonalrendszer alakul, Max"well az áramerős
séget a mágneses mező erejével, az erővonalak
számával hozza szoros kapcsolatba s ezt követ
kezetesen alkalmazza számításaiban. Igen lénye
ges körülmény, hogy míg a régebbi nézet szerint
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Maxwell-Hertz-Lorentz-féle egyéni.

elektromos áram csak zárt vezetőkörben létesül
het, a Faraday-Maxwell-féle elmélet szerint a
szigetelőkben is keletkezik ú. n. «eltolási» áram,
mely nyitott vezető végeiből a szigetelőbe hatol.
Eszerint «nyitott áramkör» nincs is és az elektro
mos energiának a szigetelőkbe, pl. a szabad le
vegőbe is ki kell terjednie. A Faraday-Maxwellféle elmélet megállapította az elektromos hullá
mok létezését, sőt Maxwell a fény elektromág
neses elméletét is felállíthatta, mielőtt a kísérleti
igazolás megtörtént volna. Ezt Hertz Henriknek
köszönhetjük, ki vizsgálataival fényesen igazolta
a Faraday-Maxwell-féle elmélet helyességét. V. ö.
Dr. G. Mie, Lehrbuch der Elektrizitat und des
Magnetismus (Stuttgart, F. Enke, 1910). Bz a mű
az elektromos és mágneses jelenségeket telje
sen a Faraday-Maxwell-féle elmélet alapján tár
gyalja.
Maxwell-féle elmélet. Az elektromos jelensé
gek magyarázata, mely kb. 1870-ig volt érvény
ben, kétféle elektromos fluidumot tételezett fel,
melyek a vezetőkön felhalmozva, távolbaható
erők gyanánt a vonzás és taszítás jelenségeit
okozzák. Faraday, a nagy angol természetvizs
gáló, sehogysem tudott megbarátkozni a távolba
ható erők gondolatával s azt állította, hogy az
elektromos erők oka a szigetelőkben (dielektri
kumokban) rejlik, a mennyiben ott az éternek
bizonyos feszültségi állapota ál) elő, mintha a
vezetőket rugalmas szálak fűznék össze, melyek
megrövidülni akarnak, míg oldalt egymásra ta
szító hatással vannak. Az erő hatása a szigetelő
ben pontról-pontra terjed tova. Ezen feszültségi
állapot okozza azután a súlyos vezetők mozgásait,
a vonzás és taszítás jelenségeit. A szigetelőkben
elektromos (v. mágneses) «.mező» alakul, amely
ben az erő irányát az ú. n. erővonalak jelzik.
Faraday gondolatát sokáig bizalmatlanul fogad
ták és a fizikusok csak akkor kezdtek vele meg
barátkozni, mikor Maxwell Faraday elméletét
matematikai formába öltöztette. Maxwell azután
az elméletét részletesen kidolgozta, megállapí
totta az elektromos hullámoknak szükségszerű
keletkezését, kidolgozta a fény elektromágnes!
elméletét s ezzel az elektromosságról való fogal
mainkat egészen új irányba terelte. Elmélete az
emberi szellem egyik legmélyrehatóbb és legszel
lemesebb alkotása.
Maxwell-Hertz-Lorentz-féle egyenletek, le
hetőleg teljes és pontos klfejezői az elektromos és
mágneses erők között fennálló alapvető vonatko
zásoknak, melyek főleg a fény elektromágneses
elméletében és a dróttalan telegrafiában lelik al
kalmazásukat. Az egyenleteket Maxwell álla
pította meg Faradaynak azon felfogása alapján,
hogy erőknek közvetlen távolbahatása lehetet
lenség. Az egyenleteket később Heaviside és
Hertz javították. Maxwell az elektrodinamikus
hatások Biot-Savart-féle törvényéből és az induk
ciónak Faraday-féle törvényéből vezette azokat
le. A három egyenletből álló első csoport össze
függést állapít meg a mágneses erő időbeli és az
elektromos erő térbeli változása között. Ha ugyanis
a centiméter-gramm-secundum rendszerben H a
mágneses mező, E az elektromos mező intenzitá-.
sát jelenti, míg Hx, Hy, Hz és Ex, Ey, Ez az x,
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y, z koordináták szerint vett összetevőit, ha to
vábbá (J. a mágneses permeabilitás, c a íény se
bessége és t az idő, akkor
pflx _ /" dEy _ d E z \
dt — C \!te~
dy )
az első egyenlet.
A másik kettő ebből úgy nyerhető, ha az x, y, z
indexek helyett sorban y, z, x és z, x, y tétetik.
A három egyenletből álló második csoport vi
szont összefüggést állapit meg az elektromos erő
időbeli- és a mágneses erő térbeli változása kö
zött. Ha az előbbi betűk megtartják jelentésüket
és »j a dielektromos állandó, akkor az első egyen
let a következő:
r,Ex _ /dEta
dHy\
Ú
dt ~ ° V dy
dz ) •
A másik két egyenlet ismét az x, y, z indexek
nek előbb jelzett felcserélésével kapható.
A második egyenletcsoport levezetésére Max
well föltételezi, hogy az éter is dielektromosan
gerjeszthető, hogy a dielektromos polarizáció vál
tozása egyértelmű a galvánáramlással és hogy
az elektromosság összenyomhatatlan fluidumként
viselkedik. Az egyenletekkel Maxwell óta sokan
foglalkoztak és bizonyos nehézségek csak újabb
föltevésekkel és módosításokkal voltak mellőz
hetők. Különösen Lorentz, J. J. Thomson, J.
Stark, Dncde, Voigt, Einstein fejlesztették az
elméletet, mely még nem tekinthető befejezett
nek, de már eddig is rendkívül nagy befolyással
volt az elektromosság tanának fejlődésére.
May János, 1848—49-iki honvédalezredes,
megh. Bécsben 1852. A szabadságharc kitörése
kor tüzórhadnagy volt az 5-ik számú tábori tüzér
ezredben. A honvédseregbe lépve, Komáromban
mint százados nagy érdemeket szerzett a vár
tüzérségi megerősítésével. Klapka várparancsnok
1849 szept. 7. alezredessé nevezte ki. Komárom
kapitulációja ntán itthon maradt. Néhány év
múlva a Mack-féle összeesküvésbe keveredett,
mire elfogták és Bécsbe vitték. Itt kegyetlen val
latásnak vetették alá sM., hogy vallomásokat ne
csikarhassanak ki tőle, börtönében magára gyúj
totta fekvőhelyét ós szörnyű kinok közt meghalt.
V. ö. Szinnyei József, Komárom 1848—1849-ben
(Budapest 1887).
May, Kari, német utazási regényíró, szül.
Hohensteín-Ernstthalban (Szászország) 1842 febr.
25., megh. Radebeulban (Drezda mellett) 1912
márc. 31. Nagyon szegény szülők gyermeke volt,
a tanítói pályára készült, de nyugtalan lelke ki
ragadta az életbe és kalandos ifjúság után az
írói pályára lépett. Cooper és Verne képzeletét
és modorát utánozta utazási regényeiben. Egész
könyvtárra terjedő müveiből jelentékenyebbek:
Durch die Wüste; Durch das Land der Skipetaren; Winnetou, der rote Gentleman; Der Sohn
des Bárénjagers. Magyarul megjelent: A rab
szolgakaraván (átdolg. Arkövi Rikárd, Buda
pest 1897, újabban Vida Aladár 1913); A Csen
des-óceánon (ford. Szekrényi Lajos, 1898); A
Rio de La Platánál (ford. u. az, 1900); A Kordillerákban (ford. u. az 1900); Winnetou, a vö
rös gentleman (ford. u. az 1904); A sivatagon
K'oresztül-kasul (1906); A medvevadász (átdolg.
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Vágó Ferenc, 1906); A Balkánon (átdolg. Szabó
Károly, 1906); A Rio de La Plata mentén (átdolg.
u. az, 1906); Bagdadtól Sztambulig (ford. u. az,
1908); ACordillerákban(ford. u. az, 1908); A da
tolya hónából (ford. u. az, 1908); A Csendesóceánon (ford. u. az, 1908); A félelmetes (átdolg.
u. az, 1910); A máhdi országa (átdolg. u. az, 1910);
A szkipetárok földjón (úti kalandok, átdolg. u. az,
1908 ós 1910); A fekete táltos (átdolg. Mikes La
jos, 1911); A vad Kurdisztánon át (átdolg. u. az,
1911); Idegen ösvényeken (átdolg. u. az 1911);
Az inka öröksége (átdolg. u. az, 1913); Az olaj
király (átdolg. u. az, 1913); Az ezüst tó kincse
(átdolg. Vida Aladár, 1913).
May (ejtsd: mé), Tlumias Erskine, sir, Farnborough lord, angol történetíró, szül. Londonban
1815 febr. 8., megh. u. o. 1886 máj. 17. Az alsó
ház könyvtárosa volt, 1871—86-ig pedig főtiszt
viselője (clerk). Nevezetesebb müvei: A treatise
on the law, privileges, proceedings and usage of
parliament (1884, 10. kiad. Palgravetöl 1893);
Rules, orders and f ormes of proceeding of the House
of Commons (1854, magyarra fordította Barsi
József: Az angol parlament ós eljárása, Pest
1861); Democracy in Europe (1877, 2 köt.); The
constitutional history of Bngland since the accession of Georg III. 1760-1860 (1902, 3 köt., 4.
kiad.).
Maya, indus istenség, 1. Maja.
Maya, indiánus nópcsalád Közép-Amerikában,
amely Chiapas, Tabasco, Guatemala és Yucatan
vidékeit lakja. Ősidők óta települt életet élnek s
egykor magasfokú kultúrát fejlesztettek. Törzseik
közül említésre méltók a yucat-ok, quich-ek,
cakchiquel-ek, chol-ok (choles), pokonchik stb., te
hát főleg azok, kik az ellenséges naua elem mű
veltségét tovább fejlesztették. A Kolumbus előtti
időkben még szabad államuk volt. Legvirágzóbb
városuk volt Mayapan (1. o.). Ezenkívül volt még
hat rokon, de más nyelvet beszélő törzs, a chantalok, chortik stb.; egyesek a fönnebb emiitett
chol-okat is ide számítják, akik a M.-k alattvalói
és műveltségük részesei voltak. Az északról fö
léjük helyezkedett aztékok (1. o.) műveltségük leg
főbb eszközeit tőlük tanulták el, különösen építé
szetüket és írásrendszerüket, amely utóbbi félig
kifejlett hangirás (1. Maya-betürendszer). Idő
számításuk már fölfedeztetésük idején pontosabb
volt, mint az európai Julián-kalendárium. V. ö.
Bowditch, Memoirs on the Maya language and
antiquities (New-York 1900—1901); Holmes, W.
H., Arch. Studies of Mexico (Chicago 1897); Haébler, Mayalitteratur (Leipzig 1895). L. még Ame
rikai őskulturák.
Maya-betürendszer. A wwí/a-indiánus törzsek
(1. o.) megtelepülésük helyén, főként Yueatanféiszigeten, Közép-Amerikában soknemű kulturvívmányaik között (1. Amerikai őskulturák) sa
játságos fajta írást is szerkesztettek, megörökí
tendő tetteik följegyzése céljából. Világosan képv. rajzírásból fejlődött, azaz zsugorodott össze
konvencionális jelekké náluk is az írás, mint
mindenütt a földkerekségén. Mint építészetked
velők, falfelületeiket díszítették vele, amelyek
egyszersmind az épület rendeltetését és történe
tét is elmondották. Külön emlékmüveik nagy
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számmal maradtak s azok is sűrűn tele vannak
szórva sajátságos jeleikkel. Náluk az eredeti
rajzok négyszegletes kis mezőkbe foglaltattak s
ezek keretén belül egyszerűsödtek szimbolikus
jelvényekké. Amint Landa püspök följegyzései
ből kitűnik, a jelek már átmeneti fokot mutatnak
a hangirásra ; ugyanő összeállította abc-jüket
is, amellyel azonban az írásemlékek korántsem
fejthetek meg. Eddig a tudomány, roppant fáradt
ság árán, addig jutott velük, hogy a rajzbetük
egy részének jelentését, önmagukban állva, ki
tudta hüvelyezni; amint azonban a jel össze-
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függő szövegben fordul elő, értelme sokszorosan
módosul a szerint, minő jelek előzik meg v. kö
vetik a sorban. A közölt ábra 1—20 betűi alig
sejtetik már az eredeti rajzot, amelyből típusba
zsugorodtak; közülük pl. a 6. sz. jelentése : cimi
a. m. halál, rajta egy lecsukott szem és hústalan
állkapocs vehető észre; a 14. sz. varázslót jelent,
aki jaguárrá változik, a rajzon az állat pettyezett gereznájának csücske látszik stb. Biztos
megállapítást nyertek a 21—38. számúak, ezek
a 18 hónap nevei (20—20 nappal). A megmaradt
kéziratok betürajzai más jelleget mutatnak: stili
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zálva vannak, mint a 39. ós 40. számok mutatják.
A 41. számú egy kopani faragványról (1. Kopan)
való. V. ö. Goodmann, The Archaic Maya Inscriptions (London 1897); Schellhas, Die Göttergestalten der Maya-Handschriften (Berlin 1904),
különösen pedig Seler (1. o.) munkáit.
May a-erj esztő v. maya-fermentum, 1. Joghurt
Mayaguez, kikötőváros Puertorico Ny.-i part
ján, a Mayaguez-folyó torkolata és sekély kikötő
mellett, (i9ii) 16,591 lak., élénk kávé- és dohány
kivitel.
May-alma (növ.), 1. Podophyllum.
Mayapan, a Maya-birodalom régi fővárosának
romjai Yucatan mexikói államban Telohaquillo
falu mellett. M.-t 18 m. magas, 30 m. széles alapú
fal veszi körül.
S l a y - a p p l e (uöv.), 1. Podophyllum.
Maybole (ejtsd: meboi), város Ayr skót countyban,(i9ii) 4889 lak., pamut- és gyapjúszövéssel;
közelében Crossraguel apátság romjaival.
Mayen, az ugyanoly nevű járás székhelye Koblenz porosz kerületben, (1910) 14,421 lak., posztó-,
dohány-, bőr- és különösen sörgyártással, pala
bányával. Régi római telep.
Mayenne (ejtsd: majenn, lat. Meduana), 1. folyó
Franciaország Ny.-i részében. Alencon közelében
ered, nagyobbára sziklás mederben folyik, Mayennetől kezdve hajózható, Angers alatt a Sarthe-tal
egyesül és Maine (1. 0.) nevet vesz föl. Hossza
190—200 km.
2. M., francia département Orne, Manche, lilé
ét-Vilaino, Maine-et-Loire
és Sarthe között, terü
lete 5212 km2, (1911) 297,732 lak. Járásai: Laval,
Chateau-Gontier és M., fővárosa Laval. 1790-ben
Alsó-Maine éa Anjou tartományok részeiből ala
kították. V. ö. Angot, Dictionnaire topographique
et biographique de la M. (Laval 1900—1902, 3
kötet).
3. M., székhelye M. járásnak a M. és vasút
mellett, M. francia dópartementban, (1911) 9961
lak., pamut-, gyapjú- és vászonszövés, bőrgyár
tás, élénk mezőgazdaság. Az 1110. alapított NotreDame, a régi erősség, most börtön. M. Cheverus
kardinális szülőhelye. Egykori várát 1064., 1424.,
1447. és 1793. ostromolták. A M.-i báróságot
1573. hercegséggé emelték. 1661-ben Mazarin
vette meg.
Mayennei herceg, 1. Guise.
Mayen-Reuss, svájci folyó, 1. Meienreuss.
Mayer, 1. Ede, szobrász, szül. Bécsben 1857.,
megh. Budapesten 1908 márc. 10. Bécsben tanult,
később Budapesten Huszár Adolf tanítványa lett,
kinél különösen a Deák-szobor mellékcsoportjain
dolgozott. 1896-ban leplezték le nagyobb önálló
müvét, Ybl szobrát Budán. Készített domborműveket is a budapesti Szt. István-templom szá
mára. Szécsi Antal tervezete nyomán ő készí
tette I. Ferenc József és Erzsébet királyné ama
szoborcsoportját, mely a budapesti műegyetem
könyvtára előtt áll s mely az Országház főlépcső
jére volt szánva.
2. M. Ferenc, 1. Mayer Ferenc fiu-árvaház.
3. M. István, 1. Majer.
Mayer, 1. Adolf, német agrikulturkémikus, szül.
Oldenburgban 1843 aug. 9. 1868-tól 1876-ig ta
nár volt a heidelbergi egyetemen. 1876-ban a
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vegykisérleti ügy meghonosítása céljából Hollan | Schriften und Briefe von Róbert M. (u. o. 1893);
diába, Wageningenbe a gazdasági iskolához hív | Die organischo Bewegung in ihrem Zusammenták meg tanárul. Főbb művei: Lehrbuch der Agri- hange mit dem Stoffwechsel (Heilbronn 1845);
kulturchemíe (Heidelberg 1870, 6. kiad. 1905—06, Beitráge zur Dynamik des Himmels (u. o. 1848);
3 köt.); Lehrbuch der Gahrungschemie (u. o. Bemerkungen über das mechanische Aequivalent
1873); Die Ernáhrung der landwirtsohaftlichen der Wárme (u. o. 1851). Életrajzát megírták:
Kulturpflanzen (2. kiad. Berlin 1898); Lehrbuch Rümelin, Düring, Tyndall, Gross R., Priedlándcr.
der Agrikulturchemie in Vorlesungen (Heidelberg V. ö. Czógler, A fizika története életrajzokban
1905).
(Budapest,'1882).
2. M., August Georg, osztrák festö, szül.
Mayer Ferenc fiu-árvaház, Budapesten 1886.
Bécsben 1834 márc. 28., megh. u. o. 1889 febr. 8. állította fel a főváros közönsége Mayer Ferenc
A bécsi akadémián Rahlnak volt tanítványa. nyugalmazott tábornok alapítványából, ki 1857.
Eleinte génre- és történeti képeket festett, utóbb bekövetkezett halálakor 184,995 frt 53 krt ha
azonban, különösen ama három év alatt, melyet gyott végrendeletileg Buda főváros közönségére,
Magyarországban töltött, majdnem kizárólag arc hogy abból szegény sorsban hátrahagyott budai
képfestéssel'foglalkozott. Müvei közül említen árvák részére árvaházat létesítsen. B tekintélyes
dők : Adriáén van Ostade dorbézoló parasztokat összeg az 1885. évig oly magasra nőtt, hogy abból
rajzol le; III. Rikárd király és Clarence herceg; nemcsak az árvaházat lehetett felépíteni, hanem
Bethsabe a fürdőben; A faun csábítása; saját arc az intézetet fenn is tartani. Azóta az alaptőke
képe ; Wild operaénekes, Kriehuber festő, Lam- több adománnyal gyarapodott. A 70 növendékre
berg grófnő, Rokitansky tanár, Krieghammer tá berendezett árvaház a Krisztinavárosban a Város
bornok, Anzengruber képmásai stb. Kiadta az major-utcában épült, benne kizárólag budapesti
Erinnerungen an Carl Rahl stb. c. müvét (Wien illetőségű, teljes- vagy félárva fiúgyermekek gon
1862).
doztatnak, akik 6 éves koruktól 14 éves korokig
3. M., Johann Tobias, német csillagász, szül. maradhatnak az intézetben, ez idő alatt elemi és
Marbachban (Württemberg) 1723 febr. 17., megh. polgári iskolát végeznek; kilépésük után nagy
1762 febr. 20. Mint autodidakta kitűnő matema részt ipari pályára mennek, de tovább is tanul
tikussá képezte ki magát. 1751-ben a matema hatnak. Az intézetben is van ipari tanműhely.
tika tanára Göttingenben. Nagy érdemei vannak
Mayerling, Alland községhez tartozó falu
a térképek javítása, a holdtáblák, a földr. hosszú Baden alsó-ausztriai kerületi kapitányságban, a
ság meghatározása körül. Méréseken alapuló Schwechat völgyében, (1910) 161 lak. A vadász
Hold-térképet szerkesztett s a refrakcióról s a fo kastély, amelyben 1889 jan. 30. Rudolf trónörö
gyatkozások elméletéről is írt. Az angol admira kös meghalt, a karmelita apácák tulajdona.
litás adta ki két főművét: Theoria Lunae iuxta
Mayer-Rubcsics Jakab, 1. Külföldi Viktor.
systema Newíonianum (London 1767); Tabulae
May fair (ejtsd: méfér), London előkelő része a
motum Solis et Lunae (u. o. 1770). Lichtenberg Hyde-parktól K.-re.
adta ki« Opera inedita»-it (Göttingen 1770), mely
Mayflower (usv.), 1. Epigaea.
ben híres Hold-mappája és az Observationes
Maynooth (ejtsd: menatii), város Kildare ir countyastronomiae etc. foglaltatik (újabb kiadás London ban, (1911) 1195 lak., az 1795. alapított, Szt. Patrick1826).
ról elnevezett katolikus kollégiummal, Írország
4. M., Július Bobért, német orvos és természet legnagyobb katolikus papnevelő-intézetével.
Mayo (ejtsd.- meó), ir county Connaught tarto
vizsgáló, szül. Heilbronnban 1814 nov. 25., megh.
Sligo, Roscommon és
u. o. 1878 márc. 20. Orvosi tanulmányait Tübin- mányban az Atlanti-óceán,
genben, Münchenben és Parisban végezte. 1840- Galwayközt, 5505 km2 területtel, (1911) 191,969
ben mint hajóorvos Bataviába utazott s 1841. lakossal. Népessége egy félszázad alatt felényire
mint orvos szülővárosában telepedett le. Érteke apadt. A county K.-i része sík, a Ny.-it magas
zésében, melynek címe: Bomerkungen über die hegyek takarják. Fővárosa Castlebar (1. 0.).
Kráfte der unbelebten Natúr, az energia megma
Mayon, El M. v. Albay, 2715 m. magas vulkán
radásának elvét egész általánosságban kifejtette Luzon(l.0.)szigetén; 1766., 1814., 1897. és 1900.
s ebből a hő és munka egyenértékűségére követ voltak nagyobb kitörései.
keztetve, első volt, ki a hő mechanikai egyen
Maj oimaise (franc, ejtsd: majonnéz), keményre
értékét meghatározta. Éleselméjü okoskodásá főtt tojás sárgája-, olaj-, citromlé- és aszpikból
nak kiinduló pontja az a megfigyelés volt, hogy néha mustárral simára habart mártás, inelyot
Bataviában az érmetszéskor távozó vénás vér hideg hal v. hideg húsok mellé adnak körítésnek.
sokkal élénkebb vörösszínü, mint az, mely hide
Major (ang., ejtsd.- mé'r), Angliában és Északgebb éghajlatunk alatt mutatkozik. Az eredeti Amerikában a városi hatóság legfőbb tisztviselő
gondolatokban bővelkedő M. aztán későbbi iratai jének címe. London, Manchester, Liverpool, Dub
ban meggyőződéssel és merészen védte és mind lin és York városokban évenként választják és
jobban kifejtette a felállított elvet. A sok mellő Lord Mayor (1. 0.) címet visel.
zés, méltatlan támadás elkeserítette ós elméjét
a Komori-szigetek egyike Madagasz
elborította. Csak élete vége felé érte meg, hogy kárMayotta,
és Afrika között, 366 kms területtel, kb.
eszméi tórfoglalásának örülhessen és akkor a 18,000
lak. 18 il óta francia birtok. Korall
tudományos társulatok egymásután fölkeresték szirtek veszik
körül, vulkános hegység borltja. A
kitüntetéseikkel. Összegyűjtött munkáit M. Die sziget igen termékeny.
M.izaMechanik der Wárme elmen adta ki (Stuttgart pere; a kereskedelem a Főkereskedöhelye
hinduk kezében van. A.
i 867,3. kiad. 1893). Továbbá megjelent: Kleinere francia kormányzó székhelye
Dzandze.
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Maypure, indiánus törzs, 1. Mai])ure.
Mayrshofer, Max, német rajzolómüvész, szül.
Mayr Aurél, nyelvész, szül. Budapesten 1845 Münchenben 1875 ápr. 4. Tanulmányait szülővá
márc. 10-, megh. u. o. 1914 ápr. 9.1873-ban rend rosában végezte, de művészete mégis inkább a
kívüli, 1895. rendes tanára lett az indo-germán modern francia festészet befolyása alatt alakult
összehasonlító nyelvészetnek a budapesti egyete ki. Rajzait (lóversenyek, néptömegek, női alakok,
men. Számottevő irodalmi munkásságot nem fej fantasztikus szörnyetegek stb.) 1909. állította ki
tett ki, de előadásai gondolatébresztők voltak s először a müncheni Tannhauser-mükereskedés
tanítványai — köztük több jeles nyelvészünk — helyiségeiben. Azóta egész Németországban is
sokat köszönhetnek M. előadásainak.
merik és gyűjtik a müveit. A budapesti Szépmű
Mayr, 1. Georg von, német statisztikus és nem vészeti Múzeum birtokában is vannak rajzai.
zetgazda, szül. Würzburgban 1841 febr. 12.1866.
Mayseder, Joseph, osztrák hegedűművész és
egyetemi tanár Münchenben, 1869. a bajor sta tanár, szül. Bécsben 1789 okt. 26., megh. u. o.
tisztikai hivatal vezetője, 1872. belügyminiszteri 1863 nov. 21. Nagy volt mint pedagógus, kiváló
tanácsos, 1879—87-ig alállamtitkár az elszászi mestere volt hangszerének, hegedüdarabjai pedig
minisztériumban. Ezután ismét egyetemi tanár még ma is becsülésbes állanak. 1816-tól az udv.
lett Strassburgban, majdMünchenben.M. alelnöke opera zenekarának volt magánhegedűse.
a nemzetközi statisztikai intézetnek és elnöke a
Máz (glazur), az a vékony üvegréteg, mellyel
német stat. társaságnak; a statisztika elméleté az agyagárúkat bevonjuk, hogy felszínük sima,
nek ma legkitűnőbb képviselője. A tőle alapított fényes legyen és lyukacsaik betömődjenek. A máz
Allgemeines Statistisches Archiv-ban (Tübingen egyúttal az edény díszítésére is szolgál. Az agyag1890—1905 és újabban 1914 óta) megjelent mü árákmázolásáraalkalmazott üvegnek ugyanazon
vein kívül főbb munkái: Die Gesetzmassigkeit hőfokonkellmegolvadnia, melyen az illető agyag
im Gesellschaftsleben (München 1877, magyarra árút égetjük, azért a nem tűzálló, alacsony hő
ford Körösi József: A társadalmi élet törvény foknál égetett fazekas-árúra könnyen olvadó
szerűsége, Budapest 1881); Statistik und Gesell- ólomüveget alkalmazunk; a magas hőfoknál ége
schaf tslehre (Preiburg 1895-1915,3 köt.); Grund- tett porcellánra pedig alkalikus földfémszilikátot.
riss zu Vorlesungen über praktische National- A porcellánmáznál könnyebben olvadó kőedényökonomie (1. rész, Tübingen 1900); Begriff v. fayencemázt pedig bórsavval készítjük, mely az
und Gliederung der Staatswissenschaften (u. o. üveget könnyen olvadóvá teszi. A máz az agyag
1901).
cseréppel, amelyen alkalmazzuk, egyformán ter
2. M., Heinrich, német erdész, szül. Lands- jedjen ki. Ha a máz kiterjedése nagyobb, mint a
bergben 1854 okt. 29., megh. Münchenben 1911 cserépé, akkor lehűléskor, mikor tehát a máz
jan. 26. Hírneves erdész volt, aki egyideig a jobban húzódik össze, mint az agyag, megre
tokiói egyetemen is tanította az erdészetet, 1893. pedezik (hajszálrepedések, 1. Craquelé); ha pedig
a müncheni egyetem tanára lett. Tanulmányozta kisebb a kiterjedése, akkor leválik az agyag
Japán, Kina, Ceylon, Jáva és Észak-Amerika er cserépről, Sőt gyakran az edény is széjjeltörik.
dőségeit. Főbb müvei: Die Waldungen von Nord- Az alkalmazott máz lehet: 1. Átlátszó ólmos
amerika (München 1890); Aus den Waldungen máz. 2. Átlátszó alkalikus földfémmáz. 3. Át
Japans (u. o. 1891); Die Forstbenutzung (Gayer- látszatlan ónos máz (zománc). 4. Színes máz. Ha
rel, u. o. 1909); Fremdlandische Wald- u. Park- a mázkeverék csupán csak vízben oldhatatlan
baume (1906); Der Waldbau auf naturgesetz- anyagokból áll (kovasav, földpát, kaolin, mészkő,
ólomoxid stb.), akkor a nyers anyagokat vízzel
licher Grundlage (1909).
csak finomra őröljük; ha pedig vízben oldható
3. M., Péter, tiroli szabadsághős, szül. Bozen anyagokat (ú. m. bórsavat, bóraxot, szódát stb.)
közelében 1767 aug. 15., megh. Bozenben 1810 is teszünk a mázkeverékbe, akkor az összes old
febr. 20. A Brixen melletti «An der Mahr» ven ható anyagokat a vízben oldhatatlan anyagok egy
déglőse volt 1804 óta. Atiroliak 1809-iM felke részével megolvasztjuk és a nyert üveget (fritto,
lésében Hofer András egyik alvezére volt s kü fritte)atöbbi oldhatatlan anyaggal őröljük össze.
lönösen a harmadik isefhegyi csatában tűnt ki. A festő fémoxidokat vagy csak összeőröljük a
Mivel a schönbrunni béke után sem tette le a mázanyagokkal, de jobb, ha előzetesen össze
fegyvert, a franciák elfogták és Bozenben agyon olvasztjuk a máznak egy részével. A mázolandó
lőtték.
lyukacsos agyagtárgyakat vagy bemártjulcamáz4. M., Simon, német származású olasz zene iszapba, vagy leöntjük azzal, v. rá is fujhatjuk
szerző, szül. Mendorfban,Ingolstadt mellett(Bajor- az iszapos mázat. Mind a három esetben beszívó
ország) 1763 jún. 14., megh. Bergamóban 1845 dik a víz a lyukacsos agyagcserépbe és a megsűrű
dec. 2., ahol 1802. egyházi karnagy, 1805. a zene södött pép rátapad a tárgy felszínére. A mázt
szerzéstanáralett. Művei: 70 opera (legnevezete ecsettel is festhetik a többszínű tárgyakra (pl. masebbek : Sappho, Sisara), 10 kántáte, 1 ballet, 3 jolika-kályhák). Az ilyképen mázanyaggal be
oratórium. Megírta Haydn életrajzát (1809).
vont tárgyat ezután annyira égetik, hogy a máz
Mayrberger Károly, zeneszerző, szül. Bécs anyag üveggé olvadjon meg. Ettől az eljárástól
ben 1828 jím. 9., megh. Pozsonyban 1881 szept. eltérőleg mázolják a köanyagárúkat, olyképen,
23., ahol a tanítóképzőben zenetanár volt. Művei: hogy az izzó kemencébe konyhasót hintenek be
Meluzina (opera 1876); Die Entführung der Prin- ós ezalatt a tűzhelyre apró nedves fát tesznek.
zessin Európa (1868); karmüvek, dalok, zene A konyhasógőz az izzó szilikát jelenlétében a víz
Oehlensclilager Yrsa-jához. Elméleti müvei: gőzzel klórhidrogónné és nátriumoxiddá bomlik
Lehrbuch der musikalischen Harmonik (1878);
(2NaCl+H20=2CiH+Na!!0),
Die Harmonik R. Wagners (1883).
Rémi X<igy Ucxikmia, XIll. liöL
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mely utóbbi az agyagtárgyak felszínén vékony szerencsés, mert idegen származása és kapzsi
üvegmázt (nátóumaluminium-szilikátot) képez. sága miatt magára haragította a francia főne
L. még Agyagipar ós Ólmos máz.
mességet, mely 1648. a fronde (1. 0.) mozgalom
Máza, kisk. Tolna vm. völgységi j.-ban, (1910) ban tört ki M. kormánya ellen. E mozgalom
896 magyar és német lak.; vasúti állomással, változó harcai közt M.-nek, kit a párisi parla
ment 1649. száműzött, sőt 1651. fejére díjat tű
posta- és táviróhivatallal, kőszénbányával.
Mázade (ejted: —zád), Charles de, francia iró, zött ki, kétszer kellett Franciaországból elmene
szül. Castel Sarrazinben (Tarn-et-Garonne) 1820 külnie. De ravaszságával és szívósságával 1653.
márc. 19., megh. Parisban 1893 ápr. 27. A párisi végleg a helyzet ura lett s most már haláláig kor
Presse munkatársa volt 1852—58-ig és 1868-tól látlan hatalommal intézte Franciaország sorsát.
a Eevue des Deux Mondes politikai szemlóit irta. Utolsó műve volt az l&bd-iki pireneusi békekö
Müvei közül említendők: -L'Bspagne moderné tés, melyben Franciaországnak új területeket
(1855); L'Italie modemé (1860); La Pologne con- (Roussülon, Artois) szerzett Spanyolországtól.
temporaine (1863); L'Italie et les Italiens (1864); M. méltó utóda volt Richelieunek, kinek müvét,
Lamartine (1872); La guerre de Francé (1875); a korlátlan francia királyságot ö építette ki. De
Le comte de Cavour (1877); M. Thiers (1884); kapzsiságával, mellyel rokonait, nővéreinek gyer
Un chancelier d'Ancien régime. Metternich (1889); mekeit (1. Mancini) gazdagította, méltó megro
vást vont magára. M. nagy pártolója volt a tudo
L'Burope et les neutralités (1893).
és művészeteknek. Ő alapította a
Mazagan (Masagan, Bridzsa), kikötőváros mányoknak
Mazarint, a Collége des quatre naMarokkó Ny.-i partján, (1911) 25,000 lak., élénk Bibliothcque
és ő honosította meg az olasz operát Paris
kereskedéssel. Az 1510. portugáloktól alapított tions-t
Nagyérdekü levelezését Chéruel és d'Avenel
várost 1769. Mohammed szultán foglalta el. A ban.
adták ki: Lettres du cardinal M. pendant son minyugati népeknek több konzula lakik benne.
(1879-91, 1-6 köt., 1893—95, 7-8 köt).
JWazagrau (ejtsd: — gran), Franciaországban nistére
ellene írt szatírákat és röpiratokat Moreau
kedvelt ital; fekete kávé, szikvíz, jég és cognac Az
gyűjtötte össze : (Choix des Mazarinades (Paris
keveréke.
1853, 2 köt.). V. ö. Chéruel, Histoire de Francé
Mázai, afrikai nép, L Masszáisous le ministére M. (Paris 1883, 3 köt.); Cousin,
Mazaka, ókori város, 1. Kappadócia.
La jenuesse de M. (u. 0. 1865); de Cosnac, M. et
Mazama (állat), 1. Antilocapra.
Colbert (u. o. 1892).
Mázamét (ejtsd: mázamé), város Tam francia départementban, 17 km.-nyire Castrestól, az Arnette
Mazar-i-serif, város Ék.-i Afganisztánban, kor
és vasút mellett, (1910) 14,500 lak., igen jelentékeny, mányzói székhely, időnkint az einir is itt tartóz
gyapjúszövéssel és bőrgyártással.
kodik; kb. 25,000 lak., erőddel, ágyuöntővel,
Mazanderan, perzsiai tartomány, 1. Mazen- kard-, kés- ós bőrsisakgyártással, Ali próféta
sírjával, amely igen látogatott zarándoklóhely.
deran.
Mazapil, kerületi székhely Zacatecas mexikói A hegyek között híres gyógyforrások vannak.
államban, száraz vidéken, 2500 m. magasan, (1910)
Mazarron (Almazarron), kikötőváros Murcia
6000 lak. Arany-, ezüst- és rézbánya.
spanyol tartományban, 5 km.-nyire a tengerpart
Mazar (Mái£apot). Konstantin szerint a besse- tól, (1910) 23,000 lak., közelében vas-, réz- ós
nyők szomszédai az uzokkal együtt, midőn az ezüsttartalmú ólombányák vannak.
Etel és Jajk folyó mellett laktak. Valószínűleg a
Mázas (ejtsd: mazasz), a Paris közelében M. abbé
magyar név törökös alakjának, a madzsamak tervei (cella-rendszer szerint) épült börtön, mely
felel meg ; mások szerint íráshiba kazár (xáfapa nek hivatalos neve egyébiránt Maison d'arröt celhelyett.
lulaire.
Mazarin (ejtsd: mazaren), Jules, eredeti nevén
Mázas (ejtsd: mazasz), Jacques Féréol, francia
Giulio Mazarini, francia államférfiú, szül. Pesci- hegedűművész és pedagógus, szül. 1782 szept. 23.
nában (Abruzzók) 1602 júl. 14., megh. Vincennes- Béziersben, megh. 1849. Baillot tanítványa volt.
ben 1661 márc. 9. Családja szicíliai eredetű volt. Virtuóz játékával már fiatalon világhírre tett
Kezdetben a pápai hadseregben szolgált s 1631. szert, 1837. visszavonult a nyilvános szereplés
részt vett a cherascoi béketárgyaláson, mely től és a cambrai-i zeneiskola igazgat Jja lőtt. Ne
a mantuai örökösödési viszályt intézte el Francia vét hegedükompoziciói tartották fenn, melyek
ország és Spanyolország között. Ezután egyházi ma is fontos részét teszik a hegedütanitás anya
szolgálatba lépett, de nem szenteltette magát gának.
pappá. 1634-ben a pápa követe lett Parisban,
Mázas fc tosísj.akéznyomásnál (LSzínnyomás)
1640. pedig Richelieu kívánságára teljesen fran így nevezik azt a szekrényt, melyből a munkás a
cia szolgálatba lépett. Itt ügyességével és éles nyomóminta segítségével a festéket felveszi. A
eszével annyira kitűnt, hogy Richelieu 1641. M.-ban sürü gummioldat v. keniényitőcsiriz van;
bíborossá neveztette ki, halálos ágyán pedig őt ezen egy ráma fekszik, melyet alul bőrrel, vagy
ajánlotta utódjának (1642). Nemsokára (1643) sűrű szövettel bevontak; erre posztót szegeznek,
meghalt XIII. Lajos francia király is s M. a kis melyet a festékkel bemázolnak. A hengergép-nyo
korú XIV. Lajos alatt Richelieu szellemében ve másnál (rouleaux) ezt a szekrényt oly vályú he
zette nagy sikerrel Franciaország külső politiká lyettesíti, melyen egy henger forog s a festéket a
ját. Az 1648-iki vesztfáliai békében ő szerezte vésett festékhengernek átadja.
meg Franciaországnak végleg Elszászt és a há
város Guatemala közép-ameri'
rom lotharingiai püspökséget (Metz, Tóul, Ver- kaiMazatenango,
köztársaságban, a Tualate és vasút mellett,
dun). Belső kormányában azonban nem volt ilyen kb. 5000
lak. Kávé-, kakaó- és pamuttermelés.
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Mazatlan, kikötőváros Sinaloa mexikói állam is, mire a fákra való lazurfestékeket használják.
ban, a Kaliforniai-öböl bejáratánál, hosszúlaguna- Újabb időben a mázolóiparban a modern techni
sor kezdetén, kb. 20,000 lak.; sekély kikötővel. káknak egész sorozatát alkalmazzák, amelyek
Van székesegyháza, dohány-, pamut, bőr- és gép kiválóan díszítő hatásúak. Ilyen technikák pl. a
ipara. Fő kiviteli cikkei: ezüstércek, réz, ólom és pépfésülés és domborítások sokféle változatban,
drágakövek, állati bőrök, fa.
a reliefpatronozás, olajlazurok és olajpépek, hen
Mazbata (török) a. m. rendelet v. engedély gerlések, fésülések, fröcskölések, verések, plaszlevél, melyet vagy a kormány tanács, vagy pedig toliteljárások, velourfestés falra, damaszkfestős,
polimorfitlakkozás, spatulyázott márványozás,
maga a szultán állit ki, illetőleg ír alá.
Mazdeizmus, az egyistenhivéssel (monotheis- stukkolustro készítés stb.
Mázolt papiros, egyoldaluan enyves fedőfes
mus) ellentétben az a vallási felfogás, mely a
parszizmus mintájára a jó istennel (Ormuzd, tékkelbevontpapiros. Pestékül ásványi festőanya
Ahuramazda) szemben a gonosz hatalmat (Ari gokon (cinnóber, okker, kréta stb.) kívül növényi
mán) állítja fel s a kettőt a világuralomért és az festőanyagokat is használnak, csakhogy ezekből
emberi leltekért állandó harcban levőnek mondja. előbb timsóval, szódával vagy ónsóval csapadé
Mazenderan (Mazanderan), tartomány Per kot készítenek. A festékeket állati enyvvel keve
zsia északi részében, a Kaspi-tenger déli partján, rik s melegen mázolják a papirosokra, a M.-t
körülbelül 350 km. hosszú lankás partvidék, jó pedig szárítják és simítják. A most jelzett el
kikötők nélkül. Klimája egészségtelen, de földje járással az egyszínűre mázolt papirosokat készí
tik, a fémes papirosokat úgy készítik, mint a
termékeny; gyapot- és selyemtermelés, ló-, juh- és
szarvasmarhatenyésztés; M. területe 27,090 km 2 ; bársonypapirosokat (1. o.), csak gyapjunyirat he
fő gazdasága az erdők; lakói (mintegy 300,000) lyett bronzport, illetőleg bármilyen fémport hin
nomádok;fővárosa Szári (20,000 lak.), fontos ke tenek a fíxnászos papirosra, avasy fémfüsttel
borítják. L. még Gfránitpapiros, Márványozott
reskedelmi kikötő Barferus.
Mazeppa, Iván Sziepanovics, kozák főnök, papiros.
szül. Mazepinciben (Kijev korm.) 1640 körül,
Mazora, 1. Maszora.
megh. Benderben 1709 szept. 22. János Kázmér
Mazovia (Masovia) nevet viselt Lengyelor
lengyel király udvarába került mint apród. Mivel szág önállóságának idejében a Visztula, Bug és
Falibovszki lengyel nemes feleségét elcsábította, Narev környéke, melynek főhelyei Varsó, Plock
az őt mezítelenül egy ló hátára köttette és a ós Eawa voltak. Most ez a terület Oroszországé
pusztába kergette. M.-t lova a kozákok földjére s a varsói kormányzósághoz tartozik. Lakosait
vitte, hol megmentették. Itt oly tekintélyre ju mazuroknak (1. o.) hívják.
tott vitézségével, hogy a kozákok őt 1687. hetMazr, Egyiptom (1. o.) arab neve.
manjúkká választották. M. ezután vitézül har
Mázrepedések (hajszálrepedések), hCraguelé
colt a törökök és tatárok ellen s Nagy Péter és Máz.
orosz cárnak fontos szolgálatokat tett annak tö
Mázsa, Németországból eredő súlymérték, 100
rök háborújában (1696—97). XII. Károly svéd font vagyis 50 kg. értékben. Nálunk a méter
király győzelmeinek hatása alatt azonban 1707. mázsa (quintal, jele <j) van használatban és 100
a svédekhez pártolt. Ezért az oroszok bosszújá kg.-ot jelent. Régebben rendkívül sokféle M. volt
tól tartva, rávette XII. Károlyt, hogy ez eredeti elterjedve, ezek közül ma csak az angol M.-nak
tervétől eltérően, Ukrajnába jöjjön az ő segítsé van jelentősége (Centweight, v. Hundredweight
gére. A poltavai csata (1709 júl.) után M. is Ben- 1. o.) 50-82 kg. értékben.
derbe menekült XII. Károllyal együtt, hol nem
Mázsaház a lóversenytéren az a helyiség,
sokára meghalt. M. Byron egyik legszebb epikus melyben a hivatalos mázsálás (1. o.) történik.
költeményének hőse, Bulgarin regényt irt róla,
Mázsálás. A lóversenyen igen fontos szerepe
Gottscliall pedig drámát. Életrajzát oroszul meg van annak a súlynak, melyet a ló a hátán hord.
írta Umanez (Moszkva 1897).
Éppen ezért ezt a súlyt verseny előtt, verseny
Mazik, afrikai néptörzs, 1. Berberek.
után is lemérós által hivatalosan megállapítják.
Mazin, adók. Lika-Krbava vm. graéaci j.-ban, Ezt a hivatalos müveletet nevezik M.-nak. Ha
(i9io) 2005 szerb lak.; u. p. Bruvno, u. t. Gracac. valamely lóversenyt M. nélkül futottak, akkor
Mazlag, mazolány, vékony csepüöltöny a szé az vagy megsemmisítendő, vagy illegitimnek
kelyeknél ; néhol a vézna ember csúfneve.
tekintendő, azaz a benne futott lovak többé legi
Mazocha v. Macocha, 1. Adamsthal.
tim versenyekben nem vehetnek részt. A M. a
Mázol a vaddisznó, szarvas, dámvad, mikor verseny lefutása előtt húsz perccel kezdődik és
sáros fekhelyét odahagyva, a fához dörzsöli ma a résztvevők számainak nyilvános kifüggeszté
gát. A sáros hely magasságából következtet a séig tart. A M.-ra önként kell jelentkezni Szintúgy
vadász a vad minőségére, nagyságára.
verseny után a visszamázsálásra (1. o.) is. A ló
Mázoló-munka, a fának, vasnak olajfestókkel terhébe betudható minden rendkívüli szerszám,
Való bekenése. A fa mázolása úgy történik, hogy melyet magán visz. Pl. a fejtakaró, szemel
csiszolása után a fát először hígabb olajfestékkel lenző, szájkosár, takaró, martüigale. A rendes
alapozzák (1. Alajozás), majd pedig valamivel szerszámot, kantárt, bandaget, ostort nem lehet
sűrűbb festékkel egyszer, esetleg kétszer bekenik, a ló terhébe betudni. A nyereg azonban be
minden egyes mázolás után a festéket száradá tudandó. A ló, hacsak lovasengedményt nem él
sakor habkővel lecsiszolják, végre kellő sűrű vez, a programmon szereplőnél kisebb terhet
ségű festékkel a végső, felső festékréteggel látják nem vihet. Nagyobb terhet szabad vinnie, de ez a
el. Néha még a bemázolt fa felületét fodrozzák M.-nál nyilvános közzététel végett bejelentendő.
33*
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A M. a mázsaházban a hivatalos mázsáló által
történik. Az ügetőversenyen, ahol a súly kevésbbé
fontos, a M. csak abból a szempontból történik,
hogy vájjon minden hajtónak megvan-e az előirt
80 kiló terhe. Ennél kevesebb nem lehet, de a
többletet itt bejelenteni nem kell.
Mázsáló, a lóversenyeknek egyik hivatalos funk
cionáriusa. Ő tartozik a versenyekben résztvevő
lovak lovasait lemázsálni (1. Mazsolás) és vissza
mázsálni (1. Visszamázsálás). A M. kötelessége
továbbá a kimázsált lovaknak a hivatalos programmon nyert számait a nyilvános jelzőtáb
lákra felhuzatni. A kimázsált lovak jegyzékét,
a lovasok névjegyzékével ellátva, tartozik a cél
bírónak, az indítónak és a totalizatőr vezetőjé
nek haladéktalanul kézbesíttetni. Túlterheket,
nyerőnek vagy vezetőlónak való kijelentést, szín
változásokat szintén közzé kell tennie. A visszamázsálásnál az előírt tehernél egy kilóval töb
bet kell a mérlegre tennie, annak megerősíté
sére, hogy a ló nem vitt nagyobb terhet. Vissza
mázsálás után ő tartozik az ccall right»-et jelző
gömböt felvonatni és a totalizatőr vezetőjével
tudatai, hogy a nyeremények kifizetése meg
kezdhető.
Mazsola, mazola v. malozsa (n5v., rosina, uva
passa, passula), a bortermő szőllő déli s egymagú
v. egész magvatlan fajtájának a termése meg
aszalódva. A mi gömbölyű ós nógymagú szöllőnk
M.-nak nem jó, mert megszáradva alig van va
lami húsa, inkább csupa bőr és kemény mag. A
M.-nak való szőllőfürtöt a tövön hagyják, a nap
melege ott aszalja meg, legfeljebb azt a szőllőlevelet szaggatják le, amely a fürtöt eltakarja.
Szokás a szőllőfürt nyelét az aszalás kezdetén
félig eltörni. A M. nagyszemü és aprószemű. A
nagy8zemü M. (ném. Zibeben, Rosinen, passula
maior) nagy és hosszas szőllöből való. A legjobb
fajta a fürtös M., azután a szmirnai, a szültanina vagy damascena (damaszkusi), kevésbbé
jó fajta a fekete v. számoszi v. muskatdla. Az
aprószemű M.-t 1. Apró szöllö.
Mazsolabor, mazsolaszőllőből víz vagy silá
nyabb bor segélyével készített bor. Az 1908:
XLVII. t.-c. a mazsolaszöllőnek borkészítéshez
vagy javításhoz való használatát tiltja.
Mazsolatengeri, másként cukor- v. csemege
tengeri, cukros tengerifajta, mely tejes korában
kedvelt csemegéül szolgál. A M.-t az jellemzi,
hogy szemei érett állapotban ráncosak. Sokféle
változata van; ismertebbek: Dolly Dutton, Min
nesota, Ewergreen, Blac Mexican stb.; színre
nézve fehér, sárga, piros és kék szemű M. van,
ez utóbbi nálunk legtovább marad tejes.
Maznlipatam (Macslipattan), Kisztna britindiai disztriktus fővárosa, 400,000 lak., akik
pamutszöveteket és indigót nagy mennyiségben
exportálnak. M. 2 részből áll •" ezek Macslipatnam és Macslibandar, vagy egyszerűen Bandar.
1765 óta angol birtok.
Mazur, nép, 1. Mazurok.
Mazuranic (égted: mazsuranics), 1. Iván, horvát
költő ós államférfiú, szül. Noviban 1814 aug. 11.,
ínegh. Zágrábban 1890 aug. 5. Gimnáziumba
Fiúméban ós Szombathelyen járt. A magyar
nyelvet oly tökéletesen elsajátította, hogy ma
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gyar költeményeket is irt. 1841-ben ügyvéd lett s
Karlovácon telepedett le. 1848-ban mint horvát
képviselő kiadta a Hrvati Magjarom (A horvá
tok a magyarokhoz) című politikai röpiratát,
melyben a horvátok politikai törekvéseit ismer
tette s a testvéries megegyezést propagálta.
1850-ben állami szolgálatba lépett, 1854. föügvész, 1860. a horvát helytartótanács elnöke,
1861—1865-ig horvát kancellár, 1873. az ellen
zéki nemzeti ós a magyarbarát unionista párt
kibékülése után horvát bán lett, mely méltóság
ról 1880. mondott le. 1846-ben megindította az
Iskra című szépirodalmi almanachot. Ebben jelentmeg először M. egyetlen nagyobb műve, amely
a horvát irodalom egyik legbecsesebb alkotása.
Címe: SmrtSmail-age Cengijica,müeposz öt ének
ben (magyarra Margalits Ede fordította: Csengics Izmail aga halála, Budapest 1896). Kiváló
müve még a Gundulic (1. o.) Osman című eposzá
ból hiányzó két ének mesteri pótlása. Említésre
méltó munkája Njemacko-ilirski slovar (Németillir szótár), melyet Uzarevic közreműködésével
adott ki (Zágráb 1842).
2. M., Vladimir, horvát író, M. 1. fia, szül.
Karlovácon 1845 okt. 16. Horvát jogtörténeti
tanulmányai Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rjecnik (Adalékok a horvát jogtörténeti szó
tárhoz) a délszláv akadémia kiadásában jelennek
meg (eddig 4 köt.). Gróf Iván cím alatt drámát
írt, melyet a horvát Matica adott ki (Zágráb 1883).
Összegyűjtötte és életrajzzal ellátva kiadta atyja
összes költeményeit (u. o. 1895). 1908 óta a báni
tábla elnöke.
Mazurek, 1. Mazurka.
Mazuria, a poroszországi Kelet-Porosz tarto
mány (Ostpreussen) délkeleti része, amelyet a
mazurok (1. o.) laknak. Tágabb értelemben a
Kelet-Porosz tartomány egész déli, tavakkal bo
rított részét értjük e néven, tehát Neidenburg,
Ortelsburg, Johannisburg, Lyck, Marggrabowa
(Oletzko), Lötzen, Sensburg, Allenstein és Osto
rodé kerületeket. Szorosabb értelemben csak a
nagy Spirding-tó környékét nevezik igy. Ez a
terület az ószaknémet tó-hátság (Seenplatte) egy
darabja. A tó-hátság Dániából kiindulva, Német
ország északi részén nyúlik yégig, körülkerítve
a Balti-tengert s még Oroszországban is folyta
tódik egy darabig. A geológiai pleisztocén v. diluviális korban a skandináviai jégtakaró messze
lenyúlt dél felé. Visszahúzódása közben sokáig
volt itt a széle s temérdek moréna maradt a nyo
mán. A morénak közé foglalt tavak rengeteg
nagy száma jellemzi a vidéket. Hullámos halpmvidék, elég rossz termőföldje van, durva, éles ho
mok, rendetlenül beleszórt nagy kövekkel, a hal
mok közt pedig tavak vagy mocsarak foglalnak
helyet, a legzílrzavarosabb összevisszaságban.
Hindenburg német hadvezér ide, a mazuriai ta
vak közé szorította be 1914 augusztus havában
a támadó orosz sereget, amely háromnapos öl
döklő csatában (aug. 25—27.) rettenetes veresé
get szenvedett. Az oroszok csak foglyokban mint
egy 100,000 embert, azonkívül tömérdek ágyút,
lövőszert stb. vesztettek es kénytelenek voltak
Kelet-Poroszországból kitakarodni. Mikor később
újra betörtek, megismétlődött szörnyű vereségük;
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a kilenc napig (1915 fobr. 7—15.) tartó, ú. n.
mazuriai téli csatában, amelyben a németek
zsákmánya 100,000-néI több fogoly, 300-nál több
ágyú, rengeteg mennyiségű lövő- és élelmiszer
stb. volt. (L. Világháború). V. ö. Toppén, Geseh.
Masurieus (Danzig 1870); Hensel, Masurien (Königsbarg 1912).
Mazuriai csatornák, hajózható csatornák a
Mazuriai tavak közt. A fővonal hossza 86 '4 km.,
két mellékága pedig 43, ill. 198 km. hosszú. Hajó
forgalma tűzi- és épületfára szorítkozik legin
kább. 1908-ban kezdték meg a Pristanien-Allenburgi 50 km. hosszú csatorna építését, amely a
Mauer-tavat az Allé folyóval köti össze.
Mazuriai tavak, 1. Mazuria.
Mazurka (mazurek), lengyel nemzeti tánc «/4
ütemben. Jellemzők benne a pontozott nyolcad
hangjegyek, és a második negyed után fellépő
cezúrák: »/4 | _|

I

I j [^

I '

I |

Záróhangzata is a második negyedre kerül: ,•, jj
Mazurok. Az egykori Mazoviának megosztott
porosz és orosz területén élő sajátos tájszólásö
lengyel népe. Ös;zos számuk 1 milliónál nagyobb.
Nagyobb részük orosz alattvaló Plock, Lomzsa és
Szuvalki kormányzóságok területén, Poroszor
szágban Johannisburg, Ortolsburg vidékén. Túlnyomólag evangélikus hitűek, kiket a katolikus
mazurok és a szomszéd lengyelek gromadki csúf
néven ismernek. V. ö. Zweck, Die Masuren (Stutt
gart 1900).
Mázy Émgelbert, pedagógus, szül. Bakonypéterden (Veszprém vm.) 1865 nov. 12. Mint bencés
tanár 1889—99-ig a pannonhalmi tanárképzőben
pedagógiát ós filozófiát tanított, 1899—1906-ig
gimn. igazgató volt Kőszegen, 1907 óta pedig a
kassai tankerület főigazgatója. Főbb munkái:
Paedagogiai alapfogalmak (Bpest 1893); Szer
zetes szellem (Győr 1894); Általános paedagogia
(u. o. 1895).
Mazzara del Valló, Mazzara járás székhelye
Trapani szicíliai tartományban, a Mazzara torkolatánál a Földközi-tenger partján, vasút mellett,
(toio) 24,865 lak., erősség romjaival, magas falak
kal, nagy székesegyházzal és élénk forgalmú ki
kötővel. 956-ban a görögök, 1075. a normannok
győztek itt a szaracénok felett.
Mazzarino, város Caltanisseta szicíliai tarto
mányban, (1910) 15,920 lak., erősséggel, közelé
ben kénbányával.
Mazzini, Giuseppe, olasz szabadsághős, szül.
Genovában 1805 jún. 22., megh. Pisában 1872
mára 10. Mint ügyvéd működött szülővárosában
és egymásután két radikális lapját tiltották be.
1830-ban fogságot is szenvedett, mint a karbonárik szövetségének tagja. Ezután Marseillebe
ment s itt alapította meg az Ifjú-Olaszország
(La giovine Itália) szövetségét, melynek célja
Itália államainak egy köztársaságban való egye
sítése volt. Miután Genfből irányított két össze
esküvése nem sikerült, Szárdiniában halálra ítél
ték ós Svájcból is kiutasították. Hosszas bolyon
gás után 1842. Londonban telepedett le s innen
intézte Itália felszabadításának és egyesítésének
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munkáját. Az 18Í8 márc. 18-iki felkelés hirére
Milanóban termett. Itt lapot indított és politikai
klubot szervezett, de már augusztusban el kellett
hagynia a várost. Ezután Garibaldi légiójában
harcolt, majd Firenzébe sietett, honnan a nagy
herceg elmenekült. Innea 1849 márc. Rómába
ment, hol Saffi és Armellini triumvir társaival
az új köztársaság élére állott. Ő vezette Róma
védelmét a franciák ellen, majd annak eleste
után 1849 aug. Svájcba, innen pedig Londonba
menekült. Itt Kossuth Lajos-sál, Ledru-Bollinnel és Rage-vA egy európai szövetséget kötött
az elnyomott népek felszabadítására. Az 1853-iki
milanói és az 1857-iki genovai összeesküvések
nek ő volt az értelmi szerzője. 1859-ben helyte
lenítette II. Viktor Emánuelnek III. Napóleonnal
való .szövetkezését s e kérdésben Kossuth Lajos
sal is meghasonlott. Garibaldi szicíliai expedíció
ját ellenben támogatta, sőt Róma és Velence
megtámadására is ösztönözte. Mikor az olasz kor
mány Garibaldit Aspromonte mellett elfogatta,
M. nyiltan szakított az olasz királysággal és
1867. nem fogadta el olasz képviselővé történt
megválasztatását. Ezután többnyire külföldön ólt
s csak néhány héttel halála előtt tért vissza titok
ban Pisába. Halála után nemzeti hőssé nyilvání
tották s Genovában és Rómában szobrot emel
tek emlékének. M. az ábrándos, makacs, az esz
közökben nem válogatós forradalmárok legjelleg
zetesebb képviselője volt és állandó réme az ab
szolút kormányoknak. Összes iratai: Scritti editi
ed inediti cimen jelentek meg (Milano—Roma
1861—91, 18 köt.). Életrajzát megírták Mario
(Milano 1885), Oxilia (Firenze 1902), Donaver
(u. o. 1903), Luzio (Milano 1905). M.-nek a ma
gyar emigrációval való összeköttetésére nézve
1. Kossuth L: Irataim az emigrációból IV. köt.
és Pulszky Ferenc: Életem és korom I. köt.
Mazzo a. m. 50 drb., a török ill. speciálisan a
konstantinápolyi kereskedelemben használatos
darabmérték.
MazzoccMo (ol., ejtsd: madzokkio), hajfonat és
annak hüvelye szövetből, melyet a XV. és XVI.
sz.-beli középolaszországiak viseltek, úgy hogy
a fövegük egyik oldalán a hüvely, a másikán a
kötőszalag lógott le.
Mazzola (Mazzuola), Franeesco, olasz festő,
1. Parmeggianino.
Mazzolino (másk. MazzoliniMleqSk. Mazzoli),
Lodovico, aferrarai iskolához tartozó olasz festő,
szül. 1478. Ferrarában, megh. 1528. u. o. Lorenzo
Costa tanítványa volt Bolognában, fejlődésére
azonban hatással volt Ercole de' Roberti és Boccaccino is. Többnyire kisméretű képeket festett.
Főművei: három osztatú oltárkép középen Ma
donnával és a gyermek Jézussal a berlini Kaiser
Friedrich-Museumban (1509), Szent család a mün
cheni régi Pinakothekában (1516), Jézus szüle
tése a firenzei Uffizi-képtárban. A budapesti Szép
művészeti múzeumban lévő Pálffy-gyüjteményben Krisztust Pilátus előtt ábrázoló képe függ
(75. sz.).
Mazzoni (ejtsd: madzőni), Guido, olasz költő és
tudós, szül. Firenzében 1859 jún. 12., a firenzei
Istituto di Studi superiori olasz irodalomtanárat
az Aecademia della Crusca titkára. Főbb müvei:
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Poesie (1882—83—86—90, 1904); In Biblioteca
(1882); Tra libri e carte (1887); Avviamento allo
studio critico delle lettere italiane (1891); Le odi
e il Giomo di Parini (1897); Discorso sulla Dí
vnia Commedia (1910); Glorie e memorie dell'arte
e della civiltá d'Itaíia (1905); Cinquanta epigrammi (1910); La Tripolitania (1912).
Mazzuola, Francesco, olasz festő, 1. Parmeggianino.
M. B., a medicináé baccalaureus rövidítése.
Ez a fok a legalsóbb az angol orvosi fakultásban.
(Bachélor of medicine). Ugyané két betűvel rö
vidítik a musicae baccalauretcs címet is az an
golok.
M. B. v. M. v. B., növénynevek mellett Marscháll von Bieberstein Friedrich Augnst báró (1.
Bieberstein) nevének rövidítése.
Mbeszi, folyó Afrikában, 1. Kingani.
Mboniu, az Vette (1. o.) mellékfolyója.
Mbongo, az Afrika belsejében élő törpe népek
egyike.
Mbosszi, afrikai folyó, 1. Áliina.
Mbris (Mbrise, Ambriz), parti folyó Angola
afrikai portugál gyarmatban; sok a sellője.
MC és MM, Bethlen Gábor pénzein a. m. MedgyesM. C, Észak-Amerikában a. m. Member of
Congress, a kongresszus tagja; a kereskedelem
ben a mio conto (számlám) rövidítése.
Mc, a gael mac (flu) rövidítése, 1. Mac.
Me Cr., latin áUatnevek után Mac Grady John
angol zoológus nevének rövidítése.
Mcenszk, az ugyanilyen nevű járás székhelye
Orel orosz kormányzóságban a Szusa és vasút
mellett, mintegy 20,000 lak., tégla-, üveg-, do
hánygyártással ; gabona-, len- és sókereskedéssel.
Mehet, transzkaukázusi falu a tifliszi kormány
zóságban, az Aragvának a Kúrába önilésénél.
Hajdan virágzó város volt, a IV. sz.-tól az V. sz.
végéig itt volt a georgiai királyok székhelye. M.
közelében vannak Annazisz (Harmozika) romjai
s nem messze a szamtavrai sirok, ahol 1871.
nevezetes prehisztorikus leleteket ástak ki.
n c h x , latin növénynév után Micliaux Andró
francia botanikus (17-46—1802), valamint fia, Michaux A. P. nevének rövidítése.
Mc Keesport, város, 1. Mac Keesport.
M. ». a. m. Medicináé Doctor: orvosdoktor.
Md, hivatalos rövidítése az északamerikai
Maryland állam nevének.
m. d. (olasz), a zenében manó destra (jobb
kéz) rövidítése.
m. d. a., orvosi recepteken rövidítése e három
szónak : misce, detur, signetur, t. i. keverd össze,
csomagold vagy tedd vagy add és jelezd. E három
betű. nem mindig közvetlenül áll egymás mellett,
hanem más rendelkezések is fordulhatnak elő
közbeiktatva; pl. M. D. in vitro S. vagy M. D. in
chartis ceratis S. stb.
Me (meh), régebbi pénzegység Japánban, 4919
fillér értékben.
Me., az észak-amerikai Maine állam nevének
hivatalos rövidítése.
Mea c n l p a (lat.) a. m. az én hibám.
Meadville (ejtsd: midvüi), Crawford county fő
városa Pennsylvania észak-amerikai államban,
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(1910) 12,780 lak., a methodista Alleghany college
székhelye, vasipar, gépgyártás.
Meander, 1. Maeander és a la grecque.
Mearim, folyó Brazilia ÉK.-i részében; a Serra
do Negróban ered és a Sao Marcos-öbölbe öm
lik. 300 km.-nyire hajózható.
Mearns, skót county, 1. Kincardine.
Meashow, 1. Pomona (sziget).
Meat (ang., ejtsd: mit) a. m. táplálék, eledel,
hús; rost M., pecsenye; biscuit M., húskótszersült; sweet M; becsinált; preserved M., hús
konzerv.
Meath (East-M., ejtsd: íszt mit), county Leinster
ir tartományban, Louth, Monaghan, Cavan, Westmeath, King, Kildare, Dublin és az Ir-tenger
közt, 2347 km2 ter., (1911) 64,920 lak. Felülete sík,
Ny.-i része azonban dombos. Fővárosa Trim.
Meatus acusticus (lat.) a. ni. hallójárat v.
hangvezeték; lehet m. a. externus (külső) vagy
internus (belső). A külsőt m. auditorius-nsk is
nevezik. L. Fül.
Meaux (ejtsd: mó), város, M. járás székhelye
Seine-et-Marne francia départementban, a Marne
és vasút mellett, (1911) 13,600 lak., vasöntés, pa
mutfonás és szövés; a környék sajtkereskedel
mének (fromage de Brie) középpontja. Székes
egyházában van Bossuet püspök (1681—1704)
síremléke. M. az ókori Jatinum, majd Meldorum.
1572-ben a protestánsok itt erős üldözésnek
voltak kitéve. 1790-ig a Brie champenoise fő
városa volt. 1870 szept. 15—19-ig a porosz király
főhadiszállása volt.
Mecarino, olasz festő, 1. Beccafumi.
Mecénás, 1. Maecenas.
Mecencani, adók. és pk. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban, (1910) 384 szerb lak., postahivatal,
u. t. Majur.
Méchain (ejtsd: mésen). Pierre Fmngois André,
francia csillagász, szül. Laonban 1744 aug. 16.,
megh. Castellan de la Planában 1801 szept. 20.
1772-ben csillagász a tengerészeti térképtárban
Versaillesban, 1782. a tudományos akadémia
tagja, a Bureau des Longitudes tagja, majd
csillagász a párisi obszervatóriumon. M. részt
vett a nagy francia fokmérésben, mely a métermérték megállapítása coljából történt. B méré
sek eredményei a következő munkában foglaltat
nak : Base du systeme métrique décimale ou niesure de l'arc du méridien compris entro les paralleles de Dunkerque et de Barcelone, exécutée
en 1792 ot années suivantes par Méchain et Delambre (Paris 1806—10). M. tizenegy új üstököst
fedezett fel.
Mechanika (gör.), a mozgásról és az egyen
súlyról szóló tudomány. Kendosen kinematikára,
sztatikára és dinamikára osztják fol. A kinema
tika csak a mozgás leírására, törvényeinek
megállapítására szorítkozik, de a mozgás okai
val, az erőkkel nem foglalkozik. A sztatika az
erők egyensúlyának feltételeit vizsgálja. Anyagi
rendszerre ható erők egyensúlyának meghatáro
zása a virtuális (lehetséges) elmozdulások elve
segítségével történhetik. Ha anyagi rendszer
bármilyen erőknek és feltételeknek van alá
vetve, akkor minden elmozdulás, mely e felté
teleknek megfelel, virtuális elmozdulás. Az en:
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lltett elv azt fejezi ki, hogy anyagi rendszer
csak akkor van egyensúlyi helyzetben, ha ebből
való bármely végtelen kis virtuális elmozdulás
közben az összes erők munkája zérus. A dina
mika a mozgásokkal, mint az erők okozataival
foglalkozik. Alapját képezik a Newtontól felállí
tott mozgási törvények (1. o.), melyekhez még
az energia megmaradása elvét lehet csatolni
(1. Energia). Ezen alapelvekből a felsőbb menynyiségtan segélyével a M. egész rendszere meg
szerkeszthető ; egyebek közt egyes általános té
teleket állapítottak meg, mint pl. a súlypont moz
gásáról, a legkisebb kényszerről szólót, a D'Alembert és Hamilton-féle elvet stb. A D'Alembert
elve a dinamikai problémákat sztatikaiakra ve
zeti vissza. Lagrange egyszerűbb fogalmazásá
ban az elv igy fejezhető ki: Minden mozgó
pont- vagy testrendszerben a közölt erők és az
ellenkező értelemben vett eredő erők egyensúly
ban vannak, ha a rendszer szerkezetére tekin
tettol vagyunk. Lagrange ezt az elvet összekap
csolta a virtuális sebességek elvével és általános
differenciál-egyenletre jutott, mely szerinte bár
mely testrendszer mozgásának vizsgálatára al
kalmas. Hamilton ezen egyenleteket szoros kap
csolatba hozta az elsőrendű parciális differenciál
egyenletekkel. A M. fejlődését illetőleg 1. Fizika
(története). A M.-t magyarul erömütannak nevez
ték ; ezt a nevet most nem igen használják. A
matematikai tárgyalású M.-t analitikai M.-nak
nevezik, ellentétben az elemi és alkalmazott
M.-val.
Irodalom. Lagrange, Mécanique analytique. A legújabb
kiadás Darbouxtól 1888—89. (Német fordítása H. Servustol, Berlin 1887;; Jacobi, Vorlesungen über Dynamik (Ber
lin 186G; Kirchhoff, Vorlesungen über Mathematische
Physik. Mechanik, 4. kiad. Leipzig 1897; Scheíl, Theorie
der Bewegung u. Kriifte, Leipzig, 2. kiad. 1879—80;
Thomson and Tait, Treatise of Naturale Phüosophy, Cam
bridge 1879—83; Ritter, Lehrbuch d. analytischen Mecha
nik, Leipzig, 3. kiad. 1898; Hertz, Die Prinzipien d. Mecha
nik, Leipzig 1894; Mach, Die Mechanik in ihrer Entwickelung, Leipzig, 5. kiad. 190*: Boltzmann, Vorlesungen
über die Principe d. Mechanik, Leipzig 1897—1904;
Lorenz, Lehrbuch d. Technischen Physik, 1. k. Technische
Mechanik, München 1908.

Mechanikai erózió, 1. Erózió.
Mechanikai fény-egyenérték, az energia azon
mennyisége, mely 1 cm2-nyi területen másod
percenként fénylő sugárzás alakjában áthatol,
ha az 1 cm.-nyi távolságban levő fényforrás
erőssége egységnyi. Ez a fényforrás természeté
vel változik és a Hefner-Alteneck-féle lámpára
vonatkozólag 0'00194 gramm kalória, v. 81,000
Brg (Angström szerint). A Hefner-lámpa látható
energiája az összes kibocsátott energiájának nem
egészen egy százaléka.
Mechanikai hatványok v. egyszerű gépek:
az emeltyű v. emelő (1. o.), csiga (1. o.), tengely
kerék (1. o.), lejtő (1. o.), ék (1. o.) és csavar (1. o.).
Mechanikai hőegyenérték, 1. Hőelmélet.
Mechanikai hőelmélet, 1. Hőelmélet.
Mechanikai iparmütan, 1. Iparmütan.
Mechanikai sejtek (n»v.), 1. Mechanikai szö
vetek.
Mechanikai szövetek (nSv.). Azoknak a szö
veteknek összefoglaló neve, melyek a növények
szilárdítását végzik és igy az egyes növényi ré
szeket a nyomás-, szakítás-, húzással szemben
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ellenállóvá teszik. A mechanikai szövetekben
az említett célnak megfelelően módosult sejtek,
a steréidák vagy mechanikai sejtek vannak,
melyek vastag falúak, gyakran eifáscdottak és
együttesen adják a M.-et vagy stercomát. A
M.-hez tartozik pl. a koüenchima, szklerenchrma,
a libriformsejtek és háncsrostok.
Mechanikus, 1. műszerész, azaz mérnöki és
fizikai műszerek készítője; 2. mechanikai, a
mechanikára vonatkozó, mozgási; 3. gépies,
megfontolás vagy eszmélet nélkül való.
Mechanikus hangszerek azok az automatikus
szerkezettel v. forgatóval ellátott hangszerek,
melyeknél az emberi kezek helyett forgó szeges
hengerek, gyantázott kerekek, vagy kilyukasz
tott korongok, lemezek szólaltatnak meg húro
kat, sípokat, acélpálcákat, harangokat, üveghen
gereket, fapálcikákat stb. Az ókor és a középkor
nem ismer ilyen M.-et. Csak a XVII. sz.-ban kezd
két jezsuita szerzetes — Kircher és Schott —
zenélőórákkal kísérletezni A M. fénykora a
XVIII. sz. vége. Legismertebb típusai: az achordion (Oeckelen C. találmánya), az akukryptophon
(Wheatstone Ch. londoni mechanikus gyártmánya
1822 ; egykorú leírások szerint a nagy zenekar
valamennyi hangszerének színezetét egyesítette);
az antiphonel (Debain, Paris 1846; harmóniumra
v. orgonára szerelhető szekrényalakú szerkezet,
melynek kinyúló emelőkarjai mintegy az emberi
ujjakat pótolták); az apollonikon (a Plight és
Eobson cég 24' magas, 10,000 £ értékű gyárt
mánya 1900 síppal, 46 regiszterrel, mely találóan
utánozza a legerősebb fúvózenekar összes dina
mikai árnyalatát); azaulodion (Kaufmann drezdai
mechanikus találmánya); a bellonion (ebben a
fúvóhangszereken kívül dobok is peregtek); a
chordaulodion, a celestina,_ a fuvolaóra (amelyen
a forgó henger szögecsei ajaksipok ventiljeit nyi
togatják) ; a hamaton, a hárfaóra, a komponium.
az orchestrion, a salpignion, a szimfónion (a
három utóbbi Kaufmann (1. o.) találmánya); a
panharmonikon (MaM találmánya 1807., a forgó
korong fúvó és ütőhangszereket működtetett;
Beethoven is írt róla); a psalmmelodikon, a
salpinorganon stb. stb. Ide sorolhatók még a kol
dusok forgólantjai, a kintornák, slpládák, játszó
órák és a különféle zenélő dobozok.
Mechanikus kúra, 1. Medikomeclmnikus kúraMechanikus üledékek (geoi). Minden folyó- v.
állóvízben lebegő legfinomabb mechanikus kőzet
törmelék előbb-utóbb leülepedik és réteget alkot.
Igy keletkezik sokféle folyóvízi, tavi és tengeri
üledékes kőzet.
Mechanisztikus világnézet, a sző szoros ér
telmében az a felfogás, hogy csak anyagi testek
vannak, melyek a mechanika törvényei szerint
mozognak és munkát végeznek. Ellentéte a tele
ologikus világnézet, mely szerint, ami történik,
célok végett történik, tehát célok mozgatják a
testeket. A M. szerint minden mechanikusan mű
ködő okokból történik, az ellentétes fölfogás sze
rint a célok az igazi ható okok. A természettudo
mányok a természetmagyarázat tényleges mun
kájában célokat nem vehetnek tekintetbe, mert
ezek működési módjáról, erejéről semmiféle fo
galmuk nem lehet; azért minden igazi természet
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magyarázat mechanisztikus. Leibniz és utána a templomot Rubens csodás halászata, a Szt. János
XIX. sz.-ban Lotze az ollentétek kiegyenlítése templomot pedig a napkeleti bölcsek hódolata
végett azt az elvet hirdotik, hogy minden a vilá díszíti. A vásárcsarnok előtti nagy téren áll Osz
gon mechanikus okokból történik, de ideális célok trák Margit szobra. Egyéb jelentékenyebb épület
végett A M. egyébként szorítkozhatik az anyagi még a városháza és az érseki palota. M. eredetét
természet magyarázatára ; de ha a szellemet is azon kolostornak köszönheti, amelyet Szt. Roa maga körébe vonja, akkor következetes mate muald alapított, aki 775. itt martir-halált szen
rializmussá válik. Descartes pl. a fizikában vedett. A normannoktól elpusztított várost Notmechanista, a lélektanban spiritualista; Holbach ger lüttichi püspök látta el falakkal. A XIV. sz.báró minden téren mechanista, tehát következe ban a Németalföldek egyik legiparosabb városa
tes materialista. Újabban a természettudományok volt. Bátor Károly 1473. itt egy főtörvényszéket
terén is, főleg a biológiában nézetek nyilvánul alapított. 1493-ban Osztrák Margit ide tette át szék
nak, melyek a M.-t az anyagi jelenségek magyará helyét. II. Fülöp érseki székhellyé tette. 174G.,
zatára is elégtelennek tartják; ezek célirányos, 1792. és 1794. a franciák foglalták el, akik 1804.
célratörő erők (Zielstrebige Krafte) fölvételét is erődítményeit is lerombolták. 1914 szept. 29. a
szükségesnek tekintik, pl. HLeinke, a botanikus és németek foglalták el a várost. L. Világháború.
mások.
Mechelni tyúk (malinesi tyúk, Goucou de
Mechanizmus (gör.) a. m. gépezet (1. o.). A Malines; 1. az ábrát), kiváló hús- és haszon-tyúk,
hangszereknél általában azoknak játókberende- mely Belgiumban, kivált a brüsszeli piacon, Holzé3e. Ilyen M. a fúvóhangszerek billentyűzete,
a zongoraszerü hangszerek sokféle kalapácsrendszere, valamint az orgonaregiszterek be
rendezése. L. Ventümechanizmiis, Zongora és
OrgonaMechanoterápia (gör.), a mechanikai erő föl
használása a gyógyítás céljaira. L. Massage és
Gryógytornázás.
Mechanurgia (gör.), a nem véres sebészi mű
fogásokról szóló tan; ide tartozik: a flcamodások
beigazítása, kizárt sérvek visszahelyezése, merev
izületek mozgósítása stb.
Mechelin, Leo, finn államférfin, szül. Fredrikshamnban 1839 nov. 24., niegh. Helsingsforsban
1914 jan. 25. Tanulmányai végeztével közigazga
tási szolgálatba lépett, majd Í874. a helsingforsi
egyetemen jogtanár lett. 1872 óta a tartományi
gyűlés tagja, 1882 óta szenátor s a pénzügyi osz
tályfőnökevolt. 1890. Finnországautonómiájáért
folytatott publicisztikai tevékenysége miatt sze
nátori méltóságáról le kellett mondania. 1899 óta
mint a svédbarát finn ellenzék vezére fejtett ki
nagy politikai tevékenységet, amiért 1903. — a
diktatúrának Finnországban való életbeléptetése
kor — száműzték s csak a következő óv végén
Mechelni kendermagos tyúk.
térhetett vissza hazájába. 1905 végén, a finn
autonómia helyreállítása után miniszterelnökké, landiában és Észak-Franciaországban igen kere
a szenátus közigazgatási osztályának helyettes sett árú, mert húsa fehér s igen jó ízű. Valószí
főnökévé) nevezték ki, mely állásáról 1908. le nűleg a kendermagos kokhinnak származéka.
mondott. Nevezetesebb művei: Das Staatsrecht A kakas súlya 45—5 kg., a jércéé 3—4 kg.
des Grossfürstentums Finnland (Freiburg i. Br. Utóbbi 8—9 hónapon át szorgalmasan tojik. Sár
1889); Précis du droit public du Grand-Duché de gás színű tojásai 60—70 gr.-ot nyomnak. Csibéi
Finlande (Berlin 1886), továbbá a Finnország a gyorsan nőnek.
XIX. században c. műve, moly svéd, francia,
Mecherino (Mecarino), olasz festő, 1. Beccaangol és orosz nyelven is megjelent.
fumi.
Mechernich, falu Aachen porosz kerületben,
Mecheln (franc. Malines, fiam. Mecliélen),
város és érseki (Belgium prímása) székhely (1910) 3358 lak., igen jelentékeny ólom-, továbbá
Antwerpen belga tartományban, a Dyle és vasutak réz- és vasércbányákkal.
mellett, termékeny síkon, (1912) 59,735 lak., csipke
Mechitaristák, hittérítéssel és tanítással fog
készítéssel, kalap-, szőnyeg-, bútorgyártással, lalkozó örmény katolikus szerzetesek. Mechitar
kender- és lenszövéssel; rózolvasztókkal; azon (Vigasztaló) da Petro (szül. Sebasteban, Örmény
kívül M. a királyi vasúti művek középpontja. országban 1676 február 7., megh. Velencében
A legkiválóbb épülete a Szt, Romuald-székes- 1749 ápr. 27.) örmény katolikus laikus alapította
egyház, amelynek legnagyobb része a XV. sz.-ból 1701. s XI. Kelemen 1712. megerősítette a ren
való; tornya 97 m. magas; a szentély körül 4 det. Mechitar 1703. Moreában, majd 1717. a ve
érseki mauzóleum, azonkívül szép festmények lencei szenátus által nekik adományozott San
(köztük Van DyckfrM is) láthatók. A Notre Dame Lazzaro szigetén telepítette le társulatát az általa

Mechow

-

521

alapított s ma is fennálló kolostorban. A M.-nak
saját rítusuk van s az istentiszteletnél az örmény
nyelvet használják. 1810 óta Bécsben is megtele
pedtek, hol szintén van könyvnyomdájuk. Sanlazzarói kolostoruk könyvtára a keleti kéziratok
tekintetében leggazdagabb egész Európában. A
velencei és bécsi társházon kívül még 14 helyen
van testvéregyesületük, köztük Münchenben is.
Velencei és bécsi főapátjuk egyúttal érseki méltó
ságot és címet visel.
Mechow, Alexander von, német Afrika-kutató,
szül. Laubanbanl831 dec. 9. Résztvett az 1866-iki
ós az 1870—71-ilri háborúkban, Wörth mellett
súlyosan megsebesült. 1874-ben kilépve a hadse
regből, részt vett a Loango-expedicióban; 1878—
1881. maga vezetett expedíciót Angolába, mely
a Kuango partján egész Kingunsiig jutott. Kuta
tásai főbb eredményeit feldolgozta a Karte der
Kuango-Expedition (Berlin 1884) c. térképgyűj
teményben.
Mechulle (héber), a tolvajnyelv kifejezése, azt
jelenti: tönkrement.
Mechwart András (belecskai), gépészmérnök,
szül. Schweinfurtban 1834., megh. Budapesten
1007 jún 14. Műegyetemi tanulmányait Augsburgban elvégezvén, Budapestre jött, ahol Ganz
Ábrahám vasgyárában kapott állást. Ganz ha
lála után M. és igazgatótársa Eichleiter társu
latot szerveztek, mely a gyárat az örökösöktől
átvette. M. működésével csakhamar föllendítette
a gyárat. A malomipar terén a korszakot alkotó
M.-féle hengerszék (1. Hengerszék) feltalálása,
a pesti vaggon-gyár átvétele, majd külön elektro
technikai gyártelep létesítése voltak a gyár fej
lesztésének főbb fázisai, melyekkel M. a gyárat
s termékeit világhírűvé tette. Számos kitünte
tésben volt része. 1897-ben az Akadémia az első
Wahrmann-féle aranyéremmel tüntette ki; 1899.
megkapta a magyar nemességet belecskai elő
névvel. 1913-ban Budapesten szobrot állítottak
emlékének.
Meciltim, istentiszteletek alkalmával használt
réztányérszerű ó-hóber ütőhangszer.
Meokel, Klemens Wilhelm Jacob, német ka
tonai író, szül. Kölnben 1842 mára 28., megh.
Grosslichterfeldeben 1906 júl. 5. Résztvett az
1866-iki és az 1870—71-iki hadjáratokban, az
után a nagy vezérkar tagja volt 1876—82-ig.
Mint alezredes Japánba ment és ott 1885—88-ig
teljesen újjászervezte a japáni hadsereget. Ez
után visszament a vezérkarba és a katonai aka
démia tanára is volt. Nevezetes katonai munkái:
Anleitung zum Kriegsspiel (Berlin 1875, új át
dolgozása Mjnatten bárótól 1903); Allgemeine
Lehre von der Truppenführung ím Pelde (1890,
3. kiad.); Grundriss der Taktik (1897, 4. kiad.).
Mecklenburg, a Keleti-tenger mellett, az egy
kori alsószász kerületben fekvő németországi vi
dék Pomeránia, Brandenburg, Hannover, Schleswig-Holstein porosz tartományok és Lübeck terü
letek közt 16,091 km2 területtel. M.-Sehwerin és
M.-Strelitz nagyhercegségekre oszlik.
I. M.-Sehwerin, a Németbirodalom tagja, 13,127
km2 teriilettel. 161 km. hosszú tengerparti ré
szének legnagyobb, bemélyedései a Trave-torkolat, a Wismari-öböl Poel-szigettel, a Warnow-
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torkolat a rostocki kikötővel. A két utóbbi na
gyobb hajóknak is védelmet nyújt.
A túlnyomóan
sík vidék földjének mintegy a/i-e szántó és rét
s a nedves éghajlatú ország főleg gabonanemüeket, burgonyát és cukorrépát termel nagyobb
mennyiségben. A jó legelőkön az állattenyész
tést is nagy sikerrel űzik. A hegyes vidékek főbányaterméke a kálium s a műtrágyázásra al
kalmas salétrom. Az ipar a lakosság V4-ének ad
kenyeret, s főleg a vas- ós acélöntés, gépgyár
tás, sör-, cukor- és szeszgyártás jelentékeny. A
kereskedelem szolgálatában 68 tengeri hajó áll
37 ezer tonnatartalommal s két kikötőjének
hajóforgalma 1910. kb. 3 millió tonna árú volt. A la
kosság száma (1910) 639,958 volt s ezeknek leg
nagyobb része ág. evangélikus. M. közigazgatási
szempontból 12 kerületre oszlik. Az oktatásügyi
intézetek élén áll a rostocki egyetem; van to
vábbá 7 gimnáziuma, 6 reálgimnáziuma, 3 reálprogimnáziuma, 2 hajós-, 2 földmíves-iskolája,
számos polgári, ipar- é3 népiskolája. Mindkét
hercegség fölebbviteli törvényszéke Rostockban
van. A közigazgatás élén a Schwerinben székelő
állam minisztérium áll. A törvényhozó testület tagjn'"'-': száma az 1912. javasolt új alkotmány ér
telmében 84 s a választás közvetlen és nyilvá
nos. A 84 képviselőből 20-at a rendek, 20-at a
nem nemesek, 20-at a nagy uradalmak, 10—10-et
a parasztság ós a városok választanak 4 évre.
M.-Sehwerin a német birodalmi gyűlésbe 6 kö
vetet küld.
II. M.-Strelitz, két részből, a Stargard urada
lomból és Ratzeburg hercegségből áll, amelyeket
egymástól M.-Schwerin választ el. Mindkettőnek
területe 2929 km2, Stargard vagy Strelitz M.Schwerin, Pomeránia és Brandenburg közt te
rül el, 2547 km2 területtel. Ratzeburg her
cegség, szekularizált püspökség, M.-Schwerin,
Lauenburg és Lübeck közt fekszik; külső terü
letei : Mannhagen, Horst és Walksfelde (Lauenburgban), Dodow, Vietzen-Gaarz, Buschhof és Gevezin (M.-Sch\verinben).
Az egész hercegség terü
lete 382 km2. Egészen sík föld. Az összes lakosság
(i9io) 106,442 volt s ezeknek kb. fele földmivelő ós halász. Az ipar és kereskedés jelenték
telen. A német birodalmi gyűlésbe egy követet
küld.
Mindkét nagyhercegség alkotmánya az 1523
aug. 1. létrejött unión alapszik; ki vannak ez alól
véve a domaniális területek, Wismar városa és
Ratzeburg hercegség. Az alkotmány szerint a
közös országgyűlés, a Korps d. Ritter- u. Landschaft, a nemesi (Korps d. Ritterschaft) és a nem
nemesi testületre (Korps d. Landschaft) oszlik. Az
előbbihez azok tartoznak, akik nemesi birtokok
tulajdonosai, az utóbbinak tagjai a 47 vidéki
város és Rostock. Az országgyűlés rendesen késő
ősszel felváltva Sternbergben ós Malchimban
ülésezik; azonkívül rendkívüli ülések is tarthatók.
Mindkét testület együttesen szavaz és a többség
dönt; de ha a két testület külön-külön többsége
egymással ellentétes határozathoz ragaszkodik,
tartománygyűlési határozat nem jöhet létre. A
nagyhercegek azonban a domaniális birtokokra
nézve korlátlanul intézkedhetnek. Mindkét nagy
hercegnek egy a címe és címere. Már 1872-től
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kezdve többször történt kísérlet a rendi alkot Adolf Frigyes (1752—94), majd ennek öccse,
mány megszüntetésére, de sikertelenül. 1907-ben Károly (1794—1816), Lujza porosz királyné atyja
a két uralkodó nagyherceg végre megegyezett uralkodott. Ö is kénytelen volt 1808. a Eajnaiegy egységes alkotmányformában, de az erre vo szövetségbe lépni, de már 1813—14. a poroszok
natkozó javaslatot az országgyűlés nem fogadta oldalán harcolt s 1815. felvette a nagyhercegi
el. Az 1911-iki új tervezetet szintén elvetették, címet. Utódai: György (1816—60), Frigyes Vil
mire a M.-schwerini kormány 1912. ismét újabb mos (1860—1904), V. Adolf Frigyes (1904—14)
és VI. Adolf Frigyes 1914 jún. óta.
javaslatot terjesztett elö.
M. története. M. földjét a germánok elvándor
Az 1848-iki mozgalmak hatása alatt M.-Schwe
lása után a VI. sz.-ban Kr. u. szláv törzsek szál rin lakói is a rendi alkotmány eltörlését kíván
lották meg. Ezek közül északon az obotritok, dé ták. A nagyherceg beleegyezésével egy rendkívüli
len a vilcek voltak jelentősebbek. A német hódí országgyűlés 1849 aug. 3. el is fogadott egy mér
tás s a keresztény vallás elterjedése Madarász sékelten liberális alkotmányt, de M.-Strelitz^ kor
Henrik király uralkodása alatt kezdődött 930 mányának ós Poroszországnak tiltakozására a
körül, de véglegesen Oroszlán Henrik, szász Német-szövetség kiküldött bizottsága 1850 szept.
herceg (1. Henrik, 16.) hódította meg M.-ot a né 11. megsemmisítette azt. 1867-ben mindkét M.
met birodalom és a kereszténység számára 1160. belépett az Északnémet-szövetségbe. A Német
Az idetelepített német gyarmatosok idővel M. birodalom megalakulása után M. nagyhereegei
szláv lakosságát teljesen germanizálták. 1167-ben új alkotmányt akartak országaiknak adni, de kí
az obotritok földjét hübérbe adta a benszülött sérleteik két izben is (1872., 1874.) meghiúsultak
Pribiszláv fejedelemnek, Niklot fiának, ki 1170. a rendi gyűlések ellenállása miatt. 1907-ben a
Barbarossa Frigyes császártól birodalmi fejedelmi két kormány új alkotmány-tervezettel állott elő,
címet kapott és Ősatyja lett a ma is uralkodó két de sem ez, sem az 1911 márc. benyújtott javas
nagyhercegi családnak. Pribiszláv utódai több lat nom valósult meg. 1912 őszén a M.-schwerini
fejedelemségre darabolták M.-ot. IV. Károly csá kormány új javaslatot készített, amelynek sorsa
szár 1348. liercegi rangra emelte II. Albrecht azonban még nem dőlt el.
fejedelmet, ki 1358. Schicerin grófság birtokát is
Irodalom. Wiggers, Das Verfassttn^reciit im Grossherz.
megszerezte. Fia, III. Albrecht 1363—87. Svéd M.-Schwerin, Berlin 1860; Eaabe, M. Vaterlandskunde,
Wismar
BeitrSge znr Statistik M.-'s, M.-Schwerin, 1858
ország királya is volt (megh. 1412). Utódai közö óta ; üle,1893;
Geographie von M., Stuttgart 1910; Witte, M.-ische
sen uralkodtak s 1526. bevezették országaikba a Geschichte, Leipzig 1912; Sachse, Die landstandische Verreformációt. I. János Albrecht 1552. egész M.-ot fassung M.-s, Rostock 1907.
egyesitette uralma alatt, de már 1555. kénytelen
Mecklenburgi ló, németországi nehezebb anvolt M. keleti felét, Güstrovot öccsének, Ulrik- gol-félvér lófajta.
•nak átengedni, míg ő M.-Schwerin hercege ma
Mecklenburgi sertés, németországi, nagy
radt. Unokái, Adolf Frigyes (megh. 1658.) ós II. testű lapálysertésfajta, mely hússertést régebben
János Albrecht (megh.' 1636.) ugyanígy osztoz nálunk is tenyésztették Kassa vidékén.
kodtak M. területén. Mivel mind a két herceg IV.
Mecklenburgi Svájc, 1. Malchin.
Keresztély dán királymellett harcolt, II. Ferdi
Meconiuin (lat.), 1. ópium (1. o.); 2. magzat
nánd császár 1627. megfosztotta őket országaik szurok (1. o.).
tól ós M.-ot hadvezérének, Wallensteinnák ado
Mecovo (Metzovon, Mezzovo, Mincsu), város
mányozta. De már 1631. visszahelyezte őket az egykori janinai török vilajetben, jelenleg Al
Gusztáv Adolf svéd király és Ferdinánd császár bániában, az Arta, Vjosza, Szalamoriaós Aszprois elismerte őket 1635. a prágai békében M. ural potamosz folyók forrása közelében, mintegy 5000
kodóinak. A güstrovi ág 1695. halt ki, mire Adolf tiszta kuco-oláh vagy cincár lak., élénk kereske
Frigyes utódai 1701. újból és végleg megosztoz déssel.
kodtak M. birtokán. Az idősebb ágnak M.-Schwe
Mécs v. mécses, a legegyszerűbb olajlámpa,,
rin, az ifjabbnak M.-Strélitz jutott.
melyet bányákban, templomokban, hálószobák
M.-Schwerin első uralkodója Adolf Frigyes ban (éjjeli mécs) használnak. Kezelése nagyon
unokája, Frigyes Vilmos (megh. 1713.) volt Őt egyszerű. Valamely pohárba olajat tesznek és en
öccse, Károly Lipót (megh. 1747.) követte, ki V. nek felszínére helyezik a kanócot, mely két
Iván cár leányát, Katalint vette nőül, s az oro úszó lapocska közepén levő nyíláson át az olajba
szok oldalán résztvott a svédek elleni háború merül, míg felső része az olaj fölött van. Az
ban. VI. Károly császár engedetlenségéért 1718. olaj a kanóc kapilláris csövecskéin át szivárog a
megfosztotta a kormánytól s azt öccsére, II. Ke lánghoz. A M.-et az ókorban is használták kü
resztély Lajosra (megh. 1756.) bizta. Ennek uno lönféle alakban, agyagbóí vagy ércből való
kája I. Frigyes Ferenc (1785—1837) 1808. belé olajtartóval. Voltak egybélú (kézi) és több-bélit,,
pett a Eajnai-szövetségbe, 1813—14. résztvett a függő M.-ek (a római lucernák). Az előbbieket
német szabadságharcban, 1815. pedig felvette a rendesen a hálószobákban, fürdőben s a sírboltok
nagyhercegi címet. Utódai: Pál Frigyes (1837— ban, az utóbbiakat a társalgószobákban hasz
1842), II. Frigyes Ferenc (1842—83), III. Fri nálták.
gyes Ferenc (1883—97) és IV. Frigyes Ferenc
Mecsár, hajóslogény, 1. Misály.
1897 óta.
Mécsbogár, 1. Szentjánosbogár.
Mecsek-hegység (vagy Pécsi-hegység), a Dél
M.-Strelitz első uralkodóját, II. Adolf Fri
gyest (megh. 1708.) fia, III. Adolf Frigyes (1708- magyar szigethegység egyik csoportja BaranyáT
1752) követte. Ez alapította 1726. Neustrelitz vmegye É.-i részében, meglehetős hirtelenül emel székhelyt és kastélyt. Utána unokaöccse, IV. kedik ki a környező síkságból. Ny.-on aBükkösS
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és a Baranyai-csatorna, K.-en a Sárvíz jelöli a templomai. A M.-ek közül azokat, melyekben a
határát, É.-on dombvidék csatlakozik hozzá. A pénteki istentiszteletet tartják, ahol a khatib
hegységet a 394 m. magas mánfai hágó osztja ünnepélyes szónoklatot (khutba) mond, dzsámi'
két részre. Jelentékenyebb emelkedései: a Hegy (szószerint: egybegyüjtő)-nek nevezik. Ily fő
tető (427 m.), Jakabhegy (593 m.), Mecsek (612 mecset egy-egy községben csakis egy szokott
m.), Misina (534 m.), K.-i részében pedig a Somos - lenni; külsőleg is díszesebbek a közönséges M.-ek tető, Zengővár (682 m., az egész hegység leg nél; körülbelül a székesegyháznak felelnek meg.
magasabb csúcsa) és az Ördöghegy (594 m.). A Minden M. Mekka felé (kibla) van irányítva t
M. átlalában 450—500 m. magas, derekát és mihráb-nak. nevezik ezen irányt jelölő fülkét, mely
tetőit többnyire szép lombos erdők fedik, D.-i előtt foglal állást az imát vezető vv.ám. B fülké
lankásabb oldalait igen szép szőllők borítják. É.-i től jobbra van a szószék: minbar. A M. belseje
dombvidéke sűrűn benépesedett. A hegységben minden díszítmény híjával van; ülőhelyek sin
sok forrás van, ezek közül híres a Tettye, amely csenek a M.-ben, a padló rendesen szőnyegek
Pécset látja el vízzel. Geológiailag főalkotórészei kel vagy gyékényekkel van födve; ide guggol
a permi, triász-, jura- és kréta-rétegek, nevezete nak az ájtatoskodók, amennyiben az ima rendje
sen vörös homokkő, werfeni rétegek, kagylós- más helyzetet nem követel tőlük. A M.-ek mór
mészkő, keuperhomokkő és alsó liász kőszén; stílusa tartományonkint különböző egyéni fejlő
eruptivus kőzetei is vannak. A hegység körül ki déstmutat. Nagy befolyással volt a M. építési stílu
terjedt harmadkori agyag, homok, kavics és dilu- sára a keresztény egyházi építészet is, amenyviális lösz-lerakodások vannak, nevezetessége az nyiben az iszlám néhány nevezetes M.-je keresz
ahaligeti mészkőbarlang (1. Abaliget). A M.-en 3 tény templomokból alakult át az új kultusz
közlekedő út visz át: á pécs—mánfai, hosszú- céljaira; így pl. a sevillai székesegyházból, a kon
hetény—szászvári s a pécsvárad—hidasi. D.-i ol stantinápolyi Hagia Szófiából, Damaszkusban a
dalán, ahol a hegység a síksággal érintkezik, mint Szt. János-templomból. Kívülről a M.-ek ismer
vásárvonalon sűrűn sorakoznak a helységek, az tető jele a mindre nevű karcsú torony, melynek
É.-i oldalon a nagyobb völgynyílásokban vannak erkélyéről a mu'ezzin (1.0.) az imaidőket jelzi. Az
községek. A pécsi szénbányákhoz vasút vezet; iszlám M.-jei igen sok esetben egyúttal tanítási
szénbánya van Szabolcs, Somogy, Vasas és Komló céloknak is szolgálnak, amennyiben a sejkhek elő
határában, valamint a hegység északi oldalán. A adásaik számára használják. A Bajazid-M. S*tamturistáskodást a Pécsett székelő Mecsek-egyesü bulban, az Azhar-M. Kairóban stb. egyúttal híres
let mozdítja elő út- és menedékházak stb. épí főiskolák is; ezért igen sok M. nagy könyvtárakkai
tésével. V. ö. Kiss József, A Mecsek-egyesület van egybekapcsolva; ily helyre szokták jámbor
vezetőkönyve Pécs városában és környékén (Pécs könyvgyűjtő hivek könyv-vakfjaikat rendelni; a
1894); Myskovszkv E., A M.-hegység barlangjai budai főmecsetnek is egy nagy könyvtára volt; a
(Budapest 1905); Vadász M. E., Földtani meg Nemzeti Múzeumban és több külföldi könyvtár
figyelések a M.-ből (Pöldt. Int. évi jelentése, 1910, ban található számos arab könyvön még ott olvas
1911); Böckh J., Pécs környékének földtani és ható a budai M.-könyvtárnak szóló vakf-jelzés.
vizi viszonyai (Pöldt. Int. Évk. IV. köt.).
Mecske, közs., 1. Magyarmecske, Báczmecske.
Mecsekjánosi (azelőtt: Jánosi), kisk. Ba
Mecsnikov, Elias, orosz zoológus, szül. Orosz
ranya vm. hegyháti j.-ban, (1910) 550 német és országban a charkovi kerületben levő mezei bir
magyarlak., vasútállomás távíróval, 11. p. Komló. tokon 1845 máj. 3. Egyetemi tanulmányait CharMecsekpölöske (azelőtt: Pölöske), kisk. Ba kovban és különböző német egyetemeken vé
ranya vm. hegj'háti j.-ban, (1910) 447 magyar és gezte. 1870-ben Odesszában a zoológia tanárává
német lak., vasútállomás, u. p. ésu. t. Magyarszék. nevezték ki. Tanársága első éveiben zoológiai és
'Mecsekrákos (azelőtt: Rákos), kisk. Baranya főleg összehasonlító fejlődéstani, később bakterio
vmegye hegyháti j.-ban, (1910) 267 német és ma lógiai vizsgálatokkal foglalkozott. Az alsóbbrendű
gerinctelen állatok tanulmányozása közben érle
gyarlak., u. p. és u. t. Abaliget.
Mecsekszabolcs (azelőtt: Szabolcs), nagyk. lődött meg benne a falósejtek (phagocyták) mű
Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910) 4081 magyar és ködéséről szóló elmélete, melyet 1884. fejtett ki.
német lak.; vasúti állomással, postaügynökség 1890-ben Pasteur kívánságára Parisba ment és
és táviróhivatallal. Itt van a Dimagőzhajózási 1904. a Pr.steur-infózot egyik igazgatójává ne
Társulat kőszénbányászatának (1. Pécs) egyik fő vezték ki. Utóbb sokat foglalatoskodott a megtelepe (Szabolcsbányatelep), melyben 1200 mun öregedéssel, az immunitással és a bélben folyó
kás dolgozik; az évi termelés 2'8 millió q kőszén. erjedés tanulmányozásával. 1908-ban Bhrlich
Mecsekszakái (azelőtt: Szakái), kisközség- Paul tanárral együtt megkapta a Nobel-díjat.
Baranya vm. hegyháti j.-ban, (1910) 124 magyar Főbb müvei, melyek magyarul is megjelentek:
Az emberi természet (ford. Bresztovszky Ernő,
lak.; n. p. és u. t. Abaliget.
Mecsekszentkút (azelőtt: Szentkút), kisk. Bpest 1913); Optimista világnézet, Betegség,
Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910) 171 magyar lak.; Öregség, Halál (ford. Gergely Győző, u. 0.1912).
Mécsvirág (nőv.), 1. Lychnis, Melandryum ;
u. p. Ráczváros, 11. t. Pellérd.
szurkos M., 1. Viscaria.
Mecsekzsázsa (növj, 1. Lepidium.
Mecuccio, olasz festő, 1. Bsccafumi.
Mecsér, kisk. Mosón vm. magyaróvári j.-ban,
Meczenzóf (azelőtt: Alsó-M), nagyk. Abauj(1910) 1025 magy. lak., postahivatal, u. t. Hódervár.
Torna vm. csereháti j.-ban, (1910) 2658 német és
Mécses, 1. Mécs.
Mecset, ez arab szóból: meszdzsid, imádság (ere - magyar lak.; élénk iparos község, mely nagy mér
detileg: földre borulás) helye, a mohammedánok tékben űzi az ásó- és kapagyártást; négy nagyobb
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gyáron kívül több mint száz vízierőre berende
zett vashámor állítja elő milliószámra e cikke
ket, melyekből jelentékeny a kivitel. Lakói kü
lönleges német tájszólásról ismeretesek. Van itt
vasipariskola, vasúti állomás, posta-, táviró- ós
telefonállomás. — L. még Felsömeczenzéf.
Mert., lat. növénynevek után Medieus Friedrich Kasimir német botanikus, a schwetzingeni és
mannheimi kertek igazgatója (1736—1808) nevé
nek rövidítése. A mályvaféléket meg az amerikai
fákat és cserjéket ismertette.
ülétlaille (franc,ejtsd: meaáiiy, a lat. metallumtól) a. m. emlékpénz, érem; médaüleur, éremvóső,
bélyegmetsző.
Médaillon (franc, ejtsd :medaiiyoSj,anumizmatikában a nagy emlékérmek (1. Emlékérem) neve.
M. továbbá a keretbe foglalt és kerek v. oválalakú
lapfémbölv. más anyagból, melyen festett, rajzolt
v. vésett arckép, v. valamely más ábrázolás van.
Az építészetben kerek v. oválalakú mező, mely
díszül és üres fölületek élénkítéséül szolgál.
Medain Szalih, karaván-állomás, 1. Ridzsr.
Medak, politikai község Lika-Krbava vmegye
gospici j.-ban. (1910) 1424 lak., posta- és táviró.
Felette a hasonnevű vár (Medacka gradina).
Medakovic (ejtsd: —vics), 1. Bogdán, horvát
politikus, szül. Újvidéken 185í ápr. 11. Jogi ta
nulmányai befejeztével 1879. Zágrábban ügyvéd
lett. 1896-ban Plaski kerület képviselőjévé s a
horvát országgyűlés elnökévé választották. 1913.
újra a szabor elnöke lett.
2. M. Dániel, szerb iró, szül. 1819. Mrmanjában (Dalmácia határán), megh. 1881 nov. 5. Zág
rábban. Filozófiai tanulmányai végeztével hírlap
író lett s több tekintélyes lapnak volt a szerkesz
tője. Időközben a szerb fejedelmi család gyerme
keinek nevelője, majd Mihály trónörökös titkára
lett. Később sok jeles szerb író munkáját adta ki
saját költségén. Megírta a szerb nemzet történe
tét (1881, 4 kötet), Mihály fejedelem életrajzát s
az osztrák határőrvidék történetét.
Medan, K.-i Szumátra kormányzóságának fő
városa, (1905) 14,250 lak.
Medane, abesszíniai folyadékmórték, 8"13 1.
értékben.
Medanos (spany.), homokbuckák az argen
tínai köztársaságban.
Medárd, szent, püspök, szül. Salencyben (Picardia) 457 körül, megh. 545 körül jún. 8. 530-ban
püspök Veromandumban. Székhelyét csakhamar
Noyonba helyezte át; 532. a tournai-i püspöksé
get is átvette. Nagy buzgalmat fejtett ki a ke
resztény hit terjesztésében. Emléknapja jún. 8.
M. a hazánkban is divó rózsaünnepélyek meg
alapítója. A rózsaünnepély kitüntetése a község
legerényesebb hajadonának. A néphit szerint, ha
M. napján (jún. 8.) eső esik, akkor egyfolytában
40 napos eső várható.
Medari, adók. Pozsega vm. újgradiskai (novagradiskai) j.-ban, (1910) 455 szerb lak.; u. p. Újgradiska (Nova Gradiska), u. t. Medari-Dragalic.
Meddáh (arab) a. m. dicsérő, magasztaló; mohammedán országokban így nevezik a mesemon
dókat, kik kávéházakban, köztereken és egyéb
nyilvános helyeken nagy közönséget szoktak
maguk köré gyűjteni és a népies hősökről regélni.

Medek

JJeddes, kisk. Szatmárvm. erdődi j.-ban, (1910)
603 oláh lak.; postaügynöksóg, u. t. Középhomoród.
Meddő, a nem szaporodó (magtalan) nőstény
állat.
Meddő hím v. álhim (n»v.), 1. Staminodium.
Meddőség (maglalanság, terméketlenség), a
háziállatok szaporodási képességének hiánya,
mely újabban különösen tehenek között terjedt
el. A múlékony és állandó M.-et rendszerint hely
beli okok, főképpen az ivarszervek rendellenes
ségei ós betegségei idézik elő. Az ivarszervek mű
ködésének fokozására újabban a yohimbint alkal
mazzák gyógyszer gyanánt. L. még Magtalanság.
Meddő virág, 1. Magtalan virág.
Mede, város Pavia olasz tartományban, (1910)
6970 lak.; selyemszövés, sajtgyártás.
Medea, 1. Medeia.
Médéa, város, az ugyanily nevű járás és a régi
Titeri kerület fővárosa Alger algériai départementban, a Kef-el-Azeri lábánál, vasút mellett,
(1911) 17,853 lak., gabona-, bor- és spárgaterme
léssel, vízvezetékkel.
Medeba (ma Mádéba), régi város a moabita
fensíkon, Palesztinában, a Holt-tengertől K.-re,
melyet már Mózes 4. könyve említ, később a Ruben-törzs birtokába jutott. A Kr. u. V. sz.-ban
püspöki székhely volt. A romok felásását Sckumacher G. kezdte meg 1881. Részben fennállanak még a falak és 4 kapu, ciszternák, egy osz
lopsor, 3 templom romjai; ezeknek egyikében
1896. igen becses mozaik-pallót fedeztek fel,
amely Palesztinának ós északi Egyiptomnak a
Kr. u. V. sz.-ból való térképét ábrázolja.
Medeia (lat. Medea), a görög hősmondában
Aietes kolchisi király leánya. Iasont az aranygyapjuhoz segíti (1. Argonauták) s azután meg
szökik vele. Véres fortéllyal megakasztván atyja
üldözését (1. Ábsyrtos), iasonnal Jolkosba jut s
itt szörnyű bosszút áll kedvese gonosz nagybáty
ján, Peliason, és ezért Iasonnal együtt menekülni
kénytelen (1. Iason). Ekkor Korinthosba mennek,
de itt Iason beleszeret Kreusába (Glauke), Kreon
király leányába és M.-et eltaszítja magától. M.
ekkor kétségbeesésében nemcsak vetélytársnőjót
és ennek atyját pusztítja el (varázserejü ruhát
küldve Kreusának), hanem tulajdon gyermekeit
is megöli s azután sárkányfogaton Athénbe re
pül. Itt Aigens király feleségül veszi M.-t, ki
azonban a mostohafia, Theseus ellen tervezett
merénylete meghiúsulása után (1. Theseus) vissza
tér hazájába. M. alakja az antik drámairodalom
nak kedvelt motívuma volt (csak Euripides é3
Seneca M.-drámája maradt fenn) s bizonyos, hogy
a szerelemféltés tragikus kitörését és a borzal
mas szenvedélyességét csak a költők vitték bele
a M.-mondába, mely eredetileg csak a fortélyos
ós varázserejű M.-ról beszélt. A mondát az új
korban Corneille és Grillparzer drámában, Cherubini operában dolgozta fel.
Medek Anna, qperaénekesnő, szül. Budapes
ten 1885 okt. 1. Énektanulmányait magánúton
végezte Maleczky Vilmosnénál, 1908. a m. kir.
Operaház szerződtette, mint drámai énekesnőt.
Bécsben is nagy sikerrel vendégszerepelt. 1909ben férjhez ment Merkler Andor zenekritikus-
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hoz (1. o.). Főbb ezerepei: Elza, Erzsébet (Tannháuser), Aida, Leonóra (Troubadour) stb.
Médek, médusok, 1. Média.
Medelün, Antioquia colombiai állam fővárosa,
a Poroe partján, 1470 m. magasban, (1908) 60,000
lak., élénk kereskedelemmel, van székesegyháza,
egyeteme, kémiai laboratóriuma és pénzverője.
Medelpad (Midelfva), Norrland(l. o.) svéd tar
tomány egyik szép vidéke.
Medels, Val, a Piz Rondadura (3019 m.), Piz
Ganneretsch (3043 m.), a Scopi (3200 m.) és a Piz
Medel (3203 m.) közt aLukmaniertől a Curagliai
szoroson túl átnyúló, 15 km. hosszú völgy Graubűnden svájci kantonban. A Közép-Rajna folyik
rajta végig. Lakosai száma 538, leginkább állat
tenyésztők.
Medelsky, Karoline (Lőtte), német színésznő,
szül. Bécsben 1880 máj. 20. Strakoseh, a híres
recitátor képezte ki, 1896 óta a bécsi Burgszinház
tagja, naiv és hősnői szerepkörben; játéka kere
setlen és költői voltával válik ki. 1901-ben férj
hez ment Frank Eugen szinészhez. Főbb szerepei:
Gretchen, Hedvig (Vadkacsa), Rautendelein stb.
Medeiuia (nov.), Bismarck-pálma néven is
meretes, Madagaszkár-szigeten honos legyezős
pálma erőteljes törzszsel. Egyetlen ismert faja:
M. nobilis Hildebr. et Wendl. Melegházi növény.
Méden agán (gör„ lat. quid nimis), semmit
túlságosan! tarts mértéket mindenben; a görög
óletgyakorlati bölcseség főelve, melyet a hót gö
rög bölcs majd mindegyikének tulajdonítanak.
Medence, a fizikai földrajzban minden magas
latokkal körülvett mélyedés a Föld felszínén.
Rendesen jól jellemzi őket a folyóvizek összefutása a medence mélyedése felé. A M.-k lehet
nek lefolyástalanok, pl. a Holt-tenger M.-je vagy
egy lefolyásúak, pl. a magyar Alföld M.-je, végül
több lefolyásúak, pl. az Erdélyi-M. Némelyik M.-t
állandóan elönti a tenger (Balti-M.) vagy a tó
(Csád-tó M.-je). Nedves éghajlaton a M.-k ren
desen lefolyásosak, mert a tó vize addig duzzad,
amíg a legalacsonyabb csorbát eléri, azon túl
folyik, aztán átfűrészeli határolásának ezt a ré
szét és állandó lefolyása lesz, a tó kiürül. Száraz
éghajlat alatt a M.-ék rendesen lefolyástalanok.
A Duna négy nagy M.-n folyik keresztül. Felső
része a Sváb-Bajor-M.-ben van, aztán a bécsi
M.-be, majd a Kis-Alföld, az Alföld és Románia
M.-jébe jut. Tipusos M. még a Szepesi, Liptói,
Túróczi, Gyergyói, CsiM és Háromszéki stb.
M. a vízépítés terén minden nagyobb víztartó
építmény. Ilyenek a vízvezeték szolgálati me
dencéi (1. Vízvezeték), a fürdők, szökőkutak, ha
lastavak medencéi és különösen az ipari célokból
nagy gáttal elzárt folyóvölgyek, melyekben a víz
a gát miatt magasra duzzad s mint egy mester
séges tó tölti meg a völgyet. (L. Vízierő és Völgy
zárógát).
Medence (pelvis), csontos gyűrű, mely a ge
rincoszlop folytatását képezi, két oldalára pedig
az alsó végtagok vannak felfüggesztve. Három
csontból áll: a két M.-csontból és a kereszt
csontból, amelyhez még mint függelék a fark
csont is tartozik. A csontok által közrefogott tér
alkotja a medence üregét, melynek felső, a
csipőlapátok közé eső tágabb része a nagyme
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dence (rendszerint a hasüreghez számít), az ú. n.
határvonal (linea terminális, innominata) alatti
része pedig a kis medence. Férfinál a kis M.-ben
van a húgyhólyag és a végbél elhelyezve; nő
nél ezenkívül a kettő között találjuk a méhet is,
függelékeivel (petefészek, méhkürt) együtt. A
terhesség későbbi szakaszaiban a megnagyobbo
dott méh már nem fér el a medence üregében,
hanem a M. bemenetén túl a hasüregbe terjed
be. A szülésnél azonban a magzatnak a kis
medencén és a M. kimenetén át kell kijutnia, és
ezért van a női M. alakjának, méreteinek oly
nagy jelentősége. A M.-mórésnél bizonyos át
mérőket szokás megmérni; a nyilirányú v. kö
zépsíkban fekvő átmérők a conjugaták, a harántv. ferdeirányúak a diaméterek. Ezeknek egyike
másika élőn is meghatározható, s nagy gyakor
lati jelentőséggel bir. Aránylag gyakori, hogy a
M. a normálisnál szűkebb; s szülészeti szem
pontból már M.-szűkületröl
beszélnek, ha a M.
valamelyik főátmérője l-5—2 cm. rövidült. Ez a
nők 15 —20°/o-ánál előfordul; mindazonáltal csak
kb. 3'5%-nál képez a M.-szűkület szülési aka
dályt ; a többinél a szülőtevékenység előbb-utóbb
legyőzi a téraránytalanságot. Szokás még a me
dencehajlatot (inclinatio pelvis) meghatározni,
mely a medencebemenet síkjának a vízszintes
síkkal való szögét jelenti, megmérésére szolgál
a kliziométer. Férfiak medencéje általában szű
kebb, masszívabb; a csipőtányérok összehajlot
tak stb. A M.-k között jellemző faji eltéréseket is
találunk; legtágabb az európai nők medencéje,
hasonlóképen tág M.-jük van a kinai, japáni és
amerikai vörösbőrü nőknek; szűk, mély M.-jük
van a néger, busman, hottentotta, kaffer, ausz
tráliai stb. népeknek.
Medencekocsi, 1. Kazánkocsi.
Medencemérés, 1. Pelvimetria.
Medenceszűküíet, 1. Medence.
Medencetágító műtétek, a szűk medencés
nők szülését a természetes úton lehetővé tevő
művi beavatkozások. Ezek a symphyseotomia,
amelynél a szeméremcsontokat elől összekötő
porcos izületet (szimflzis) vágjuk át ós a pubiotomia (hebosteotomia), amelynél a szemérem
csontot magát fürészeljük át a bőr alatt. A mű
tétek közt az első csaknem 10°/0 halálozással
jár, a második csak 1—2-vel, de az első ered
ménye sokkal kiadósabb; akkor végzik, ha a
medence egyenes átmérője kb. 7—9 cm.-re szűkült
s a magzat él és erőteljes.
Medencze, kisk. Bereg vm. felvidéki j.-ban,
(1910) 731 magyar és rutén lak.; u. p. Beregkövesd, u. t. Ilosva. — L. még Vágmedencze.
Medeola L. (uöv.), a Liliaceae családba tar
tozó gónusz, melynek faja a M. virginiana (in
diai ugorka) Észak-Amerikában honos, Kanadától
Floridáig és Arkansasig. Gyöktörzse hánytató és
vizelethajtó anyagot tartalmaz. Üvegházakban
tenyésztett, kedvelt fokföldi kúszó növény a M
asparagoides, amely azonban az Asparagus (1. o.)
génuszhoz tartozik és helyes neve A. medeoloides.
Meder (folyamágy), a folyónak az a része, me
lyet a víz megtöltve tart. Van kisvízi, középvlzi
ós árvízi M. L. Folyók szabályozása.
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M. a hajóépítésben a hajó fenekén két oldalt magyar, 3866 német s 2729 oláh, hitfelekezet
az a belső szöglet, amely úgy képződik, hogy egy szerint 1124 róm. kat, 1772 gör. kat., 1232 gör.
deszka szélét egy másik deszka saját élével ta kel., 3447 ág. evang., 641 helv. és 354 zsidó), kik
élénk kereskedést és ipart űznek. M. a régi Ki
karja.
rályföld szabad kir. városainak egyike, 1146.
Mederhíd, 1. Híd.
alapították a Németalföldről bevándorolt szászok.
Mederkő, 1. Pállókö.
Mederszabályozás, 1. Folyók szabályozása. 1495-ben már város. M.-en hívták meg (1576)
Medesér, kisk. Udvarhely vm. székelykeresz Báthory Istvánt a lengyel trónra a M.-i ország
túri j.-ban, (i9io) 640 magyar lak.; u. p. Székely- gyűlésen megjelent lengyel követek s ugyan
keresztúr, u. t. Siménfalva.
> azon *év febr. 8. itt
Medesimo t e m p ó , olasz zenei műszó, azt tette le mint lengyel
jelenti, hogy — ütemváltozás esetében is — a király a lengyel köve
kompozícióban ugyanazon időmérték marad meg. tek és erdélyiek előtt
Medewi (Medwi), svéd falu és fürdő Östergot- esküjét. Az 1588 - iki
land tartományban, a Wetter-tó mellett. Vastar M.-i országgyűlésen til
talmú hideg forrásai és ásványiszap-fürdői van tattak ki a rendbontó
jezsuiták Erdélyből Bá
nak.
Zsigmond feje
Medford, város Massachusetts északamerikai thory
beleegyezésével.
államban a Mystie River mellett, (1910) 23,150 lak., delem
1599-ben Báthory Zsig
hajógyárak, a Tufts college az állam egyik ki mond a M.-i ország
váló iskolája.
gyűlésen a kormányt
Medgidia (Medjidie),városét román Dobrudzsa bátyjának, Endre bikonstanzai kerületében, (1912) 6382 lak. A múlt bornoknak átadta, az
Medgyes város címere.
század hetvenes éveiben több mint 25,000 főt 1605-iki országgyűlésen pedig itt tette le Bocskay
számláló népességét a pestis majdnem elpussti- István fejedelmi esküjét. Nadányit és Szilasyt,
totta. Csak újabban indult ismét fejlődésnek.
Báthory Gábor fejedelem gyilkosait, a nép 1618
Medgyaszay Vilma, szinésznő, szül. Aradon febr. 14. az itteni ferencrendiek tornyába szorí
1887. Szini pályáját 1904. kezdette a budai szín totta s fölkoncolta. 1658. II. Rákóczi György a
körben, majd a budapesti Király-szinházban ját fejedelemségtől itt megfosztatott, de 15 nap múlva
szott. Állandó szerződóst nem vállalt, hanem hol Rhédey elbocsátása után fejedelmi jogai ismét el
itt, hol ott vendégszerepelt a fővárosi színházak ismertettek. 1705-ben Forgách Simon gr. Rákóczi
nál. Egyik legkiválóbb tagja lett a Nagy Bndre- részére meghódítá, de a császáriak hamar vissza
f éle kabarénak, mely 1913-tól 1915 június haváig foglalták. 1706-ban Pekri Lőrinc leronttatta a régi
az ő vezetése alatt működött. Mint előadó és mint falakat. 1849 máro. 10. Bem tábornok innen a
énekművésznő egyaránt kitűnt önálló és jellem- császári őrséget kiverte. V.ö. Oraeser, Geschichte
zetes stílusával s egyike a legnépszerűbb fővárosi der Stadt Mediasch (Nagyszeben 1862). — L. még
Tagadómedgyes, Zalameggyes.
színésznőknek.
Medgyaszay-Benkó István, építész, született
Medgyesbódzás, nagyk. Arad vm. eleki j.-ban,
Budapesten 1877 aug. 23. Előbb szobrászati ta
nulmányokat végzett Bécsben, majd ugyanott és (1910) 2413 magyar ós tót lak., postahivatal, u. t.
Budapesten építésszó képezte ki magát. 1903-ban Medgyesegyháza.
Meágyesegyháza, nagyk. Aradvm. eleki j.-ban,
Bécsben akad. díjat kapott Panteon a Gellért
hegyen c. tervére, 1905. átépítette a gernyeszegi (íoio) 3628 tót ós magyar lak., vasútállomás,
Teleki-kastélyt, 1906. aranyérmet kapott Milanó posta-, távíró- és távbeszélő hivatal.
Medgyesi Pál, ref. lelkész, szül. 1605., megh.
ban a magyar terem tervezéseért. 1908-ban épí
tette a veszprémi színházat, amely mint teljesen állítólag 1663. Hazai s külföldi tanulmányai vé
vasbetonból készült mű e tekintetben az első geztével debreczeni tanár, több helyen lelkész, I.
Magyarországon. Tőle való a soproni színház is. Rákóczi és Lorántffy Zsuzsanna udvari papja
1913-ban első díjat kapott a Nemzeti Színház volt, ki, mint a presbiteri elv legkiválóbb harcosa,
tervpályázatán. Előszeretettel tanulmányozta a lankadatlanul küzdött annak érdekében. Több,
magyar népies építkezést s erről számos illusz angolból fordított munkája mellett jelentősebb
eredeti müvei: Dialógus politico-ecclesiasticus,
trált tanulmányt is írt.
Medgyes (Mediasch), rend. tan. város szabad azaz két keresztyén embereknek egymással való
királyi város címével Nagy-Küküllő vármegyé beszélgetések a presbyteriumról (Bártfa 1650)?
ben. M. a M.-i járás szolgabírói hivatalának, já Doce nos orare min et praedicare, azaz imád
rásbíróságnak és adóhivatalnak, kir. közjegyző- kozásra és prédikáció-írásra . . . útmutatások
Bégnek székhelye; van ág. ev. főgimnáziuma, (u. 0. 1650); Erdély s egész magyar nép...
íöldmívesiskola, iparostanonciskola; könyvnyom Mrmas jajjá (Halotti beszédek I. Rákóczi György,
Zsigmond és Bethlen István gr. felett,
dája, számos közhasznú és jótékony egyesülete; Rákóczi
Sárospatak 1653); Rövid tanítás a presbitérium
Vasúti állomása, posta-, távíró- és telefonállo ról
(u. 0. 1653); Igaz. magyar nép negyedik jajjá
mása és postatakarékpénztára. M. az erdélyi (préd.,
u. 0.1657)'; Ötödik jaj és siralom (pród.,
BzőUőtenyésztés egyik központja. Az ódon város u. 0.1658). A jajokon kívül több prédikáció, me
régi bástyafalai még f ennállanak; a Fő-tér mö lyek nemcsak külön, de gyűjteményekben («Sok
gött áll a régi ev. templom 8 a főgimnázium palo jajjokban . . . . m e r ü l t . . . . magyaroknak . . . .
tája; a város régi tornyos kapui szintén álla siralmi» 1658 ós «Magyarok hatodik jajja» 1660)
nak. 1910-ben 1436 házzal és 8626 lak. (közte 1715
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is megjelentek. V. 5. Szilágyi Sándor, M. P. életé birodalomnak volt mindig jelentékeny szerepet
játszó része. Nagy Sándor e provinciát 330. el
hez (Protestáns Szemle 1890).
foglalta. I. Seleukos Nikator a szíriai birodalom
Medgyesi zsinat, 1. Zsinatok.
Medgyes-szék, azelőtt Erdély
egyikszász széke, hoz csatolta; III, Antiochos 220. Atropatenét is
2
melynek területe 64975 km , lakóinak száma (i87o) meghódította. Az arsakida I. Mithridates 152. el
39,121 volt. Székhelye Medgyes volt. Az 1876. évi vette Demetrios Soter szíriai királytól, s azóta a
XXXIII. t.-e. Nagy-Küküllő vármegyébe kebe parthus birodalomhoz tartozván, neve is eltűnt.
V. ö. Nöldeke, Auf satze zur persiscnen Geschichte
lezte.
Medhurst (<*>d: medMrszt), Walter Henry, an (Leipzig 1887); Oppert, Le peuple et la langue
gol misszionárius, szül. Londonban 1796., megh. des Médes (Paris 1879); Prásek, Medien u. das
u. o. 1857 jan. 24. A londoni missziótársulat Haus des Kyaxares (Berlin 1900); Justi, Ge
1816. K-Ázsiába küldte; előbb Maiakkában mű schichte Irans (Grundriss der iraaischen Philoködött s 1822. Bataviában telepedett meg, hol a logie II. köt., Strassburg 1896—1904).
szentírás maláji fordítását is revideálta. Miután
Mediaevalis (új-lat.) a. m. középkori; a
1825—26. Javát, Borneót és Bálát bejárta, 1835. nyomdászatban az antiqua és kurzív betűk leg
Kinát látogatta meg, majd Sanghajban telepedett régibb metszete, mely Angol- és Franciaország
le. Nevezetesebb müvei: Chinese and English ban, később hazánkban is divatba jött; többféle
Dictionary (Batavia 1842—43); Bngl. and Chin. fajtája van. — Mediaevista, a középkorba tar
Dict. (Sangbai 1847—48) és japáni szótára (Ba tozó, pl. író.
tavia 1830).
Media gratiae v. média sahdis (lat.) a. m.
Média, az ókorban Blöázsia egyik országának kegy-eszközök v. malaszt-eszközök.
a neve, mely a Kaspi-tenger, Armenia, Asszíria,
Médiák (lat.), zöngés v. lágy mássalhangzók
Susiana, Parthia és Hyrkania között terült el, a (pl. b, d, g), 1. Hangok.
mai PerzsiánakBNy.-i részén. Leginkább hegyes
Mediáíis (lat.) a. m. a középhez tartozó, közé
vidék termékeny völgyekkel. Csak a sóstartalmú pen előforduló.
Matianus lacus mentén (Urmia-tó), a terület kö
Medián (lat.) a. m. középnagyságú, papiros
zépső és K.-i részén vannak nagyobb sík terüle nagyság elnevezése. Van kis M. és nagy M. L.
tek ; északon a mai Elburz-hegységben a Jaso- Papiros.
nius mons (Demavend) eléri az 5670 m.-t; nyu
Medíante (mediáns, középső hang), a neve
gaton és délen hosszan elnyúló magas mészhe a tónika tercének. C-dur mediánsa e.
gyek választják el M.-t a Tigris völgyétől. FőMediante j u r a m e n t o (lat.) a. m. esküvel.
folyója volt az Amardos (Seíid-Rud). Híresek vol
Mediastinum (lat.) a. m. gátőr, 1. Mellüregi
tak a nisaei mezőkön tenyésztett lovak. Az or szervek.
szág méd lakosai az indogermán törzshöz tartoz
Mediastinum testis (lat.), 1. Highmoretak, Zoroaszter tanait követték; bevándorlásuk féle test.
idején találtak itt egy idegen népet, melynek
Mediasztinális emíizóma, 1. Emfizéma.
utódai a paraetakák, struehatok és busák törzsét
Médiateur (franc, ejtsd: —tör, lat. mediator),
alkották ; viszont az arizantusok (nemesek), má a. m. közvetítő. A nemzetközi jogban az a ha
gusok (papok) és budiusok (fóldmivelők) árják talom, mely más hatalmak között fölmerült vi
voltak. A. régebbi időkben vitézül katonáskodtak, szályt békés úton kiegyenlíteni törekszik. —
Íjászaik nagy hírre tettek szert, de később a mű Mediatio (lat., franc, médiation), a. m. közvetí
veltséggel kapcsolatban nagyon elpuhultak. Az or tés, így 1866. Ausztria Franciaország közvetíté
szág talán már az Achaemenidák alatt két részre sét vette igénybe. A hágai második békeértekez
volt osztva: a D.-i rész volt a tulajdonképeniM., leten létrejött első egyezmény 2. cikke szerint a
az úgynevezett Nagy-M., az É.-i rész Atropatene. hatalmak megegyeztek abban, hogy komoly meg
Az előbbinek legjelentősebb helységei: Ekbatana hasonlás v. viszály esetén, mielőtt a fegyverek
(ma Hamadan), Rhagae, a régibb főváros, Aspa- hez folyamodnának, amennyire a körülmények
dana (Iszpahan) és a nagy Dareios-feliratról híres engedik, egy v. több barátságos hatalom jószol
Bagistane. Atropatene városai: Gazaka és Phra- gálatiit v. közvetítését veszik igénybe. L. 1913:
aspa. Arómai korszakban Atropatene jelölte egész XLIII. t.-c. 5. §. I. 2—8. §. A barátságos hata
M.-t, Nagy-M. pedig a parthusok egyik provinciája lomnak ily közvetítését diplomáciai műnyelven
volt. II. Salmanassar, Asszíria királya (860—825), «bons officesö-nak (1. o.) — jó szolgálatoknak —
a módeket kemény küzdelmek után leigázta. 710 nevezik.
körül egy lázadásukat,melyetDajankku(Deiokes)
Médiation (franc), 1. Médiateur.
szított, Sargon elfojtotta. Hcrodotos elbeszélése,
Mediatizálás (lat.) a. m. közvetetté tevés, ed
hogy miként szabadult ir>.ag ekkor M. az assziriai
fenhatóságtól, bizonyára monda. 630-ban Phraor- dig önálló államnak más állam hatósága alá
tes egyesítette a mód törzseket és felújította a vetése.
Mediatizált családok azok a német főúri (her
küzdelmet Asszíria ellen, de Assurbanipal ezt is
leverte. Csak Kyaxaresnek sikerült a szkitháktól cegi, grófi) házak, amelyeknek a tagjai (Standesmegrendített assziriai hatalmat annyira meg herren, Mediaiisierte) azelőtt birodalmi köztörni, hogy Babiloniával szövetkezve Ninivét el vetetlenséggel bírtak s birodalmi rendek voltak,
foglalta (606). Az általa alapított méd birodalom kiknek területeik azonban a régi német birodalom
nak Irán, Armenia, Asszíria és Susiana voltak felbomlásakor más német államokba bekebelez
az országai. Utódát, Astyagest. 550. a perzsa telek. A német szövetséggé alakult kormányok
Kyros fosztotta meg a tróntól, s ezóta M. a perzsa a M.-nak bizonyos előjogokat biztosítottak. A M.
jelesül a német főnemességhez (hoher Adél) tar-
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toznak; az uralkodó fejedelmi házakkal egyen leánya volt Katalin, II. Henrik francia ki
rangúak (Recht der Ebenbürtigkeit); megilleti rály neje (1. Katalin, 9.). Természetes fia, Alesőket a «Durchlaucht», a grófl csaladok fejeit az sandro (megh. 1537 jan. 6), Firenze kormány
«Erlaucht» cím.
zója volt 1523—27-ig, majd 1530. újból megsze
Mediator (lat.), 1. Médiateur és Igazlátó- rezte a hatalmat V. Károly császár segítségével,
kinek természetes leányát, Margitot nőül vette.
Medicago L. (növ.), 1. Lucerna.
Medicamen, medicamentum (lat), 1. Gyógy Ezután zsarnoki önkénnyel és kegyetlenül ural
kodott, míglen egyik rokona, Lorenzino meg
szerek.
Medici (ejtsd: medicsi), előkelő firenzei család, gyilkolta. Benne kihalt a M.-család idősebb ága
mely Firenze és később egész Toscana felett s Firenze kormánya a család ifjabb ágára szállott.
uralkodott. A család tagjai a XIII. sz. óta az úgy
Ez ifjabb ág megalapítója az 1464. elhalt Co
nevezett néppárt (popolani) ólén harcoltak a ne simo öccse, Lorenzo (megh. 1440) volt. Fia, Piermesek ellen s többször viselték Firenze első francesco (megh. 1467), ennek üaALorenzo(megh.
méltóságának, a gonfalionere-nek tisztét. Ilyen 1503) és Giovumi (megh. 1498) voltak. Lorenzo
volt Averardo (1314), ennek fia Salvestro (1378) unokája volt Lorenzino, Alessandro gyilkosa (1.
és ennek unokája Giovanni (1421), ki 1429. halt fent), kit aztán hasonló sors ért Velencében 1548.
meg. Fia Cosimo (szül. 1389., megh. 1464.) ala Giovanni fia volt Giovanni (delle Bande Nere)
pította meg a M.-család hatalmát Firenzében. rettegett zsoldosvezér (megh. 1627), ki egymás
1434-től kezdve haláláig vezette Firenze kor után harcolt pápai, francia és császári szolgálat
mányát minden fegyveres hatalom nélkül, csu ban. Ennek fia, Cosimo (szül. 1519 jún. 11., megh.
pán nagy gazdagságára és népszerűségére tá 1574 ápr. 21.) Alessandro meggyilkoltatása után
maszkodva. Nagy pártolója volt &i akkor fel 1537. Firenze hercege (dúca) lett. Az uralma ellen
támadt renaissance műveltségnek s a hálás felkelt Strozzi-családot kiirtotta, 1555. pedig vé
firenzeiek halála után a «haza atyjának» ne get vetett a sienai köztársaságnak. Nagy pár
vezték. Cosimo fia, Piero (szül. 1416., megh. tolója volt a tudományoknak és művészeteknek
1469) beteges, de jószívű és igazságos férfiú s maga is tudományosan képzett író volt. V. Pius
volt, s az oligarchák minden erőfeszítése dacára pápa 1569. a nagyhercegi címmel tüntette ki,
fenn tudta tartani uralmát. Fiai, Lorenzo (szül. melyet utódai is viseltek. A trónon idösebbik fia,
1449 jan. 1., megh. 1492 ápr. 8.) és Giuliano kö Ferenc (Francesco) követte (szül. 1541., megh.
vették őt az uralomban. Mindkettő kitűnő mű 1587). Ennek leánya volt Mária, IV. Henrik,
veltségű férfiú volt, különösen Lorenzo, aki francia király neje (1. Mária, 36). Minthogy
kiváló tudósok és művészek meghívásával, nagy egyetlen fia, Filippo korán elhalt, az uralkodás
szerű épületek emelésével és a nagyatyjától, Co- ban öccse, Ferdinánd bíboros követte (szül. 1549.,
simótól alapított könyvtár gyarapításával (Bib- megh. 1609,1. Ferdinánd, 36.). Ennek fia II. Co
UotheaLaurentiana) örökítette megnevet. Ezért simo (szül. 1590., megh. 1621) volt, kit aztán fia
a Magnifico (Pompás) melléknevet kapta kor II. Ferdinánd (szül. 1610., megh. 1670) követett
társaitól. 1478-ban a Pazzi-család összeesküvést a trónon (1. Ferdinánd, 37). Ennek fia III. Co
szőtt a két testvér ellen, de csak Giuliano esett simo (szül. 1642., megh. 1723) volt, ki alatt
áldozatul a székesegyházban az összeesküvők tő Toscana hanyatlásnak indult. A trónon második
rének (1478 ápr. 26). A feldühödt nép az össze fia, Giangastone (szül. 1671., megh. 1737) kö
esküvőket, köztük a pisai érseket, Salviatit meg vette, kiben kihalt a M.-család.
ölte. Ezért IV. Sixtus pápa, ki szintén tudott a
A M.-család egyik mellékága volt az Ottajanomerényletről, Firenzét interdiktum alá vetette s
a nápolyi királyt, Ferdinándot ingerelte ellene. család, mely Salvestro testvérétől, Giovencótól
De Lorenzo személyes látogatásával megnyerte származott. Ebből az ágból való volt Alessandro.
a nápolyi királyt s elhárította a veszedelmet Ottaviano bíboros, ki 1605 márc. XI. Leo néven
Firenzéről, mire a pápa is kibékült. Az 1478-ban lett pápa. Egy másik ága volt a Medeghino-asar
meggyilkolt Giuliano természetes fia, Giidio Iád, melyből IV. Pius pápa (1559—65) szárma
(szül. 1478., megh. 1534) az egyházi pályára lé zott. V. ö. Buser, Lorenzo de'M., als italienischer
pett s 1623. VII. Kelemen néven a pápai székre Staatsmann (Leipzig 1879); Lebey, Essai sur
jutott. Lorenzo fiait, Pierót (szül. 1471., megh. Laurent de M. (Paris 1900); Ferrai, Lorenzino
1503), Giovannit (szül. 1475., megh. 1521) és de'M. (Milano 1891); 6?authier, Lorenzaccio (Paris
Giulianót (megh. 1616) a Savonarolától (1. o.) 1904); Ftwart, Cosimo de M. (London 1899);
felizgatott nép 1494. elűzte Firenzéből. Piero Heyck, Die Mediceer (Bielefeld 1897); Smeaton,
ezután francia szolgálatba állott és a spanyolok The Medicis and the Italian renaissance (London
elleni harc közben 1503 dec. 28. a Garigliano 1902); Bobiony, Gli ultimi dei M. (Firenze 1905).
folyóba fulladt. Giovanni az egyházi pályára
Medici (ejtsd: medicsi), Giocomo, marchese del
lepve, 13 éves korában már bíboros lett, 1513. Vasceüo, olasz szabadsághős, szül. Milanóban
pedig X. Leo néven a pápai székbe jutott. Giu 1817 jan., megh. Rómában 1882 márc. 9. Spanyol
liano spanyol segítséggel 1512. rövid időre vissza országban mint önkéntes 1836—40. a karlisták
foglalta Firenzét, azután visszavonult s J. Fe ellen harcolt, azután Dél-Amerikába ment, ahol
renc francia király nemoarsi herceggé nevezte Garibaldi a Montevideóban 1848. szervezett olasz
ki. Természetes fia, Ippolito (megh. 1535) bíboros expedició vezetésével bizta mog. 1848 jún. Lom
lett VII. Kelemen alatt 1529. Piero fia II. Lo bardiában ö vezérelte Garibaldi szabadcsapatá
renzo (szül. 1492., megh. 1519) volt, kit X. Leo nak elővédét, majd 1849 máj. résztvett Róma
pápa 1516. Urbino hercegévé nevezett ki. Ennek védelmében a franciák ellen. Itt különösen a
VasceUo sáncerődltmény védelmével tűnt ki,
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1860—61-ben Garibaldi sziciliai expedíciójának
volt egyik hőse. Azután mint altábornagy az
olasz hadseregbe lépett s II. Viktor Emánuel
szárnysegéde lett. 1866 dec. Szicília kormányzó
jának nevezték ki s itt nagy érdemeket szerzett
a közbéke helyreállításával. 1876-ban marchesei
rangot kapott, 1870ótapedig a szenátus tagja volt.
Medicina (lat.) a. m. orvosság.
Medicina í ö r e n s i s (lat.) a. m. törvényszéki
orvostan (1. o.).
Medici-Venus, 1. Aphrodité.
Medici-villa, Rómában a Monté Pineio hegyén
épült villa, melyet Lippi Annibale építész Ricci
da Montepulciano bibornok számára épített. Ne
vét későbbi tulajdonosától, Medici Ferdinánd
bibornoktól nyerte. A francia állam 1801. meg
vette s a XIV. Lajos által alapított Académie de
Francé a Romé szókhelyévé tették, melybe éven
ként az ú. n. római díjjal kitüntetett 4 művészt
és zenészt küldenek Parisból, Mk itt 4 éven át
tovább képezhetik magukat. Az intézet élén egy
6 évre kiküldött igazgató áll.
Medicus (lat.), 1. Medikus.
Medicus, Fr. E-, botanikus, 1. Med. 7
Medida, folyadékmérték Braziliában, 2 / 9 1.
Medika a. m. orvostudomány; nálunk orvos
tanhallgatóm).
Medikaszter a. m. kuruzsló.
Medikomeclianikus kúra. A manuális ellen
állású gyakorlatok (svédtornázás) pótlására Zander stockholmi orvos 67 gépezetet szerkesztett,
melyeken az ellenállást maga a gépezet végezi,
mely ellenállás nagysága az izomösszehúzódás
törvényei szerint változik. A Zander-gépek 4
csoportra oszthatók: 1. aktiv, 2. passziv gépek
(motor által hajtva), 3. masszáló gépek és 4. ortopédiás készülékek. Zander a gépezeteit monopo
lizálta, úgy, hogy egy városban csak egy ily in
tézet felállítását engedte meg, miáltal azoknak
elterjedése korlátozva van. A Zander-gépeken
kívül más rendszerű gépezeteket is jó eredmény
nyel lehet használni. (Krukenberg-féle ingaké
szülékek, Herz-féle gépek). Mindezek a készülé
kek főleg az általános anyagforgalmi betegségek
nél és vérkeringési zavaroknál jönnek alkalma
zásba, de jó eredménnyel használhatók az ideg
rendszer egyes bántalmainál, az izületek merev
ségénél és az ortopédiás betegségeknél.
Medikus (lat. medicus) a. m. orvos; nálunk
különösen orvosnövendék.
Medimnosz, régi görög gabonamérték. Az
attikai M. = 52-53 1.
Me&in (Medyn), az ugyanily nevű járás szék
helye Kaluga orosz kormányzóságban, kb. 5000
lak. Itt győzték le az oroszok 1812. a Poniatovszki
vezérlete alatt álló lengyel-francia előhadat.
Medina, nagyk. Tolna vm. simontornyai j.-ban,
(i9io) 1665 magyar és szerb lak., postaügynökség,
n. t. Kölesd.
Medina, 1. (Medineten Nebi, Medinet-BasszulAllah), város Hedzsászban, 340 km.-nyíre Mekká
tól, a még épülő Mekka-Nemina vasút végpontja,
kb. 40—50,000 lak. 1914-ben alapított arab egye
temmel. Híres mint a mohammedánusok máso
dik szent városa, amelynek lakói egykoron a
mekkaiaktól elűzött prófétát barátságosan fo
Rémi Xmjy I»exik<ma. XIII.
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gadták. Itt is halt meg Mohammed. M. a nagy
arab sivatag szélén, 3 oldalról hegyektől körül
vett termékeny síkságon épült. 114 m. magas
kőfalak veszik körül, amelyeken 30 torony ós 4
kapu van; ÉNy.-i végében áll a citadella. A
belső várost a nálánál nagyobb külvárosoktól a
Bar el-Munakah és a Darb el-Dzsenazah nevű
széles utak választják el. Itt van a XVI. sz.-ban
épített földalatti csatorna, amely a 3'7 km.-nyire
fekvő faluból, Kobából, vízzel látja el a várost. M.
legkiválóbb épülete a nagymecset, Bl-Earam vagy
más néven a Medzsed en Nebi, amely állítólag
azon helyen épült, ahol Mohammed meghalt, aki
nek koporsója és sírja is ott van. Az Bl-Haram
kisebb ugyan, mint a mekkai mecset, de ugyan
azon mintára épült, kolonnádoktól körülfogott
belső udvarral, 5 minarettel. Hossza 135, széles
sége 107 m. Kupolája 400 oszlopon nyugszik és
300 lámpa szolgál a megvilágítására. DK.-i szög
letében, amelyet márványtáblák, mozaikpadló és
gazdag arany feliratok díszítenek, látható Mo
hammed síremléke. A nagy mecset mai alakjában
a XV. sz.-ból való. A városlakói fő jövedelmüket a
zarándokoktól nyerik. M. akkor lett híressé, midőn
Mohammed Mekkából ide menekült és birodalmá
nak fővárosává lett. Hirtelen hanyatlásnak indult
azonban akkor, amikor az omajjádok székhelyü
ket áttettéli Damaszkusba. 683-ban elpusztították
és azóta politikai szerepet nem játszott. A khalifátus bukása után a város visszanyerte függet
lenségét. A törökök Egyiptom elfoglalása után
M.-ra is kiterjesztették hatalmukat; ez azonban
csakhamar elgyengült és már névlegesnél egyéb
nem volt, midőn a vahhabiták foglalták el. 1812ben a törökök újra hatalmukba kerítették és azóta
egy pasát meg egy kis őrséget tartanak fenn
benne. V. ö. Burton, Personal narrative of a pilgrimage to el-Medinah and Meccah (London 1855);
Wüstenfeld, Das Gebiet v. M. nach arabischen
Geogr. bearbeitet(Göttingenl873); Soubhy Saleh,
Pélerinage á la hecque et la hédine (Wien 1894).
2. M., máltai város, 1. Citta Vecchia.
Medina del Campo, város ós járási székhely
Valladolid spanyol tartományban, a Zapardiel
mellett, vasúti gócpont, (1910) 5820 lak.; gabona
termeléssel ; régi körfalakkal, La Mota várkastély
romjaival. Itt halt meg Katholikus Izabella (1504).
Medina de Rioseco, város és járási székhely
Valladolid spanyol tartományban, a Sequillo mel
lett, termékeny vidéken, (1910) 5620 lak.; székes
egyházában gazdagon díszített főoltárral. Vásárai
egykoron igen híresek voltak. 1808 júl. 14. a fran
ciák győzelmet arattak itt a spanyolokon.
Medinaféreg v. Guineaféreg, 1. Filaria és
Filariasis.
Medinái, a dietilbarbitursav mononátriumsója; altatoszer.
Medina Sidonia, járási székhely Cadix spa
nyol tartományban, 200 m. magas domb lejtő
jén, (1910) 11,000 lak., agyagiparral, a M. hercegi
család kastélyának romjaival, vasas ós kéntar
talmú ásványvízforrással.
Medinci, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban,
(1910) 1249 szerb, magyar ós német lak. vasútállo
más: Medinci-Senkovac, távíróval s u. 0. posta
hivatal.
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Medinet el Fajúm, Fajúm egyiptomi tarto
mány főhelye, (1907) 37,320 lak.
Medinet el Kedima, 1. Feriana.
Medinet Habu (Medinet Ábu), falufelső Egyip
tomban, a Nilus balpartján. M. egyike az antik
Thebe romjain álló négy falunak. A romokat 1858
után Mariette ásatta ki.
Meding, Oskar, német író, 1. Samarow.
Medinilla Gavdich. (n«v.); a Melastomataceae
család génusza; 50 faja Ázsia tropikus részén
termő, különféle termetű cserje. Száruk bütykein
gyakran sertéket viselnek. Virágzatuk bogas v.
bugának látszik, viráguk rendesen 4—5 tagú,
változatos alakú. Portokjuk hosszúkás és meg
van görbülve, a porzószál csatlórésze elül 2 karélyt vagy 2 sarkantyút, hátul 1—2 karélyt v.
1 sarkantyút visel. Bogyójuk sokmagú, a tetején
a csésze szegélye megmarad. Több, az Indiákról
kerülő faj üvegházi növény.
Medino, egyiptomi pénz, a. m. pára (1. o.).
Medio (lat.) a. m. közép. A kereskedővilágban
a hónap közepét jelenti és határidő megneve
zésére használatos.
Medio, a spanyol pénzrendszerben a fél da
rabnak neve; Argentínában folyadókmérő: '/«
frasco = T188 liter; Közép-Amerikában kakaó
nál 345 kg.-nak, árpánál 69 kg.-nak felel meg.
Mediocritas (lat.) a. m. középszerűség.
Mediolanum (Mediolanium), 1. a kelta insuberek fővárosa Transpadanában. Az etruszk
Melpumnak 396. Kr. e. történt földúlása után
alapította Bellovesus törzsfőjük. 222-ben a ró
maiak elfoglalták, előbb megerősített munieipiummá, majd kolóniává tették, amelyben a tu
domány ós művészet virágzó fejlődésnek indult.
A későbbi császárok alatt előkelő várossá emel
kedett, Kr. u. 303—402-ig császári székhely volt.
452-ben a hunnok pusztították el; de azután újra
felvirágzott s Róma után a legnépesebb és leg
gazdagabb városa volt Itáliának. 539-ben a ke
leti gótok Vitiges alatt ismét feldúlták. Helyén
épült a mai Milano. — 2. M. Aulercorum, ókori
város Paristól Ny.-ra; ma Evreux. — 3. M. Santonwm, ókori város Aquitániában, ma Saintes.
Mediomatrikok (mediomatrici), ókori kelta
nép a mai Belgium és Lotharingia vidékén, a
Mosel, Maas és Rajna között. Főhelye Divodurum,
később Mettis (ma Metz).
Medio t u t i s s i m u s ibis (lat.) a. m. a közép
úton legbiztosabban haladsz; máskép: legjobb a
középút; Ovidius Átváltozásaiból (Metam. II. 137)
vett idézet.
Meditatio (lat.) a. m. elmélkedés, valaminek
mély, átgondolt megfontolása, vallásos elmélke
dés is; meditál, elmélkedik, megfontol.
Mediterrán (lat.) a. m. földközi. Pl. M. flóra
a. m. a Földközi-tenger vidékét jellemző növény
zet, 1. Középtengeri flóra. — M. provincia, 1.
Provincia.
Mediterrán emelet (geoi.), a miocén kornak
alsó lerakódása, amely a bécsi medencében, vala
mint Magyarországon is I. és II. mediterránra
(a francia terminológia szerint Bourdigalien és
Vindobonien) osztható. A mélyebb I. (alsó) M.-hoz
tartoznak a fóti, cinkotai és budafoki lerakódá
sok, a II. (felsőbb) M.-hoz pedig a rákosi és Mai
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lajtamész stb. E lerakódások számos kövülete fel
tűnően hasonló a mai földközi (mediterrán) ten
geri fauna alakjaihoz, innen ezen emelet elneve
zése. L. Harmadkor.
Mediterraneum Maré (lat.) a. m. Földközi
tenger.
Médium (lat.) a. m. közép. — M. a fizikában,
1. Közeg. — M.& spiritisztáknál, 1. Spiritizmus.
— M. a görög nyelvtanban egy igeforma, mely
alakjára nagyrészt a szenvedővel egyezik, de je
lentése visszaható.
Médium tenuere b e a t i (lat.), közmondás,
a. m. a boldogok a középúton jártak; vele egy
értelmű : Medio tutissimus ibis (1. o.).
Medja, adók. Belovár-Körös vm. körösi (krizevcii) j.-ban, u«io) 447 horvát lak.; u. p. Sveti
Petar Orehovee, u. t. Gornja Rijeka.
Medjedjak, adók. Modrus-Fiume vm. ogulim
j.-ban, H9io) 562 szerb lak.; u. p. és u. t Plaski.
Medjidie, város Romániában, 1. Medgidia.
Medjuraca, adók. Belovár-Körös vm. belovári
(bjelovari) j.-ban, (1910) 749 horvát lak.; u. p.
Ráca, u. t. Severin.
Medjurace, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
(i9io) 168 horvát lak.; u. p. Gora, u. t. Petrinja.
Medjuric, adók. és pk. Pozsega vm novskai
j.-ban, (1910) 932 cseh, horvát és tót lak.; vasúti
megállóhely, u. p. ós u. t. Banova Jaruga.
Medne, kisk. Trencsén vm. puhói j.-ban, (1910)
154 tót lak.; u. p. és u. t Ledniczróna. Á Mednyánszky-család fészke, melynek itt kastélya van.
Mednyánszky-csaZad (mednyei és medgyesi,
nemes és báró), egyike a legrégibb felső-magyar
országi főnemes családoknak; törzsének nyomai
már az Árpád-korszakban feltűnnek. Első ismert
törzse Mednyei János, kinek Trencsén vmegyében már 1312. okleveles nyoma van. Ennek fia,
Jakab, I. Lajos király alatt a nápolyi hadjáratban
vesz részt s érdemeiért 1356. adományt nyer. A
család egyik ága, mely Jakabtól származik le,
köznemes maradt, s tagjai nagy számmal visel
tek vmegyei s papi hivatalokat, a másik ága, mely
Mátyástól származik, 1688. báróságot nyert s ma
gas hivatalokra emelkedett. Nevezetesebb tagjai
a családnak:
1. M. Alajos báró, szüL Prekopán (Turócz vm.)
1784 ápr. 20., megh. Galgóczon 1844 jún. 17.
1801—1804-ig a pozsonyi kir. akadémián végezte
a bölcseleti s jogtudományokat. Tanulóévei bevégeztóvel a m. kir. udvari kancelláriánál kezdett
szolgálni. Öt bízták meg, hogy Napóleon Bécs felé
közeledő hadserege elől a kancellária levéltárát
Bécsből Budára szállítsa. Nem sokkal ezután nyitravármegyei vészeiéi birtokára vonult, hol nőül
vette Bolza Antónia grófnőt, s gazdasággal és e
mellett tudománnyal s irodalommal kezdett fog
lalkozni. Első nejét elvesztvén, 1820. második
házasságra lépett Majláth Ágnes grófnővel, Majláth József állammimszter leányával. 1828-ban
tagja lett s lelke volt annak a bizottságnak, mely
az iskolák s nevelés reformtervének kidolgozásán
munkálkodott. 1830. királyi helytartótanácsossá,
1833. királyi udvari tanácsossá s kancelláriai elő
adóvá, 1835. pedig trencsénvármegyei főispáni
helyettessé nevezték M. 1836-ban Erdélyben a ki
rályi kamara hivatalos ügykezelésének megvizs-
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gálására küldték ki. 1836-ban valóságos belső tit
kos tanácsossá, majd királyi kamarai alelnökké,
1837. Nyitra vármegye főispánjává neveztetett
M. 1839-ben az iskolák rendezése céljából alakított
bizottmány elnöke lett. 1842-ben főkincstárnoki
(kamaraelnöki) méltóságra emelkedett, de e leg
magasabb hivatalos polcra jutását már nem
sokkal élte túl. Politikai munkálkodása mellett
irodalmi téren is nevet szerzett magának. 1825.
jelent meg Pesten: Malerische Eeise auf dem
Waagflusse című becses műve. B kiadást nemso
kára egy második, s ezt 1844. egy harmadik kö
vette magyar fordításban Eemellay Gusztávtól.
Továbbiművei: Erzáhlungen.SagenundLegenden
aus Ungarns Vorzeit (Pest 1829, magyar fordítás
ban Szebenitöl 1832.). Munkatársa volt Hormayrnak a Taschenbuch f. vaterl. Geschichte korszerű
kiadásában (1820—30). Tudós műveit sokáig latin
és német nyelven Irta, de a mint a Tudományos
Gyűjtemény 1817. megindult, lapjain azonnal mint
magyar író s történettudós jelent meg. A bajor
kir.tud. akadémia 1817. tiszteleti tagjává válasz
totta. 1830-ban pedig József nádor azon küldött
ség tagjává nevezte ki, mely Teleki József gróf
elnöklete alatt a magyar akadémia alaprajzát ki
dolgozta ; a megnyílt akadémia alapítói az igaz
gató tanácsba vették fel, az akadémia pedig 1832.
egyhangúlag tiszteleti tagjává választotta. Gyász
beszédet Toldy Ferenc tartott felette 1844 jún. 24.
Irodalom. Nekrológ, Budai Híradó 1844, 2.; Pesti Hírlap
1844, 363. sz.: arcképe : Gemeinn. BIStter 1834, 39. sz.; Remellay Gusztávtól, Sz.épirod. Közi. 1855, II., 22.; Pesti Napló
1S55, L, 11.; Nemz. Újs. 1844, II. 7.; Magyar irók arcképei
s életrajzai, Pest 1858, arcképpel.

2. M. Dénes báró, geológus, az utolsó selmeczi
bányagróf, szül. Vészeién (Nyitra vin.) 1830 nov.
19., megh. 1911 dec. 28. Bécsben. 1867-ben sel
meczi bányagróf, később országgyűlési képviselő,
majd Trencsén vármegye főispánja lett. 1896-ban
értékes könyvtárát a budapesti Eötvös-kollégium
nak ajándékozta. A M. Tud. Akadémia 1865. leve
lező tagjává választotta. Főbb művei: Földtani
séta liazánk néhány érdekes vidékén (1851); A
mésznek geológiai és technikai jelentősége Ma
gyarországon (Pest 1870); A Gotthard-alag va
jasa (1874). A családnak általa írt történetét kéz
iratban a Magyar Herald, és Genealógiai Társa
ság őrzi.
3. M- ZiószZo'báró, 1848—49-iki honvódörnagy
és vértanú, szül. Beczkón 1819 jún. 16., megh.
Pozsonyban 1849 jún. 5. Atyja, M. József báró,
császári tiszt volt. Miután két évet (1836—37)
töltött a tullni katonai intézetben, a magy. kir.
testőrségbe lépett. Itt Görgei Artúrral kötött szo
rosabb barátságot. 1846-ban kilépett a hadsereg
ből és megnősült. Az 1847—48-iki utolsó rendi
országgyűlésen Bars vármegye egyik követje
volt. A szabadságharc kitörésekor mint százados
egy nemzetőrcsapat élén harcolt a szerbek ellen
és meg is sebesült. 1848 végén őrnaggyá nevezte
ki őt a honvédetau bizottmány és Idpótvárba
küldötte, hogy a kevésbfcé megbízható Ordódy
Kálmán várparancsnokot ellenőrizze. M. e felada
tát kiváló hazafisággal teljesítette s az ő érdeme
volt, hogy a kis vár négy hétig ellenállott Si.munich ostromló seregének. 1849 íebr. 2. a hadi
tanács mégis feladta a várat, ami elien M. és
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Gruber Fülöp tüzérhadnagy szenvedélyesen tilta
koztak. Erre hadifoglyokként Pozsonyba vitték
őket, hol Haynau 1849 jún. elején mindkettőjüket
kötél általi halálra ítélte. Az ítéletet 1849 jún. 5.
hajnali 3 órakor hajtották végre rajtuk a vár
közelében fekvő Szamár-hegyen. V. ö. Kumlik
Emil, A szabadságharc pozsonyi vértanúi (Pozsony
1905).
4. M- László báró, festő, szül. Beczkón 1852
ápr. 20. Itt és Nagy-Eőrön élt 1870-ig, mikor is
a zürichi technikára került. De már 1872. Mün
chenben tanul a képzőművészeti akadémián, ahol
Strehuberés Seitz a tanárai. 1873-ban a Riviérán,
1874-től fogva Parisban végzett művészeti tanul
mányokat s 1877. kiállított egy tájképet a Salonban, mely egy belga amatőr birtokába került. 1878.
hazajött s hévvel tanulmányozta a magyar fel
vidék hegyeit, erdeit, egy ideig Szolnokon az
Alföldet..Három évi olaszországisnéhány évi bécsi
tartózkodás után szorgalmasan kiállította Buda
pesten hangulatos, nagyobbára téli, őszi ködös
tájképeit. Egy ilyenre, a Mindszentek napján
címűre kapta 1888. a 400 frtos második társulati
dijat. Ettől fogva hol Parisban, hol Bécsben, hol
Budapesten, a Szepessógben, a Karszton igen
nagyszámú tájképet, városképet, vázlatot festett.
1897-ben kis kiállítást rendezett ötven képéből
Parisban. Georges Petit s a párisi sajtónagy elis
meréssel köszöntötte M.-t, aki ekkor már leg
eredetibb művészeink közé tartozott. 1898-ban
állami aranyérmet kapott Budapesten Hegyi táj c.
festményére; 1914. pedig Ó-budajrészlei c. műve
a Társulati díjat kapta. Alkony, Őszi világ, Szür
kület című képeit a Szépművészeti Múzeum őrzi.
A régebbi ködös-hangulatos stílust újabban a
rendkívül színes, gazdag előadásmód váltotta fel
ós munkáinak sorához arc- és karakterkópek
csatlakoztak. M. illusztrációkat is rajzolt, tipikus
magyar tájakról, iskolai olvasókönyvek számára.
Egyike a külföldi hatásoktól leginkább független
magyar mestereknek. V. ö. Malonyay, M. (Buda
pestJ1905); Lyka, M. stílusa (Művészet 1903).
5.' Jkf. Sándor báró, 1848—49-iki honvéd alez
redes, szül. Egerben 1816., megh. Budapesten
1875 ápr. 23. A császári hadseregben szolgált,
melyből a 40-es évek elején lépett ki. 1848 nya
rán a honvédseregbe lépett és Aulich (II.) had
testében harcolta végig a téli és tavaszi hadjá
ratot. 1849 júliustól kezdve Komáromban műkö
dött mint zászlóaljparancsnok. Az aug. 3-iki si
keres kitörés után Klapka megbízásából egy ki
sebb csapat élén Veszprémig nyomult és több
ezer újoncot hozott Komárom várába. Aug. 18.
alezredessé lépett elő s részt vett a Haynauval
megindult alkudozásokban. A kapituláció után
Londonba ment s itt élt 17 évig. 1866-ban Klapka
légiójához csatlakozott, azután Kossuth Lajoshoz
költözködött Torinóba. 1869-ben hazajött s a szi
getvári kerület képviselője volt haláláig.
Medoacns major, folyó, 1. Brenta.
Médoc (ejtsd: —aok), híres bortermő vidék Gi
ronde francia départementban, a Gironde bal
partján ; homokos terület. AD.-i részében terem
nek a legjobb borok (1. Bordeauxi bor). Főhelye
Lesparre; a fő kikötőhely Pauillae. A Gironde
mellett van M. erősség.
Hí*
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Medo-perzsa nyelvek a. m. iráni nyelvek (1. o.).
Medovic (ejtsd: —vics), Celestin, horvát festő,
szül. Kun-ban (Dalmácia) 1859. Müncheni tanul
mányok után főképp vallásos képek festésével
foglalkozik. Szt. Bonaventura, Assisi Szt-Ferenc,
Ábrahám és Izsák, Noé c. festményeit a zágrábi
Strossmayer-képtár őrzi. Szerémi vértanúk c.
festménye a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban van.
Medresze (arab) a. ni. iskola; mohammedán
országokban a vallástudomány körébe tartozó
tanulmányoknak szolgáló magasabb iskolák. B
tanulmányok körébe a szent könyvek megértését
elősegítő segédtudományok is tartoznak (gramma
tika, retorika és egyéb filológiai diszciplínák); az
iszlám virágzásakor az exakt tudományok sem
voltak kizárva a M.-kből. Régi időktől fogva a
magasabb oktatásra a mecseteket használták (1.
Mecset), de voltak külön iskolaépületek is. A még
mai napig is fennálló régi M.-k között a leghíre
sebb a kairóiAzhar-mecsettelkapesolatosfőiskola.
Meds . . . kezdetű szókat 1. Medzs...
Meduana, folyó, 1. Mai/enne.
3ffe<lulla(lat.)a. m. velő: elsősorban a közép
idegrendszer részeinek elnevezése (M. spinalis,
M. oblongata stb.), másodsorban a csontvelő jelö
lésére szolgál.
JMedulIa o b l o n g a t a (lat.) a. m. nyúltvelő,
fejvelő, 1. Agyvelő.
S l e d u l l a o s s i u m (lat.), a csontok üregét ki
töltő lágy szövet, 1. Csontvelő.
Medulláris apoplexia, 1. Hematomiélia.
JHteduIIa s p i n a l i s (lat.), 1. Gerincvelő.
M e d n l l o s a (növ.), karbon és perm korszak
beli, oszlopalakú megkövesedett törzsek, melyek
különféle Cycadofilices-hez (1. o.) tartoznak.
Medusa (Medúza), 1. Gorgo.
Medúzafej (caput Medusae), a köldök körül
sugaras irányban futó, tágult gyüjtőerek háló
zata, mely a hasi vérkeringésnek lassanként ki
fejlődő akadályainál jelenik meg s a pangó vér
levezetésére szolgál.
Medúzafej (Asterophytoncaput Medusae, állat),
a Tüskésbőrűek állatköróbe, a Tengeri csillagok
(Asteroidea) osztályába tartozó állatfaj, mely
nek karjai villásan osztottak, igen hajlékonyak.
Színe vörös. Hazája az Indiai-óceán. A víz alatt
nyitott kelyhü virághoz hasonlít, a vízből való
kiemelés után azonban karjai össze-vissza gomolyodnak s innen kapta nevét.
Medúzafej-gubacs (Oynips caput Medusae
Hart, növ.), tölgyeink makkcsészéjéből kinövő,
ágas-bogas, bozontos gubacskópződmény, mely
nek százai hevernek gyakran a fa alatt. A cserfa
bozontos makkcsószéjével nem tévesztendő össze.
Medúzák (állat), a Hydrozoák (1. o.) és Scyphozoák (1. o.) szabadon úszó ivaros egyénei. Vala
mennyien tengeriek és leggyakrabban a tenger
felszinén nagyobb tömegekben együtt úszkálnak.
Korong-, harang- v. esernyőalakuak. A harang
v. ernyő (umbreUa) vízben dús kocsonyás szövet
ből áll, amely azonban némely Scyphomedusa
testében porcogó keménységű is lehet. Az ernyő
külső felülete az exumbrella, homorú belső felü
lete a svbumbrella. A subumbrellán erős izomréteg van, amelynek váltakozó összehúzódása
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és megernyedóse segítségével úszik a medúza.
A subumbrella közepéből, az esernyő nyeléhez
hasonlóan, hosszú cső, az ú. n. gyomorcsö (manubrium) lóg le, amelynek alsó végén a száj
nyílás van, felső vége pedig belenyilik a terje
delmes és az egész testnek egyetlen üregét al
kotó gyomor- v. bélüregbe. A gyomorból suga
rasan egyszerű vagy elágazó csövek indulnak a
suburnbrellában az ernyő pereme felé, amelyeket a
hydrozoák medúzáin az ernyő peremén futó
gyűrűs eső köt össze egymással. Az ernyő peremén
hosszura kinyújtható tapogatók vannak, ame
lyek csalánzószervekkel vannak felfegyverezve.
A hydrozoák és scyphozoák medúzáit könnyen
megkülönböztethetjük ernyőjük peremének alak
járól. A hydro-M. ernyőjük peremén izmos sze
gélyt viselnek, az ú. n. fátyolt (velum, craspedon),
amely összehúzódásával hathatósan elősegíti az
úszómozgást; továbbá ernyőjük peremén egy v.
két ideggyűrű van, amely a párkányérzékszerve
ket (párkánytesteket) összeköti; a scypho
ellenben hiányzik úgy a fátyol, mint az ideggyűrű, az ernyő pereme karélyokra vagy lebe
nyekre van hasogatva és az idegrendszer a karélyok tövében elhelyezett idegdúccsomókból áll.
Ezen a különbségen alapszik a M. felosztása is:
a hydrozoák medúzáit fátyolos M.-nak (Craspedotae, 1. Hydrozoák), a scyphozoák medúzáit
pedig fályolialan (1. o.) vagy karélyos M.-nak
(Acraspedotae) nevezik. A M. rendesen váltivarúak; a petékből néha kis medúza fejlődik,
rendesen azonban hydraalak; a M. legtöbbször
nemzedékváltozással (1. o.) fejlődnek. A fátyo
los M. bimbózás útján a hydrozoák polyptörzsén keletkeznek és ivaros úton (petékből) megint
polyptörzseket hoznak létre. A fátyoltalan M.
strobilatio (1. o.) útján a scyphozoák polypocskáiból fejlődnek. A M. igen falánk állatok, halakból
és rákokból élnek és ezeket csalánzó szerveikkel
mérgezik meg. Mérgük hatása oly erős, hogy a
nagyobbaké még az emberre is veszélyes lehet. A
M. a leggyönyörűbb állatok közé tartoznak; testük
vagy üvegszerüen áttetsző, vagy pedig a leg
gyönyörűbb szivárványszínekben pompázik. Né
melyek éjjel szépen világítanak, pl. az Adriában
is gyakori Pelagia noctiluca Pér. et Les. L. Fá
tyoltalan medúzák, Füles medúza, Hydrozoák
és Scyphozoák.
Medve (Ursits, állat), a Medvefélék (1. o.) csa
ládjába tartozó, ragadozó emlősállatnem. Toste
zömök vagy éppenséggel esetlen; feje többékevésbbé megny íút; arcorra hegyes s egyenesen
lecsapott; füle középnagy, felálló, szőrös és vé
gén kerekített; nyaka rövid és vastag; végtagjai
arányosan rövidek; karmai erősek és vissza nem
húzhatók; tenyere és talpa csupasz és járáskor
egész terjedelmében éri a földet; farka nagyon,
rövid. Gereznája lágy és bozontos szőrű. Foga
zata 42 fogból, jelesen az alsó és felső fogsorban
egyformán 6 metsző-, 1—1 szem-. 4—4 előzápfogból és felül 2—2, alul 3—3 utózápfogbóláll; a
három első előzápfog egygyökerü, csenevész és
gyakran hiányzik. A legnagyobb termetű raga
dozók tartoznak ide, melyek azonban növényi
eledellel is táplálkoznak, sőt fiatal korban majd
nem kizárólag növényi táplálékkal élnek. Erejűk.
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roppant nagy. Az ellenséget átkarolással rop
pantját: össze. A hideg és mérsékelt égövön egy
aránt honosak; a melegebb tájakon csupán csak
a sziklás, erdős helyeken élnek. Télen többször
megszakított téli álmot alszanak. Fiatal korban
megszelidithetők. 17 élő és 6 kihalt faj ismere
tes. Közönségesebbek: 1 Barna medve (Ursus
arctos L.). Teljes hossza 2—22 m., farka csak 8
cm., vállmagassága 1—12 m., súlya 150—300
kg. Bundája lágy, tömött, sima v. göndörszőrű ;
színe különböző: a feketebarnától az ezüstfényű
barnáig ós a sárgás fakóbarnáig változik; a
fiatalokra jellemző a világos nyakörv. Régen
egész Európában előfordult, ma a Pyreneusokban, az Alpokban, a Kárpátokban, Balkán-fél
szigeten, a skandináviai hegyekben, a Kaukázus
ban, az Uraiban és Oroszországban honos. Azon
kívül Észak- és Közép-Ázsiában, Szíriában, Pa
lesztinában ós Tibetben található. A nagy, nehe
zen hozzáférhető, bogyókban és gyümölcsökben
gazdag erdőségeket szereti. Ötödik életévében
párosodik, rendesen májusban vagy júniusban;
kölykeinek száma 1—4, ritkán 5. — 2. Örvös
medve vagy kuma (Ursus thibetanus P. Cuv.).
Hossza 17—18 m., vállmagassága 80 cm., súlya
120 kg. is lehet. Bundája simaszőrű és fekete
színű, csupán ajka fehéres ésmellén fehér ,Y-alakú
foltja van. Közép- és Dél-Ázsiában honos. —
3. Grizly vagy rettentő medve (Ursus horribilis
Ord.). Külső megjelenésében és termetében a
barna medvéhez hasonlít, de annál nagyobb és
erősebb. 25 m. hosszúságot és 350—450 kg. súlyt
is elér; karmai nagyon görbültek és nagyon hoszszuak (13 cm.). Bundája hosszú, bozontos szőrű;
színe sötétbarna és világosfakó vörösesbarna
közt változik. Északamerika nyugati részén ho
nos. Pőleg hússal él. Húsát eszik; prémje nagyon
becses. — 4. Baribál vagy fekete medve (Ursus
americanus Pali.), 1. Baribál. — 5. Maláji medve
(Ursus malayanus Raffles), 1. Maláji medve. —
6. Jeges medve (Ursus maritimus Desm.), 1.
Jeges medve. — A kihalt fajok közül legneveze
tesebb a barlangi medve (L o.).
Medve, név. 1. Magyar személyneveit.
Medve, csillagképek, 1. Göncöl-szekere, Kis
medve, Nagy medveMedve, az ágyasban lévő élet, gabona, ha az
eső megcsapja; az a tömeg, mely a vas és más
ércvegyek olvasztásánál hibás adagolás vagy
tüzelés következtében a kemence fenekére üle
pedik s nyers és kovácsolható vasból s egyéb
részekből áll; cölöpök leverésére használt vasas
tőke; nagyobb fajú háló.
Medve, kisk. Győr vmegye tószigetcsüizközi
j.-ban, (1910) 781 magyar lak., posta- és távbeszélőhivatal.
Medve Imre, író, L Tatár.
Medve Albert (v. Albrecht), 1. Albrecht, 9.
Medve Albrecht-rend, 1. Albrecht-rendek.
Medveállatkák (Tardigrada, &uat), a Pókfélék
osztályának egyik rendje. Testük elmosódottan
féregszerü, ízeit Lábaik csonkszerüek, ízeletlenek, a negyedik pár mindig a test hátulsó végén
fekszik, valamennyi karmokban végződik s ezek
nek száma 2—4. Két szemük az első lábpár előtt
fekszik. Emésztő készülékük mellső része szívó

—

Medveczky

cső s ebben kiölthetö tüskék vannak. Elkülönült
lélegző és kiválasztó szerveik nincsenek. Vált
ivaruak. Régen hímnőseknek tartották, mert a
hímek nagyon ritkák. Petéik leggyakrabban a
szülőnek levedlett bőrében fejlődnek tovább. Hely
változtatásuk igen lassú és nehézkes, nagyon ha
sonlít a medvékéhez s ezért kapták nevüket. Leg
gyakrabban nedves mohok alatt találjuk, de a
vízben is tenyésznek. Növényi és állati anyagok
kal táplálkoznak. A kiszáradás alkalmával tetsz
halottakká lesznek s csak a vízbe jutás után kel~
nek új életre; kiszáradva életképességüket na
gyon sokáig megtartják. Az 1 mm. nagyságot
egyikük sem éri el. Nálunk is tenyésznek. Eddig
kb. 130 fajukat ismerjük. Legtöbb faja van a
Macrobiotus és az Echimicus nemeknek; az
előbbinek 60, az utóbbinak 50 faja ismeretes.
Közönségesebb fajok: Macrobiotus Hufelandi
S. Sch., Milnesium tardigradum Doy., Echimi
cus testudo Doy. Hazánkból eddig csak 3 faj
ismeretes.
Medvebőr, iparilag feldolgozva mint takaró,
lábszőnyeg, részben mint prém is fontos ke
reskedelmi cikk; leggyakrabban használják mint
díszítést (termekben, falakon, kereveteken, kira
katokban stb.), amikor is rendesen a fejet ki
tömik s belé illesztik a mesterséges (üveg-) sze
met ós fogazatot is. A közönséges M. (a legszebb
Szibiriából) színe barna, néha szürkés (Esztoniában), ritkán rókavörös (mézmedve); Szibíriában akad tejfehér is, hosszú, lágy szőrmével. Az
amerikai medvebőr rendesen fekete (Baffln- és
Hndson-öböl) v. szürke (Missouri forrásvidéke),
de szőrméje finomabb, mint az előbbié. A jeges
medve bőre igen becses, mert szállítása nagy ne
hézségekbe ütközik ; a grönlandi társulat óvenkint csak 50—200 darabot szállít Kopenhágába.
Az összes évi termelés átlaga 20,000 medvebőrre
tehető.
Medve bőrére inni a. m. a még el nem ért
eredmény rovására áldomásozni. Először III. Fri
gyes császár használta, aki egy mesében ezzel
felelt XI. Lajos francia király követének, midőn
ez arra biztatta, hogy foglalja el a burgundiai
hercegnek németországi birtokait, mint ahogy a
francia király el fogja foglalni a Franciaország
ban levőket V. ö. Tóth B., Szájrul szájra.
Medvecukor, 1. Feketecukor.
Medvecukornedv, 1. Glycyrrhiza.
<
Medveczky Frigyes, filozófiai író, egyetemi
tanár, szül. Budán 1856 júl. 31., megh. Buda
pesten 1914 aug. 21. Miután előbb Németország
ban (Fr. Barenbach néven) több filozófiai müvet
írt, 1882. kinevezték a budapesti egyetemre a
filozófia rendkivüli, 1886. rendes tanárává. A
Magy. Tud. Akadémia tagja, a Magyar Filozófiai
Társaság és a Felső Oktatásügyi Egyesület el
nöke volt. Irodalmi tevékenysége igen széleskörű.
Ismerettani alapelveit, Kantból kiindulva, Prolegomena zu einer anthropologischen Philosophie
(Leipzig 1879) című művében fejtette ki. Főbb
művei, melyeken kívül számos értekezést irt belés külföldi folyóiratokba, a következők: Herder
als Vorganger Darwins und der modernen Naturphilosophie (Berlin 1877); Das Problem einer
Naturgeschichte des Weibes. Historisch und kri-
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tisch dargestellt (Jena 1877); Gedanken über die
Teleologie in der Natúr. Bin Beitrag zur Philosophie der Natarwissenschaften (Berlin 1878); A
nemzetközi jog elmélete Kant philosophiája sze
rint (Budapest 1881); Die Soeialwissensohaften.
Zur Orientirung in den sociarwissenschaftlichen
Schulen und Systemen der Gegenwart (Leipzig
1882); A seminariumok feladata az egyetemen
(Budapesti Szemle 1884); Társadalmi elméletek
az ókorban (u. o. 1885); Gedanken über Ziele und
Wege der Ethik (Halle a. S. 1886); Társadalmi
elméletek és eszmények (Budapest 1887); A nor
matív elvek jelentősége az ethikában (u. o. 1889);
Az egységes középiskoláról (u. o. 1892); Tanul
mányok Fásadról (M. Tudom. Akadémia, 1910);
elnöki megnyitói a Philologiai Társaság közle
ményeiben.
Medvedze, kisk. Árva vm. vári j.-ban (i9io)
285 tót lak., u. p. és u. t. Turdossin. — L. még
Kismedvés.
Medvefalva (azelőtt: Medvezsa), kisk. Bereg
vm. alsóvereezkei j.-ban, (1910) 113 rutén lak.,
u. p. és n. t. Alsóvereczke.
Medvefarokgomba, gyomorgomba, csirkelábgomba,pisztricgomba,rózsaszí)iü szarvasgomba,
fvgomba, Glavaria botrytis Pers. (n8v.). Törzse
2—6 cm. magas, vastag,' zömök, tömött, fehéres.
Felső része ágas-bogas. Az ágak rövidek, sűrűn
állók, a karfiolra emlékeztetnek, fehérek, csú
csaikon pirosak vagy barnásak. Erdőkben terem
nyáron és ősszel. Igen ízletes.
Medvefélék (JJrsidae, állat; 1. a képmellék
letet), a Ragadozók (Carnivora) rendjébe, a Hasadtujjú ragadozók (Fissipedia) alrendjébe tar
tozó emlősállatcsalád. Termetük zömök, esetlen,
akadnak azonban a kisebbek között karcsúak is.
Fejük hosszúkás gömbölyded; arcorruk hegyes;
nyakuk rövid és vastag; végtagjaik a törzshöz
képest arányosak s hatalmas görbe karmokkal
fegyverzett öt ujjal vannak ellátva; egyes fajok
farka nagyon rövid, másoké meg nagyon hosszú.
Fogazatuk 40—42 fogból áll. A metszőfogak
száma felül 6, de lehet 4 is, alul mindig 6; szem
fogaik száma felül és alul 1—1; az előzápfogak
kúpalakuak, számuk 4—4, vagy egyes fajoknál
3—3; jellemző a M.-re, hogy negyedik felső előzápfoguk (tépőfog) harmadik (belső) gyökere
hiányzik. Az utózápfogak száma felül 2 — 2, alul
3—3. Az egész földön el vannak terjedve. Minden
evők. A legtöbb faj erdőségekben és sziklás he
lyeken, többnyire magányosan ól; csak a jeges
medve él tengeren és a tengerpartokon. Rendesen
napnyugta után vagy éppen éjjel mennek zsák
mány után. 22 élő és 25 kihalt faj ismeretes, me
lyeket két alcsaládra szokás osztani: I. alcsalád
Nagymedve-félék (ürsinae). Idetartoznak a medYék (Ursus, 1. Medve) ós a lajhármedvék (Melursus, 1. Lajhármedve). II. alcsalád: Kismedveié\&í(Ailurinae).Idetartoznak afeketevállúmed
vék (Ailuropus, 1. o.). Régebben idesorozták a
macskamedvóket (Ailurus) is, ezeket azonban
ma már a Mosómedve-félékhez (1. o.) osztják.
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keresztülfolyva, a Nagy-Sóstó (Great-Salt-lake)
EK.-i részébe ömlik. — 2. Californiában a Sierra
Nevada Ny.-i lejtőjén fakad, Marysvilletől 45
km.-nyire a Feather folyóval egyesül. — 3. A
Nagy Medve-tó (Great Bear laké) 120 m. széles
Ny.-i lefolyása, a Mackenzic-folyamba szakad.
Medvegomba vagy tinógomln (n6r.), 1. Húsos
tinorú.
Medvégyócz, község, most Fagyalos (1- °0Medvegyök (uöv.), 1. Meum.
Medvehagyma (Alliam ursinumL., n6v.), hegyi
erdők vad hagymafaja. Levele rendesen 2, széles
lándzsás, virága fehér. Az egész erős foghagymaszagú, a nép, kivált a lengyel, orosz és tatár eszi,
vagy a hallal főzi meg.
Medvehernyó, 1. Papmacskalepke.
Medve Jankó, 1. Erős János.
Medvekapor (nSv.), 1. Meum.
Medvekömény (nüv.), 1. Meum.
Medveköröm (növ.), 1. Akantusz és Heracleum.
Medvekultusz. Különösen a finnugor népek,
továbbá Szibíria és Észak-Amerika őslakói a
medvét bűvös erejű, az emberhez, sőt a táltos
hoz hasonló értelmességű lénynek tartják. Ez a
gyökere az egész M.-nak, a medvetornak is,
amelynek célja, hogy a benne résztvevők része
süljenek a medve bűvös tulajdonságaiban. Ezért
tilos étel a nőknek a medve húsa, pl. a giljákoknál, szamojédeknél, voguloknál, mert eredetileg
azt hitték, hogy a gyengébb alkatú női nemnek
az állat húsában felhalmozott bűvös erő meg
árthat. A medvetiszteletnek a totemizmusból való
magyarázása, bármennyire tetszetősnek látszik,
a totemizmusnak, mint szociális jelenségnek mo
dern felfogása mellett meg nem állhat. V. ö. Bán
Aladár, A medvetisztelet a finnugor népeknél
(Ethnographia 1913, 205., 332); J. G. Frazer,.
The GoldenBough. PartV. Spirits of the Corn, II
(London 1912).
Medveláb, lónál és szarvasmarhánál az a hibás
lábállás, mikor a csüd hosszú és annyira hajlott,
hogy az átlépés alkalmával a boka a talaj köze
lébe kerül.
Medvelapu(n»v.),l. Heracleum és Peucedanum.
Medvelepke v. medvehernyó, 1. Papmacska
lepke.
Medvemajom (Golobus ursinus Pennant, áiut),
L Colobus.
Medvemaki (Perodicticus calabarensis Smith,
állat), a Félmajmok rendjébe tartozó emlősállat
faj. Rozsdásbarnaszürke szinü, hasa világos szür
kés, arca, keze és lába sötétbarna. Szeme és füle
feltűnően nagy; farka csenevész; mutatóujja
gumóoskává törpült. Afrika nyugati részén ho
nos. Életmódja kevéssé ismeretes.
Medvenyest (Arctictis Binturong Temm., aiiat),
1. Arctictis.
Medvepataka, Boicza (1. o.) hunyad vármegyei
községnek az országos törzskönyvi bizottság által
javaslatba hozott új neve.
Medves, a Cserhát egyik hegycsoportja Nógrád
és Gömör vármegyék határán, Salgótarjántól
ÉK-re. A Zagyva és Gortva forrásai fölött emel
Medvefóka, 1. Fiiles fókák.
Medvefolyó (Bear-Biver), három északame kednek tőle Ny.-ra Somoskő és Salgó vár romjai.
Medves, községek, 1. Álsómedves, Felsömedves,
rikai folyó neve: 1. A Sziklás-hegységben Saltlake-citytől 112 km.-nyire ered s Utah államon Magyarmedves, Nemesmedves.

Medvés

— 535 —

Meer

a Kis- és Nagy-M. összefolyásából Szaratov já
rásban. 400 kilométernyire hajózható tavasszal.
Völgye termékeny.
M. Edw., latin állatnevek után Müne-Edwards Henri (1. 0.) nevének rövidítése.
Medway (ejtsd: medve), folyó Anglia DK.-i ré
szében Sussex grófságban; 802 m. magasságban
ered, 110 km. hosszú,
ebből 85 km. hajózható,
vízterülete 2435 km2.
Medwi, fürdőhely, 1. Medewi.
Medyn, orosz város, 1. Medin.
Medzibrogy, kisk. Árva vm. alsókuhini j.-ban,
(i9io) 342 tót lak., vasúti megállóhely, postaügynöksóg, u. t. Alsókubin.
Medzihradne, kisk. Árva vmegye alsókubini
j.-ban, (1910) 123 tót lak., u. p. és u. t. Alsókubin.
Medzselle (arab) a. m. tekercs, tudományos
könyv. Ma Törökországban a kodifikált seriát
jogszabályok gyűjteményének neve.
Medzserda, északafrikai folyó, Constantine
algériai tartományban ered, átfolyik Tuniszon és
365 km.-nyi folyás után Portó Farina mellett a
Földközi-tengerbe szakad. A rómaiak korában
Bagradas volt a neve.
Medzsidije, török pénz, még pedig aranyban
és ezüstben. Egy ezüst medzsidije húsz piaszter ;
100 Épiaszter = 22-1 korona ezüstben, 20 piaszter
= 4 23 korona.
Medzsidije-rend (1. a Rendjelek cikk színes
képmellékletén), 1851. aug. alapított törökországi
érdemrend, polgárok és ulemák részére a császári
kormány hivatalos ügyeinek végzése körül szer
zett érdemekórt. A rendnek öt osztálya van: az
I. oszt. 50, II. 0.150, IH. o. 800, IV. 0. 3000, V. 0.
6000 taggal; idegenek e számban nem foglaltat
nak. A rendet belföldiek közül csak a 20 évig
szolgáltak, kiváló szolgálatok jutalmául nyerik.
A magasabb osztályba lépéshez újabb érdemeken
kívül szükséges, hogy az illető az V. osztályt 2,
a IV-et 3, a III-at szintén 3, a Il-at 4 évig birta
legyen. Hadjáratokban eltöltött évek kétszeresen
számíttatnak. E szabály alól azonban belföldiekre
nézve sok esetben kivételt tesznek; külföldiek e
szabály alá nem is esnek.
Medzslisz (arab) a. m. ülés, szók; a török hi
vatalos nyelvben a. m. tanács, pl. M.-i-vukelá,
a minisztertanács, amelyen a nagyvezér elnököl,
M.-i-idáre, közigazgatási bizottság.
Medzslisz-i-ulemá, az ulemák tanácsa. Bosz
niában a mohammedán vallás- éskultusz-ügyekre
nézve a legfőbb testület. A hozzá utalt ügyekben
részint döntési, nagyobbrészt azonban csupán vé
leményező hatásköre van. A tanács áll egy el
nökből (rejsz-ul-ulemá), s négy tanácsosból. Az
ulemák tanácsának az elnöksége a legfőbb egy
házi méltóság ez idő szerint Boszniában.
Meenen, város Belgiumban, 1. Menin.
Meer, van der (Vermeer), 1. Jan (van Haar
lem), hollandi festő, szül. Haarlemben 1600 kö
rül, megh. 1670. Többnyire a haarlemi mélyslkot
ábrázoló képeket festett. Ezek, mint fiának, if j.
Jan van der Jí.-nek (1628—91) hasonló tárgyú
és jellegű képei, többnyire német képtárakban
vannak. Unokája, a legifj. Jan van der MMedvezsa, község, 1. Medvefalva.
Medvjedica, a Don baloldali, 684 km. hosszú (1656—1705)Berchem hatása alatt inkább olaszos
mellékfolyója ; ered Oroszország DK.-i részében jellegű képeket festett.

Medvés, községek, 1. Kismedvés, Nagymedvés.
Medveshidegkút (azelőtt: Hidegkút), kisk.
Nógrád vm. salgótarjáni j.-ban, (1910) 445 magyar
lak.; u. p. Czered, u. t. Ajnácskő.
Medveszáj (ntiv.), 1. Oroszlánszáj.
Medveszáj, 1. Csőrös saru.
Medvesziget (máskép'en: Cherry-sziget), a
Spitzbergákhoz tartozó,
ezektől D.-re eső'sziget.
Területe 670 km2. Dús kőszéntelepe van, ezért s
környékének halbőségéért újabban sűrűbben ke
resik föl a hajók. Barents fedezte föl 1596.
Medveszigetek (oroszul Medojezsji Osztrova),
öt szigetből álló csoport Szibiria É.-i partjánál, a
Kolyma-folyó torkolatától É.-ra. Üledékes kőzet
ből állanak, amelynek teteje már erősen elmállott;
szabadon álló óriási oszlopos maradványai jel
lemzők. Hozzájuk szokták számítani hatodiknak
a Ny.-ra fekvő Kresztovszkij szigetet is.
Medveszőllő (Arctostaphylos Adans., növ.), az
Bricaceae (Hangafélék) család génusza, melynek
18 faja az északi félgömb magas hegyem és a
sarkvidék körül van elterjedve. Alacsony cserjók
v. félcserjék, örökzöld, bőrnemü levelekkel, a
virágzat az ágak végén álló buga v. fürt. Leg
elterjedtebb az A. nva ursi Spr. Szára heverő,
levelei erős erezetüek, zöldes fehér v. hússzínű
'virágai lecsüngő fürtökben állók. Minden portok
csúcsán 2 függelék van. Magas hegyek sziklás
gerincein terem. Nálunk a Magas-Tátrában. Le
vele (fólia uvae ursi) galluszsav, csersav, arbutin,
erikolin és urson tartalmú s a belőle készült tea
hólyagbántalmak ellen használatos. Festésre és
a szattyán cserzésóre is használják. Kerek, csont
héjas bogyóját a lappok eszik.
Medvetalp (uöv.), 1. Heracleum.
Medvetalpfü, 1. Akanlusz.
Medvetalpü tövis, 1. Akantusz.
Medve-tó, meleg sós tó Szováta község mellett
Erdélyben. A környék sószikláiban a vlz a föld
alatt oly nagy barlangokat old ki, hogy idővel azok
beszakadnak s ekkor nagy mélyedós keletkezik,
amelyben a víz megáll és sós tó áll elő. A felszínen
pedig dolinákat mos ki az esővíz. Barlangi besza
kadással keletkezett Szováta mellett a Fekete-,
Magyarósy-tó, az 1870-es évek vége felé pedig a
nagy M. oldalnyúlványaival: a Vörös- és a Zöld
tóval együtt. A M. 5202 méter magasban fekszik,
területe kb. 40,000 m , tulajdonosáról Illyés-tó
nak is nevezik. Mélysége átlag 10 m., legmélyebb
pontja 23 m. Vize maximumban 70° C. l-32 m.
mélységben, hőjét a tetején levő édesvíznek kö
szönheti, amely az alatta levő könnyen fölmele
gedő sós vízréteg éjjeli kihűlését rossz melegvezetósével megakadályozza s így a napsugarak hőjét
a sós víz raktározni képes és fölmelegszik, amint
azt Kalecsinszky kiderítette 1901. V. ö. Kalecsinszktj, Aszovitm meleg és forró sóstavak mint
természetes hőakkumulátorok (Math. Term. tud.
Brtesitó XIX. köt., 5. füzet, Pöldt. Közlöny XXXI.
köt.); Sciiafarzik F., A naptól fölmelegedő szovátai konyhasós tavak, főleg a forró Medvetó
geológiai, hidrográfiai és egynémely fizikai viszo
nyairól (Földt. Közlöny XXXVIII. köt.).
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2. Jan van der M. (van Delft), hollandi festő, nek kiszabott terhét a tulajdonos elfogadta, 2. leg
szül. Delftben 1632., megh. 1675. Fabritius Karol feljebb 20 korona pályapénz, mely azonban min
nék volt tanítványa, a delfti festőcéhnek 1653 den ló után meetingenkint csak egyszer szedhető
óta tagja és ismételten elöljárója. M. a hollandi és 3. legfeljebb 20 korona indulási pénz minden
genrefostésnek tisztán festői irányban a legkivá indulás után. A M.-ot a versenypónztárnok ke
lóbb mestere. Egy vagy csak kevés alakból álló zeli, jövedelmeit a meeting adminisztratív költ
képeiben a cselekvény, az anekdotikus elem tel ségeire fordítják.
jesen háttérbe lép, mintegy csak alkalom a rend
Mefisztó, 1. MephistopJieles.
kívüli finomsággal, amellett olykor megkapó
Mefitis (helytelenül Mephitis), a régi itáliai
erővel érvényesülő szín- ós fényhatások alkal hitregében a kénköves források gőzölgése ellen
mazására. Legnevezetesebb művei: Bordélyházi óvó istennő. Innen mefitikus a. m. mérges gő
jelenet (drezdai képtár); A boros pohár (braun- zöket terjesztő
schweig-i képtár); A levelet író nő (London, BeitMef itizmus. A csatornamunkások, árnyékszókféle gyűjtemény); Levelet olvasó nő (drezdai tisztogatók betegsége, melyet gázok, különösen
képtár); Csipkeverő nö (Paris, Louvre); A trió kénhidrogén, idéznek elő.
(Boston, Gardner-félo gyűjtemény); A tejesíoány
Mega, az ó-szlávoknál mezda, meja v. mosgya,
(Amsterdam, Rijksmuseum); Gyöngysoros hölgy eredetileg határt (mesgyét) s tágabb értelemben
(Berlin, Kaiser Friedrich Museum); A festő és mo körülhatárolást, közigazgatási, katonai v. kincs
dellje (Bécs, Czernin-íélo képtár). Csak két tájképe tári területet jelentett. Először a tihanyi apátság
ismeretes: Delft városának látképe a hágai mú alapító levele (1055), utóbb Kálmán király tör
zeumban ós egy delfti utcai kép az amsterdami vénye használja ily alakban (37. fej.). Egy 1430.
Six-fóle gyűjteményben. Művészetét kiválóan mu évi oklevél (Orsz. lt. ül. 2,298.) a határt közön
tatja be a budapesti Szépművészeti Múzeumban ségesen mesgyének (mesde), más szóval megyé
lévő női képmás is.
nek (mege) nevezi.
Meerane, város Zwickau szász kerületi kapi
Mega . . . ós megalo . . . (görög: (isya;) a. m.
tányságban, (1910) 25,470 lat., igen jelentékeny nagy. Sok görög összetétel első szava.
gyapjú-, pamut- és selyemszövéssel, továbbá vas
Megabromit (ásv.) a. m. embolit (1. o.).
öntéssel, gép- és cipőgyártással, szövöiskolával.
Megsaceros, az agancsos patások (GervicorMeersburg (Mörsburg), város Konstanz badeni nia) családjába tartozó, óriás termetű kihalt
kerületben, a Boden-tó partján, uoio) 1833 lak., szarvasnem, melyet egyes szerzők a dámvaddal
pamutfonással és szőllőtermeléssel. Régi kastélya (Gervus dáma) hoznak rokonsági kapcsolatba.
a hagyomány szerint a frank királyoknak volt Legismertebb faj az óriás összarvas, M. giganlakóhelye.
teus Blumb.; a pleisztocén időszak derekán KözépMeerssen (Mersen), helység Limburg német Európában mindenütt gyakori volt. - A kifejlett
alföldi tartományban, (laio) 6140 lak. Ismeretes bikák agancsvégei nem ritkán 2"5—3 0 m. távol
azon szerződésről, amelyet 870. itt Német Lajos ságban vannak egymástól. A legnagyobb példá
Kopasz Károllyal kötött s amely szerint Lotha- nyokat s egyben a legtökéletesebb csontvázakat
ringia nagy része Német Lajos birtokába került. Írország tőzeglápjai szolgáltatták. Magyarorszá
gon a Nagyalföldről ismeretesek a legszebb M.Meerut, város Brit-Indiában, 1. Mirat.
Meester, Johan de, németalföldi író, szül. Har- maradványok. A löszből kimosott agancsai gyak
derwijkben 1860 febr. 6. 18S0 óta miut hírlapíró ran kerülnek a tiszamenti halászok hálójába. Az
működik ós 1903-ban a Nieuwe Ciids szerkesztője olaszországi pleisztocénből a M- Gastaldii Pobl,
Franciaországból a M. Belgrandi Lart. és M.
lett. Elbeszéléseket és útleírásokat írt
carnutorum
Langel ismeretesek.
Meeting (ang., ejtsd: míting) a. m. gyűlés; to
vábbá Angliában a dissentereknek (nem a magas
M e g a c h ü e Latr. (állat), a Hártyásszárnyú ro
egyházhoz tartozók) isteni tisztelete, akiknek tem varok (Hymenoptera) rendjében a Méhek (Apiplomait azért M.-Jwuses-iíek nevezik.
dae) családjának és pedig a magányosan élő mé
M. mint sportmüszó a. m. versenynapok soro neknek (Apes solitares), egyik neme. Hazánk
zata. Budapesten a Magyar Lovaregyletnek van ban mintegy 36 faja él. Fészküket faodukba, fal
három M.-je minden évben: tavaszi, nyári és őszi repedésekbe, földüregekbe, növényszárakba épí
M. Azonkívül van több M.-je a Budapesti Ügető- tik, különféle levelekből félkör- v. köralakulag
verseny-Egyesiiletnek. Az Urlovasok Szövetke kimetszett szelvényekből gyüszűalakú sejteket
zete Alagon, a Pestvidéki Versenyegylet Káposz- készítenek, melyeket sorjában egymás felett he
tásmegyeren rendezi M.-jeit. «E1 ismert" M. csak lyeznek el. Érdekes sejtópítésük miatt szabómé
az, melyet az illető országban irányadó pálya heknek nevezik. Minden sejtjükbe mézet, vi
egyesületnek (nálunk a Magyar Lovaregyletnek) rágport s 1 petét helyeznek el, az utód itt éri el
ellenőrzése mellett rendeznek. Ahol ilyen irányadó teljes kifejlődését. Legismertebb nálunk a rózsaegylet nincs, az angol versenyszabályok alkalma szabóméh (M. centuncularis L.), mely sejtjjei
zandók. Ha valamely ló el nem ismert meetingen építéséhez első sorban a rózsafa leveleit hasz
vett részt, többé elismert meetingen nem futhat, nálja.
s ha mégis fut, diszkvaliflkáltnak tekintendő.
jiSegachiroptera, Nagy denevérek (tiiat),
Meetingalap az az összeg, melyet a verseny 1. Denevérek.
egylet a Magyar Lovaregylet versenyszabályai
Megacolon coDgeiiitum, 1. Hirschsprungnak 228-ik szakaszában felsorolt illetékekből féle betegség.
gyűjt. Ezek az illetékek háromfélék: 1. legfeljebb
Megadás. Ha valamely csapat túlerős ellenség
12 korona handicap-illeték minden ló után, mely gel szemben a további ellenállás kifejtésére kép-
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teleírnék érái magát, megadja magát és ennek
jeléül fehér zásSót vagy zsebkendőt lobogtat,
illetve fehér lobogót tüzet az ostromlott vár or
mára.
jHegaderma (illat), a Nycteridae családjába
tartozó denevérnera. Legismertebb faja a KeletIndiában honos M. lyra B. Geoffr., 1. Lantorrú
denevér.
Megadin (gór.) a. m. egy millió din (1. o.).
Megaera (Megaira), 1. Erinnyák.
Megafita (nov.), 1. Mezofiták.
Megafon (megaylum, gör.), 1878. Edisontól ja
vasolt óriási kettős Judlócsö távolról jövő gyenge
hangok hallhatóvá tótelére, mely a hozzátartozó
szócsővel együtt köt egymástól távol levő állo
másról való beszélgetésre alkalmas.
Megaira (latinosan Megaera), 1. Erinnyák.
M e g a l s e m a (állat), 1. Bajuszosmadárféíék.
Megáldás, 1. Gonsecratio.
Megalesia, a Magna Mater (1. Kybele) gö
rög istennő ünnepe a régi Rómában. (A M. név a
Magna szó görög megfelelőjének, a MeyáXv] szó
nak latin továbbképzése). Az ünnepet verseny
játékokkal és a hivatalos világ részvételével ren
dezett felvonulásokkal ülték meg ápr. 4-én.
Megalestris(áiiat),a halfarkas (Stercorarius)
ma használatos tudományos neve. L. Halfarkas.
M e g a l e s t r i s c a t a r r h a c t e s L. (állat),anagy
halfarkas vagy skua (Stercorarius skua Brün.)
ma használatos tudományos neve.
Megali Dili, sziget, 1. Delosz.
Megalit-emlékek, a történelem előtti korból
származó faragatlan nagy kövekből egybeállított
emlékek, melyeket részint előkelő családok, feje
delmek sírjára emeltek, mint a kőlapokból össze
rótt négyszögű sírkamarákat, o. dolmeneket (1. o.),
részint vallásos jelentésük volt, mint a cromlecheknek (1. o.), vagyi3 kőoszlopra helyezett kőtábláknak, részint a nyári és téli napfordulat
időpontját jelölték meg velük, mint a nógyszögiire
faragott kőoszlopokkal, a menhirekkel (1. o.).
Ugyanezt jelölték meg a kősorokkal és utakkal
kirakott stonehenge-dzsél (1. o.), mely őskori naptemplom volt. Ide tartoznak még a sírhantokat
jelölő bauta-kövek a skandináviai vas- és nép
vándorlás-korból; s egyesek ugyanide számít
ják a hasonló célt szolgáló kamenaja-baby-ltat,
amelyek az ázsiai türk terület őskorára jellemzők.
Ilyen M. nagy számmal vannak Észak-Afrikában
s Európának nyugati partvidékén, s innen át
húzódnak a Balti-tenger s Visztula vidékére,
Krímbe s a Kaukázusba, ellenben hazánkban s
Közép-Európában nem fordulnak elő. Vannak
azonban Palesztinában, Arábiában, Madagaszkár
ban, Indiának főleg déli részében, a Dekkánban,
Japánban, a Csendes-óceán szigetein s Dél-Ame
rikában.
Megalitikus emiékek, kőemlékek, 1. Megalitemlékek.
Megállapítási kereset, a polgári peres eljárás
ban az oly kereset, amely nem teljesítésre, nem
az alperes marasztalására, hanem jogviszony v.
jog fennállásának vagy fenn nem állásának vagy
annak birói megállapítására irányul, hogy vala
mely okirat valódi-e vagy nem valódi. Ily kere
setet csak akkor lehet indítani, ha a megállapí
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tás szükségesnek mutatkozik a felperes jogálla r
potának biztosítására az alperessel szemben és
ezt az előfeltételt a bíróság hivatalból vizsgálja.
Nincs szükség pl. M.-re, ha a felperes teljesítés
iránt indíthat keresetet (Pp. 130. §.). Ez az elő
feltétel nem szükséges ahhoz a M.-hez, amelyet
a tárgyalás folyamán, mint új keresetet vagy
viszontkeresetet indítanak a perben vitássá vált
jogviszony fennállásának vagy fenn nem állásá
nak birói megállapítása iránt (ú. n. incidentális
M., Ineidentfeststeilungsklage).
Megállapítási per (praejudicialis per), amegállapítási keresettel (1. o.) megindított per.
Megállj jelzés. <.<Megatt.pi (előbb «Tilos») jel
zés, úgyszintén «Durrantyú-dördiilés» a vasút
nál azt jelenti, hogy a vonalon olyan akadály
van, amely a közlekedést veszélyezteti és emiatt
a vonatot minden rendelkezésre álló eszköz fel
használásával oly gyorsan, amint csak lehet,
meg kell állítani. A vonatot szabály szerint a
tíMegálljo jelzés előtt kell megállítani. Hogy a
vonal mely helyén és mily esetekben kell «Megálljo jelzést adni, továbbá durrantyúkat lerakni,
azt a jelzési utasítás szabályozza. A «Megállj»
jelzést mindaddig kell adni, amíg akadály van
ós pedig akár várható vonat, akár nem. L. még
Helyhez kötött jelzők, Kézi jelzőeszközök.
Megállóhely. Az utasok fölvételére nemcsak az
állomások szolgálnak, hanem e célra egyes őrháza
kat is rendeznek be. E M.-en a gyorsvonatok egy
általán nem, a többi személyszállító vonat közül is
csak néhány áll meg feltételesen (X) avagy egy
percnél rövidebb (A) időre. A M.-ek természetesen
igen egyszerűen vannak berendezve, rendesen
csak várószobácska van és a fel- és leszállás meg
könnyítése végett a vágány mellett rövid hossz
ban megszélesítik a töltés koronáját. Újabban
nálunk a beiktatott M.-eknek költségeit a kérel
mezők fizetik meg. E M.-eken rendszerint csak a
szomszédos forgalom számára lehet jegyet vál
tani, a podgyászról vevényt a vonaton kap az
utazó. Az e fajta M. teherforgalomra nincsen
berendezve, az utóbbi érdekében berendezett he
lyeket megálló-rakodőhelynek nevezzük (1. o.).
Németországban ós Ausztriában vannak minden
berendezés nélkül való fel- ós leszálló helyek a
nyilt pályán. Ezeket megállópontnak (Haltepunkt)
nevezik.
Megálló-rakodóhely, olyan vasúti állomás,
illetőleg a nyilt vasúti vonalnak olyan helye, me
lyen utasok fel- és leszállhatnak, ezek podgyaszai
kezeltetnek és az árúforgalomban külön enge
dély mellett egyesek árúküldeményeit a vasút
szállításra felveszi, illetőleg megérkezett szál
lítmányait kiszolgáltatja. Ezek a helyek a vasúti
menetrendekben és díjszabásokban meg vannak
jelölve.
Megalo . . . (gör.), 1. Mega . . .
M e g a l o b a t r a c h u s m a x i i m i s (állat), 1.
Gryptobranchus és Farkos kétéltűek.
Megalochorion, helység, 1. Ankisztrion.
M e g a l o d o n t i d a e Zittel, többnyire egyenlőteknöjű, vastaghéjú kagylók, melyek kívül símák vagy pedig koncentrikusan finom növeke
dési vonalakkal borítottak. A széles zár 2—2
erős kardinális foggal van ellátva és néha még
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1—i oldalfoggal is. Sósviziek a Devontól a Ju
ráig. Idetartozik a Megalodon Sowerby nem,
melynek különböző fajai főleg az alpi triászban
szerepelnek; pl. a M. (Neomegálodon) Gümbeli
Stoppani és a M. (Neomegálodon) triqueter
Wulfen a felső triászban nálunk is a Bakonyban,
az esztergomi és a budai hegységben, illetve a
réciai emeletben (m. mészkő).
Megalodus-mészkö, 1. Dachsteini mészkő.
Megalokasztron, város, 1. Kréta.
Megalokefália (gör.) túlságos nagy űrtartalmú
koponyát jelent.
Megalomania (gör.) a. m. nagyzási hóbort (1. o.).
Megalopia (gör.), 1. Makropszia.
Megalopolis (gör. Megale-polis, nagy város),
az arkádiai szövetség jól megerősített városa,
melyet a leuktrai csata után Bpameinondas Ár
kádia 40 kis községéből alapított és 368. befeje
zett. Spárta ellenében védelmül alakult a Helisíjon völgyében és területén több mint 60 ezer
ember lakott. Nagy Sándor halála után kényurai
voltak; az utolsó, Lydiades, a várost az achajai
szövetségbe vitte, amiért III. Kleomenes spártai
király 222. elfoglalta és elpusztította. Romjait,
melyek közelében most Sinano falu fekszik, az
angol archeológiai iskola kiásta; nevezetesebbek
a színház, melynek, terjedelme nagyobb, mint
bármely más színházé, a Thersileion, mely egy
parlament-féle gyülésterem volt, Zeus Soter temp
loma stb. M.-ban született Philopoimen és Polybios, a történetíró.
Megalopszia (gör.), 1. Makropszia.
M e g a l o p t e r a (állat), a Recésszárnyuak (Neuroptera) egyik családja, melybe a hasznos fátyolkák (1. Fatyolkafélék) és hangyalesők (1. o.)
is tartoznak.
Megalosaurus(paieont.),adinosaurusok rend
jébe s az óriás hüllők (Megalosauridae) család
jába tartozó, hatalmas termetű kihalt állatnem,
melyet belül üres végtagcsontok és köröskörül
fürészes szélű fogak jellemeznek. Elszórt marad
ványai az alsó liásztól a felső krétáig Közép- és
Dél-Európában, Indiában, Madagaszkár szigetén,
Ausztráliában és Dél-Amerikában találtattak.
Legismertebb faj a M. Bucklandi Meyer, mely
nek combcsontja 1 méter hosszú volt.
Megaloszkóp, lencsék nélküli sztereoszkóp,
melyet 1860. Corbin készített Parisban. Később
Léon Pigeon (Dijonban) Dixiostereoskop néven
hozott forgalomba ugyanilyen készüléket. Lényege
a következő : két, könyvtáblához hasonlóan öszszekötött táblát használatkor olyan helyzetbe
hoznak, hogy kb. 140°-nyi szöget zárnak be;
mindegyik tábla vertikális helyzetű. Ezek a ré
szek hordják a két sztereoszkópikus félképet. A
kép közötti teret egy ernyő két részre osztja. Az
ernyő a baloldali félkép felé fordult oldalán kis
tükröt tart. Ha a baloldali képen a jobb- és bal
oldal föl van cserélve, s az észlelő úgy tartja
fejét, hogy jobb szemével a jobboldali képet köz
vetlenül, a baloldali képet pedig a tükör segélyévei közvetve lássa, a feltüntetett tárgy térbeli
(sztereoszkópikus) benyomást kap s ez a benyo
más, ha a képek kölcsönös helyzete megfelelő,
teljesen helyes. Az eszköz előnye, hogy vele ké
pek tetszőleges nagyságú látómezővel láthatók.
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Megalvadás (coagulatio), némely fehérjének
az a sajátsága, hogy bizonyos kémiai és fizikai
behatásokra szilárd halmazállapotba megy át. A
M. mindig kémiai változással is jár s ezért a M.
meg nem fordítható, irreversibilis folyamat; a
megalvadt fehérjét újra oldatba vinni csakis a
fehérjemolekula igen mélyre ható megváltozása
árán lehet. A M. típusának azt a folyamatot te
kinthetjük, midőn a tojásfehérje főzéskor megalvad. Hasonló változást tapasztalhatunk némely
fehérjén bizonyos erjesztők hatására: igy a vér,
illetőleg annak rostanyaga megalvad a trombin
hatására (1. Vér), a tej kazeinje az oltó hatá
sára, stb. M.-sal találkozunk a szövetelhalás né
mely alakjánál, midőn az elhalás sejt közti rostanyag-megalvadással jár L. még Fehérjék.
Megaméter (gör.) a. m. 1.000,000 méter vagy
1000 kilométer.
Megánder (Grossmann), Kaspar, svájci refor
mátor, szül. Zürichben 1495., megh. u. o. 1515.
Zwinglinek nagy híve; erős részt vett az 1528..
Bernben tartott, a reformációt ott diadalra jut
tatott disputáeióban, mely után u. o. tanár, majd
Zürichben archidiakonus lett.
Megapelia (illat), 1. Koronás galamb.
Stegaphon (gör.), 1. Megafon.
Megaplijtsi (megafita, növ.), 1. Mezofiták.
M e g a p o d i u s (ánat), l. Talegalla-tyúk.
M e g a p t e r a (állat), 1. Cetek.
Megara, Kreon leánya, Herakles (1. o.) neje.
Megara, 1. Károktól alapított régi város a
görög Mcgarisban (1. o.), Salamis átellenében.
Három részből állott: az ősrégi Karia vár, az.
újabb Alkathoos nevű vár s mindkettőnek déli
lábánál a város, melyhez a Nisaea nevű kikötő'
és a vele kapcsolatos Minoa-sziget is tartozott
Lakossága a történeti korban márdór volt. M.-ban.
az V. sz.-ban Kr. e. Eukleides filozóíiai iskolát
alapított. A város a peloponnesosi háborúig erős
falakkal volt megvédve, később Athén folytonos
támadásokat intézett ellene és igy tönkre jutott.
A mai M. Attika egyik járásának főhelye, kb. 7000
lakossal. — 2. M. Hyblaea, tengerparti város
Szicilia keleti részén, melyet M.-i dórok alapítot
tak Kr. e. 725 körül. Gelon 483. meghódította ós
igy jelentősége elveszett.
Megarai iskola. Sokrates tanítványai közül
négyen külön filozófiai iskolákat alapítottak;
egyike ezeknek a megarai, mely a megarai Eukleidestől vette nevét. Eukleides a mester halála után
Megarában tanított, utána az iskolát Ichthyas ve
zette. Nevezetesek még ez iskola férflai közül:
Eiűmlides. Thrasymachos, Pasikles. Későbbiek:
Diodoros Kronos, megarai Stilpo; azután Alexinos, a híres vitatkozó és Diodoros tanítványa,
Philon. A megaraiak általában az eleai filozófiá
val kapcsolják össze Sokrates tanítását. Az iskolát
dialektikainak vagy erisztikusnak is nevezik. Az
erisztika voltakép karikatúrája a tudományos
vitatkozásnak és veszedelmesen hasonlít a szo
fisták álokoskodásához. A fent említett Stilpo a
cinikusokhoz szít és ennek tanítványa, Zeno a ci
nikus, a mesjarai iskolát a stoicizmusba olvasztja.
V.ö. Zeller ~?hi\. d. Gr. II. (Leipzig 1889).
Megaris, az ókorban kis görög tartomány, me
lyet a korintnsi isztmus és Attika között észa-
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kon hegység, délen a saroni öböl határolt. Korin- lokára és képére «tüzes pecsét bélyege nyomassák
tustól az 1370 m. magas Geraneia (ma Makry- és süttessék». A homlokon és arcon való M.-t
plagi) és a Japis patak, Attikától a Kithairon dél hazánkban csak 1763. kelt udvari rendelet tiltotta
keleti nyúlványai választják el. A saroni öböl meg.
mentén vannak a Skironi sziklák, hol a monda
Megbízás (mandátum), szerződós, mellyel az
szerint Skiron fosztogatta az utasokat. Hadrianus egyik fél — a megbízott (mandatarius, procurator)
kiszélesítette ezt a veszedelmes ösvényt (ma is — a másiknak — a megbízónak (mandans, manKaki Skála a. m. rossz út a neve), s itt megy a dator) — megbízásából valamely ügyében való el
Korintustól Athénbe vezető vasút. M. lakosai járásra vállalkozik. A M. tárgya lehet a megbízó
juhot tenyésztettek és gyapjúköpenyeket készí bárminő ügyének ellátása ; a jutalom kikötése a
tettek. Kevés gabonájuk termett, inkább zöldség, M. lényegét nem érinti, és jutalom hallgatag kihagyma és füge. Korán űzték a hajózást és sok kötöttnek tekintendő, ha az eset körülményei sze
gyarmatot alapítottak, így Megara Hyblaeát Sici- rint a M. teljesítését csak jutalom mellett lehe
Hában, Herakleiát Pontusban, Chalkedont, Bizán tett várni. A M. ellenkező kikötés hiányában sze
cot stb. M. lakosai eredetileg iónok voltak, ké mélyesen teljesítendő. Ha a megbízott helyettes
sőbb dór nyelvjárásban beszéltek, s ez is hozzá rendelésére jogosítva van, a kirendelés körül ter
járult az Athénnel való viszálykodáshoz, mely hére eső gondatlanságért felelős. A M. a kapott
M. romlását okozta. Fővárosa Megara (1. o.) volt. utasítás értelmében teljesítendő; de — ellenkező
Megaron (gör.), a homeros-korabeli háznak fő megállapodás (kötött megbízás) hiányában — el
lakosztálya, a férfiterem; később a görög temp térésnek van helye akkor, ha a fenforgó körül
lomban a szentély, hová esak a papnak volt sza mények között alaposan vélelmezhető, hogy az.
bad bemenni.
utasltástól való eltérés a megbízó helyeslésével
Megasoma e l e p h a s (állat), 1. Elefánt-bogár. találkoznék; az eltérésről azonban a megbízó le
Megasthenes, görög történetíró Kr. e. 300 kö hetőleg haladéktalanul értesítendő. A megbízott
rül. Mint Seleukos Nikator követe Sandrokottos köteles a M. teljesítésével beszámolni s mindazt
indiai király udvarában járt és 4 könyvből álló kiadni, ami a M.-ból kifolyólag kezeihez jutott.
munkát írt Indiáról (Indica), mely az ókorban ez A M. teljesítésére szükséges költségek fedezéséreország ismeretének forrása volt; helóle merített a megbízott megfelelő előleget követelhet, vala
Diodoros, Strabon ós Arrianos. Ránk maradt töre mint a M. teljesítésére fordított szükséges kiadá
dékeit összegyűjtötte Müller a Fragmenta histori- sainak megtérítését is követelheti. A megbízó a
corum Graecorum II. kötetében (Paris 1848).
M.-t bármikor visszavonhatja; viszont a meg
Megaszeizmus v. makroszeizmus oly föld bízott is felmondhatja a M.-t, ugy azonban, hogy
rengés, melyet az ember is megérez. L. Föld a megbízónak módjában álljon ügyéről másképen
gondoskodni. Ellenkező kikötés hiányában, vagy
rengés.
Megaszköp (gör.), bűvös lámpa, mely átlátszat amennyiben a szerződésből annak ellenkezője ki
lan tárgyak, fotográfiák, fametszetek stb. nagyí nem tűnik, a megbízó halálával a M. meg nem
tott képének objektív előállítására való. A tárgyat szűnik. A megbízott halálával a M. megszűnik,
a gyűjtőlencsével szemben helyezik el a szekrény hacsak a szerződésből ellenkező ki nem tűnik..
ben és alkalmasan elhelyezett lámpákkal élűiről A M.-tól különbözik a meghatabnazás, amelynek,
tartalma nem egyéb mint a képviseleti jog meg
erősen megvilágítják.
Megaszpileon (a.m. nagy barlang), Görögország adása. Nem minden M. jár meghatalmazással,,
legnagyobb és legnevezetesebb kolostora, (1907) vagyis a képviseletre szóló jog megadásával,
125 lak. Achája és Elisz kerületben fekszik né aminthogy nem minden meghatalmazás alapul
hány mérföldnyire a korintusi tengeröböltől. A M.-on vagy más oly jogviszonyon, amelyből a
kolostornak alsó három emelete egy 30 m.-nyi meghatalmazottra kötelezettség háramlik.
mély és 60 m.-nyi széles barlangban van, felső
Megbízás nélküli ügyvitel (negotiorumgestio)
két emelete pedig a barlang fölött levő 190 m. az, ha valaki másnak ügyében az ő megbízása
magas sziklafalon épült. A második emeleti tem s hivatali kötelesség nélkül eljár. A megbízás nél
plomban Lukács apostolnak híres Mária-képét őr küli ügyvivő felel minden kárért, amelyet indo
zik. Állítólag a IV. sz.-ban alapítottak, mostani kolatlan beavatkozása a másiknak — az ügy urá
alakja 1604-ből való.
nak (dominus negotii) — okozott. Csak szándók
Megatherium, a foghíjasok (Edentata) és súlyos gondatlanságért (culpa lata) felel akkor,
rendjébe s az óriás lajhárok (Gravigrada) csa ha a másiknak ügyébe abból a célból avatkozott,
ládjába tartozó, kihalt emlős-nem. B hatalmas hogy tőle az őt személyében v. vagyonában fenye
termetű állatok maradványai az északamerikai gető veszélyt elhárítsa. Az ügyvivő számolni s a
Egyesült-Államok déli részeiben, Közép-Ameri kezeihez jutott értékeket kiadni tartozik. Az ügy
kában, valamint Chile, Ecuador, Brazília és Ar vivő kiadásainak megtérítését a tulajdonostól, épp
gentína köztársaságokban, pleisztocén rétegekben úgy mint a megbízott, követelheti, de csak akkor, ha
fordulnak elő s ott már régóta ismeretesek. Leg feltehető, hogy a tényállás kellő ismerete mellett
gyakoribb faj a M. americanum Blumb. (= gi- eljárását a tulajdonos helyeselte volna, ellenkező
ganteum Pander).
esetben csak annyiban, amennyiben a tulajdonos
Megbábásodés, 1. Bábásodás.
jogtalanul gazdagodnék. Vannak viszont esetek,
Megbélyegzés (stigina), a becsületbüntetések melyekben az ügyvivő kiadásainak megtérítését
alkalmazásának egyik módja. Verbőczy HK. II. R. akkor is követelheti, ha a tulajdonosnak egyenes
16. c. szerint hamis levelek készítésében ós pecsét tilalma ellenére járt el, jelesül, ha a tulajdonos
lésében bűnös káptalan- v. konventbelieknekhom helyett oly valamit teljesített, aminek teljesítésére
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a tulajdonos törvényesen kötelezve van (pl. a szülő gal alkotott regényeiben a keleti-porosz életet
helyett ő tartotta a gyermeket) s beavatkozása rajzolja. Legjobb regényei: Quitt (1898); Von
nélkül a teljesítés kellően meg nem történt volna. zarter Hand (1899), s különösen Modeste (1906).
Megbízó, 1. Bizományi ügylet és Megbízás.
Összegyűjtött munkái: Gesammelte Werke (12
Megbízó levél (creditiva, litterae credentiales, köt., Stuttgart 1912). V. ö. M. zur Megede, í. R.
concessio generális, franc, lettre de créance), a zur M. Erinnerungsblatt (Stuttgart 19Ó7).
nemzetközi életben a követi minőség és jelleg
Megedzés, a meghűléses betegségekkel szem
igazolására szolgál, amelyet valamely szuverén ben való fogékonyság csökkentése. Mivel a meg
állam feje ünnepélyes alakban intéz egy más hűlés lényegében véve a bőr ereinek reilektorikus
szuverén állam uralkodójához, vagyis fejéhez, tonusváltozásaival, azaz a véreloszlás megválto
hogy közölje vele a követség indokait, a követ zásával függ össze, a M. lényegében nem más,
nevét, akinek egyszersmind elfogadását és meg mint az idegrendszer reflex ingerlékenységének
hallgatását kéri. Ily M.-et csak az 1—3. osztályba tompítása a bőringerekkel szemben. A M. a hideg
tartozó követek kapnak, a 4. osztályba tartozó hatásának fokozatos megszoktatásából áll. Nem
követeket az egyik állam külügyminisztériuma minden szervezet edzhető meg, s nem minden
által a másik állam külügyminisztériumához in életkor alkalmas az edzésre. így pl. csecsemőt
tézet M.-lel látják el. L. Követségi jog.
edzeni nem lehet, de annál inkább a serdülő gyer
Megbízószámla a megbízó részéről a bizomá meket. A M. a további életre nagy kihatással van,
nyosnak küldött jegyzék, melyben a bizományi mindazonáltal óvatosan eszközlondö, mert túleladásra küldött árúk mennyisége, minősége és hajtásai nagyon megboszulják magukat.
megszabott (limitált) ára van feltüntetve a meg
Megégetés, a halálbüntetésnek különösen a
szabott eladási feltételekkel együtt.
középkorban gyakran alkalmazott neme. Hazánk
Megbízott, 1. Megbízás.
ban az 1486:61., 62., 1525: 23. és 1723:11.
Megbotránkozás, illendőségi, erkölcsi, vallási t.-cikkek emlékeznek meg róla. Bodó szerint a
érzéseink megsértésén érzett haragos indulatunk; M.-nél a kivégzendők gyakran előbb megfojtat
ily sértéseket, főleg a vallásiakat, a büntető tör tak vagy nyakukba puskaporos zacskó akaszta
vény is üldözi.
tott, hogy kínjaiknak előbb vége szakadjon.
Megcsodálás az az elterjedt hit, hogy a terhes
Megegyező, megfelelő, 1. Adaequat.
nő magzatán nyomot hagy a nőre hatö külső v.
Megélés esetére való biztosítás, 1. Biztosítás.
szellemi behatás; így pl. ha az anyát égés éri a
Megelőzés, 1. (lat. anteoccupatio, gör. prolépkarján, a magzatnak karja ugyanazon helyén szis), retorikai fordulat, midőn a szónok maga
valami jele támad, vagy ha az anya torzlábú em hozza fel a tehető ellenvetéseket, hogy eleve meg
bert lát, a magzat is ilyen torz lesz. Ugyanígy cáfolja őket s ellenfele érveinek hatását ezzel
hatnának az ijedtség, a lelkirázkódtatás is. Or már előre gyöngítse.
vosi szempontból a probléma még megoldatlan,
2. M. a büntető perrendtartásnak egyik illeté
de lehetősége nincs kizárva.
kességi oka, mely akkor jön figyelembe, mi
Megcsonkítás, orvosi szempontból 1. Csonki- dőn több biróság egyenlően illetékes. Ily esetben
tás; jogi szempontból 1. Testi sértés, Fegyveres az elsőbbségre nézve az lesz döntő, hogy az illető
erő elleni bűncselekmények, Öncsonkítás, Véderő ügyben melyik biróság tett korábban valamely
intézkedést, vagy hozott korábban valamely ha
elleni bűncselekmények.
Megdermed, mondják a vadászok, a lövés ál tározatot (elég pl. bűnjel lefoglalása vagy birói
szemle foganatosítása is).
tal megsebzett vad és nem döglik.
Megdicsőülés. A keresztény hit kétféle M.-t
Megelőzési elmélet, 1. Büntetőjogi elméleteit.
ismer: 1. Krisztus-M.-e, másképen Urunk színe
Megengedés (concessio, permissio), szónoki
változása (transflguratio Christi), a Tábor hegyén alakzat, mikor a szónok udvariasságból és igaza
végbement esemény, amikor Krisztus Péter, Ja nyilvánosságának feltüntetésére a bíráknak (kö
kab és János apostolok szemeláttára mennyei fény zönségnek) engedi át egy-egy pontra nézve a vé
ben ragyogott (Máté 17,1.; Márk 9, 1.; Lukács leményt, sőt gúnyból az ellenfélnek ád igazat
9, 28.). Ennek emlékére szolgál az aug. 6. ünnep, valamiben, aminek az úgy sem veheti hasznát.
melyet Calixtus pápa rendelt el 1457. a kereszté
Megeresztés vagy kieresztés, acólfajták hő
nyeknek a törökön Belgrádnál kivívott győzelme kezelése, melyben a már megedzett acélt 200—
alkalmából. Keleten már a VIII. sz.-ban ünne 450 O i g újból felhevítik. Ez által azok a feszült
pelték. — 2. A test M-e (gloriflcatio), miszerint ségek, melyek az edzéskor a lehűtéssel benne
a világ végén bekövetkező testnek feltámadása keletkeztek, lényegesen enyhülnek s az anyag
kor az igazak teste szép és dicsőséges lesz, alkal ridegsége csökken. Ez a hatás annál erőteljesebb,
mas a mennyei életben való részvételre (Kor. I. minél magasabb hőfokon s minél tovább tartott
15, 42).
a hevítés. A hőmérsékletre legegyszerűbben az
Megdtilés, 1. tengerészeti értelemben (ném. acél színéből következtethetünk. Lecsiszolt felü
Krangen; ol. sbandare; ang. to heel over), a lete ugyanis oxidálódik, miáltal emelkedő hőmér
hajónak a szél által, a kifeszített vitorlákra v. a séklettel a sárgától vörösön át kékig, illetőleg
hajó oldalaira okozott nyomása folytán beálló szürkéig változó ú. n. futtatási-színt kap.
oldalra dülése. — 2. M., 1. Gabonák megdvlése.
Megerle, 1. Kari, természettudós, 1. Mühlfeld.
Megede, Johannes Richárd zur, német re
2. M., Ulrich, hitszónok, 1. Ábrahám a Sanda
gényíró, szül. Saganban 1864 szept. 8., megh. Clara.
Bartensteinban 1906 márc. 21. Előbb pesszimista
Megerősítés, felsőbb hatóság ama határozata,
s erős effektusokkal később művészi finomság mellyel az alsóbbfokú határozatot jóváhagyja.
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Megerősítési munkálatok (hidaknál, felépít
ménynél). Azon vasutak felépítményét, amelye
ken nagyobb sebességgel való közlekedés vagy
nehezebb járómüvek járatása szükséges, költség
kímélés végett a sinek kicserélése nélkül erősí
teni szokták. Az erősítés főként a talpfák szá
mának szaporításából, erősebb (szög) hevederek
alkalmazásából, az alátétlemezek, sínszegek, sin
csavarok szaporításából, a kavicságy minőségé
nek javításából és méreteinek növeléséből szo
kott állani.
Megerősített nevezés. Nálunk a fennálló ver
senyszabályok szerint nemcsak írásban, de táv
iratilag Is lehet lóversenyekre nevezni. A távirati
nevezés azonban lehető rövid idő alatt írásban
megerősítendő. Ha a megerősítés a lemázsálás
időpontjáig nem történt meg, a ló a versenyben
nem vehet részt.
Megesketés, vagyis a tanú, a szakértő v. a peres
fél előadásának esküvel megerősítése úgy törté
nik, hogy a tanú és a fél vallomása után kije
lenti, mikép legjobb tudomása és lelkiismerete
szerint az igazat és csak az igazat mondotta és
hogy abból semmit sem hallgatott el. Az eskü
ezekkel a szavakkal kezdődik: cBsküszöm a min
dentudó és mindenható Istenre* és ezekkel a sza
vakkal végződik: «Isten engem úgy segéljen».
Aki eskü helyett fogadást tehet (1. Eskü), a fo
gadást ezekkel a szavakkal kezdi: «Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom». A királyi
ház tagjai nem tesznek esküt (1909. XVI. t.-c.
12. §.). A szakértő meghallgatása előtt arra es
küszik, hogy véleményét részrehajlás nélkül leg
jobb tudása és lelkiismerete szerint fogja előadni.
Az eskütétel módja: Az eskütevő az esküt rend
szerint élőszóval, a felolvasott esküminta utánmondásával teszi le és ezalatt jobb kezét szívón
tartja. A némák és a siketnémák, ha írni és ol
vasni tudnak, az esküt szövegének aláírásával
teszik le, az ilyen siket tanuk pedig a velük köz
lött esküszöveget felolvassák. Ha pedig a sike
tek, a némák és a siketnémák írni vagy olvasni
nem tudnak, előre megesketett tolmács közre
működésével jelbeszéddel esküsznek. A tanú vagy
a fél megesketését mellőzni kell: 1. ha kihallga
tásakor életének tizennegyedik évét még be nem
töltötte, vagy ha értelme fejletlenségénél vagy
gyengeségénél fogva az eskü jelentőségéről kellő
fogalma nincs; 2. ha elmebeli vagy testi fogyat
kozásánál fogva a valóságot meg nem tudhatta
vagy közölni nem képes; 3. ha hamis tanuzásórt,
vagy hamis esküért jogerősen el volt ítélve, ha
bár büntetését kiállotta; 4 ha az érdekelt felek
a tanú megesketésétől közös megegyezéssel elállanak. Mellőzendő a tanú megesketése akkor
is, ha a kihallgatott tanú csupán rendelkező nyi
latkozatot tesz, amelynek hatálya az esküvel
való megerősítéstől nem függ, a fél megesketése
pedig akkor, ha vallomása esküvel való megerősí
tése esetében sem érdemelne hitelt. A tanú meges
ketése mellőzhető — még pedig, ha a felek jelen
vannak, meghallgatásuk után — ha a tanú val
lomása az esküvel való megerősítés esetében sem
érdemelne hitelt. (Pp. 310., 311., 312., 358., 365.,
375. §§.). A bűnvádi eljárásban a tannt rend
szerint csak a főtárgyaláson lehet megesketni és
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megesketését mellőzni kell a fent előadott 1—3.
pont esetében, továbbá ha a bűncselekményben
részessége gyanús, ha vallomása valótlannak
bizonyul és mellőzni lehet, ha vallomása inga
dozik, ha nyereségvágyból elkövetett bűntett v.
vétség miatt elitélték v. vizsgálat, vád alatt áll,
vagy ha a terhelttel közel ro'sonságban van. (Bp.
220-222. §§.).
Megetetés a. m. mérgezés (1. o.).
Megfagyás, 1. Fogyás.
Megf ásodás v. elfásodás (n8v.), 1. Fásodás és Fa.
Megfázás, 1. Meghűlés.
Megfej élés, a csizmának, cipőnek új fejjel
(lábfej) ellátása; az asztalosiparban 1. Fejléc.
Megfelelő magasságok a. m. korrespondeáló
magasságok, 1. Korrespondeál.
Megfelelő szögek, 1. Ellenszögek.
Megfeneklés (ném. Auffahren Auflaufen ; ol.
incagliare v. investire; ang. to ground), a hajó
nak a zátonyon való fennakadása v. a partra való
felfutása.
Megfenyítés, 1. Büntetés, Egyházi büntetések,
Fegyelmi büntetések, Fegyelmi eljárás és Zsi
nagógai átok.
Síegfertőztetós, 1. M. (egyházjogi, lat. pollutio) alatt a római kat. egyházjog oly eseménye
ket ért, amelyek a megszentelt templomnak nem
ugyan utólagos megszentelését, hanem ú. n. kien
gesztelését (reconciliatio) teszik szükségessé. Ilyen
események pl. gyilkosságnak, fajtalanságnak a
templom bensőjében való elkövetése; vérontás; ha
a templomban pogány eltemettetnék, v. ha a temp
lomban nem katolikus isteni tiszteletet tartottak.
A megfertőztetett templomban annak kiengesz
telése előtt isteni tiszteletet tartani nem szabad.
2. M., a szemérem elleni büntettek egy neme,
annak a férfinak cselekménye, aki életkora 14
évét be nem töltött tisztességes leánnyal ne
mileg közösül (Btk. 232 §.). A leány tisztességes
volta a joggyakorlat szerint nem jelenti az ab
szolút nemi érintetlenséget. Az általános büntető
jogi szabályok szerint mentesíti a tettest ténybeli
tévedése, ha a leányt 14 éven felülinek vagy
nem tisztességesnek tartotta. B tényálladék nem
jön alkalmazásba, ha a tettes a közösülést erő
szakkal, vagy a nő öntudatlan, vagy akarata
nyilvánítására képtelen, vagy védelmére tehe
tetlen állapotának felhasználásával követte el,
mert ilyen esetben a szigorúbb büntetés alá eső
erőszakos nemi közösülés büntette (Btk. 232. §.)
létesül. Ugyanez — a joggyakorlat szerint —
az eset, ha a nő 12 évesnél fiatalabb, mert ily
korban a nő akarata nyilvánítására képtelen.
A büntetés 5 évig terjedhető fegyház. A bűn
vádi eljárás csak a sértett fél indítványára,
indítható meg; az indítvány nem vonható vissza.
A cselekmény nem büntethető, ha az ítélet ki
hirdetése előtt a tettes és a sértett házasságot
kötnek.
3. A vizeknek ártalmas anyagokkal való megfertőztetésót általánosságban a vízjogi törvény
tilalmazza. Azonfelül szigorú tilalmakat tartal
maznak a halászati és a bányatörvények. Az
emberek használatára szolgáló kutak, vízveze
tékek v. források vizét a kihágási törvény külön
is védi minden szándékos bemocskolás és me?-.
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rontás ellen. A bíráskodás ez ügyekben a köz
Megfordítható inga, 1. Inga.
igazgatási hatóságokat illeti.
Megfuladás, 1. Fuladás. — M. a növényeknél.
Megfigyelés, a figyelem erős összpontosítása E kifejezést a gazdák kétféle értelemben használ
tárgyakra vagy jelenségekre, hogy azok lénye ják. Ugyanis a gabonavetésről akkor mondják,
gét megismerhessük. Minden tapasztalati tudo hogy «megfulad», ha az őszi vetést takaró hó
mánynak ez az alapja. A természettudományi réteg olvadni kezd ós ismét megfagy, amikor a
M. bizonyos módszerek és elvek szerint jár el, jégkéreg a vetést a levegőtől elzárja, azt tönkre
hogy a jelenségek okait ós lefolyásuk törvényeit is teszi; az ilyen vetésen a jógkéreg megtörésére
megállapíthassa. A jelenségeket vagy úgy figyel gulyamarhát v. juhokat szoktak átterelni. Ezt a
jük meg, amint azok hozzájárulásunk nélkül bajt még kipállásnak is mondják. De használják
végbemennek, vagy úgy, hogy magunk idézzük e kifejezést a gazdák akkor is, ha egyes mező
elő és módosltjuk lefolyásukat. A M. ez utóbbi gazdasági növények világosság és tér hiányá
módja a kisérletezés. L. Észlelet és Kísérlet.
ban nem tudnak kifejlődni s elpusztulnak; pl. ha
Megfigyelő állás, a lövések, célok, tűzhatás a cukor- vagy takarmányrépavetéseket a gyo
stb. megfigyelésére alkalmas pontokon berende mok elnyomják, vagy ha pl. a herét, lucernát a
zett állvány, mely a lövő csapattal, ütegekkel sűrűn vetett v. sokáig lábon hagyott védönövóny
nyomja el.
telefon útján össze van kötve.
Megfigyelő állomások vannak a meteorológiai,
Megfutás, 1. Hátrálás.
földrengési és ornitológiai megfigyelő hálóza
Megiüllés (ntiv.), a vastag rétegben felhalmo
tokban.
zott nyers magnak fölmelegedéstől való meg
Megfojtás, erőszakos halálnem, melyet a nyak romlása. A megfülledt mag nem csirázik. A M.-t
mellső felének kézzel való összeszoritása idéz dohosodás, penészesedés és rothadás szokta kö
elő, v. úgy, hogy a gégét két oldalról nyomják vetni, mik miatt a magvak értéküket vesztik. L.
össze, vagy úgy, hogy nekiszorítják a gerinc még Dohosodás.
oszlopnak. Rendesen ez a két hatás kombináló
Meggy (növ.), 1. Meggyfa.
dik azáltal, hogy a fojtó marok valami támasz
Meggyantásodás, 1. Illanó olajok.
tóknak szoritrja neki áldozatát; lehet ez a tá
Meggybor, 1. Gyümölcsbor.
maszték esetleg a másik kéz is. A megfojtott
Meggyes, községek, 1. az összetételek alatt
emberen a fojtó ujjak jellemző elváltozásokat (Aranyosmeggyes, Balozsameggyes, stb.).
idéznek elő ; a halál fuladás által jön létre, s a
Meggyesfalva, kisk. Maros-Torda vm. marosi
boncolás a fuladásos halál jellemző elváltozá alsó j.-ban, (1910) 1262 oláh és magyar lak.; n.p.
sait mutatja. A M.-tól különbözik az akasztás és u. t. Maros-Vásárhely.
és zsinegeles (1. o.).
Meggyfa (növ.), a mandula-félékhez tartozó fa
Megfordítás (inverzió) a zenében két vagy (Prunus cerasus L., Gerasus vulgáris Mill., G.
több hang helyzetváltozása oly értelemben, hogy acida Gaertn.), levele kopasz, fénylő elliptikus,
az a hang, mely előbb magasabban volt, utóbb kihegyezett, a nyele többnyire mirigytelen. Gyö
mélyebb szólamba került, és viszont. 1. Hang kere tarackok Alacsonyabb, mint a rokon cseresz
közök M.-ánál a felső hangot egy nyolcaddal nyefa, ága szótálló, gyakran lecsüng. Gyümölcse
mélyebbre helyezem, ezzel a hangköz távolsága savanyú, sötétpiros. A diófa tenyészett határáig
is változik. A M. következtében a szekundból mindenütt megterem. Plinius szerint Cerasus
szeptim, a tercből szext, a kvartból kvint lesz (ma Kiresün) környékéről származik. Krímben
stb., amint a következő két számsor egymás alá ós K.-en általában ma is vadon él, kertben pe
dig sok fajtáját termesztik. Ilyen a halyagmeggy
került tagjaiból megállapítható:
vagy hólyagmeggn (Cerasus acida Bhrh.), gyü
12 3 4 5 6 7 8
mölcslévé nem fest, édeses-savanyú, meg a sa
8 7 6 5 4 3 2 1.
Minden tiszta hangköz megfordítva is tiszta vanyú v. igazi M. (C. austera Bhrh.) v. morella.
hangközt ad. A nagy hangköz kis hangközzé Amannak fajtája az amarella; leve világos és
alakul át, a bővített szűkítetté, a szűkített vi vizes, savanyú. A iofcor-M.-nek (Prunus acida
szont bővítetté. 2. Hangzatok M.-a akkor léte Duin., C. collina Lej. et Court.) minden része
sül, ha a basszus szólamba a hangzat alaphangja kisebb, mint a M.-é, csak mesterségesen lehet fá
helyett annak terce, kvintje vagy szeptimje ke nak felnevelni. Ága gyenge, többnyire csüngő,
rül. A 7iárw«s-hangzatnak két megfordítása van: levele szóles, elliptikus vagy hosszas, a nyelén
egyiknél a terc van a basszusban (6, szext- többnyire apró mirigye van. Gyümölcse sa
hangzat), a másiknál a kvint (f, kvartszexthang- vanyú. Hazája ismeretlen, állítólag Spanyol
zat). A s^epíim-hangzatból három megfordítás ország D-i részéről származik, a Rajna mellé
szerkeszthető : a kvintszexthangzat (f), midőn a kén meg a Saale völgyeben elvadult. A gyökéiterc van a basszusban, terckvarthangzat (§), mi sarj- és tarack-eresztésre nagyon hajlandó. A G.
dőn a kvint, és szekundhangzat (2), midőn a szep- Marasca Hőst. (maraszka-M.) ága egész a földig
timhangzat szeptimje van a basszusban. Pl.: A lehajlik, gyümölcse nagy, Dalmáciában terem.
c—e—g hármashangzat alaphelyzeténél a hang Gyümölcséből való a zárai maraschino likőr. A
zat alapja c van a legalsó szólamban: Szext- Prunus semperflorens Bhrh. (Cerasus serotina
M.-a: e—g—c, kvartszext-M.-a: g—c—e. A Roth) virága magános vagy páros a levél tövé
g—h—d—/' domináns szeptimakkordból a kö ben, de mivel az ága lassanként fejlődik, egész
vetkező M.-okat szerkeszthetem: f hangzat: őszig van neki virágja. Az édes meggyet vagy
h—d—f—g, | hangzat: d—f—g—h ós 2-hang- muskatály-cseresznyét (C. Caproniana DC.) i. Cse
res znyemegy. A M.-hoz tartozik a török v. mazat: f—g—k—d.
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haléb-meggy is (P. mahaleb L., P. odorata Lam.),
mely Keleten, Európa D.-i részén, de hazánkban
is gyakori. Fája kumarintól jó illatú, azért pipaszárnak, botnak használják, de asztalos- és esz
tergályosmunkákra is feldolgozzák (Vogézek, Baden Bécs mellett). Hazánkban is több helyen
rendszeresen termelik. A M. piros-barna fája
kemény, Unom, csikóit v. lángos, drágább aszta
los- és esztergályosmunkának való. Levelét ittott teának, de leginkább uborkasavanyitáshoz
használják. Mózgája a valóságos mézgák közé
tartozik (faesipa, oseresznye-mézga), régen or
vosság volt, ma inkább a gummi arabicumot
hamisítják vele. Üdítő gyümölcsét nyersen, aszal
tán vagy befőzve fogyasztják, süteménybe is
teszik. A cukorban főzött meggy vízzel elkészítve
a keleti nép hűsítő itala : a serbet v. sorbét. L.
még Cseppmeggy. Az ú. n. babérmeggy, melynek
levelei (fólia láurocerasi) orvosi célókra használ
ják, nem ide tartozik; 1. Prurnis- — A M. beteg
ségei majdnem ugvanazok, mint a cseresznye
fáé (1. o.).
Meggyfalu (azelőtt: Olsinkó), kisk. Zemplén
vm. mezőlaborczi j.-ban, (1910) 267 rutén lak.;
u. p. és u. t. Virava.
Meggykerék, kisk. Alsó-Fehér vmegye nagyenyedi j.-ban, (i9io) 502 oláh lak.; u. p. Nagyenyed, u. t Tövis.
Meggymirtus (n6v.), 1. EugéniaMeggyőződés. Többfélekép, különböző foko
zatban tarthatunk valamit igaznak, valónak,
létezőnek. Dolgokra nézve ennek legmagasabb
foka a közvetetten szemlélet; amit látok, tapasz
talok, abban eszembe sem jut kételkedni, ámbár
érzéki csalódások nem ritkák. Gyöngébb fok az
igaznak, valónak tartásban a sejtés, a föltevés,
& várakozás. A hit oly dolgok igaznak, valónak
tartására vonatkozik, melyek létét, valóságát
érzékeink nem igazolják. Az igaznak tartóst
M.-nek is nevezzük, de rendszerint ezt a szót in
kább elvont igazságok, elvek, gondolatok igaz
nak tartására alkalmazzuk. Az igazi M. belátá
son alapszik. A M.-t a kétely (sakepszisz) támadja
meg és rongálja. Más a hitbéli, más a tudomá
nyos, más a közvetetten, más a naiv M., melyet
még eszünkbe sem jutott kétségbevonni.
Meggyőződéses eskü az arra tett eskü, hogy
az esküvel bizonyítandó ténykörülmény nem az
esküvő közvetlen tudomása szerint, hanem lelki
ismeretes vizsgálat és tudakozódás alapján szer
zett meggyőződése szerint való vagy nem való;
a M.-t arra is lehet tenni, hogy az esküvő ily mó
don nem győződött meg arról, hogy a ténykörül
mény való. A fél vagy harmadik személy által
leteendő ily eskünek a Pp.-ban is helye van (Pp.
377. §). L. Eskü.
Meghagyás, 1. (lat modus), valamely ingye
nes juttatáshoz (ajándék, örökség, hagyomány)
fűzött kötelezettség valaminek tevésére, abbanhagyására vagy nem-tevésére. így: ha az örök
hagyó örökösét arra kötelezi, hogy az örökhagyó
szülővárosában dlszkutat, szobrot emeljen. Ha a
meghagyással terhelt a M.-nak nem tesz eleget,
rendszerint köteles lesz a kapott juttatást vissza
téríteni. M. előfordulhat visszterhes szerződések
nél is, de ezeknél önálló jelentősége nincs és az
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egyébként kikötött ellenszolgáltatás egyik eleme
ként jön tekintetbe.
2. M.: váltó, kereskedelmi utalvány, csekk stb.
alapján a korábbi sommás végzésnek (1. o.) meg
felelő gyors, egyszerű és olcsó eljárás váltó- stb.
követelések behajtására. Érték (2500 K) szerint
törvényszék v. járásbíróság elé tartozik az eljá
rás. Keresettel indul meg, amelyre, ha a kereset
megalapításához szükséges okiratok csatolva van
nak és a kereset nem látszik elévültnek, a bíró
ság meghagyást bocsát ki, különben pedig tár
gyalásra idéz. Ha a M. ellen az alperes 3 nap
alatt nem ad be kifogást, végrehajtásnak van
helye, ha pedig kifogást ad, a bíróság tárgyalási
határnapot tűz és az eljárás perré alakul, amely
per egyes eltérésekkel (3 napos teljesítési határ
idő, ellentmondás kizárása) a közönséges peres
eljárás szerint folyik. Ugyanilyen eljárás van
csekk, kereskedelmi utalvány és kötelezőjegy
alapján is. (Pp. 606—620. §§).
Meghagyásos eljárás (németül Mandatsverfahren, Mahnverfahren), egyszerű, világos köve
teléseknek gyors, könnyű és olcsó érvényesíté
sére létesített perenkívüli eljárás, amely abban
áll, hogy a bíróság a hitelező kérelmére fizetési
(vagy biztosítási) meghagyást intéz az adóshoz,
amely meghagyás az adós ellentmondása vagy
kifogása néláil végrehajtható, ellentmondás v.
kifogás esetében pedig perré alakul át az ügy. A
Pp. két alakját ismeri, ú. m. a fizetési megha
gyást és a meghagyást váltó, kereskedelmi utal
vány, csekk stb. alapján.
Meghatalmazás az az egyoldalú jognyilatko
zat, amellyel valaki az ő képviseletére mást fel
hatalmaz, így pl. arra, hogy az ő nevében har
madikkal egy szerződóst megkössön. A meghatal
mazás lehet vagy általános vagy különös, asze
rint, hogy bármely ügyletre vagy csak bizonyos
ügyletre szól. A M. rendszerint bármikor vissza*
vonható és rendszerint bármily formában, pl.
szóval is adható. A perbeli képviseletre szóló
M.-ra külön szabályok állanak. L. még Megbízás,
Kereskedelmi meghatalmazott.
Meghatalmazási hátirat, a váltóra vezetett
olyan hátirat (forgatmány), amellyel a váltó for
gatója a forgatmányosra nem ruházza át a váltó
tulajdonjogát, hanem csak a váltó összegének az
ő megbízásából való felvételére hatalmazza fel.
Új váltótörvényünk 17. §-a szerint, ha a forgat
mányhoz ez a megjegyzés van csatolva: aértéke
abeszedésben«, «behajtás végette, «meghatalmazásub v. az egyszerű meghatalmazást kifejező
más megjegyzés (pl. ad incasso), a váltóbirtokos
(forgatmányos) a váltóból eredő minden jogot
gyakorolhat ugyan, de a váltót maga is csak
meghatalmazó forgatmánnyal forgathatja tovább.
Meghatalmazott az, aki mástól nyert meg
bízás alapján annak részére vagy nevében jog
ügyleti vagy perbeli cselekményt végez. Tör
vényszék, ítélőtábla, Kúria előtt polgári.perben
csak ügyvéd lehet rendszerint M. (1. Ügyvédi
képviselet), járásbíróság előtt nem ügyvéd is,
olyan személy, aM a féllel bizonyos rokonsági v.
szolgálati viszonyban van; pl. képviselheti a
gazdatiszt, a házkezelő a tulajdonost, a kereske
delmi M. vagy üzletvezető a főnökét, a gazda a
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cselédjét stb.; aki nem önjogú, csak akkor lehet cím, ha az új alakulatot békekötés vagy az ellen
M., ha 20 éves elmúlt. (Pp. 95. §).
állás megszűnése s a politikailag érdekelt népes
Meghatalmazott miniszter, 1. Követek.
ség elismerése, önkéntes megnyugvása szentesíti
Meghatározás, 1. Definíció és Determináció. és szükségesnek bizonyltja. Az ekként szentesí
Megható, megindító, ami gyöngéd részvétet, tett s tényállapotról jogállapottá emelt M. folytán
szánalmat kelt. Az érzelmesnek egy faja. Túl- a győző a terület és a népesség fölött csakis azo
sága az érzelgős és a megríkató.
kat a jogokat szerzi meg, amelyek az államhata
Meghazudtolás, 1. Dementálás.
lom természetében gyökereznek. Bz a modern
Meghitelés a. m. megesketés, 1. Eskü, Eskü államfogalomnak szükségképi folyománya. A M.
alatti kihallgatás, Megesketés.
különbözik egyrészt a foglalástól, okkupációMeghitelező levél, máskép hitellevél. Két faja tól, Biíiyfcn cratlan vagy szervezett és civili
van: a magánhitellevél és a kereskedelmi hitel zált államhatalom alatt nem álló területnek
levél. Mindkettőnek az az alapja, hogy belföldi birtokba vételét értik, másrészt az ellenséges
bankintézetek vagy kereskedők külföldi üzlet államterület egy részének ideiglenes jellegű meg
felükre bizonyos összeg erejéig levelet intéznek szállásától, amely hol a háború alatt hadi célok
s az összeg felvételére a levél bemutatóiát jogo ból, hol a hadi költségek végrehajtása v. a fegy
sítják fel. A magánhitellevelet rendesen nem verszünet v. békekötés feltételei teljesítésének
bankok állítják ki és nincs is meghatározott szö biztosítása céljából történik. Szorosan véve kü
vegük ; főkép arra szolgálnak, hogy belföldi ke lönbözik továbbá a M. az ellenséges államterület
reskedők gyermekeiket vagy más hozzátartozó egy részének habár végleges elfoglalásától s a
jukat bemutassák külföldi üzletfelüknek és éppen győző fél államterületéhez csatolásától (annekezért nemcsak valamely összeg felvételére szól tálás, annexió), mert utóbbi esetben a területében
nak, hanem a levél bemutatóját minden tekin megcsonkított állam önállósága épségben marad;
tetben a címzett jóindulatába ajánlják. A keres az állam nem szűnt meg, csak kisebb lett, holott
kedelmi hitellevél éppen úgy, mint más hitel- v. a M. a meghódított állam egész állaiai önállósá
értékpapír, bankoknál vásárolható. A bank a hi gának véget vet; az önálló állam létezni meg
tellevél kiállításáról a külföldi intézetet vagy, szűnik. A M.-t debellatiónak, plena victoriának
körhitellevél esetében, az intézeteket értesiti s a is nevezik. M. példája 1866. Hannover, Kurhessen,
hitellevél tulajdonosának aláírását, sőt — na Nassau és Majna-Frankfurt. Míg Elszász ós Logyobb összegeknél — még az arcképét is meg tharingiának a német birodalom részére 1871.
küldi a személyazonosság megállapítására. A francia részről történt átengedése nem a nemzet
címzett bankok a hitellevélre történt kifizetéseket közi jogi szoros értelemben vett M. alá esik.
két példányban, de egyszeri érvénnyel nyugtáztat
Meghódolás, L Hódolás.
ják és a két nyugtából egyet-egyet a kibocsátó
Meghonosítás, 1. Akklimatizáció.
bankintézetnek küldenek meg. L. még Hitellevél.
Meghonosodott növény (plánta inquilina),
Meghiteltetés a. m. megesketés, 1. Eslcü, Eskü oly bevándorolt, megtelepedett növény, amely
alatti kihallgatás, Megesketés.
hazájától, eredeti termőhelyéről gyakran messze
Meghitt, valakinek bizalmát biró, benső biza földrészre kerülve, az új termőhelyen, új hazájá
lomra méltatott egyén.
ban jól tenyészik, általánosan elterjed és a helyi
Meghívó királyi levelek (litterae regales, re- flórának már állandó polgárává lett, pl. nálunk
gálisok). A magyar országgyűlés összehívása a az akác.
király jogaihoz tartozik. Az összehívás M. által
Meghonosult szó, 1. Jövevényszók.
történik (1848. IV. t.-c. 1. §). A M.-et 1848-ig a
Meghűlés. Bizonyos betegségek hipotetikus
m. kir. udvari kancellária adta ki, a király, kancel oka. A nyelvhasználat gyakran a felső lélegzőlár s udvari tanácsos aláírásával; az 1848-iki tör utak hurutját jelöli e szóval. Régen a betegsé
vények értelmében a kancellári aláírás helyébe gek egész sorát gondolták M. által okozottnak
a miniszterelnök aláírása lépett. Meghívandók (rák, tüdővész, hátgerincsorvadás stb.), de a leg
mindazok, akik az országgyűlésen személyesen több ilyen bántalomról kiderült, hogy fertőző be
vagy képviselőik által megjelenni jogosultak. A tegség vagy más okból létrejött baj. Ma igen sok
törvényhatóságokhoz intézett M. az illető tör orvos merőben tagadja a M.-nek, mint betegség
vényhatóság közgyűlésében kihirdetendők. A sze okozónak a létezését. A szakemberek legnagyobb
mélyes megjelenésre jogosultak (a főrendiház része elismeri a M. betegségokozó jelentőségét és
tagjai) külön meghívót kapnak, de csupán akkor, kétféle hatásmódját különbözteti meg: 1. A M.
midőn első ízben gyakorolják jogukat, azután önálló betegség-ok (arcidegbénulás, ischias, bizo
külön M. nélkül jelennek meg, míg a tagsági jo nyos hasmenések, izomreuma stb.); 2. a M. csak
guk tart. A M. iránti kérelmet a főrendiház el elősegítője más betegségokozó tényezők — bak
nökénél, ha pedig az országgyűlés nincs együtt, tóriumok — hatásának (nátha, tüdőgyuladás,
a belügyminiszternél kell benyújtani. A horvát- hörghurut, hólyaghurut, izületi o&éz stb.). Hogy
szlavón országgyűlés által választott főrendekre a M.-nek mi a lényege, még vitás. Vannak, akik
nézve a M.-t a választási okmány pótolja. (V. ö. a vérkeringésnek reflexúton létrejövő megválto
1885: VII. t-c. 17. és 18. §§.-t).
zásában, mások a szervek reflexúton létrejövő
Meghna, a Gangesz^, o.) deltájának egyik ága. troflkus zavarában vélik megtalálni. M. akkor
Meghódítás, az államterületnek más államterü jönne létre, ha valamely léhűtő hatás nagy hir
lettel való erőszakos egyesítése. Ellentéte a békés telenséggel vagy pedig oly lassú és észre nem
egyesítés trónutódlás vagy kölcsönös egyetértés vehető módon éri a testet, hogy a hőszabályozás
alapján. AM., habár alapja erőszak, érvényes jog- ] nem sikeres.
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A M. az állatokban is gyakran okoz megbete
gedéseket. Csak ritkán hat közvetetlenül káro
san (a légutak hevenyés hurutjának némely
esetei, hasosikarás túlhideg víz vagy takarmány
felvétele után), rendszerint csak a szerveknek, a
test szöveteinek vagy az egész szervezetnek
ellenálló képességét szállítja le a véletlenül be
jutott kórnemző vagy a nyálkahártyákon állan
dóan élő szaproflta baktériumokkal szemben,
vagyis elősegíti a fertőzést. Néha azonban az
anyagforgalom megzavarása révén is károsan
hat egyes szervek (pl. a vesék) működésére vagy
táplálkozására. Legkönnyebben hül meg a ló,
mert nagyon érzékeny a szervezete, gyakran
izzad meg és leginkább is van kitéve az időjárás
viszontagságainak. Nagyon hajlamosak a M.-re
a fiatal állatok; így pl. a túlhideg, cement- v.
betonburkolatú istállókban tartott malacok gyak
ran betegek hörghurutban és hurutos tüdőgyuladásban (ú. n. cementbetegség). A lenyírás na
gyon fokozza a hajlamosságot a M.-re, továbbá
az erős megizzadás, kihevülés és a szervezet elpuhulása is. Viszont a test edzésével a M. ve
szélye lényegesen csökkenthető. Ezt a célt szol
gálja a rendszeres mozgás a szabadban, az is
tállónak egyenletes ós mérsékelt hőmérséklete
(felnőtt állatoknak 10—17 C«, fiatal és megnyírt
állatoknak 15—17 C° meleg a legmegfelelőbb).
A munkában kimelegedett állatokat célszerű az
istállóba vezetés előtt lassú mozgás közben le
hűlni hagyni, a hideg istállóban és hideg időben
a szabadban álló állatokat száraz takaróval, esős
időben vízálló takaróval befedni. Az istállónak
száraznak, légvonattól mentesnek és kielégítően
almozottaak kell lennie.

—
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Megigézés, 1. Igézés.
Megila (nov.), 1. Juta.
Megilla (hób.), könyvtekercs; a szentírásnak
egyes részeit, mint az Énekek éneke, Rút, Prédi
kátor, Siralmak ós Eszter könyveket eredetileg
tekercsekre írták, miért a zsidó irodalomban ezek
nek összefoglaló neve: chómés megülót (5 M,).
M.-n a zsidók szorosan véve Eszter (i. o.) könyvét
értik, melyet Purim (1. o.) ünnepén a zsinagógá
ban felolvasnak.
Megindító, 1. Megitató.
Megintés (admonitio), figyelmeztetés, felhívás
jogi kötelezettség teljesítésére. M. továbbá a fel
ügyeleti jog körébe tartozó intézkedés. L. Fe
gyelmi eljárás, Lejárat, Örökvallás, Praemonitio.
Megismerés, kettős jelentésű, a megismerő erő
működése ós e működés eredménye, az ismeret
(1. o.). Hogy mit értünk M.-en, melyek forrásai,
határai s módjai, az ismerettan tárgya. Kö
zönségesen a dolgok mivoltának fölfogását értik
rajta, a lényegesnek a lényegtelentől való meg
különböztetését, az okozat okainak v. az ok oko
zatának felismerését, a különböző egyes eseteket
összekapcsoló egyetemes törvény megállapítását.
Filozófiai értelemben általában M. annyi, mint a
dolgokkal megegyező, illetőleg objektíve érvényes
gondolatok, képzetek alkotása. Aszerint, hogy mikép értelmezzük e megegyezést v. objektív érvé
nyességet, válnak el a filozófiai iskolák, illetőleg
az ismerettani elméletek. Akik ily megegyezést
v. érvényességet bebizonyíthataüanoknak mon
danak: szkeptikusok. AM. gondolkodásbeli törvé
nyeivel foglalkozik a logika (1. o.). Az az ismertető
jel, mely a megismerés igaz voltát bizonyítja:
kritérium (1. o.). Akik a M. egyedüli forrását az
érzékekben keresik, szenzualisták (1. Szenzualizmus); akik általában csak tapasztalati M.-t tar
tanak igaz M.-nek, empiristák (1. Empirizmus) ;
akik a tiszta, a tapasztalattól illetetlen észben ta
lálják a M. legfőbb elveit, racionalisták (1. nacio
nalizmus). Vannak, akik tapasztalati és racioná
lis M.-t különböztetnek meg és e kettő egybekap
csolásában látják az igazi M.-t; ezen az úton jár
tak Leibniz és Kant.

Megiddo, város Palesztinában, a nagy Jiszreél (1. o.) síkság DNy.-i részében; közelében II.
Necho egyiptomi király megverte Jósijját (1. o.),
Judának királyát.
Megidézés, 1. Idézés.
Megifjodás, az állati szervezet megújulása v.
szaporodása ivaros szaporodás nélkül. Ilyen folya
mat pl. a véglények egybekelése (1. Egybekelés).
M.-nak tekintik a metamorfózis egyes szakait,
továbbá a vedlés, agancsváltás stb. jelenségeit. Tá
gabb értelemben az ivaros szaporodás is M., mert
Megisté, sziget, 1. Castel Bosso.
a szervezeteket kezdő állapotukhoz viszi vissza.
Megítélt eskü, 1. Eskütársak.
Megigazulás (justifieatio), a kat. teológiában
Megjelenés, kettős jelentésű, ami érzékeink
az ember lelkében végbemenő változás, amidőn a előtt jelentkezik és valaminek érzékeink előtt
bűn és Isten előtt való utálatosság állapotából való jelentkezése. Az előbbi értelemben annyi
kiemelkedve ismét igazzá, Isten barátjává ós mint jelenség (1. o.), így is: jelenés; mint ilyen
gyermekóvó lesz. Magában foglalja: 1. a bűnök ellentéte a lényegnek, való mivoltnak és rokon
és azok büntetéseinek elengedését Krisztus eleget (de nem egy) a látszattal; az utóbbi értelemben
tevő érdemei álapján ; 2. az ember újjászületését, az az aktus, melynél fogva valami érzékeink kö
melyet a megszentelő malaszt eszközöl.
rébe jut.
A protestánsok a M.-t törvényes szempontból
Megjelenési határidő, 1. Idézési időköz, Per
fogták fel; mint a bűnös, — mondák ők, — ha felvételi időköz, Tárgyalási időköz.
a világi törvények által reá szabott büntetést
Megkegyelmezés, a feltételes elítélés intéz
kiáltotta, igazzá lett, azaz nem vonható kereset ményének pótlására szolgál Németországban fel
alá, de ebből még nem következik, hogy feddhe tételes, Ausztriában feltétlen alakban. L. még
tetlen jellemüvó lett; így a M. által az ember a Kegyelmezési jog és Eéloldozás.
bűnöktől megszabadítottnak tekintetik Isten által,
Megkeményedés, 1. Szklerózis.
de a megszenteltetés ezután következő kegyelmi
Megkeresés (reqidsitio, literae requisitionaténye az Istennek. A protestáns egyház erősen les; requisitiones), a hatóságnak más hatoság
ragaszkodik az negyedülhit által» való megigazu hoz intézett irata, melyben hatósági cselekmény
lás tanához.
teljesítését, jogsegély (1. o.) nyújtását kéri. MinRévai Nagy Lexikona. XIII. kvU
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den hatóság rendszerint csak az ő hatósága te mástól különbözik, általában fölismerése annak,
rületén járhat el; ha tehát az előtte folyamatban hogy a gondolkodásnak valamely tartalma (A) a
levő ügyben oly hatósági cselekményt kell telje gondolkodás más tartalmától (B) különbözik,
síteni, amely másik hatóság területén teljesí hogy A nem B és B nem A. Ehhez szükséges,
tendő (mert pl. ott laknak a tanuk vagy ott van hogy midőn A-i gondolom, egyszersmind a gon
a szemletárgy), M.-nek van helye. A M.-t rend dolkodás ugyanabban az aktusában gondoljam
szerint a járásbirósághoz kell intézni. Szabály .B-t is, továbbá hogy a kettőnek megegyezhetetszerint teljesítem kell, de ha a M. tiltó törvénybe lenségét, nem-azonosságát is gondoljam. A M.
ütközik, v. a cselekmény M. útján egyáltalában így alapja minden gondolkodásnak; amidőn leg
nem teljesíthető, a M. teljesítését meg kell ta először tudatosan érzek (hangot hallok, színt lá
gadni. L. Jogsegély és Hágai nemzetközi ma tok), magamat megkülönböztetem az illető érzet
gánjogi konferenciák, I.
től (azt mondom: ez vörös, azaz én látom ezt a
Megkereső levél (fr. commission rogatoire), vörös színt, megkülönböztetem magamat a tárgy
egyik hatóság által a másik hatósághoz Intézett tól ; Fichte kifejezése szerint: az Én megkülönböz
átirat, amelynek célja az, hogy a megkeresett teti magát a Nem-Éntől). A M. logikai funkcióját
hatóság valamilyen hivatalos működést teljesít az egész logika alapjává teszi a német Ulrici Lo
sen a megkereső hatóság részére. M. küldésé gikájában. A gondolkodás összetettebb működésé
nek szüksége felmerülhet polgári, kereskedelmi, ben is rendkívül fontos a M.; a hasonlók különb
büntető vagy közigazgatási ügyben egyaránt s ségének fölismerése; már a régiek mondták: qui
célja lehet kézbesítés teljesítése, bizonyltásfelvé- bene distinguit, bene doeet, aki jól megkülönböztet,
tel, eskütétel, végrehajtás stb. A M.-ekre vonat jól tanít; aki a dolgok különbségeit élesen fel
kozó általános szabály az, hogy egyik hatóság tünteti, mindegyiknek sajátosságát ismerteti meg.
sem tagadhatja meg ugyanazon állam területén A gondolat igazságát biztosltja, ha világos ós
a másik hatóság által hozzáintézett oly megke megkülönböztetett (határozott, disztinkt), azaz,
resés teljesítését, amely az ő hivatalos hatás ha belső alkatát ismerem (világos) ós minden
körébe esik s amelynek az ő szabályai szerint más gondolattól meg tudom különböztetni (disz
helye lehet. A polgári ügyekben teljesítendő tinkt).
Megmacskásodás, hajóskifejezós, azt értik
megkeresésekre a Pp. 14—18. §-ai vonatkoznak
(1. Megkeresés) ; a bűnvádi perrendtartás (1896: rajta, midőn a karikájából kibontott kötélen oly
XXXIII. t.-c.) ebben az irányban nem tartalmaz csavarodás képződik, mely a kötelet görcsössé
rendelkezéseket. Külföldi államokkal szemben a teszi. A megmacskásodott kötél, ha erőszakosan
megkereső levelekre a nemzetközi szerződések, meghúzzák, könnyen megtörik, azaz szálai meg
így első sorban az 1909 : XIV. t.-cikkbe iktatott gyengülnek s a kötél szakad.
hágai egyezmény, valamint a kiadatási szerző
Megmártás (ném. Kielholen), a tengerészeknél
dések (1. Kiadatás) és jogsegély szerződések vonat hajdan a büntetés egy neme, mely abban állott,
koznak (1. Nemzetközi szerződések). Horvát-Szla- hogy a büntetendőt kötélhámban egy törzs vitorla
vonországokkal szemben a M.-ek ügyét a 4593/93. fára felhúzták és onnan a vízbe zuhantatták s a
számú igazságügymin. rendelet szabályozza.
derekán átvetett kötélnél fogva a hajó feneke
Megkerülés, az a sztratégiai (hadászati) moz alatt a másik oldalon ugyanazon vitorlafa túlsó
dulat, melynek célja az ellenség valamely oldalá végére ismét felhúzták, s ezt a bűntett nagysága
hoz vagy háta mögé jutni. Ez vagy előkészítése szerint többször is megismételték.
az átkaroló támadásnak, vagy az ellenségnek
Megmérgezés, 1. Mérgezés.
visszavonulási vonalától való elvágását célozza.
Megnyilalás, más néven megszegelés, a pata
Hogy a M. sikeres legyen, elegendő számú csa érzékeny részeinek ügyetlen vasaláskor rossz
patra van szükség, hogy egy tekintélyes része arc irányba bevert szög okozta sérülése. A sérülés
ban foglalkoztassa az ellenséget, míg a másik helye és foka szerint lehet zúzódás {szegnyomás)
rész a M.-t végrehajtja, szükséges továbbá, hogy vagy sebzés; előbbi esetben csak néhány napig
a M.-re szánt csapatok észrevétlenül jussanak cél tartó feszes járás észlelhető ós a bántalom rend
jukhoz. L. Átkarolásszerint magától is gyógyul. A mélyebb, sebzéssel
Megkövetés, 1. Deprecatio ós Bocsánatkérés. járó M. súlyosabb sántaságot okoz és gyakran
Megkövezés, a halálbüntetésnek egyik neme, genyedéssel kapcsolatos gyuladás fejlődik ki,
mely különösen az ókori keleti népeknél volt al sőt nem ritkán genyvérúség vagy dermedés (tekalmazásban, de szórványosan előfordul a közép tanus) csatlakozik hozzá, utólagos fertőzés kö
kor s az újkor büntetései között is. A XIX. sz. vetkeztében. A M. operációval és szakszerű ke
kultúrállamai mind szakítanak azzal, egyedül zeléssel gyógyítható. Sebzés esetén a pata boro
Montenegró tartotta fenn a legutóbbi időkig nők gatása nem célszerű.
kel szemben. Hazánkban a XVII. sz.-ban Bodó
Megnyitás, 1. a könyvelésben az a művelet,
szerint a káromlókat még M.-re ítélték. E bün mellyel az óv végén készült mérleg (1. o.) által
tetés példáit közli: Vasárnapi Újság 1863. óvf. formailag lezárt könyveket ismét a zárómérleg
6. sz. és Budapesti Szemle XIII. köt. 1001.
elkönyvelése előtti állapotra hozzuk. E művelet
Megközelítés (lat. approosimatio), a matema által minden számla azt a készletet mutatja,
tikában a mennyiségnek nem egészen pontos, mellyel az új üzleti év gazdálkodása megkezdő
de a valódihoz többé vagy kevésbbé közelálló ér dik. — 2. M., 1. Sakkjátéktéke, így 0-33 megközelítése '/s-nak stb.
Megnyugvás, az az állapota a léleknek, midőn
Megkülönböztetés, felismerése annak, hogy az izgalom, félelem, aggodalom, bizonytalanság
valamely dolog (fogalom, fogalom jegye stb.) helyet enged a bizalomnak, a jövőre vonatkozó
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nyugodtságnak, biztosságnak. A lélek nyugalma a nagyiparral szemben, ezért az 1900. XXV. t.-c.
nem tételezi föl, hogy vihar előzte meg, a M. min úgy rendelkezett, hogy akár belföldi, akár kül
dig lelki háborgásnak leosöndesedése.
földi iparos, kereskedő vagy megbízottja az ipa
Megnyúlás, nyújtózkodás (lat. elongatio, aöv.), ros vagy kereskedő lakhelyén kívül — mintával
a növény tagjának a szokottnál feltűnőbb, hosz- vagy minta nélkül — M. végett csak oly iparost
szában való terjeszkedése. Ilyen a vízbe nyúló v. kereskedőt kereshet fel, aki üzletkörében az
gyökér M.-a, melyet a kertész rókafarknak ne illető árú eladásával v. felhasználásával foglal
vez, különösen a fűzfa, égerfa gyökere. M. a kozik ; közvetlenül a fogyasztóhoz a gyáros v. a
burgonyának tavaszi sarjadzása is a pincében, kereskedő lakhelyén kívül csak előzetes felhí
midőn rügyéből nyúlánk, erőtlen és törékeny vásra mehet el megrendelés átvétele végett. A
szálak lesznek. L. Étiolement.
tilalom nem terjed ki irodalmi és művészeti ter
Megnyúzás, a kisebb vadak bőrének lehúzása; mékek megrendelésének gyűjtésére, továbbá olyan
üzletágakra v. iparcikkekre sem, amelyek tekin
a nagyobb vadakat a vadász lefejti.
Megohm, elektromos mértékegység, szigetelők tetében a kereskedelemügyi miniszter kivételt
ellenállásának mérésére, = 1 millió ohm = enged; ilyenek pl. házi iparcikkek, műszerek, tu
1015 cm-see ~\
dományos eszközök, varrógépek, villamos beren
Megokolás a. m. indokolás (1. o.).
dezések, nagyobb gazdasági gépek stb. A tilalom
Megoldás, 1. a matematikában az az eljárás, megszegésének magánjogi és büntetőjogi követ
mellyel azokat a mennyiségeket határozzuk meg, kezménye van. Aki a törvény tilalma ellenére
(számértékeket v. függvényeket), melyek vala gyűjt megrendelést, az iparhatóság által 20—600
mely megoldandó egyenletet, 111. differenciál K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő; is
egyenletet kielégítenek. Differenciálegyenletek métlés esetében M.-től is egy évre eltiltható; a
nél a nyert függvényt, tehát nemcsak az eljárást, tilalom ellenére létrejött ügylet pedig a megren
hanem az eredményt is M.-nak mondjuk. Közön delővel szemben hatálytalan.
séges egyenleteknél a M. eredményét gyököknek
Megrohanás, tágabb értelemben minden olyan
hívjuk.
közeledés az ellenséghez, amelynek célja a fegy
2. M. (észt.), cselek vényt előadó művekben verek hathatós használata. A gyalogság, ha lö
(eposzban, regényben, drámában) az erők mérkő véstávolságba jut az ellenséghez, már megrohanta
zésének eredménye, a bonyodalomnak kibontása, azt, s ha közelebb megy, hogy a szuronyt hasz
mely a bizonytalanság és feszültség nyugtalanító nálhassa, szuronytámadást hajt végre. A lovas
érzését megszünteti. A M. a mű tragikus vagy ság M.-a (roham) a lehető leggyorsabb járómód
komikus jellege szerint katasztrófaszerüen komor ban történik, mert mentől nagyobb a löket (choc),
és megrázó, vagy vidám és megnyugtató. A cso annál valószínűbb a siker.
mót M. helyett kettévágja a gépies beavatkozás
Megrovás, valaki eljárásának vagy magatar
(deus ex machina) vagy a véletlen. Modern iro tásának erősebb helytelenítése, 1. Fegyelmi bün
dalmi művek néha társadalmi s egyéb problémá tetés.
kat tárgyalnak s ezeknek M.-ait mutatják be.
Megrögzött bűntettesek azok, akikkel szem
Akárhányszor azonban a költő csak belevisz a ben a rendes szabadságvesztésbüntetós hatály
kérdések mélységeibe s a M.-t elhagyja.
talan s akik sokszoros fegyház- és börtönbünte
Megolvadás, 1. Halmazállapot.
tés kiállása után ismételten súlyos bűntettet kö
Megosztásbeli elektromosság, 1. EleMromos vetnek el. A M. a társadalmi rend legveszedel
infiaencia.
mesebbellenségei, világszerte keresik velük szem
Megölő Istéfán. Magyar népmesei alak; a ben a társadalom hathatósabb védelmének eszkö
bűnbánó és vezeklése útján üdvözülő rablógyilkos zeit. A büntetőjogi reformmal foglalkozó nemzet
{többnyire egyúttal szülőgyilkos) eléggé elterjedt közi kongresszusok közül különösen az 1911. évi
meséjének székelyföldi változatában (Kriza, Vad washingtoni nemzetközi börtönügyi kongresszus
rózsák 18. m.) hívják így a megtérő haramiave és a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesületnek az
zért.
1913. év folyamán Kopenhágában tartott nem
Megőrzési kötelesség, 1. Vétel, Letét.
zetközi kongresszusa ezt a kérdést a leghatároMegporzás (a8v.), 1. Beporzás és Megtermé zattabban a büntetőpolitikai követelések előte
kenyítésrébe állították. Hazánkban az 1911. évi magyar
Megrázkódás (commotio) a testet nagy felüle jogászgyűlós foglalkozott a M.-kel, s a vonatkozó
ten érő erők behatására jön létre. M.-t szenvednek kérdések egy részét megoldotta a közveszélyes
külső sérülések folytán a merevfalú üregekbe zárt munkakerülőkről (1. o.) szóló 1913. XXI. t.-c. A koszervek: az agyvelő, a csontvelő. A sérülés érheti penhágai kongresszus, amely eddigelé a legrész
magát az üreg falát (esés, fejbeütés), de érheti a letesebben foglalkozott e problémával s amelynek
teste t bárhol is, amikor az erőt a csontos váz vezeti állásfoglalása kétségtelenül iránymutató lesz a
tovább. A megrázott szervben szabad szemmel ki jövőben, a következő határozatokat hozta: 1. A
nem vehető, apró sérülések, mikroszkópos zúzó közveszélyes bűntettesek elleni küzdelemben a
dások támadnak, amelyek azonban súlyos műkö visszaesés alaki ismérvét s a szubjektív értéke
dési zavart okoznak. L. Agyvelőrúzkódás.
lést összekapcsoló oly rendszer a legészszerübb,
Megrendelések gyűjtése. Az ipartörvénynek amely a bűntettesnél arra van figyelemmel, hogy
(1884. XVII. t.-c. 50. §.) az a szabadelvű állás szokásos és a társadalmi rendre veszedelmes
pontja, amely szerint minden iparos bárhol meg visszaeső-e. 2. A politikai bűntetteseket ki kell
rendelést gyűjthetett, hátrányos helyzetbe juttatta rekeszteni azoknak a bűntetteseknek az osztályá
& vidéki iparost a nagyvárosi, a külföldi iparral, | ból, akik ellen biztonsági rendszabály helyt fog35*
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hat. Ez szükséges és igazságos rendelkezés. 3. A zeletnek az az eljárása, hogy élő személyekül
biró által elrendelt fogvatartás (biztonsági rend tekint élettelen tárgyakat, természeti erőket, el
szabály, l'internement) legkisebb tartania legalább vont fogalmakat. A természeti tüneményeket lét
annyi, mint azé a szabadságvesztésbüntetésé, rehozó erők ily M.-óből támadtak a mítoszok
amelyet a cselekmény miatt meg kellett volna és az egész mitológiák, isteneikkel, manóikkal,
állapítani; az utóbbinak legkisebb mértékét azon törpéikkel, tündéreikkel stb. E M.-ek a naiv
ban két évvel meghaladhatja. Ha a fogvatartás- szemlélet fokán alakultak, de továbbképzésü
nak a bíróság által elrendelt ez a legkisebb tar kön a szabadon alakító költői fantázia dolgo
tama letelt, külön e célra szervezett bizottság zott. A költő minduntalan élőül tüntet föl egydönti el, hogy a fogvatartás megszünik-e vagy egy élettelen tárgyat vagy elvont fogalmat, minő
pedig azt továbbra is fenn kell-e tartani ? Az pl. a Megelégedés (Berzsenyi), a Halál, az Erény
utóbbi esetben a beutalt minden két évben kér stb. A M. mint a költői nyelv trópusa, leg
heti, hogy szabadon bocsátásának ügyét újból inkább a metafora egyik fajtájául tekinthető,
vizsgálják meg. E rendelkezéssel a kongresszus még pedig annak legköltőibb fajtája, amennyi
azt akarja kifejezésre juttatni, hogy a biróság ben az elvont fogalmat, illetőleg élettelen tár
megállapíthassa az alkalmazott biztonsági rend gyat meg is órzéklti, a testiség képzetét fűzvén
szabály vagy büntetés legkisebb tartamát, de hozzá, másrészt meg is lelkesíti, amennyiben ér
annak leghosszabb tartama határozatlan marad telmet, akaratot, érzést tulajdonít neki.
jon. 4. Abban a kérdésben, hogy a közveszélyes
Megszentelés, 1. Gonsecratio.
visszaeső ellen a biztonsági rendszabályt a bün
Megszentelő malaszt, 1. Malaszt.
tetés után kell-e alkalmazni, vagy egyszerűen a
Megszentségtelenités, a kat. egyház jogban 1.
büntetés mellőzésével, a kongresszus tagjainak a oly esemény, mely a templom megszentelésének
véleménye megoszlott.
(consecratio) hatását megszünteti (execratio), úgy
Megsemmisítés, birói határozat megsemmisí hogy a templom újra megszentelendő. Idetartozik
tése (lat. cassatio), a fellebbviteli bírónak olyan minden oly újítás, mely új építésnek fogalma alá
határozata, amellyel az alsóbiró eljárását vagy eshetik; a falaknak összeomlása, a belső falak va
határozatát rendszerint nem érdemi, hanem el kolatának nagyobb mérvű lehullása, leverése v.
járási, alaki hiba miatt semmisnek nyilvánítja levakarása. — 2. M., midőn valaki a templomo
és az alsóbírót új szabályos eljárásra utasltja. L. kat, oltárokat, szent edényeket stb. világi, főleg
Semmiségi panasz, Feloldás, Felülvizsgálat. bűnös célokra használja (profanatio). L. MegL. továbbá Értékpapiros megsemmisítése és fertőztetés és Sacrilegium
Okirat megsemmisítése.
Megszólítás. Más személyek megszólítására
Megsérülés, 1. Biztosítás.
különféle nyelvi formákat használunk, aszerint,
Megszállás, 1. Meghódításamint többé v. kevésbbé bizalmas köztünk a
Megszálló had, 1. örsereg és Védöőrség.
viszony. Ilyenek a te (tegezés), maga, ön, kegyed,
Megszállott tartomány (v. okkupáit tarto kend (magázás, kendezés), továbbá nagyságod, v.
mány) az a területrész, amelyet valamely idegen nagysád, méltóságod, fenséged, felséged stb. Ná
hatalom katonailag megszállva tart, a nélkül, lunk még a XVIÍI. sz. elején tegeztek mindenkit,
hogy azt államjogilag a maga államterületébe csakhogy az idegenekhez, fölebbvalókhoz stb.
bekapcsolná, a nélkül, hogy a megszálló hatalom udvariasságból nem a te szót intézték — mikor
uralkodója felségjogait e területre kiterjesztené. ki kellett tenni az alanyt — hanem pl. a kegyel
A M. jogilag ahhoz az államhoz tartozik s annak med v. te kegyelmed kifejezést. Ezt később mindig
uralkodója alatt marad, amelyhez, illetve akinek odaértették a mondathoz s akkor természetesen
uralma alá tartozott a megszállás előtt. Bosznia- mindig harmadik személyü igét használtak a má
Hercegovina (1. o.) az 1908-ban történt annexió sodik helyett. A különféle nemzeteknél a M. nyelvi
előtt M. volt, amelyen a felségjogok a szultánt formája igen különböző. Eredetileg mindenütt a
illették meg. Az 1913. XLIII. t.-c.-be iktatott hágai tegező formájú M. volt divatban. A németeknél
nemzetközi békeórtekezleten megállapított IV. Grimm szerint a IX. sz.-ban kezdődött a magázó
egyezmény (a szárazföldi háború törvényeiről és M. (giirzen, girzen, Ihrzen) ós pedig ezzel éltek
szokásairól) 43. cikke szerint, ha a törvényes ha az alacsonyabb rendűek a magasabb rendüekkel
talom tényleg a megszálló kezébe került, ennek — szemben (pl. gyermek a szülőhöz így szólt, szolga
hacsak elháríthatatlan akadályba nem ütközik, az az urához). Megfordítva a tegezés járta. Angliá
országban érvényes törvények tiszteletben tartá ban ma a tegező M. (thou) csak versben és imád
sával kell intézkednie a közrend fenntartásáról.
ságban szokásos. A franciáknál a tegezés (tu)
Megszámlálható sokaság. A tárgyak (elemek) csak bizalmas és családi körben járja, egyébként
valamely sokaságát megszámlálhatónak mond a wws-val való szerkezet használatos. Ez általá
juk, ha úgy vonatkoztathatók a természetes ban a román szokás (így az olaszoknál, spanyolok
egész számok sorára, hogy minden egyes tárgy nál, portugáloknál). A svédeknél három fokozat
hoz egy és csak egy meghatározott szám tartoz van: du a legbizalmasabb és családi kifejezés, er
zék, más-más tárgyhoz pedig más-más szám. az alacsonyabb rendű idegenek számára és ni a kü
M.-ot alkotnak egy végtelen sor tagjai. Az al lönös megtisztelés kifejezése. A szlávok általá
gebrai számok összessége szintén M., ellenben a ban magáznak, illetve önöznek, csak a lengyelek
tegezik egymást vagy pedig a harmadik személy valós számoké már nem.
lyel élnek : pan vagy páni (úr vagy úrnő).
Megszegelés, 1. Megnyilalás.
Megszorítás, nyelvtani értelemben 1. Jelentés,
Megszemélyesítés (gör. prosopopoiia, \&tpersonificatio), a naiv szemléletnek és a költői kép
Megszokás, 1. Szökés.
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Megszüntetés a büntető perjogban az eljárás
abbanhagyása. A nyomozás annak M.-e után
bármikor újra felvehető, már a vizsgálat meg
szüntetése bírói cselekmény lévén, res judikátát
(L o.) teremt, miért is új vizsgálat csak újrafelvétel alapján rendelhető el. A vádtanács meg
szünteti az eljárást, ha a vád tárgyává tett cse
lekmény nem bűncselekmény vagy ha bűncselek
mény ugyan, de tárgyában korábban jogerős Íté
let volt hozva; ha a terhelt halála, kir. kegyelem
vagy elévülés következtében eljárásnak nincs
helye; ha a terhelt beszarnithatóságot kizáró
gyógyíthatatlan elmezavarban szenved vagy a
bűncselekmény elkövetésekor életkorának tizen
kettedik évét még nem haladta túl; ha az eljárás
folytatásához szükséges felhatalmazás, kivánat v.
magánindítvány hiányzik, illetőleg a magánindít
ványra jogosult visszavonható indítványát kellő
időben visszavonta; ha a vád képviseletére jogo
sultak a vádat mindnyájan elejtették, illetőleg a
vád képviseletét kellő időben nem vették át; ha
a terhelt ellen felhozott bizonyítékok nem ele
gendők arra, hogy bűnösségére nézve alapos
gyanút keltsenek. A főtárgyaláson is megszün
tethető az eljárás, ha megállapítják, hogy a vád
lott meghalt, ha a vádló a vádat a főtárgyaláson
ejtette el és senki a vádat át nem veszi. — A pol
gári peres eljárásra nézve 1. Per megszüntetése
c. alatt.

Megtermékenyítés

hatja.» Nagyjában ez a mai bírói gyakorlat állás
pontja is. A zálogjoghoz hasonlóbb a kereske
delmi megtartási jog, amelynek alapján a dolog
ból kielégítést is lehet szerezni. Kereskedelmi
törvényünk 309. §-a szerint a hitelező kereske
delmi ügyletekből eredő követelései tekintetében
megtartási joggal élhet adósának azon pénzeire
és ingóságaira, amelyek ennek akaratával —
meghatározott rendeltetés nélkül — birtokába
jutottak. Ha az adós más úton fedezetet nem ad,
jogában áll a hitelezőnek a megtartott tárgyak
eladását kereset útján követelni s magát a vétel
árból kielégíteni.
Megtekintésre kötött adásvétel, 1. Adásvétel.
Megtekintésre szóló váltó, 1. Látra szóló
váltó.
Megtérés (conversio), a keresztény hittudo
mány szerint az embernek vallási indokokon
nyugvó erkölcsi átalakulása, mely a bűnök el
hagyásával Istennek tetsző élet megkezdésében
ós folytatásában áll. A kat. egyházban a M. a
bűnbánat szentségének méltó fölvétele, a lutheri
egyház tana szerint a bűnbánat és hit által, a
reformált egyház tana szerint a régi embernek
meghalása és az új embernek feltámadása által
történik.
Megterhelés, a könyvelés nyelvén annyit tesz,
hogy valamely összeggel valakinek a tartozását
nagyobbítjuk, vagy pedig az illető követelését
valamely összeggel kisebbítjük, az összeget kö
veteléséből leírjuk.
Megtermékenyítés (növ.; 1. az 1—6. ábrákat),
két magában véve fejlődésre nem képes sejtnek
egyesülése egy fejlődésre képes sejtté. A M. ío-

Megtalált árúk. A vasúti forgalomban, az át
vételre jogosult, ha a vasút a neki fuvarozás vé
gett átadott árút a fuvarozási határidő letelte
után legkésőbb a 30-ik napon ki nem szolgáltatja,
elveszettnek tekintheti s a vasúttól kártérítést
igényelhet. Az elveszett árúért nyújtott kártérí
tés kézhezvételénél kívánhatja azonban, hogy
ha az árú megkerülne, ő erről azonnal értesíttes
sék. Az ilyen igényjogosult a megtalált árúra
nézve kérheti, hogy az neki az általa kézhez vett
kárpótlás visszafizetése ellenében a feladási vagy
a rendeltetési állomáson költségmentesen visszaadassék. Más esetekben a vasút a megtalált árúk
felett szabadon rendelkezik.
Megtámadás a csődjogban, 1. Csőd.
Megtámadási kereset az egyik csődhitelezőt
a többi rovására előnyben részesítő ügylet ha
tálytalanítására irányuló kereset. L. Csőd.
Megtámadási per, 1. Csőd ós Házassági jog.
Megtámadhatóság, 1. Házassági jog.
Megtartási jog v. visszatartási jog (jus retentionis) a hitelezőnek az a joga, hogy adósá
nak az ő birtokába jutott dolgát magánál tart
hatja, amíg az adós az ő követelését ki nem
egyenlíti. A M. a zálogjogtól főleg abban külön
bözik, hogy a zálogtárgyat a hitelező el is ad
hatja s abból magát kielégítheti, a M. alapján
azonban erre nem jogosult. A magyar ált. polg.
tvkv.-nek az országgyűléshez benyújtott javas
lata szerint (905. §.), «aki viszontszolgáltatástól
függetlenül dolog szolgáltatására vagy pénzfize
tésre van kötelezve, az, ha ugyanazon jogviszony 1. ábra. A Spirogyra, zöld szálas moszat sejtjei a párzás és
a zygospora-képzés különböző szakaszában.
alapján, amelyből kötelezettsége származik vagy
ha a kiadandó dologra tett költekezés vagy a lyamata szerint két fő típust különböztetnek meg:
dolog által okozott kár címén a másik fél ellen 1. apárzás (copulatio, conjugatio, isogamia) folya
lejárt ellenkövetelése van, ellenkövetelése ki mán a két egyesülő sejt (gameta) lényegében véve
egyenlítésóig a dolgot vagy a pénzt visszatart-1 nem különbözik egymástól ós lehet mozdulatlan
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v. mozgó. A mozgó, rajzó gameták (planogameták)
az anyanövény testén kívül egyesülnek. A moz
dulatlan gameták (aplanogameták) v. az anyanövény testén belül vagy a kilépés után közvet
lenül egyesülnek (Zynemaceák ós Desmidiaceák).
A gameták gametangiumokban fejlődnek. Párosodásuk eredménye a zygospora- 2. Az oogam
(heterogam) M. sejtjei egymáshoz nem hasonlók ;

Megtermékenyítés

dulatlan spermamagvak a virágporszemecskébe
vannak zárva, azzal együtt jutnak el beporzás
(1. o.) útján a termő bibéjére (1. o.), ahol a pollenszemecske hajtotta tömlőben jutnak el a termő
magházában levő magkezdeményhez (makrosporangiumhoz) ós ennek mikropyléjón át (a
Gymnospermáknál a pollenszemecske maga jut
ide) az embriózsákhoz (makrospora), amelyben
levő petesejtmaggal egyesülnek a csiramaggá.
A pollentömlő nemcsak a mikropylén (porogam),
hanem a magkezdemény alapi részein át (clialazogam) juthat el a petesejthez. A siphonogamák pollentömlőjében rendesen két spernia-

í. ábra. A Az Dlothrix zonata szálas moszat darabjai: a bal
oldaliban ivartalan rajzóspórák, a jobb oldaliban gameták
alakulnak, innen jobbra a gameták a párzás különböző
8Bakaszában. B A íejes penész, Mucor, zygospora-képzésének különböző szakaszai: 6 a kész zygospora.

megkülönböztetik a nöi sejtet, a petesejtet
(oosphaera) a hímsejttói (spermatozoida). A pete
sejt a nöi ivarszervben és pedig az egyszerűbb
oogoniumban, vagy pedig a fejlettebb ós ré
szekre különült archegoniumban egyenként v.
nagy ritkán többesével fejlődik. A M. rendszerint
a női ivarszerven belül megy végbe. A sperma-

í. ábra. A a haraszt ivaros (proembrionális) elötelep»
(prothallium), a fonákján a nöi (archesronium) és a hím
S. ábra. Az Oedogoninm ciliatum szálas moszat: A rajzó (antheridium) ivarszervekkel. B az előtelep hosszanti met
fejlődése, B kifejlődött szabad rajzó, Ca női ivarszerv, az szetének darabja az elkészült és kinyílott női ar és hím
an ivarszervekkel.
oogonium o a petesejttel (oosphaera) és rajta a törpe hím
mel a, amelynek végső sejtjében, az antheriditunban fejlő
dik a hímsejt (a spermatozoid), D a hímsejt S kiszaba mag van, amelyek közül az egyik a petesejt
dulva a felnyílt oogoniumban a petesejt fogamzást pont maggal olvad össze, a másik pedig az embrió
jához Jut, hogy az előbbivel egybeolvadjon.

tozoid a him ivarszervben (antheridium) fejlődik
és pedig rendszerint többedmagával. A spermatozoidokkal termókenyülnek a moszatok nagy
része (Oedogonium), a mohok és harasztfélék
(Bmbryophyta zoidiogama), továbbá néhányöymnosperma. Az előbbeniek M.-e csak vízben lehet
séges, mert a spermatozoidok a csillangóikkal a
vízben mozogva jutnak el a női ivarszervben
levő petesejthez. A Gymnospermákhoz tartozó
Cycadeák és Gingko spermatozoidja a pollenszemecske (virágpor) hajtotta tömlőben jutnak
el a petesejthez. A magvas növények (Embryophyta siphonogama) hímsejtjei, az itt már moz

zsák magjával, vagyis tulajdonképpen kettős II.
van. Az előbbit generatív, az utóbbit vegetatív
M.-nek mondhatjuk. Az előbbiből az új növény
kezdete, a csira, az utóbbiból a fiatal csira táp
lálására szolgáló magfehérje alakul meg. A két
egyesülő sejt vagy egy virágból származik (autogamia ill. autokarpia), ami a származó iva
dékokra kevésbbé előnyös, előfordul ez a zárva
viritókban (kleistogam) vagy a nyitva porozó
dókban (chasmoga'm) különböző virágok sejtjei
egyesülnek idegen beporzás útján (aílokarpia),
aminekbiztosítására sokféle berendezést találunk.
(L. Beporzás). A M. folyamán meg kell külön
böztetnünk a sejtek továbbfejlődését előidéző ha-
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tást és a két sejt protoplastjának az egyesülé
sét (amphimixis), amelyek által a két külön
böző tulajdonságú sejtből alakult új sejt tovább -

5. ábra. A szulák keserüfö(Polygonum Convolvulus! mag
háza a termékenyítés folya
mán : fs nyélszerü alap, fn
termésfal, fu magzsinúr, cha
magkezdemény alapja,7iw bele,
mi nyílása (mikropyle', ii
belső, ie külső bnrok, e embrió
zsák és eh a magja; ei peteké
szülék, fin ellenlábas sejtek, g
bibeszál, n bibe, p pollenszemecske és ps a belőle fejlődött
tömlő, mely a mikropylén át
a petekészülékhez jut

6. ábra. A turbánliliom (Lilium Martagon) megtermé
kenyítése az embriózsákba
foglalt ivaros ivadékon: ps
pol'entömlő, amelyből ki
szabadult egyik hím sejt
(spermamag) sp1 a petesejt
tel ov a másik sp% az em
briózsák sejtmagjával eh
készül egybeolvadni. st, s2
a petesejt melléksejtjei (sypergidák), a ellenlábas
sejtek.

fejlődésre és új tulajdonságok fejlesztésére lesz
képes. L. Dichogamia. — M. állatoknál 1. Ter
mékenyítés.
Megtestesülés (lat. incarnatio), a keresztény
vallásban neve annak az iidvtörténehni ténynek,
miszerint Istennek fia v. a Logosz (1. o.), a Szent
háromság 2. személye, a Szentlélek ereje által a
b. Szűz Máriától emberi természetet vett föl és
Jézus Krisztusban, az Istenemberben, a földön
megjelent. Célja az emberi nem megváltása (1. o.).
Vitás kérdés: vájjon Isten fiának M.-e bűnbeesés
nélkül is végbement volna-e. A skotisták állít
ják, a thomisták tagadják.
Megtévesztés. A magánjogi jogrendszerek a
félnek, aki a szerződés megkötésénél véletlenül
tévedésben volt (1. Tévedés), bizonyos közelebbről
meghatározott előfeltételek mellett (ilyen külö
nösen a tévedés lényeges volta) általában meg
engedik, hogy szerződési nyilatkozatát megtá
madhassa ós ezzel a szerződést érvénytelenít
hesse. M.-ről szólunk akkor, ha a fél tévedését
csalárdul a másik szerződő fél, vagy harmadik
személy okozta (magánjogi csalás). Az, akit a
másik szerződő fél csalárdul megtévesztett, szer
ződési nyilatkozatát akkor is megtámadhatja, ha
tévedése nem is volt lényeges. Ha a megtévesz
tés harmadik személytől indult ki, a fél rend
szerint csak akkor támadhatja meg szerződési
nyilatkozatát, ha a megtévesztésről a másik fél
a szerződés megkötésekor tudott vagy tudhatott.

Megváltoztató í t é l e t

Házasság az 189-í: XXXI. t.-c. szerint megté
vesztés okából megtámadható (érvényteleníthető),
ha az egyik házasuló felet a másik fél, vagy en
nek tudtával valaki más, a másik házasuló fél
lényeges személyes tulajdonsága felől tévedésbe
ejtette vagy tévedésben tartotta (pl. testi épség,
erkölcsi élőt stb. tekintetében).
Megtizedelés (decimálás, lat. decimatio), ré
gebben a katonai büntetéseknek egy neme. Vagy
a jobbszárnytól kezdve minden tizedik ember v.
minden tizedből egy kisorsolt vesztette életét.
Leginkább akkor alkalmazták, amikor nem lehe
tett kideríteni, hogy valamely büntetendő cselek
ményt ki követte el: később a gyáva csapatokat
is megtizedelték.
Megtorlás, az okozott sérelemnek hasonlóval
való viszonzása, 1. Büntetés és Halálbüntetés.
Megtorló vámok, 1. Vám.
Megújítási tartalék. Gyári és ipari vállalatok
mérlegében található számla, mely v. az aktívák
ban szereplő gépberendezések és ingatlanok érték
csökkenését (1. o.) foglalja magában, v. ezen felül
valóságos tartalékot a gépberendezések, ill. ingat
lanok karban tartására v. megújítására.
Megvakítás, a testcsonkító büntetéseknek
(poenae mutilantes) egyik neme. Hazánkban az Ár
pádok korában a tolvaj büntetése. (Szt. László:
II. k. 12. 1. §., 14 2. §. III. k. 6. és 8. Kálmán:
1. 56.). A M. egyébként is gyakori volt ebben a
korban. (Pl. Szt. István alatt Vazul, Péter ki
rály, II. (vak) Béla és Álmos M.-áról tudunk). A
szemkivájásnál enyhébb módja a M.-nak izzó
ércmedencének (olaszul bacino, innen abbacinare)
a szem elé tartása, mi a látóképességet nem tel
jesen semmisíti meg. A M. Keleten most is szo
kásban van.
Megváltás (lat. redempiio), a keresztény val
lásban neve az Istenember, Jézus Krisztus mű
vének, amellyel helyettesítő elégtétellel, kereszt
halálával, az emberiséget a bűntől és ennek kö
vetkezményeitől megszabadította, egyben ter
mészetfölötti kegyelem javakat érdemelt ki szá
mára és a természetfölötti egyességet Istennel
ismét helyreállította. Röviden: a természetfölötti
rendnek legtökéletesebb helyreállítása, az új és
örök szövetségnek megalapítása Krisztus vére
árán. A M. alapvető tétele a kereszténységnek.
M. nélkül nincs kereszténység. — M. jogi érte
lemben 1. Földtehermentesítés, Úrbéri örökvált
ság, Űrbériség megváltása.
Megváltó v. üdvözítő, 1. Krisztus, Megváltás.
Megváltó-rend, görög rendjel, melyet 1829
júl. 31. (aug. 12.) a negyedik görög nemzet
gyűlés Argoszban alapított. A rend eredetileg a
szövetséges királyok admirálisai, a francia expe
díció vezére és kísérői ós az 1821 óta a szabad
ságharcban résztvett vagy azt segített görögök
kitüntetésére volt szánva. 1834 máj. 20. (jún. 1.)
nyerte a rend I. Ottó királytól mai nevét, vala
mint alapszabályait. Üt osztályra oszlik. A rendet
bel- ós külföldiek kaphatják.
Megváltoztató ítélet, a felsőbb bírónak ítélete,
amely fellebbvitel folytán az alsöbbfokú bíróság
nak ítéletét egészben v. részben megváltoztatja,
vagyis annak helyébe más érdemi ítéletet hoz.
Általános szabály, hogy az ítéletet csak annyi-
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ban lehet megváltoztatni, amennyiben a megvál
toztatást a fellebvitellel élő fél kéri.
Megvesztegetés (crimen repetundarum, baratteria, corruptio). A magyar btkv az alany szem
pontjából : a) ú. n. aktív és b) passzív M.-t külön
böztet meg. Amazt az követi el, aki a közhivatal
nokot megvesztegeti; emezt a közhivatalnok, aki
magát megvesztegetteti. Az aktiv M. tehát önálló
büntetendő cselekmény s nem bűnrészesség a köz
hivatalnoknak cselekményében. Aktiv M. miatt
büntetendő az, alti közhivatalnoknak avégett,
hogy az kötelességét megszegje, ajándékot v. ju
talmat ad v. igér. Jutalom nemcsak pénzbeli, ha
nem minden előny. A büntetés egy évig terjed
hető fogház és 2000 koronáig terjedhető pénz
büntetés; biróra, vizsgáló biróra vagy esküdt
széki tagra nézve elkövetett M. azonban 5 évig
terjedhető fogházzal ós 4000 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. Sokkal szigo
rúbb és méltán a törvény a passziv M.-sel szem
ben. Az elkövetési cselekmény az, hogy a köz
hivatalnok hivatalánál fogva teljesítendő cse
lekményeért v. annak mulasztásaért ajándékot,
jutalmat követel, elfogad v. az ez iránt neki tett
Ígéretet nem utasítja vissza, sőt a bűnösség meg
állapítására elegendő már az is, ha az ajándék v.
jutalom az ő beleegyezésével harmadik szeniély' nek adatott v. igórtetett. A cselekvő alany szem
pontjából a törvény különbséget tesz a) közhiva
talnok általában és b) biró között, ahova az es
küdtszéki tag is tartozik. A közhivatalnoknál a
törvény a büntetés szempontjából különbséget tesz
aszerint amint: 1. a teljesítendő cselekmény v.
elmulasztása nem járna a hivatali kötelesség
megszegésével, v. 2. azzal járna, v. 3. a köz
hivatalnok az adott v. igért ajándékért vagy
jutalomért hivatali kötelességét tényleg meg is
szegte. Az első két esetben a M. csak vétség, a
harmadik esetben bűntett, s az első esetben egy
évig, a másik esetben két évig terjedhető fogház
zal büntetendő. A harmadik esetben a rendes bün
tetés öt évig, s csak kivételesen (árverés, szerződés
kötés, szállítás, közmunkára vonatkozó esetekben)
5—10 évig terjedhető fegyház. A biróra ellenben
az itt említett megkülönböztetések nem állanak;
a biró minden esetben 5 évig terjedhető fegyház
büntetés alá esik, s 5—10 évig terjedhető fegy
ház a büntetés akkor, ha a) a megvesztegetett biró
törvényellenesen ítélt v. határozott; v. b) a vizs
gálóbíró kötelességét megszegte. Bűntett esetében
hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának
felfüggesztése, vétség esetében a viselt hivatal
elvesztése is jár. A felek érdekében tett rendkívüli
munkálatokért a hivatali szabályok által megen
gedett jutalmazás, a szolgáknak adatni szokott
csekély ajándék nem megvesztegetés.
Megvetemedés, 1. Fintorosság.
Megvetés, Spinoza deflniciója szerint más iránt
való az az érzésünk, hogy inkáhb azt képzeljük,
ami nincsen benne, mint azt, ami megvan benne.
Hozzáteendő azonban, hogy ezt a hiányt hibának
tekintjük és ezért a megvetettet kisebbítjük,
semmibe se vesszük. A megvetettség érzete épp
ezért szinte elviselhetetlen.
Megvilágítás az a folyamat, midőn sötét
tárgy reá eső fénysugarak hatására láthatóvá,
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sőt világítóvá lesz. A M. erőssége a megvilágí
tott lap területegységére eső fénymennyiség. Ez
függ a fényforrás erősségétől, a megvilágított
testnek a fényforrástól való távolságától ós
azon szögtől, mely alatt a fénysugarak a meg
világított testre esnek. A M. a távolság négy
zetével fordított arányban áll s annál gyengébb,
mennél ferdébben esnek a sugarak a testre. L.
Fényerősség és Fotometria.
Megyaszo, nagyk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban,
(1910) 3039magyarlak.; postahivatal, u. t. Monok.
Megye, 1. VármegyeMegye, kisk. Sáros vm. kisszebeni j.-ban, doio)
486 tót lak.; u. p. és u. t. Nagysáros.
Megyefa, kisk. Baranya vm.szentlőrinczi j.-ban,
(íoio) 776 magyar és német lak.; u. p. és u. t.
Bükkösd.
Megyehid, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (1910)
459 magyar lak.; u. p. Peczöl, u. t. Ikervár.
Megyei biztosítás, 1. Biztosítás.
Megyelátogatás (egyházjog), a püspököket illető
az a jog és egyúttal kötelesség, melynél fogva
megyéjüket 1—2 évenkint meglátogatni köte
lesek. (Trid. zsinat XXIV. 3 de Ref.). A látogatás
a megyében létező minden egyházra és egyházi
intézetre, a lelkipásztorkodás tárgyában az exemtusokra, vagyis különben a püspöki hatóság alól
kivett szerzetestestületekre is kiterjed. A vizsgá
lat tárgyai az egyházi helyiségek (lóca), egyházi
dolgok (res), egyházi működések (numera) és egy
házi személyek (personae). Magyarországban rend
szerint a bérmálás szentségének kiosztása alkal
mával történik a vizsgálat. A vizsgálat eredmé
nyéről a Visitatio liminum (1. IAmina Apostolorum) alkalmával tesznek jelentést az apostoli
széknek. V. ö. Melchers, De can. diocc. visít.
(1901, 2. kiad.); Huszár, Az egyházmegye láto
gatása (1910).
Megyer, Bíborban született Konstantinos sze
rint (40. fej.) a magyarok harmadik nemzetsége.
Helynevekben ma is gyakran szerepel. Magyer
520 táján Theophanes szerint testvérét, a keresz
tény Korda hunn királyt elkergette s magá
hoz ragadta a főhatalmat. A Kámától délre
lakó misareket az orosz krónikások meseereknek
nevezték. Az Abul-Ghazinál emlegetett mekritek,
helyesebben megéritek még jobban emlékeztetnek
a M.-ekre. Valószinű, hogy e törzs élén magának
Árpádnak ősei állottak s azért ez a törzs adott
nevet utóbb az egész nemzetnek, melynek hazáját
középkori krónikások többször Írják Mogeriának ós Dentumoger iának.
Megyer, kisk.' Zala vm. sümegi j.-ban, (1910)
172 magyar lak.; u. p. Ukk, u. t. Németkeresztúr.
L. még az összetételek alatt (Békásmegyer, stb.).
Megyercs, nagyk. Komárom vm. csallóközi
j.-ban, (1910) 991 magyar lak.; u. p. Keszegfalva,
u. t. Csallóközaranyos.
Megyeri, 1. (családi nevén Jámbor) Dezső,
színész és színigazgató, szül. Pesten 1857 márc.
5., megh. Budapesten 1913 okt. 14. Színész-pá
lyáját 1877. vidéken kezdette, 1884-ben ke
rült a kolozsvári Nemzeti színházhoz, mint jel
lemkomikus, 1896—98 között pedig ez intézet
igazgatója lett. Onnan jött Budapestre, hol a Víg
színház, majd a Népszínház főrendezője volt;
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végül a Népoperánál működött, mint rendező. szedett. A megyetárókat bányahatóság enge
Sokoldalú ember volt és tanult zenész, aki ope délyezi. A bányászat nagyiparszerü irányban
retteket is irt. A Népszínházban kerülték szinre: való fejlődése következtében úgy a bányamegyók
Katonás kisasszony (1891), Az ötödik pont (189í). maguk, mint a megyetár ók elvesztették előbbi
Fordított is néhány darabot.
jelentőségüket és ma már az országban alig 1—2
2. M. (családi nevén Stand) Károly, színész, vidéken állanak fenn.
szül. Tótmegyeren 1798 jan. 24, megh. Pesten
Meh, japáni pénzegység, 1. Me.
1842 dec. 12. Atyja gazdatiszt volt s ö is eleinte
Méh (mézelő méh v. házi méh, Apis mellifica
gazdasági irnok volt, de ellenállhatatlan hajlam L., áüat), a Méhfélók (1. o.) családjába tartozó
vonzotta a szini pálya felé s nem törődve atyja rovarfaj. Társasán él. Államát háromféle egyén
ellenzésével, 1817. színésznek állt. Vándorszí alkotja, nevezetesen anyaméh (királynő), hímek
nészként járta be az országot, rövid
ideig társulatot is vezetett. Az 1837.
megnyíló Nemzeti Színház mint kora
egyik legjelesebb színészét fogadta
tagjai közé. Külseje is — zömök kis
ember, nagy fejjel s rendkívül mozgé
kony arccal — a komikus szerepkörre
utalta, hol kedélyességével s jellem3. ábra. Dolgozó.
2. ábra Here.
zetes magyar humorával a legelsők 1. ábra. Királynő.
közé tartozott. Ambiciója volt drámai szerepeket (herék) és csenevész petefészkü nőstények (dol
is játszani s jellemzetes előadásával itt is meg gozók). Rendes körülmények között a méhállam
állta helyét. Derült kedélyét, jóízű humorát át egy királynőből, 600—1000 heréből és 20,000—
vitte a magánéletbe is és egyike volt a legnép 30,000 dolgozóból áll. Télen egy erős méhállamszerűbb embereknek. Életrajzát megírta Szigli ban a királynőn kivttl kb. 20,000 dolgozó van ;
geti (Magyar szülészek életrajzai). Főbb szerepei: tavasszal a dolgozók száma szaporodik, úgy hogy
Zajtay István, Lombai (Csalódások), Kardos (Régi májusban 50,000—60,000-re, sőt többre is emel
pénzek), Shyloek stb.
kedik. Tavasszal fejlődnek a méhállamban ter3. M. (Merkl) Károly, zenei író, szül. Békásme mókenyítetlen petékből a herék is, melyeknek
gyeren 1830., megh. Budapesten 1912 jún. 17. A hat száma az 1000-et, sőt az 5000-et elérheti. A rajzás
vanas évek elején tűnt fel a Zenészeti Lapokba előtt a dolgozók száma 60,000—80,000-re emelke
írott cikkeivel. 1876-ban a Vakok intézetének, dik. A királynő (1. ábra) teste hosszú, nyúlánk;
1880. a Nemzeti zenedének lett a tanára. Müve:
A zongoratanítás módszertana (Budapest 1896).
Megyery István (vas-megyeri), jogi író, cs. és
kir. kamarás, szül. Vasmegyeren 1859 aug. 13. A
budapesti egyetemen megszerezte a jogi doktori
oklevelet és 1886. letette a birói vizsgát. Mint kir.
ügyészt 1898. az igazságügyminisztériumba ren
delték be és itt 1909. a büntetőjogi osztály veze
tője lett. 1912-ben koronaügyészi helyettessé ne
vezték ki. Munkái: A magyar kir. ügyészségek
(Balassagyarmat 1893); Á magyar börtönügy és
az országos letaríóztatási intézetek (Budapest
1905). Azelőtt írt szépirodalmi műveket is: Lord
Byron (Budapest 1889); Versek és tárcacikkek
(Balassagyarmat 1893); Versaillesi kertek (u. o.
1894). — Leánya: M. Ella, tárcaírónő.
Megyetárnák, melyeket néhol oltároknak is
neveznek, oly bányavájatok, melyek terjedelme
sebb víz- és légszükségben szenvedő bányáknak
segítségére szolgálnak. A nálunk ma is érvény
ábra. Anyabőleső (kiiálynöbölcső). a d e anyab51C6Őben levő osztrák bányatörvény 90. §-a magya i.alapok,
b pótanyabölcső, c rajbölcsö, / anyabölcső, mely
rázza a megyei táró fogalmát, mely szerint ez
ből az anya kibújt.
egy egész bányavidék, esetleg több önálló tulaj
donos birtokában levő bányáknak közös altárója, összetett szemei a fej oldalán foglalnak helyet
melynek segélyével az érc nagyobb mélység és egymástól el vannak választva ; lábai hoszben közös erővel feltárható, esetleg a különböző szuak s a többi ménénél világosabbak; potrohá
bányamüvek termékeinek közös kiszállító útja sárga színű s szárnyai a potrohot csak részben
és az ezen bányákban fakasztott vizeknek közös fedik el. Virágpor gyűjtésére való kosárkája és
levezetője és közös levegővezetője. Rendesen kefécskéje nincsen. Fulánkja a dolgozókótól el
több bányabirtokos egyesült erővel hajtja ki az térően görbébb; a királynő ezt a fegyverét rit
ilyen altárót ós az ily bányabirtokossági egyesü kán, rendesen csak vetélytársával (más király
lést nevezik bányamegyének. De megtörtént az nőkkel) szemben használja. A méhállamban a
is, hogy ily megyetárót külön vállalkozó létesí királynő az egyedüli, jól kifejlődött nőstény s
tett és a bányabirtokosoktól a használatért bért egyedüli feladata az állam tagjainak szaporítása.

—
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A méhcsalád anyabölcsőben (királynő-bölcső) ne
veli. Az anyabölcső (á. ábra) niakkalakú. A he
rék (2. ábra) zömök, esetlen testüek s összetett
szemük annyira nagy, hogy a fej középvonalában
összeér. Csápjuk fonálalakú, 14 Ízű (1 ízzel több
a többiekénél) és kevésbbó szőrös. Rágóik kiseb
bek és tompák. Elülső szárnyaik potrohúkat el
fedik. Fulánkjuk és virágpor-gyüjtőkészülékük
nincsen. A dolgozók (3. ábra) a méhállamban a
legkisebbek. Fejük majdnem háromszögalakú.
Szemük és csápjuk a királynőéhez hasonló. Száj
részeik fejlettek. Potrohúk rövid. Hátulsó lábaik
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hátulsóra. Az erős chitinléeekkel köralkeretelt
elülső rész vékony, sárgaszínű chitinhártyával
fedett, szőrtelen s teljesen sima, ellenben a há
tulsó rész sűrű, tollas szőrrel fedett, felszínén
pedig pikkelyes szerkezetű terecskék vannak. Az
elülső részen, melyet egy középvonalban futó szé
lesebb chitinpánt jobb és bal félre különít, válik
ki a viasz, ezért ezt a részt viaszlapnak v. viasz
tükörnek (7, ábra) nevezik. A viasztükrök mögött
mirigysejtek vannak s ezek választják el a viaszt.
Csak fiatel, erejök teljében levő dolgozó méhek
tudnak viaszt készíteni, az idősebb dolgozók csu
pán mézet ós virágport gyűjthetnek. A viasz
tükrök a heréken hiányzanak, a királynőkön
pedig csenevészek. A dolgozók fulánkja és mé
regmirigye jól fejlett; a fulánk visszafelé álló
horgokkal van ellátva, ezért szúráskor letörik s
a dolgozó ennek következtében elpusztul. Belük

Comb (femur)
Elülső szil

hátulsó szél
-— Lábszár (tihía}

Virágpor-toló

-• Virágpor-tolő'
Kefe
íábló
(metalursus}

5. álra A dolgozó méh bal hátsó lábának belső oldala.

6. ábra. A dolgozó méh bal háts' lábának külső1 o'rtala.

virágpor gyűjtésére alkalmas gyüjtökészülékkel
vannak ellátva. Az utóbbit két rész alkotja: a láb
fejnek széles és belső oldalán merev szőrrel meg
rakott első tagja, melyet kefének (5. ábra) és a
szintén szóles lábszár kimólyesztett alsó része,
melyet kosárkának (6. ábra) nevezünk. Ehhez já
rul még mint segédszerv a virágpor-fésű, a virág
por-összegyúró és a virágpor-toló (5. és 6. ábra),
melyeknek a kefére tapadó virágporkif ésülésénél,
összetapasztásánál és a kosárkára való áttolásánál van szerepük. Négy utolsó potrohgyűrűjöknek
hasi oldalán foglal helyet a viasztermő szervük.
A négy utolsó potrohgyűrü mindegyikének has
oldala két részre tagolódik: egy elülsőre és egy

3 részre: elő-, közép- és utóbélre tagolódik. Az
előbélnek tágulata az ú. n. mézgyomor, melybe
a virágok nektáriumából mézet gyűjtenek s azt
otthon szájukon át a sejtekbe ürítik (1. Méz).
Petefészkük csenevész. A herék és királynő test
hossza 15—16 mm., a dolgozóké 12 mm.
Az állam tagjainak szaporodásáról a királynő
és a herék, az ivadék felneveléséről pedig a dol
gozók gondoskodnak. A fiatal királynő kibúvása
után a 3. napon nászrepülésre kel. Többnyire 11
és 3 óra között hagyja el egy csapat herétől kö
vetve lakását és a levegőben egy herével pá
rosodik. A királynő egész életében csupán egy
szer párosodik s ez alkalommal a hüvelyébe lövőit
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himcsírasejtek egy külön zacskóba, az ú. n. ondó- kiválasztott alkalmas dolgozót a legjobb tápláló
zacskóba kerülnek, ahol évekig életrevaló és ter péppel etetnek és petézésre kényszerítenek. A dús
mékenyítésre alkalmas állapotban maradnak. Az etetés hatására az így táplált dolgozóknak össze
ondózacskóba, Böttger számításai szerint, 200 zsugorodott petefészkei működésbe jönnek (meg
millió hímcsirasejt fér. Ezért nem csodálkozha duzzadnak), petéket termelnek s azokat sejtekbe
tunk azon, hogy a királynő termékenysége a lerakják. Egybe négyet, ötöt, sőt többet is. Mint
nászrepülós után 3—5 évig hogy a petéket megtermékenyíteni nem tudják,
tart. 3 nappal a nászrepü hímnemű egyedek (apró herék) fejlődnek belőlük.
lós után a királynő meg A petéző munkások
kezdi a peterakást s ked (álanyák) a petéket
vező körülmények között rendesen dolgozósej
24 óra alatt 3000-nél több tekbe rakják le, de
petét rak le olyanformán, mert azok a hímnemű
hogy minden sejtbe egyet- egyedek felnevelé
egyet juttat. A sejteket a sére nem elég mélyek,
dolgozók készítik viaszból. a felnevelt Hasítást
A sejtek háromfélék: a,dol- púposán (púpos fiasigozó sejtek, a legkisebbek, tás) fedi be a család,
a heresejtek, a közepesek, miről e rendellenes
9. ábra. Anyarács.
s végre a tonnaalakú nagy állapot azonnal fel
ismerhető.
Ezen
állapot
rendbehozására,
úgy
királynősejtek v. bölcsők.
7. ábra. A dolgozó méh A királynő a dolgozó- és szintén a méhcsalád egész évi kezelésére, Grand
potrohának hasoldala a királynősejtekbe terméke Miklósnak A méhészetről, Valló Árpádnak A méh
viasztükrökkel.
nyített, a heresejtekbe pe tenyésztés vezérfonala c. gyakorlati irányú mun
dig termékenyitetlen petét rak. A petékből lábat kája tájékoztatnak. Ha az államban a dolgozók
lan, vak lárvák bújnak ki, melyeket a dolgozók száma nagyon elszaporodott, az állam népének
etetnek és ápolnak. A táplálék összetételéről az egyik része a királynővel kirajzik (méhraj) és
új államot alakít. Az öreg anyával (királynővel)
alábbi táblázat tájékoztat:
,i
kivonuló raj: előraj; a
A táplálék tartalma
Fehérje
Zsír _.
Glikőz_

Herék
I Király1 no jaz első a 4 n ? 14 napon pon tftl
46-14 1 55-91
13-55 | 11-90
20-39
9-57

31-65
4-74
38-49

többi utána következő
utóraj.A raj szaporulata:
szűzraj. Az a kaptár,
40-68 amelyből az öreg anya
6-03 kivonult: anyakaptár. Az
81-51 előraj a termékeny öreg
anyával, az utóraj több fiatal terméketlen anyá
val vonul ki, de közülök csak egyet tartanak
meg, a többit leszúrják s a kaptárból kidobják.
Az olyan előraj, mely több fiatal terméketlen
anyával vonul ki, sípoló-raj. Az pedig, mely szá
raz években éhség miatt hagyja ott lakását, éhraj. A kaptárakkal méhészkedők a rajokat a
költésfószekbe lakoltatják. Míg azt ki nem épl-

közép i az első a 4. na14 napon pon túl
58 38
27-87
369
8-38
44-93
18-09

közép

A lárvák teljes nagyságukat elérve, bebábozód
nak, mire a dolgozók a bábokat magukba rejtő
flassejteket virágpor- és viaszból készített likacsos
fedővel lezárják. A bábokból több nap múlva
azután kifejlődnek a sejtek tágassága és a lár
váknak nyújtott táplálék minősége szerint: a ki
rálynő, a herék és a dolgozók. A királynő fejlő16, a dolgozóké 21 ós a heréké 24 napot
vesz igénybe (a pe
ték lerakása után
számítva). Ha az
állam királynője
elpusztul, beáll az
anyátlanság, ennek
megszüntetésére
kupak alatt (anya
szoktató, anya-ka
litka, 8. ábra) ter
mékeny anyát kap.
Ez a leggyorsabb
módja a meganyásításnak, de érett anyabölcső 10. ábra. Anyarács. (Hannemann-rács, keretbe foglalva).
vel is elég gyors a segítség. Ha pedig 2—3
napos flasltása volna az árva családnak, segít tette, a mózkamarába nem bocsájtják fel. A méz
ségre nem szorul, mert akkor a méhek a dol- kamarába csak az anyacsaládokat bocsátják be,
gezó-lárvák egyikéből nevelnek királynőt olyan de hogy az anya petézni oda fel ne jusson, a kölmódon, hogy lakását megnagyobbítják és na tósfószket a mózkamarától anyaráccsal (Hannegyobb mennyiségű és jobb minőségű táplálékot mann-fóle rács) választják el. Az anyarács (9.
adnak neki. Ha hosszabb idő óta anyátlan a csa és 10. ábra) jó eszköz, használatát sokan ellenzik,
lád s nincsen olyan flasltása (2—3 napos dolgozó-! a gyakorlatban azonban bevált.
fia3ítás), melyből anyát tudna nevelni, álanyás I A méhcsalád betegségei közül a köítésrothadús
állapotba jut. Ezen esetben a méhek több, arra ; a legveszedelmesebb (1. o.). Kevésbbó veszedelmo-
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sek a hasmenés v. vérhas, a röpülési képtelen csak függelékeknek (adnexa) nevezik a nőorvosok. A méh lapos körtealakú, 8 cm. hosszú, leg
ség (móhdüh, májusi baj) és a szomjkór.
A hasmenés, ha rossz téli táplálék, megfázás szélesebb helyén 4 cm. szóles szerv: méretei szü
és rosszul végzett telelés okozta, nem ragályos. lés után valamivel nagyobbak lesznek. Részei:
Ragályos, ha Nojema-spórák idézik elő. A rö fent van a feneke (fundus) ennek két végén
pülési képtelenségnek penészgomba (Mucor mu- nyílik bele a két kürt; felső nagyobb fele a méhcedo) az okozója. Zander dr. a Nosema apis nevű test (corpus), mely a nyaktól (cervix) az isthmus
véglénynek (1. Nosema) tulajdonítja. A szomjkór útján van elválasztva. A nyak alsó harmada a
(szomjúság) előidézője a megoukrosodott méz. Ná hüvelybe nyílik, ez a hüvelyi rész (portio vaginalis). A hüvelyi rész közepén van közrefogva a két
lunk ritka baj.
A méhek őshazája valószínűleg Közép-Európa méhnyak által a külső méhszáj, melynek alakjáról
volt. Handlirsch szerint a mén-félék az ásó határozottan megállapítható, hogy szült-e a nő.
A méh ürege a testben lévő tulajdonkópeni
darazsaktól (Spliecidae) a kréta-kor közepén külö
nültek el. A jégkorszak Közép-Európából délre üregre (ami voltaképen lapos rés) s a nyakcsator
szorította a méheket, midőn azonban az utolsó nára oszlik. A két rész határán van a belső méh
jégkor elmúltával Közép-Európában ismét meg száj. A méh falának rétegei belülről: a nyálka
enyhült az éghajlat, a míhek ismét elfoglalták hártya (endometrium),az i?omre% (myometrium)
ősi hazájukat. Ma a házi méh nemcsak Európá ós a hashártyaboríték (perimetrium). A méh fel
ban, hanem import útján a többi világrészeken is adata a megtermékenyített pete befogadása s
honos s az embernek valóságos háziállata. Számos a születésig való táplálása. A pete megtapa
válfaja ismeretes, melyek közül legfontosabbak: dása helyén kifejlődik a méhlepény, mely azután
a középeurópai méh (Apis mellifica-mellifica a magzati vérkeringés által táplálja a fejlődő
L.), az olasz méh (Apis mellifica, var. Kgustica magzatot. A fejlődés bevégeztével a méh izomza
Spin.), az egyiptomi méh (Apis mellifica, var. tának összehúzódásai a születéskor kinyomják a
fasciata Latr.), a ciprusi méh (Apis mellifica, var. magzatot.
cypria Pollmann), a görög méh (Apis mellifica,
Méh., tudományos állatneveknél Méhely Lajos
var. cecropia Kiesenwetter), a kaukázusi méh (1. o.) nevének rövidítése.
(Apis mellifica, var. remipes Pali.), az afrikai
Mehádia, nagyk. Krassó-Szörény vm. orsovai
méh (Apis mellifica, st. unicolor-adansoni Latr.), j.-ban, (i9io) 2504 oláh és magyar lakossal; van
madagaszkári méh (Apis mellifica, st. unicolor barnaszónbányája s fűrészmaima, vasúti állo
Latr.). Az újabb rendszerezők a házi méh összes mása, posta- és táviróhivatala ós telefonállomása
változatait az Apis mellifica L. faj két alfaja M.-án (Ad-Mediam) régi római vár hatalmas ma
(1. sötét «német» méh = Apis mellifica-mellifica radványai ós Myháld árpádkori várának tornya
L. és 2. afrikai méh = Apis mellifica-unicolor és falmaradványai vannak. 1738 jól. 4 a törökök
Latr.) változatainak tartják. A középeurópai vál itt a lotharingiai herceg által visszanyomattak s
faj eltérései közül említésre méltó a magyar méh júl. 6. az erősséget Königsegg császári vezérnek
(német írók szerint az alsóausztriai méh), a bánáti szerződésileg átadták, azonban júl. 15. ismét viszméh, a krajnai méh, a hercegovinál méh, az szafoglalták. 1789-ben ütközet volt itt a Clairfayt
északeurópai v. felsőnémetországi méh, a pusz és Hadik vezérelte osztrákok és a törökök közt.
tai v. hanga méh ós a dalmát méh. A házi méh M.-n alul, a priboji hídnál 1849 aug. 23. volt a
(Apis mellifica Linné) rokon fajai közül a nagy szabadságharc utolsó csatája az osztrákokkal.
keletindiai méh (Apis dorsata Fabricius) Kelet- M.-nak nevezik igen gyakran, de hibásan a vi
Indiábun, Ceylonban és a Szunda-szigeteken, a lághírű Herkulesfürdőt (1. o.), mely M.-tól távol
délázsiai v. indiai méh (Apis indica Pabricius) esik s közigazgatásilag is külön község.
Indiában, jJáva-, Ceylon- és Luzon-szigeteken, a
Mehadika, község, í. Kismiháld.
törpe délázsiai méh (Apis florea Pabricius) DélMehala, előbb önálló község, jelenleg Temes
Ázsiában, Ceylonban és a szomszédos szigeteken vár egyik városrésze. L. Temesvár.
honos. Amerikába a XVII. sz.-ban német méhet és
Méhállam, 1. Méhfélék.
később 1855. olasz méhet exportáltak. Az amerikai Mehallat-el-Kubra, 1. Mehallet-el-Kebir.
méhek jobbára e két méhfóleség származékai.
Mehallet-Diaí, város az egyiptomi Garbieh
Irodalom. Sötér K., A méh és világa I. köt, Kolozsvár tartományban, (1907) 7693 lakossal.
1895; n. köt., Budapest 1908: báró Ambrózy B., A méh
Mehallet-el-Kebir (Mehallat-el-Kubra), vá
HL kiad., Budapest 1914; Huber, Nouv. observations snr
les abeilles, Paris—öenf 1814, 2 köt., németre íord. Einbeck ros Garbieh alsó-egyiptomi tartományban, (1907)
1869, 2 köt.; Girdwoyu, Anat. et physiologio de l'abeiüe 47,955 lak., pamutiparral, sófőzéssel, gépgyártás
Paris 1875; Cowan, Die Honigbiene, líraunschweig 1891;
Bnttel-Reepen, Stammesgeschichtliche Enstehung d. Bienen- sal és jelentékeny kereskedéssel.
staates, Leipzig 1903 ; u. a., Apistica, Beitr. z. Systematik,
Mehallet-Marhum, város az egyiptomi Gar
Biologie tt. geograph. Verbreitnng d. Honigbiene, ihrer bieh tartományban. (1907) 11,617 lakossal.
Varietáten u. d. übrigen Apisarten, Mitteil. a. d. Zool.
Mehallet-Menuf, az egyiptomi Garbieh tarto
Museum zu Berlin, 8. köt., 119—201. lap; u. a. Lében u.
Wesen der Bienen, Braunschweig 1915.
mány hasonlónevü kerületének székhelye, (1907)
Méh v. anyaméh (uterus, metra) a női belső 5,774 lakossal.
nemi szervekhez tartozik. A kis medencében foglal Mehallet-Sziad, város az egyiptomi Garbieh
helyet a medence bejárata alatt, beleágyazva a tartományban, (1907) 5909 lakossal.
tőle két oldalt szabadon fekvő széles méhszalagba
Méhbajok, 1. Méhbetegségek(ligamentum latum uteri). Nőgyógyászati szem
Méhbetegségek alatt értjük egyrészt a méh
pontból a legfontosabb a belső nemi szervek kö (uterus) kóros folyamatait, másrészt azokat a
zött, úgy hogy a többieket (petefészek, kürt stb.) rendellenességeket is, amelyek a méh működésé-
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nek zavaraira vezetnek, illetőleg azt lehetetlenné leggyakoribb méhmegbetegedés, amelyhez a leg
teszik. Ezt szem előtt tartva, a M.-eta következő többször a hüvelyi rósz gyuladása is csatlakozik
csoportokra oszthatjuk: 1. fejlődési rendellenes Pőtünete a váladékképződés fokozott volta; ha
ségek ; 2. helyzetváltozások; 3. gyuladások; 4. sokáig áll fenn, a nyálkahártya túlburjánzik, rá
daganatok.
térj ed a hüvelyi részre is (erosio); a méhszáj
A méh fejlődési rendellenességei a méh csirá tátongóvá lesz, a hüvelyi rósz tűlteng. Komolyabb
ját képező Müller-féle vezetékek sorsából érthe megbetegedés a méhtest gyuladása. Régebben a
tők meg. A Müller-féle vezetékek alsó része nyálkahártya gyuladását (endometritisz) elválasz
ugyanis idővel egyesül s ebből a részből lesz a tották a méh egyéb szöveteinek (izom stb.) gyulaköztük lévő válaszfal eltűnése után a hüvely s a dásától (metritisz); mivel azonban a két betegség
méh. Ha 1. a Müller-féle vezetékek elsorvadnak, határa összefolyik s az utóbbi az előbbi nélkül
akkor a méh teljesen hiányzik (defectus uteri); el sem képzelhető, ma már a két betegséget össze
2. ha csak az egyik Müller-vezeték fejlődött szokás foglalni (metroendometritisz). Heveny
tovább, a méh egyszarvú (uterus unioornis) lesz; 3. (akut) és rögzött (krónikus) alakját szokás meg
ha mind a két Müller-vezeték kifejlődik, de a különböztetni. Az akut gyuladás fertőzéses ere
köztük lévő válaszfal nem, vagy csak részben detű ; a gyermekágyban piszkos kézzel, fertőzött
sorvad el, két méhe lehet a nőnek, v. többé- műszerrel történt beavatkozás kapcsán genykeltő
kevésbbé osztott üregű méhe (uterus biforis, sub- mikroorganizmusok kerülnek a méhüregbe és sú
septus, bilocularis, didelphis, bicornis); előfordul lyos lefolyású gyuladást okozhatnak (1. Gyermek
az is, hogy a méh két csirából való összeolvadá ágy). Máskor inkább élősködő bacillusok jutnak
sát csak a méh fenekén lévő behúzódás mutatja be (baktérium koli, proteusz stb.), de igen gyakori
(uterus arcuatus). Fejlődési rendellenessége a ezekkel szemben a gonorreás eredetű metroendo
méhnek még az is, ha megállapodik azon a fej metritisz. A krónikus gyuladás v. az akut gyulalődési fokon, amelyre a gyermekkorban (uterus dásból alakul ki, vagy, s ez a gyakoribb eset, a
infantilis) jutott. Természetesen a méh fejlődési méh vérkeringési zavarai folytán lappangva ala
rendellenességei a terhességnek elháríthatatlan kul ki. Ilyen vérkeringési zavarokat okoznak a
akadályai és igen gyakran kellemetlen zavaro méh kóros helyzetváltozásai, bizonyos daganatok,
kat is okoznak. Előfordul még az is, hogy a méh szív- és májbajok stb. Az akut metroendometritisz
szájat hártya zárja el teljesen, ilyenkor a havi tünetei felette változatosak, lefolyása viharos.
tisztulásnál felgyűlő vér kitölti a méh kitágult Míg a gyermekágy fertőzéseméi a helybeli tüne
tek csaknem eltűnnek a súlyos általános tünetek
üregét (haematometra).
A méh helyzetváltozásaiközéiartoznak a méh («vórmérgezés») mögött, addig pl. a gonorreás
előre és hátrahajlása (anteflexio—anteversio uteri fertőzésnél inkább a helyi jelenségek dominálnak;
s retroflexio—retroversio uteri), továbbá a méh elő- a váladék igen bő, maró hatású; a méh gyuladása
esése (prolapsus uteri) s kifordulása. A méh ren tovább terjedhet a környezetre (pára- és perimedes viszonyok közt is előre hajlik ; kórosnak csak tritisz), hólyag- ós bólzavarok, fájdalmak, szék
akkor nevezhető az állapot, ha az egy bizonyos rekedés, nagy láz stb. lépnek fel. A krónikus gyu
fokon túl történik (1. Antefleocio uteri). A méh ladás tünetei közt legjellemzőbbek a havi tisz
hátrafordulása (retroversio) s hátrahajlása (retro tulás zavarai (1. Havi tisztulás); ha sokáig áll
flexio) igen gyakori betegség; néha magától ala fenn, a méh megnagyobbodik, ennek viszont
kul ki, máskor gyuladások, a terhesség utáni M keresztcsonti fájdalmak, vizelési inger, a feszülés
nem elégítő visszafejlődés következménye. Rész érzése a medencében stb. a következménye.
ben a terhesség kapcsán magától kiegyenlítődik;
A méh daganatai között leggyakoribb az izomha kellemetlenségeket okoz (túlbő havivérzós, rostdaganai (mioma), illetőleg annak kombiná
fájdalmak, székrekedés, esetleg fehérfolyás stb.), ciója (flbromioma). Jóindulatú daganat, csak túl
a méh felegyenesíthető, egyenes helyzetében méh- ságos megnövekedése v. az általa okozott vérzé
gyúrüvel megtartható; súlyos esetekben a kerek sek miatt lehet az egészségre káros hatású, ami
méhszalagnak a hasfalhoz varrása által, műtéti kor is operációnak van helye. A klimakterium után
úton állitható helyre a normális állapot. A méh vagy a petefészkek kiirtására növekedése meg
előesése (prolapsus uteri), kicsúszása, asszonyok szűnik. Ide tartozik a polip is, amely nem egyéb,
nál gyakori megbetegedés, akkor jön létre, ha mint kocsányos izomrostdaganat. Gyakori daga
egyrészt a méh tartószalagjai ellazultak, más nata még a méhnek a rák; gyógyításának egyet
részt a medencefenék, amelyre a méh támasz len módja a méhnek és esetleg függelékei
kodik, meggyengül, igy különösen rosszul gyó nek mennél korábbi kiirtása. A nők szerencsét
gyult gátrepedések után. Igen kellemetlen álla lenségére a legtöbb rák oly észrevétlenül kezdő
pot, amely műtét útján úgyszólván mindig gyó dik, oly kevés és oly könnyen félreismerhető tüne
gyítható, illetőleg javitható.A méh kifordulása tet okoz, hogy gyakran csak akkor veszik már
ritkán fordul elő, legtöbbször szülés után, mikor észre, ha késő a műtét. Könnyebb a felismerése,
a méhszáj tág, a méh pedig kevésbbé rögzített ha a klimakterium után lép fel; ilyenkor az újra
ós petyhüdt, gyakran hibás beavatkozás folytán. beálló vérzések inkább felhívják a ügyeimet rá,
Előfordul a méh daganatainál is. Gyógyítása, ha mint azelőtt, amikor a menstruációs vérzések
lehet, a méh visszafordításából áll, ha nem, a től megkülönböztetni nehéz. A méhrák leggyak
méhet ki kell irtani.
rabban a 40. év körül lép fel, de sokkal fiatalabb
A méh gyuladúsos bdntohnait beosztjuk a méh (25—26 éves) és sokkal idősebb (70-80 éves)
nyak s a méhtest gyuladásaira. A méh nyakcsa nőket is megtámadhat. Előfordul még a méh
tornáját kibélelő nyálkahártyának gyuladása a szarkómája, tuberkulózisa stb.
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A méhbetegségek elkerülése és gyógykezelése pesti József-műegyetemen, 1885. a brassói állami
nemcsak az egyén egészsége szompontjából fon főreáliskolához nevezték ki tanárnak, 1896. a
tos, hanem a f ajf entartás szempontjából is, ugyanis Nemzeti Múzeum állattárához osztottak be. Itt
a in éhbetegségek nagy obb része akadálya a fogam igazgató-őr, majd 1912. osztályigazgató lett. 1915
zásnak, illetőleg ha a fogamzás megtörtént is, a tavaszán a budapesti egyetem bölcsészeti kara
magzat kiviselésére a beteg méh nem alkalmas, M.-t ajánlotta kinevezésre az Entz Géza nyuga
lomba vonulása által megüresedett zoológiai tan
és abortus (1. o.) következik be.
Méhbogár (Trichodes apiarus L.), a Cleridae- székre. A Magyar Tud. Akadémia 1899. levelező,
családba tartozó, mintegy 12 mm. hosszú, szőrös, 1910. rendes taggá választotta; tagja azonkívül
sötétkék színű bogár, melynek szárnyfedői — a a londoni Zoological Society-nek s több külföldi
két széles harántszalagot és hegyüket kivéve — tudományos társaságnak. A kolozsvári egyetem
élénk pirosak. Tavasztól őszig az ernyős és fész 1906. tiszteletbeli doktorrá avatta. Három évig
kes virágokon található. Lárvája a vad- és szelid főtitkára volt az Országos Méhészeti Egyesület
méhek lakában élősködik. A lakások alján össze nek. Széleskörű ós tudományos tekintetben nagygyűlendő piszokban tartózkodik s táplálékát az értékű irodalmi munkásságot fejtett ki s külö
itt élő atkák, viaszmolyhernyók, valamint lehul nösen a méh, a Kétéltűek, Csúszómászók ós Em
lott méhtetemek képezik. Átalakulása a szabad lősök tanulmányozásával foglalkozott. Müvei
hazai és külföldi szakfolyóiratokban
ban, a földben történik. Egy másik, a Meloidae- nagyrészt
meg. Irt azonkívül számos turisztikai,
családba tartozó M.: a Sitaris muralis Forst. jelentek
nevelésügyi cikket s útirajzokat. Nagyobb mü
nevű, teste fekete színű, a vállán piros, ezért vei
: Adatok Erdély és a Barczaság, bogárvilá
pirosvállú M.-nak is nevezik. Lárvája a magá gának ismeretéhez (Orv.-Term. tud. Értesítő, 14
nyosan élő méhek (Anthophora, Podalirius)laká és 16. köt.); A magyar fauna Bombinatorjai s
ban élősködik. A petéből és mézből táplálkozik. egy új Triton (Molge) faj hazánkból (Math. ós
Fejlődése két évi s túlátalakulást (hypermeta- Termtud. Közi., 24 köt., 9. sz.): Magyarország
morphosis) mutat. A kis lárvákat tavasszal maga barna békái (u. o., 25. köt., 1. sz.); A Barczaság .
a méhanya viszi a testén az új lakásba.
herpetológiai viszonyai (Brassó 1892, Adatok
Méhcsavarodás (torsio uteri), tehenekben, rit Brassó szab. kir. város monográfiájához e. mű
kábban más kérődzőkben vagy kancákban létre ben); Anyugat-palaearktikus gőték két vérroko
jövő olyan helyzetváltozása a méhnek, mikor náról (Matti, és Termtud. Közi, 25. köt, 4. sz,);
ez hosszú tengelye körül negyed-, fél- vagy tel Magyarország kurta kígyói (u. o., 26. köt, 4 sz.);
jes fordulást végez, minélfogva felső fala az Magyarország denevéreinek monográfiája (22
egyik oldalra, illetve lefelé, v. egész fordulása tábla, rajzzal, Bpest 1900); Adatok a szűkszájü
után ismét felfelé néz. Eközben a méh teste és békák (Engystomatidae) ismeretéhez (Termé
vele együtt a hüvelynek vele szomszédos része, szetrajzi Füzetek, 24 köt., 1901); A földi kutyák
hosszában megcsavart tömlő módjára csavar fajai származás és rendszertani tekintetben (33
menetekhez hasonló redőket alkot, melyek a méh tábla rajzzal, Bpest 1909); Matériáién zu einer
nyakának csatornáját szűkítik v. egészen elzár Systematik u. Phylogenie d. Muralis-iinhlichen
ják. Minthogy a M. rövid idővel az elles előtt szo Lacerten (Budapest 1909); A íiazai viperákról
kott kifejlődni, a támadt szűkületen keresztül a (Természettud. Közi., 44. köt., 1912); Magyaror
magzat nem haladhat kifelé, s ily módon az elles szág csíkos egerei (3 tábla rajzzal; Math. és
lehetetlenné válik. A M. beálltát nem kisérik fel Termtud. Közi., 32. köt., 1913); Die Streifenötlő tünetek és a bajra csak az ellesnek késése mause (Sicistinae) Europas (3 tábla rajzzal;
kelti fel a figyelmet. Az állat körülbelül a rendes Annál. Mus. Nationalis Hungarici, 11. köt., 1913);
időben ellesi fájdalmakat mutat, de az elles nem Species generis Spalax (33 tábla rajzzal; Math.
halad előre; majd a fájdalmak egy idő múlva csil u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn, 28. és 29. köt.);
lapodnak ós meg is szűnnek, de pár nap múlva Fibrinae Hungáriáé. Magyarország harmad- és
újból jelentkeznek és ekkor már az állat a foly negyedkori gyökeres fogú pockai (Budapest 1914).
tonos és eredménytelen erőlködés következtében Főműve: Herpetologia hungarica. Amagyarorgyöngül és végül kimerülés v. hashártyagyula- szági csúszómászók (Eeptilia) monographiája,
dás következtében elpusztul. Belső vizsgálat al mely 1897. a M. Tud. Akadémia Bézsán-jutalmát
el, sajtó alatt van. Szerkesztette az Állat
kalmával a hüvely mélyében csavarmenetszerü nyerte
Közlemények első hat kötetét (1901—1906).
ráncok tapinthatók ki. A M. a csavarodott méh tani
Fordította és átdolgozta Brehm Tierleben című
nek kézzel való visszafordításával, az állatnak műve
első és második kötetét és a harmadik kötet
a csavarodással egyirányú hengergetésével, igen első hat füzetét (Az Állatok Világa, Budapest
súlyos esetekben pedig a méhnek hasmetszés után 1901—1902).
való visszahelyezésével szüntethető meg.
Méhcsimbe v. méhtetű (Braula caeca),l. MéhMehemed (Méhemet, Mehmed), a Mohammed
tetű.
név törökös kiejtése. L. Mohammed.
Mehedia, város Tuniszban, 1. MahediaMehemed Ali, 1. Egyiptom alkirálya (1806Méhelő (azelőtt: Mihelö), kisk. Bihar vm.
magyarcsékei j.-ban, (1910) 520 oláh lak.; u. p. 1849), szül. Kavalában (Makedonia) 1769., megh.
Kairóban 1849 aug. 12. Mint egy albán csapat
MMóirtás, u. t. Drágcséke.
fővezére harcolt Egyiptomban 1798 óta előbb a
Méhelőesés, 1. Méhbetegségek.
Méhely Lajos (kisapsai), zoológus, szül. 1862 franciák, majd a mamelukok ellen. A török hely
aug. 24. Kisfalud-Szögiben (Zemplén vm.). Tanul tartót, Kursid pasát is leszorította s a szultán
mányai végeztével 1880. tanársegéd lett a buda 1806. őt nevezte ki Egyiptom helytartójának.
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Méhenkívüli terhesség (extrauterin gravidi1811 máro. 1. álnokul legyilkoltatta a mamelukok
(1. o.) főembereit s ezzel véget vetett hatalmuk tas) akkor jön létre, ha a normális helyen (pete
nak. A szultán megbízásából fogadott fiával, lbra- fészek, kürttölcsér) megtermékenyített pete ván
him-mal 1816—18-ig leverette a veszedelmes dorlása a méh felé meg van akadályozva: ilyen
vahabita felkelést Arábiában, 1820. pedig Nubiát kor a pete a méhen kívül tapad meg, ott fejlődik
és Kordofáni foglalta el. 1824-ben ugyancsak tovább egy bizonyos stádiumig. A pete a legtöbb
Ibrahimot küldötte a szultán segítségére Moreába esetben a kürtbe fészkeli be magát, azért a M.-ek
a görög felkelés leverésére. Szolgálataiért a da- legnagyobb része kürtbeli terhesség; kivételesen
maszkusi pasalikot kérte Ibrahim számára, de azonban a petefészekben is maradhat (petefészek
esak a krétait kapta meg, mire 1831. a szultán ben terhesség, graviditas ovarica). A M. oka leg
ellen támadt. Ibrahim két izben is legyőzte a több esetben a méhkürtök gyuladása, mely a
török sereget (1832 júl. Bylon, 1832 dec. Koniah), csillószórös hámboriték leválását idézi elő s össze
mire a szultán a kutahiai békében 1833 máj. 4 növéseket hagy hátra, melyben aztán a megter
M.-nak engedte át Szíria helytartóságát is. 1838. mékenyített pete fennakad. Lehet, hogy a kürt
újból kitört a háború, M. serege Nisibnél győzött fejlődési rendellenességei is szerephez jutnak, sőt
1839 jún. 24., a török flotta pedig átpártolt hozzá. a M. oka néha a petében magában is lehet. A M.
Ekkor az európai hatalmak léptek közbe s M., mindig nagy veszedelmet rejt az anyára nézve,
kit esak a franciák támogattak egyideig, kény mert a fejlődő pete a hiányosan fejlődő burkait,
telen volt Szíriából kivonulni. Az 1841 febr. vagy velők együtt a kürtöt is előbb-utóbb meg
13-iki szultáni rendelet szerint Egyiptom örökle repeszti ; vérzés következik be, amely az anya
tes helytartója lett évi adófizetés kötelezettsége életét a legkomolyabban veszélyezteti. Bár a M.
mellett. Utolsó éveiben elbetegesedett s 1848 júl. lefolyása minden beavatkozás nélkül is kedvező
átadta a hatalmat Ibrahimnak, de ez már 1848 lehet, t. i. az anya életben marad, mégis, tekintve,
nov. elhalt s így M.-t unokája, Abbasz pasa kö hogy a magzat ki viselése lehetetlen, nagyobb ba
vette az uralkodásban. V. ö. Mouriez, Histoire jok elejét veendő, legcélszerűbb a méhen kívül
űe M. (Paris 1855—58, 4 köt.); Prokesch-Osten, fejlődő magzatot, mihelyt a M. nyilvánvalóvá
lett, műtétei útján eltávolítani.
M., Vizekönig von Ágypten (Wien 1877).
Jlehercle (lat.), a rómaiaknál divatos eskü
2. M. pasa, török hadvezér, eredeti nevén
Kari Detroit, szül. Magdeburgban 1827 nov. 18., vés, a. m. Herkulesre (mondom).
Méhes, valamely nyilt vagy zártszínben, vagy
megh. Gyakovában 1878 szept. 6. Brandenburgba
vándorolt hugenotta családból származott. Mint pavillonszerü épületben elhelyezett méhtörzsek
hajósinas került a Levantéra s Konstantinápoly bizonyos száma. Pó kelléke, hogy viharok ellen
ban hajójáról megszökött. Itt Ali béghez, a ké lehetőleg védve legyen, nedves helyen s nagy
sőbbi nagyvezérhez került, ki őt, miután áttért vizek közvetlen közelében ne állíttass ék fel. A
az iszlámra, katonának neveltette. 1853-ban M. előtti tért 2—3 m. szélességben tisztán tart
Omer pasa hadsegéde lett s gyorsan emelkedett. suk, közvetlen előtte cserjéket, fákat, melyek a
1861—62-ig Montenegró ellen harcolt, 1865. pasa móheket repülésükben csak hátráltatják, ne ül
és tábornok lett. 1875—76-ig Boszniában, 1877. tessünk. A M. homlokzatát D. és DK. felé szere
pedig Ó-Szerbiában vezérkedett. Az orosz-török tik építeni. A kaptárokat (Dzierzon-féle iker- v.
háborúban Abául-Kerim letétele után 1877 júl. Mayer-fóle stb.) dúcba is rakhatjuk és némely
18. őt nevezték ki a bulgáriai török sereg főve méhészeti rendszereknél Langstroth-, Dadaut- és
zérének. Mint ilyen a Lom vonalát elég sikeresen Layeus-kaptárak mellett a költséges méhes egé
védelmezte, de már szept. visszahívták. Ezután szen mellőzhető. A kasokat is így szokták felállí
Szófiában, majd Konstantinápolyban volt főpa tani s védelmül szalmaköpennyel látják el.
rancsnok. 1878 jún. a berlini kongresszusra ment
Méhesíalva (azelőtt: Pesolina), kisk. Zemplén
mint Törökország második képviselője. Haza vm. szinnai j.-ban, (1910) 879 rutén lak., postatérvén, az albán felkelés elnyomására küldetett, ügynökség, u. t. Szinna.
de Gyakovában a zendülők megölték.
Méhész, kisk. Abauj-Torna vm. tornai j.-ban,
Mehemed pasa Kübriszli (azaz : a ciprusi), (i9io) 125 magyar lak.; u. p. és u. t. Torna.
török államfórfiú, szül. 1810. Ciprus szigetén,
Méhészálarc. A gyakorlott méhész legfölebb
megh. Konstantinápolyban 1871 szept. 6. Katonai mózpergetéskor és rajbefogáskor védi arcát a
tanulmányait Franciaországban végezte, 1842— méhszúrás ellen. A kezdő azonban nyugodtabban
1846-ig a konstantinápolyi katonai akadémia vagy biztosabban jár el a méhek körül, ha arcát,
igazgatója volt. Azután mint kormányzó műkö szemét a méhszúrások ellen megóvja. A M. ki
dött Jeruzsálemben, Aleppóban és Drinápolyban, vált meleg nyári napokon kellemetlen felszerelés,
kótízben (1854 ós 1859—61) volt nagyvezér s Török miért is némelyek puszta szemvédőre, vagy arra
ország gyökeres megreformálására törekedett.
szorítkoznak, hogy széles karimájú kalap körül
Mehemed Rüsdi pasa Müterdzsim (azaz: fátyolt vagy szúnyoghálót varrnak, melynek alsó
a fordító), török államférfiú, szül. Szinopéban széle vászonnal beszegetvén, a nyak körül össze
1809., megh. Magnéziában 1882 márc. 26. Köz köthető. Dohányosok részére a M. pipaszár vagy
katonából emelkedett 1846. a császári gárda fő szivar bedugására kis nyílással van ellátva.
parancsnokságára. Több ízben volt hadügyminisz Méhészborz (Mellivora ratel Sparrm., áuat),
ter, négyszer pedig (1866, 1872, 1876 és 1878) a Ragadozók (Camivora) rendjébe, a Nyestfélék
nagyvezér. 1878-ban Magnéziába száműzték. Sok (1. o.) családjába tartozó emlősállatnem. Termete
francia katonai munkát fordított török nyelvre, a borzhoz hasonlít, de teste a borzénál vaskosabb;
innen kapta melléknevét.
| feje és háta szóles és lapos; fülkagylója csene-
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vész; szeme kicsi és mélyen fekvő; végtagjai méhészkedés 320.430 kaptárral, 250,040 kassal,
rövidek; talpa csupasz; elülső végtagjai erős, mindössze 570,470 méhcsaláddal. Termei tünk
ásásra alkalmas karmokkal vannak ellátva. Tes 38,047 q. mézet, 1660 q. viaszt 4.136,700 korona,
tének felső része ós farka szürke, alsó része, arca összértékben. Nagy eredményeket felmutatott ta
és füle foketeszürke ; a hát színét a test alsó ré nítási rendszerünk mellé az 1899. évben a gö
szétől rendesen világos-szürke sáv választja el; döllői állami M.-i gazdaság is csatlakozott. Mé
az indiai M.-nál ez a sáv hiányzik. Éjjeli állat. hészmunkásokat képző két éves s a földmivesKis emlősökkel, madarakicai, de főleg mézzel táp gazdák, erdöórök, vasúti alkalmazottak, tanítók,
lálkozik. Afrikában és Ázsiában (a Himalája tö lelkészek ós női hallgatók részére tartott idő
vétől és Indiától Transzkaszpiáig) honos. Hossza szaki tanfolyamaival a haladást rohamosan előre
vitte. Vidékonkint is a földmívelósügyi kormány
45, farka 25 cm.
által megtartott, szintén időszaki tanfolyamok,
Méhészet.
Hazánkban
a
házi
méhtenyésztés
njromban felvirágzott, ahogy őseink a keresztény az okszerű üzem meghonosodását elősegítették.
hitre tértek. Kolostoraink az Árpádok korában Az 1911-ik évtől kezdve M.-ünk tanítása már 16
nagyban móhészkedtek s a méhó?zek külön osz szaktanítóval 16 kerületben folyik.
tályul (apes custodes, curatores apiarios, apiarii Irodalom. Főbb újabbkori művek: Kriesch, Okszerű mé
vagy mellidatores néven) gyakran felemlíttet hészet, 1871: Grand, M.-i előadások, 188-i; Sőtér, A méh
ós világa, 1895; Boozonádi J., A méhek élete, 1911; Dö
nek régi okiratokban. Baranyában a bodvölgyi mötör
L., Méhtenyésztési Kalanz, 1906; Gáspár J., A méhposszesszió birtokában 1370-ig királyi méhészek tenyésztésről, 1907; Kovács Antal, A M.-ről, 10. kiadás
éltek. A szászoknak a Szepességbe és Erdélybe 1909; u. a. A méhtenyésztés, 1912; M. Rodiczky J., A M.
1911; Szilárd Gy., M. 1908; Valló Árpád, A méh
törtónt bevándorlásával a nyers méhtermékeket vezérfonala,
tenyésztés vezérfonala, Budapest 1914. Jobb német müvek:
feldolgozó iparok is felvirágozásnak indultak, igy Berlepsch, Die Biene und ihre Zucht m. bewegl. Waben;
a viaszcsinálóké (cerarii), méhsör-készítőké és Dathe G., Lehrbuch d. Bienenzncht; Dzicrzon Joh., Ramézesbábosokó. A középkori magyar sok mézet tionelle Bienenzucht; Gravenhorst, Der praktische Imker.
fogyasztott, még a borát is sokszor édesítette
Méhészeti egyesület, 1. Országos Magyar
mézzel, a méhsört pedig szintén kedvelte. A tem Méhészeti Egyesület.
plomokban általában viaszgyertyákat használ
Méhészeti eszközök. A jelenlegi méhészeti
tak, az oklevelekre viasz pecséteket alkalmaztak, üzemben tömérdek eszközt szoktak ajánlgatni
ami mind fokozta a viasz nagy keresettségét. és részben alkalmazni, melyek közül azonban
Nagy szerepet játszott továbbá a viaszadó a tem aránylag igen kevés nélkülözhetetlen. A szüksé
plomi bírságoknál, a mesterjog elnyerésénél s ál gesebbek a barkácsoló, illetőleg lepkés, egy keret
talában a céhek életében. Nevezetes szerepe ju fogó v. keretvilla, a lópbak v. kerettartó, a ku
tott az élő méneknek a papi tized és nemesi ki pakos móhészpipa vagy annak helyettesítésére
lenced szedésénél, mely utóbbit csak az 1836. XII. füstölő-készülék (Smoker), méhészálarc (1. o.),
t.-c. szüntette meg. A török hódoltság idejében a tisztító kaparó, tollseprő, anyakalit, etető v. itató,
mézzel való adózás nagy mértéket öltött. A budai edény, mózpergetögóp és viaszolvasztó (1. o.).
Méhészmadár, L Gyurgyalagén Méhészmadár
pasa 1586 febr. 1. a körösiektől 1000, a kecskemé
tiektől 2000 oka mézet követelt, az osztrák biz félék.
Méhészmadár-félék (Meropidae, állat), a Ri
tos is ugyanebben az évben a körösiektől 200
okát. Erdélyben a M.-nek ottani nagy közgazda kácsolok (Coraciaeformes) rendjének egyik csa
sági jelentőségéhez képest I. Rákóczi György ládja. Testük igen nyúlánk, csőrük a fejnél hosz1631. a méz- és viaszkereskedést monopolizálta szabb és kardalakú, szárnyaik jól fejlettek és
s az 1653. kodifikált erdélyi törvénykönyv rész többnyire hegyes végűek. Tollazatúk rövid, kissé
letesen intézkedik a niézbeli tizedszedés, adás- durva, színük azonban mindig tarka és pompás
vevés, ki- és bevitel módozatairól. A mézesbábos mustrázatú. Jellemző trópusi madarak. Mintegy
ipar terén e korban Brassónak egész délkeleti 40 fajuk ismeretes. Földünk keleti felében, leg
Európában az a szerepe volt, mint pl. Nürnberg nagyobb számban Afrikában honosak. Egyesek
nek Németországban; mellette virágzott ez az Madagaszkáron, Indiában, a Szunda-szigeteken
ipar Kolozsvár, Torda és Kézdivásárhely váro és Ausztráliában élnek, sőt egy faj Dél-Európá
sokban, mely utóbbi most is élénk kereskedéstűz ban ós Közép-Ázsiában is megtalálható. Rende
ezen iparcikkel Moldva felé. Felső-Magyarorszá sen meredek partokon, földbe ásott mély csövek
gon Beszterczebánya, Kassa, Eperjes, Rozsnyó és ben, társasán élnek. A sűrű őserdőt kerülik.
Rimaszombat voltak ez ipar fő helyei, a méhsör- Rovarokkal táplálkoznak és a méregmiriggyel
méheket és darazsakat is baj nélkül fo
készitós dolgában pedig Rozsnyó és Lőcse. Azon ellátott
Nevezetesebb fajok: a gyurgyalag
ban az alföldi városokban sem volt ismeretlen ez gyasztják.
(Merops apiaster L.; 1. Gyurgyalag), a zöld
az ipar. Debreczenben, hol jövedelme szintén a gyurgyalag
(M. persicus Pali.), a piros gyurgya
várost illette, a XVI. sz.-ban nyert nagyobb je lag (M. nubicus Gm), a feketefarkú gyurgyalag
lentőséget. Nevezetes istápolásban részesítette a M. ornatus Lath.) ós a remete gyurgyalag (Nyc~
M.-et Mária Terézia. A XIX. sz.első felében azon tiornis athertoni Járd. et Selb.).
ban általános pangásnak indult. Csak a BarczaMéhész-ölyv (Pernis apivorus L-, darázs-sas
ságból van nyoma, hogy ott vándormóhészetet is
űztek s a társulásra törekedtek, nevezetesen Höl- v. darázs-ölyv), a Ragadozó madarak rendjébe és
tövónyben Foith J. lelkész 1844. húsz taggal ala a Sólyom-félék családjába tartozó madárfaj. Háta
kított méhészeti egyesületet. Méhész-egyesüle barnás, hasa fehéres, sárgás vagy barnás hullám
teink elég szép számmal vannak. Hazánkban az vonalakkal és harántfoltokkal. A hím fejbúbja
1913-ik évben már 10,769 községben folyt a I hamuszürke, s fehérvégü farkán három sötétebb
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sáv található. A kisebb tollak zászlóinak felső gányosan élőkre (Apes solitariaej- Az előbbi cso
része fehér. A csüd mellső fele tollas, többi része portba tartozik a házi méh (Apis), poszméh (Boniérdes pikkelyekkel. Hossza 56, szárnyhossza 42, bus), Melipona, Trigona stb.; az utóbbiba a bun
farkhossza 27 cm. Hazája Közép- és Dél-Európa, dás méhek (Podalirius), nagybajúszú méhek
továbbá nyugati Ázsia. Hegyeinkben, valamint az (Macrocera), gatyásméhek (Dasipoda),b&ny ászAlföld erdeiben a vizek mellett nem ritka. Ván móhek (Andrena), kőmívesméhek (Chalicodor madár. Nálunk költ. Magas erdei fákon fész doma), kárpitosméhek (Osmia), szabóméhek (Mekel. Rovarokat, rovarálcákat, különösen darazsa gachile), kakukméhek (Psithyrus) stb. A ha
kat, méneket és hernyókat pusztít.
zánkban élő fajok száma, Mocsári S. szerint, 566.
Méhfarkas (áüat), 1. Gleridae.
V. ö. Schmiedeknecht, Apidae europeaee (Berlin
Méhiélék (Apidae, állat), a Rovarok (Insecta) 1882—86, 2 köt.); Friese, Die Bienen Europas
osztályába, a Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) (u. o., 1895—1901, 6 köt.); A magyar birodalom
rendjébe, a Pulánkosak (Aculeata) alrendjébe állatvilága, III. Arthropoda, Hymenoptera (Buda
tartozó rovarcsalád. Testük zömök, többnyire pest 1900).
erős, olykor tarkaszinü szőrbundával fedett. A
Méhfü (növ.), 1. Matricaria, Melissa ós Melithozzájuk hasonló többi hártyásszárnyú rovarok tis. — Török v. moldvai M., 1. Dracocephalum,
tól könnyen megkülönböztethetők, mert hátsó
Méhiüstölők. A méhek megszelídítésének leg
végtagjaik első lábtőíze többé-kevésbbé lapított hathatósabb fegyvere a füst. A dohányzó méhész
és legalább belső oldalán szőrös. A hímek csápja a pipát vagy szivart használja; a nem dohányos
hosszabb a nőstényekénél. Egyszerű, ú. n. pont külön füstölő készülékeket használ, melyekkel
szemeik mindig vannak. Szárnyaik redőkbe nem dohány-, tapló-, rongy- v. odvas fából füstöt fej
szedhetők. Potrohúk ülő, vagyis egy vonalban leszt. Ismertebb formák a Dathe, Jordán, Frei,
érintkezik a torral s az érintkezés helyén nem Prokopp és a Záhringer-féle füstölők, valamint
nyúlik meg. A nőstényeknek potroha visszahúz az amerikai smoker stb.
ható s visszafelé álló horgokkal ellátott fulánkjuk
Méhgyuladás, 1. Méhbetegségek.
van, mely méregmiriggyel áll kapcsolatban.
Méhgyttrü (méhkarika, méhtámasztó, méhkoEgyenként, magánosan, vagy pedig társasán él szorú, pesszárium), a méh helyzetének megtartá
nek. Mézzel és virágporral táplálkoznak s ivadé- sára szolgáló készülék, melyet a méh kóros hely
kuk számára sokszor bámulatra keltő lakást ké zetváltozásainál a normális helyzet biztosítására
szítenek és eledelt gyűjtenek. A virágpor gyűjté használnak. A M. a célnak megfelelően a legkülön
sére való az ú. n. kosárka és a, kefe, mely a hátsó bözőbb alakban készül; a hüvely nagyságához ée
végtagokon, a lábfejen és a lábszáron foglal alakjához is kell igazodnia. Anyaga olyan, hogy
helyet. Azokat a méneket, melyeknek hátsó lábán könnyű, amellett sterilizálható, könnyen tisztít
van kosárka és kefe, gyüjtölábímknak, illetve ható legyen; behelyezése nem olyan egyszerű;
lábszárral gyűjtőknek v. kosaras méhéknek (Podi- legjobb, ha az orvos maga helyezi el v. ha a be
legidae) nevezik. Vannak méhek, melyeknek láb teg magától az orvostól tanulja meg a használa
szárán nincsen sem kosárka, sem kefe, hanem e tát. A M.-t célszerű 2—3 hónaponként néhány
helyett combjukon, csípőjükön, sőt potrohúk két napra teljesen eltávolítani s újjal kicserélni, roszoldalán a virágpor gyűjtésére hosszú bojtos szőr- szul alkalmazott és bent felejtett M.-k igen nagy
pamatjaik vannak; ezek az ú. n. gatyás méJwk v. bajokat (hóiyag-, vógbélátfúródásokat) okozhat
combbal gyűjtök (Merilegidae). Ezekkel szemben nak. Az említett M.-től megkülönböztetendő az
azokat a méneket, melyeknek virágporgyüjtő ké ú. n. elzáró M. (okkluziv pesszárium), a méhszá
szüléke a hasukon foglal helyet, kefehasú v. hassal jat elzáró sapka, mely a fogamzás meggátláeara
gyűjtő méhéknek (Gastrolegidae) nevezik.A kakuk- szolgál.
méheknek virággyüjtő készülékük nincsen; ezek
Méhi, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. tornaijai
nem is gyűjtenek flasításuk részére virágport, j.-ban, (i9io) 640 magyar lak.; u. p. ós u. t. Torn
hanem petéiket más méhek fészkébe csempészik aija.
bo s kikelő lárváik a gazdaméhek lárvái részére
Méhkarika, 1. Méhgyűrű.
gyűjtött táplálékot fogyasztják el. A méhek egy
Méhkas, 1. Kaptár.
része magányosan, másik része társasán él. A ma
Mehkeme (arab), Törökországban a. m. törvénygányosan élők csak párosan élnek s dolgozóik, szék, 1. Kádi.
azaz elkorcsosodott petefészkű nőstényeik nincse
Méhkerék, nagyk. Bihar vm. nagyszalontai
nek. A társasán élők escy nyárig tartó (pl. posz- j.-ban, (i9io) 1937 oláh lak.; vasútállomás távíró
méh), vagy állandó államot alkotnak (pl. házi val s u. i. postahivatal.
méh, Melipona, Trigonu). Fiasításra való sejtjei
Méhkif ordulás, 1. Méhbetegségek.
ket tiszta vagy más anyagokkal kevert viaszból
Méhkirálynö a. m. anyaméh, 1. Méh.
készítik. A méhek társadalmában a hímeken (he
Méhkoszorú, 1. Méhgyűrű.
rék) és nőstényeken (királynő) kívül még csene
Méhkúp, kúp-, illetőleg hengeralakú, testhő
vész petefészkű nőstények (dolgozók vagy mun mérsékleten megolvadó zsiradékból készült gyógy
kások) is fordulnak elő. Az egynyári méháUamok- szeralak, mely orvosságoknak bevitelére szolgál
ban a királynő éppen úgy részt vesz a munkában, a méh üregébe, illetőleg a nyakcsatornába. Be
mint a dolgozók, ellenben az állandó államokban helyezése hüvelytükör segítségével történik.
csupán petéket rak.
Méhkürt, 1. Fallop-kiirt.
Méhlepény (placenta), a magasabbrendü Em
Az idetartozó fajokat, melyek az egész földön
el vannak terjedve, 2 csoportra osztják, neveze lősállatok (Placentalia) azon szerve, mely a fej
tesen Társaságban élőkre (Apes sociales) és Ma lődő magzat táplálkozásának, lélegzésének és kiRévai itöi^y Lexdtima. Xlll. köt.
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választásának biztosítása céljából benső össze
köttetést léte3ít a magzat és az anya teste között.
A M. tulajdonképpen nem egyéb, mint a magzat
savós burkával (serosa) egybenött húgytömlő
(allantois), az ú. n. bolyhos burok (chorion), mely
az anyaállat vértől duzzadt nyálkahártyájával
többé-kevósbbó szoros összeköttetésbe lép. Leg
kezdetlegesebb a M. a Ceteknél (Cetomorpha), az
Egypatásoknál (Perissodactyla) és a Kétpatások
(Artiodactyla) egy részénél (Tragulidae, Tylopoda,
Hippopotamidae, Suidae), amelyeknél a bolyhok
a magzat egész felületén arányosan oszlanak el
és oly lazán illeszkednek a mély nyálkahártya
gödreibe, hogy nagyon könnyen kiszabadulhat
nak ; az ilyen M.-t szétszórt méhlejiény-nek (pla
centa diffusa) nevezzük. A többi emlősöknél a
bolyhos burok felületének legnagyobb részéről
eltűnnek a bolyhok, a bolyhokkal fedett helye
ken azonban a bolyhok annál erősebben fejlöd
nek kJ. A legtöbb Páros ujjú patásnál (pl. szarvas,
szarvasmarha, zsiráf, antilop stb.) a bolyhok hoszszúra nyúlva, korongalakú párnákká (cotylodon)
duzzadnak s már mélyebben nyomulnak a méh
nyálkahártya gödreibe; az ilyen M.-t párnás
Jí.-nek (placenta cotyledonaria) nevezzük. A
bolyhoknak elrendezkedóse szerint megkülönböz
tetünk még gyűrűs méhlepényt (placenta zonaria) és korongalakú méhlepényt (placenta discoidea); az előbbi a Ragadozóknál, az utóbbi pe
dig a Rovarevőknél, Rágcsálóknál, Denevérek
nél, Félmajmoknál és az embernél fordul elő.
Némely majomnál a bolyhok két korongot al
kotnak (placenta bidiscoidea). — Azon a helyen,
ahol a magzat méhlepénye (magzati méhlepény,
placenta foetalis) az anya móhével összefügg, az
anya méhének nyálkahártyája duzzadt és vérerek
bon igen gazdag; ezt az utóbbi nyálkahártyarészt
anyai méhlepénynek (placenta xáerina) nevezzük.
Szülés alkalmával a magzati méhlepény leválik
az anyai méhlepényről. Az alacsonyabbrendű emlősöknél,.amelyeknek szétszórt és párnás méhlepé
nyük van, ez az elválás könnyen megy végbe és
a méh nyálkahártyája sértetlen marad, ellenben
azoknál az emlősöknél, amelyeknek gyűrűs- vagy
korongalakú méhlepényük van, a magzati- és
anyai méhlepény oly szoros összefüggésben áll
egymással, hogy a magzat születésekor az anyai
méhlepény, vagyis a méhnek túltengett része is
mint ú. n. hulló burok (decidua) leválik; ezen
az alapon az emlősöket Hullóburkosak-ia. (Deciduata) és Hvllóburóktalanók-TS, (Adeciduatá)
osztjuk fel. L. Emlősök és Hullóburok.
A M. az emberben a terhesség végén 15—20 cm.
átmérőjű, 3—4 cm. vastag, vórdús, lágy korong.
A M. a magzatburkokból, még pedig a hullóhártya (decidua) és a bolyhosburok (chorion) egy
részéből alaknl ki úgy, hogy a bolyhosburok
burkai egy helyen erős fejlődésnek indulnak, s
beburjánoznakamóh megváltozott nyálkahártyá
jába (decidua); vele összenőnek, s együtt alkotják
a M.-t. A M. erei a köldökzsinóron át közlekednek
a magzat ereivel, s a M.-ben történik a magzat
vérének felfrissítése oxigénnel, tápanyagokkal.
A M. a méh igen különböző részén tapadhat;
azonban igen veszélyes komplikációt okozhat a
szülésnél, ha a méhszájon tapad (placenta praevia).
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Ilyenkor a szülés kezdetén vérzések indulnak
meg, melyek úgy az anya, mint a magzat élotét
a legnagyobb mértékben veszélyeztetik.
Méhlepényesek (Mammaliaplacentalia, iu»t),
azok az emlősállatok, melyeknek méhlepényük
(placenta) van. Ellentéte: Méhlepénynélküliek
(Mammalia aplacentalia), azok az emlősállatok,
melyeknek méhlepényük nincsen. Utóbbiak közé
tartoznak a Csőrös emlősök (Monotrema) és az
Erszényesek (Marsupialia), az előbbiek közé pe
dig a többi emlősök.
Méhlepénynélküliek (állat), 1. Aplacentalia.
Mehlis, város a szász-koburg-gotliai hercegség
Ohrdruf kerületében, doio) 6625 lak., vasgyárak
kal, fűrészmalmokkal és élénk fakoreskedéssel.
Méhmagzat, 1. Magzat és Embrió.
Méhmajmoló légy (Eristalis tenax L., állat), a
Kétszárnyúak (Diptera) rendjébe, a Lebegő le
gyek (Syrphidae) családjába tartozó légyfaj. Mi
ként neve mutatja, alnkja, nagysága és dongasa
méhhez hasonlít, a méhektől azonban lényegesen
különbözik, mert csak egy pár szárnya van.
Hossza 14 mm. Kora tavasztól késő őszig virá
gokon és a házak körül gyakori. Lárvái, az ú. n.
pocikférgek, az istállók melletti trágyalében,
piszkos vizekben, iszapban, szerves anyagok rot
hadási helyén és más tisztátalan helyeken él
nek. A lárvákon feltűnő a potroh hosszú, fark
szerű toldaléka, mely lélegzőszervül szolgál s
melynek alapján Réaumur e lárvákat patkányf arkú féregnek nevezte; ez a név mai napig meg
maradt. A M. egyéb népies nevei: iszaplégy és
herelégy.
Mehmed, 1. Mehemed.
Méhméreg, a házi méh (1. Méh) méregmirigye
által termelt mérges anyag, melyet a méh fulánkja segítségévei olt be az emberek vagy az
állatok testébe. A M. viztiszta, keserű ízű, saját
ságos aromás szagú folyadék; specifikus súlya
11313; reakciója savas, ami hangyasavtól ered.
Hatóanyaga organikus bázis (alkaloida), melyet
azonban kémiai szempontból még nem vizsgáltak
meg közelebbről. Hatására jellemző, hogy heves
fájdalmat ós gyuladást okoz, egyébként hatása
sokban a kígyó mérgével egyezik meg. Rendesen a
méhszúrás csak helyi hatásokat okoz, melyekhez
általános jelenségek ritkán csatlakoznak; csak
nagyon érzékeny embereknél csatlakozik a méh
szúrás helyi hatásaihoz hidegrázás és gyenge
láz, meg főfájás. Ha azonban egész méhraj tá
madja meg az embert, a M. hatása erősebb és
súlyos idegrendszeri zavarokkal, ájulással, aluszékonysággal, deliriummal s esetleg halállal is
járhat. Méhészeken észlelték, hogy többször át
szenvedett méhszúrás után bizonyos relatív im
munitásra tesz szert a szervezet.
Méhmoly v. viaszmoly (Galleria méllonélla
L.), a Tüzpillék (Pyralidae) családjába tartozó
lepkefaj; szárnyterj. 20—35 mm., a hím jóval
kisebb a nősténynél, a mellső szárnyak sötét
szürkék, az alsók fehéres szürkék. Csontszínü,
barnafejű és nyakpajzsú hernyója a méhkaptárakban él s a viaszépítmények (lépek) keresz
tül-kasul furkálásával sok kárt okozhat. Fo
lyosóit selyemszálakkal béleli ki. A bábbá átala
kulás is a kaptárban történik. A gondos méhész

•Mehnert

Mehun-sur-Yévra

Méhszalagok, 1. Méh.
állandóan figyeli a lépeket s ha a kártevő nyo
mára akad, azonnal megöli.
Méhszenv, méhszenvesség, elavult nevei a
Mehnert, Ernst, német anatómus, szül. Szent- hisztériának (1. o.).
Méhszúrás, 1. Méhméreg.
Péter várott 1864 febr. 21., megh. Halléban 1902
Móhszúrás, méhcsapolás, ritka szülészeti mű
nov. 17.1898-ban tanár és hisztológiai proszektor
lett Halléban. Tudományos dolgozatai az össze tét, mely a terhes méhnek megszúrásából áll,
hasonlító anatómia és fejlődéstan körébe tartoz hogy abból a magzatvíz egy részét lebocsássuk
nak. Nevezetesebb munkái: Über das os pelvis s esetleg az elvetólést v. koraszülóst is meg
der Vögel (1886); Biomechanik ersehlossen aus indítsuk. Szóba jöhet, ha a hátrahajlott terhes
dein Prinoip der Organogenese (1898); Über to- méh a kis medencébe beszorult s más módon a
pografische Altersveranderungen des Atmungs- helyzet meg nem oldható, továbbá a magzatvlz
túltengésénél (hydramnios), stb.
apparates (1901).
Méhtámasztó, 1. Méhgyürű.
Méhporozta virág (növ.) száma hazánkban több
Méhtartó, 1. Méhgyürű.
mint 200, úgy hogy a méhek maguk többet len
Méhtelek, kisk. Szatmár vm. szatmárnémeti
dítenek a virágok termékenyítésén, mint a többi
bogár együttvéve, 1. Beporzás, Rovarporozta j.-ban, (i9io) 551 magyar lak., u. p. Szárazberek,
u-1. Gacsály.
virág és Dongóporozta virág.
Méhtetű v. méhcsimbe (Braula coeca Nitsch),
Méhraj, 1. Méh. — M. elfogása, 1. Állatfogás.
a Bábszülők (Pupipara) családjabeli apró (1—
Méhrák, 1. Méhbetegségek.
Méhrepedés, a legsúlyosabb sérülés, amelyet 1-5 mm.), barna színű, vak és szárnyatlan le
az anya a szülés kapcsán elszenvedhet s amely gyecske, mely többnyire az anyaméh testébe
úgy az anya, mint a magzat életét a legnagyobb kapaszkodva, kaptárakban élősködik. Veszedel
mértékben veszélyezteti. Akkor jöhet létre, ha a messé csak nagyobb mennyiségben válik, s ilyen
méh erőteljes tevékenysége mellett a magzat kor a kaptár gyakori tisztogatásával, a fenéken
nak a méhszájon való kilépése legyőzhetetlen levő lárvák eltávolításával kell igyekeznünk tő
akadályokba ütközik. Ilyenkor a méh feneke a lük szabadulni.
Méhtükör (speculum), helyesebben hüvely
magzatot úgyszólván belészüli a nyakcsatornába,
melynek fala papirvékonyságúra Mzódik ki s tükör, nőgyógyászati műszer, mely a hüvely és
ha nem elég szívós, vagy ha a szülés akadálya a méh hüvelyi részének (portio vaginalis uteri)
•el nem háríttatik, megreped; a magzat belé feltárására, láthatóvá tételére szolgál. Igen rég
jut a szabad hasüregbe s ott elpusztul, az anya óta használatos s több alakja van forgalomban,
pedig az óriási vérzésnek esik áldozatul. A se így a Cusco-féle M. egymástól eltávolítható két
gítség egyrészt operációból áll; a has felmetszése fémlapból áll. A csőalakú tükrök (Fergusson,
után a magzatot eltávolítják, a méh repedését, Mayer, Braun) talán a leghasználatosabbak; több
pedig bevarrják; másrészt, ha lehet, a magzata kaliberben készítik őket, végük a hüvely alakjá
kíméletesen kisegítik a természetes úton, a méh- nak megfelelően ferdén van levágva, különböző
sebet pedig a méh üregével együtt kitömik. A méh anyagból is készülnek (tejüveg, tükörüveg, ke
repedés lehet tökéletlen is, amikor a méh falának mény kaucsuk, celluloid, fa, stb.). Nőgyógyászati
csak egyes rétegei szakadnak át; ennek termé műtéteknél ma már csaknem kizárólag a vályuszetesen enyhébbek a következményei. Előfordul alakú, kampószerű, nyeles Sims-tükröket hasz
a M. vigyázatlan szülészeti műtétek kapcsán is. nálják, amelyek legalkalmasabbak a feltárásra s
amelyeknek felfedezése a nőgyógyászainak óriási
Mehxn, fürdőhely Tirolban, 1. Brixlegg.
Méhsérv (hysterokele, metrokele, hernia uteri) lendületet adott.
•olyan sérv (rendesen lágy ék- v. combsérv), melybe Méhul (ejt«d: me-tti), Etienne Nicolas, francia
zeneszerző, szül. 1763 jún. 22. Givetben (Ara méh belecsúszott.
Méhsör (ném. Meth), a germán ós szláv népek dennes), megh. 1817 okt. 18. Parisban. Hauser
kedvelt itala, mely azonban a középkorban sok he Wilhelm és Gluck voltak a mesterei. 1790-ben
lyütt hazánkban is (Lőcse, Rozsnyó, Brassó sth.) aratta első sikerét Buphroslne et Corradin e.
kitűnő minőségben készült és általánosabban operájával. 1794-ben a konzervatórium megalapí
fogyasztották. II. Béla királynak 1138. kelt ado tásakor a négy felügyelő egyike M. lett, 1795.
mánylevele szerint a dömösi prépostságnak öt az akadémia tagjai sorába választotta. Negyven
venkilenc község egyéb tartozmányokon felül operát írt. A legnevezetesebb közülük a bibliai
évenldnt még 175 akó M.-rel is tartozott. A ró tárgyú Joseph (1807), amely ma is szerepel a
maiak mózbora (mulsum), melylyel az örök vá külföldi operaházak repertoárján. Kiemeljük még
rosba bevonuló triumfátorokat kínálgatták, óbor az Une folie c. víg dalművet és az üthal (1806)
ból és finom mézből készült. Jelenleg számot címűt, amelynek zenekarában hegedűk nem sze
tevő M. -ivással főleg már csak Angolország egyes repelnek. Az operákon kívül szimfóniákat, zon
részeiben, a skandináv és a keleti szláv országok goraszonátákat, kantátokat és forradalmi him
ban találkozunk, ugy készül, hogy a vízzel hígí nuszokat írt, a Chant du départ-nak és a Chant
tott mézet felfőzik, lehabozzák, majd különböző de victoirenak ő a szerzője. V. ö. A. Pougin, M.,
fűszereket (szerencsediót, koriandrumot, esetleg sa vie, son génié, son caractére (1889).
Mehtm-sur-Yévre (ejtsd: meön szürjévr), város
komlót is stb.) tesznek bele, azután hordóba töl
tik s ha kihűlt, élesztőt tesznek hozzá, mire erje Cher francia dópartementban, a Yévre, Berrydésnek indul. Az erjedés befejeztével más hordóba csatorna és vasút mellett, (1911) 6177 lak., por
cellángyár, kőbánvák; nagy kastély romjaival
.töltik s pár hónap múlva lefejtik.
(XIV. sz.), melyben 1461. VH. Károly meghalt.
Méhszáj, 1. Méh.
36*
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Méhüszög, üszögterhesség (mola). KótféleM.-öt
szokás megkülönböztetni: a húsos v. véres M.-öt
(mola carnosa) és a hólyagos v. fürtös üszögöt
(mola hydatidosa). Az első nem egyéb, mint az
elhúzódó elvetélésnél vérrel átitatott, már alak
talan, egyneműnek látszó pete; rendszerint a ter
hesség 1—2-ik hónapjában bekövetkezett abortusokaál szokott megjelenni. A második ettől lé
nyegesen eltérő, a rosszindulatú daganatok közé
sorolható képződmény, mely a chorion-bolyhok
hólyagos elfajulása s daganatszerű túltengése
révén jön iétre; néha a méh falát is átfúrja s
mint általában a rosszindulatú daganatok, áttéte
leket is képezhet.
Méhvérzés (melrorrhagia), a méh belsejéből
kiinduló vérzés, amelynek több oka lehet: a méh
belső hártyájának gyuladása, jó- és rosszindulatú
méhdaganatok, vagy valamely erőművi behatás.
Különös fontossággal bírnak a terhesség, illetőleg
a szülés kapcsán meginduló vérzések, amelyek
mindig jelentőséggel bírnak.
Méhvíz a. m. magzatvíz (1. o.).
Meibom-féle mirigyek, a szemhéjak belsejé
ben levő, faggyút elválasztó mirigyek, amelyek
kivezető nyilasai a szemhéjak szólén, a pillaszőrök mögött vannak. Heinrich Meibom német
orvosról (1638—1700) nevezték el.
Meidericb, előbb önálló község Düsseldorf
porosz kerületben, 1905 óta Duisburg (1. o.)
egyik kerülete.
Meidias, ógörög vázafestő, 1. Görög művé
szet, ?>.

Meidinger, Heinrich, német technológus, szül.
Majna-Frankfurtban 1831 jan. 29., megh. Karlsruheban 1905 okt. 11. 1857-ben magántanár lett
a heidelbergi egyetemen, 1865. a karlsruhei ipar
múzeum igazgatója, 1869. pedig műegyetemi ta
nár ugyanott. 1859-ben feltalálta a róla elneve
zett galvánelemet, melyet a telegraflában hasz
nálnak ; foglalkozott a fűtési technikával, s
1870. kályhát is szerkesztett; 1867. megindította
a Badischo Gewerbezeitung c. szaklapot.
Meidinger-iéle elem, 1. Galvánelem.
Meidinger-féle kályha, 1. Fűtés.
Meidling (Ober- és Unter-M.), azelőtt falvak,
1891 óta Bécs XII. kerülete.
Meienreuss (Mayen-Reuss), a Eeuss baloldali
mellékvize Uri svájci kantonban, Wasonnél tor
kollik.
Meier, Ernstvon, német jogtudós, szül. Braunschweigban 1832 okt. 12., megh. Berlinben 1911
ápr. 22. 1857-ben magántanár lett Göttingonben,
1866. Boriinben, 1868. rendkívüli, 1871. rendes
tanár Halléban, 1886. a marburgi, 1888—94-ig
a göttingeni egyetem kurátora. Főbb munkái: Die
Rochtsbildung in Staat u. Kirche (Berlin 1861);
Ober den Abschluss von Staatsvertrágen (Leipzig 1874); Das Verwaltungsrecht (Holtzendorjf
Encyklopádie der Rechtewissenschaften e. gyűj
teményében, u. o. 1890).
Meier Graefe, Július, magyar születésű né
met művészeti író, szül. Resiczán 1867 jún.
10. Németországban tanult. Miután 1893. Nach
Norden, eine Bpisode c. regényét kiadta, Berlin
ben 1895. a Pan c. folyóirat egyik alapítója volt,
majd egyideig Parisban ólt. A modern művé
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szeti törekvések legagilisabb szóvivői közé tar
tozik, kinek művészettörténeti érdekes, de me
rész megállapításai ós felfedezései nagy feltű
nést, de éppúgy ellenmondást mint helyeslést
keltettek. M. mindenesetre a kor művészeti életé
nek és irodalmának egyik jellemző alakja. Ön
állóan megjelent művei: Bntwicklungsgeschichte
der modernen Kunst (Stuttgart 1904, új kiadás
folyamatban); Der Fali Böckíin (u. o. 1905); Der
moderné Impressionismus (Berlin 1903); Manet
und sein Kreis (u. o. 1903); Corot und Courbet
(Leipzig 1905); Der junge Menzel (u. o. 1906);
William Hogarth (München 1807); Impressionisten (2. kiad., u. o. 1907); Die grossen Bnglánder
(2. kiad., u. o. 1908); Hans von Morées (3 köt,
u. o. 1909); Spanische Reise (Berlin 1910); Vincent van Gogh (München 1910); Auguste Renoir
(München 1911); Edouard Manet (u. o. 1912);
Eugéne Delacroix (1913). Irt regényeket is. Az
1914—15-iki háborúban mint önkéntes beteg
ápoló vett részt és a keleti harctéren orosz fog
ságba jutott.
Meig., rovarnevek után Meigen Johann Wilhelm, német entomológus (1764—1845) nevének
rövidítése. Főművei: Klassif. u. Beschreib. der
europ. zweiflügeligen Insekten (Braunschweig
1804); System. Beschreib. der europ. zweiflüg.
Insekten (Hamburg 1818-38, 7. köt., 74 táblá
val) ; Syst. Beschreibung d. europ. Schmetterlinge (Aachen 1827—32, 4 köt., 125 táblával);
Deutschlands Flóra (Essen 1836—42, 3 köt., 144
táblával).
Meije, La (ejted: mézs), a Dauphinéi Alpok ma
gasságra második hegytömege az Bcrins-csoportban, La Bérardetól E.-ra. Csúcsai: Pic Occiden
tal (3987 m.), Central (3970 m.) ós Orientál (3880
m.). A Glacier de l'Homnio, de Tabuchet és de la
M. az B.-i, a Glacier des Etansons a D.-i oldalán
van.
Meikong, folyó, 1. Mekong.
Meilen, az ilynevü kerület székhelye Zürich
svájci kantonban, (1910) 3482 lak., selyemgyárak
kal, malmokkal ós nagy szöíloültetvényekkel.
1 km.-nyire tőle, Obermeilen falunál fedezték
föl 1854. az első cölöpépitmónyeket.
Meilhac (ejtsd: mejak), Henri, francia szinműiró, szül. Parisban 1831 febr. 23., megh. u. o.
1897 júl. 6. Számos, finom ötletekben gazdag tár
sadalmi vígjátékot és operett-szöveget irt, job
bára Ludovic Halévy társaságában (1. o.). Egy
magában írt darabjai közül említendők: La sarabande du Cardinal (1856); Gotte (1886); Décoré (1888); Ma cousine (1890); Grosse fortune
(1896). Philippe Gille társaságában irta Massenet
Manon-jának (1884) és Planquette Rip-jónek
(1884) a szövegkönyvét. V. ö. J. Lemaitre, Le
théatre d'H. M. (Revue des deux mondes, 1898).
Meili, Friedrich, svájci jogtudós, szül. Hinweilben (Zürich kanton) 1848 ápr. 21., megh. Zürichben
1914 jan. 14.1871-ben Zürichben telepedett le mint
ügyvéd. 1880. az ottani egyetemen magántanárrá
habilitálták, majd 1885. ugyanott a modern közle
kedési jog, a nemzetközi magánjog és az össze
hasonlító jog rendkívüli, 1890. rendes tanára lett.
Számos, leginkább nemzetközi jogi munkája közül
a következőket említjük: Das Telegraphenrecht
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(Zürich 1871, 2. kiad. 1873-ban); Die Haftpflicht
derPostanstalten (Leipzig 1877); Das Pfand- und
Konkursrecht der Eisenbahnen (u. o. 1879); Das
Telephonrecht (u. o. 1885); Internationale Eisenbahnvertráge und speziell die Bemer Konven
tion über das internationale Eisenbahnfraehtreeht
(Hamburg 1887); Das Reeht der modernen Verkehrs- und Transportanstalten (Leipzig 1888);
Die Kodifikation des internationalen Zivil- und
Handelsrechts (u. o. 1891); Geschichte und System
des internationalen Privatreohts im Grundriss
<u. o. 1892); Der Staatsbankrott und die moderné
Rechtswissenschaft (Berlin 1895); Das internatio
nale Privatrecht und die Staatenkonferenz im
Haag; Institutionen der vergleiehende Reehtswissenschaft (Stuttgart 1898); Die rechtliche
Stellung der Automobile (Zürich 1902); Das in
ternationale Zivil- und Handelsrecht (u. o. 1902,
2 köt.; angolul és japánul is megjelent); Das
internationale Zivilprozessrecht (u. o. 1904, 3
rész); Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht (u. o. 1908); Die drahtlose Telegraphie
im internen Recht und Völkerrecht (u. o. 1908);
Lehrbuch des internationalen Konkursrechts (u.
•o. 1909); Die moderné Fortbildung des internatio
nalen Privatreohts (u. o. 1909); Die Hauptfragen
des internationalen Privatreohts (Breslau 1910) ;
Das internationale Privát und Zivilprozessrecht
auf Grund der Haager Konventionen (A. Mamelokkal, Zürich 1911).
Meillet (ejtsd: méjé). Antoine, francia indogermanista, szül. Moulinsban (Allier) 1866 nov. 11.
1906 óta a Collége de Francé tanára. Főbb müvei:
Recherches sur l'emploi du gónitif-aceusatif en
vieux slave (1897); Etudes sur l'étymologie et le
vocabulaire du vieux slave (1902-05, 2 köt.);
Introduction á l'étude comparatif des langues indoeuropéennes (1903, 2. kiad. 1908); Les dialectes
indo-européens (1908); Apercu d'une histoire de
la langue grecque (1913).
Hein., természetrajzi nevek után Meinert F.
dán entomológus nevének rövidítése; főleg a
Százlábúak tanulmányozásával foglalkozott és
számos hazai meg külföldi új fajt irt le.
Meinardus, Lndwig Siegfried, német zene
szerző és zenei író, szül. 1827 szept. 17. Hooksielben, megh. 1896 jul. 10. Bielefeldben. Liszt és Marx
voltak a mesterei. 1874 - 85-ig a hamburgi Korrespondent zenekritikusa volt. Kompozíciói nagy
megbecsülésben részesültek. Művei: 6 oratórium
(Simon Petrus, Luther in Worms stb.), karmüvek,
kamarazeneművek, szimfóniák, zongoradarabok,
dalok. Könyvei: Ein Jugendleben (önéletrajz 1874
2 kötet); Kulturgeschichtliche Briefeüberdeutsche
Tonkunst(1873); Mozart, ein Künstlerleben (1883);
Die deutsche Tonkunst im 18. u. 19. Jahrh. (1887).
Meinberg (Bad M.), falu és fürdőhely Lippe
fejedelemségben, a Teutoburger Wald lejtőjón,
(i9io) 1364 lak., kénes forrásokkal (4—16°).
Meinecke, Gustav Hermáim, német gyarmati
politikus, szül. Stendalban 1854 febr. 15., megh.
Berlinben 1903 ápr. 11. Hosszabb ideig hírlapíró
volt Amerikában, majd 1882. visszatérve, gyar
mati politikával kezdett foglalkozni. 1887. szer
kesztője lett a Deutsche Kolonialzeitung c. folyó
iratnak, kiadta a Deutscher Kolonialkalender c.
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naptárt és a Koloniales Jahrbuch c. gyűjteményt
(14 köt. Berlin, 1877-1902). 1893. nagy kávóültetvényes társaságot alapított, amelynek több
évig igazgatója volt. Számos műve közül a követ
kezőket említjük: Sechs Jahre deutscher Kolonialpolitik (1890); Katechismus der Auswanderung
(Leipzig, 1896); Die deutschen Kolonien in Wort
und Bild (2. kiad. u. o. 1901); Wirtschaftliche
Kolonialpolitik (u. o. 1900, 2 rész).
Meineke, August, német klasszika-filológus,
kiváló szövegkritikus, szül. Soestben 1790 dec. 8.,
megh. Berlinben 1870 dec. 12. 1826—1857-ig a
Joachimstali gimn. igazgatója Berlinben. A görög
komedia-lrók körül van legtöbb érdeme. Tőle való
a görög komédia-töredékek legteljesebb gyűjte
ménye : Fragmenta Comicorum Graecorum (1839
—1857, 5 köt.), kitűnő latin jegyzetekkel. Egyéb
művei: Geschichte der attischen Komoedie (1841,
5 köt); Analecta Alexandrma (1843); Deleetus
poetarum anthologiae Graecae (1842); Choliambica poesis Graecorum (1845). Kiadta Dionysius
Periegetest, Stephanus Byzantiust, Strabót, Stobaiost, Athenaiost, Aristophanest, Aischylos Prometheusát és Perzsáit, Sophokles Antigonéját és
Kolonosi Oidipusát, Horatiust. V. ö. Banké, A. M.
(1871); Sauppe, Zur Erinnerung an M. und Bekker
(1872).
Meinhardt, Adalbert, családi nevén Marié
Hirsch, német írónő, szül. 1848 márc. 12. Ham
burgban, megh. u. o. 1911 nov. 22. Gondos neve
lésben részesült s fiatal korában nagyobb utazá
sokat tett; több ízben járt Olaszországban,
Athénben, Konstantinápolyban, Spanyolország
ban, Északafrikában stb. Főképen mint novel
lista tett szert hírnévre. Nevezetesebb müvei:
Reisenovellen (Berlin 1885); Heinz Kirchner (u.
o. 1893, 4. kiad. 1906); Mimen (u. o. 1895); Allerleirauh (u. o. 1900); Catarina (u. o. 1902); Mádchen und Frauen (u. o. 1903); Frau Hellfrieds
Winterpost (u. o. 1904); Glücksuchende Menschen
(u. o. 1907); Favara (szomorújáték, Leipzig 1909);
Aus vieler Herren Lánder (u. o. 1912).
Meinhold, Johann Wilhelm, német költő, szül.
Netzelkowban (Usedom szigetén) 1797 febr. 27.,
megh. Charlottenburgban 1851 nov. 30. Ev. lel
kész volt, azonban pályáján is, műveiben is haj
lott a katolicizmus felé. Régies stílű és nyelve
zetű regényei népszerűek voltak. Főművei: Ottó
Bischof v. Bamberg, Epos (1826); Maria Schweidler, die Bemsteinhoxe (Leipzig 1843, 3. kiad.
1872); Gesammelte Schrif ten (7 k. Leipzig 1846).
Meiningen, 1. hercegség, 1. Szász-Meiningen.
— 2. M., Szász-M. hercegség székesfővárosa, (1910)
17,131 lak., pamutiparral, sörgyártással és vasúti
műhelyekkel, híres udvari színházzal (1. Meinin
geni színtársulat), amely 1908 márc. 5. leégett,
de újraépítették. Műkincseket, egy könyvtárt
(60,000 köt.) és régiségeket tartalmazó hercegi
kastéllyal s gyönyörű angol kerttel. 1680 óta a
szász-meiningeni hercegség fővárosa.
Meiningeni filharmóniai társulat, 1. Filhar
mónia.
Meiningeni szintársülat. II. György szászmeiningeni herceg a meiningeni udvari operaház
ból drámai színházat alkotott, amely Ludwig
Chronegk vezetése alatt vendégjátékai révén
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nagy hirre tett szert ós nagy hatással volt a szinészet fejlődésére. A M.-ot főképpen a kiállítás
legkisebb részletekig való stílszerüsége, a társu
lat elsőrendű összejátszása jellemezte. 1874-ben
vendégszerepelt először a társulat Berlinben s
1890-ig bejárta az országot s a külföldet. Voltak
Budapesten is. V. ö. Prölss, Das herzoglioh meining. Hoftheater und die Bühnenreform (Erfurt
1882); Grube, Die Meininger (Berlin 1905).
Meinong, Áleocius, filozófus, szül. Lembergben
1853 júl. 17.1878-ban Bécsben a bölcsészet magán
tanára lett, 1882. Grácba hívták rendkivülitanárnak, ahol pszichológiai laboratóriumot (Ausztriá
ban az elsőt) alapított. 18S9-ben rendes tanár lett.
Különösen azismerettani problémákkal s az érték
elmélettel foglalkozott müveiben, melyek közül
fontosabbak: Hume-Studien (I. Zur Gesch. und
Kritik des modernen Nominalismus, 1877; II.
Zur Relationstheorie, 1882); Über philosophische
Wissenschaft und ihre Propaedeutik (1885);
Psychologisch-ethische Untersuchungen z. Werttheorie (1894); Über die Bedeutung des Weberschen Gesetzes (1896); Über Gegenstandstheorie
(az általa kiadott Untersuchungen zur Gegen
standstheorie u. Psychologie-ban, Leipzig 1904);
Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens (1906); Über die Stellung der Gegenstands
theorie im System der Wissenschaften (1907);
Gesammelte Abhandlungen (I—II., 1913).
Meinrad (eredetileg Meginrat), szent, szül.
Sülichgauban a VIII. sz. végén, megh. 861 jan. 21.
Állítólag rokonságban volt a Hohenzollernekkel.
835 körül remete volt a Finsterwaldban, ahol
rablók ölték meg. Ünnepe jan. 21.
M e i o p l i j l l i a (n«v.), a növényi rendellenessé
geknek amaz esetei, amikor a viráglevelek a
megszabott számnál kevesebbet mutatnak. Ez a
szabályellenesség a virág bármely tájára vonatkozhatik.
M e i o s i s , 1. Miózis.
I H e i o t a x i a (növ.), a virágrendellenességnek
az az esete, amikor a rendesen előforduló virágtájak valamelyike hiányzik, vagy pedig egy
ugyanazon virágtáj több örve helyett kevesebb
található.
Meiringen, község Bern svájci kantonban,
(i9io) 3175 lak., fafaragással és igen élénk turista
forgalommal. Tőszomszédságában a Dorf-, Alpés Mühlbach jelentékeny vízeséseket alkot.
Meis, sziget, 1. Gastel Rosso.
Meisel Farkas Alajos, zsidó teológus és hít8zónok,szül. Roth-Janowitzban (Csehország) 1815
júl. 16., megh. Budapesten 1867 nov. 30.1843-ban
rabbinak választották Stettinben, 1859. Pesten.
Itt ritka szónoki tehetsége és elragadó előadása
rajongó tisztelőket, az a körülmény pedig, hogy
a magyar viszonyokba nem tudta magát bele
élni, valamint a zsidó eskü dolgában tett nyi
latkozata sok ellenséget szerzett neki. Több szó
noklaton kívül megjelent tőle: Homilien über die
Sprüche der Váter (Stettin 1851, magy. ford.
Bauer Márkfi Lőrinc, Pest 1862), valamint két
középkori zsidó költőnek fordítása: Prinz und
Derwisch (u. o. 1847, 2. kiad. Pest 1860) és Der
Prüfstein (Budapest 1878). V. ö. Kayseríing M.,
Dr. W. A. M., ein Lebens- u. Zeitbild (Leipz. Í891).
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Meisermann Ignác, kat. egyházi író, szül. Nyergesujfalun 1835 okt. 11., megh. 1901. Bátorkeszin. Pappá szentelték 1858 okt. 21. 1869 óta
plébános volt Bátorkeszin. Önálló munkái: Jézus
az én kívánságom (1872); Mentsd meg lelkedet
(1872); Magyarország védasszonya (1874); Ba
kácskápolnai emlékkönyv (1877); Hit, remény,
szeretet; Dicsértessék a J. Kr. (1891); Uj leíki
manna (1892) stb. V. ö. Zelliger A., Egyh. írók
esarnoka.
Meisl, Kari, osztrák költő, szül. Laibachban
1775 jún. 30., megh. Bécsben 1853 okt. 8. mint
számtanácsos. A bécsi népszínmű legügyesebb
művelői közé tartozott. Különösen kupiéi voltak
igen népszerűek. Bohózatai közül a legismerteb
bek voltak: Die schwarze Prau; Das Gespenst
auf der Bastei; Othellerl, der Mohr von Wien;
Die Fee aus Frankreich; Der Kirchtag in Petersdorf.
M t e i s u e r , latin növénynóv után Meisner Kari
Friedrich baseli tanár (1800—1874) neve, aki a
Polygoneae, Proteaceae, Thymeleaceae, Lauraceae, Convolvulaceae, Bricaceae növénycsaládo
kat ismertette, megírta a Monographiae generis
Polygoni prodromust (Genéve 1826) és a Plantarum vascularium genera-t (Leipzig 1836—43).
Meissen, az ugyanily nevű járás szókhelye
Drezda szász kerületi kapitányságbau, (1910) 33,884
lakossal, a szász királyi porcellángyárral (meis
seni porcellán, 1. Agyagipar) és virágzó keramit
ipar egyéb ágaival, továbbá vasöntéssel, gépgyár
tással, Szászország legnagyobb jutafonójával és
szövőjével, bot-, dohány-, varrógép-, sörgyártás
sal és elefántcsontfaragással, gazdag agyag-,
gránit- és porfirbányával; régi erődítményeinek
romjaival; székesegyházzal, Szt. Afra-templommal. Az Albrechtsburgban, egy késő gót ízlésben
épített kastélyban, amelyet 1471. Vesztfáliai Ar
nold kezdett építeni ós II. György János választó
restauráltatott, 1710. a szász királyi porcellángyárat helyezték el; midőn ezt 1863. átvitték
a Triebisch-völgybe, ismét helyreállították és bel
sejét falfestményekkel díszítették. Az Albrechtsburg mellett van a gót székesegyház, amely eus
I. Ottó császár által épített templom helyén áll;
ennek egyik kápolnájában látható Harcias Fri
gyesnek ós néhány más szász hercegnek sírem
léke. A még most is fennálló Fürstenschule tanít
ványai voltak Gellert ós Lessing. A várost 1892
óta Böttgernek (1. o.), a meisseni porcellán felta
lálójának emléke díszíti. Az I. Henriktől 930. ala
pított M. vára körül keletkezett M. városa, amely
a huszita háborúkban sokat szenvedett. 1447-ben
teljesen leégett, 1632. elfoglalták a császáriak,
1637. pedig a svédek, akik részben lerombolták.
M. őrgrófság egyike volt azoknak, amelyeket
965.1. Ottó császár Gero szorb fejedelem orszá
gából alakított. Első őrgróf ja Wigbert volt. Utód
jainak egyike, I. Ekkehard, határait az Elbén túlra
terjesztette ki. A lengyelek több ízben Intéztek
támadást M. ellen; e támadásoknak 1018. a bautzeni béke vetett véget. IV. Henrik 1089 körül az
őrgrófságot I. Henrik eilenbnrgi grófnak adta
hűbérül, akinek fia, II. Henrik gyermektelenül
halt el; ekkor az őrgrófság Wettini Konrádra
és később a szász hercegekre szállt.
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M. püspökségét 968.1. Ottó alapította és udvari
káplánjára, Burkhardra bizta. Ennek utódja, Volkold, megszerezte Wurzen városát ós a püspökség
nemsokára a cseh határtól a Zwickauer Muldeig
ós a Fekete-Elsterig terjedt. Leghíresebb püspöke
volt Benno. 1587 után, midőn Haugwitz János
püspök maga is protestánssá lett, a püspökség
birtokai a szász választók tulajdonába mentek át.
Meissen, Heinrich von, mesterdalnok, lásd
Frauenloo.
Meisseni fehér, 1. Griffith-fehér.
Meisseni porcellán, 1. Agyagipar (története).
Meissner Pál Traugott, kémikus, szül. Medgyesen 1778 márc. 23., megh. Neuwaldeggenben 1864
jül. 9. Tanulmányai végeztével Németországban,
majd Brassóban és Pesten volt gyógyszerész,
1815. Bécsbe költözött, ahol kezdetben adjunktus,
később pedig a technikai kémia tanára lett az
éppen akkor alapított politechnikumon. Főbb
munkái: Vorschlage zur Verbesserung pharmaceutischer Operationen (Wien 1814); Die Aráometrie in ihrer Anwend. auf Chemie und Teehnik
(u. o. 1816); Handbuch d. allgemeinen u. technischen Chemie (u. o. 1813—33, 5 köt.); Die Heizung mit erwármter Luft (u. o. 1821).
Meissner, 1. Alfréd von, német költő, szül. Teplitzben 1822 okt. 15., megh. Bregenzben 1885 máj.
29. Lírikus, dráma- és regényíró volt. Mint az ifjú
Németország költőinek egyike, lírája szónokias,
bár lendületes; drámáival: Das Weib des Úrias
(1850); Reginaid Armstrong (1853) nem érteinagy
sikereket; regényei azonban, melyek egy részét
Franz Hedrich-hol (megh. 1895.) együtt irta, na
gyon elterjedtek: Die Sansara (1858); Schwarzgelb (1860); Zwischen Fürst und Volk (1861);
Bábel (1867). Hedrich M. halála után több művét
magának vindikálta s a szerzőség kérdése kétes.
Egyéb munkái: Gesammelte Schriften (18 köt.
Berlin 1871); Geschichte meines Lebens (2 köt.
Teschen 1884); Dichtungen (4 köt. u. o. 1879—
188-í); Heinrich Heine. Erinnercuigen (Hamburg
1856). Magyarul megjelent: Schwarzgel'o (Pest
1865). V. ö. F. Wehl, A. M., Erinnerungen (Leipzig 1892); F. Hedrich, A. M. und Franz Hedrich
(Berlin 1889) és R. Byr, Die Antwort A. M.-s
(München 1889).
2. M., August Gottlieb, német iró, M. 1. nagy
atyja, szül. Bautzenben 1753 nov. 3., megh. Fuldában 1807 febr. 18. 1785-ben a széptudományok
tanára lett Prágában, 1805. a főiskolák igazg. Fuldában. Müvei Wieland grecizáló ós frivol müvei
nek hatása alatt keletkeztek. Főbb munkái: Alcibiados (1781—88); Bianca Capello (1785) ós Epaminondas (1798) c. regényei, továbbá novellisz
tikus rajzai: Skizzen (1778—06). Összes müveit
kiadta Kuffner (Wien 1813—16, 36 köt.). V. ö.
Fürst, A. G. M. (Stuttgart 1894).
3. M-, Georg, német flziológus, szül. Han
noverben 1829 nov. 19., megh. Göttingenbeu 1905
márc. 30. 1855-ben az anatómia és fiziológia ta
nára lett Baselban, 1858. Freiburgban és 1860.
Göttingenben. 1901-ben nyugalomba vonult. M.
vizsgálatokat végzett az idegvégződésekről az
emberi bőrben és 1852. Wagnerrel felfedezte a
tapintó szervet. Többi dolgozatai is mind a iizioiógia körébe tartoznak. Nevezetesebb munkái:

Mej

Beitrago zur Anatomie und Physiologie der Haut
(Leipzig 1853); Untersuchung Uber den Sauerstofl'
(Hannover 1863); Untersuchung über die elektrische Ozonerzeugung (1871).
Meissner-Wagner-féle tapintótestek, 1. Bőr.
Meissonier (ejtsd: mészoayé), J ean Louis Ernest,
francia festő, szül. Lyonban 1815 febr. ül., megh.
Parisban 1891 jan. 31. Cognietnak volt tanítvá
nya. Eleinte illusztrációk rajzolásával foglalkozott,
de már 1834 óta gondosan kidolgozott, kis méretű
genreképekkel lépett föl és aratott fokozódó sike
reket. Képeinek tárgyait nagyrészt XIV. és XV.
Lajos korából merítette, mig művészeti szempont
ból a hollandi genrefestők hatása alatt állott.
Azok finom festőisógét francia szellemmel, elegan
ciával egyesítette és így korának legünnepeltebb
festői közé tartozott, kinek műveit hallatlan árak
kal fizették. Utóbb III. Napóleon császár megbízá
sából jeleneteket fostett az olaszországi hadjárat
ból, melyen maga is rósztvett ós néhány képe,
köztük a leghíresebbek, I. Napóleon korát örökíti
mog.ámbár ereje nyomatékos történeti ábrázolásra
nem volt elég. Nevezetes müvei: Hollandi polgár
meglátogatja a polgármestert (1834); Sakkozók
Holbein idejében (1835); Szerzetes a betegágynál
(1838); Az angol doktor, Az olvasó (1840); A filo
zófus; Lovasok pihenője; Festő műtermében
(Í843); Az őrszem (1874); A képkedvelő; Olvasás
Diderot-nál (1867); A kártyázás következményei
(1865); Desaix tábornok a rajnai hadseregnél; III.
Napóleon Solferinónál (1864); I. Napóleon a friedlandi ütközetben (1875); A kuglizok (1878); A
hazatérő postiilon(1889); Napóleon visszavonulása
1814-ben; 1806 október 14-ike (1891). Rézkarco
kat ás litográfiákat is készített. V. ö. Claretie
(Paris 1881), Larroumet (u. o. 1893), Gréard
(u. o. 1896), Formentin (u. o. 1901), Rvhrand
(New York 1899) monográfiáit.
3Ieistersiug'er, 1. Mesterdalnokok.
Meiszam, folyó, 1. Menam.
Meit, Gonrad, német szobrász, szül. Wormsbaa, a XVI. sz.-ban élt. Osztrák Margit, német
alföldi helytartó megbízásából elkészítette a
hercogaszonynak, Filibert savoyai hercegnek és
Bourbon Margitnak a broui Saint Nieotasde Tolentin templomban levő síremlékeit (1626—1632).
Ezek, valamint M.-nek német gyűjteményekben
levő kisplasztikái müvei a XVI. sz.-i német szobrá
szat legjelesebb alkotásai közé tartoznak.
Meitzen, August, német statisztikus és nemzet
gazda, szül. Boroszlóban 1822 dec. 16., megh.
Berlinben 1910 jan. 19.1875-ben rendkívüli, 1892.
tiszteletbeli tanár lett a berlini egyetemen. Főleg
agrárkérdésekkel foglalkozott. Főbb munkái; Der
Boden und die landwirtschaftlichen Verhaltnisso
des preussischen Staates (Berlin 1868—73, 4 köt.
térképpel, 5. és> 6. köt. 1895—1901); Die internationále land- und forstwirtschaftliche Statistik
(u. o. 1873); Geschichte, Theorie und Teehnik der
Statistik (u. o. 1886, 2. kiad. Strassburg 1903);
Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen
und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und
Slawen (u. o. 1896, 3. köt. térképpel).
Meium, sziget, 1. Ferim.
Mej (Mey), Lev Alekszandrovics, orosz költő,
szül. 1822 febr. 25. (13.) Moszkvában, megh. 186"
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máj. 28. (16.) Szt.-Pétervárott. Irt költeményeket,
drámákat és igen sokat fordított. Legsikerültebb
drámája a Carskaja nevősta (A cár menyasszonya
1849). Összes művei életrajzával (Bykovtól) meg
jelentek a Niva mellékleteként (Szt.-Pétervár
1911).
Meja (ó-szláv), 1. Mega.
Mejdan (arab), tulajdonképen futópálya, lefut
tató tér (Konstantinápolyban a régi Hippodromos,
törökül At-mejdán) ; tov. általában nagy köztér.
Mejdan-Pek, 1. Maidanpek.
Mejer, Ottó Georg Alexander, prot. egyház
jogász, szül. Zellerfélden 1818 máj. 27., megh.
Hannoverben 1892 dec. 24.1874-ben az egyházjog
tanára Göttingenben; 1885. a hannoveri országos
tanács elnöke. Főbb munkái: Institutionen des
gemeinen deutschen Kirchenrechts (Göttingen
1845; 3. kiad. Lehrbueh des deutschen Kirchen
rechts címen 1869. jelent meg); Die Grundlagen
des lutherischenKirchenregiments (Rostock 1864);
Binleitung in das deutsehe Staatsrecht (u. o. 1861;
2. kiadás 1884); Zur Geschichte der rőmischdeutschen Frage (Rostock 1871—74, 1885).
Mejico (ejtsd: méhiko) a. m. Mexikó (1. o.).
Mejillones (ejtsd: mehillonesz), kikötőváros Antofagasta chilei tartományban, a Nagy- óceán M.-i
öble mellett. A Morro de M. (807 m.) guano-tolepeit értékesítik, kénbányászata és eziistkivitele
is vati.

Mejillones-guano, Chile és Bolivia partjain
nagy mennyiségben előforduló, szuperfoszfátnak
kiválóan alkalmas guanó (1. o.).
Mejit, kis sziget a. Marshall-szigetek Ratakcsoportjában, a Csendes-óceánban.
Mejonit (ásv.), 1. Szkapolit.
Mekari, néger törzs, 1. Mákari.
Mekényes. nagyk. Baranya vmegye hegyháti
j.-ban, (i9io) 1230 német és magyar lak., posta
ügynökség, u. p. Lengyel.
Mekerif, El, város Núbiában, 1. Berber, 2.
Me-kha, az Iravadi forrásfolyója.
Mekhong (Mekiang), folyó, 1. Mekong.
Mekinez (Mequinez,Miknasz),vtoos, Marokkó
ban, a Bu-Fekran völgyében, (1911) 56,000 lak.,
egyenes és szóles utcákkal, számos kerttel ós olaj
fául tetvónyekkel; düledező körfalakkal; MarlajIszmaelről elnevezett mecsettel, amely a ma
rokkói szultánok temetkező helye volt. A szultá
nok időnkónt ide teszik át székhelyüket. A palota
1634-ből való és Marokkóban egyike a legszeb
beknek; itt voltak állítólag elhelyezve a szul
tánok kincsei is, amelyeket némelyek 2 milliárd
frankra becsültek.
Mekinjar, adók. Lika-Krbava vmegye udbinai
j.-ban, (1910) 1058 szerb lak., 11. p. és u. t. Udbina.
Mekka (Mákká, Om-el-Kora, a. m. a városok
anyja, el-Moserefe a. m. a nemes, Belad-alAmein a. m. a hivők hazája), Hodzsász arab tar
tomány fővárosa, a mohammedánus világ leg
szentebb helye és Mohammed szülővárosa, a Damaszkns-Mekka-Medina vasút mellett, közel 100
kilométernyire a Vörös-tenger partján épült
Dzsiddától, kopár hegyek közt, keskeny völgyben,
50—60,000 lak., akik nagyobbára az ide ván
dorló zarándokok ellátásából élnek. A város kül
seje századokon át keveset változott, öt útvonal
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találkozópontja; utcái szélesebbek a rendes keleti
utcáknál, de nincsenek kövezve; házai kőből
épültek, többnyire háromemeletesek s főképen a
zarándokok elszállásolására épültek. A zarán
dokok főcélja a nagymecset, Beit-Allah (Isten
háza) és a Medzsid-el-Karam (a szent mecset),
nagy udvarral, oszlopcsarnokkal, 152 kupolával,
7 minarettel, 19 kapuval. A közepén van a mohammedánok szent köve, a Kaaba. Nevezetes
még Hágár és Iszmaól sírja, a keserüvizet ontó,
gyógyerejünek tartott Jemzen-kút. Édes vizzel a
várost Harun khalifa ideje óta az a vízvezeték
látja el, melyet a hegységből 50 km.-nyi távol
ságból vezettek be. A körfalakon és egy kis erős
ségen kívül a város védelmére szolgál a völgy
K-i részében egy magaslaton épített, vastag fa
lakkal és tornyokkal ellátott citadella. A zarán
dokok száma, akik egy-egy évben M.-ban meg
fordulnak, különböző; régebben megközelítette
a 200,000-et, de most is 100,000 körül van. M.
a mohammedánus vallástudománynak is közép
pontja és a teológiai tekintélyek száma nagy;
élükön a seik-al-ulema áll. Mohammed idejében
a városban a legtekintélyesebb a Koreis-törzs
volt, amelyhez maga a próféta js tartozott. B
törzsnek utódai máig is élnek a városban. A vá
ros közigazgatásának ólén a serif áll, de hatal
mát a kormányzó pasa korlátozza. A XIV. sz.-ban
M. a török szultánok hatalmába jutott, akik ma
gukhoz ragadták a nagyserif kinevezésének jo
gát is. 1803-ban a vahabiták M.-t is elfoglalták,
de Mehemed Ali egyiptomi pasa 1813. uralmuk
nak véget vetett. 1840-ben Hedzsász újra a
porta közvetetten hatalmába került. M.-ba csak
az iszlám hivői juthatnak be. Néhány európainak
mindamellett sikerült mohammedán álarc alatt
bejutnia a városba ; ezek elseje a XVI. sz.-ban
az olasz Barthema; követői Domingo Badiah y
Lebiah (1807), Seetzon (1809), Burckhardt (1811),
Roches (1842), Burton (1852), Maltzan (1860) és
Snouk-Hurgronje (1885). V. ö. Burton, Personal
narrative of a pilgrimage to Bl Medina and Mecca
(London 1879); Maltzan, Wallf ahrt nach M. (Leipzig 1865); Gervais Üourtellemont, Mon voyage
á la Mecque (Paris 1896); Hess, Die goograph.
Lage Mekkas (Fribourg 1900).
Mekkabalzsam (n»v.), 1. Commiphora ós Bal
samum.
Mekkai szennalevél (niw.), 1. Solenostemma.
Mekka-vasút, 1. Hedzsász-vasút.
Meklenburg, 1. Mecklenburg.
Mekone, 1. Szikion.
Mekong (Meikong, Mekhong, Mekiang, Kam
bodzsafolyó), kb. 4500 km. hosszú folyó HátsóIndiában.'Tibetben ored 2 forrásfolyóból, amelyek
Kiamdonál egyesülnek. Átfolyik Jün-nan kinai
tartományon, ahol Lan-can-kiangnak novezik,
majd Sziámon, francia Kambodzsán, Alsó-Kokinkinán és a dél-kinai tengerbe ömlik. A M. is,
mint a Nílus, periódusosán árad (10 m.-t), amikor
a tibeti hegyekben a hó elolvad, s ekkor rette
netes vízmennyiséget hoz magával. Az É. sz.
11° 50' alatt 3 ágra oszlik, amelyek közül két főág
számos ágra szakadozva D.-K.-i irányban folyik
a tengerbe, a harmadik pedig, az Udong, É.-Ny.-i
irányt vesz föl, s a nagy Talo-szap nevű tóvá
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szélesül. 1896jan. Anglia s Franciaország abban
Mélabú, 1. Bú.
állapodtak meg, hogy M. legyen a francia gyar
M e l a e n a (gör.-lat), eredetileg minden meg
matok Katára Ny.-on Kínáig, az angolok meg betegedés, melynél a hányadokban, vagy a vér
vonják vissza csapataikat a M.-tól K-re elterülő ben, vagy mindakettőben egyszerre alvadt vér
vidékekről. V. ö. Garnier, Voyage d'exploration darabok vannak. Jelenleg csak a M. neonatoruen Indo-Chine (Paris 1873, I. köt. VI—XVIII. mot (apoplexia intestinalis neonatorum) értik
fej.); W. H. Smith, Notes of a iourney on the alatta, amely csecsemömegbetegedésnél a hánya
upper M. (London 1895); Simon, Le Vay és Pi, dokban és székben levő vér a szüléssel kapcsola
Atlas du Hant M. (Saigon 1896); Maneran és tos keringési zavarok, fekólyesedő folyamatok,
Leblévec, Atlas du Hant M. (Paris 1900—1902). vagy vérzékenység következtében került a bél
Mekonin (opianyl), az ópiumban kis mennyi- rendszerbe.
8égben(0'30/o)talál!'i'at.ívegyüIetKépleteC10HI004.
Melafir (melaphyr), fekete porfir, idősebb porSzíntelen batoldalú prizmákban kristályosodik, flros kőzet, lényeges elegyrészei: plagioklász,
amelyek hideg vízben igen nehezen oldódnak, de piroxén és olivin. Friss állapotban fekete, csoko
alkohol, éter, benzin v. kloroform könnyen old ládébarna v. vereses, mállottan zöld v. vörös.
ják, íze eleinte keserű, azután csípős; op. 102'5°. Járulékos elegyrészei a rombos piroxének és a
Keletkezik az opiansav redukciójakor. Salétrom magnetit. Szövete hol típusos porflios, hol tömött
sav behatására nitro-M., CujHgtNO.^O,,, a klór, és a bazaltokéhoz hasonló. Igen gyakran mandulabróm vagy a jód behatására pedig klór-, bróm-, köves (1. Fészek, 3.) v. salakos-, hólyagoslikacsos.
illetve jód-M. képződik belőle.
Többnyire telepeket, teléreket és kúpokat alkot;
Mekonium, 1. a. m. ópium (1. o.); — 2. magzat gyakran konglomerátok és tufák kisérik. Erupszurok (1. o.).
ciója főkép a karbon-, diasz- ós triász-szisztémák
Mekonsav, ópiumsav. A Papaver sonmiferam ban történt. Hazánkban az Alacsony-Tátrában
megszáradt tejnedvében (ópium) előforduló két (Virágvölgy, Maluzsina) és a Kis-Kárpátokban
bázisú hároniértékű sav; képlete C,H407, 3H,0. fordul elő. Nagyobb tömegekben található Szilé
A M. vízzel sokáig főzve komeixsavra C6H405 és ziában, Türingiában, Szászországban és a Laké
széndioxidra bomlik. A M. színtelen, hideg víz Superior vidékén Észak-Amerikában. Idetartozik
ben és éterben kevéssé, forró vízben és alkohol a palatinit és a tholeiit is.
ban jobban oldódó táblás kristályokat alkot. Ol
Melakonit, 1. Feketerézérc és Réz oxidjaidata ferri-sóktól vérvörös szinüvé válik.
iHelaleuca L. (növ.), a Myrtaceae (MirtusMekran (Makrán), Belndzsisztán Ny.-i része. félék) család gónusza; 100 faja Ausztráliában
Kopár felülete a parton sík, befelé lépcsőzetesen honos, de a M. leucodendron L. el van terjedve
emelkedik. Az éghajlat forró és egészsógtelon. Új-Kaledonián, Ausztráliától É.-ra a szigeteken
A 83,000 km* területen mintegy iOO.OÓO lak. egész Hátsó-Indiáig is. Fák v. cserjók. Viráguk
magános v. fűzérben áll, számos porzója 5, egy
1860 óta jó része Perzsiához tartozik.
Mekrií v. merkit. Egy a magyarok Megyer mástól különálló falkába csoportosul, melyek
(1. o.) nemzetségével kapcsolatba hozott aítáj- szembenállanak a szirmokkal. Legnevezetesebb a
vidéki mongol-tatár törzs, mely csak hosszas M. leucadendron L. és két változata: a var. Cajeellenállás után került Dzsengiz khán uralma alá. puti (Roxb.), a kajeput- (cajeput-) fa és a var.
Utóbb felbomlott, egyes töredékei különböző tatár minor (Sm.). Fehérkórgü fák. Minden részük, de
különösen a termésük és levelük fűszeres illatú,
népek (mint pl. a baskírok) nemzetségei lettek.
Mekteb, mohammedán iskola, hol a gyermeke ízük összehúzó. Füstölőnek, de különösen orvos
ket rendszerint csupán a koránra s a vallás ele ságnak használatosak. Termésükkel (ballong) kü
meire oktatják. M.-i-harbije, katonai iskola; M. -i- lönösen a gyomrot gyógyítják. Levelükből erős
tibbije, orvosi iskola; M.-i-lmkuk, jogi iskola, stb. illatú, zöldessárga illanó olajat desztillálnak, ez
Mektubdzsi (arab-török, a melctub a. m. levél, az oleum cajepuii vagy eajuputi, kajeputolaf,
írás, szótól) néven tulajdonképen a levelezés ve mely rövid ideig ható szer reumatizmus, bénu
zetőjét értik 8 kezdetben a nagyvezér v. afőmufti lás, fogfájás és görcs ellen; vizelethajtó, iz
egyik magasabb rangú hivatalnoka volt, ki a le zasztó ; elűzi a molyokat is. Európában is hasz
velezéseket vezette. Most minden minisztérium nálatos. Olajáért a Molukki-szigeteken ültetik.
nak és vilajetnek van M.-ja (főtitkár); a M. Háncsával a hajót tatarozzák (eltömik). Több
cserjés faj igen alkalmas tengerparti homokbuc
effendi hivatalát M- kalemi-nék hívják.
Mekuije (Donje Mekusje), adók. Zágráb vm. kák megkötésére.
Melampodidák, 1. Melampus.
károlyvárosi (karlovaci) j.-ban, (íoio) 1229 horvát
Melasnpsora Castagne (HŐT.), a Rozsdagom
lak.; u. p. Reeica, u. t. Károlyváros (Karlovao).
JWel (lat.) a. m. méz. M. aeris, mézharmat; M. bák génusza, melynek mintegy 30faja közül egye
depuratum, tisztított méz; M. rosatum, rózsa sek hasznos növényeinken élősködnek. Különösen
a fűzeken, a nyárfán 03 a kutyatejféléken élnek,
méz.
Méla, Pomponius, római földrajzíró, a hispá azok levelén vöröses, barna, majd fekete foltokat
niai Tingentera volt hazája. Kr. u. 4?, körül «de idézve elő.
chorographia» címen jó forrásokból összeállított
M e l a m p s o r e l l a Schröter (Mv.), a Rozsda
földrajzot írt 3 könyvben. Afrika-parti hajózás gombák génusza. Fajai közül különösen nevezetes
ból indul ki s tömör stílusban, de kimerítő meg a M. caryophyttaceartim, melynek aecidiuma a
jegyzésekkel és népszokások leírásával tarkítva jegenyefenyő jól ismert bábaseprőjét (1. o.) idézi
•előadja az akkor ismert világ orszáa-ait. Kiadta elő, míg teleütospórái a szegfűfélék családjának
Parthey (Berlin 1867) és Fríck (Leipzig 1880).
néhány fiiján (Cerastium, Stellaria) fejlődnek ki.

Melampus

— 570 —

Melampus (a. m. feketelábú), a görög mítosz
ban híres jós, kinek csecsemő korában a kígyók
nyalták ki a fülét s ezért megértette az állatok
beszédét. Midőn testvére, Bias, Neleus leányát,
Perót nőül kérte, azt tűzték ki neki feltételül, hogy
Phylakos marháit hozza el nászajándékul. Lí. el
akarta ezeket rabolni, de elfogták és börtönbe zár
ták. A fagerendában rágcsáló szúhad zsibongása
elárulta neki, hogy az épület csakhamar bedől;
ezt megizente Phylakosnak s midőn ez börtöné
ből kihozatta, az tényleg összeomlott. Jóstehetsé
géről így meggyőződve, Phylakos odaígéri neki
marháit, ha Iphiklos fiának impotenciáját meg
gyógyítja és családjának kihalását megakadá
lyozza. Egy saskeselyű elárulja M.-nak, hogy a
bajt ijedelem idézte elő; Phylakos u. i. egy alka
lommal bakkecskét herélt s véres késével fenye
gette meg fiát; egy fába szúrt késnek a rozsdája
meggyógyíthatja Iphiklost. A gyógyulás után M.
megkapta a marhákat és megszerezte Bias szá
mára Perót. Később Argosban meggyógyította
Proitos királynak eszelős leányait s egyiküket,
Iphianassát nőül kapta, szintúgy apósa birtoká
nak jó részét, melyet Biasszal megosztott. M. lett
őse a Melam-podidák jóstehetségü családjának;
a hagyomány szerint ő hozta be Argosba D ionysos
tiszteletét.

Melanézia

meg. 1521-ben adta ki Loci Communes Rerura
Theologicarum e. müvét, mely az első nagy protes
táns munka a dogmatikai teológia területén s
mely a szerző életében több mint 50 kiadásban
jelent meg. Az ágostai hitvallás készítésében
(1530) rendkívül fontos szolgálatot tett a protes
tantizmus ügyének. 1541. Wormsba ós csakha
mar ezután Regensburgba ment, hogy az ottani
értekezleteken védje a protestantizmus érdekeit,
de míg engesztelókenysége kárba ment a pápai
követnél, saját pártját is maga ellen ingerelte
engedményeivel. Luther halála után még inkább
elvesztette a lutheránusok bizalmát úgy a római
katolikusoknak a békesség kedvéért tett enged
ményeivel, mint az úrvacsorai tanban a kálvini
irányhoz való közeledésével (1. Füippisták). Mint
tanárt nagyon becsülte kora, úgy hogy Európa
minden részéből özönlöttek hozzá a hallgatók,
s kivívta a praeceptor Germaniae nevet. írt egy
görög és egy latin grammatikát kommentárokat
adott ki több klasszikus íróról, a Septuagintáról,
bibliai könyvekről; irt hittani és erkölcsi irányú
müveket; szerkesztett hivatalos okmányokat, nyi
latkozatokat, értekezéseket, válasziratokat; rend
kívül széleskörű levelezést ^folytatott barátaival
és kora vezérembereivel. Összes műveit Bretschneider adta ki CorpusReformátorumclmü nagy
munkájában (28 köt., 1834-60). Munkáiból ma
Melampygos, («f ekete ülepü»), Herakles mellék gyarul megjelent: Apológia azaz az ágostai hit
neve, 1. Ker kapok.
vallás védelme (ford. Mayer Endre, Budapest
Melainpyrin v. melampyrit, 1. Dulcit.
1900); Melanchton beszéde Luther koporsója fe
Melampyruin L., csormolya (növ.), a Scro- lett (ford. Paulik János, Nagybánya 1907). Ha
phulariaceae (Tátogatok) család génusza; 25 faja lálának háromszázados évfordulóját nagy ünne
közül a legtöbb európai, 3 Japánban. Levelük pélyességek közt ülte meg a protestáns Német
keskeny, átellenes. Viráguk levélhónalji v. fű ország s hazánkban is több evangélikus egyház,
zérben áll, csészéje csöves, 5-fogú, pártája sárga jelesen a budapesti is.
vagy ibolyaszínű. Murvalevelük nagy, gyakran
hosszú fogai vannak, színes. Porzó 4. Tokjuk Irodalom. M. életét megírta barátja Cameraiius 1566..
hegyes. Egyéves, félig élősködő, alacsonyabb Továbbá Matthes, Phil. M. Bein Leien und Wirken aus
Quellén dargestellt, Altenburg 1841; Plank, Praecep
mezei, erdei v. vetésbeli füvek. Magvuk fekete, a den
Gennaniae, Nördlingen 1866; Schmidt, Lében und ausbúzaszemhez hasonló. Másodrangú takarmány. tor
gewahlte Sehriften der Vater etc. der lutherisehen Kirche
A búzával összeőröltetvén, a kenyér fekete, sza című gyűjteményében, Elberfeld 1861; Haberern Jonp.tbán,
lonnás lesz tőlo (csormolyás v. csormos v. cser- Melanchton Pilep, Pest 1860; Nisard Dezső, Tanulmányok a
renaíssance és reformáció korából, Budapest 1875; Hartmeles kenyér).Nálunk gyakrabban előforduló faj: felder,
Ph. M., PraGceptor Germaniae, Mon. Paedagogica, VII.
M. cristatum L. (tarajos csormolya), M. arvense 1889 ; Herrlinger, Die Theologie M.-s, 1879; Dorner, GeL. (mezei csormolya, fekete búza, parlagi cser schiclite der protestantischen Theologie, 1867; Ellinge:\ Ph.
M., Berlin 1902; SchSfer, M.-s Lében, GUterloh 1894;
mely, rókafarkfü), M- barbatum W. et K. (sza Beyschlag,
M. und sein Antheil an der deutschen Eeforkállas csormolya), M. nemorosum stb.
mation, Freiburg 1897; Cohrs, Phiüpp M., Deutschiands
Lehrer, Halle 1897; Krüger, Philipp M, Halle 190ór
Melanaemia (gör., feketevérüség), fekete
Melander, Péter, hadvezér, 1. Holzappel.
festék (melanin) megjelenése a vérben, amely a
Meliimlryum Roehl, mécsvirág (növ.), a Canémely betegségben (súlyos maláriánál, káliumklorát, arzénhidrogén stb. mérgezésnél) nagy tö ryophyllaceae (Szegfüfélók) család génusza; 60
megben széteső vörösvértestek vérfestékéből ke faja elszórtan az egész Földön. 1—2 éves v. évelő
letkezik. Néha a hajszálerek eldugaszolása révén füvek. Viráguk csészéje 10—20 bordájú, kissé
emboliát okoz. A 11.-ban szenvedők vére barnás felfúvódott, szirma kóthasábú és kis nyelvalakú
képlete van. Tokjuk 1 üregű, 2-szer annyi foggal
színű.
nyílik, mint ahány a bibe. Mezőn, hegyvidéki er
Melancholta (gör.), 1. Búskomorság.
Melanchton (líleíanchthon, Melanthon), Phi- dőkben gyakori a M. album (Mill.) Garcke
lipp, Luther munkatársa a reformációban, szül. (Lydmis vespertina Sibth., fehér v. kétlakú
Brettenben(Pfalz) 1497 febr. 16., mh. Wittenberg mé'csvirág), virága kétlakú. Ugyancsak kétlakú a
ben 1560 ápr. 19. Neve eredetileg Schwarzerd volt halványpiros virágú M. rubruin (Wgl.) Garcke,
s ennek görög fordítása a M. Tanult Heidelberg- szép gyapjas szőrű növény hegyvidéki sziklás,,
ben és Tübingenben, hol már 1514. előadáso cserjós domblejtőkön.
kat tartott az aristotelesi bölcselet és a klasszi
Melanémia, 1. Melanaemia.
kusok köréből. 1518-ban a görög nyelv ós iroda
Melanézia, a Csendes-Oceánban fekvő Ujlom tanára lett Wittenbergben. Itt csakhamar Guinea, Bismarck, Salamon-szigetek és Új-HobLutherhez csatlakozott, akivel 1519. ismerkedett ridák gyűjtőneve. L. még Óceánia.

