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R
Racine (ejtsd: raszin),l. Jeande, francia drámaíró,
szil]. La Ferté-Milonban (Aisne) 1639 dec. 21., megh.
Parisban 1699 ápr. 26. Korán árvaságra jutva,
a jansenisták vezetése alatt álló Port-Royalban
nevelkedett s főleg a görög nyelvben és irodalom
ban nagy jártasságra tett szert. Tanulmányait a
párisi Collége Harcourtban fejezte be s kizárólag
az irodalomnak ólt. Néhány XIV. Lajos dicsőíté
sére írt ódájáért évjáradékot kapott és sikerével
magára vonta Moliére és Boileau érdeklődését.
A színpad számára is kezdett irogatni, eleinte Corneille hatása alatt, amiről La Thóbaide (1664) és
Alexandre (1665) c. tragédiái tanúskodnak. Azon
ban Andromaque (1667) c. darabjában már egé
szen a maga lábán jár. A szenvedélyek benső
ellenmondásának s küzdelmeinek rajzát, mely
R.-ra_ annyira jellemző, már e műben is megtalál
juk. Éles megfigyelőképesség, gyengéd érzelmes
ség, mélyen járó lélekelemzés által tűnnek ki tra
gikus remekművei : Britannicus (1669); Bérénice
(1670); Bajazet (1672); Mithridate (1673); Iphigénie (1674) és Phédre (1677), melyeket nagy lelke
sedéssel fogadott a korabeli színházlátogató kö
zönség. De közben irigyei sem maradtak tétlen
s intrikákkal annyira elkeserítették a költőt, hogy
legutóbb említett tragédiájának bemutatása után,
költői tehetsége teljes erejében, szakított a szín
házzal s hitbuzgó felesége, Catherine Románét ol
dalán, teljesen visszavonult, vallásos szemlélő
désben telt életet élt. Ily fenkölt hangulatban írta
Maintenon asszony kérésére bibliai tárgyú tragé
diáit : Bsther-t (1689) és Athalie-t (1691), mind
kettőt a st-cyri leánynevelőintézet növendékei ré
szére. R. egyéb müvei közül egyetlen szatirikus
vígjátéka: Les plaideurs (1668) és vallásos ódái
említhetők. R. a franciák legnagyobb tragikus
költője. Az asszonyi lelket és a szerelmet senki
sem ismerte olyan jól, senki sem elemezte oly
behatóan, mint ő. Nyelve előkelő, verselése minta
szerű, tragédiáinak szerkezete egyszerűségében is
megkapó. Összes müveinek legjobb kiadását Mesnardrendezte sajtó alá: Oeuvres complétes deR.
(Paris 1865—70, 8 köt.). Magyarul megjelent:
Andromache, ford. Zilahi Imre (Maros-Vásárhely
1866); Bajazet, ford. Paulay Ede (Budapest 1872);
Iphigénia, ford. u. a. (u. o. 1875); Phaedra, ford.
Farkas Albert (u. o. 1872), Ábrányi Emil (u. o.
é. n.) és Horváth Döme (u. o. 1893); Athalia, ford.
Gsiky Gergely (Temesvár 1876). V. ö. Louis Ra
cine, Mémoires sur la vie de J. R. (Lausanne 1747) ;
Larroumet, J. R. (Paris 1904); J. Lemattre, J.
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R. (u. o. 1908); Deltoar, Les ennemis de R. (u.o.
1896, 6. kiad.); Ganfield, Corneille and R. in England (London 1904); A. MarrOn-Forrestier.
Autour d'un R. ignoré (Paris 1911); Angyal D.,
R. (Budapesti Szemle 1878); Theisz Gy., R. ifjú
sága (Budapest 1889); Birkás G., R. és az újabb
francia kritika (Budapest VIII. ker. közs. főreál
iskola 1912—13. évi értesítője).
2. R., Louis de, francia költő, R. 1. második
fia, szül. Parisban 1692 nov. 6., megh. u. o.
1763 jan. 29. A papi pályára lépett s egykor hí
res tankölteményeiben a polgári és vallásos eré
nyeket dicsőítette. Ezek: De la gráce (1720) ós
La religion (1747). Előbbit lefordította Répássy
Sándor: Az egély (Eger 1869), utóbbit ketten is
lefordították magyarra, még pedig Szentgyörgyi
Gellért: Józan elmélkedés a religióról (Gyöngyös
1795) és Kovács János: A vallás (Komárom
1798).
R a c i n g - c a l e n d e r (ang., ejtsd: részing kelendr)
a. m. verseny-évkönyv, az a könyv, mely vala
mely esztendőben megtartott összes versenyek
eredményét tartalmazza.
R a c i n g l i k e (ang., ejtsd: részingiájk) a. m. ver
senyszerű ; olyan lóra mondják, melynek külse
jén látszik, hogy versenyzésre alkalmas. A R. ló
nem mindig szép és nem is mindig kifogástalan
alkatú ló.
Racinovci, adók. és pk. Szerem vm. zsupánjai
j.-ban, (1910) 1451 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.)
Racionális (a lat. ratio szótól) a. m. észszerű.
— R. a filozófiában, 1. Racionalizmus. — Vala
mely számot vagy függvényt R.-nak (végszerü)
akkor mondunk, ha mint két R. egész szám (1.
Egész mennyiség), illetőleg két R. egész függvény
(1. o.) hányadosa állitható elő. Minthogy a négy
alapművelet R. mennyiségekre megint R. menynyiségeket ad, e műveleteket R. műveleteknek ne
vezzük. — R. tört-függvény, 1. Függvény.
Racionalitási tartomány. Ha R,, R,, R8 . . .
R„ tetszőleges mennyiségek, akkor az ezekből
egész számú együtthatók segítségével alkotható
racionális kifejezések összességót JS.-nak nevez
zük; jele : R = (R„ R2 . . . Rn ).
Racionalizmus (a latin ratio-hól), a filozófiá
ban az az irányzat, mely az igazi ismeret forrását
a tiszta észben keresi, ellentótben azzal a felfogás
sal, mely minden tudást az érzékek (külső és
belső) benyomásaiból származtat. A R. gyökerei
a görög filozófiában keresendők, az elvi ellentét
később fejlődött ki, főleg Descartes óta; ő nála
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sem éles még, de azzal, hogy az igazság krité marmagasságuk 70—80 cm. között ingadozik;
riumát az ész tiszta ós határozott belátásában színük fehér, szürke vagy rőtfekete. A magyar
találja, továbbá a matematikai tudást minden R. szarvai hosszúak és dugóhúzószerüleg csava
tudás mintájának tekinti, megvetette az igazi rodottak, az oláh R.-éi pedig csigaalakuak. A
R.-nak mélyen nyugvó alapját. Határozottabban gyapjú 25—40 cm. hosszú, durva felszőrök és
különülnek el az irányok az ellenkező álláspont, valódi gyapjuszálak alkotják (cakoly gyapjú), a
az empirizmus, majd a szenzualizmus kifejtésé nyírósúly l1/,—3 kg. Igen kisigényű, edzett álla
vel. Tudományosan az angolok, Bacon, Hobbes tok. Évenként 40—80 1. tejet termelnek, melyből
és Locke állapítják meg az empirizmust; Locke 7—12 kg. túró készül. Hizóképességük kielégítő.
lelkünket üres laphoz hasonlítja, melyre a ta A gyapjúból durva szövetet és nemezt készíte
pasztalat írja föl betűit. Még következetesebb nek, a nyíratlan bőrt pedig bunda, suba, süveg
Berkeley és Hume, a franciáknál Condillac és előállítására használják.
a materialisták. Ezek kifejti]!:, hogy pusztán a
R a c k a r o c k (ang., a. m. sziklaszaggató), rob
külső érzékek útján kapunk minden tudást (szen bantó szer, melyet közvetlenül használat előtt
zualizmus), más tudás nincs is, az ú. n. értelmi klórsavas káli és nitrobenzol keverékéből állíta
tudás nem egyéb, mint az érzéki benyomások némi nak elő. Póként Észak-Amerikában használják.
átalakítása, kombinációja. A K.-t pedig legnyomóR a c k e t (ang., ejtsd: rekket), a lawn tennie
sabban fejti ki Leibniz, aki az érzéki tudást is ra játéknál (1. o.) használt labdaütő.
cionalizálja, mely homályos, zavaros módja az ér
(eítsd:racski), Franjo, horvát történetíró
telmi tudásnak. Ezek az ellentétek még világosabbá és Racki
régiségkutató, szül. Fuzinéban 1829 nov. 25.,
lesznek Kant filozófiájában, aki eleinte raciona megh.
1894 febr. 13.1851-ben a zenggi
lista, később ahhoz a nézethez jut el, hogy az ér püspökiZágrábban
papnevelő intézetben az egyházjog és
zékek s az értelem függetlenek egymástól, mind egyháztörténelem
tanára. 1857—60-ig a római
egyik külön tényező az ismeret alakításában,
káptalan kanonokja, 1866—1886-ig a dél
úgy hogy csak a kettő együtt alkot igazi tudást. ülir
szláv akadémia elnöke volt, amelynek Rad és
A szerepeket pedig olykép osztja meg, hogy az Starine
című kiadványaiban, valamint a Knijértelem adja a tudás formáját, az érzékiség a tu zevnik című
történelmi folyóiratban egész sereg
dás anyagát; anyag forma nélkül, forma anyag tanulmánya,
és dolgozata jelent meg
nélkül nem igazi ismeret. Kant óvatos megálla a délszlávok ismertetése
középkori történetére s a bogopodásai után újra föléled a R. Fichte, Schelling és milok és patarénok
vallási mozgalmára vonatko
Hegel filozófiájában, főleg az utóbbi szaporítja a
Kutatásainak eredményei a Documenta
maga filozófiájával azokat a merész kísérleteket, zólag.
históriáé chroaticae periodum antiquam illustranhogy látszólag tiszta észből, tiszta okoskodás út tia
(Zágráb 1877) című okmánytárban vannak
ján lehessen a mindenség rendszerét leszármaz összegyűjtve.
tatni. Virágzó korszakát éli a R. a XVIII. sz.-ban,
Ráckő, fénykő, kagylós törésű barnaszén, me
amikor kihatott az életbe, a műveltek világfel
fogása, söt az állami s társadalmi életben intéző lyet ékszernek dolgoznak fel; máskép szurkos
erő volt. Az élet elavult hagyományos formáival szénnek is mondják.
Raclavice, helység Kjelce volt orosz-lengyel
és visszaéléseivel szemben az észszerüségre való
hivatkozás a reformkorszak nagy jelszava volt; kormányzóság Miehov kerületében, hol 1794 ápr.
az emberek értelmét felvilágosítani, az észszerűt 4. Kosciuszko az oroszokat megverte. Most Len
és természetest jogaiba visszaiktatni volt a szá gyelországhoz tartozik.
zad nagy tendenciája. A francia forradalom a ha
Rácok, a szerbek régi, népies neve, mely a
gyományos fejlődés teljes elvetésével, az állami szerbiai Raska folyó mellett levő Ras várostól
és társadalmi rend észszerű alakításával a R. bé ered, honnét a Raska (Rascia, Rácország) kelet
lyegét hordja magán. A vallás terén ugyanakkor kezett, mint tartományi elnevezés. Raska nevét
a R. jelenti a csodáknak a vallásból való kiküszö 962. említik először, mint Tihomily Cseszláv ne
bölését és a vallásnak a tiszta észre és erkölcsre jének birtokát; később (1159 után) az első Nema
való alapítását. Ebben az értelemben Lessing és nyák is viselték s a magyar királyok ma is vise
Kant is racionalisták, a pozitív vallás formáinak lik Rascia királyának a címét. L. Szerbek.
értéke csökken és csak annak tulajdonítanak be
Racowitza-Schewitsch, Helene, német írónő,
cset, amit a vallásból tiszta észszel lehet bebizo 1. Dönniges, 2.
nyítani s ami a vallásból az erkölcsiséget szol
Rác pendely-háló, a vetőhálóhoz hasonló igen
gálja. Az ellenkező álláspont szupernaturalizmus. nagy kerek háló, amelyet nem vetnek, hanem
V. ö. erre vonatkozólag Staudlin, Gesch. des lassan kiterítve csónakról bocsátanak a vízbe.
Rationalismus (Göttingen 1826); Éückert, Der
Rács, egymással kötésben álló fa- vagy fémRationalismus (Leipzig 1859); Benn, History of rudakból készült, gyakran művésziesen díszített
rationalism in the 19. century (London 1906, védőszerkezet, melyet kertek vagy telkek beke
2 köt.).
rítésére, ablaknyílások elzárására alkalmaznak,
öntött vasból is készül, de ez célszerűtlen, mert
Racka (cikjuh), durva, kevertgyapjas, főképen kalapáccsal összetörhető. Újabban kovácsolt vas
tejükkel hasznos parlagi juhok, melyeket Er keretbe feszített sodronyháló-R.-okat is alkal
délyben és a Kárpátok hegyes vidékén, továbbá maznak. Célszerű, ha a R.-rudak függőlegesen
az Alföldön is tenyésztenek. Több R.-fajta, ille állnak, mert, főleg kerítéseknél, a vízszintes ru
tőleg tájfajta ismeretes, ú. m. a magyar alföldi dazat létra gyanánt használható s az így ké
és a hegyvidéki vagy moldvai R., továbbá a leg szült R.-on könnyen átmászhatnak. A hófogó R-ok
elterjedtebb oláh R. Az anyák súlya 35—50 kg., rudazata ellenben többnyire vízszintes. Kova-
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csolt vasból készült, ú. n. díszrácsok az iparmüvészet körébe tartoznak. Lőcsén, Bártfán és Er
délyben igen szép, a régebbi időkből származó
gótikus, Eperjesen, Selmeczbányán renaissance,
Egerben rokokórácsokat találunk. A török há
remek ablakain a kevésbbé átlátszó farácsokat
alkalmazták. Ablakrácsok tégla- vagy kőkávába erősítendők be, vagy a tok alsó és felső
lapján, mig a tok külső felére szerelt R.-ok
legalább is átmenő anyáscsavarral erősítendők
meg. L. még Rostély. — B.-nak v. etetőrács
nak neveznek egy rostélyos v. lajtorjaszerű esz
közt is, melyből az állatokkal a szálas takar
mányt etetik. Többnyire ló- és juhistállókban
használják, s előbbiekben a falhoz van erősítve
a ló fejének magasságában, utóbbiakban alacsony
állványra alkalmazva s ennek talpfái a földön
állanak. Van szabad- és fali-, hosszú és kerek R.
L. még Juhrács.
Racsa, Kutaisz transzkaukáziai volt orosz kor
mányzóság járása és vidéke, 2839 km s terület
tel, kb. 70,000 lak., búza-, kukorica-, gyümölcs-,
szőllőtermeléssel, selyemhernyó- és méhtenyésztéssel; székhelye Oni. Most Georgia köztársaság
hoz tartozik.
Rácsa, rákfogásra való, 30—50 cm. átmérőjű
abroncsra alkalmazott háló.
Rácsárboc (ném. CHttermast), 1. Árboc.
Rácsgomba, 1. Glathrus (képe az Ekés ter
metű gombák tábláján, 6'. és 7. ábra).
Rácsháló, a legerősebb és legsűrűbb hálórész,
amelybe a halat beszorítják.
Racsolás, 1. Raccsolás.
Rácsos híd, olyan hídszerkezet, melynek fő
tartója rácsos tartó. L. Hídszerkezet, Rácsos
tartó.
Rácsos tartó (hídépít.), egyenes rudakból össze
tett tartó; leggyakoribb alakja egymáshoz sora
kozó háromszögekből áll. A tartó kerületét al
kotó rudakat övrudaknák nevezzük. Az övrudak
képezik a tartó övét, melynek egyes részeit fek
vésük szerint egymástól meg szokás különböz
tetni, így pl. az 1. ábrán látható függőleges R.
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1. ábra. Trapézalakú, szimmetrikus rácsozása tartó.

01—13-35—57—78 rúdjai a felső övet, a 02—
24—46—68 rudak pedig az alsó övet alkotják. Az
övek közt rácsozás látható, melynek rúdjai a
rácsrudak (1. ábrán 12—23—34—45—56—67).

2. ábra. Párhuzamos ővü, oszlopos rácsozású tartó.

Azon pontok, melyekben a rudak találkoznak : a
csomópontok. A tartónak az egyik csomópont
tól a szomszédos csomópontig terjedő szakaszát
keretnek nevezzük. Ha a R.-t a csomópontokon
terheljük meg és föltételezzük, hogy a rúdvégek
a csomópontok mint elméleti csuklók körül súr

Rácz

lódás nélkül elfordulhatnak, akkor a rudak nem
szenvednek hajlítást, hanem csak abszolút igény
bevétel (nyomás v. húzás) keletkezik bennük.
Az övek alakja szerint megkülönböztethetünk
•párhuzamos övü (2. ábra), trapézalakú (1. ábra),
szegmentalakú (3. ábra) v. csonka szegment-

3. ábra. Szegmentalakú, szimmetrikus rácsozású tartó.

alakú (4. ábra) R.-t. Az övek közötti rácso
zást oszlopos-naM. nevezzük, hogyha függőle
ges és ferde rudakból áll (2. és 4. ábra), ellen
ben szimmetrikus v. ferde rácsozás a neve, ha

4. ábra. Csonka szegmentalakú, oszlopos rácsozású tartó.

a rácsrudak mind ferdék (1., 3. és 5. ábra). A rácso
zás lehet továbbá egyszeres és többszörös aszerint,
amint az övek közt egy v. több rácsozás megy
végig. Az 5. ábra kétszeres rácsozású tartót mu-

5. ábra. Párhuzamos ővű, kétszeres szimmetrikus
rácsozású tartó.

tat, szembetűnően megkülönböztetve a két al
kotó rácsozást. Megjegyzendő, hogy a legkülön
bözőbb rendszerű tartók (gerenda-, ív- v. függő
tartók stb.) lehetnek R.-k. L. Fedélszerkezet,
Vashíd.
Rács-spektrum, 1. Fényellutjlás.
Rác ürmös. Egy ajtós hordót rétegenkint üröm
mel és különféle fűszerekkel meghintve, érett
kadarkaszőllővel teleraknak s erre jobbfóle ó
vörös bort töltenek. Néhány hét múlva a csapon
kiereszthető édes és zamatos ital a rác ür
mös. A csapon át leeresztett mennyiség óvörös
bor feltöltésével mindaddig pótolható, mig a fű
szerek ereje és az édesség nem gyengül.
Rácz, 1. Ambrus, gyalui származású ötvös.
1597—1622-ig Kassán dolgozott. Egy műve az
Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeumban van.
2. R. Gyula, közgazdasági író, szül. Hódmező
vásárhelyen 1874 dec. 25. Tanulmányai végezté
vel középiskolai tanári és bölcsészdoktori okleve
let Kolozsvárt szerzett, majd Angliában, Francia
országban és Németországban tett hosszabb ta
nulmányutakat, 1909—1915. a főváros szolgála
tában állott, eleinte könyvtárosi minőségben, 1912
óta mint a fővárosi statisztikai hivatal titkára.
1917-ben a választójogi minisztériumba, majd a
miniszterelnökséghez osztották be; 1917 szept.
osztálytanácsos, 1918 jan. miniszteri tanácsos
ós u. a. évi dec. a fölmivelésügyi minisztériumi*

Rácz
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ban államtitkár lett. 1920 máj. nyugalomba vo
nult. Egyik megalapítója volt a Társadalomtudo
mányi Társaságnak, melynek egyideig főtitkára
volt. Nevezetesebb dolgozatai: Gazdasági önálló
ság és Magyarország helyzete a világgazdaság
ban és világpolitikában (Budapest 1905); A ma
gyar földbirtokosság anyagi pusztulása (1906);
Pusztuló Magyarország (1909); A német gyar
matosítás történelmi kialakulása és a német
világpolitika gazdasági gyökerei (1909); Buda
pest székesfőváros pénzügyei 1874—1912-ig
(1914). Ezeken kívül számos tanulmánya és
cikke jelent meg folyóiratokban és napilapokban.
3. R. Károly, egyházi író, szül. Sarkadon
1842 júl. 29. Teológiai és jogi tanulmányait Debreczenben és Bécsben elvégezvén, albrechtsdorfi,
majd bánfalvai, ménesgyoroki és 1884. szapáryfalvi református lelkész lett. Nagyobb munkái:
A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674. (3.
kiad. Lugbs 1909); A zarándi egyMzmegye tör
ténete (Arad 1880); A magyarhoni reformáció
bölcseimi történelme (u. o. 1883); Hollósvár
(Lúgos 1905).
4. R. Lajos, filozófiai író, szül. Mádon 1864
ápr. 15. Tanulmányai végeztével 1889. a sáros
pataki ref. főgimnázium tanára, később igazga
tója lett, majd a sárospataki akadémián a filo
zófia és pedagógia tanárává választották. Folyó
iratokban megjelent filozófiai és vallásbölcsé
szeti tanulmányain kívül nevezetesebb művei:
Descartes psychologiájának alapvonalai (Sá
rospatak 1892); A mai psychologia álláspontja
(u. o. 1894); A szavojai vikárius hitvallása (u. o.
1912); Rousseau ésSauttersheim{B\ida,j>est 1913);
Rousseau mint moralista (u. o. 1913). Lefordí
totta Wundt: A lélektan alapvonalai (Budapest
1897), továbbá Renan: Spinoza c. munkáját, Leib
niz : Nouveaux essais-it és megírta Rousseau élet
rajzát. Becses munkásságot fejtett ki továbbá a
magyar filozófiai irodalomnak külföldön való
rendszeres ismertetésével.
5. R. Pál, híres cigányprímás, szül. Nagygéczen (Nógrád vm.) 1816., megh. Budapesten
1885. Önként beálltegyikhuszárezredbe. 1848-ban
Veronába került ezredével s több ütközetben ki
tűnt. Vladimír orosz nagyherceg, egyik osztrák
hadtest parancsnoka, a Szt. György-rend kereszt
jével tüntette ki. Megválván a katonai élettől,
zenekart szervezett, amellyel bejárta egész
Európát, mindenütt nagy sikert aratva.
6. R. Sámuel, orvos, szül. Pesten 1744 mára
30., megh. u. o. 1807. Felsőbb tanulmányait Bécs
ben végezte. 1776-ig nagybányai orvos, azután
a pesti egyetemen tanár lett. Több orvosi mü
vet irt részint latin, részint magyar nyelven:
Az emberi élet általános ismeretét tanító könyv
(Buda 1772, 2. Mad. 1802); Orvosi oktatás (u. o.
1776 ; Kassa 1779); A skarlátos hideglelésnek
leírása (Pest 1784); A physiologiánák rövid,
sommája (u. o. 1789); A borbélyi tanításoknak
első darabja (u. o. 1794); Orvosi praxis (Buda
1801).
7. R. Sándor, borászati szakíró, szül. Nagy
szegegyházán (Szabolcs vm.) 1861., megh. Bala
tonfüreden 1915 aug. 8. Gazdasági tanulmányai
végeztével vincellériskolái tanár, majd a buda
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pesti szőllészeti és borászati kerület felügyelője,
1899. vincellériskolái igazgató és 1901. a tervei
szerintlétesitettbudapesti pincemesteri tanfolyam
igazgatója lett. 1913-ban orsz. szőllészeti és bo
rászati főfelügyelővé nevezték ki, s az ő tervei
szerint létesített állami közpincék főfelügyeleté
vel bízták meg. Különös érdemei voltak a homoki
szőllök telepítése körül. Irodalmi munkája: Ho
moki szőllömívelés (1901). E Lexikonnak ismunkatársa volt.
8. R., 1. Rátz.
Ráczalmás, nagyk. Fejér vm. adonyi j.-ban,
(1920) 4164 magyar lak.; vasúti és gőzhajóállomás.
Ráczgörcsöny, kisk. Baranya vm. mohácsi
j.-ban, (1920) 705 német és szerb lak.
Ráczkanizsa (Srpski Kaniza), kisk. Zala vm.
csáktornyai j.-ban, (1910) 229 horvát lak. (Tr.
SzHSz.)
Ráczkeresztúr, nagyk. Fejér várm. adonyi
j.-ban, (1920) 2200 magyar lak.
Ráczkeve, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
R-i j.-ban a Csepelszigeten (melyet róla Ráezkevi-szigetnek is neveznek), a soroksári Duna-ág
partján, a járási szolgabírói hivatal széke, (1920)
6544 magyar lakossal, járásbírósággal, számos
egylettel, vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és telefonállomással. Székhelye a királyi
család egy nagy uradalmának,melynek itt Savoyai
Jenő idejéből eredő kastélya van. Az Árpádliget
ben Árpád szobra áll (Szász Gyula műve 1897).
A község 1896. a Dunán át csuklós vonószer
kezettel vashidat (Árpádhid, 370 méter, nyi
lasa 50 m.) építtetett. R. helyén hajdan Szt.-Ábrahám vagy Ábrahámteleke falu állott, mai nevét
az Alduna melletti Kövinből Zsigmond király
alatt bevándorolt rácoktól nyerte. (L. Kéve vár
megye) Zsigmond R.-t különféle kiváltságokkal
látta el, úgy hogy kereskedelme felette élénk
volt. A törökök feldúlták s csak lassan népesült
meg székesfehérvári menekülőkkel. 1684-ben a
törökök újra kizsákmányolták, 1730 körül sze
gényes faluhoz hasonlított. A 19. században is
mét virágzásnak indult, de a soroksári Duna-ág
elzárása kereskedelmét megbénította. V. ö. Száza
dok (1889. évf. 67. old.).
Raczkevi-sziget, 1. Osepelsziget.
Ráczkozár, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban,
(1920) 1251 német lak.
Ráczmecske, kisk. Baranya vm. pécsváradi
j.-ban, (1920) 1051 német, magyar és szerb lak.
Ráczpetre, kisk. Baranya várm. pécsi j.-ban,
(1920) 1280 német és magyar lak.
Ráczszabadi (Ohaba Sárbeascá),yásk. Krassó
Szörény vm. marosi j.-ban, (1910) 931 román lak.
(Tr. R.)
Racztőttős, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,
(1920) 1192 német, szerb és magyar lak.
Ráczváros, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban,
(1920) 333 magyar lak.
Raczynski(ejtsd:racs—),1.2írtí&<;anZ,gróf, lengyel
történetbúvár, szül. Posenben 1786., megh. 1845
jan. 20. Lengyel nyelvű kiadványai: Szobieszki
János lengyel királynak nejéhez írt levelei az
1683-iki bécsi hadjárat alatt (németre Oechsle
fordította, Heilbronn 1827); Báthori István ural
kodására vonatkozó emlékiratok; Lengyel emlék-
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érmek (Berliu, I—II. köt. 1845, Posen, UI—IV.
köt. 1841—48); Codex Diplomaticus Lithuaniae
<Breslau 1845); Nagy-Lengyelországi emlékek
<képatlasszal, Posen 1842—43, 2 köt.). 21,000 kö
tetnyi könyvtárát Posen városának ajándékozta.
•Önkezével vetett véget életének.
2. B., Athanasius, gróf, az előbbinek öccse,
szül. Posenben 1788 máj. 2., megh. Berlinben
1874 aug. 21. Porosz diplomáciai szolgálatba
lépve, 1830. kopenhágai ügyvivő, 1842. lissza
boni, 1848. pedig madridi követ lett, 1852. vissza
vonult. Sok utazása alatt értékes képgyűjteményt
szerzett s ezt a porosz államra hagyta. B gyűj
temény 1903 óta a poseni Kaiser Friedrich-Museumban foglal helyet. Művei: Histoire de l'art
moderné en Allemagne (Paris, 1836—41, 3 köt.) ;
Les árts en Portugál (u. o. 1846); Dictionnaire
hÍ8torico-artistique du Portugál (u. o. 1847). V. ö.
Donop, Verzeichniss der gráflich E.-schen Kunstsammlungen (Berlin 1886).
Rad, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
ü9io) 440 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rad, fény egység. Az 1 Bír (Hefner-lámpa)
fényerejét 1 m. távolságban 1 Zwai-nak (méter
gyertya) nevezik. A fénymennyiség, melyet 1
m2 terület 1 Luxxal való merőleges megvilágítás
mellett 1 mp. alatt felvesz, 1 Bad-nak neveztetik.
A fotográfusok az 1 Rad-dal való megvilágítást
1 Fot-nak nevezik (pl. »/» Luxxal 3 mp. alatt).
Rád, nagyk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, (1020)
1131 magyarlak.
Rada, az 1917 ápr. 3. alakult ukrajnai nem
zeti tanács neve. L. Ukrajna.
Rada István, író, kanonok, szül. Pápán 1854
jól. 9. Teológiai tanulmányait Veszprémben és
Bécsben végezte, hol teológiai doktor lett. Mint
püspöki irodaigazgató 1898. lett veszprémi kano
nok, 1902. c. prépost, 1910. pápai prelátus. A
Szent István Akadémia tagja. Számos cikket írt
a kat. lapokba és folyóiratokba s több mint 20
francia és német regényt fordított, köztük Chateaubriandnak A vértanúk (1888) és Az utolsó
Abenszerádzs (1892) c. regényeit; Kreuten V.:
Moliére élete és munkái c. tanulmányát (1890)
és angolból Ward Mária életét (1911). Kiadta ma
gyarul XIII. Leó pápa körleveleit (1891). Ezeken
kívül munkái: Vademecum sacerdotum in sacra
solitu(iine(l894); Az egyháziperrendtm-tás(l9l8).
Radács (Badacov), kisk. Sáros vm. eperjesi
j.-ban, (i9io) 404 szlov. és magy. lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Radácsi György, egyházi író, szül. Szepsiben 1846 dec. 31. Tanulmányai végeztével rendes
tanár lett a sárospataki főgimnáziumban, majd
1877. a református teológiai akadémiára válasz
tották meg a bibliai tudományok tanszékére. A
tiszáninneni egyházkerületnek 1892. tanácsbirája,
1896. egyszersmind főjegyzője lett. 1918. nyuga
lomba vonult. Hosszabb időn át szerkesztője volt
a Sárospataki Lapok-nak, 1905—1919. főszer
kesztője a Sárospataki Református Lapok-nak.
A Sárospataki Irodalmi Kör tiszteletbeli elnö
kévé választotta. Az ő érdeme a gönezi Károliszobor felállítása. A biblia magyar fordításának
átdolgozásában tevékeny részt vett s több tan
könyvet irt. Nagyobb önálló művei: A Károlibiblia 300-ados örömünnepének emlékkönyve
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(1891); Női arcképek (Sárospatak 1900); Bib
liai tanulmányok (u. 0. 1906); Emlékjelek,
Bizonyságok, összegyűjtött dolgozatok (u. 0.1906
I. köt., 1910 II. köt., a III. és IV. köt. kéziratban).
Radaf alva, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
(1910) 1727 német lak. (Tr. A.)
Radagaisus (Badegast, Badagais), barbár
hadvezér, ki vandálokból és egyéb törzsekből to
borzott 200,000 emberével az Alpokon át Itá
liába tört Kr. u. 405. v. 406. Már Firenzét ostro
molta, midőn Stilicho a várost ügyesen felszaba
dította, R. seregét Paesulaenél bekerítette és tel
jesen megsemmisítette. R. fogságba került és le
fejezték.
Radákovics József, író, 1. Vas Gerében.
Radakovo, adók. Várasd vm. klanjeci j.-ban,
(1910) 1120 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Radákszinye, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési
j.-ban, (1910) 467 román és magyar lak. (Tr. R.)
Radamos, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
(1910) 658 magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Radán Balázs, ref. énekszerző a XVI. sz.-ban,
Debreczen első reformált papjainak egyike 1550—
1553 körül; utóbb beregszászi pap, ahol 1556
előtt már meghalt, mártíromságot szenvedvén.
Háborúságnak idején való könyörgés c. éneke
maradt fenn a ref. énekeskönyvekben. V. ö. Szilády, Régi magyar költők tára, V.
Radanovácz, Szabadka városához tartozó
puszta, (1910) 1224 magyar, sokác és bunyevác lak.
(Tr. SzHSz.)
Radau, jean Charles Bodolphe, francia csil
lagász és tudós publicista, szül. Angerburgban
1835 jan. 22., megh. Parisban 1911 dec. 21. Nagy
számú fontos értekezésében a tiszta matematikát,
az asztronómiát, meteorológiát, fizikát, fotoké
miát egyaránt gazdagította eredeti kutatásokkal.
Különösen a Holdmozgás és a Föld alakjának el
méletéről vannak szép munkái. Nagyszabású új
holdtábláit Delaunay elmélete alapján számította.
Radautz (Bádaiifi), város Bukovinában, (1910)
16,543 lak., volt osztrák, ma román állami mé
nessel, amelyben főleg angol-arab vérű lovat
(R.-i ló) tenyésztenek. R. 1402-től kezdve püspök
ségnek volt székhelye, amelyet Czernowitzba
tettek át. Az 1914—1915. évi világháborúban az
orosz csapatok kétszer megszállották s a város
jórészét kifosztották és elpusztították. 1915-ben
csapataink visszavették az oroszoktól, de 1916
júniusban ismét orosz kézre került; 1917 aug. 5.
az osztrák-magyar csapatok újra elfoglaltak.
Most Romániához tartozik.
Ráday (rádai), régi nemes, újabban gróíi csa
lád, mely a Rátold nemzetségből ered. A családfa
az 1295. körül élt Rádai I. Balázsig vihető fel,
kinek maradékai közül I. István 1545. Pest vm.
szolgabirája volt. I. Máté II. Lajos király alatt
Dévényt, melynek várnagya volt, I. Ferdinánd
alatt pedig Babócsát a Dráva mellett a török ellen
vitézül védelmezte; vice judex curiae s oly tudo
mányos férfiú volt, hogy a deák nevet viselte. B
Máté fia volt Béter, egy sajkás sereg vezére a
Dunán, ki török fogságot is szenvedett. I. István
unokája András Nógrád vármegyéből 1649. or
szággyűlési követséget s több ízben ugyanott
alispánságot és ennek fia Madách Zsófiától, II.
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Gáspár (1682—1711), Pest vmegyében ugyanazt
az állást viselte. II. Gáspárnak fia lett Libercsey
Rozinától a nevezetes szerepet vitt I. Pál, II.
Rákóczi Ferenc kancellárja (1. alább: B. 7.) s
ennek na Kajali Klárától I. Gedeon, a költő és
tudós (1. alább: B.
1.); ezé ismét a
Szentpéteri leánytól
született II. Gedeon
koronaőr (1. alább:
B. 2.), kinek 1782
febr. 8. nyert bárói,
s 1790 nov. 18. nyert
grófi rangját atyjára
is kiterjesztették. II.
Gedeon gr. fiai Fáy
Zsuzsától: 111. Ge
deon, 1797. bánya
tanácsos, és III. Pál
Ráday-család címere.
eperjesi királyi táb
labíró (1. alább: B. 8.). III. Pál fiai báró Prónay
Ágnestói IV. Gedeon (1. alább: B. 3.) és I.
László; amannak flai gróf Teleki Borbálától II.
László, országgyűlési képviselő, IV. Pál 1848—
•49. a szabadságharc alatt huszárőrnagy, ki ezért
elítéltetett, 1879 halt el, és VI. Gedeon, a magyar
honvédelmi miniszter (1. alább: B. 5.), ennek fia
gróf Pergen Philippinetől Gedeon, a volt belügy
miniszter (1. alább: B. 6), 1. László fia gróf
Wartensleben Idától V. Gedeon (1. alább: B. 4.),
a szegedi kormánybiztos, ki az alföldi rablóban
dák ellenében nagy erélyt fejtett ki. IV. Pál fia,
István, szül. 1867 okt. 21., miniszteri tanácsos.
1. B. Gedeon (I.), első Pál fia, szül. Ludányban
(Nógrád) 1713 okt. 1., megh. Péczelen 1792 aug. 6.
Az otthoni alapos nevelés s iskolázás után német
egyetemeket látogatott s három évet töltött tanul
mányi utazásban a külföldön. Atyja halála utón
(1733) hazatérvén, váltogatva Pesten és Péczelen
tartózkodott s életét egészen a nemzeti műveltség
és irodalom müvelésére szentelte. B célra a már
atyjától megkezdett könyvtár-gyűjtést nagyobb
mérvben folytatta s könyveit a péczeli családi bir
tokon épített nagy kastélyban kényelmesen elhe
lyezvén, így főképenőtekinthető (MvesBkönyvtár (1. o.) igazi megalapítójának. Övé a nagy ér
dem, hogy a magyar olvasók figyelmét a Zrinyiász
jelességeire fölhívta, de nem kisebb érdeme, hogy
ó volt az első, ki német költők nyomán megklsérlette verseiben a rímet szótagmértékkel egyesí
teni s megalapítani az irodalomban az úgyneve
zett B.-verselésmódot; ezáltal közvetve a ma
gyar költői dikció kiművelésére is igen nagy ha
tással volt. Müvei nagy része azonban veszendőbe
ment; fennmaradt költői munkái,többnyire mesék
és fordítások, a Magyar Múzsában, Orpheusban
és Magyar Múzeumban elszórva jelentek meg.
Zrínyi eposzának tanulmányozása mellett baj
lódott az Aeneis áttételével is Gyöngyösi-féle
négyrímes alakba; ennél azonban figyelemre
méltóbb egy hősköltemény terve Árpádról, me
lyet ő bajnoki éneknek nevez, melynek azonban
csak a bevezetése jelent meg (1787). Munkásságá
nak legnagyobb jelentősége, hogy széleskörű mű
veltségével, fejlett ízlésével a XVIII. századvégi
fiatalabb, modernebb szellemű íróink, így Ka
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zinczy működésének irányt adott, buzdítva, ta
nítva őket. 1782-ben bárói, 1790-ben grófi rangot
nyert. Összes fönnmaradt verseit kiadta Váczi
János az Olcsó Könyvtárban (1892) s megírta
u. o. munkásságának részletes ismertetését. V. ö.
még Arany János írói arcképét R.-ról (Koszorú
1864, 1. s azóta többször, pl. Magyar Könyvtár
700. sz.).
2. B. Gedeon (II.) gróf, B. 1. fia, ki atyjával
együtt 1782 febr. 8. báróvá, 1790 nov. 18. pedig
gróffá emeltetett, szül. 1745 máj. 3., megh. 1801
jül. 10. Előbb Hont vmegye főispáni helytartója,
1785. a kir. tábla bírája, 1786. pedig szeptemvir
s végre 1799. koronaőr lett. I. Ferenc koronáztatása alkalmával 1792. belső titkos tanácsosi
rangot kapott.
3. B. Gedeon (IV.) gróf, B. 2. unokája, a re
formkorszak politikusa, szül. Pesten 1806 jun. 23.,
megh. Budapesten 1873 júl. 12. Jogi tanulmányai
befejezése után Pest vármegyei birtokán gazdál
kodott, majd Széchenyi hatása alatt 1837-től élénk
részt kezdett venni a liberális mozgalmakban.
Mint a pestmegyei ellenzék egyik vezérét, a kor
mány hűtlenségi pörbe fogta, ennek ellenére
azonban a vármegye mégis megválasztotta az
1839. országgyűlésre követévé. Hogy az ország
gyűlés és a kormány közti visszavonás végkép ki
ne élesedjék.R. lemondott mandátumáról s csak az
1843—44-i országgyűlésen szerepelt újból. 1844.
a Nemzeti Színház intendánsává választották;
1847. egyik főtényezője volt Kossuth követté vá
lasztatásának, 1848. a Batthyány-kormány Nó
grád vm. főispánjává nevezte ki. Haynau hadi
törvényszéke szabadságharci szerepléséért két évi
várfogságra ítélte, de csakhamar kegyelmet ka
pott ; 1854. mint színházigazgató újjászervezte a
Nemzeti Színházat, 1867. után a jász-kunok fő
kapitánya lett, de anyagi tönkrejutása miatt az
alkotmányos korszak óta alig vett részt a köz
ügyekben. A Dunamelléki ref. egyházkerület főgondnoka volt. Könyvtárát a pesti ref. kollégium
nak adta át (1. Báday-könyvtár).
4. B. Gedeonul.) gróf, királyi biztos, szül. Pes
ten 1829 júl. 16., megh. Budapesten 1901 nov. 30.
Pályáját Pest vármegyében kezdte, majd fogal
mazóként került 1848. Szemere Bertalan minisz
tériumába, utóbb mint Mészáros egyik segéd
tisztje harcolta végig a szabadságharcot. 1864. és
1865. a főrendiházban szerepelt, 1868. a belügy
minisztérium tanácsosa s még ez évben a Dél
vidék királyi biztosává neveztetett ki, hogy ott
a Bach-korszakban és a provizórium alatt meg
ingott közbiztonságot helyreállítsa és Szeged vi
dékét a szegénylegények garázdálkodásától meg
tisztítsa. R. hírhedt vizsgálóbírájával, Laucsikkal drákói módon, de eredményesen oldotta meg
feladatát; Rózsa Sándor bandáját szétugrasztotta
s az egész alföldi nagyszabású rablószövetkezetet
földerítette és kiirtotta (813 személy által elköve
tett 554 bűntényt derített ki). Állásától 1871. vált
meg.
5. B. Gedeon (VI.) gróf, honvédelmi miniszter,
szül. Péczelen 1841 máj. 4., megh. Budapesten
1883 dec. 26. A katonai pályára lépve, végigküzdötte az 1859-iki olasz hadjáratot, majd az
1866-iki háborút mint huszárkapitány s részt
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vett a königgrátzi csatában is. Közben 1862—65.
I. Ferenc József segédtisztje volt. 1867 után orsz.
képviselő lett, majd Szende Béla halála után
ötnegyed évig vezette a honvédelmi tárca ügyeit.
6. R. Gedeon gróf, politikus, R. 5. fia, szül. Buda
pesten 1872 okt. 18. Iskoláit Bécsben és Budapes
ten végezte. A megyei szolgálatot mint közigaz
gatási gyakornok Pestvármegyében kezdte. Mint
politikus, Tisza István hívei közé tartozott s a
főrendiházban jelentékeny szónoki sikereket ért
el. 1910. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. és Kecske
mét főispánjává nevezték ki, e tisztét 1917-ig
viselte, amikor hadiszolgálatra bevonult. A pro
letárdiktatúra alatt fogságra vetették; megme
nekülve, Bécsbe ment, ahol a gr. Bethlen István
vezetése alatt álló bizottságnak alelnöke volt,
s mint ilyen szoros összeköttetést tartott fenn a
szegedi ellenforradalmi kormánnyal. 1919 szept.
Pestvármegye kormánybiztos főispánja, továbbá
.Jász-Nagykun-Szolnok vm. és Kecskemét kerü
leti kormánybiztosa lett. 1921 ápr.—dec. belügy
miniszter volt. 1922-ben Nagykőrös város nemzet
gyűlési képviselőnek választotta meg.
7. R. Pál (I.), államférü és iró, szül. 1677 júl. 2.,
inegh. Péczelen 1733 máj. 20. Atyja, R. Gáspár,
nógrádi, majd pesti alispán, nagy gonddal nevel
tette ; tanulmányai végeztével 1695 törvénygya
korlatra ment Kajali Pál, Nógrád és Hont vm.
jegyzője mellé, majd két évig hadigyakorlaton
volt Porgách Simon gr. horvát bán mellett. 1700.
Nógrád rendéi megválasztották jegyzőnek a le
mondott Kajali Pál helyébe, akinek leányát,
Klárát, 1703. nőül vette. Ugyanekkor Rákóczi
Ferencz hűségére tért, s mint a fejedelem belső
ritkára ő fogalmazta a szabadságharc híres kiált
ványát, a Recrudescunt ot. A fejedelem oldalán
csakhamar erdélyi kancellárrá emelkedett s ismé
telten járt követségben a Rákóczit pártoló kül
földi udvaroknál, így Lengyelországban, XII. Ká
roly svéd királynál, I. Frigyes porosz királynál,
s Nagy Péter cárnál, akivel fejedelme nevében
1707. ő kötötte meg a szövetséget. Részt vett a
szerencsétlen trencséni ütközetben (1708), s a
szatmári békealkudozásban. Utána letette a ki
rálynak a hűségesküt, részt vett mint vármegyéje
követe az országgyűlésen, 1723. buzgón pártolta
a pragmatica sanctiót, élete utolsó évtizedét pe
dig főként gazdálkodással s irodalmi foglalko
zással töltötte, de több izben hathatósan föl
emelte szavát református felekezete érdekében.
A Ráday-könyvtár (1. o.) alapját ő vetette meg.
Kitűnő szónok s mind latin, mind magyar nyelvű
dolgozataiban elsőrangú stiliszta volt. Munkás
ságának legbecsesebb emléke Lelki kódolás és
istenes énekek c. imádságos könyve (Kassa, 1710
s még vagy tlz kiadás a XVIII. sz.-ból). Imádsá
gait és énekeit, melyeket Szenczi Molnár (1. o.)
zsoltárainak formáiban szerzett, kevésbbé az ere
detiség, mint a buzgó áhítat és sima, szép nyelv
tüntetik ki. Irt latin verseket, öt szerelmes verset
magyarul, s megírta III. Károly felszólítására
latinul Rákóczi szabadságharcának történetét.
Mind e művei, valamint önéletrajza és benderi
útjának naplója kéziratban maradtak. Vallásos
énekeit, önéletrajzát és naplóját Négyesy László
adta ki az Olcsó könyvtárban (1889), latin nyelvű
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és szerelmes verseit Gorzó Gellért R.-ról szóló
monográfiájában (1913). V. ö. Négyesy kiadásá
nak bevezetését (R. életrajza és munkásságának
méltatása) és Gorzó müvét (R. müveinek rész
letes elemzése).
8. R. Pál (III.), gróf, szül. Péczelen 1768 máre.
31-én, megh. Pesten 1827 jún. 22., fia II. Ge
deon grófnak és Fáy Zsuzsannának. Ifjabb ko
rában az eperjesi kerületi tábla elnöke, majd a
dunamelléki református egyházkerület világi fel
ügyelője. Egyik fő előmozdítója 8 létrehozója a
pesti magyar szinésztársaság megalakulásának
1790., melynek előmenetelét s fejlődését egész
életén át szívén viselte, mely nemes munkájában
barátja Kazinczy Ferenc volt lelkes társa s buzdítőja. Neje Prónay Ágnes bárónő volt; fiai
László a IV. Gedeon.
Ráday-könyvtár, budapesti nyilvános könyv
tár, a pesti református főiskola tulajdona. Anyaga
a Rádayak híres péczeli könyvtarából került
ki, melynek alapját Ráday Pál, a költő és II.
Rákóczi Ferenc híres kancellárja vetette meg,
Könyvgyűjtő szenvedélyét örökölte fia, Gedeon,
aki a könyvtár állományát tervszerűen nagy
utánjárással, levelezéssel és tetemes pénzáldoza
tokkal gazdagította. Halála alkalmával a R. majd
5000 műből s több mint 10,000 kötetből állott,
innen kezdve 1860-ig, mikor köztulajdonná lett,
anyaga ahelyett hogy emelkedett volna, némileg
megfogyott. 1843-ban az országgyűlés elhatá
rozta, hogy 40,000 forintért megveszi az állam
számára és beolvasztja a Nemzeti Múzeum könyv
tárába, de a terv más formában csak 1861. való
sult meg: a nemzet helyett a dunamelléki egy
házkerület vásárolta meg a gróf Ráday-családtól,
oly módon, hogy a vételár felét maga a Rádaycsalád adta, a másik felét nyilvános gyűjtés
útján szerezték meg. A könyvtár 1913 elején
nyilt meg a nagy közönség számára. A R.
anyaga az újabb vásárlások és adományok foly
tán 1921 végéig 23,874 műre, illetőleg 37,191
kötetre emelkedett. Az 1517-ig való ősnyomtat
ványok száma 99, az incunabuláké 112. AR.-hoz
irodalomtörténeti emlékekben gazdag levéltár
van csatolva. V. ö. Pruzsinszky Pál dr. és Hamar
István, A budapesti ref. teol. akadémia Rádaykönyvtárának múltja és jelene (1913).
Ráday-nem (t. i. versnem), az irodalmunkban
Ráday Gedeontól meghonosított nyugateurópai
versforma, melyet szintúgy időmértékes prozó
diával kell írni, mint a klasszikus formákat, de
rímjük is lehet.
Radbertus Paschasius, 1. Paschasius Radberius.
Radbruch, Ernst, német politikus, szül. Lü-r
beckben 1878 nov. 21; egyetemi tanár Kiéiben,
1921 októbertől 1922 novemberig birodalmi igaz
ságügyi miniszter volt. Főbb munkái: Grundztige
der Reehtsphilosophie (1919); EinfUhrung in die
Reehtswissenschaft (1919); Kulturlehre des Sozialismus (1922).
Radcliffe (ejtsd: redMiff), város Laneashire an
gol countyban, (1921) 24,677 lak., szénbányával.
Radcliffe (ejtsd: redkiif), Anne, szül. Ward,an
gol regényírónő, szül. 1764 júl. 9. Londonban,
megh. u. 0. 1823 febr. 7. Rémregényeket írt,
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amelyekben rablók, lovagok és szellemek szere
pelnek. Leghíresebb munkája: The Mysteries of
Udolpho (1794). Nagy sikere volt még A Sicilian
Románcé (1790); The Románcé of the Forest
(1791) c. műveivel is.
Radcsenko, Konsztantin Fjodorovies, orosz
szlavista, szül. Ukrajnában 1872., megh. Nyezsinben 1908. A délszlávokkal foglalkozott s külö
nösen értékesek a bogomilizmusra vonatkozó ku
tatásai. Főműve: Religioznoe i literaturnoe dvizenie v Bolgarii v epochu pered tureckim zavoevaniem (A bolgárok vallási és irodalmi mozgalmai
a török hódítás előtti korban, Kiev 1898).
R a d d . , latin növénynév után Giuseppe Baddi
olasz botanikus nevének rövidítése. Szül. Firenzé
ben 1770 febr. 9., megh. Rhodusban 1829 szept. 6.
Brazilia flóráját kutatta és harasztféléit írta le
Synopsis fllicum brasiliensium (Bonn 1819) és
Plantarum brasiliensium nova genera et species
novae,Pars I. Filices (Firenze 1825) c. müveiben. A
pázsitfüveket Agrostographia brasiliensis (Lucca
1823) címen ismertette.
Radde, Gustav, német utazó és természet
búvár, szül. Danzigban 1831 nov. 27., megh.
Tifliszben 1903 márc. 16. 1852—55-ig beutazta
Krimet, 1855—60-ig részt vett a keletszibíriai
orosz expedícióban, 1862. elkísérte Baert DélOroszországba. 1864-ben megalapította Tiflisz
ben a kaukázusi muzeumot, amelynek igazgatója
lett. 1886—97-ig ismételten ázsiai és afrikai
utakat tett. Főművei: Reisen im Süden von Ostsibirien (Szent-Pétervár 1862, 2 köt.); Reisen im
mingrelischen Hochgebirge (Tiflisz 1866); Rei
sen an der persisch-russischen Grenze (Leipzig
1885); Die Fauna und Flóra des südwestlichen
Kaspigebiets (u. o. 1885); Aus den Daghestanisohen Hochalpen (1886); Karadagh (1891); Der
Nordfuss des Daghestan (1895); Die Sammlungen
des kaukausischen Museums (többekkel együtt,
Berlin 1899—1901, 3 köt.); Grundzüge der Pflanzenverbreitung in d. Kaukasuslándern (Leipzig
1899).
Raddi, Giuseppe, botanikus, 1. BaddR a d d o p p i a t o , olasz zenei műszó, a. m. ket
tőzötten, kétszeresen.
Rade, Paul Martin, német ev. teológus, szül.
Rennersdorfban 1857 ápr. 4.1892-ben lelkész lett
Frankfurtban ; 1887. hetilapot indított Die christlicheWelt címmel. Főbb müvei: Damasus, Bischof
von Rom (Freiburg 1882); Paul Martin név alatt:
Luthers Lében, Thaten und Meinungen (Neusalza
1883—87, 3 köt., új kiad. 1901); Die Religion im
modernen Geistesleben (Freiburg 1898); Die
Stellung des Christentums zuin Geschlechtsleben
(1910); Christenglaube im Krieg (Marburg 1915).
Rade Károly Ágost, kertészeti író, szül. Bautzenban (Szászország) 1864 márc. 11.1893-1913.
szaktanár és vezető főkertész volt a budapesti m.
kir. kertészeti tanintézeten, 1913. Budapest szé
kesfőváros kertészeti igazgatója lett. Művei:
Disznóvénytenyésztés (2 köt., Budapest 1905);
Gyümölcs-, zöldség- és virághajtatás (u. o.); Vi
rágos Budapest, ablakaink és erkélyeink díszí
tése (Rerrich Bélával, u. o. 1912).
Radeberg, város Drezda szász kerületi kapi
tányságban, (1919) 12,889 lak., élénk iparral:

8

—

Radermacher

közelében van Langebrück, klimatikus gyógy
hely.
Radebeul, falu Drezda szász kerületi kapi
tányságban, (1019) 11,497 lak., vas- és gépgyár
tás, vegyészeti gyárak.
Radecke, Bobért, német zeneszerző, szül. Dittmannsdorfban (Szilézia) 1830 okt. 30., megh.
Wernigerodeban (Harz) 1911 jún. 21. 1859-ben
Berlinben kir. zeneigazgató, 1863—86-ig opera
karmester, 1883—88-ig a Stern konzervatórium
vezetője, 1892. a kir. egyházi zeneintézet igazga
tója lett. Nevét dalai tették széles körben is
mertté és becsültté.
Radegast (Bedegast, Bedigast), a vendek fő
bálványa, kinek temploma Rethrában volt. Ez
a templom fából épült, fedelét állatszarvak tar
tották, külsején bálványalakok, benne bálvány szobrok voltak.
Radegast, barbár hadvezér, 1. Badagaisus.
Radegnnd (Sankt-B.), falu Weiz stíriai kerü
leti kapitányságban a Schöckel lejtőjén, (1910)
1617 lak., hidegvizgyógyintézettel.
Radegunda, szent, Berthachar thüringiai ki
rály leánya, szül. 518., megh. 587 aug. 13.1. Chlotar frank király meghódítván Thttringiát, R.-t
túszul magával vitte, kereszténynek neveltette
és 538. nőül vette. Midőn Chlotar 550 körül R.
öccsét megölette, elhagyta férjét és a Poitiers
mellett általa alapított kolostorba vonult.
Radein, 1. (szlov. Badinci), fürdőhely Luttenberg stíriai kerületi kapitányságban, (1910) 687
szlovén lak., fürdőintézettel, szénsavas nátront
és litiont tartalmazó ásványvízforrással. Most
a Szerb-Horvát-Szlovén államhoz tartozik. — 2.
B., kedvelt nyaralóhely Déltirolban, a bozeni
ker. kapitányságban, 1562 m. magasan, a Grimmjoch (1997) m. alatt. Most Olaszországhoz tartózik.
Radek, Kari, eredetileg Sobelsohn, orosz kom
munista, szül. Lembergben 1885. Krakkóban egye
temet végzett; korán csatlakozott az oroszországi
bolsevikokhoz, rövid ideig kUlttgyi népbiztos volt,
1918. a szentpétervári távirati ügynökség főnö
kévé tették. 1918 őszén Németországba ment kom
munista ügynöknek, részt vett a kommunista for
radalom szervezésében, e miatt 1919 márciusban
Berlinben letartóztatták és 1920januárbanNéinetországból kiutasították. A Budapesten 1919. ki
adott kommunista könyvtárban két kis munkája
jelent meg magyar fordításban: A szocializmus
fejlődése a tudománytól a valóságig; Az orosz
országi kommunista párt programmja. Egyéb
művei: Die Entwicklung der deutschen Revolution (1920); Die Entwicklung der Weltrevolution
(1920); In den Reihen der deutschen Revolution
1909-1919(1921).
Rademacher, Johann Gottfrieá, német or
vos, szül. Hammban 1772 aug. 4., megh. Gochban 1849 febr. 7. Az úgynevezett tapasztalati
orvostan megalapítója, tanait egy nagyobb mun
kában hirdette: Rechtfertigung der von den
Gelehrten misskanten, verstandesrechten Erfahrungsheillehre der Altén scheidekünstigen Geheimarzte (4. kiad. Berlin, 1851—1852, 2 köt.).
Radermacher, Ludivig, német klasszikus filo
lógus, szül. Siegburgban 1867 okt. 31.Münsterből,
hol rendkívüli tanár volt, 1909. Bécsbe hívták meg
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r. tanárnak. Főbb művei: Bine anonyme byzantinische Apokalypse (1898); Das Buch Henoch
{1901); Das Jenseits im Mythos der Hellénen
(1903); Neutestamentliche Grammatik (1911);
Die Erzahlungen der Odyssee (1915); Hippolytos
und Thekla (1916); Beitráge zur Volkskunde
aus d. Gebiete d. Antiké (1918). Kiadta Halikarnassosi Dionysiost (1899), Quintilianust (1907),
Sophokles Philoktetesét (1907), Kolonosi Oedipusát (1909), Aiasát (1913) és a Trachisi nőket (1914).
R a d e s y g e , elavult orvosi kifejezés, mely
egyes tengerparti vidékeken észlelt járványszerű súlyos bőrbetegséget jelentett.
Radetzkij, Fjodor Fjodorovics, orosz hadve
zér, szül. Kazánban 1820 júl. 28., megh. Odesszá
ban 1890 febr. 26. Mint fiatal tiszt a Kaukázus
ban harcolt, 1849. a hazánkba törő orosz hadse
regben Büdiger (III.) hadtestének vezérkarába
volt beosztva. Az 1877—78-iki török háborúban
ő vezette az előhadat alkotó VIII. hadtestet. Ő
kelt át először a Dunán s a Balkánon és a Sipkaszoros déli oldalán foglalt állást. Itt 1877 aug.
23. és szept. 17. visszaverte Szulejmán pasa tá
madásait. 1878 jan. 9. a vele szemben álló török
sereget bekerítette és megadásra kónyszerítette.
Ezután gyors menetben jan. 30. Konstantinápoly
közelébe érkezett és ezzel eldöntötte a háborút
az oroszok javára. 1878-ban az V. hadtest, 1881.
a moszkvai gránátos hadtest parancsnoka lett,
1882—84-ig charkovi főkormányzó volt.
Radetzky, Jóhann Joseph Wenzel Anton
Franz Kari, gróf, osztrák hadvezér, szül. Trzebnitz kastélyban (Csehország) 1766 nov. 2., megh.
Milanóban 1858 jan. 5. A Teréziánumban tanult
s 1784. lépett be mint kadét a 2. sz. vértes-ez
redbe. Az 1788—91-iki török háborúban mint
Lacy fővezér parancsőrtisztje vett részt. 1793—
1796-ban Németalföldön és Pelső-Itáliában har
colt. Ezután Beaulieu, 1799. pedig Melas főve
zér hadsegéde lett. A marengói csatában (1800)
mint ezredes harcolt vitézül, majd a német harc
térre áthelyeztetve, a hohenlindeni csatában
{1800 dec. 3.) tűnt ki a 3. vértesezred élén. 1801—
1805-ig Sopronban állomásozott ezredével. 1805
szept. tábornokká lépett elő s az itáliai harcté
ren küzdött. Az 1809-iki háborúban az 5., ké
sőbb a 4. hadtesthez volt beosztva s vitézségéért
altábornaggyá nevezték ki. 1813-ban főszállásmester és a haditanács tagja lett és sikerrel mű
ködött az osztrák sereg újjászervezésén. Az
1813—14-iki és 1815-iki hadjáratokban Schivarzenberg fővezér seregének vezérkari főnöke volt.
A béke helyreállása után Sopronban, 1821—28-ig
Budán állomásozott. 1829-ben lovassági tábor
nokká és Olmtitz vár parancsnokává nevezték
ki. 1831 febr. Itáliába helyezték át s itt át
vette az összes osztrák haderők parancsnokságát.
1836-ban elérte a tábornagyi rangot. Az olasz
mozgalom kitörésekor 1848 márc. 18—23. véres
harcot vívott Milanóban a felkelőkkel s kicsiny
seregével kénytelen volt Veronáig hátrálni. In
nen megerősödött sereggel tört elő, Santa Lucia
mellett 1848 máj. 6. megverte az olasz sere
get, merész oldalmozdulattal átkelt a Minción
s a győzelmek egész sorát aratta Gurtatone
(máj. 29.), Vicenza (jún. 11.), Sommacampagna,
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Custozza és Volta mellett (júl. 23.-26.), mire
aug. 6. bevonult Milanóba. A fegyverszünet fel
mondása után 1849 márc. 20. átlépte seregével
a Ticino folyót s előbb Mortara, majd márc. 23.
Novara mellett döntő győzelmet vívott ki Ká
roly Albert szardíniái király seregén s ezzel biz
tosította Ausztriának Lombardia birtokát. Mi
után 1849 aug. Velence is kénytelen volt meg
adni magát, a császár R.-t nevezte ki a lombard
velencei királyság kormányzójának és az itáliai
(II.) osztrák hadsereg főparancsnokának. R. ez
állását 1856-ig töltötte be, öregségét meghazud
toló eréllyel. 1857 febr. 28. nyugalomba vonult
72 évi szolgálat után. 1858-ban Prágában, 1892.
pedig Bécsben lovasszobrot emeltek emlékének.
V. ö. Kunz, Die Feldzüge R.-s in Oberitalien 1848
u. 1849 (Berlin 1890); Gráf Schönfeld, Erinnerungen eines Ordonanzofíiziers R.-s (Wien 1904).
Életrajzát megírták: Duncker, Smolle, Krones
(Wien 1891) és Hans von der Saur (Graz 1906).
Radevormwald, város Düsseldorf porosz köz
igazgatási kerületben, (1919) 11,085 lak.
Rádfalva, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
(1920) 528 magyar lak.
B a d i a l e (os radiale), a gerinces állatok
kóztőcsontjainak egyike. A magasabbrendű emlő
söknél és az embernél sajkacsont (os naviculare,
scaphoideum) a neve.
R a d i a l i a , a Tüskésbőrűek (Echinodermata)
börvázát alkotó mészlemezek azon részei, me
lyek az ambulacralis sugarak irányát követik.
R a d i á l i s (lat.), ami a kör sugara (radiusa)
szerint irányul, sugárzik szét.
Radiális szimmetria, 1. Sugaras részará
nyosság.
Radiáns, 1. Csillaghullás.
R a d i a t a (Sugaras állatok, áiiat), a régibb
állatrendszerekben (Lamarck, Ouvier) a sugaras
részarányosság szabályai szerint alkotott állatok
gyűjtőneve. Idetartoznak a Tömlősök (Goelenterata) és a Tüskésbőrűek (Echinodermata).
R a d i a t i o (lat.), sugárzás; számtételek áthú
zása egymást keresztező vonalakkal.
R,a.áiktor,\. Fűtés (központi fűtőberendezések).
R a d i a t u s (lat.) a. m. sugaras, sugárforma.
R a d i c a l e j a s (lat.) a. m. gyökeres jog(l. o.).
R a d i c a n d u s (lat.), 1. Gyökvonás.
R a d i c e l l a (n5v.), 1. Mellékgyökér.
Radics Béla, cigányzenész és zeneszerző, Boka
Károly (1. o.) unokája, szül. 1867 jún. 8. Miskolczon.
Mint fiatal gyermek apjának, R. Vilmosnak zene
karában játszott, majd Debreczenben és Pesten
járt zeneiskolába. Zenekarával bejárta egész
Európát s kedvelt zenésze lett a fejedelmi udvarok
nak. Mint zeneszerző is nevet szerzett magának.
Megzenésített számos népdalt (Megállok a kereszt
útnál ..., Virágtermö kis kertemben...), írt két
klasszikus kesergőt s több keringőt.
Radicsevics, Branko, szerb költő, szül. Brodban (Szlavónia) 1824 márc. 27., megh. Bécsben
1853 jún. 30. Orvosi tanulmányait Bécsben vé
gezte, ahol a híres szerb nyelvtudósnak, Karadzsics Vuknak munkatársa és barátja volt. Az
új szerb irodalomnak első nevezetesebb köl
tője volt s ő használta először a szerb nemzeti
nyelvet a költészetben. Költeményeiből az első és
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második könyvet maga adta ki Bécsben 1847. és
1851., a harmadik kötetet a költő halála után
atyja adta ki Temesvárott 1862. Összegyűjtött
munkái 1900. Pancsován a 10. kiadásban láttak
napvilágot. Legszebb költeménye a Djacki rastanak (Deákok búesuzása). Hamvait 1883. nagy
ünnepélyességgel BécsbőlKarlóczára szállították
és a Strazilovo hegyen temették el, melyet meg
énekelt és nagyon szeretett.
R a d i c u l a (növ.), 1. Gyökócske és Csírázás.
Radikális (lat.) a. ni. gyökeres, a gyökérig
ható, pl. R. reform, mely a javítandó bajnak gyö
kereit irtja, R. gondolkodás, mely valamely elv
végső következményeitől sem riad vissza. L. Radikálizmus.
Radikalizmus (lat), a politikai, társadalmi,
vallási életben a gyökeres, következetes, szélső
ségekig elmenő újjáalakítás elve. A radikális elv
a politikában a liberalizmusnak ép oly túlhajtása,
mint a reakcionárius elv a konzervatizmusnak.
A liberalizmus e szó eredeti politikai értelmében
az egyéniség minél szabadabb érvényesülésót, a
közélet minél kevésbé megkötött rendjét kívánja;
a R. ennek a politikai ideálnak a megvalósítására
nem a fokozatos fejlődés alapján, hanem átmenet
nélkül, erőszakosan törekszik, aminél fogva a
meglevő állami és társadalmi renddel szemben
fölforgató jellegű. A radikális irány veszélyes
ségét fokozza a tömegek hiszékenysége és a be
látás hiánya; a közéletnek az egyének belső ér
tékén nyugvó rendje helyébe a nyers erő érvé
nyesülését hozza, s minthogy a tömegek akarata
kellő vezetés hiányában a legnagyobb ingadozá
soknak és szertelenségeknek van kitéve, a R.
útjában rendszerint feltartóztathatatlan. A R.
érvényre jutása a gyakorlatban rendszerint a ve
zetésre meg nem érett alsóbb osztályoknak ural
mát és egyrészt a közéleti rend teljes bizony
talanságát, sőt felbomlását, másrészt ép az egyéni
szabadság teljes elnyomását és az ellentétes fel
fogás erőszakos elfojtását eredményezi. A radi
kális elv érvényesülésének gyakorlati példája
Magyarországon az 1918 novemberében kezdődő
Károlyi-korszak, amely végeredményben a kom
munizmusra vezetett. — A vallási életben főleg a
vallás szélső negációját nevezik R.-nak.

Nt = No.e — Xt;
azaz egy radioaktív elem t idő elmultával még
el nem bomlott atomjainak Nt számát a kezdetben
volt atomok N0 számából úgy kaphatjuk meg, ha
No -t megszorozzuk e — **-vei. e a természetes lo
garitmus alapszáma, X pedig arányossági tényező
(a bomlási együttható). Dyen állandók:
1. Bomlási együttható. Az a szám, amely mu
tatja, hogy az idő egysége alatt a kérdéses radio
aktív anyag egységnyi mennyiségének hányad
része bomlik el. Jele X. 2. Bomlási vagy átala
kulási félidő. Azon időnek neve, amely idő alatt
valamely radioaktív anyagból a félidő kezdetén
jelenlévő mennyiségnek fele elbomlik. Pl. a rá
dium bomlási félideje 1580 év. Ez azt jelenti,
hogy egy gramm rádiumból 1580 év múlva már
csak fél gramm bomlatlan, újabb 1580 év múlva
ennek f ele,,azaz mar csak egy negyed gramm stb.
Jele T. 3. Átlagos életkor. Jele 8 v. r. A bomlási
együttható reciprok értéke

Radikál-párt, a debreczeni országgyűlésen
ápr. 5. (1849) alakult politikai csoport, amely az
akkori képviselőházi többséget foglalta magában.
A R. elveit Somogyi Antal a következő pontok
ban foglalta össze: 1. Egy és oszthatatlan Ma
gyarország teljes önállással és függetlenséggel;
2. Magyarországnak demokrata (köztársasági)
státussá való átalakítása; 3. e cél érdekében ha
tározott, bátor politika követelése az egész vona
lon. A R. programmja voltakép a Madarász-féle
flamingók jelszavaiból tevődött össze, de Mada
rászok nélkül.
Radikovei, adók. Verőcze vm. dolnjimiholjáci
j.-ban, (i9io) 670 horvát, magyar és német lak.
(Tr. SzHSz.)
Radimó (Radimov), kisk. Nyitra vm. szakolczai j.-ban, (1910) 774 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Radina, 1. Csökk.
Radinovics Pál, bosnyák főúr, a boracsi vár
és (1391) a travunjai hercegség ura, 1398. trónra

vagyis az a szám, amely mutatja, hogy valamely
radioaktív elem mily hosszú ideig volna képes
sugározni, ha összes atomjai egyenlő életkorúak
lennének és sugárzó hatásukat ezalatt egyenlete
sen fejtenék ki.
A R. másik csoportja tisztán tapasztalati mé
rések eredménye. Ide tartoznak:
1. Az a-sugarak hatótávolsága. Azon normális
nyomású és 15 C°-ú száraz levegőréteg centimé
terekkel mórt vastagsága, amelyen keresztül
haladva az a-sugarak még hatást képesek kifej
teni. (Ez a szám Geiger és Nuttal tapasztalati
törvénye szerint összefügg az átlagos életkorral.)
2. A (3-sugarak felezési száma. Azon aluminiumréteg vastagsága, amely a P-sugárzás erősségét
felére csökkenti. 3. A -p-sugarak felezési száma.
Azon ólomréteg vastagsága, amely a Tsugárzás
felét elnyeli.

emelte, de 1404. meg is buktatta Ostoja Istvánt,
I. Tvrtko István bosnyák király természetes fiát
s helyébe a magyar főségét el nem ismerő II.
Tvrtko Istvánt (I. Tvrtko István törvényes fiát)
ültette. Zsigmond király azonban Dobornál II.
Tvrtko Istvánt megverte és fogságba vitte Bu
dára s helyébe megint Ostoja Istvánt tette meg
királynak, aki 1415 augusztus 23. a hűtelen R.-ot
megölette.
R a d i o , általán elfogadott neve a drótnélküli
távirónak, nemkülönben a drótnélküli távirón
továbbítandó táviratok megjelölésére is szolgál
az egész nemzetközi forgalomban, úgy hogy az
ilyen táviratok ezzel a megjelöléssel adatnak to
vább. (L. Drótnélküli távira).
Radióaktinium. Radioaktív elein. Az aktinium
közvetlen átalakulási terméke. A R. a-, (3- és
igen lágy ^-sugarakat lövel ki. 1906-ban Hahn
fedezte föl.
Radioaktív állandók. A R. az egyes radio
aktív anyagokat jellemző fizikai állandók. Ezek
egyik csoportjának meghatározása a radioaktív
bomlás azon matematikai törvényszerűségéből
adódik, amely kimondja, hogy
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Radioaktív anyagok, 1. Radioaktív elemele
és Radioaktív lerakódás.
Radioaktív anyagok hőtermelése, 1. Radio
aktív sugarak.
Radioaktív bomlás, 1. Radioaktivitás, Radio
aktív állandók, Radioaktív elemek.
Radioaktív egyensúly. A radioaktív anyagok
a dezintegrációs elmélet szerint állandó bomlás
ban vannak és bomlási termékeik rendszerint is
mét radióaktivok. Ha a bomló anyagok és bom
lástermékeik teljes egésztikben állandó érintke
zésben maradnak, akkor a következő jelenség
áll be. Az eredeti radioaktív anyag valamely
mennyisége az idó egysége alatt elbomlik. Ez lesz
egyúttal az új radioaktív anyagnak az idő egysége
alatt keletkezett mennyisége. Ez azonban maga
is rögtön bomlani kezd. De mivel ez új radioaktív
anyagnak is csak tört része bomlik el és közben
annak újabb mennyisége keletkezik, az egy ideig
szaporodni fog. A szaporodás azonban csak addig
tart, amíg az új radioaktív anyagból annyi hal
mozódik föl, hogy annak az idő egysége alatt elbomló mennyisége akkora lesz, amennyi ugyan
azon idö alatt keletkezik, vagyis az egyensúly
beálltáig. Az egyensúly ilyen értelmezéséből kö
vetkezik három törvény: 1. Egyensúly esetén az
eredeti és a belőle keletkezett új radioaktív anyag
mennyisége fordítva arányos a két anyag bom
lási együtthatójával (1. Radioaktív állandók).
2. Egyensúly esetén az egymásból keletkezett
radioaktív anyagok sorozatában bármely két tag
viszonyos mennyisége fordítva arányos azok bom
lási együtthatójával, függetlenül attól, hogy az
utóbb következő teg közvetlenül az előbbiből ke
letkezik, vagy közéjük még más radioaktív anya
gok ékelődnek. 3. Egyensúly esetén az egymás
ból (közvetve vagy közvetlenül) keletkezett radio
aktív anyagok viszonyos mennyisége egyenesen
arányos az anyagok átlagos életkorával^.. Radio
aktív állandók).
Radioaktív elemek. Az összes eddig ismert R.
két elem bomlástermékei. Ez a két elem az ismert
kémiai elemek között legnagyobb atomsúlyú urá
nium és tórium. Egymásból való keletkezésük
sorrendjót a következő hasábon közölt sorozatos
összeállítás tünteti fel. Jelmagyarázat: TJ: urá
nium; lo: iónium; Ra: rádium; Em: emanáció;
Th: tórium; MTh: mezotórium; Ac: aktinium;
Pa: protoakttnium. A nyilak mellé Irt görög betűk
azt jelölik, hogy milyen sugárzással (1. Radio
aktív sugarak) alakul át a nyíl előtt álló elem a
nyíl után következővé. A pontozott nyilak csak
föltételezett összefüggéseket jelölnek.
Az uránium atomsúlya 238-2.1789-ben fedezte
föl Klaproth a csehországi érehegységben talál
ható nrániumszurokércben. 1896-ban ezen fedezte
fel Becquerel a radioaktivitás (1. o.) jelenségét.
Régebben az urániumot csak azért bányászták,
mert vegyületeit üveg- és porcellánfestékek ké
szítésére használták. Miután a mai rádiumkeres
letet urániumércekből fedezik, az azelőtt egyedül
jelentős joachimsthali bányák mellett az elha
nyagolt angol urániuméretelepeket is újra mű
velik és újabb jelentős bányák vannak üzemben
Spanyolországban, Mexikóban és főképen Coloradóban.

A tóritim atomsiílya az nránium után a leg
nagyobb : 232-l.,A tórium oxidját főként az Ame
rikai Egyesült-Államokban és Mexikóban talál
ható monacithomokból (1. Monacit) állítják elő
s az Auerféle izzótestek készítésére használják.
(Ezek 99%-a tóriumoxid.) A világháború előtt e
célra 100,000-200,000 kg. tóriumot használtak
fel évenként. A tórium sugárzóképessége igen
gyenge. Bomlástermékei közül a legfontosabb a
mezotórium. Ennek a rádiuméval vetekedő Y-SUgárzása van. Ezért a rádium helyettesítésére
használják. Olcsóbb,, mint a rádium, de sokkal
gyorsabban bomlik. Átlagos életkora (1. Radioak
tív állandók) 9'7 év. Mezotóriumot eddig tisztán
előállítani nem sikerült. A mezotóriumos készít
ményeket oly módon értékelik, hogy mennyisé
güket egyenlő hatású rádium mennyiségével jelö
lik meg. Vagyis egy milligramm mezotóriumon
oly mezotóriumos készítményt értünk, melynek
Y-sugárzása 1 milligramm rádium ^-sugárzásával
egyenlő. Mezotóriumot besugárzásokra, a tórium
X-et belső adagolással használják orvosi célokra.
(L. még Radioaktív lerakódás.)

Radioaktivitás

— 12 —

Radioaktivitás. Becquerel eredeti meghatá
rozása szerint: a R. egyes testek azon tulajdon
sága, amely szerint azok, minden külső hatás
nélkül, a Crookes-féle csövekben keletkező ka
tód-, anód- és x-sugarakhoz hasonló, láthatatlan
sugarakat lövelnek ki. Ez a meghatározás már
nem kimerítő, mert Soddy és Rutherford elmé
letei szerint a R. kizárólag az atomok tulajdon
sága és a radioaktív elemek állandó bomlásban
vannak. B bomlásuk következménye a láthatatlan
sugárzás.
Az eddigi kutatások a kémiai elemeknek (1.
Elemek) csak egy részéről állapították meg,
hogy azok radióaktivok, azaz önként bomlani és
sugározni képesek. Ezért ma vagy azt kell tar
tanunk, hogy az elemeknek csak egy része radio
aktív, más része nem, — vagy azt kell föltételez
nünk, hogy az összes elemek radióaktivok, csupán
ennek észleléséhez még nem elég érzékenyek
eszközeink. Ha az első föltevés igazolódik,
akkor kiderül, hogy a radioaktivitás nem álta
lános tulajdonsága minden atomnak és Így a
radioaktív anyagok nem lesznek elemeknek te
kinthetők. Ez esetben a R. tudománya csak ezen
radioaktív (elemekhez hasonlóan viselkedő) anya
gokkal fog foglalkozni. A második föltevés igazolódása esetén a R. tudománya az atomok álta
lános belső szerkezetével, mint a bomlási és su
gárzó képességgel összefüggő és az összes elemek
atomjaira vonatkozó kérdésekkel fog foglal
kozni. Az újabb vizsgálatok főként ez utóbbi
irányban haladnak. Miután e kérdés még eldön
tetlen, a radioaktív elem megjelölés azon ele
meknél, vagy elemekhez hasonlóan viselkedő
anyagoknál használatos, amelyeknek sugárzóképességét ki tudjuk mutatni, és a nem radio
aktív elem elnevezés azoknál, amelyek vagy nem
sugároznak, vagy amelyeknek sugárzása ezidőszerint ki nem mutatható. Azt a felfogást, hogy
minden elem radioaktív, azaz, hogy a R. a föl
dünket alkotó összes elemek atomjainak közös
tulajdonsága, a következők támogatják :
1. Az ismeretes radioaktív elemek átlagos élet
kora (1. Radioaktív- állandók) igen különböző,
így a tórium A-é 0 2 másodperc; a tóriutnemanációé 78*7 másodperc ; uránium X-é 1*69 perc ;
rádium B-é 38-7 perc; mezotórium I-é 97 év ;
rádiumé 2280 év ; iónitimé 130.000 óv ; urániumé
•6 milliárd év. Miután a sugárzás az átlagos élet
kornak a függvénye, könnyen feltehető, hogy a
sugárzás az elemek általános tulajdonsága, csak
hogy azok legtöbbjének átlagos életkora olyan
nagy, tehát bomlásuk olyan lassú, hogy az azt
követő sugárzás eszközeinkkel nem észlelhető.
2. A radioaktív elemek az eddigi ismereteink
szerint a közönséges elemek minden tulajdonsá
gával rendelkeznek. Sok nehézséget okozott az a
körülmény, hogy az eddig ismert radioaktív ele
mek száma 37, a Mendelejeff-rendszerben (1.
Elemek) pedig beosztásukra összesen 11 szabad
hely volt. Pajans, Soddy és mások vizsgálatai
szerint azonban a radioaktív elemek között van
nak olyanok, amelyek egyszer egymással ele
gyítve, többé kémiailag el nem választhatók és
így kémiailag egy elemnek tekintendők, noha
atomsúlyuk ós radioaktív tulajdonságaik külön
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bözők. Ezen elemeket izotóp elemeknek nevezték.
A Soddy-féle eltolódási szabály szerint az izotóp
elemek a Mendelejeff-rendszer azonos helyére
kerülnek és így ott a rendszer szempontjából egy
elemnek tekinthetők. Az izotóp elemek kémiailag
egy elemként viselkedő csoportját Pajans az iker
csillagokról plejádoknak nevezte. A radioaktív
elemeket tehát sikerült plejádonkónt a Mendelejeff-rendszerbe beosztani.
3. Többen kísérleteikből azt következtetik,
hogy a nem radioaktív elemek némelyike nem
homogén, hanem szintén plejád. Aston a neonnak
Crookes-féle csövekben, erős elektromágneses
térben való viselkedéséből azt következtette, hogy
a neon a 20 atomsúlyú neon és 22 atomsúlyú
ekaneon elegye. Hasonló módon következtette,
hogy az argon, klór, bróm, litinm, kálium, rubidium két izotópnak az elegye, a magnézium pe
dig háromé. Brönsted és Hevesy a higanyról ál
lítják, hogy két izotópból áll.
A R. jelenségeinek egységes magyarázására
Kelvin lord feltételezte, hogy az atomok elektro
nokat (1. Elektron) tartalmaznak. Ez elektron
elméletet Thomson, Rutherford és Bohr tovább
fejlesztették. A Rutherford-Bohr-féle atommodell
szerint az atomok magja (pozitív töltésű) hidro
gén és hélium atomokból, valamint (negatív)
elektronokból áll, emellett azonban túlnyomó
pozitív töltése van. A hidrogén és hélium atomok
súlyának öszszege adja az atom súlyát. Az atom
mag körül elektronok keringenek s ezek száma
egyenlő az egyes elemek Mendelejeff-rendszerben
elfoglalt helyének sorszámával (atomszám). Az
izotopia körébe tartozó jelenségek magyarázására
föltételezik továbbá, hogy az elemek jellemzője az
atomsúly helyett az atomszám. E föltevés szerint
a radioaktív jelenségek az atom magjából ered
nek. Az elemen észlelhető mágneses, elektromos
és optikai jelenségek pedig a mag körül keringő
elektronokból indulnak ki. A magtól legtávolabb
keringő elektronok képesek arra, hogy közülök
egy vagy több elváljék az atomtól, vagy pedig
képesek egy vagy több kívülről jövő elektront a
velük együtt való keringésre bírni, anélkül, hogy
ezáltal az atom szerkezetében változás állana elő.
Az elmélet szerint ezek volnának a vegyérték
elektronok s ezek okoznák az atomok meghatá
rozott vegyértékét. Ez az elmélet igen jól egye
zik a tapasztalati tényekkel. Rutherford radio
aktív sugárzás hatása alá vont nitrogénnel igye
kezett igazolni, hogy az elmélet megállapításai a
nem radioaktív elemekre is vonatkoznak. Kísér
leti eredményeiből azt következtette, hogy a-sugarak segítségével a nitrogén atom magjából
hidrogén és hélium atomok hasíthatok ki.
A R. tudománya új, pontos és igen érzékeny
mérőmódszereket teremtett meg, azonban álta
lánosító eredményei nem rendelkeznek az ezek
nek megfelelő nagyfokú bizonyossággal; mert
a radioaktív anyagok egyrésze olyan gyorsan
bomló, hogy elemző kémiai vizsgálódáshoz ele
gendő mennyiségben nem nyerhető, kémiailag
jól meghatározott másik része pedig oly kevéssé
aktiv, hogy radioaktív sajátsága eléggé nem ta
nulmányozható és így hol kémiai, hol radioaktív
tulajdonságainak leírása nem támaszkodhatik
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közvetlen megfigyelésre és nélkülözi ennek biz
tosságát. A R. legnagyobb jelentősége tudomá
nyos téren van. Nemcsak saját kérdéseinek meg
oldásában, hanem a kémia, fizika, sőt asztronó
mia problémáinak terén is jelentős eredményeket
ígér.
Egyes radioaktív anyagok hatását gyakorlati
lag leginkább gyógyító céllal használják. Más
részt az a-sugárzó (1. Radioaktív sugarak) erő
sebben radioaktív anyagoknak kristályos cinkszulfiddal való keverékét sötétben világító óra
számok előállítására, repülőgéplibellák világító
osztályzatának készítésére, továbbá lövőfegyve
rek legyének bevonására használják. A R. gya
korlati alkalmazásának legnagyobb akadálya,
hogy az erősebben sugárzó anyagoknak csak
igen csekély mennyisége áll rendelkezésünkre
és az is igen drága. L. még Radioaktív elemek,
Radioaktív lerakódás, Radioaktív sugarak,
Rádium, Rádiumemanáció.
Irodalom. Weszelszky Gyula dr., A radioaktivitás, Buda
pest 1917 ; Mende Jenő, A radioaktív anyagok, n. o. 1921;
Soddy, Rádium, n. o.; Mme P. Curie, Die RadioaktivitSt,
Leipzig 1912; Rutherford, Radioaktive Substanzen und
ihre Strahlungen, u. o. 1913 ; St. Meyer és E. v. Schweidler, RadioaktivitSt, Leipzig-Berlin 1916; K. Fajans, Radioaktívitat. Sammlung Vieweg, Bratmschweig 1920; H.
Geiger, W. Makower, Practic&l Measurements in Radioactivity, London 1912.

Radioaktív lerakódás. Curiené 1898. tapasz
talta, hogy azok a tárgyak, amelyek rádiumos
készítmények közelében feküdtek, átmeneti su
gárzótehetséget kaptak. Ezt a sugárzást, vélt
eredetére célozván, indukált radioaktivitásnak
nevezte. Később kiderült, hogy a rádiumemanációból rövidéletű (1. Radioaktív állandók), szi
lárd radioaktív anyag keletkezik, amely az emanációval érintkező szilárd testek felületére rakó
dik le. A R. több egymásból keletkező, különböző
viselkedésű radioaktív anyag elegye. A gázalakú
rádiumemanáció közvetlen bomlásterméke rá
dium A; ebből sorban rádium B, rádium C, rádium
D, rádium E, rádium F keletkezik. A hosszabb
ideig rádiumemanációval érintkező lerakódásban
mindezen anyagok egymás mellett radioaktív
egyensúlyban (1. o.) vannak. A tóriumemanációból és az aktiniumemanációból hasonló módon
megfelelő R.-ok keletkeznek. A rádium R.-ában
szereplő rádium D és rádium P, miután nem túl
ságosan rövid életkorúak (rádium D bomlási fél
ideje 16 év, rádium F bomlási félideje 136 nap),
az uránszurokércben aránylag nagyobb mennyi
ségben halmozódnak föl. Ez a körülmény és a
rádium F nagy sugárzókópessége magyarázza,
hogy Curiené az urániumszarokércben a rádium
mal együtt fedezte fel a rádium P-et. Ezt az ál
tala felfedezett új elemi testet szülőföldjéről polónium-nstk nevezte. 1901-ben Hoffmann és Strauss
ugyancsak az urániumszurokércben a rádium D-t
fedezték fel. Ők még nem ismervén ezen elem
összefüggését a rádium R.-ával, azt radió-ólomnak nevezték el.
Radioaktív sugarak. A radioaktív anyagok
sugarai láthatatlanok, de fölismerhetjük őket
arról, hogy: 1. a fényképezőlemezt megfeketítik,
2. egyes testeket, pl. a kristályos cinkszulfldot,
gyémántot stb. világitóvá teszik, 3. a levegőt
elektromosan vezetővé teszik (ionizálják). Főként
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a sugarak ez utoljára említett tulajdonságát hasz
nálják fel arra, hogy a radioaktív testek mennyi
ségét meghatározzák.
A radioaktív anyagok láthatatlan sugárzása
rendszerint nem homogén, hanem a-, (3- és y-sugárfajtákból összetett. Az a-sugárzást másodpercenkéntl3,000—20,000km.-essebességgel mozgó két
pozitív elemi elektromos töltéssel bíró hélium
atomok alkotják. Ezek a sugarak hasonlatosak a
Crookes-féle csövekben keletkező anódsugarakhoz (1. o.), különböznek azonban az esetenkét vál
tozó tömegű anódsugaraktól abban, hogy töme
gük minden esetben állandó. A p-sugarakmásod
percenként 100,000—300,000 km.-es sebességgel
haladó (negatív) elektronok (1. o.). Ezek a suga
rak hasonlatosak a Crookes-féle csövekben kelet
kező katódsugarakhoz (1. o.). A y- sugarak a Rönt
gensugarakhoz (1. o.) hasonló, de sokkal nagyobb
áthatolóképességű éterrezgések. Szűkebb értelem
ben csak a y-sugarak nevezhetők sugaraknak.
Elektromos és mágneses térben az a-sugarak
gyengén eltérnek útjuk egyenes irányától; a [3sugarak erősebben, de az a-sugarakéval ellenkező
irányban szintén eltérnek, míg a y-sugarak elek
tromos vagy mágneses térben útjuk irányát nem
változtatják meg. Az eddig ismert a-sugarakat
86 cm.-es (v. ennél vékonyabb) normális nyomású
levegőréteg elnyeli. Az a-sugarakat 001 mm.-es
alumíniumlemez teljesen visszatartja. A P-sugarak több mm. vastag aluminiumlemezen is át
hatolhatnak. Az egyes radioaktív anyagokból
eredő y-sugarak már néhány cm. vastag ólomlemezt is könnyen átjárnak.
Az összes radioaktív anyagokból sugárzás alak
jában állandóan igen nagy energiamennyiség sza
badul föl, amelynek nagy része hővé alakul és
magát a radioaktív anyagot melegíti, úgy, hogy
a radioaktív anyagok sugárzásuk erősségének
mértékében melegebbek környezetüknél. Ez a je
lenség egyes esetekben, pl. a rádiumnál, jól mér
hető. 1 gramm rádium óránként 134-6 grammkaloria (1. o.) meleget termel.
Radióbarit alatt radioaktív barit-kristályokát
értünk.
Radiofon (radiophon, gör.), Bélitől eredő mű
szer, mely gyors megszakítása fénybehatások
révén hangokat ad. Lényegileg a fotof ónnal egye
zik, de elektromos áramok nélkül működik. L.
Radiofónia.
Radiofónia (radiophonia, lat.-gör.), hang éb
resztése valamely lemezben, melyre gyorsan és
szabályos időközökben megszakított fénysugár
esik; a hang rezgésszáma egyenlő a fénysugár
másodpercenkénti megszakításainak számával.
A fénysugár megszakítása átlátszatlan korong
forgatásával történhetik, melynek szélén egyenlő
közökben nyílások vannak a fény átbocsátására.
A hang erőssége függ a lemez felületének minő
ségétől és fokozódik, ha a felület korommal, asz
falttal stb. van bevonva, szóval olyan anyaggal,
mely a sugarakat jól elnyeli. Még pamut, parafa,
szivacs stb. is erőteljes hangot ad, ha sötétre fes
tik, vagy korommal bevonják és üveglemezzel
elzárt hallótölcsórbe helyezve, megszakított su
gárzásnak teszik ki. Egyszerű és hatásos radiofon
készíthető közönséges kémlőcsőből, melybe ko-
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rommal bevont hajlékony csillámlemezt helyez
nek ; a sugarak a kémlőcső átellenes falán át érik
a lemezkét. A eső nyilt végét kaucsukeső segé
lyével hallócsővel kötik össze. Erőteljes fény al
kalmazásakor a hang a hallócső tölcsérétől 1—2
méternyire hallható. Mivel a sugarak közül leg
inkább a vörös és vörösön inneni sugarak hat
nak a radiofonra, a hang keletkezését hőhatás
nak kell tulajdonítani, míg a szeléncellát felhasz
náló fotofon (1. o.) működése a világító sugarak
behatásán alapszik. A hőhatás nyilván abban áll,
hogy a kormozott felület részecskéi között a
levegő váltakozva fölmelegszik és lehűl és így
hallható rezgésekre indíttatik. A radiofont Graham Bell találta föl, aki a fotofonnak (v. elektroradiofonnak) is feltalálója.
Radiogoniometria, az a tudomány, amely egy
drótnélküli adó állomás irányának, illetve helyé
nek megállapításával foglalkozik. Hajóknak, re
pülőgépeknek és léghajóknak sokszor nagyon
fontos, hogy azt az irányt, amelyből drótnélküli
jeleket kapnak, lehetőleg pontosan megállapít
hassák. A drótnélküli távíró S9gólyóvel nemcsak
az adó állomás irányát, hanem a helyét is meg
lehet határozni. Erre a célra szükség van legalább
két állandó és kellően felszerelt állomásra, ame
lyeknek fekvése és egymástól való távolsága is
meretes.
Irányított hullámok. A függőleges antennából
a szélrózsa minden irányában egyenlő erősségű
elektromos hullámok indulnak ki. Olyan antenna
szerkezeteket is sikerült összeállítani, amelyekkel
az elektromos hullámokat meghatározott irányba
lehet terelni. Ezeket az antennákat irányító an
tennáknak nevezzük. Többféle tipusú irányító
antennát ismerünk, amelyek közül a E.-ban hasz
nálatosak :
1. A Blondel-féle antenna. Ez két antenna,
amelyek egymástól félhullámhossznyira vannak
felállítva ós amelyekben egyenlő erős, de fázis
ban 180°-kal eltolt áramok keletkeznek. Az anten
nákon keresztül fektetett sík irányában a leg
nagyobb, az erre merőleges síkban pedig a leg
kisebb a hatás.
2. ABelliniTosiféle elrendezés szintén kettős
antenna, amelyek nem függőlegesek, hanem dől
tek. A két antennapár síkja egymásra merőleges
és egy árbocra van felfüggesztve. Az összetar
tozó antennák egymástól félhullámhossznyira
vannak. Hogy BelliDi-Tosi irányító hatást érje
nek el, a ferdén lefelé haladó antenna ágakban
ellenkező fázisú rezgéseket állítanak elő. Hogy
pedig az antennarendszert ne kelljen elmozdítani,
a kapcsoló helyen két egymásra merőlegesen el
helyezett fix tekercsrendszer van; ezeknek belse
jében van a mozgó tekercs, amelyet vagy az adó,
vagy a vevő körbe lehet beiktatni. Ezt az elren
dezést hívják radiogoniométernek.
3. A Marconi-féle vízszintes antenna. Ezt is
lehet adásra és vételre is egyaránt használni. Az
adásnál a hullámok vízszintes antennaág irányá
ban haladnak a legerősebben. A vétel legerősebb
a vízszintes ág irányában a szabad vég felé. Ezt
az antennát akkor lehet használni az irányított
adásnál, ha a függőlegos ág rövid a vízszintes
ághoz képest.
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Irányított vétel. Erre az analógiát a hidrauli
kából vesszük. Egy hullámzó folyadékkal telt
edénybe egy U-alakúra meggörbített csövet he
lyezünk el úgy, hogy a két függőleges szár síkja
a hullámok irányába essék. A eső vízszintes szára
egy rugalmas membránnal van ellátva. Ha a jobb
oldali szárban a hullám következtében a nyomás
nagyobb, mint a baloldali szárban, akkor a mem
brán jobbról-balra, ha pedig a nyomás a baloldali
szárban nagyobb, akkor a membrán balról-jobbra
feszül ki. A nyomásdifferencia akkor lesz a leg
nagyobb, ha a cső két szára félhullámhossznyira
van egymástól. Ha most a csövet úgy helyezzük
el, hogy a két szár síkja a hullámok irányára
merőleges, akkor a membrán nem mutat defor
málódási.
A kettős antenna is egy irányított felvevő. Ha
az elektromos hullámok iránya merőleges az
antennák által alkotott sikra, akkor a keletkezett
rezgés mindkét antennában egyenlő erősségű és
fázisú, tehát az alsó ágban áram nem jön létre.
Az antennák irányából érkező hullámok ellen
tétes fázisú rezgéseket keltenek az antennaágak
ban.
Egy mozgó állomás helyének meghatározásá
nál két esetet kell figyelembe venni:
1. A mozgó állomás hajóra, vagy légi járműre
felszerelve, drótnélküli állomással rendelkezik.
A mozgó állomás helye egy ismert fekvésű radiogoniometrikus állomás által határozható meg. Ez
az állomás olyan különleges vevőkészülékekkel
van felszerelve, amelyekkel egy másik állomás ál
tal kibocsátott jelek irányát meghatározhatja. Az
állomás zárt kerettel bir, amelynél a vétel akkor
a legjobb, ha a keret síkja egybeesik az adó állo
más irányával. Ha a keretet ebből a helyzetéből
fokozatosan kitérítjük, a hang a telefonban gyen
gül, míg végre nem is hallani azt, amikor a keret
az előbbi állásra merőleges helyzetbe jutott. A
mérésnél a megfigyelő a keretet mindaddig for
gatja, amíg a hang a telefonban el nem tűnik.
Most már egy merőleges mutató segítségével
leolvassa a fokokkal ellátott táblázaton az adó
állomás irányát. Hogy egy állomás meghatároz
hassa saját helyét, legalább két radiogoniometrikus állomásra van szükség, amelyek egyszerre
végzik méréseiket. Nem kell aztán mást tenni,
mint a kapott szögeket egy térképre rárajzolni.
A metsző pont adja a keresett helyet.
2. A mozgó állomás el van látva forgatható
kerettel. Az ismert helyzetű fix állomás kibocsát
jeleket. A jelek alapján a mozgó állomás meg
határozza saját helyét. Ez az eljárás megfordltottja az előbbinek.
Radiográfia, a. m. Röntgenográfia, 1. Röntgen
sugarak.
Radiogramm, a. m. Röntgenogramm, 1. Rönt
gensugarak.
Radiókonduktor a. m. koherer (1. o.).
R a d i o l a r i a (Sugarasvéglények, állat), a Vég
lények (Protozoa) törzsébe tartozó Gyökérlábúak
(Rhizopoda) osztályának egyik rendje. Az idetar
tozó véglények az összes gyökérlábúak között a
legszebb alakúak és a legmagasabb szervezetűek.
Sugarasan részarányos testük a Napállatokéhoz
(Heliozoa) hasonlít, azonban eltérnek tőlük ab-
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ban, hogy testük belsejében pseudochitinből álló tek mind egy oldal felé fordulnak (1. az ábrát).
központi tokjuk van, mely a test legfontosabb ré A lapátkerék 5 —6 cm. sugarú üveggömbben fog
szeit rejti magában. Ha a központi tokot a test lal helyet, melyből a levegőt lehetőleg kiszivatyből kivágjuk, ez a rész tovább él és a hiányzó ré tyúzták. Ha a R.-t valamely fény-, vagy hőforrás
szeket csakhamar regenerálja. Kevés kivétellel sugarai érik, a lapátkerék a su
gyönyörű, alkotású és igen változatos alakú belső gárzás erejével arányos sebesség
vázuk van, mely többnyire kovasavból áll, ezért gel forogni kezd; a nem kormo
nagyon ellenálló és ezért kőzetekben igen gyako zott lapok előre mennek. A forgást
riak a R.-vázak. Utóbbiaknak híres lelőhelyei: többféleképen magyarázták. A gá
Caltanisetta Szicíliában, Nicobari szigetek hegyei zok kinetikai elméletén (1. o.) ala
és Barbados-sziget.
puló magyarázat szerint az igen
Mindnyájan kizárólag tengeri állatok és jobbára ritkított levegő molekulái egye
pelagikusak. A felszíntől kezdve a legnagyobb nes vonalú száguldásuk közben
iengermélységekig minden mélységben előfordul nagyobb sebességgel pattannak
nak. A Phaeodariák 5000 m. mélységben élnek. vissza a melegebb kormozott felü
A tenger egyes mélységi rétegeit a bennük élő letekről, mint a nem kormozot
R. alapján szokás elkeresztelni (pl. Collodaria-, takról s azért a nagyobb reakció
Challengerida-, Tuscacora-, Pharyngella-réteg hátrálásra kényszeríti az előb
stb.). Paraziták a R. körében teljesen ismeretle bieket. A R.-hez némileg hasonló
nek. Egyes R.-fajok algákkal (Zooxauthella) az akusztikai mozgásjelenségeket
feltüntető hang-R. (1. Akusztikai
élnek állandó szimbiózisban.
mozgásjelenségek).
Rendszertani beosztásuk:
2. R., antropológiai mérőesz
1. alrend: Peripylea v. Spumellaria. A köz
ponti tok hártyája mindenütt nyiláskákkal van köz, mely a koponyának és fejnek a fülnyílástól
áttörve. Vázuk nincsen, vagy laza tűkből, esetleg mért sugarainak és tengelyeinek meghatározá
rácsot alkotó kovagömbökből áll. Ismertebb fajai: sára szolgál. Busk, Cunningham, Browne, Gray
szerkesztettek ilyen eszközöket.
Sphaerozoum, Collozoum, Thalassicolla.
Radiomikrométer, Boystól eredő zárt hőelem
2. alrend: Acantharia. A központi tok ugyan
úgy van mindenütt átlyukasztva, mint az előbbi (1. Hőelektromosság), mely alakjára nézve 1 cm.
csoportnál. Vázukat az állat testének központi átmérőjű könnyű négyzetes keret. Egyik, kormo
részéből kisugárzó és kénsavas stronciumból álló zott oldala félig antimonból, félig bizmutból áll,
20 tüske alkotja. Ezek a nagyon vázlatos alakú míg a többiek vékony rézdrótból valók. A keret
vázrószek úgy helyezkednek el a többnyire tükörrel van ellátva és vékony sodratlan selyemgömbalakú testben, hogy közöttük az ú. n. Mttl- szálon függ erős elektromágnes sarkai között. Ha
ler-féle törvény szerint egyenlítői, állatövi és a kormozott felületre hősugarak esnek, a kelet
sarki sugarakat különböztethetünk meg; az kező hőelektromos áram miatt a keret kitérése
egyenlítőiek száma 4, az állatövieké és a sarki következik be s így a sugárzás ereje mérhető.
aké 2X4. Legismertebb faj az Acanthometra
Radióólom, 1. Radioaktív lerakódás.
elastica H.
R a d i o p l i a r e , 1. Hajózási jelek.
3. alrend. Monopylea v. Nassellaria. A köz
Rádiótelefon, 1. Drótnélküli telefon.
ponti toknak csak egyik oldalán finom nyíláskák
Radiótelegráf, 1. Drótnélküli távira.
vannak. Legközönségesebb faj az Eucyrtidium
Radióterápiaa.m. sugarakkal való gyógyítás.
a-anioides H.
A Röntgen- és rádiumsugarakkal való gyógyke
4t. alrend: Tripylea v. Phaeodaria. A köz zelés. L. Röntgen-sugarak ós Rádiumterápia.
Radiotin (ásv.j, sárga sugaras-rostos gömbös
ponti tokon csőrszerűen kihúzott és sötétszínű
pigmenttel körülvett főnyílásuk van, melyhez ki szerkezetű halmazok. Kémiailag a szerpentinhez
sebb melléknyílások társulnak. A váz kovasavas hasonlóan magnéziumhidrokarbonát H4MgsSi309,
sókból áll. Gyakori fajuk a Coelodendrum abie- azonban sósavban nem oldódik és fajsúlya a szer
pentinénél nagyobb. Szerpentinnel elegyedve Diltinum.
Radioláriás iszap (geoi.), egyike a jellemzőbb lenburg (Nassau) közelében mállott pikritben for
mélytengeri üledékeknek. h.Pelagikus szedimen- dul elő.
táció.
Radiótórium. Radioaktív elem. A mezotórium
Radiolarit (geoi.), mélytengeri kovás kőzetek, Il.-ből (1. Radioaktív elemek) keletkezik, a-sugamelyek nagy mennyiségben radioláriákat is tar rakat lövel ki. Kémiailag a tóriumhoz igen ha
talmaznak. L. Pelagikus szedimentáció.
sonló. A radiótóriumot egy ceyloni tórionitban
Radiolit (Asv.), sugaras natrolit Norvégiából. 1905. Hahn fedezte fel.
R a d i o l i t e s (paieont.), 1. Budistae.
Radisics (kutasi), 1- Elemér, szerkesztő, R.
Radiológia, az orvostudománynak az az ága, 2. fia, szül. Budapesten 1884 máj. 11. Jogi dok
amely a Röntgen- és rádiumsugárzással foglal tori oklevele elnyerése után állami szolgálatba
kozik.
lépett, de később osztálytanácsosi rangban meg
Radiométer (gör.-lai), 1. Crookestól eredő ké vált hivatalától és átment a Budapesti Hírlapszülék. Négyágú kis lapátkeréknek aluminium- hoz, amelynek helyettes szerkesztője. Felelős
drótból való küllői finom tűhegyen nyugvó üveg szerkesztője egyúttal a Magyar Külpolitika c.
kupakból indulnak ki és végükön egy-egy kis heti folyóiratnak. Számos cikket és tanulmányt
vertikális helyzetű csillámlemezkét tartanak, írt politikai, tudományos és művészeti folyómelyek egyik lapja kormozott. A kormos felüle riatokba. Önállóan megjelent munkái: A magyar
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középosztály jövőjéről (1917); Reflexiók az októheri forradalomhoz (1919); Reflexiók a keresz
tény kurzushoz (1920).
2. R. Jenő (kutast), az iparművészeti mú
zeum igazgatója, szül. Buziáson (Temes) 1856.,
megh. Budapesten 1917 jan. 4. 1887-ben az ipar
művészeti múzeum igazgatója lett s 1890. mű
egyetemi tanárrá habilitálták. Az 1885. és 1896.
évi országos kiállításainkon vezetőszerepe volt.
Pulszky Károlyival együtt szerkesztette az Öt
vösség remekei c. díszművet, Pasteiner Gyulá
val a Művészi ipar-t (1885—94). Főbb müvei: A
magyar koronázási jelvények (Czoborral, Buda
pest 1896); Le pavillon historique de hongrie á 1'
Bxposition de Paris en 1900; Magyar műkincsek
(I-m., Budapest 1896-1901).
Radis lnsula, 1. Ré.
Rádium. A legértékesebb radioaktív elem.
Kémiai jele: Ra. Két vegyértékű. Atomsúlya 226.
Kémiai tulajdonságai alapján ^periódusos rend
szer (1. Elemek) alkáli földfémcsoportjába tar
tozik. Vegyületeinek viselkedése annyira hasonlít
a bárium vegyületeinek viselkedéséhez, hogy
ezek egymástól csak hosszadalmas kristályosí
tási folyamattal választhatók el. A R.-nak igen
igen csekély mennyisége Ioly, Strutt és mások
vizsgálatai szerint a földön mindenütt előfordul
és nyomait majd minden kőzetben megtaláljuk.
Aránylag nagyobb mennyisége az urániumtar
talmú ásványokban található, de ez a mennyiség
is igen kicsiny: 32 centigramm fémrádium esik
ezen ércekben egy tonna fémurániumra. Ezen
meghatározott aránynak az oka az, hogy a R.
urániumból keletkezik s igy ezzel az ércek leg
többjében a geológiai idők folyamán egyensúlyba
(1. Radioaktív egyensúly) is került. Előállítása
igen hosszas. Egyrészt, mert igen nagymennyi
ségű érc feldolgozása is csak centigrammokban
mérhető R.-mennyiségekhez vezet, másrészt, mi
vel az ércekben mindig előforduló báriumtól csak
nehezen választható el. Ez az oka igen nagy árá
nak. A világháború előttmilligrammja 600arany
korona körül ingadozott, ma többnyire dollárban
értékelik és ajoachimethaliR. ára milligrammon
ként 120, a mezotorium tartalmú amerikai R.-é 70
dollár. Kezdetben főként a csehországi joachimsthali bányákból nyerték; ma a legnagyobb menynyiséget az északamerikai (coloradói) telepek szol
gáltatják.
A R.-ot a joachimsthali szurokórcben Curiené
fedezte fel 1898-ban, de több mint 10 év telt el, míg
tiszta R.-ot tudott előállítani. Az elektrolízissel
(1. o.) nyert, amalgámból előállított fémrádium a
báriumhoz hasonló fehérszínű fém, 700—800 C°
körül olvad, levegőn nem tartható el, mert könynyen oxidálódik. A vizet hidrogénfejlődéssel
bontja. Színrádium nem kerül forgalomba, csu
pán sói: kloridja, bromidja, szulfátja, vagy kar
bonátja. Ezek sem tisztán, hanem leginkább 1:3
arányban a megfelelő báriumvegyületekkel ke
veredve. A R.-báriumkészítmények értékét szín
rádiumtartalmuk szerint számítják. A R.-tartalom megállapítása oly módon történik, hogy a
vizsgálandó készítmény f-sugárzását egy ismert
R.-tartalmú készítmény (etalon) ^-sugárzásával
hasonlítjuk össze. Miután a mezotorium kémiai

Rádiumemanáció

lag is és radioaktív tulajdonságaiban is a R.-hoz
igen hasonlóan viselkedik, csak hosszabb meg
figyelés után állapítható meg, hogy egy készít
mény sugárzása R.-tól v. mezotóriumtól ered-e.
Ezért a hitelesítőintézetek rendszerint csak azt
bizonyítják, hogy az általuk megvizsgált készít
ménynek a rajta jelzett mennyiségű R.-mal
egyenlő sugárzása van, nem pedig azt, hogy ez a
sugárzás R.-tól ered. R.-nak kisebb mennyiségét
az emanációs módszerrel (1. Rádiumemanáció)
határozzuk meg.
A R. és vegyületei csak a- és igen lassú (3-sugarakat lövelnek ki (1. Radioaktív sugarak). Újon
nan előállított R.-vegyületek a-sugárzása folyton
nő és emellett p- és -f-sugárzás is jelentkezik.
E sugarak a R. bomlástermékeitől erednek. A R.
bomlási félideje 1580 óv. a-sugarainak hatótávol
sága 3-3 cm. (1. Radioaktív állandók).
Rádiumcella, ebonitból való, vékony csillám
lemezzel elzárt kis edény, melybe valami rádium
sót helyeznek.
Rádiumemanáció. A R. a rádium közvetlen
bomlási terméke. Csak a-sugárzása van. a-suga
rainak hatótávolsága (1. Radioaktív állandók)
4-16 cm. Kémiai jele: RaEm. Kémiai neve: niton.
Atomsúlya 222. Kémiai tulajdonságait tekintve,
nemes gáz. Mivel gázhalmazállapotú test, anya
elemétől, a rádiumtól, könnyen elválasztható. Ha
rádiumsó oldatán levegőt vezetünk át, az emanáció a levegőbe kerül. Minthogy gyorsan bom
lik (bomlási félideje 3-86 nap), a rádiumsó olda
tán áthajtott levegő csak igen csekély mennyi
ségű R.-t tartalmaz, úgy, hogy benne az emanáció csak sugárzása folytán ismerhetó fel. Innen
van misztikus emanáció elnevezése. Rutherfordnak és Ramsay-nek sikerült tisztán előállítani.
Megállapították a forráspontját (— 62 C0), a kri
tikus hőmérsékletét (+104-5 C°), atomBúlyát,
színképét s azt, hogy kémiai viselkedése folytán
a, periódusos rendszer (1. Elemek) argon cso
portjába tartozik. Ramsay fél gramm rádiumból
összesen 03 mm3 emanációt különített el. Mivel
a R.-nak igen erős sugárzása van és a rádiumtól
könnyen és pontosan elválasztható, a rádium
egészen csekély mennyiségének kimutatására és
mérésére használható fel. Azokat a radioaktív
mérőmódszereket, amelyek az emanáció sugárzó
képességéből határozzák meg az emanációt ter
melő radioaktív anyag mennyiségét, emanációs
módszereknek hívjuk. Emanációs meghatározá
sok végzésénél a vizsgálandó anyagot feloldják,
az oldaton levegőt hajtanak keresztül s ezt a le
vegőt alkalmas készülékbe juttatva, megállapít
ják elektromos vezetőképességét.
A R. mennyiségét az 1910-iki brüsszeli radio
lógiai kongresszus határozata értelmében curie
vagy millicurie egységben mérjük. Régebben
Ifae^e-egységben mérték. A curie az az emanációmennyiség, amely egy gramm rádiummal van
egyensúlyban (1. Radioaktív egyensúly), a milli
curie ennek ezredrésze; egy millicurie emanáció
tehát egy milligramm rádiummal van egyen
súlyban. Egy Mache az az emanációmennyiség,
amely sugárzásának teljes kihasználása mellett,,
bomlástermékei nélkül, oly telítési áramot bocsájt át magán, amelynek erőssége az elektro-
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sztatikus egység (1. Elektrosztatikai és elektro
mágnest egységek) ezredrésze. 1 curie = 275.10«
Mache.
A levegő igen kis mennyiségben mindig tar
talmaz emanációt. Aránylag nagyobb mennyi
ségű található egyes ásványvizekben. így például
a gasteini hévvizekben, a joachimsthali vizek
ben. Hazánkban legtöbbet a budai hévforrások
vizében találunk.
A rádiumon kívül a tóriumból és aktiniumból
is képződik a R.-hoz hasonlóan viselkedő tóriumemanáció és aktiniumemanáció.
Rádramkúra, 1. Rádiumterápia.
Rádium-óra, Strutt J. Róbert készüléke. Lég
mentes üvegtartóból áll, melyben kvarcpálci
kára erősített üvegcső van. Ebbe a csóbe Strutt
rádiumbromidot tett és a csövet kívülről foszfor
sóval vonta be. Az üvegcső alsó végén két arany
füstlemez van. A rádium p-sugarai áthatolhat
nak a csövön és negatív elektromosságot visz
nek magukkal úgy, hogy a rádiumsó pozitív töl
tést kap. Amint ez a töltés lassan nő, a csövön
függő aranylemezkékmindjobban széjjelhajlanak,
míg végre a körülzáró edény falait érintik. Ekkor
töltésüket elvesztik és ismét összeesnek. Erre a
játék újból kezdődik. A lemezkék széjjelválása
és összeesése 3—4 percenként ismétlődik. Martindale kémikus ugyanilyen szerkezetű órát szer
kesztett, melyben aluminiumlemezkók válnak
szét percenként. Az üvegcsőben »/13 gramm rá
diumsó van s ez állítólag elég arra, hogy a lemez
kék játékát 20,000 évig föntartsa.
Rádiumos villámhárító, Szilárd Béla ha
zánkfia találmánya; olyan villámhárító, mely
rádiumos fémkoronggal van ellátva s igya leve
gőt elektromos vezetővé teszi. Mielőtt még erős
elektromos kisülés következnék be, a villám
hárító már részletekben levezeti az összegyűlt
légköri elektromosságot s igy elhárítja a vil
lámcsapást.
Rádiumterápia. Rádium v. más radioaktív
anyag sugaraival való orvosi kezelés. Leginkább
a rádium v. mezotórium -f-sugarainak (1. Radio
aktív sugarak) hatását használják rakosdaganatok eloszlatására. A sugarak hatása abban áll,
hogy épen úgy, mint a Röntgen-sugarak (1. o.),
a rákossejteket könnyebben ölik, mint az épeket.
E kezelésnek előnye, hogy a kisterjedelmű rádiu
mos készítményekkel oly helyek is megközelít
hetők, amelyek Röntgen-sugarakkal nem érhetők
el. Egyes felületi bőrbántalmaknál az a-sugarakat is előnyösen használják. Csúzos, köszvényes
ós neuralgiás bántalmaknál rádiumot, rádiumemanációt és tórium X-et (1. Rádium, Radio
aktív elemek) belélegzés, befecskendezés alak
jában, vagy szájon át adagolva belsőleg is alkal
maznak. Zwademacker legújabb kísérletei szerint
a radioaktív anyagoknak már egészen csekély
mennyisége is az állati szív működését erősen
befolyásolja. E körülmény, valamint az a tapasz
talat, hogy a rádium igen híg oldata a növények
fejlődését elősegíti, míg töményebb oldata elpusz
títja őket, amellett szólnak, hogy kellő tanulmá
nyozás után a radioaktív anyagok között még
értékes gyógyító tényezőket fog a tudomány
találni.
Révai Nag-ij Lexikona. XVI. ltot.
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R a d i n s (lat.) a. m. sugár; a matematikában
a. m. fél átmérő; az anatómiában 1. Orsócsont. —
R. astronomicus, 1. Jákob botja. — R. vector, 1.
Koordináták. — R. visionis, 1. Látás vonala.
Radius, Anna, olasz írónő, 1. Neera.
Radivoj knéz, Ostoja István bosnyák király
törvénytelen fia, az 1421-ben boszniai királlyá
választott II. Tvrtko Istvánnal szemben 1424.
II. Murát szultánhoz folyamodott, hogy a trónt
megszerezze; Tvrtko erre (1425) Zsigmond ma
gyar királlyal békét, sőt szövetséget is kötött s
trónja utódjává R. mellőzésével Cilley Hermannt
nevezte ki. R. 1429. feleségül vette a Zsadány
nemzetségéből való Katalint, de a szép magyar
asszonyt nem tehette bosnyák királynévá, bár a
törökben és Brankovics szerb deszpotában bízva,
Boszniát föllazította s Tvrtkót arra kényszerí
tette, hogy Zsigmondhoz meneküljön. Visszatérve,
Tvrtko meghódolt a töröknek, de R.-jal is kibékült
és őt kanczellárrá tette. Tvrtko halála (1444)
után a bosnyákok R.-t, mivel hazájukat a török
kel gyakran pusztította, nem választották meg
királynak, hanem Ostoja Istvánnak másik tör
vénytelen fiát, Ostoja Tamás Istvánt ültették
trónra, akit 1461. fia, Tomasevics István köve
tett az uralkodásban. Bosznia azonban 1463. tö
rök uralom alá került s a törökök a királyt és
nagybátyját, R.-t lefejeztették.
K a d i x (lat.) a. m. gyökér (1. o.); R. Alcannae,
1. Alkanna; R. Aristolochiae vulgáris, 1. Farkas
alma ; R. bardanae, 1. Bojtorján: R. Buglossi, 1.
Atracél; R. caincae, 1. Chiococca; R. calumba,
1. Jatrorrhiza; R. caryophyllatae, 1. Geum; R.
columbo, 1. Jatrorrhiza : R. costi, 1. Gostus; R.
cyelaminis v. arthanitae, 1. Kúnrépa; R. cynoglossi majoris, 1. Ebnyelvüfü; R. dracunculi
aquatici seu palustris, 1. Galla; R. és cortex ratanhiae, 1. Krameria; R. fllipendulae, 1. Filipendula ; R. gelsemii, I. Gelsemium; R. gentianae, 1. Gentiana; R. graminis, 1. Tarackbúza:
R. hellebori albi, 1. Yeratrum; R. hyoscyami,
1. Hyoscyamus; R. imperatoriae, 1. Peucedanum;
R. ipecacuanhae albae lignosae, 1. Ionidium; R.
junci, l.Juncus; R. junci floridi, 1. Butomus;
R. levistici, 1. Levisticum; R. mei, 1. Meum; R.
ononidis, 1. Ononis és Iglic-gyökér: R. Pareirae
bravae,l. Ghondrodendron; R. petasitidis,!. Pe£asites; R. pimpinellae, 1. Pimpinella: R. saponariae, 1. Gypsophila és Szappangyökér; R. sarsaparillae, I. Sműax :R. senegae, 1. Gsészeszárny ;
R. sigilli Salamonis, 1. Polygonatum; R. symphyti, 1. Symphytum; R. Taraxaci, 1. Gyermek
láncfű ; R. valeriánáé, 1. Valeriána.
Radkersburg (szlovénül Ragdona, magyarul
Regede), az ugyanily nevű stíriai kerületi kapi
tányság székhelye, (1910) 2734 lak. A középkorban
fontos határvár volt s egyideig Magyarország
hoz tartozott.
Radko-Dimitriev herceg, orosz tábornagy,
bolgár származású s részt vett mint bolgár tiszt a
Battenberg Sándor elleni összeesküvésben, azután
az orosz hadseregben szolgált. 1913-ban visszatért
Bulgáriába s a bolgár hadsereg főparancsnoka
lett. 1914-ben ismét az orosz hadseregbe lépett át
s ő volt parancsnoka a Przemyslt ostromló orosz
seregnek; 1915. a Duna melletti harcokat vezette;
2
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1917 augusztusban lemondott, 1919 márciusban
a bolsevikok agyonlőtték.
Rádl Ödön, író, szül. Alsólugoson (Bihar) 1848
márc. 30., megh. Nagyváradon 1916 dec. 20.
1871. Nagyváradon ügyvéd lett. 1892 óta el
nöke volt a nagyváradi Szigligeti-Társaságnak és
tagja a Petőfi-Társaságnak. Fővárosi és vidéki
hírlapokban kritikákat, esztétikai és bölcsészeti
cikkeket, tárcákat, rajzokat írt, továbbá 1870. a
Nagyváradi Lapokat, 1872. Debreczenben a
Tiszavidék c. Deák-párti napilapot szerkesz
tette. Művei közül nevezetesebbek: Michel Berend költeményei (műfordítások 1868); Levelek
egy német faluból (1870); Szomorú történetek
(1871); Egy tél Olaszországban (útirajzok 1872);
Jean Paul (tanulmány 1872).
Radlkofer, Ludioig, német botanikus, szül.
Münchenben 1829 dec.' 19. 1863-ban u. o. a bota
nika egyetemi tanára és 1891. a növénytani mú
zeum igazgatója. Müveiben a megtermékenyí
téssel és a Sapindaceákkal foglalkozott.
Radloff, Wilhelm, német eredetű orosz nyel
vész, szül. Berlinben 1837 jan. 17., megh. 1918
máj. 12. 1871—1884-ben mint a kazáni mohammedán iskolák felügyelője működött és 1884.
a szentpétervári ázsiai múzeum igazgatója és
egyúttal a császári akadémia tagja lett. A
Magyar Tudományos Akadémia 1888. kültagjává
választotta. Legnevezetesebb munkái: Proben
der Volkslitteratur der türkischen Stámme Stíd8ibiriens (Szent-Pétervár 1866—80, 6 köt. szöveg
és 6 köt. fordítás); Vergleichende Grammá tik der
nördlichen Türkspraehen (I. rész Phonetik, Leipzig
1882—83); Versuch eines Wörterbuchs der tür
kischen Dialekte (1888—1906, 4 köt.); Aus Sibirien (Leipzig 1884, 2 köt.). Ránk nézve főleg a
Kun-kodex-szel ós Kitdatka-bilik-kel foglalkozó
müvei fontosak.
Radmanócz (Rádmanesti), kisközség KrassóSzörény vm. bégai j.-ban, (1910) 697 román lak.
A pontusi kövületeknek híres lelőhelye. (Tr. E.)
Radna községek, 1. az összetételek alatt (Kisradna, Máriaradna stb.).
Radnaborberek (Valea-Vinuhá), Oradnához
tartozó kis fürdő Besztercze-Naszód vm. óradnai
j.-ban, az Ünőkő tövében; földes vasas savanyú
vízforrása van. (Tr. E.)
Radnai, 1. Béla, szobrász, szül. Pozsonyban
1873 máj. 25. Az iparművészeti iskolában Loránfl,
majd a szobrász-mesteriskolában Stróbl tanít
ványa volt, aztán Fadrusz első segédje lett annak
haláláig, közben karikatúrákat rajzolt a Kakas
Márton élclapba. Tanulmányutat tett Olaszor
szágban és Parisban. Fadrusz halála után (1903)
önállóan kezdett dolgozni, eleinte sok márványképmást mintázott s egy sor gyermekcsoportot,
egy ilyent (Himnusz, ezüst) megvett a király. Egy
bronz és egy márvány-gyermektanulmánya a
Szépművészeti Múzeumba került. Dekoratív szob
rokat készített a budai kir. várpalota, a Mező
gazdasági Múzeum és a budapesti kegyesrendi
rendház és templom számára. Az ő műve a csatádi Lenau-szobor, Széchenyi Imre gr. szobra
Balatonföldváron, Bókai János szobra (a buda
pesti Stefánia-kórház előtt), Leiningen honvéd
tábornok szobra Törökbecsén, Pázmány szobra
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Budapesten, Petőfié Pozsonyban, Damjaniché Szol
nokon, Kiss tábornoké Nagybecskereken. Ujabb
munkái: számos síremlék a budapesti temetők
ben és több portré-szobor. 1906-ban mezkapta a
főváros Ferenc József-jutalomdlját. Parisban és
Milanóban aranyérmet nyert. R. a szobrászat
rendes tanára a budapesti Képzőművészeti Fő
iskolán. V. ö. Művészet, 1911.
2. R. Béla, gyorsíró, szül. Czegléden 1891 nov.
8. A budapesti egyetemen böleseletdoktori okleve
let nyert. A modern gyorsíróselmélet tudományos
megalapozásával szerzett érdemeket. 1912. ere
deti gyorsírási rendszerrel, az «egyszerű gyorsírás»-sal lépett föl, e rendszert azóta tökéletesí
tette és német nyelvre is átültette. Munkái: Az
egyszerű gyorsírás tankönyve (Budapest, 1912, az
óta négy kiadást ért); A gyorsírás elmélete (1914,
újra 1919); Azírás ésolvasás lélektana (1918); Allgemeine Theorie der Stenographie (Leipzig 1918).
3. R. Farkas, beszterczebányai püspök, szül.
Kisjenőn 1848 máre. 25. A teológiát a budapesti
egyetemen elvégezvén, 1871. pappá szentelték
Rövid ideig segédlelkész volt Endrődön, 1872. a
nagyváradi püspöki udvarba került s később
irodaigazgató, 1899. u. o. kanonok ós papnevelő
intézeti kormányzó lett. 1901-ben segédpüspök,
1904 ápr. 6. beszterczebányai püspök. 1919-ben
a csehek megszállván Beszterczebányai, előbb
internálták, mert körlevelében a cseh-szlovák
eszmével szemben foglalt állást, később lemon
dásra kényszerítették; 1921. a pápa augsumi
címz. érsekké nevezte ki.
í.R.Mihály, nyomdászati szakíró, szül. Pécsett
1868. A nyomdászatot szülővárosában tanulta,
majd Budapesten a Pallas részvénytársaság nyom
dájában dolgozott, ahol a vállalat egyik igazga
tója lett. Számos szakcikket írt a Magyar Nyom
dászat, a Grafikai Szemle és a Nyomdaipar című
folyóiratokba, továbbá a Magyar Nyomdászok
Évkönyve különböző évfolyamaiba. Munkatársa
e Lexikonnak is.
5. R. Miklós, zeneszerző, szül. 1892 jan. 1.
Horváth Atilla és Koessler János voltak mesterei.
Szerzeményei nemcsak a magyar, de a külföldi
hangversenytermekben is előadásra kerültek ós
sikert arattak. Nevezetesebb müvei: gordonka
szonáta, vonósnégyes, zongorahármas, violaszo
náta, hegedüszonáta, dalok, Suite symphonique,
Mese, Orkán vitéz (bemutatta a budapesti Filhar
móniai zenekar), Mosaique-suite. Színpadi müvei
közül Az arany című (Kozma Andor szöve
gére) megnyerte a Lipótvárosi Kaszinó diját, Az
infánsnő születésnapja c. némajátékát (Wilde
meséje után) és Három szív c. énekjátékát be
mutatta a m. kir. Operaház. 1919-ben a Zene
művészeti Főiskola tanárává nevezték ki. Egy
elméleti tanulmányt irt A moduláció-ról és zenei
bírálatokat napilapokba és folyóiratokba.
6. R. Rezső, esztétikai és pedagógiai író, szül.
St. Pöltenben (Alsó-Ausztria) 1864 máj. 13. Kö
zép- és felsöiskolai tanulmányait Budapesten vé
gezte ; tanári és doktori oklevelet szerezve, előbb
mint nevelő Eötvös Loránd báró és Teleki Géza
gróf házánál működött, majd több évig tanárkodott a budapesti V. ker. főreáliskolában; innen
1888. a vallás- ós közoktatásügyi minisztériumba
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lépett át, hol miniszteri tanácsos és a szakirányú képviselőház gyorsírói irodájának tagja, később
népoktatási ügyosztály vezetője. Közben Közép- főnöke volt s 1922-ben vonult nyugalomba. A
Európa tanítóképzését tanulmányozta állami meg hírlapirodalom terén kifejtett működésén kívül
bízásból. 1886-ban sajtó alá rendezte s terjedelmes írói munkásságának főképpen az olasz irodalom
életrajzzal ellátva kiadta Győry Vilmos műveit. történet s a műfordítás elméleti vizsgálata a
Iskolakönyvein, magyar klasszikusok kiadásain tárgya. E körbe vágó munkái: A magyar mű
kívül nevezetesebb önálló művei: Aesthetikai fordítás története (1883),- Az olasz irodalom
törekvések Magyarországon 1'772—1817(1882); története (1896. 2 kötet, az Akadémia kiadásá
A felsőfokú nöképzés Ausztriában (1898); Báró ban); Az ifjabb Michelangelo Buonarroti (1896);
Eötvös József (1906); Régi ideálok a nevelésben Dante (életrajz a Kisfaludy-Társaság Költők és
írók című vállalatában, 1907), valamint ugyan
(1917).
Radnai havasok (Rodnai havasok), kristályos csak Danteról szóló kisebb munkái a Magyar
régi kőzetekből álló variszkuszi röghegység az Könyvtárban és az Olcsó Könyvtárban; A fordí
ÉK. és K.-i Kárpátok határán Máramaros és Besz- tás művészete (1909); Magyar Homér-fordítások
tercze-Naszód vármegyékben. Ny.-on a rumai- v. (1915). Eredeti költői müveinek kis része össze
szacsali hágó választja el 877 m. magasban a gyűjtve is megjelent: Versek (1887); Dalok és
Gzibles-hegységtöl (l.o.) s a Radnai hágó (1257 m.) törénetek (1898); Rákóczi sírja és egyéb költemé
meg a Borsai hágó (1418 m.) visznek át rajta az nyek (1904): Mesék az íróvilágból (1905); Római
Aranyos-Besztercze völgyébe. A hegység átlagos ritmusok (1906); Háborús Strófák (1916) című
magassága 2000 m., főbb csúcsai: a Nagy Piet- köteteiben. Legnagyobb kedvvel és sikerrel azon
rosz (2305 m.), Ünőkő (2280 m.), Vrfu Puzdre- ban a műfordítás terén működik. Nagy számú
born (2191 m.), Gargalen (2160 m.), Korongyos- prózafordításán és a budapesti opera számára
tető (1994 m.) stb. A R. fölemelt tönkfelület, szé készített szövegein kívül nevezetesebb költői mű
les hátain havasi legelők vannak, legfelső részein fordításai a következők: Olasz költőkből (1884);
a pleisztocénkori eljegesedés hatalmas kár-völ Latin költők (antológia, 1885); Görög költők
(antológia, 1886); Petrarca összes szerelmi szo
gyeket, tengerszemeket hagyott hátra. (Tr. R.)
nettjei (1887) ; Giacosa: Az apród (dramolett, 1887);
Radnalajosfalva (Gárlibaba, Ltidwigsdorf), Corneille: Cid (1889); Giacomo Leopardi összes
nagyk. Besztercze-Naszód vm. óradnai j.-ban, versei (1890); Idegen költök albuma (műfordítá
<i9io) 672 német, román és magyar lak. (Tr. R.) sok a XIX. sz. lírájából, 1891);„Euripides: IphiRadnorshire (ejtsd: rednarsír), county Walesben, genia Aulisban (1892); Ariosto Őrjöngő Lórántja
1118 km2 területtel, (1921) 23,528 lak. Székhelye (az eposz legszebb részei, 1894); Pirduszi SahnáPresteigne, a Lug völgyében, (1921) 1172 lakossal. méjából (Szijavus, 1896): Zál és Rudabé (1897);
Radnót (Jernut), nagyk. Kis-Küküllő vm.R.-i Peridún és fiai (1902); Coppée: A kovácsok
j.-ban, (i9io) 2109 magyar és román lak. Régi kas sztrájkja s egyéb költ. (1897); Alfréd de Mussettélyát I. Rákóczi György 1630. építette. 1610-ben ből(1898); Cavallotti Felice: Énekek éneke (dra
itt esküdött össze Kornis és Kendi Báthory Gá molett, 1898): Shakespeare: Velencei kalmár
bor ellen. (Tr. R.)
(1903); Angol költőkből(1905); Wilde: Areadingi
Radnótiája (Jernutfaia, Etschdorf), kisk. fegyház balladája (1907); Shakespeare: III.Rikárd
Maros-Torda vm. régeni alsó j.-ban, (1910) 1627 (1910); Schiller Don Carlosa (1913); Schiller Stu
art Máriája (1917); Dante Pokla (1921). 1922-ben
magyar, román és német lak. (Tr. R.)
Radnótfáy (Nagy) Sámuel, a Nemzeti Színház jelent meg A magyar rím című verstani mono
intendánsa, szül. 1803., megh. Pesten 1869 okt. gráfiája. Igen elterjedt munkája az Idegen sza
9. A Nemzeti Színház igazgatását 1862. vette át vak szótára (6. kiadás 1921). 1897-ben az ő szer
s működése igen eredményes volt: segély- és köl kesztésében indult meg a Magyar Könyvtár című
csönalapot teremtett, megnyitotta a sziniiskolát gyűjteményes vállalat; szerkesztette továbbá a
s a műsor emelésére is gondja volt. Irt több szak Remekírók képes könyvtára című gyűjteményt
cikket s több darabot fordított a színház számára is, valamint két évig a Magyar Ifjuság-ot.
A Kisfaludy-Társaság 1895-ban megválasztotta
németből, franciából és lengyelből.
Radó, Magyarország nádora I. András idejében, tagjának, s e társaság Shakespeare-bizottságáalapította Szávaszentdemeter apátságát s annak nak megalakulása óta előadója; az Istituto Venetonak (Velenczei tudós társaság) 1889 óta levelező
kegyúri jogát 1057. a pécsi püspöknek adta.
tagja.
Radó, oláh vajda, 1. Radid.
Radó, 1. Aladár, zeneszerző, szül. Budapesten
1882 dec. 26., hősi halált halt BoljevcenéL a
3. R. Emánuel, hírlapíró, zenekritikus, szül.
Száva mellett 1914 szept. 9. Tanulmányait a Mjestecben (Csehország) 1866 febr. 1. Gyermek
budapesti zeneakadémián végezte. Előadásra ke korában került Budapestre. Előbb kereskedelmi
rült művei: vonós négyes, vonós ötös, Petőfi- pályára készült, majd bankhivatalnok lett. Ekkor
szimfónia, Faluvégén kurta korcsma c. szimfó kezdett tárcákat, bírálatokat írni német lapokba.
niái költemény (Petőfi költeménye alapján). A Lefordította Petőfi, Kiss József és Reviczky
m. kir. Operaház előadásra elfogadta A fekete Gyula költeményeit. 1894-ben jelent meg egy
gavallér c. dalművét. Hátrahagyott művei közt kötet szatirikus költeménye Weltscherz címen.
van több dal, egy némajáték, gordonkaverseny. A N. P. Journalba írt Budapester Spaziergange
2. R. Antal, költő, műfordító és irodalomtör című tárcasorozata magyarul Pesti séták címen
ténész, szül. Móron 1862 jún. 29. Budapesten jelent meg.
tanári oklevelet szerzett, tanult Rómában, mű
4. R. Sámuel, író, szül. Petrőczön (Bács vm.)
ködött a gyakorlógimnáziumban, majd 1885. a 1857 febr. 7., megh. Budapesten 1919 júl. 18. Jogi
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tanulmányait Bécsben végezte. Parisban kezdte
meg újságírói pályáját, ahol mint több hazai és
külföldi lap levelezője működött. 1898-ban át
vette a Magyar Távirati Iroda (1. o.) vezetését
és külföldi hírszolgálatát reorganizálta, közvet
len összeköttetést létesítvén a külföldi nagy hír
szolgáltató ügynökségekkel. Nagy publicisztikai
működést fejtett ki hazai és külföldi lapokban.
Önálló munkái: Tisza, seine Partei und seine
Gegner (1889); Az összeférhetetlenség (1892);
Die ungarische Verfassung (Berlin 1902); Das
Deutschtum in Ungarn (u. o. 1903); Politikai
Olvasókönyv (1907); Vjságírók iskolája (1909);
Népies politika (1910); A politikai Robinson
(1911); Politikai frázisok és jelszavak (1913);
Újságírók, dráma 4 felv. (1914): Der Sturz des
Zarismus (1915); John Bull és társai (1916). —
Neje: R.-néHirsch Nelly, festő, szül. Budapesten
1869., megh. Bécsben 1915 júl. 30. Székely Berta
lantól tanult rajzolni s éveken át számos illusztrá
cióval látta, el a Vasárnapi Újságot. Sok arcképet
is festett. Illusztrálta Gyulai Pál költeményeit,
Bérezik Árpád Himfy dalai c. müvét, Kemény
Zsigmond Rajongóit s kevéssel halála előtt meg
festette a Vörös Kereszt apoteózisát.
5. R. Vilmos, pedagógus, sztil. Egerben 1847
ápr. 23., megh. Budapesten 1919 dec. 9. Mint
budapesti tanítónőképző-intézeti igazgató vonult
nyugalomba. Számos tankönyvet, herbarti szel
lemű pedagógiai tanulmányokat és ifjúsági mű
veket irt. Önállóan megjelent főbb munkái: Ere
deti magyar gyermek- és népmesék (új kiad.
1893); Vámbéry Ármin utazásai (az ifjúság szá
mára 1882); Gróf Benyovszky Móric élete és
kalandjai (1888, új kiad. 1903); Magyar nép
mondák (1891); Ujváry Miklós, a magyar Ro
bimon (1899).
Radoboj, adók. Várasd vm. krapinai j.-ban,
(1910) 2911 horvát lak. 1811. kéntelepeket fedeztek
fel, ezeket 1865-ig a magyar kincstár bányászta.
Barnaszénbányája üzemen kívül van. A R.-i
miocén márgapala nevezetes arról, hogy sok ro
varlenyomatot tartalmaz.' (Tr. SzHSz.)
Radocaji, adók. Modrns-Piume vm. vrbovskói
j.-ban, (i9io) 254 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Radócz (Rádobica), kisk. Bars vm. oszlányi
j.-ban, (1910) 731 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rádóczújfalu, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,
(1920) 239 magyar lak.
Radófa (RadovciJ, kisk. Vas vm. muraszom
bati j.-ban, (1910) 555 vend lak. (Tr. SzHSz.)
Radojisce, adók. Várasd vm. novimarofl j.-ban,
(1910) 554 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Radola, kisk. Trencsén vm. kiszuezaújhelyi
j.-ban, (1910) 447 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Radolin (Radolin-Leszczyc), Hugó, herceg,
német diplomata, szül. Posenben 1841 ápr. 1.
megh. Jarotschinban 1917 júl. 20. Az ősi RadolinLeszczyc lengyel főnemesi családból szárma
zott. 1877—78-ban az orosz-török háború idején
Konstantinápolyban követségi tanácsos volt,
azután weimari porosz követ lett. 1888-ban III.
Frigyes császár főudvarmesterévé nevezte ki és
hercegi rangra emelte. 1892—95-ig konstanti
nápolyi, 1895—1900-ig szent-pétervári, 1900—
1910-ig párisi német nagykövet volt.
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Radom, 1. volt orosz-lengyel kormányzóság
12,352 km2 ter., (1913) 1.155,900 lak. Vizei a Visz
tula és annak mellékfolyói. A földnek 59%-a
szántó vagy rét. A D.-i emelkedettebb részeken
szén- és vasérctelepek vannak. A lakosok túl
nyomó részben lengyelek. Most Lengyelország
egy része. — 2: R., az ugyanily nevű volt kor
mányzóság fővárosa, (1921) 61,627 lak. 1656-ban
itt győzték le a svédek a lengyeleket, 1767 jún.
23. pedig itt jött létre Repnin közreműködésével
Radziwill herceg főnöksége alatt a disszidensek
védelmére a konföderáció. 1914 okt. 8. a német
csapatok megszállották, de az oroszok elől vissza
kellett vonulniok; 1915 július 19. az egyesült
osztrák-magyar-német csapatok újra elfoglalták.
Most Lengyelországhoz tartozik.
Radoma, kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (1910)
461 szlovák és lengyel lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Radomiszl (Radomysl), az ugyanily nevű já
rás székhelye Kijev volt orosz kormányzóságban,
(1910) 16,400 lakossal. 1920. itt a lengyelek győ
zelmet arattak az orosz vörössereg fölött. Most
Ukrajnához tartozik.
Radonay Mátyás Ignác, pécsi püspök, szül.
Dubroviczán (Várasd vm.) 1630 febr., megh. Pé
csett 1703 ápr. 3. Mint plébános a pozsonymegyei
Félben és később mint pécsi püspök számos csa
ládot térített át a kat. egyházba. A pécsi püspöki
levéltárban levő kézirataiból számos igen fontos
oklevelet tett közzé Brüsztle, Recensio, 1874.
432—470.1.
Radoné Hirsch Nelly, festő, 1. Radó, 4.
Radonja, adók. Modrus-Fiume vmegye vojnici
j.-ban, (1910) 904 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Radonja Laka, adók. Zágráb vm. petrinjai
j.-ban, (1910) 161 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Rádonya (Radimna), kisk. Krassó-Szörény
vm. újmoldovai j.-ban, (1910) 846 szerb és román
lak. (Tr. R.)
Rados, 1. Gusztáv, matematikus, szül. Buda
pesten 1862 febr. 22. Tanulmányait a magy. kir.
József-műegyetemen, a budapesti és lipcsei egye
temeken elvégezvén, 1885. a József-műegyete
men a matematika magántanárává, 1891. nyil
vános rendkívüli és 1893. nyilvános rendes ta
nárrá nevezték ki. 1894-ben a Magyar Tud. Aka
démia levelező tagjául, 1907. rendes tagjául vá
lasztotta. A kolozsvári Ferenc József-tudomány
egyetem tiszteleti doktora. Résztvett a Matema
tikai és Physikai Társulat alapításában, melynek
1891—1913. titkára, 1913. pedig alelnöke lett.
Szerkesztette a Mathematikai ós Physikai Lapok
első 22 kötetének matematikai részét. A műegye
temen az igazgatásban is tevékenyen vett részt,
a dékáni tisztet hét ízben, a rektori tisztet há
rom ízben látta el. Az ő rektori működéséhez fű
ződik a műegyetemi közgazdasági szakosztály
nak szervezése és fölállítása, továbbá a Műegye
temi Deákotthon létesítésének eszméje. Matema
tikai munkái leginkább a felső algebra és szám
elmélet körébe vágnak. Ezek közül felemlitendők: A felsőbb fokú kongruenciák elméletéhez
(Mathem. és Természettud. Értesítő, 1. köt.);
ugyanott jelentek meg még dolgozatai: az al
gebrai függvények, a determinánsok, a szétbont
ható alakok, az n-edrendű elliptikus függvények,
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a térbeli görbék, az ortogonális helyettesítések,
a, semideflnit, az adjungált quadratikus, az adjungált bilineár alakok, az ortogonális helyet
tesítések, az indukált lineár helyettesítések, az
algebrai rezolvensek, a szabályos sokszögek, az
általános körosztási egyenletek, a stationarins
simuló síkok, az egységgyökök és a kongruen
ciák elméletéhez, továbbá a Laplace-egyenlet
gyökeiről (Mathematikai és Physikai Lapok, 1.
köt.). Ugyanezek s nagyszámú egyéb dolgozatai
a Journal für die reine und angewandte Mathematik, a Mathem. u. naturw. BerichtausUngarn,
a Math. Annalen, az Annales seientiflques de
l'éeole normálé supérieur, az Akadémiai Értesítő,
a Bulletin des Sciences Mathématiques, a Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo stb. folyó
iratok különböző évfolyamaiban jelentek meg.
2. E. Ignác, matematikus, szül. Budapesten
1859. Előbb a Budapesti Kereskedelmi Akadémia,
1888. a székelyudvarhelyi, 1894-től kezdve a buda
pesti VI. ker. és 1918-tól nyugdíjaztatásáig (1920)
a budapesti V. ker. állami főreáliskola rendes
tanára volt. Matematikai dolgozatai nagyrészt
folyóiratokban (Műegyetemi Lapok, Mathematikai
és Természettudományi Értesítő és Mathema
tikai és Physikai Lapok), az iskolaügyre vonat
kozó dolgozatai pedig az Orsz. Középiskolai
Tanáregyesületi Közlönyben jelentek meg. Ma
gyarra forditotta Bolyai János Appendix-ét és
Stackel Pál művét: Wolfgang und Johann
Bolyai.
Rádos (Roades, jRad«Ztt,),nagyk.Nagyküküllő
vm. kőhalmi j.-ban, (i9io) 715 német, román és
cigány lak. (Tr. R.)
Radosa (Radisa), kisk. Trencsén vmegye báni
j.-ban, (i9io) 276 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Radosavci, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban,
(1910) 203 német és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Radoska (Radvoska), kisk. Trencsén vmegye
kiszuczaújhelyi j.-ban, (1910) 741 szlovák lak.
<Tr. Cs.-Szl.)
Radoskő (Hradisko u Sabinova), kisk. Sáros
vm. kisszebeni j.-ban, (1910) 287 rutén és szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Radosna (Radosina), kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi j.-ban, (1910) 1353 szlovák és magyar
lak., a nyitrai püspök kastélyával, mely Páz
mány Péter lakóhelye volt. (Tr. Cs.-Szl.)
Radostyán, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri
j.-ban, (1920) 541 magyarlak.
Radoszlavov. Yaszil, bolgár államférfiú, szül.
Lovacsban 1852. Heidelbergben és Bécsben vé
gezte jogi tanulmányait. Ezután a bolgár szobranje tagja lett s 1884—86. igazságügyminiszter,
majd a régensség alatt rövid ideig miniszterel
nök volt, de Sztambulowal meghasonlott és az
ellenzékbe ment. 1889-ben Ferdinánd fejedelem
megsértéseért egy évi fegyházra ítélték. Sztambulov bukása után 1894. igazságügyminiszter s
1894 okt.—dec. ideiglenes miniszterelnök volt.
Ezután megint az ellenzék élére állott. 1899—
1900-ig belügyminiszter volt Grekov és Ivancsov kormányában. Lemondása után a szobranje
vád alá helyezte s két évi vizsgálat után az állami
fötörvényszék Ivancsov miniszterelnökkel és
Toncsev miniszterrel együtt 8 hónapi fogházra
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ítélte. A második balkáni háború szerencsétlen
fordulatakor Danev bukása után 1913 júl. Fer
dinánd király R.-ot állította a kormány élére s
neki jutott a bukaresti béke megkötésének fel
adata. A békekötés után az ellenzék heves táma
dásainak volt kitéve, mire 1914 jan. 3. lemon
dott, de a király ismét kinevezte miniszterelnök
nek. Ezután feloszlatta a szobranjét s az 1914
márciusi választásokon a kormánynak csekély
többséget szerzett (127 kormánypárti, 118 ellen
zéki). A világháború kitörése után nagy kitar
tással és ügyességgel állott ellen az ententehatalmak ígéreteinek és fenyegetéseinek s a
Törökországgal való megegyezéssel Bulgária ha
tárait a Marica folyóig terjesztette. Bulgária 1915
okt. a középponti hatalmakkal szövetkezve, le
verte Szerbiát és elfoglalta Macedóniát. R. 1918
júniusban a bukaresti békeszerződós miatt kény
telen volt lemondani a miniszterelnökségről. A
világháborút követő új bolgár kormányzat üldö
zőbe vette, mire külföldre menekült. A nemzet
gyűlés 1921 áprilisban a R.-kormány vád alá
helyezését határozta el alkotmánysértés miatt
és az államtörvényszék R.-ot 1923 március havá
ban in contumaciam életfogytig tartó fogságra
ítélte.
Radovanci, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
(1910) 455 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Radovanje, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban,
(1910) 302 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Radovec, adók. Várasd vm. varasdi j.-ban, (1910)
1297 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Radovica, adók. Modrus-Fiume vm. szluini
j.-ban, (1910) 1823 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Radowitz, Joseph Maria von, porosz állam
férfiú, szül. Blankenburgban 1797 febr. 6., inegh.
Berlinben 1853 dec. 25. A német földre szakadt
Radóczy magyar családból származott. Előbb a
vesztfáliai, majd a hessen-kasseli seregben szol
gált, 1823. átlépett a porosz hadseregbe. Mint a
berlini katonai iskola tanára Frigyes Vilmos trón
örökös (a későbbi IV. Frigyes Vilmos király) kör
nyezetébe jutott s annak meghitt embere lett.
Nagy szeretettel foglalkozott politikai kérdések
kel is és híve volt a német egység megvalósítá
sának porosz vezetés alatt. 1846-ban Waldheim
álnév alatt kiadott röpiratának (Gespráche aus
der Gegenwart tlber Staat und Kirche) nagy
része volt abban, hogy IV. Frigyes Vilmos király
már 1847. hajlandó volt Poroszországnak alkot
mányt adni. 1848-ban tagja lett a frankfurti né
met parlamentnek, s a szélső jobb egyik vezére
volt. Az erfurti parlamentnek is tagja volt s
nem szűnt meg küzdeni a német egységért. 1849
máj. a külügyek vezetője, 1850 márc. pedig való
ságos külügyminiszter lett. Mivel ez állásában
nem riadt volna vissza attól sem, hogy Ausztriá
val fegyveresen kell leszámolni, a békés IV.
Frigyes Vilmos 1850 nov. elbocsátotta. Ezután
irodalmi tanulmányainak élt. Művei: Gesammelte
Schriften 1852-53. Berlinben jelentek meg (5
köt.). Újabban Wilh. Corvinus adta ki őket
(Ausgewahlte Schriften, Regensburgl911,3köt.).
V. ö. Hassel, Joseph Maria von R. (I. köt.: 1797—
1848, Berlin 1905). — R. ifjabbik fia: Joseph
Maria (szül. 1839 máj. 19., megh. 1912 jan. 15.)
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a diplomáciai pályára lépett s 1882—92. kon
stantinápolyi, 1892—1906. madridi német nagy
követ volt. Mint ilyen képviselte Németországot
az algecirasi konferencián.
Rádsa, 1. Rádzsa.
Radu Demeter, gör. k a i püspök, szül. Szász Újfalun (Alsó-Fehér) 1862 nov. 7., megh. Buka
restben 1920 dec. 8. Teológiai és filozófiai tanul
mányait Rómában végezte. Mindkét szak doktorságát vizsgálat nélkül nyerte el a XIII. Leo előtt
tartott nyilvános hittudományi értekezésével.
1885-ben pappá szentelték. Midőn a magyar gör.
katolikusok Bukarestbe kezdtek tömegesen ki
vándorolni és ott önálló magyar gör. kat. lel
készi állás létesült, erre R.-t küldték ki. Nem
sokára az ottani gör. kat. szeminárium rektora,
1895. az egész érsekség ökonomus generálisa,
majd esperes, gyulafehérvár-fogarasi szentszéki
ülnök és 1896 lugosi megyés püspök, 1903. pedig
nagyváradi megyés püspök lett. 1918. dec. 1. ö
is résztvett a gyulafehérvári román nemzetgyű
lésen, amely Magyarország keleti részeinek Ro
mániához való csatolását kívánta. Részt vett a
román szenátus ülésein s 1920 december havá
ban a szenátusban történt bombamerénylet alkal
mával ő is életét vesztette.
Raduc. adók. Lika-Krbava vm. gospici j.-ban,
(i9io) 1100 szerb lak. Közelében van az 1753 m,
magas Sveto-brdo, vagy Monté Santo, a Velebithegység legmagasabb csúcsa. (Tr. SzHSz.)
Raducki Drenovac, adók. Lika-Krbava vm.
gospici j.-ban, (1910) 416 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Radul v. Radó, IV. Vlád oláh vajda öccse,
1462. lett oláh vajda, mikor Mátyás királlyal
szövetkezett bátyját II. Mohammed elűzte. Mátyás
sereggel jött Vlád visszahelyezésére, de borzasztó
kegyetlenségeinek hírére Brassóban elfogatta s
az önként hódoló R.-t megerősítette a vajdaság
ban. R. azonban csakhamar elpártolt tőle s a
töröknek hódolt, miért is 1476. Báthory István
erdélyi vajda elűzte. R. halála után 1477. Má
tyás király megint Vládnak adta a vajdaságot.
R a d n l a (lat.), a Puhatestűek (Mollusca) ki
tágult izmos garatjában levő nyelvalakú duzza
natot, az ú. n. nyelvet fedő reszelölemez tudomá
nyos neve. A R. conchiolinból és chitinből áll s
rajta fajonkint változó alakú, számú és elrende
zésű fogak vannak, melyek a fajok megkülön
böztetésére jól felhasználhatók, ezért a rendsze
rezésnél jellemző tulajdonságként szerepelnek. R.
fordul elő a Párosidegüeknél (Amphineura), a
Csigáknál (Gastropoda) és a Lábasfejüeknél
(Gephalopoda). A R. a táplálék szétmorzsolására
való.
Radulescu, Jon, román író, 1. Heliad-Radulescu.
Radulesd (Rádidesti), kisk. Hunyad vmegye
marosillyei j.-ban, (1910) 363 román lak. (Tr. R.)
Radváncz (Radvanka), kisk. üng vm. ung
vári j.-ban, (1910) 1360 magyar és német lak. Gyön
gyösi István költő szülőhelye (emléktáblával). (Tr.
Gs.-Szl.)
Radvánszky (sajókazai és radványi báró), ősi
birtokos magyar nemes és báró család, mely a
zólyomvármegyei Radványtól nyerte nevét. A
család legrégibb ismert őse Györk (Jurk), Wagner

22 —

Radvánszky

szerint a Gerzeüa,, 1190—1240 között élt. Györk
ü&Dénes comes 1278 aug. 26. a II. Ottokár ellen
vívott dürnkruti csatában azon magyar nemesek
között van, akik IV. László király körül voltak.
1280. a Hódmezőn
(a mai Hódmező
vásárhelynél) a
kunok ellen vívott
harcban meg is sebesült.Dénesispán
mármintradványi
birtokos szerepel
egy 1287. kiállí
tott határjáró ok
levélben, 1291. ni.
Endrétől ugyan
csak Radványban
kap újabb birtoko
kat. Két fia: Mik
lós és Tamás kö
zül Miklós utód
Radvánszkv-család címere.
nélkül halt el, Ta
másnak II. Dénes nevű fia maradt, aki okle
velekben D. de Radvan néven szerepel és zó
lyomi főispán volt. Péter nevű fiától származott
László, aki nem hagyott utódot maga után s
János, kinek Zsigmond fia a család nevének
további fentartója. Zsigmond Ha, II. György
1509-ben mint Zólyom vármegye alispánja sze
repel. Három fia: MenyMrt, Boldizsár és III.
Péter állandóan a R. nevet használják. R. Bol
dizsár 1518. alispán, mint szintén egyik fia IIL
György i s ; másik fia Ferenc, kinek ivadékai
flágon a XVH. sz. közepe táján haltak ki. IIL
György fia volt III. Ferenc, zólyomvármegyei
alispán, ki az 1645. kitört kolera áldozata lett.
Utószülött fiát, TV. Györgyöt (1645—87) a Zrinyi
Ilonával való összeköttetés gyanúja miatt a po
zsonyi rendkívüli bíróság elé állították, de ár
tatlannak találták és szabadon bocsátották ; nyu
galma nem sokáig tartott, mert Caraffa elfogatta
s Eperjesen fia szemeláttára halálra kínoztatta &
vagyonát elkoboztatta. Pia II. János (1666—
1738) szintén alispán, Rákóczi Ferenc belső tit
kos tanácsosa, Zólyom vármegye főkapitánya
s az egyesült rendek kincstárnoka volt; 1703. 6
mentette meg Beszterczebányát a Rákóczi serege
pusztításától, tanácsára előzetesen meghódolván a
város. A szatmári béke (1711) után visszakapta
birtokai egy részét. Keserves jegyzései-t, melyben
atyja kivégeztetését leírta, Pap Dénes adta ki
(GyőriKözlöny, 1868,25. sz.). Meghalt 1738 ápr. 7.
Piai közül V. György (megh. 1763.) királyi taná
csos és alispán, II. László királyi udvari taná
csos volt, mint ilyen első a protestánsok között.
Szül. 1701 dec. 18-án. 1726. Tirolban és Olaszor
szágban utazott; uti naplója latin nyelven írva
megvan a család levéltárában Az ausztriai ház
némely örökös tartományaiban tett utazásaim
diariumja cimen.Egyéb müvei: Directorium famí
liáé de Radvan (Elaboratum, anno 1735); Notitia
familiae suae haeredibus conscriptae (anno 1754).
1743. jelen volt Prágában Mária Terézia Cseh
ország királynőjévé koronáztatösánál. Az útról
és prágai időzéséről terjedelmes naplót hagyott
hátra magyar nyelven : 1743-iki utazásomnak
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diariumja. A család R. Antal személyében
1875 okt. 3. magyal' bárói rangra emeltetett. A
XIX. sz.-ban a család két ágra oszlott, az idősebb
ágra, melynek alapítója R. Albert (szül. 1806.,
megh. 1857.) és az ifjabb ágra, melynek megala
pítója a báróságot szerzett Antal (szül. 1807.,
megh. 1882.). A család tagjai közül az újabb kor
ban a legkiválóbb szerepet játszotta:
R. Békbáró,művelódéstörténetiró, szül. Sajó
kazán (Borsod) 1849 márc. 1., megh. Budapesten
1906 május 2. Atyja Albert, anyja Bárczay Ka
rolina. A jogot Budapesten elvégezve, hosszabb
utazást tett külföldön. Mintegy ötven levéltár
ból összeszedte s Magyar családélet és háztartás
a XVI. és XVII. sz.-ban c. müve második és har
madik kötetében kiadta a magyar művelődéstör
téneti forrásokat. 1879. kezdett hozzá nagy mű
velődéstörténeti műve, a Magyar családélet és
háztartás megírásához, melyet 1895. fejezett be.
1879. a M. Tud. Akadémia levelező tagjává vá
lasztotta, 1875—1882-ben országgyűlési képvi
selő, 1882—92. Zólyom vm. főispánja volt.
1882-ben mozgalmat indított egy magyar heral
dikai és genealógiai társaság alapítására, s az
1883. megalakult társaságnak elnökévé válasz
tották ; 1887. a M. Tud. Akadémia tiszteleti tag
jává választotta, 1891. az igazgató-tanácsba vá
lasztották be. .1894. koronaőr, 1895. belső titkos
tanácsos lett. Önállóan megjelent művei: Magyar
családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz.-ban
(Budapest 1879—1896,3 köt.); Lakás és bútorzat
a X VI. és XVII. sz.-ban (u. o. 1879); Lakodalmak
aXVI. és XVII. sz.-ban(xi. o. 1883); Foglalkozás,
időtöltés, játék a XVI. és XVII. sz.-ban (u. o.
1887); Házi történelmünk emlékei (u. o. 1888);
Gróf Thitrzó Szaniszló lakomái 1603 (u. o. 1893);
Emlékbeszéd Deák Farkas felett (u. o. 1895) s
ezeken kívül számos cikke jelent meg a Turulban,
Századokban, Magyar Könyvszemlében stb.
Radvány (Radvan), kisk. Zólyom vm. beszterczebányai j.-ban, (1910) 1625 szlovák lak., br.
Radvánszky-féle kastéllyal. Lakói asztalos-, ké
ses- és posztóipart űznek. (Tr. Cs.-Szl.)
Radványil/á&do.közgazdasági író, szül. Buda
pesten 1876 nov. 7. Kereskedelmi és jogi tanul
mányai végeztével a székesfőváros szolgálatába
állott; 1902—1905-ig egy gyárvállalatnak volt
cégvezetője. 1899—1900. szerkesztette a Kis
iparosok Lapját, 1905. megindította Az Üzlet
című kereskedelmi és ipari szaklapot. Ügyvezető
elnöke a Magyar Szaklapok Szindikátusának.
Főbb munkái: A magántisztviselők és az álta
lános választói jog (1903); A. textilszakmabeli
kondíció-konvenciók (1910); Ötszáz jótanács a
modern kereskedőknek (1910); Az eladás mű
vészete (1911); A reklám művészete (1912); A
háború és a hadseregszállítások (1915); A há
borús kereskedelem megrendszabályozása (1918);
A tisztelt szovjet (1919, Morin álnév alatt);
A grafikai reklám művészete (1921).
Radvay Antal, jogtanár, 1. Rentmeister.
Radymno, falu Galíciában, Przemysl köze
lében, a San mellett, 2700 lak. Megerősített híd
főjét 1915 máj. 24. az osztrák-magyar-német
csapatok rohammal visszafoglalták az oroszok
tól, azután kierőszakolták a Sanon való átkelést.
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Radyn (lengyelül: Radzyn), járási székhely
a volt Oroszlengyelország Szjedlec tartományá
ban, 7000 lak., a Czartory skiak kastélyával. 1681.
febr. 11. lengyel-török békekötés színhelye. Most
Lengyelországhoz tartozik.
Radzionkau, falu Pelső-Sziléziában, (1919)
10,833 lak., szén- és vasércbányákkal. Most Len
gyelországhoz tartozik.
Radzivilov (Radziwillow), falu Volhinia volt
orosz kormányzóságban, Brodyval szemben, a
Szlovna folyó és vasút mellett, (1910) 10,000 lak.,
fővámházzal. 1914 szept. 10. osztívj k-magyar csa
patok szállották meg, 1915 szept. 6. pedig BöhmErmolli tábornok csapatai arattak itt győzelmet
az oroszokon. 1916. ismét az oroszok kezébe
került, de csapataink rövid idő múlva visszafog
lalták. 1920. a lengyelek itt az orosz vörös sereget
visszaűzték. Most Lengyelországhoz tartozik.
Radziwill, litván eredetű lengyel főnemesi csa
lád, melynek őse Mikolaj 1386. Jagellóval együtt
lett keresztény és 1444. mint vilnai vajda halt
meg. Unokáját Mikolajt 1515.1. Miksa császár
birodalmi hercegi rangra emelte. A R.-család ne
vezetesebb tagjai:
1. Mikolaj herceg, a Fekete, a most élő R.család őse, szül. 1515., megh. 1565. Buzgó híve
volt a reformációnak s ő nyomatta ki a lengyel
unitáriusoktól lefordított bibliát (Biblia áwi§ta,
Brzese, 1563). — Fia, Krzysztov Mikolaj (szül.
1549., megh. 1616.) testvéreivel együtt visszatért
a katolikus hitre s az atyjától kiadott bibliát öszszevásároltatta és elégettette.
2. Karol herceg (szül. 1734., megh. 1790.), Lit
vánia főhadvezére volt és Poniatowski Szaniszló
király ellensége. Ő alakította a radomi konfederációt (1767), amiért a lengyel országgyűlés
száműzte. De később orosz segítséggel visszajött
Varsóba és visszakapta méltóságát és javait. Az
után az oroszokkal is meghasonlott és osztrák
területre menekült. Itt azzal a tervvel foglalko
zott, hogy kedvesét, Tarakanov hercegnőt, ki ál
lítólag Erzsébet cárnő leánya volt, ültesse az orosz
trónra.
3. Michai Geron herceg (szül. 1778 szept. 24.,
megh. Varsóban 1850 máj. 24.), résztvett Kosciusko szabadságharcában és Napóleon 1812-iki
orosz hadjáratában. 1831 jan. a lengyel ország
gyűlés fővezérré választotta, de már febr. 26. a
grochovi csata után letette a fővezérséget, mert
az oroszokkal való kibékülés híve volt. Varsó be
vétele után 6 évig fogságban ült.
4. Anton herceg, porosz tábornok, szül. Teplitzben 1833 júl. 31., megh. Berlinben 1904 dec.
16. A porosz hadseregbe lépve, résztvett az 1866-iki
háborúban. Ezután I. Vilmos porosz király szárny
segéde lett s annak meghitt emberei közé tarto
zott. 1870 júl. 14. ő nyújtotta át Benedetti francia
követnek a király elutasító válaszát. — R. nagy
nénje, Elisa hercegnő (szül. 1803., megh. 1837.)
volt I. Vilmos porosz király ifjúkori szerelme.
5. Edmund herceg, szül. 1842 szept. 6., megh.
1895 aug. 9. A papi pályára lépett s 1874—81. a
német birodalmi gyűlés tagja volt, hol a centrum
párthoz tartozott. Később a bencés rendbe lépett.
Művei: Die Kirchliche Autorítát und das moderné
Bewusstsein (Breslau 1872); Ein Besnch in Mar-
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pingen (Berlin 1877): .Canossa oder Damaskus
(u. o. 1878).
A E.-család jelenleg négy ágban virágzik. A lit
ván-ház legidősebb ágának feje Anton Albrycht
herceg (szül. Berlinben 1885 okt. 30.). A második
ág feje Ferdinánd herceg (szül. Berlinben 1834
okt. 19.),a német birodalmi gyűlésen a lengyel párt
vezére voltl874óta. Aharmadik ág (SzydlowieczPoloneczka) ie]e Albert herceg(szül. 1868okt.23.)
orosz konzul volt Mexikóban. Énnek unokatest
vére Hieronymus (szül. Cannesban 1885 jan. 6.)
nőül vette 1909 jan. 16. Károly István főherceg
leányát, Renáta Máriát. — A galiciai R.-ház
Dominik herceg (megh. 1813.) természetes, de
később törvényesített fiától, Alexandertól (megh.
1859.) származik. Ennek fiai, Ludivig (szül. 1847.,
megh. 1912.) és Sergius (szül. 1851., megh. 1906.)
az osztrák császártól 1882. megkapták a hercegi
elmet. Ezen ás feje most Ludwig fia, Alexander
herceg (szül. 1869 okt. 7.), ki 1894 ápr. 2. Buda
pesten nőül vette Ordódy Vilmát.
Rádzsa, rája (szanszkrit), Elöindiában ősi címe
az ottani uralkodóknak; maharadzsa (nagyki
rály) az a R., akit a többi R. felett az uralkodás
megillet, legtöbbször csak puszta cím.
Rádzsendralála Mitra, bengáli nyelvész, szül.
Kalkuttában 1822 febr. 26., megh. 1891 jól. 26.
1846-ban az Asiatic Society könyvtárnoka, majd
annak alelnöke lett. R. India egyik legtöbbre be
csült benszülött tudósa volt. Sok kitüntetésben
részesült. A M. Tud. Akadémia 1876-ban válasz
totta kültagjává. Nevezetesebb munkái: BuddhaGaya (Kalkutta 1878); The antiquities of Orissa
(u. o. 1875—81, 2 köt.); The sanskrit buddhist
literature of Nepál (u. o. 1882): Notices of sans
krit manuseripts (u. o. 1871—90,10 köt.).
Radzskot, fővárosa R. államnak, Bombay britindiai tartomány Kathiawar vidékén, a gudzsarati angol ügynökség székhelye, (1910) kb. 10,000
lak., híres festőiparral. Benszülött indiai feje
delmi flúsarjadékok részére főiskolája van.
Radzsputana (a. m. a radzsputok országa), a
brit-indiai birodalom egyik vidéke az É.-i és Ny.-i
részben. Adzsmir-Mervara közvetetten brit disztriktusból és 20 hübérállamból áll, amelyeket
benszülött fejedelmek kormányoznak. R.-nak te
rülete Adzsmir-Mervarán kívül 334,062 km 3 ;
lakóinak száma (i9ii) 10.530,432, közülük 8 millió
hindu, de Meivarban, Partabgarhban, Dungarpurban és Banszvarában mintegy 50,000 civilizálat
lan bhil is található. A nagyobb hűbór-államok:
Bikanir, Dzsaipur, Dzsaiszalmir, Dzsodhpur, Alvar, üdaipur, Bharatpur. A legfontosabb keres
kedelmi város Dzsaipur; a legnagyobb vásárokat
Adzsmir mellett Puskarnál meg a Dzsodhpurban
fekvő Tilvarában tartják. Bharatpurban és Dholpurban dzsat, Tónkban pedig mohammedánus
dinasztia uralkodik. V. ö. A. Adams, The Western
Rajputana States (London 1897).
Radzsputok (ang. rajpoots), egy hindu nép
törzs neve, mely eredetét a katonakasztra vezeti
vissza. A R. nem alkotnak igazi egységes kasz
tot, hanem csak több, származásra különböző nép
törzs és kaszt vegyülékéből állanak.
Radzssahi (ang. Rajshahi), 1905-ig Bengália
brit-indiai f őkonnányzóság egyik divíziója, 44,937
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km ter., körülbelül 9 milló lak., akik közt 63»/0
mohammedánus ; a Gangesz partján fekvő RampurBjahlijanevüfőváros3al;1905.Kelet-Bengália
tartomány Dardzsiling kerületébe lett sorozva és
Udda kerülettel kibővítve.
Rae (ejtsd: ré), erősség és katolikus hittérítő ál
lomás Kanada ÉNy.-i részében, a Nagy Rab
szolga-tó mellett. A nemzetközi sarkvidéki állo
mások egyike, hol Dawson 1882—83. áttelelt.
Rae (ejtsd: ré), John, angol sarkutazó, szül. az
Orkney-szigeteken 1813 szept. 30., megh. Addison Gardensben (Skócia) 1893 júl. 22. Orvos volt.
A Hudson-öböl társaság megbízásából 1846—47.
kutató utat tett az északamerikai partvidéken,
1848-ban Richardson Franklint kereső expedíció
jában vett részt. 1853—54-ben a Hudson-öböl
társaság Franklin-expedicióját szervezte és ve
zette. Főműve: Narrative of an expedition to the
shores of the Arctic Sea (London 1850).
Raeburn (ejtsd: réMrn), Henry, sir, angol festő,
szül. Stockbridgeben 1756 márc. 4., megh. Edinburgban 1823 júl. 8. Először ötvösséget tanult,
azután festő lett és kivált Olaszországban tett
tanulmányútjagyakorolt nagy hatást fejlődésére.
Reynolds és Gainsborough után Angolország
legkiválóbb arcképfestője; főleg a skót nemesség
től részesült sok megbízásban. Közvetlen, friss
fölfogású, festői erejű képmásai közül különösen
kiválnak: R. saját arcképe, Mrs. Campbell, John
Wilson, lovával, az edinburgi képtárban; Ná
tháméi Spens mint íjjász, az edinburgi lövészcsarnokban ; Sir John Sinclair képmása a glasgowi múzeumban; Szalmakalapos nő képe a lon
doni National Galleryben; Lucius O'Beirnepüspök
képe a drezdai képtárban. Kiváló szépségű, jel
lemző műve: Barbara Murchison képmása, a
budapesti Szépművészeti Múzeumban. V. ö. Arriistrong (London 1901), Pinnington (u. o. 1904),
Gh-eig (u. o. 1911) monográfiáit.
Raertés, a nyelvtudományban a nyelvérzék
nek az a működése, mellyel egyes szók v. szó
elemek idővel új jelentést vesznek föl. E jelenség
különösen fontos a nyelvtani alakok fejlődésé
ben. A magyar t főnévképzó régebben fo-nek
hangzott (1. Halotti beszéd) s ebben a v volt az
igazi főnévképző, de elveszvén, jelentését ráértet
ték a f-re: hit, élet stb. (a hites társnak maiglan
ismeretes eredetibb hitves alakja). V. ö. Simonyi,
Jelentéstani szempontok (1915).
Raetia (Rhaetia), római tartomány, mely
nagyjából egyrészt a felsőolaszországi tavaktól
a Dunáig, sőt azon túl is (magába foglalva Vindeliciát), másrészt a helvétek földjétől, a Mons
Adulátói (Splügon)Noricumig terjedt, a mai Graubünden, Vorarlberg, Tirol Ny.-i része és a német
Dunától D.-re fekvő terület. Főfolyói a Licus
(Lech), Isara (Izar), Aenus (Inn) és az Athesis
(Etsch); főbb városai Augusta Vindelicorum
(Augsburg), Castra Batava (Passau), Cambodunum(Kempten), Brigantia (Bregenz), Curia(Churj,
Parthanum (Partenkirchen), Clavenua (Chiávenna), Tridentum (Trient), Bauzanum (Bozen).
A rómaiaktól használt két főút Augusta Vindelieorumból Parthanumon, Veldidenán (Wilten) és
a Brenneren át Veronába, majd Mediolanumból
Curián át Brigantiába vezetett. Lakói kisehb
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számú keltákon kívül a raetek (raeti) törzsei,
kikben a római írók a gallusok által Felső-Itáliából az Alpok völgyeibe űzött etruszkokat lát
tak; annyi mindenesetre bizonyos, hogy az et
ruszk kultúra hatása alatt állottak. V. ö. Plánta,
Das alté Rátien (Berlin 1872); Gampell, Histó
ria raetica (Basel 1887—902 köt.): Jung, Römer und Románén in den Donaulándern (1887,
2. kiad.).
Raetiai Alpok, 1. Bháti Alpok.
Raetiai emelet (rhati, raeti v. réciai emelet,
geoi.), a triász-szisztéma felső tagjának a legfelső
emelete. Régebben önálló szisztémának vették.
Képződményei: sötétszínű, agyagos, márgás és me
szes kőzetek, az úgynevezett kösseni rétegek, v.
fehér mészkő, az úgynevezett dachstein-mészkö
alakjában lehetnek kifejlődve. Néha a két kifej
lődés kombinálódik egymással. A kösseni rétegek
típusos előfordulási helye Salzburgban van, ahol
a meszes rétegekben igen sok kagyló fordul elő,
közöttük az Avicula contorta, Gervillia inflata,
Anatinapraecursor stb. A mészkövei sok brachiopódát tartalmaznak, mint a Terébratula pyriformis, a 1. gregaria, Spirigera oocycolpa stb. fajo
kat. Más rétegeket pedig főleg korallok: Thecosmiliák és Thamnastraeák építenek fel. A hatal
mas sziklákat alkotó daehstein-mészkő vagy az
egész emeletet képviseli, vagy annak csak a felső
tagját s ekkor alatta a kösseni fácies márgái
találhatók. A dachstein-mészkőben Megaloduskagylók és dicerocarditimok találhatók. Az Al
pok területén jól kifejlődött a R. Az ÉNy.-i Kár
pátok területén, a Biharban s két ponton a Ma
gyar Közép-hegységben a kösseni fácies van
jelen, míg a Magyar Középhegység területének
nagyobb részén s a gömöri mészkő vidéken (kivéve
Dernőt) a dachstein-mészkö fácies uralkodik.
Raeticit (rhaeticit, ásv.), a Raetiai Alpokban
előforduló disztén.
Raetikon, 1. Rhatikon.
Raetoromán nyelv és irodalom. A raetoromán nyelv Svájc keleti részében és néhány tiroli
völgyben beszélt román nyelvjárások egyetemle
ges elnevezése. B nyelvjárások: a graubündeni v.
szorosabb értelemben vettraetoromán, melyet a
benszülöttek romonsch-nak. neveznek; továbbá a
tiroli, friauli és tergestini nyelvjárások, mely
utóbbi hármat Zaárá-nyelveknek is szokás mon
dani. B nyelvjárásokon mintegy 600,000 egyén
beszól. Araetoromán népköltészet egyik legrégibb
emléke a sulzelvai Canzon de la Sontgia Margriatha, melyben a raet mítosz keresztény ele
mekkel keveredve maradt reánk. A XVII. sz. leg
tehetségesebb prózaírója Gábriel Steffen, fanati
kus luteránus lelkész. Hosszas hallgatás után a
XIX. sz. negyvenes éveiben új életre pezsdült a
raetoromán irodalom. AR. ápolására 1863. raeto
román irodalmi társaság is alakult. B kor legki
válóbb műköltője Gian Fadri Cadéras (megh.
1891) volt. A raetoromán nyelvtanok közül Gardneré (Strassburg 1905, 2. kiad.), a szótárak közül
pedig Emil Palioppié (Samanden és Basel 1902)
említhető. V. ö. Rausch, Geschichte der Litteratur des rátoromanischen Volkes (Frankfurt 1870);
Gombocz Z., Ratorománok (Heinrich-iéle egye
temes irodalomtörténet, Budapest 1905, 2. köt.).

Rafael

Raf. v. Rafin., latin növénynevek után Rafinesque-Schmáltz C. S. (1. o.) nevének rövidítése.
Rafael, egyike a három fő angyalnak, ki az
ó-szövetségi szentírás szerint az ifjú Tóbiás úti
társa volt és aki magát egyiknek nevezte a hét
közül, akik az Úr előtt állanak. L. Angyal.
Rafael, tulajdonképen Raffaello Santi, olasz
festő és építész, szül. Urbinóban 1483 máre. 28.
vagy ápr. 6., megh. Rómában 1520 ápr. 6. A fes
tészetben az első oktatást atyjától, Giovanni
Santitól nyerte, majd ennek halála után, 1495-től
Timoteo Vitt, 1500—1504-ig pedig Perugiában
Perugino tanítványa volt, s művészi kialakulá
sára ez utóbbi hatott leginkább. Legkorábbi mű
vein (A lovag álma, London, National Gallery;
ű. n. kis Szent Mihály, Paris, Louvre ; A három
grácia, Chantilly, Aumale-gyüjtemény) álmatag
kifejezés naiv elrendezéssel párosul. Tanuló
éveinek Perugino hatásától meghatározott má
sodik szakában lírai kifejezése mélyül (Madonna
Solly, berlini Prigyes-muzeum, Madonna Connestabile, szent-pétervári Eremitage), kompozí
ciója gazdagabb lesz (Mária koronázása, 1502,
Róma, vatikáni képtár; Sposalizio, 1504, Milano.
Brera-képtár). 1504-ben, alig 20 éves korában
Firenzébe megy, hol működésének második, rö
vid tartamú (1504—1508), de nagy lendületű kor
szaka folyik le. Kilép az umbriai egyoldalúság
ból, látóköre szélesbül. Ifjúkori halványától, Pe
ruginótól távolodik s Leonardo da Vinci, Fra
Bartolommeo új hatásával új irányokat olvaszt
magába. Madonna-ábrázolása ekkor éri el tető
pontját (Madonna del Granduca, Firenze, Pittiképtár; Madonna Tempi, müncheni képtár; Ma
donna ím Grünen, bécsi udv. képtár; Madonna del
cardellino, firenzei Ufflzi; La Belle Jardiniére, pá
risi Louvre). E korszaka a nagyszerűen komponált
Sirbatétellel (1507, római Borghese-képtár) zá
rul. 1508-tól haláláig Rómában működött II. Gyula
és X. Leó pápák pártfogása alatt. Haladása, mű
vészi emelkedése gyors. Az emlékszerű és törté
neti festészetet felfogásának nagyságával addig
el nem ért s azóta túl nem szárnyalt magaslatra
emeli. Még mindig újabb hatásokat képes föl
venni, Sebastiano del Piombóét a színes festőiség,
Michelangelóét a drámaiság szempontjából. Fő
ként falfestményeket fest, s emellett mélyen jel
lemzett arcképeket, s látományszerű Madonná
kat. Főműve Rómában a Vatikán négy szobá
jának (ú. n. stanzák) falfestményekkel való díszí
tése a következő sorrendben: I. szoba, ú. n. Camera della Segnatura (1508—11): freskói a négy
legnagyobb szellemi megnyilatkozásnak történeti
és allegorikus kifejezői: 1. Vallás (az ú. n. Dis
puta-freskó, tulajdonképen az Oltári szentség
dicsőítése), 2. Tudomány (az ú. n. Athéni iskola),
3. Művészet (a Parnassus ábrázolása), 4. Állam
(allegorikus alakok). II. szoba, a Heliodor-stanza
(1512—14): 1. Heliodor kiűzetése a jeruzsálemi
templomból. 2. A bolsenai mise. 3. Sz. Péter
szabadulása a börtönből. 4. Attila találkozása
X. Leóval (a kivitel tanítványaitól). A III. (1514
—1517) és IV. (befejezve 1525.) szoba falfestmé
nyeit még az ő tervei alapján tanítványai készí
tették. Falfestményekkel díszítette továbbá a
Vatikán egyik udvari nyitott csarnokát (ú. n.
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loggiák) és Agostino Chigi bankár megbízásából
a 8. Maria della Pace-templom Chigi-kápolnáját,
valamint a Villa Parnesinát. 1515—16 közt a
Sixtus-kápolna szőnyegjei részére 11 kartont ké
szített, az apostolok cselekedeteiből merített 10
jelenetnek és Mária koronázásának ábrázolá
sával (7 karton a londoni Victoria and AlbertMuseumban; a Brüsszelben egyszerre 3 példány
ban készült szőnyegek ma a Vatikánban, a ber
lini Frigyes-múzeumban és a madridi kir. palo
tában). Legnevezetesebb olajfestményei római
korszakából: Folignói Madonna (1512, Vatikáni
képtár); Madonna della Sedia (firenzei Pitti-képtar); S. Cecília (1514—1516, bolognai áll. kép
tár); Sixtusi Madonna (1515 kör., drezdai kép
tárul. Ferencnagy Szent-Családja (párisi Louvre,
Giulio Romano közreműködésével); Krisztus ke
resztvitele (ú. n. Spasimo di Sicilia, madridi
Prado); II. Gyula (firenzei Ufflzi); X. Leo (firenzei
Pitti-képtár); Bibbiena bíboros (madridi Prado);
Inghirami prelátus (bostoni képtár); Castiglione
gróf (1516, párisi Louvre, 1. a képmellékletet),
ú. n. Urbinói herceg (Krakó, Czartoryski-képtár) arcképe. Utolsó festménye, hattyúdala:
Krisztus mennybemenetelét ábrázoló oltárkép
(Trasfigurazione, vatikáni képtár), melyet halá
lakor befejezetlenül hagyott (az alsó rész már
Giulio Romano és Francesco Penni müve). Az
építészettel is foglalkozott, földije, Bramante ha
tása alatt. 1514-ben a Sz.-Péter-templom főépítőmesterévé nevezték ki. Tőle való a római
Villa Madama és a firenzei Pandolflni-palota
terve. 1515 óta a római ásatások főfelügyelője
volt. A Panteonban temették el. R. a művészet
világtörténelmének egyik legcsodáltabb alakja.
Magasztos felfogás, szelíd báj, formai tisztaság, a
lelki és testi szépség harmonikus kifejezése tet
ték müveit halhatatlanokká.
Irodaiam. Vasari, Vite ; Passavant, Rafael Urbino und sein
Vater Gioranni Santi, Leipzig 1839 —58, 3 köt.; A. Sprin
ger, E. n. Michelangelo, 3. kiad., n. o. 1895, 2 köt; Müntz,
Raphae), sa vie, son oeuvre et son temps, 2. kiad., Paris
1899; Crowe and Cavalcaselle, Raphael, sein Lében und
seine Werke, német kiad., Leipzig 1883—85, 2 köt; Grimm,
Das Lében Raphaeis, 4. kiad. Berlin 1903; RosenbergGronau, Raffael, 4. kiad., Stuttgart és Leipzig 1909 ; Knackfuss, Raffael, 12. kiad., Bielefeld és Leipzig 1912 ; Serra,
Raflaello, Roma 1920; Wollanka, Rafael, Budapest 1906.

Rafaelit v. paralaurionit (ásv.), ólomoxiklorid PbCl(OH); monoklinprizmák vagy táblák;
fehér v. ibolyás vörös, fémes gyémántfényű. A
lauriumi ólomsalakban (Görögország) és Chilé
ben a Sierra Gordában található.
Rafajnaújfalu, kisk. Bereg vm. mezőkaszonyi
j.-ban, (1910) 676 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rafe, 1. Raphe.
Raff, Joachim, német zeneszerző, szül. Lachenben, a Zürichi tó mellett, 1822 máj. 27.,
megh. Majna-Frankfurtban 1882 jún. 25.1850-ben
Weimarba költözött és Liszt köréhez csatlako
zott. 1851-ben u. o. előadásra került König Alfréd
című operája. 1856—77-ig Weimarban, 1877—
1882-ig Frankfurtban élt, ahol a Hochkonservatorium igazgatója volt. Rendkívül termékeny
zeneszerző. Müveinek teljes jegyzékét 1886. adta
ki a frankfurti Raff-Denkmal-Vérein. Irt sok
zenekari darabot (köztük 11 szimfónia és egy
magyar suite: op. 194), mintegy 200 zongora
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darabot (op. 113 magyar rapszódia) és kamara
müvet. Legnevezetesebb operája: Dame Kobold
(1870).
Raffael, 1. Rafael
Raffaélli, Jean Francisque, francia festő,
szül. Parisban 1850 ápr. 20., először színész és
énekes volt, majd Górőme festőnek lett tanít
ványa és 1870 óta állította ki képeit, utóbb mint
az impresszionista irány híve. Különösen Parist
és lakóit, ezek közül leginkább az alsó néposz
tályok képviselőit mutatja be világos tónusú,
érdekes, egyéni előadású képein, amelyek megkapóan tükröztetik vissza az alakok élesen föl
fogottmozdulatait. Az impresszionizmussal össze
függő szín- és formalátásának kifejezése céljából
R., ki vegytannal is foglalkozott, az olajfestéket
gyakran nem ecsettel, hanem pasztellszerű ru
dacskák útján vetette vászonra, és e találmánya,
az ú. n. R.-f esték, a XX. század elején hívekre is
talált. Festményei közül a párisi Musée du
Luxembourgban vannaK: A gyógyulás útján,
Várakozás a lakodalmas társaságra, A párisi
Notre Dame-templom látképe, a nancyi múzeum
ban Edmond de Goncourt arcképe. R., aki szob
rászattal és grafikával is foglalkozott, érdekes
művészeti nézeteit írásban is fejtegette, így a
müvei 1884,-i kiállításáról szóló katalógus elő
szavában. Említendő még Voyage au Musée du
Louvre c. könyve.
Raffaellino, olasz festő, 1. Golle.
Raffay, 1. Ferenc jogtudományi író, szül. Czegléden 1870 okt. 29., megh. Eperjesen 1907 októ
berben. Előbb kir. albiró, majd ügyvéd volt Győ
rött s 1901. az eperjesi evang. jogakadémiára
hívták meg ny. r. tanárnak a magyar magánjogi
tanszékre. Főbb müvei: A hűtlen elhagyás, mint
házasságbontó ok (3. kiad. 1901); Házassági
perrendtartás (1898); Új szöveg a magyar ál
talános polgári törvénykönyv, tervezetének há
zasságjogi részéhez (1901); Észrevételek a pol
gári perrendtartásról szóló törvényjavaslat
XI. címéhez (1901); A különvagyon és közszer
zemény kodifikálása (2. kiad. 1903); A magyar
házassági jog (1902); Az egyesületi jog kodifi
kálása (1903); Die Ungültigkeit der Ehe iin
Sinne des ungarischen Ehegesetzes (1903); Die
Besitzlehre im Entwurfe des ung. alig. bgl. Gesetzbuehes (1903); ez utóbbi némi bővítéssel ma
gyarul is megjelent ezen a címen: A magyar
általános polgári törvénykönyv tervezetének
birtoktana (1903); A magyar magánjog kézi
könyve (3. kiad. Budapest 1909).
2. R. Sándor, evang. püspök, a teológia tiszt,
doktora, szül. Czegléden 1866 jún. 12. Főiskolai
tanulmányai végeztével a beszterezebányai ev.
gimnázium tanára, 1893. tápiószentmártoni lel
kész, majd 1896. a pozsonyi ev. egyet. teol. aka
démia tanára, 1908. budapesti ev. lelkész, 1918.
a bányai evang. egyházkerület püspöke lett. 1920.
a Petőfi-társaság tiszt, taggá választotta. Neve
zetesebb müvei: A Hellenismus és a philonismus kosmogoniája (Budapest 1900); A logos
eredete, tartatnia és jelentősége a Jánosi ira
tokban (1900); Új szövetségi apokrifusok (Buda
pest 1905); Jézus példázatai (u. o. 1905); Jézus
hasonlatai (u. o. 1907); Jézus gyermekségéről
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szóló erangéliunwk és Nikodémus evangéliuma
(1912); Világháború és Isten igéje (1916); Kiáltás
a viharban (1919). Hosszabb időn át az általa
alapított Theologiai Szaklap szerkesztője volt.
Raffelberg, Mülheiin a. d. Euhrhoz tartozó,
klórnátrium- és magnéziumban gazdag sósforrásokkal biró, látogatott fürdőhely a düsseldorfi
porosz közigazgatási kerületben.
Raöelsperger Ferenc, földrajzi író, szül. Mo
dorban 1793., megh. 1861. Bécsben tanult. Ke
reskedő, majd postatiszt, később pedig hírlapíró
volt s 1848. a Der Unparteiisehe radikális lapot
szerkesztette. Nevezetesebb művei: Alig. geographisehes Lexikon des österr. Kaiserstaates
(6 köt., Wien 1847); Generalkarte von Európa
(u. o. 1843). A térképek tipográfiai sokszorosítása
módját állítólag E. találta fel.
Raffenel (ejtsd: raínei), Anne, francia Afrikakutató, szül. Versaillesben 1809 ápr. 26., megh.
Madagaszkárban 1858 jún. 12. 1843-ban Szene
gálból két fülfedező utat tett Afrika belsejébe.
1865-ben Madagaszkár kormányzója lett. Müvei:
Voyages dans l'Afrique occidentale (Paris 1846);
Nouveau voyage dans le pays des Négres (u. o.
1856, 2 köt.).
Raffet (ejtsd: raffé), Denis Auguste Marié,
francia festő és rajzoló, szül. Parisban 1804
márc. 2., megh. Genovában 1860 febr. 16. Gros
és Charlet tanítványa volt és mint az utóbbi, ő
is főleg Napóleon és hadjáratai dicsőítésére ké
szítette drámai, lendületes litográfiáit, amelyek
ben megkapóan tükröződik vissza a nagy kor
szelleme. Demidoff herceggel 1837. keletre tett
utazásának gyümölcse a Voyage dans la Russie
méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie c. nagy mű szép litográfiái,
amelyek közt több inagyar tárgyú is van. V. ö.
Bry (Paris 1861), Giacomelli (u. o. 1862),
L'homme (u. o. 1892) monográfiáit.
Raffiaháncs v. rafiaháncs, 1. Raphia.
Raffinálás (franc.) a. m. finomítás, különösen
eukorfinomltás.
Rafflaement (franc, ejtsd: rafanmaS) a. m.
finomság, ravaszság, minden alkalmas eszköz ki
zsákmányolása valamely cél elérésére.
Raffinóz (melitóz, melitrióz), a szénhidrátok
csoportjába tartozó cukorféleség; kémiai kép
lete : C18H32016. Nagyobb mennyiségben található
az ausztráliai mannában és a gyapotmaglisztben,
csekélyebb mennyiségben a répában, legfőképen
pedig a melasszban, amelyből hosszú ideig tartó
állás után kikristályosodik; a kristályok 5 mole
kula kristályvizet tartalmaznak. Vízben könynyebben, de alkoholban nehezebben oldódik és
oldata a poláros fény síkját erősebben jobbra
csavarja, mint a nádcukor. A Fehling-féle olda
tot nem redukálja, de az élesztőt igen könnyen
megerjeszti. Salétromsavval oxidálva nyálkasav, kénsavval sokáig főzve pedig levulinsav kép
ződik belőle.
Rafű., latin természetrajzi nevek utémRaffles
T. S. (1. o.) nevének rövidítése.
Raffles (ejtsd: reflsz), ThomasStamford, sir, an
gol gyarmatpolitikus és természetbúvár, szül.
1781 júl. 5., megh. 1826 júl. 5. Az angol kelet
indiai társaság szolgálatába lépett, 1811. Minto
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főkormányzó mellett részt vett Jáva meghódítá
sában s annak helyettes kormányzója volt 1816-ig.
1818-ban Benkulen kormányzója lett Szumatra
szigetén, 1819. ő alapította Szingapúr városát.
A londoni muzeumot gazdag természetrajzi és
néprajzi gyűjteményével gazdagította, de egy
másik gyűjteményét 1824. hazautazása alkalmá
val elvesztette. Müve: History of Java (London
1830, 2 köt., 2. kiad.). Életrajzát özvegye adta
ki: Memoire of the life and public services of
Thomas R. (u. o. 1835, 2. kiad.). V. ö. Boulger.
Life of Sir Stamford R. (u. o. 1899, 2. kiad.)Rafflesia R. Br. (»»v.), a Raf flesiaceae csa
lád génusza; 5—6 faja Jáván, Szumatrán és a
Fülöp-szigeteken honos, redukált testű (1. Rafflesiaceae), élősködő. Gazdanövényük több felfutó
Cissus-fa,] (1. o.). A kéregben fejlődő fonadékos
telepükről a kérgen át a felszínre törő ágon meg
jelenik a virágos növények legnagyobb virága,
mely kinyílva piros és 1 m. átmérőjű,. Ilyen a
R. Arnoldi R. Br.-é Szumatrán (1. az Élősködő
növények képmellékletén). Rügye olyan, mint
egy hatalmas káposztafej. A kinyílt virág vastag
húsos szövetében, mely 5 kg.-ot nyom, vagy 4 1.
víz van. Leple 5 vastag levél, mely a virág üst
alakú fenekéről ered. A közepén lévő oszlop
teteje kiterül bibekoronggá, e korong karimájának
alsó részén vannak a porzók. Kisebb a R.patma
Bl., Jáva keleti részén.
R a f í l e s i a c e a e (növ.), a kétszikűek családja
az Aristolochiales sorozatban. Klorofill nélküli
élősködő növények, melyeknek teste egy tago
latlan telepre redukálódott, mely gazdagon el
ágazó fonalak fonadéka alakjában fák kérgében
v. gyökerében fejlődik, a farészhez szívóágakat
bocsát, ezek a fa vastagodásával arányosan meg
nyúlnak úgy, hogy egyre mélyebb farétegbe
hatolnak. Majd a felületre bocsátott ágon meg
jelenik fürtben v. magánosan a virág. Ennek
révén a családot a Farkasalmafélékkel tartják
rokonnak, de a rokonság e növények tagolatlan,
csökevényes szervezete folytán kétséges. Talán
25 faj tartozik ide, csaknem mind trópusi.
Rafiaháncs (növ.), 1. Raphia.
Rafid (növ.), az oxálsavas mész hosszú, tüalakú
kristálya, amely többnyire nagyobb számban
kéveszerü csoportot alkot (pl. liliomfélék, kosbor
félék leveleiben).
Raülit(ásv.),amflbol-sugárkő: 1 élőhelye Lanark,
Canadában.
Ráun, Gatherine, színésznő, 1. Duchesnois.
Rafinesque-Schmaltz, Gonstantine Sámuel,
botanikus és zoológus, szül. Galacban 1784.,
megh. Philadelphiában 1842 szept. 18. Felkutatta
Pennsylvaniát és Delawaret, 1818. Lexingtonban (Kentucky) tanár lett. Eszakamerika flóráját
és faunáját több művében ismertette.
Rafn, Kari Ghristian, dán régiségbuvár, szül.
Brahesborgban (Fünen) 1795 jan. 16., megh. Kopenhágában 1864 okt. 20. Tanár, majd állam
tanácsos volt. 1825-ben megindította a Nordiske
Oldskrift Selskab folyóiratot. A M. Tud. Akadémia
1858. kültagjává választotta. Főbb munkái: Nor
diske Kámpehistorier (Kopenhága 1821—26, 3
köt.), a skandináv ősmondák gyűjteménye, iz
landi források alapján ; Antiquitates americanae
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(u. o. 1837); Grönlands historiske Mindeamárker
(u. o. 1838—1845, 3 köt.).
Rafna (Ramna), kisk. Krassó-Szörény vra.
boksánbányai j.-ban, (1910) 2485 román lak. (Tr. R.)
Rag (lat. suffixum), 1. Bagózás.
Raga, ókori város, 1. Rhagae.
Ragadok (gör.) A bőrgyógyászatban így jelzik
ama hosszúkás, többé-kevésbbé mély berepedése
ket, melyek a bőrön különösen akkor keletkeznek,
ha a hámja kiszárad ós rugalmasságát elveszti
(pl. túlságos szappanozás után, szeles időben, bőr
lobnál stb.), v.haaz irha hosszantartó lobok követ
keztében megkeményedik. Az ilyen repedések fáj
dalmasak és további fertőzésre vezethetnek.
Ragadópala, 1. Tripoli.
Ragadós betegségek v. ragályos betegségek,
1. Fertőző betegségek.
Ragadozó erszényesek (Dasyuridae, állat), az
Erszényesek (Marsupialia) rendjébe tartozó
emlősállat-család, melynek fajai Űj-Guineában és
a Pápua-szigeteken élnek. Az idetartozó nagyobb
termetű fajok ragadozók, a kisebbek rovarevők.
Testi jellemvonásaik közül emlitésremóltó, hogy
fogazatuk és végtagjaik alkotásában az összes
emlősök közül a legkisebb mértékben távolodtak
el attól az ősi alaptípustól, melyet a legidősebb
szabású emlősökre jellemzőnek tartunk. Ebben a
tekintetben különösen az erszényes hangyász
(Myrmecobius fasciatus Waterh.) áll közel a már
kihalt legősibb emlősállatokhoz, nevezetesen a
felső triászban élt Dromatherium sylvestre Emmons-hoz, továbbá a Jurában élt Amphitlierium
prevosti Blainv. és Dryolestes priscus Marsh,
nevű fajokhoz. A mi közönséges mókusunkhoz ha
sonló nagyságú erszényes hangyászon (1. Erszé
nyes hangyász) kívül idetartozik a szintén mókus
nagyságú közönséges tafa (Phascologale penicillata Schaw.), az erszényes pele (Phascologale flavipes Waterh.), az ausztráliai erszényes cickány
(Sminthopsis fuliginosa Wagn.) és rokonai: a
fehérlábú erszényes cickány (Sminthopsis albipes Waterh.) és a vastagfarkú erszényes cickány
(Sminthopsis crassicaudata Gould.), az erszé
nyes ugróegér (Antechinomys laniger Gould.), a
foltos erszényes nyest (Dasyurus viverrinus
Schaw.), az óriási erszényes nyest (Dasyurus
maculatus Kerr.), az erszényes sátán (Sarcophilus ursinus Harris) és az erszényes farkas (Tliylacynus cynocephalus Harris), mely az összes É.
között a legnagyobb (testhossza több 1 m.-nól,
farkhossza 50 cm.).
Ragadozók (Carnivora a. m. Húsevők, áiiat,
1. a 3 képmellékletet), az Emlősök (Mammalia)
egyik rendje. Bár az idetartozó, mintegy 40
nembe sorolt, 300-nál több faj az Emlősök ter
mészetes csoportját alkotja, mégis a rendnek
éles és szabatos jellemzése bizonyos nehézséggel
jár, mert a R.-ra jellemző tulajdonságok a ren
den belül a medve-féléktől kezdve a macska
félékig határozott fejlődést tárnak elénk és a vízi
ragadozókon ismét elmosódnak. A rend tagjait
természetes rendszertani csoporttá egybefüző
jellemvonások közül a következők érdemelnek
különösebb figyelmet:
A ragadozó életmódhoz szükséges nagyobb moz
gékonyság biztosítása céljából kulcscsontjuk v.
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teljesen eltűnt, v. elcsenevészedett. Végtagjaik
arányosan jól fejlettek s rendesen öt (kivételesen
négy), éles karommal ellátott ujjuk van. A med
vék és menyetek talponjárók (Plantigrada), a
talponjárásból azonban fokozatosan az ujjon való
járás (Digitigrada) fejlődött ki, mely a macskaféléknél érte el tetőfokát s ezeknél járás közben
a karmok az utolsóelőtti ujjperc hátoldalán kifej
lődött táskákba visszahúzhatok. Fogazatuk teljes
és alkotása mindig elárulja a ragadozó életmódot.
Felső és alsó állkapcsukban rendesen hat-hat csú
csos metszőfoguk van ; szemfogaik kúpalakúak
és feltűnően hatalmasan fejlettek; zápfogaik
többé-kevésbbé éles tarajokkal vannak ellátva
(secodont fogak). A felső állkapocs utolsó előzápfoga (praemolaris) és az alsó állkapocs első igazi
zápfoga (moláris) tópőfoggá (dens lacerans) ala
kult. Az inkább növényevő ragadozóknál a tépőfog mögött lévő zápfogak jól vannak kifejlődve,
az előtte levő előzápfogak pedig elcsenevészedtek
(pl. medve, melynek tépőfoga sem fejlődött ki),
viszont a kizárólag húsevőknél az előzápfogak
kitűnően fejlettek ós az igazi zápfogak visszafej
lődtek (pl. oroszlán, tigris). Alsó állkapcsuk fél
hengeres izfejévelahalántékcsontmegfelelő alakú
izületi mélyedésében mozog, de csak föl- és lefelé
(oldal felé nem térhet ki). Agyvelejük és érzék
szerveik jól fejlettek, mi a ragadozó életmóddal
együttjáró nagyobb értelmi fokkal párvonalasan
fejlődött ki. Anyaméhük (uterus) kétszarvú (uterus bicornis); méhlepényük gyűrűs (placenta zonaria). A hímeknek peniscsontjuk van.
A R. legtöbbje frissen megölt állatok húsával
és vérével táplálkozik, több fajuk mindenevő
(omnivor) s egyesek ma főleg növényi anyagok
kal élnek.
Az egész földön el vannak terjedve (Ausztrá
liába később vándoroltak be). A szárazföldön és
a vízben, a hegységekben és a lapályokon, a fák
sűrűjében és a mezőn, a hideg északi tájakon ép
pen úgy otthonosak, mint a forró délvidéken. Leg
több fajuk a trópusokon él. Magyarországon 14
fajuk él.Vannak éjjeli, nappali és alkonyi R. Egye
sek társasán, mások egyenkint élnek. Az emberre
a R. általában károsak, mert egyesek közülök
életére törnek, mások pedig hasznos állatok pusz
tításával nagy veszteségeket okoznak. Néhány
fajukat (pl. kutya, macska) sikerült az embernek
megszelídíteni és nélkülözhetetlen házi állattá
tenni. A R. gereznái értékes prémet szolgáltat
nak, ezért állandó vadászat tárgyai.
Az első R. az eocén végén jelentek meg Föl
dünkön. Őseik voltak a Greodonták, melyek kö
zepes nagyságú, állati és növényi táplálékon élu.
még életlen tompa karmú állatok voltak.
A R.-at az újabb rendszerezők két alrendre
osztják a csontos dobhólyag (bulla ossea) kifejlő
dése szerint, nevezetesen Herpestoidea (Aeluroidea) és Arctoidea alrendekre. Az előbbi alrend
fajainak dobhólyagcsontjuk (os bullae) van és
csontos hallójáratuk rövid, az utóbbinak dob
hólyagcsontjuk nincsen és hallójáratuk hosszú.
I. Alrend: Herpestoidea (Aeluroidea). Főbb
családjai: 1. Cibetmacska-félék (Viverridae). 2.
Hiéna-félék (Hyaenidae). 3. Macska-félék (Fé
lidőé).

RAGADOZÓK. I.

Petymeg v. cibetmacska (Viverra Civetta Schreb.)* V«

Közönséges hiúz (Lynx lynx L.)- Vio

Foltos hiéna (Hyaena crocuta Erxl.). Vn

Tigris (Felis tigris L.). ! / la

RAGADOZÓK. II.

Angoramacska (Felis doniestica Briss. var. angorensis Briss.). V:

Ja&uar ti'uiis UIIKU L./.

l
iVi

Nubiai macska (Felis maniculata Cretzschmar.)- Vs

Vadmacska (Felis catus L.). i/r,

RAGADOZÓK. III.

Vadászgörény (Putorius putorius L. forma luro L.). 1U

Görény (Putorius putorius L.)- V4

Farkas (Canis lupus L.). 1/í)

Kszakameríkai mosóinedve (Procyon lotor L.)- lfg

Coboly (Mustela zibellina L.). 1iA

Európai nyérc (Putorius lutreola L.). 1/3

Baribal (Ursus americanus Pali.), '/IK
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II. Alrend: Ardoidea. Nevezetesebb családjai: keznek afféle családnevek, minők Nagyfejű, Fi
1. Kutya-félék (Canidae). 2. Menyét-félék (Mus- gura stb. L. Személynevek.
telidae). 8. Mof/ómedve-félék (Procyonidae). 4.
Rágalmazás. Az egyéni becsület megsértésé
Medve-félék (Ursidae).
nek súlyosabb esete. Enyhébb eset a becsületsér
Több rendszerező a most felsorolt R.-at Hasadt- tés. Előbb a Btk. 258—277. §-ai, 1914 okt. 1 óta
ujju R. (Fissipedj,a) néven foglalja össze és má a becsület védelméről szóló 1914. XLI. t.-c. ren
sodik alrendként Úszólábúak (Pinnipedia) néven delkezik róla. A R. e törvény szerint is v. közön
a R.-hoz sorozza a Fiiles-fókák (Otariidae), séges, v. hatóság előtti, az előbbi pedig egyszerű
Rozmár-félék (Trichechidae) és Fóka-félék v. minősített, továbbá élők között vagy holtak
(Phocidae) családját. Az újabb anatómiai és szár ellen elkövetett lehet.
mazástani kutatások alapján azonban helyesebb
A közönséges R.-t az követi el, aki más előtt
az Úszólábúakat (Pinnipedia) külön rendként az olyan tényt állit vagy híresztel valakiről, amely
Emlősök rendjei közé iktatni.
valósága esetében az illető ellen bűnvádi vagy
Ragadozó madarak (Accipitriformes, állat), fegyelmi eljárás oka lehet vagy őt közmegvetés
a Madarak egyik rendje. Az idetartozó mada nek tenné ki. A R. tehát becsületbe vágó «tény»
rak teste erős alkotású, zömök; termetre nézve állítása, a becsületsértés ugyanily «kifejezés»
vannak közöttük hatalmas nagyságúak, de van használata vagy «cselekmény» elkövetése. A R.
nak kicsinyek is és e két szélsőség között min minősített abban az esetben, h a : sajtó útján v.
denféle átmenet ismeretes. Fejük nagy, göm egyébként nyilvánosan — törvény által alkotott
bölyded, ritkán hosszúkás; erős nyakuk rende testület, hatóság, közhivatalnok stb. ellen, hiva
sen rövid, v. feltűnően hosszú; törzsük rövid; tásuk gyakorlatára vonatkozólag — vagy ha al
lábaik erősek és hatalmas hegyes karmokkal jas indokból követik el. Az egyszerű R. büntetése
fegyverzettek; a belső és hátsó ujjuk karma hat hónapig terjedhető fogház és négyezer K-ig
a leghatalmasabb. Legszembetűnőbb jellemvo terjedhető pénzbüntetés, a minősítetté : nyolc nap
násuk erős, vaskos, hatá,sos fegyverszámba menő tól egy évig terjedhető fogház és száz K-tól hat
horgas csőrük, melynek felső kávája ívben le ezer K-ig terjedhető pénzbüntetés (3. §.), tov. nyolo
felé görbül és hegyes csúcsban végződik. Felső naptól két évig terjedhető fogház és száz K-tól
kávájuk tövét viaszhártya vonja be. Tollaza nyolcezer K-ig terjedhető pénzbüntetés, ha a tör
túk sűrű, kemény; némelyik fajon a pehely vény által alkotott testület stb. ellen sajtó útján
tollak nagyon fejlettek. Szinük általában ko követtetett el (5. §.). A Btk. megfelelő büntetései
mor, rendesen barna, fekete, szürke, de akad enyhébbek voltak. Nem állapítható meg R., ha a
nak élénk szinüek is. Agyvelejük fejlett; érzék vádlott állítása valóságát bebizonyította. Bizonyí
szerveik élesek. Más állatok húsával vagy né tásnak azonban csak a vádlott indítványára és
melyek dögökkel táplálkoznak. Zsákmányukat csak abban az esetben van helye: ha az állítás
nagy ügyességgel fogják el, megölik, szétmar használata közérdek vagy jogos magánérdek
cangolják s rendesen szőröstül-tollastul lenyelik. megóvása céljából történt, — ha az állított tény
A megemészthetetlen részeket szájukon át ösz- miatt bűnvádi vagy fegyelmi eljárás van folya
szegomolyítva adják ki. Magas fákon, némelyek matban vagy ha azt büntetőbíróság jogerős vég*
sziklákon fészkelnek. Mesteri fészket nem igen határozatban valónak mondotta ki — és ez ese
készítenek, hanem csak vastagabb gallyakból teken kívül még akkor, ha maga a sértett is
hevenyészik össze meglehetősen tömött és nagy kívánja. Az új törvény a családi élet belső viszo
fészküket. A nagyobb fajok csak 1—2 tojást rak nyait és a női becsületet megtámadó állítás be
nak, a kisebbek 7-et is. A legtöbb faj tojója maga bizonyítását is megengedi: ha a vádlott igazolja,
kotol, a him azonban segít a fiatalok táplálásá hogy az állítás használata s a használat módja
ban. A tojásból kikelő fiókák sűrű pelyhekkel bo ós alakja a közérdek vagy jogos magánérdek
rítottak, tehetetlenek és nagyon sokáig rászorul megvédése céljából szükséges volt (13. és 14. §.).
nak szüleik gondozására. Az egész földön el van A valóság bizonyítása csak altkor van kizárva,
nak terjedve. Ismert fajaiknak száma meghaladja ha a rágalmazás külföldi uralkodó v. államfő, v.
az ötszázat. Nem mindnyájan károsak, mert az külállamnak Ő Felségénél felhatalmazott követe
ürgék, egerek, pockok stb. pusztításával és a dö vagy ügyviselője ellen irányult, továbbá, ha az
gök eltakarításával némelyek határozottan hasz állítás oly bűncselekményre vonatkozik, amelyre
nos munkát végeznek. Eddig leírt fajaikat a kö nézve birói hatóság felmentő ítéletet v. megszün
vetkező három alrendbe sorozzák: 1. Halászsasok tető határozatot hozott (15. §.). Az a körülmény is
(Pandiones), 2. Valódi ragadozók (Accipitres) kizárja a R. megállapítását, hogy az állítás hasz
és 3. Lábaskeselyük (Serpentarii). A valódi ra nálata hatóság előtt folyamatban levő ügyben
gadozók alrendjébe tartozik a hazai madarak tárgyalás alkalmával szóval vagy az ügyiratban
közül a keselyű-félék(Vulturidae), etsaskeselyü- az ügyre és az ügyfélre vonatkozólag történt.
félék (Gypaétidae) és a sólyom-félék (Falconi- Nyomban viszonzott R. esetében pedig a bíróság
a bűnösség megállapítása mellett mindkét vád
dae) családja.
lottat vagy azok egyikét fölmentheti a büntetés
Ragadványfü (nov.j, 1. Galium.
alól (17. és 19. §.)/
Ragadványfüfélék (növ.), 1. Rubiaceae.
Ragadványnevek, gúnynevek, különösen a
R.miattrendszerint csak magánindítvány alap
népnyelvében divatoznak. Nemcsak személyekre, ján indítható meg a bűnvádi eljárás. A sértett
hanem egész helységekre is ráragadnak bizo halála esetén az indítványozás jogát előde, gyer
nyos tréfás elnevezések, s a személyi R. sokszor meke, unokája, testvére és házastársa gyakorol
valóságos névvé, családnévvé válnak. így kelet hatja, ha az indítvány előterjesztésének határ-
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ideje a sértett életében nem járt le s az elévülés a
bűnvádi eljárást ki nem zárja. Kölcsönös R. esetén
az egyik fél által indított eljárás elsőbirósági be
fejezéséig a másik fél az indítványi határidő le
járta után is jogosítva van az indítvány előter
jesztésére (6. és 7. §.). Kivételesen hivatalból
üldözendő a R. azokban az esetekben, amelyek
ben csak felhatalmazás vagy kívánat alapján van
helye a bűnvádi eljárás megindításának. Az 1914.
XLI. t.-c. 8—12. §.-ai részletesen felsorolják ez
eseteket és megjelölik azokat a személyeket, akik
a felhatalmazás megadására, illetőleg a kívánat
nyilvánítására jogosítva vannak.
Hatóság előtti B.-t az követ el, aki valakit
hatóság előtt hüntethető cselekmény elkövetésé
vel kellő ténybeli alap nélkül vádol, ha gondat
lanság terheli és vádja nem bizonyul valónak.
E vétség csak magánindítványra üldözhető; bün
tetése egy évig terjedhető fogház és ezer K-ig
terjedhető pénzbüntetés (20. és 21. §.).
Meghalt embernek vagy emlékének meggya
lázása, amennyiben R., ugyanazon büntetés alá
esik, mint a közönséges rágalmazás. B vétség
rendszerint csak magánindítvány alapján üldöz
hető, melynek előterjesztésére csak az előd, a
gyermek, az unoka, a testvér és a házastárs van
jogosítva. A törvényben meghatározott esetekben
e vétség miatt is csak felhatalmazás vagy kívá
nat alapján indítható meg a bűnvádi eljárás (22.
és 23. §.). Az új törvény szerint külön vétség a
hitelrontás, amelyet az követ el. aki valótlan
tény állításával vagy híresztelésével, vagy vala
mely tényre közvetlenül utaló kifejezés haszná
latával valakinek hitelét veszélyezteti v. hitel
képességét csökkenti. B vétség csak magánindítványra üldözhető ; büntetése ugyanaz, ami a kö
zönséges rágalmazásé (24—26. §.).
Ragály, 1. Fertőző betegségekRagály, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. putnoki
j.-ban, (1920) 632 magyar lak.
Ragályi, 1. Lajos, jogi író, szül. Mezőköves
den 1857 nov. 22., megh. Budapesten 1910 szept.
9. A jogot Budapesten elvégezvén, Dunaföldváron
ügyvéd lett. Egy ideig orsz. képviselő volt párton
kívüli programmal. Munkái: Az új sommás el
járásról és a fizetési meghagyásokról (1894): Az
örökösödési eljárás magyarázata (1896).
2. JB. Tamás, író, szül. Balajton 1785 dec. 19.,
megh. 1849 jan. 14. Tanulmányait befejezvén,
1806. Segítő címen szépirodalmi folyóiratot indí
tott meg, amely azonban csakhamar megszűnt.
Az 1825—27. és 1830. évi országgyűlésen mint
Borsod vármegyei követ vett részt, 1831. aMagy.
Tud. Akadémia tiszteleti tagjáva választotta,
később királyi ítélő táblai közbiró, alnádor, 1841.
hétszemélyes táblai ülnök lett.
Rágás (masticatio), a táplálék szétaprítása kü
lön e célra kifejlődött rágószervek közreműkö
désével. Az emlősállatoknál e célra valók a fogak
és az állkapcsok, melyeknek mozgatására rágóizmok fejlődtek ki. A R. részben a táplálék szétdarabolásában, szétvágásában v. széttépésében,
részben szétmorzsolásában v. szétőrlésében nyil
vánul. A madaraknál a táplálék szétaprítása nem
a szájüregben, hanem a hegyben megy végbe. A
többi gerincesállat-osztályokban is (cszúszó-má-

Ragasz

szók, kétéltűek és halak) a fogak nem a táplálék
szétaprítására, hanem a zsákmány megfogására
és visszatartására szolgálnak. A gerinctelen álla
toknál a R.-ra különböző szervek fejlődtek ki.
így pl. a rovaroknál és a rákoknál a rágószájszervek (mandibula és maxilla), a csigáknál az
állkapocs és a radula (1. o.), a férgeknél külön
böző alakú rágólemezek stb. A R. a táplálék szétdarabolásának egyik módja, melyet azonban nem
lehet a táplálék szétdarabolásának többi módjai
tól élesen megkülönböztetni, ezért nevezik pl.
rágógyomornak (proventriculus) a rovarok, rákok
és más gerinctelen állatok előbelének táplálék
szétmorzsolására szolgáló részét, jóllehet ennek
mechanizmusa egészen más, mint az emlősállatok
R.-áé.
Ragasz (kitt), az a kötőszer, mely folyé
kony vagy tésztanemű halmazállapotában a
szilárd testekre tapad és megszilárdulása után
azokkal összeforr. AR.-ok kötő ereje az alkotó
részek kémiai átalakulásától függ s ez különböz
teti meg őket a közönséges ragasztószerektől,
melyek csak azzal kötnek, hogy folyékony részük
(pl. a víz) elpárolog s a visszamaradó szilárd
anyag a tárgy felszínén marad.
1. Az olaj- v. firnisz-tartalmú R.-okat iszapolt
kréta, ólomgelét, ólomfehér, cinkfehór, barnakő,
mennig, grafit s más efféle anyagok és gyorsan
száradó olaj, illetőleg firnisz elegyéből készítik.
Ezek kötő erejét az idézi elő, hogy a kiszáradó
olaj, ill. firnisz a R. fémoxidjaival szilárd testet
alkot. Ebbe a csoportba tartozik az ablak-B., me
lyet őrölt, iszapolt kréta és nyers v. főzött lenolaj
v. lenolajflrnisz keverékéből készítenek. Rokon
ezzel a masztix-cement, melyet mészkőpor, ho
mok, ólomgelét és lenolaj keverékéből készítenek,
s különösen kőrések kitapasztására használnak. A
gyémánt fémragaszt 10 rész iszapolt kréta, 15 rész
ólomgelét, 50 rész grafit, 5 rósz szótmállott maró
mész elegyének finoman összeőrlött porából és 20
rész lenolaj-flrniszből gyártják. Jó fém-R. a Serbat-iéle is, melyet 75 rész finomporrá tört kénsavas
ólomoxidból, 24 rész őrlött barnakóböl és 13 rész
lenolajból készítenek, ezt a keveréket néhány
hétig állni hagyják, aztán 15 rósz barnakőlisztet
adnak hozzá s jól átgyúrják. Ezt a műveletet né
hány hét múlva még egyszer, esetleg kétszer is
métlik. A R.-t jól záró edényben hideg helyen
kell tartani, mert a levegőn és a melegben gyor
san köt. Ólomhijas R. készíthető 8 rész súlypátból, 6 rész grafitból, 3 rész levegőn szétmállott
mészből és 3 rósz főzött lenolajból. A lenolaj,
illetőleg lenolajflrnisz helyett használnak kopálfirniszt is; a R. ezzel a kötőszerrel finomabb, de
drágább is lesz.
2. Gyantás B.-ok azok, melyeket vagy gyan
tából ós a gyantát oldó s könnyen illó folyadék
ból, vagy csakis gyantanemű anyagból készítenek.
Ebbe a csoportba tartozó R.-ok mind nagyon vízés savállók; ezért víz- és savtartó üveg-, porcel
lán- és agyagedények összeragasztására használ
ják. E csoportban legfontosabbak: a pecsétviaszok,
a sellak-, masztix-, aszfalt-, kaucsuk- és guttapercha-ragaszok. A sellakragaszt 2 rész sellak ós 1
rész petróleum v. 2 rész sellak, 1 rész póris (borax)
és 14 rész víz keverékéből készítik. Melesen hasz-
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nálják 3 rósz sellak, 1 rész terpeiitin éa 1 rész üveg és porcellán ragasztására igen ajánlható.
viasz összeolvasztott elegyét. A masztixragaszt A magnéziacement égetett és őrlött magnezitnak
30 rész sellakból, 10 rósz masztixból, 2 rész ve klórmagnéziumban való oldatából készül; gyor
lencei terpentinból ós 120 rész finoman rektiflkált san köt s különösen szilárd, ha amorf kovasav
borszeszből készítik; a felsorolt anyagokat me val elegyítjük. Ezt a surlópor (Naxosz-smirgli)
legen keverik össze és szörpsűrüségü halmaz összeragasztására is használják. A vasragaszt
állapotban használják. A sellak, masztix és ter- 100 rész vasreszelék, 1 rész szalmiák és víz v.
pentin vagy kanadabalzsam keveréke is jó. Az eeet keverékóből készítik. Ide tartoznak a kénesőelsőt borostyánkő és teknősbéka, az utóbbit üveg ragaszok is, 1. Foncsor.
ós ékkövek ragasztására használják. A szurok
Ragasztószerek. Általánosan használt ra
ragaszókat 8 rész kolofonium, 1 rósz viasz és 1 gasztószer a keményítő mint csiriz, a dextrin,
rész terpentin, v. 6 rész kolof onium, 1 rész viasz és gummiarabikum, ausztráliai és indiai gummi,
Vs rósz gipszliszt, vagy 8 rész szurok, 1 rész pa ásványi gummi, vízüveg és cukormész. Haszná
raffin és V4—Vj r é s z &ÍPSZ> va S>J' 2 r é s z kolofo- latosak továbbá a fehérjeanyagok, albumin,
nium, 4 rész hajószurok, 1 rósz téglapor, 1 rész flbrin, kazein, enyv. L. még Ragasz.
cinkfehér ós 1 rész mennig, vagy 1 rész fenyőfa
Ragatz (Ragaz), falu és fürdő St.-Gallen svájci
gyanta, 1 rósz viasz és 2—4 rész kópor keveré kantonban, (mo) 1993 lak., nagyszerű fürdőintékéből készítik s leginkább kövek ragasztására zetekkel, svéd gimnasztikai, elektro-, hidrotehasználják. Az aszfaltragaszt kátrányaszfalt, fe rápiai intézetekkel. 1444 március 6. a glarusiak
nyőfa-gyanta v. terpentin elegyéböl gyártják, me és schwyziek itt győzelmet arattak az osztrákokon.
lyekhez néha homokot, gipszet, kőport, krétát,
Ragaz, Bemhard, protestáns teológus, szül.
ólomgelétet, ként, zsiradékot stb. kevernek. Eze Taminóban (Graubundeu svájci kantonban) 1868
ket is kövek megragasztására használják. A pecsét júl. 28. Tanár volt 1901-től Baselban, 1908-tól
viaszok (1. o.) jobbára melegen használható R.-ok. Zürichben, 1921. lemondott, hogy a szociális mun
A megolvasztott tiszta kaucsuk szintén igen jó kának éljen. Művei: Du sollst (1910); Das Evangé
R. Használják 15 rósz kaucsuk és 1 rész faggyú lium und der soziale Kampf der Gegenwart (1907) ;
vagy viasz keverékét is, melyhez megömlesztett Die pádagogische Revolution (1920).
állapotában oltott meszet és 3 rész menniget ad
Rágcsálók (Rodentia, áiiat, \. a 2 képmellék
nak. Igen jó üveg-R. 1 rész kaucsuknak 64 rész letet), az Emlősök (Mammalia) egyik rendje.
kloroformban való oldata, melyhez 16 rész masz Az idetartozó rendkívül nagy számú fajok ter
tixot adnak. Kaucsuk és bőr ragasztására alkal met és külső megjelenés dolgában nagyon sok
mas 25—30 súly rósz szénkéneg, melyhez 1 rész félék, azonban főleg fogazatuk jellemző alaku
kaucsuknak és '/2 rész kolofoniumnak összeöm- lata miatt ez a rend egységes jellemű emlős
lesztett és kihűlt állapotban 4 rész terpentinolaj- állat csoportot alkot. Az összes R.-nál hiány
jal összekevert elegyét adják. Az u. n. tengerész- zanak a szemfogak s ezért a metszőfogakat
enyvet, mely fára, üvegre és fémre egyaránt jól széles köz (diastemma) választja el a zápfogak
ragad, 1 rész kaucsuk és 12 rész terpentinolaj tól. Úgy a felső, mint az alsó állkapcsukban
oldatából készítik, melyhez 2 rész sellakot vagy két nagy, gyökér nélküli, állandóan megmaradó
aszfaltot adnak és megmelegítik 140° C.-ig; ha a fogcsirájú és így folyton növő, éles vésóalakú és
sellakot, illetőleg aszfaltot elhagyjuk, afolyékony befelé hajló metszőfoguk van, melyeknek csak
tengerészenyvet kapjuk.
az elülső (külső) oldalát borítja acélkeménységű
3. Az enyv-, kazein- és fehérjeragaszok. A) Az zománc, ezért hegyük éle mindig éles marad. Az
enyvragaszok jobbára enyv, oltott mész v. enyv, előzápfogak (praemolaris) száma felül is, alul is
kréta v. enyv és gipsz keverékéből állanak. Enyv rendesen 1—1, az utózápfogaké (moláris) leggyak
helyett vehetünk halhólyagot v. arábiai gummit rabban 3—3, azonban az előzápfogak hiányoz
is. Pa-, kő- és fémrészek ragasztására használják hatnak is. A gumós v. hasábos szerkezetű záp
az olvadt asztalosenyv ós fahamu elegyét is. Az fogak mindig zárt sorban helyezkednek el s gyö
enyv-R. szívósságát növelik terpentin- v. lenolaj- kerük nyitott v. zárt; a lekoptatott zápfogakon
flrnisz hozzátételével. B) A kazein- és fehérje jól láthatók a szélről befelé tartó zománcredök
ragaszokat épp úgy készítik, mint az előbbieket, hurokszerű kanyarulatai. Fejük rövid; nyakuk
csak enyv helyett kazeint vagy fehér jót vesznek. vastag; törzsük rendesen hengeres; végtagjaik,
4. Agyagtartalmú R.-t használnak olyan tár melyek sokféle mozgásra képesitik a R.-at (fu
gyakra, melyek nagy hőmérsékletnek lesznek ki tásra, úszásra, ásásra, ugrásra, kúszásra stb.),
téve. Ilyen a kálylia-R., melyet képlékeny agyag rendesen erősen fejlettek s a hátsók gyakran jóval
és közönséges v. sós víz keverékóből készítenek. hosszabbak, mint az elülsők. Lábaik többnyire
Ha az agyaghoz bázikus sók keletkezését előse ötujjasok s az ujjak végét éles, v. csaknem patagítő anyagokat keverünk, a R. nagyobb szilárd szerű tompa karmok fegyverzik; némely vizi faj
ságot kap. Tűzálló R.-t 5 rósz üvegpor, 5 rész ujjai között úszóhártya feszül. Az alsó állkapocs
cementliszt, 1 rósz póris, vagy 8 rész agyag, 4 rész nak olyan az izesülése, hogy oldalirányú mozgása
homok, 1 rész oltott mész, '/2 rósz póris és kevés csaknem ki van zárva. Szőrruhájuk különböző
viz keverékéből készíthetünk. A tűz érte vascsö színű, rendesen egyenlő hosszú szőrökből áll; a
veket 10 rész agyag, 15 rész téglaliszt, 4 rész farkot sok fajon pikkelyek fedik. A fark némely
pörölyreve, 1 rész konyhasó, >/4 rósz borjúszőr és kor csenevész, rendesen azonban jól fejlett és sok
szor a helyváltoztatásnak is fontos szerve. A R.
víz keverékéből álló R.-szal ragasztják össze.
5. Az ásványi R.-ok közül különösen a víz- javarészt növényi táplálékkal élnek, ezért bél
üveget emeljük ki, mely más anyagokkal keverve csövük a növényevéshez alkalmazkodott. Egyes
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fajokon az ajkak belső oldalán pofazacskók van
nak kifejlődve, melyek a vállig nyúlhatnak le s
a táplálék összegyűjtésekor eleségtartónl szo>gálnak. Gyomruk egyszerű, de néha két részre
osztott. Agyvelejük féltekéi (hemisphaera) ren
desen kicsinyek és sima felületűek. Érzékszer
veik jól fejlettek; de értelmi fokuk meglehetősen
alacsony. Nemi szerveik alkotásának tulajdon
ságai közül említésre méltó, hogy a hímek heréi
többnyire a hasüregben foglalnak helyet s csak
a nemi gerjedelem idejében ereszkednek le (a
nyulaknak külső herezacskójuk van); a nősté
nyek anyaméhe kettős v. kétszarvú; a többnyire
a lágyékon, ritkán a mellen levő emlők száma
2—14 Nagyon szaporák; egyesek évenkint &—
6-szor szülnek. Magzataik korongos lepénnyel és
hulló burokkal fejlődnek. Társasán vagy egyen
kint, párosával v. családban élnek. Némelyek
kiváló építőmesterek s bámulatra méltó lakáso
kat készítenek maguknak. Egyesek téli álmot
alszanak, a legtöbben azonban télire eleséget
halmoznak fel, de vannak olyanok is, melyek
nagy csapatokban vándorútra kelnek (pl .lemming).
Az egész földön mindenütt el vannak terjedve.
Fajaiknak és egyéneiknek száma egyaránt na
gyon nagy: a ma élő szárazföldi emlősöknek több
mint egyharmada a R. közül való. Az élő és kí
nait fajok száma — Trouessart kimutatása sze
rint — 2754, ebből az élőkre 1500-nál jóval több
faj jut A történeti Magyarország területén 36
faj él. A legkártékonyabb állatok az ő soraikból
kerülnek ki. Egyesek betegségek elterjesztésében
is bűnösek. Egyes fajok húsát eszik és bőrét fel
használják, ez a haszon azonban számba sem
jöhet a R. okozta nagy károk mellett. A most élő
R. az alsó és középső eocénban élt ősrágosálóktól
(Tillodontia) származtathatók le. A Tillotheria
alrendből származott le az ősnyúlformák (Prolagomorpha) törzse s ebből a ma élő többi R.-é.
Rendszerük :
I. alrend: Kettösfogú R. (Duplicidentata).
Felső állkapcsukban két pár metszőfoguk van,
melyek úgy helyezkednek el, hogy a második
nagyon kicsiny pár közvetlenül az első, jóval na
gyobb fogpár mögött van. Ide tartozik a Nyúl
félék (Leporidae) és Pocoknyúl-félék (Ochotonidae) családja.
II. alrend: Egyszerüfogú R. (Simplicidentata).
Felső és alsó állkapcsukban csupán egy-egy pár
metszőfoguk van. Legfontosabb családjaik, alcsaládjaik és nemeik:
A) seetio: Gyálogsülformájuak (Híjstricomorphá). 1. család: Nyúlegerek (Viscaciidae),
pl. Óhinchilla Lagidium, Viscacia. 2. család:
Patakor mii R. (Gaviidae), pl. Hydrochoerus.
Cavia, Kerodon, Dolichotis. 3. család: Agutifélék (Agoutidae), pl. Dasyprocta Agouti. i.
család: Pakarana-félék (Dinomyidae), pl. Dinomys. 5. család: Kúszó sül-félék (Coendidae),
pl. Coé'ndu, Erethizon. 6. család: Gyalogsül-fé
lék (Hystricidae), pl. Hystrix, AtJierura. 7. csa
lád : Csalipatkányok (Ocfodontidae), pl. Capromys, Echimys. Öctodon, Ctenomys. 8. család:
Fésűspatkány-félék (Ctenodactylidae), pl. Ctenodactylus. 9. család: Nyúlegér-félék (PedetidaeX pl- Pedetes.
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B) seetio: Egér formájúak (Myomorpha). 1család: Ugrórágcsálók(Jamdidae),j>l. Alactaga,
Jaculus (Dipus), Zapus, Sicista. 2. család: Ta
sakos egér-félék (Heteromyidae), pl. Dipodomys, Perodipus. 3. család: Tasakos patkányfélék (Geomyidae), pl. Geomys. &• család: Földi
kutya-félék (Spalacidae), pl. Spalax, Rhizomys,
Tachyoryctes. 5. család: Szárnyas állúak (Éathyergidae), pl. Bathyergus, Georhychus, Myoscalops. Heterocephaíus, Fornarina. 6. család:
Eger-félék (Muridae). a) Zokor-formák (Myotalpinae), pl. Myotalpa. b) Pocok-formák (Microtinae), pl. Microtus, Fiber, Lemmus, Dicrostonyx, Arvicola. Pitymys, Lagurus, Evotomys,
Phenacomys. c) Erdei patkány-formák (Neotominae), pi. Neotoma, Teonoma. d) Fehérlábú
egér-formák (Hurkosfogú egér-formák, Sigmodontinae), pl. Sigmodon, Reithrodon, Ichthyomys. e) Hörcsög-formák (Gricetinae), pl. Gricetus, Mesocricetus, Gricetidus, Mystromys. fi Sörényes patkány-formák (Lophiomyinae), pl.
Lophiomys- g) Egér-formák (Murinae), pl. Epimys, Mus, Arvicanihis, Míjcromys, Leggaaa.
Cricetomys, Eosaccomys, Acomys, Arvicanthis,
Conilurus, Crateromys, Mallomys, Batomys,
Uromys, Ascopharynx. h) Kúszóegér-formák
(Dendromyinae), pl. Dendromys, Steatomys. i)
Szélesfülű patkány-formák (Otomyinae), pl.
Otomys. j) Hörcsögfejű egér-formák (Geroillinae), pl. Gerbillus, Rhombomys, Psammonys,
Pachyuromys.
k) Színváltó patkány-formák
(Phloeomyinae), pl. Phloeomys. 1) Orrmányos
patkány-formák (Rhynchomyinae), pl. Rhynchomys. m) Vizi egér-formák (Hydromyinae), pl.
Hydromys, Xeromys, Grunomys, Öhrotomys,
Celaenomys. 7. család: Pele-félék (Myoxidae),
pl. Glis, Éliomys, Muscardinus, Dyromys, Graphiurus, Platacanthomys, Typhlomys.
G) seetio: Mókus-formájuak (Sciuromorpha).
1. család: Hód-félék (Gastoridae), pl. Gastor. 2;
család: Hódmókus-félék (Aplodontidae), pL
Aplodontia. 3. család: Mókus-félék (Sciuridae).
a) Mókus-formák (Sciurinae). pl. Marmota,
Gynomys, Tamias, Eidamias Xerus, Rhinosciurus, Ratufa, Sciurus. b) Törpe mókus-for
mák (Nannosciurinae), pl. Nannosciurus, Myosciurus. c) Repülő mókus-formák (Petauristinae),
pl. Petaurista, Sciuropterus, Glaucomys, Eupetaurus. í. család: Tüskésfarkú mókus-félék
(Anomaluridae). pl. Anomalurus, Idiurus. ZenkerellaR a g g e d SCilOOis (ang., ejtsd : régid szkúlsz), 1.

Rongyos iskolák.
Raggi v. jávai élesztő (növ.), arak-gyártás cél
jaira használt kereskedelmi anyag. L. Arak.
Rágla (Ragla), kisk. Besztercze-Naszód vm.
jádi j.-ban, (i9io) 506 román lak. (Tr. R.)
Raglan (ejtsd: reggien), Fitzroy James Henry
Somerset, lord, angol hadvezér, szül. 1788 szept.
30., megh. 1855 jún. 28. A spanyolországi had
járatban 1809—13-ig Wellington herceg had
segéde volt, a \caterlooi csatában (1815 jún 18.)
elvesztette jobb karját. Wellington halála után
1852. őt nevezték ki helyébe főtáborszernagynak.
1854-ben őt rendelték a Krimbe küldött angol ha
dak főparancsnokának. Az Alma folyó mellett

RÁGCSÁLÓK. I.

Hörcsög- (Cricetas cricetus L.). 2/;,

Nagy pele (Myoxus glis L.) és kerti pele (Eliomys quercinus L.). 1/s

Ugró egér (Jaculus jaculus L.)- V2

Ürge (Citellus citellus L.). íi3

Hód (Castor fiber L.). V10

ilúku.- (Sciui'Us \ ulyaris L.). *,3

RÁGCSÁLÓK. II.

Mezei pocok (Microtus arvalis Pall.). a , s

Lemming (Lemmus lemmiis L.). i/2

Hódpatkány (Myocastor coypus Mol.). Vn

Tarajos sül (Hystrix eristata L.).

l
/ti

Pirók egér (Mus agrárius Pali.). r'/6

Rövidí'arkú csincsilla tChinchilla orevicaudata Waterh.). V*

Havasi marmota (Marmota marmota J,.j. '

(i
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(1854 szept. 20.) kivívott győzelme után tábor
nagy lett. A következő évben a szebasztopoli tá
borban a kolerajárványnak esett áldozatul.
Ragnarök (ó-izl. rágna rök a. m. az istenek
végzete,végitélete, más magyarázat szerint rágna
rökkr a. m. az istenek alkonya), a skandináv mi
tológiában a világ vége.
Rágócsőrüek (Trogoniformes, &n»t), a Varjuszerű madarak (Goracornithes) rendjének egyik
alrendje, melybe a Trógon-félék (Trogonidae)
tartoznak.
Rágóizom (musculus masseter), a járom
csonttól és járomhíd egy részétől eredő erős rövid
izom az arcon, amely az alsó állcsontra tapad,
annak szögletéig, s rágáskor emeli az alsó állcson
tot. A háromosztatú ideg látja el.
Rágóizomgörcs (trismus), a rágóizom (m.
masseter) görcsös összehúzódása lehet tartós (tonicns) és rángatódzó (clonieus). A tartós R.-ben (áll
kapocsgörcs, szájzár) a fogak erősen összeszorittatnak, s a szájat nem lehet kinyitni, fontos tü
nete a tetanusnak, az agyvelőburok gyuladásának, de más bajnak is. A rángatódzó R. gyakori
lázas állapotokban (fogvacogás). L. Fogcsikor
gatás.
Rágólábak (pedes maxülares), a száj szolgá
latába szegődött ós bizonyos fokig módosult vég
tagpárok, amelyek egyes esetekben a zsákmány
szétaprításánál, legtöbbször azonban a táplálók
megragadásánál és annak a lenyelósre való elő
készítésénél szerepelnek. Ilyeneket legfőképen a
rákféléknél találunk és számuk 1—5 pár között
ingadozik.
Ragosta (állat), 1. Langusta.
Rágószervek, az állatok szája körül, szájüre
gében v. előbelóben elhelyezett, kemény anyaggal
ellátott szervek (pl. fogak, szarús, chitines vagy
conchiolinos hártyák, mészsókkal megkeményí
tett chitin-képződmények stb.), vagy módosult
végtagfflggelékek (ú. n. rágószájr eszek), melyek
nek segítségével a rágó állatok táplálékukat szét
darabolják s igy az emésztésre alkalmasabbá
teszik.
Ragont (ejtsd: r»gú), húsból, szárnyasból, vadból
és halból készült keverékétel, szarvasgomba,
osztriga, rákfark stb. hozzátételével, melyet erő
sen fűszerezve és kissé savanykás mártással tá
lalnak fel. A tejből, velőből, halból és szárnyasból
készült R.-t sürü mártásban kagylóteknőkben
szokták sütni (R. fin en coquilles) és parmezánsajttal behinteni. Borjúhúsból és csirkéből is ké
szítenek R.-t és ha levesesen hagyják, gombóccal
v. egyéb tésztával, R.-leves a neve.
Ragozás, a szóalaknak raggal való módosítása
oly célból, hogy a szó bizonyos mondatbeli vi
szonyt fejezzen ki; pl. a kéz főnév a ben rag által
valamely mondatnak helynatározójává lesz: kéz
len, az él ige az ünk rag segítségével többes
első szentélyű alanyra való vonatkozást fejez ki.
Az igeragozásban (1 o.) az igetőn kívül megkülön
böztetjük a személyragokat, még pedig alanyi és
tárgyi személyragokat, továbbá az idők és mó
dokképzőit, knévragozásban (lat. declinatio) meg
különböztetjük az ú. n. esetragokat s a birtokos
személyragokat. I. Esetrag nincsen az alanyeset
ben. A tárgyesetnek t a ragja, de a személyRémiNaqy Lex&íonaXVI. köt.
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ragos névszók nagyrészt tárgyrag nélkül is áll
hatnak, pl. kihajtom a libám a rétre. A birtokos
esetnek v. genitivusnak volt valaha n ragja, de
ennek ma már csak a személynévmásokban van
nyoma (te-n fiad, ö-n maga stb.), különben vagy
rag nélkül használjuk a birtokos jelzőt, v. pedig
a határozói nek-et alkalmazzuk a birtokos jelző
mellett (1. Jelző). A többi névrag mind határozó
rag (1. Határozó). 1. Helyhatározó ragok: ben,
bői, be (a bél főnév származékai), n, ről, ra (az
utóbbi kettő a rajt adverbiummal rokon, a régiek
ez alakot felható eseteknek nevezték), nál, tol,
hoz, nek (falnak menni), vá, vé (világgá menni), úl,
ül (hátul, belül), ig, tt (Győrött, alatt), nőtt, női, ni
(a palócoknál s székelyeknél: a birónott voltam,
bírónői jövök, bíróni megyek. 2. Időhatározó ra
gok : kor és szer. 3. Körülményhatározó ragok:
ént v. int (szerint, részint, régebben nagyobb di
vat volt), ként, nként (ez utóbbi régente nkéd),
kép, vei, stul, lag, lan (egészlen, holtomiglan),
ért. II. A birtokos személyragok jellemzik az
ural-altáji nyelveket az indogermán nyelvek
kel szemben. A magyarban megkülönböztetünk:
1. egy birtokot s egy birtokost kifejező alakokat:
ruhá-m, ruhá-d, ruhá-ja; 2. egy birtokot s több
birtokost: ruhá-nk, ruhá-tok, ruhá-jok v. ruhá
juk (némely nyelvjárásban ruhá-jik, apjik, lö
vik) ; 3. több birtokot s egy birtokost: ruhá-i-m,
ruhá-i-d, ruhá-i; 4. több birtokot s több birto
kost : ruhá-i-nk, ruhá-i-tok, ruhá-i-k.
Ragozhatatlan szók (a nyelvtanban), amelyek
hez nem szoktunk ragokat tenni, hanem mindig
egyazon alakban alkalmazzuk őket (latin műszó
val partikulák). Ilyenek különösen a határozó
szók, viszonyszók, kötőszók.
Ragozó nyelvek, 1. Agglutináló nyelvek.
Ragusa, 1. (Dubrovnik), Dalmáciában az
ugyanily nevű kerületi kapitányság és kat. püs
pökség székhelye, a San Sergio lejtőjén és lábá
nál, (1910) 14,241 lak., selyemárú-, bőr-, likőrés kitűnő olajkészítéssel; Hercegovinába irá
nyuló tranzitó-kereskedéssel; hajósiskolával. A
város szélén levő kikötő, a Porto-Cosson nagyon
kicsiny és azért a nagyobb hajók a 9 km.-nyire
fekvő gravosai kikötőben állapodnak meg. A
tiszta külsejű és a velencei építkezésre emlé
keztető város legérdekesebb épületei: a székes
egyház, a Palazzo comunale, a rektori palota
(1338—1424), a jezsuita, a dominikánus és a f erencrendi kolostorok. R.-t magas falak veszik körül,
számos toronnyal. A környező magaslatokon régi
erődök állnak. R.-t a VII. sz.-ban epidaurumi menenekültek alapították, midőn Epidaurumot a szlá
vok feldúlták. 1204-ig a bizánci birodalomhoz tar
tozott, ekkor Velence, 1358. pedig Nagy Lajos fenhatósága alá került. A Balkán-félsziget belsejével
folytatott kereskedés gazdaggá tette és így képessé
lett a XIV. és XV. sz.-ban vétel útján megszerezni
a Narenta és a Cattarói-öböl közt fekvő területet.
A török hatalom terjeszkedése következtében 1440től kezdve ennek adófizetőjévé lett, de egyébként
önállóságát és arisztokratikus köztársasági alkot
mányát megtartotta. Az Afrika körül vezető ten
geri út fölfedezése és az 1667-iki nagy földren
gés kereskedelmét és gazdagságát csaknem egé;
szén tönkre tette. 1806-ban I. Napóleon megszál-
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lotta és Marmont-t tette kormányzójává, felru
házván őt a R. hercege címmel. 1811-ben az újon
nan alapított illíriai királyságba olvasztatott be,
amellyel együtt 1814-ben Ausztriához került.
A világháborúban 1915 jún. 5. az olasz hajóhad
bombázta, 1915 júl. 18. pedig E.-tól délre egy
osztrák-magyar búvárhajó elsülyesztette a «Giuseppe Graribaldi» olasz cirkálót. Az 1919. évi
saint-germaini békekötés óta a Szerb-HorvátSzlovén királysághoz tartozik. V. ö. Engel, Gesch.
d. Preistaates E. (Wien 1807); Gelcich és Thallóczy, Diplomatarium Ragusanum. R. és Magyar
ország összeköttetéseinek oklevéltára Összeállí
totta Gelcich József. Bevezetéssel és jegyzetek
kel ellátta Thallóczy Lajos (Budapest 1887);
Paulovits Sándor, R. és környéke (u. o. 1909).
2. jR., város Siracusa szicíliai tartományban,
két községből áll: R. (v. R. Superiore), (i9ii)
37,543 és B. Inferiore 9368 lak. Környékén szá
mos sziklabarlanggal. R. valószínűleg az ókori
Hybla Heraea.
Ragusa hercege, 1. Marmont.
Ragusai pénzek. A ragusai köztársaság a
XVI—XVIII. sz.-ban réz- és ezüstpénzeket vere
tett, rendszerint Krisztus és a város védszentje,
szt. Balázs képével. A tallérnagyságú pénzeken a
város rektorának mellképe s koronás címere lát
ható. V. ö. Dechant, Die Münzen d. Republik Ra
gusa (Wien 1870).
Ragusavecchia (ejtsd: —vekkia, horv. Gaviat),
község Ragusa dalmáciai kerületi kapitányság
ban, mint község (1910) 10,104 lak., antik fürdő
és vízvezeték romjaival. R. helyén állott Epidaurum. Most a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz
tartozik.
Raguza, 1. Ragusa.
Ragya, az igazi himlő után visszamaradó kis
horpadások a bőrön, a himlőhólyagok nyomán
maradt hegek.
Ragya (ragyapenész, nov.), l. Peronoszporabetegség.
Ragyabura (növ.), 1. Rhododendron.
Ragyócz (Ordzoviany), kisk. Szepes vm. szepesváraljai j.-ban, (1910) 293 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ragyolcz (Rad'ovce), kisk. Nógrád vm. füleki
j.-ban, (i9io) 1059 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rahab, Egyiptom költői neve a bibliában.
Ráhagyó, 1. Igenlő.
Rahán, a buddhisták papjainak neve Bírmában.
Ráhangzás, 1. Hang rezonanciája.
Rahat-lokum (arab), közkedveltsége tészta
nemű édesség neve, mely lisztből, cukorból, man
dulából ós különféle fűszerekből készül. Nálunk
szultánkenyérnek nevezik.
Rahbek, Knud Lyne, dán író, szül. 1760 dec.
18. Kopenhágában, megh. u. o. 1830 ápr. 22. Mint
költő vidám hangulatú énekeivel és bordalaival
lett népszerű. Mint író Minerva és Den danske
Tilskner (Dán Figyelő) című folyóirataival, vala
mint a dán irodalom történetét tárgyaló számos
tudományos munkájával ért el nagy hatást.
Ráhel (héber, a. m. anyabirka), a héber törzs
monda szerint Lábán legifjabb leánya, akinek bir
tokáért Jákob előbb hét évig ós azután, amidőn
neki Lábán helyette idősb nővérét Leát adta, még
hét évig szolgált. R. a biblia szerint Józsefet és
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Benjámint szülte, de az utóbbinak születése után
meghalt. Az Bfrát felé vezető úton, az Bfraim és
Benjámin törzsek határterületén (nem pedig Bet
lehemben, ott ahol ma sírját mutogatják) épített
volna neki Jákob síremléket.
Ráhel (szül. Levin), Varnhagen v. Ense német
író ós politikus felesége, szül. Berlinben 1771.,
megh. u. o. 1833 márc. 7. Egyike volt a század
legműveltebb és legszellemesebb asszonyainak.
Az akkori német irodalomnak az ő szalonja volt
a központja. Irodalmi hagyatékát kiadta férje:
R., ein Buch des Andenkens für ihre Preunde
(1833) és Gallerie von Bildnissen aus Rahels
Umgang (1836).
Rabi . . . (rhachi. . ., gör.), összetételekben
használatos orvosi kifejezés, a hátra, gerincosz
lopra való vonatkozás megjelölésére.
Ráhibáz, azt fejezi ki, mikor a rossz vadász
puszta véletlenségből mégis elejti a nyulat; más
értelemben pedig, mikor a gyöngefejű embernek
sikerül valamit eltalálni. V. ö. Tóth Béla, Szájrul-szájra (Budapest 1895).
Rahisz (rhachis, gör.) a. m. gerincoszlop.
Rahiszkizis (gör.), a gerincoszlop nyitva mara
dása a csigolyák tökéletlen fejlődése következté
ben, rendszerint a gerincagy velő hiányával (amielia) jár s a koponya és az agyvelő tökéletlen fej
lődésével (anenkefália) kapcsolatos.
Rahitisz (rhaehitis, gör.), 1. Angolbetegség.
Rahl, Kari, osztrák festő, szül. Bécsben 1812
aug. 13., megh. u. o. 1865 júl. 9. R. Kari Keinrich (1779—1843) rézmetsző fia, a bécsi művé
szeti akadémián, majd Münchenben és Stuttgart
ban tanult, Magyarországon is járt, 1836—43.
Olaszországban, azután 2 évig Bécsben tartóz
kodott és Európaszerte sokat utazott. 1850-ben
a bécsi akadémia tanára lett, csakhamar azonban
megvált állásától és magániskolát nyitott, amely
nek más kiváló festők közt Lotz Károly is növen
déke volt. R., aki Rubens és a velencei mesterek
színpompáját igyekezett a római mesterek monu
mentális művészetével egyesíteni, korának leg
tekintélyesebb, legbefolyásosabb festője volt
Bécsben, ahol sok falképet alkotott (a Sina-fóle
palotában, a gör. kel. templomban, a hadsereg
múzeumában, oltárkép a piaristák templomában,
stb.). A bécsi operaházban R. kartonjai alapján
halála után tanítványai festettek freskókat. Tör
téneti képei közül említendők: Manfréd holttes
tének megtalálása; Manfréd bevonulása Lucerába; A keresztények üldözése a katakombákban
(hamburgi Kunsthalle, ismétlése a berlini Nationalgalerieban) stb. Sok arcképet is festett. Ezek
közül egy férfi arcképe (1857) a budapesti Szép
művészeti Múzeumban van.
Rahmanieh, Er, község Beherah egyiptomi
tartományban, aNilus bal partján, vasúttal, (1907)
8605 lak. Itt verte meg Bonaparte 1798 júl. 12.
a mamelukokat.
Rahn, Rudolf, svájci művészettörténetíró,
szül. Zürichben 1841 ápr. 24., megh. u. o. 1912
ápr. 28. Zürichben, Bonnban és Berlinben tanult,
utóbb a zürichi egyetemen és műegyetemen volt
a művészettörténet tanára. A svájci művészet tör
ténetére és műemlékekre vonatkozó számos alap
vető dolgozatán kívül, amelyek nagyrészt az ál-
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tála szerkesztett Anzeiger für schweizerische Altertumskunde-ban jelentek meg, fontos müve:
Geschiehte der bildenden Künste in der Sehweiz
{Zürich 1876).
Rahó, kisk. Máramaros vm.-ben, a Tisza völfében, (1910) 6577 rutén, magyar és német lak.
sványos forrásai vannak. Az 1914. évi orosz
betörés alkalmával R. környékén ismételten he
ves küzdelmek folytak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rahoncza (Orechovica), kisk. Ung vm. ung
vári j.-ban, (i9io) 543 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rahovo, helység és járási székhely Bulgáriá
ban, a Duna mellett, Euszcsuktól ÉK.-re, 4300 lak.
A világháborúban a románok beavatkozása után
1916 okt. 1. itt egy román hadosztály hidat vert
és átkelt a Dunán, hogy a dobrudzsai bolgár se
reget hátba támadja. Az osztrák-magyar moni
torok szétlőtték a hidat, mire a román had
osztály kénytelen volt nagy veszteséggel vissza
vonulni.
Rai v. indiai mustár (n«v.), az Indiában ter
melt Brassica juncea, mely ott a mi fekete mus
tárunkat (Br. nigra) helyettesíti, s magja szin
tén olajgyártásra való.
Rai-Bareli (Boy Bareilly), Oudh vagy Audh
brit-indiai vidék egyik divíziója, 12,643 km2 terü
lettel, kb. 3 millió lak. Fővárosa R., kb. 14,000 lak.
Raibl, falu, azelőtt Villach karintiai kerületi
kapitányságban, (1910) 875 lak, a közeli Király
hegyben nagy olombányákkal és olvasztókkal.
Szép, egészséges fekvése, gyönyörű tava miatt
sok idegen keresi föl. R.-ból indul ki a Predilre
felvezető műút is, amely Isztriába visz. 1916
folyamán tartós harcok színhelye volt. A béke
szerződés alapján Olaszországhoz csatolták.
Raibli rétegek (geoi.), a felső triász karniai
emelete Trachyceras aonoides szintjének megfe
lelő rótegsorozat Raibl mellett Karintiában.
Raibolini, olasz festőcsalád, 1. Francia.
Raics János, 1. Bajics.
Raid (skót, ejtsd: réd), a nagyobb távolságokra
végrehajtott lovassági portyázásoknak Ameri
kából (északamerikai szabadságharc) származó
elnevezése.
Raüfeisen, Friedrich Wilhelm, német köz
gazda, szül. Hammban 1818 márc. 30., niegh.
Heddersdorfban (Neuwied mellett) 1888 márc. 11.
Katonai pályára készült, de attól szembaja miatt
megvált s 1845. Weyerbusch, 1848. Flammersfeld és 1852. Heddesdorf polgármestere lett. Ez
állásaiban segélyző egyleteket alakított, ame
lyekből utóbb a nevéről ismert hitel- és fogyasz
tási szövetkezetek szervezete alakult ki. Ezeknek
főbb elvei a következők: a szövetkezet körének
korlátozása olyan területre, amelyben a tagok
egymást ismerik (egy községre v. egy lelkészi
hivatalra); csak a tagoknak nyújtható hitel; a
hitelha tárának megállapítása; a hitel felhasználá
sának erkölcsi és gazdasági szempontból való
ellenőrzése; hosszabb hitelhatáridők engedélye
zése ; díjtalan ügyvezetés; az összes nyeremény
ből tartalék- és alapítványi alap képzése a tagok
gazdasági előmenetelének segítésére; korlátlan
szavatosság a tagok birtokára alapítva. Főműve:
Die Darlehenskassenvereine (Heddesdorf-Neuwied 1866., 7. kiad. 1889). Magyarul megjelent:
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Hitelszövetkezetek mint eszközök a falusi né
pesség bajainak elhárítására (ford. Szabó Ferenc
és Pólya Jakab, Budapest 1889).
Raifieisen-féle hitel- és fogyasztási szövet
kezetek, 1. Baiffeisen és Fogyasztási szövetke
zetek.
K a i l (ang., ejtsd: réi) a. m. vasúti sín ; kerítés,
rács ; lóversenyen a versenypálya kerítése.
R a ü o p h o n , készülék, mellyel vonatok össze
ütközését lehet megakadályozni. Elve az, hogy
automatikusan jelzi, ha a vasúti vonal ama ré
szébe, amelyik a közeledő vonattól előre vagy
hátra bizonyos távolságra terjed, egy másik vo
nat lép. Ugyanekkor a vonatot automatikusan
megállítja. A készülék, mely egy Cramer nevű
mérnök találmánya, nem talált széleskörű alkal
mazást.
R a i l w a y (ang., ejtsd: réivé) v. railroad (ejtsd
rélród), vasút.

R a i l w a y s p i n é (ang., ejtsd: ráivé szpájn), 1.
Traumás neurózis.
Ráimádkozás, betegségeknek imádsággal való
gyógyítása; rokon a ráolvasással (1. o.), csakhogy
ez pogány eredetű, míg a R. a kereszténység
alapján fejlődött. A két kifejezést gyakran össze
is zavarják egymással. Az a hit, hogy a betegség a
bűn megtorlása, szülte azt a véleményt, hogy azt
legsikeresebben bűnbánó imádsággal lehet gyó
gyítani. E felfogásnak legbuzgóbb apostola Ringeis János (1788—1880), a müncheni egyetemi
klinika egykori igazgatója volt, ki irodalmi úton
is terjesztette abbeli meggyőződésót, hogy min
den gyógyító eljárásnak a beteg és az orvos bűn
mentességével kell kezdődnie. Újabb időben
Észak-Amerikában Mary Eddy asszony (Eddysmus) «keresztény tudománya (scientismus) néven
felújította e tant, mely csakhamar nagy elter
jedtségre jutott. Berlinben is vannak hívei. Or
vosi szakkörök természetesen elvetik e «gyógymódot», mely sokszor lett nagy bajok okozója.
V. ö. Moll, Gesundbeten, Medizin und Okkultismus (1902); F. Köhler, Die Gebetsheilung (1902).
Raimann Bezső, zeneszerző, szül. Veszprém
ben 1861 máj. 7. Több operettet és operát írt,
amelyek közül a legnagyobb sikert Arden Enoch c.
egyfelvonásosával érte el (bemutatta a budapesti
Operaház 1894 máj. 8.). Müveit a külföldön is
szívesen fogadták.
Raimon de Miraval, troubadour Carcassonne
vidékéről, 1190—1220. virágzott s mintegy 50
ügyes, de sekélyes érzésről tanúskodó verset ha
gyott reánk. A toulousei grófok udvarában élt.
V. ö. Andraud, La vie et l'oeuvre du trouba
dour R. de M. (Paris 1902).
Raimondi, 1. Antonio, olasz természettudós,
szül. Milanóban 1826 szept. 19., megh. San Pedróban (Peru) 1890 okt. 25. Tanulmányai végez
tével Peruba ment és 1862—71. a limai egyete
men a botanika tanára volt. Főműve: El Peru
(Lima, 3 köt. 1874—80.). Megszerkesztette Peru
( 1 : 500,000) nagy térképét (1889).
2. B., Marco Antonio (Marcantonio), olasz
rézmetsző, szül. Bolognában 1480 körül, megh.
u. o. 1534 előtt. Szülővárosában Francesco Fran
cia tanítványa volt. Velencében megismerke
dett Dürer metszeteivel, melyek közül számosat
3*
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lemásolt. 1510 tájt Rómába ment, hol főként Ra zett és a népszínmű ápolására hivatott B.-sziriház
fael rajzai után készített metszeteket. Róma ki 1893. nyílt meg Bécsben. V. ö. Farinelli, Grülfosztása után (1527) visszatért Bolognába. R. aleg- parzer und R. (Leipzig 1897); Brukner, F. R. in
kiválóbb olasz rézmetsző volt, metszeteivel festői der Dichtung seiner Zeitgenossen (u. o. 1905);
hatást tudott elérni, s Rafael formanyelvének nem Baciu János, R. P. drámáinak tündérvilága (Buda
volt nála megértőbb tolmácsa.
pest 1910).
Raimondit (ásv.), bázikus vasszulfát:
2. B., Golo, német írónő, eredetileg Heyn Berta,
2Fe J O s .3SO s +7H i ,0;
Prederich Eduárd hannoveri szerkesztő neje, szül.
mézsárga, gyöngyházfényű, lapos romboéderek. Hannoverban 1825.,megh. Koblenzban 1882 okt. 5.
Ehrenfriedensdorf bányahelyen (Szászország) az Számos regényt és elbeszélést írt. Magyarul meg
ónkövön fordul elő.
jelent : Magda (regény, Budapest 1900).
Raimund, toulousei grófok:
Raimundus de Pennaforte, 1. Raymundus.
1. B. de Saint-Gilles, Toulouse grófja (1088—
Raimundus deSabunde, skolasztikus filozófus
1105), az L keresztesháború egyik vezére,Pons gróf Barcelonából, 1436 körül Toulouseban az orvosi,
fia, megh. 1105 febr. 28. Atyjától Rouergue, Ni- filozófiai és teológiai tudományokat tanította. A
mes és Narbonne grófságokat örökölte, bátyjá kereszténység tanítását Istennek a természetben
nak, IV. Vilmosnak halála után pedig 1088. való megnyilatkozásából akarja leszármaztatni
Toulouse grófság is birtokába jutott. Korának (Liber naturae sive creaturarum v. Theologia
egyik leggazdagabb és leghatalmasabb fejedelme naturális 1434—36). V. ö. Matzke és Huitter
volt s 1095. nagy lelkesedéssel csatlakozott a müveit; Cicchetti-Suriani, Sopra R. S. (Aquila
keresztes mozgalomhoz. Délfranciaországi lova 1889): Schenderlein, Die philos. Ansichten des
gokból álló seregét Lombardián, Dalmácián, Al R. (1898).
bánián és Macedónián át vezette KonstantináRaimundus Lullus, 1. Lullus.
polyba. Ezután vitézül küzdött az összes csaták
Rain, bajor város a schwabeni közigazgatási
ban és ostromokban s a jeruzsálemi királyság kerületben, (i9io) 1592 lak., közelében római régi
megalakulása után Tripolis grófja lett, hol utó ségekkel. 1632 ápr. 15. Tilly a császári hadak
dai 1187-ig uralkodtak.
vezére, a svéd hadakkal vívott csatában e helyen
2. VI. B., Toulouse grófja (1195—1222), V. halálosan megsebesült. 1646-ban a svédek el
R. fia, az előbbinek dédunokája, szül. 1156., foglalták.
megh. 1222. Fényes udvara a provencei dalkölRainald, cMtilloni, 1. Chatillon.
tök kedves otthona volt. Az albigensek (1. o.) fe
Rainald von Dassel, 1. Dassel.
lekezet pártolásáért 1207. egyházi átok alá esett
Rainer, 1. B. József János Mihály Ferenc
s ül. Ince pápa keresztes háborút hirdetett el Jeromos, osztrák főherceg és magy. kir. her
lene. Elpusztított országát 1215. Montfort Simon, ceg, II. Lipót német császár és magyar király
a keresztesek vezére kapta meg, de R. 1217. fia, szül. Firenzében 1783 szept. 30., megh. Bozenvisszafoglalta Toulouse városát.
ben 1853 jan. 16. Bátyja, I. Ferenc császár 1818.
3. VII. B-, Toulouse grófja (1222—49), az a lombard-velencei királyság alkirályává ne
előbbinek fia, szül. 1197., megh. 1249 szept. 27. vezte ki, de minden törekvése mellett sem volt
Atyja küzdelmét tovább folytatta VIIL Lajos képes az olasz lakosságot az osztrák uralommal
francia király ellen, kire Montfort Simon fia át megbarátkoztatni. A 1848 máre. 18-iki milanói
ruházta Toulousera való igényeit. 1229-ben kény felkelés kitörése után Dél-Tirolba vonult vissza.
telen volt meghódolni és vezekelni s ezután ke 1820-ban nőül vette Mária Erzsébet hercegnőt
gyetlenül üldözte az eretnekeket. Benne kihalt a (megh. 1856), Károly Albert szardíniái király
toulousei grófok családja s birtokai a francia testvérét. Gyermekei közül említendők: Adekoronára szálltak.
laide (szül. 1822., megh. 1855), II. Viktor Emá
Raimund, 1. Ferdinánd, osztrák-német szinész nuel szardíniái király neje; Lipót (szül. 1823.,
és színműíró, szül.Bécsben 1790 jún. 1., öngyilkos megh. 1898.); Ernő (szül. 1824., megh. 1899.);
lett Gutensteinban 1836 szept. 5. Kezdetben ma Zsigmond (szül. 1826., megh. 1891.); Bainer{\.
gyarországi német színházaknál működött (Po alább); Henrik (szül. 1828., megh. 1891.); Lajos
zsonyban, Sopronban és Győrött), 1814 óta Bécs (szül. 1830., megh. 1864).
ben előbb a józsefvárosi, 1817 óta a lipótvá
2. B. Ferdinánd Mária Ev. János Ferenc
rosi színháznál volt komikus szinész. Az utóbbi Higinusz, osztrák főherceg és magy. kir. herceg,
színháznak két évig igazgatója is volt, 1830-ig. B. 1. fia, szül. Milanóban 1827 jan. 11., megh.
Élete utolsó éveiben búskomorságban szenve Bécsben 1913 jan. 27. Az osztrák-magyar hadse
dett, mely végre öngyilkossá tette. Színdarab regben a táborszernagyi rangig emelkedett s
jai közül, melyekben a népregei varázselem 1872—1906. az osztrák Landwehr főparancs
nek nagy szerep jut, a legjelesebbek: Der Baro- noka volt. Politikailag is szerepelt, 1861 febr.
metermacher auf der Zauberinsel (1823); Der 4.—1865 júl. 22. ő állott az élén az ú. n. SchmerDiamant des Geisterkönigs (1824); Der Bauer als Kn<7-minisztériumnak. Nagy pártolója volt a tu
Millionár (1826); Alpenkönig und Menschenfeind dományoknak és művészeteknek. 1861-ben a
(1828) és utolsó, legjobb darabja: Der Versclrwen- bécsi császári Tud. Akad. kurátora, 1863. az
der (1833). Darabjait fordításokban vagy átdol osztrák művészeti és ipari múzeum protektora,
gozásokban magyar színpadokon is adták. Mü 1873. pedig a bécsi világkiállítás bizottságának
veit kiadták Glossy és Sauer (1889, 3 köt., élet elnöke lett. 1884-ben megvásárolta Gráf Theorajzzal). Emlékszobrát 1898-ban leplezték le Bécs dor gyűjtőtől a Fayumban talált nagyszerű paben a Deutsches Volkstheater előtt. A róla elneve j«Vws2-gyüjtemónyt (B.féle papiruszok) s azt
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1899. a bécsi udvari könyvtárnak ajándékozta. 1922); Küzdelem, Halál, Isten (elb., u.o. 1922);
E. 1852 febr. 21. vette nőül Mária Karolina fő Ölelés keresztje (versek, u. o. 1923).
hercegnőt (szül. 1825 szept. 10., megh. 1915 júl.
Raj. A méhcsalád Hasítás és rajzás által sza
17.), Károly főherceg leányát, de házassága porodik. A fiasitásról az anya gondoskodik. A
gyermektelen maradt.
flasítás a méhcsalád fentartó ereje és erőssége.
Rainer Károly, építész, szül. Szegeden 1875 A nagyon népes családnak azonban meg kell
jún.6. A budapesti műegyetemen végezte tanulmá oszolnia. Az a méhtömeg, amely helyszűke és a
nyait, gyakorlati kiképzést Bécsben Dick Rudolf meleg miatt az anyacsaládtól elszakad és új csa
nál és Budapesten Czigler Győzőnél kapott. ládot alkot: a raj. Az a raj, mely az öreg termé
1905—1906-ban a szeged-rókusi templom Aigner- keny anyával legelsőnek vonul ki, elő- v. első
rel készített terve alapján épült. 1906-tól fogva raj. A többi utána következők, melyek termé
önállóan munkálkodott. Tervpályázatok alapján ketlen fiatal anyákkal kelnek útra, időrajok. A
építette Budapesten az Erzsébettéri Mocsonyi- kivonulás sorrendje szerint van szó : első, máso
palotát, az új Haris-bazárt, az Erzsébet-téri Czi- dik, harmadik stb. rajról. Megesik néha, hogy
raky-bérpalotát, a két utóbbit magánuteával, ille az anyacsalád rajzás előtt anyát cserél. Ez eset
tőleg utcaszerü átjáróval, a Koronaherceg-utcai ben az előraj (első raj) terméketlen fiatal anyák
Luezenbachor-házcsoportot ós a szegedi Munkás- kal vonul ki. E rajnak sipoló (éneklő, döngő) raj
biztosító Pénztár székházát. Megbízás alapján a neve. Gyakori eset az is, hogy jó mézhordás
épült nagyobb müvei: a Hazai Bank székháza (1. idején a rajok is megrajzanak és szüzrajt eresz
a Bankok cikknél a Banképületek c. mellékletet), tenek. De van olyan raj is, melyet az éhség
a Mocsonyi-féle bórházcsoport a Baross-utcában űz ki, ez az éhraj, ami a száraz, hordástalan
(magánutca-alakltással) stb., vidéken a nagy évek jelensége. Sokszor a kaptár elhagyására a
szebeni Európa-szálló, a temesvári Timisiana- viaszmoly garázdálkodása kényszeríti rá a csa
ládot. Ez is éhrajszámba megy. Az éhrajok nem
bank stb.
érdemesek befogásra. A rajok közül legértéke
Rámérné Istvánify Gabriella, festőnő, szül. sebb az elő- vagy első raj és az utána következő
Budapesten 1877. A Mintarajziskolában Zeni- utóraj (második raj). A sok raj nagyon meg
plényi, Neogrády és Hegedűs voltak a tanárai. gyöngíti az anyacsaládot, azért a népes és raj
Főképp állatokat fest és rajzol, egy ilyent, a J zásra kiszemelt anyacsaládokból két rajt, t. i. az
Bivalyok elműt (1909) megvette az állam. Har elsőt és a másodikat tartsa meg a méhész. A
minc hasonló tárgyú képe 1914. volt kiállítva a többiek kivonulását gátolja meg, vagy ha mégis
Nemzeti Szalonban.
kirajzottak volna, üsse vissza (verje vissza, 1.
Rainy Laké (ejtsd: réni lék), tó Minnesota észak Rajrosta) az anyacsaládhoz. A rajzás ideje má
amerikai állam és2 Brit-Észak-Amerika határán, jus és június; gyakran július első felére is kiter
területe 1540 km . A Rainy-river a Laké of the jed. Legértékesebbek a májusi és júniusi rajok;
Woods-szal köti össze, ennek kifolyásánál van a júliusiak már nem sokat érnek.
nak a Port Francisról elnevezett vízesések.
Rais, marsai, 1. Retz.
Raj katonai értelemben, 1. Rajharc.
Rais, Karel Václav, cseh író, szül. BélohradRaj (Satu-Ran), kisk. Arad vm. borossebesi
foan (Csehország) 1859 jan. 4. Falusi tanító volt, j.-ban, (i9io) 276 román lak. (Tr. R.)
majd polgári isk. igazgató lett Prágában. Min
R a j a v. rajah, indus hercegi cím, 1. Rádzsa.
den elbeszélésében és regényében a pedagógus
Rája (állat), 1. Rájafélék.
azólal meg s rendszerint a fővárosnak a falura
Rája, rájáh (arab, a. m. nyáj), a szultán nem
gyakorolt rontó hatását írja le. Igen termékeny mohammedán és főleg keresztény alattvalóinak
Író. Eleinte (1881—1891-ig) kizárólag ifjúsági ira elnevezése.
tokat irt s csak 1891. fordult Vyminkari c. mü
Rajacsics József, szerb patriarcha, szüL 1785
vével a nagy közönséghez. Ez és az 1893. meg júl. 30., megh. Karlóczán 1861 dec. 13. 1829-bea
jelent Rodice a déti (Szülők és gyermekek) c. pakraczi, 1834. verseczi püspök, 1842. karlóczai
munkája alapították meg hírnevét. Ifjúsági mun érsek lett. Az 1848 májusban tartott karlóczai szerb
kái : Spisű pro mládez 7 köt. 1908., egyéb mun nemzetgyűlés patriarchává választotta meg. Ó
kái Souborné vydání spisű K. V. R. 16 köt. pedig ugyanezen gyűlésen Suplikácz Istvánt szerb
1909—1912. jelentek meg Prágában. V. ö. Nó vajdává választatta s ettől kezdve nyiltan a szerb
vák, R., a prágai «Obzor üt. aumél» 1900 II. sz. nemzeti mozgalom élére állott, s annak irányitója
Ráismerés, 1. Emlékezet.
is maradt. Jellachichot 1848 jún. 5. R. avatta
liaison (franc, ejtsd: rezón) a. m- ész, értelem, be báni hivatalába. 1848 júl. 24. a «nemzet kor
belátás, ok, jog,viszony; raisonnable, okos, értel mányzójává)) kiáltották ki, mire azután a ma
mes, érthető.
gyar kormány érseki méltóságától megfosztotta.
Raisz Keresztély, szül. 1766., megh. 1849., 1848 végén, mint az udvar hívét, patriarchai
Gömör- és Kishont vmegyék tiszti főmérnöke, méltósággal ruházták fel.
az aggteleki Baradla cseppkőbarlang első föl
Rájafélék (Batoidei, áiiat), az Oshalak (Chonmérője és ismertetője.
dropterygii) egyik alrendje. Testük erősen lapí
Raith Tivadar, tanár, író, szül. Budapesten tott s törzsük a nyakszirten eredő széles mell
1893 szept. 21. Egyetemi tanulmányait Budapes úszók miatt majdnem tányérformát ölt. Farkuk
ten és Parisban végezte; 1921 óta a Magyar írás vékony, hosszú, gyakran tüskés, ritkábban egy
művészeti folyóiratot szerkeszti. Önállóan meg két tőrforma tüskenyujtványnyaí fegyverzett. Aljelent müvei: Alkonyi szimfónia (versek, Paris, felúszójuk és pislogó hártyájuk nincsen. Fejük
1914); Szerelem, Harc, Hit (elb., Budapest, I hátoldalán fecskendönyilásaik vannak. Hasoldalu-
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kon öt kopoltyúrés nyilik. Kicsiny állkapcsaik
majd hengeres, majd lemezalakú és sorokba
rendeződött fogakkal fegyverzettek. Bőrük vagy
sima, vagy pedig érdes, egyes esetekben horga
sán kiemelkedő csontos pikkelyekkel fedett. A
nőstények petéket raknak, vagy pedig eleveneket
szülnek. Mindössze 25 nembe sorolt 140 fajuk is
meretes, melyek mindannyian tengeriek és több
családba osztatnak. A Fürészes ráják (Pristidae)
családjának képviselője a fűrészhal (1. o.). A
Hegedű-ráják (Rhinobatidea) nem nagyon széles
testűek s némileg a cápákra emlékeztetnek; leg
ismertebb fajuk a Földközi-tengertől a Kinai-tengerig honos halavi (Rhinobates halavi Forsk.).
A Villamos ráják vagy torpedó-félék (Torpedinidae) elül kerekített, csupasz testüek. Hátúszójuk
egy-kettő van, vagy néha egy sincs. Parkúszójuk
háromszögletű. Hasúszóik közvetlenül a mell
úszók mögött állanak. A fejük, a kopoltyúik és a
hasúszóik belső szegélye között található a saját
ságos szerkezetű elektromos szervük, amelylyel
tetszés szerint erősebb v. gyengébb elektromos
ütéseket adhatnak. Ide tartozik a foltos torpedó
(Torpedó oculata L.), mely 125—1'5 m. hosszúra
és 25—30 kg. nehézre nőhet; háta szürkés-barna
v. vörhenyes-sárga, 1—7 világoskékkel beszegett
szemforma folttal, néha fehéren pontozott; hasa
fehéres-szürke. A márványos torpedó (Torpedó
marmorata Riss.) 15 m. hosszú és 25—30 kg.
nehéz; háta barna, barnásán és fehéresen már
ványozott ; hasa fehéres-szürke. Mindkettő a Föld
közi-tengert s az Atlanti-óceánt lakja. Az ókorban
orvosszerül használták fejfájás és csúz eilen. A
tulajdonképeni ráják (Rajidae) testének törzse
széles rombusalakú korong, melyhez hengeres
farkuk csatlakozik. Bőrük érdes v. tüskés; orrmányuk kihegyesedett; mellúszóik az orrinánytól a hasúszókig terjednek; hátúszóik a fark
hegye mellett feküsznek; farkúszójuk nagyon
csenevész. Az ivás idején a hím hasúszói tüs
kések. Fajaik minden tengerben otthonosak. A
tövises-rája (Raja clavata L., régi néven: Dasybatis clavata Blainv.) 1-5 m.-nél is nagyobbra
nő, néha 4 m. hosszú és 200 kg. nehéz is lehet,
különösen a déli tengerekben. Az idősebbek hátés hasoldala nagy tüskékkel fegyverzett. A hát
barna, világos foltokkal; a has fehér. Az Európa
körüli tengerek partjain a homokban és iszapban
él. Kis halakkal és rákokkal táplálkozik. Húsát
eszik. A sima rája (R. batis L.) 1 m.-nél hoszszabbra és 50 kg.-nál nehezebbre is megnő; orrmánya hegyes, sima bőrű, de szemei előtt és
mögött, valamint farkán tüskéket visel. Felső
állkapcsain 50-nél több fogsor van. Háta sötét
olajzöld, néha fehér foltos. Hasa sötétszürke, fe
ketés árnyalattal. Az Északi-tengert lakja. Régen
sok babonás hiedelemnek volt tárgya. A tőrfarkú
ráják (Trygonidae) mellúszói a fej előtt össze
érnek és csúcsosan végződnek; fogaik haránt
redősek; farkuk hosszú, ostorforma, gyakran
úszók nélkül s egy vagy több, néha fogas tőrnyujtványnyal fegyverzett. Fajai a különböző
tengereket lakják. A közönséges tőrfarkú rája
(TrygonPastinacah.) majdnem 1 m. hosszúra és
5—é kg. nehézre nő; háta sárgás-fekete; hasa
szennyes fehér. Az európai tengereket lakja; a
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Földközi-tengerben igen gyakori s itt a partok
közelében tartózkodik. Kisebb halakkal, rákokkal,
csigákkal és kagylókkal táplálkozik. Ha ellenség
támadja meg, tőralakú farkával védekezik s ha
talmas sebeket ejt. Sokáig azt hitték róla;. hogy
mérges. Ugyané családba tartoznak az Ördögráják (Dicerobatidae) és a Sasráják (Milióbatidae), melynek egyes fajai 7 m. hosszúra, 9 m.
szélesre és 2—800 kg. nehézre is nőhetnek.
Ráják, 1. Rájafélék.
Rajcsány, kisk. Nyitra vm. nyitrazsámbokréti
j.-ban, (i9io) 476 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rajecz (Rajec), nagyk. Trencsén vm. zsolnai
j.-ban, (1910) 2736 szlovák és magyar lak., kik je
lentékeny bőripart űznek s mint vászonkereske
dők és festők az egész felvidéket bejárják. (Tr. Cs.Szl.)
Raj eczfürdő (azelőtt: Rajecz-Teplicz), Kunfalvához tartozó fürdő és klimatikus gyógyhely
Trencsén vm. zsolnai j.-ban. Vasas timsós hév
vizét a Gizella- és Valéria-forrás adja (34 és 29°
C), leginkább ideg- és női bajok, bőrbetegségek
és vérszegénység ellen használják. Van hidegvíz
gyógyintézete is. (Tr. Cs.-Szl.)
Rajeczi havasok (Veterna hola), a Kis-Fátra.
kristályos vonulatának egyik hegysége Tren
csén, Turócz és Nyitra vmegyék határán. BD.-i
irányban húzódik a Vág sztrecsnói szorosától
meredeken emelkedve föl egyszerre 1116 m. ma
gasságig. Jelentékenyebb csúcsai: a Mincsol
(1364 m.), Velka- és Hornya-luka (1477 és 1293
in.), Klak vagy Orrkő (1353 m.) és a Revan
(1205 m.). A Rajcsanka völgyéből a Nyitráéba
átvezető 809 m. magas Facskói hágó a hegység
D.-i határa. Oldalvölgyei mélyek, de nem hoszszuak, patakjai a Rajcsankába s a Túrócz-patakba
folynak. A hegység gránitokból és kristályos pa
lákból áll, nagy részében erdővel borított. (Tr.
Cs.-Szl.)
Rajecz-Teplicz, 1. Rajeczfürdö.
RajendralalaMitra, 1. RadzsendralálaMitraRajevo selo, adók. és pk. Szerem vmegye zsu
pánjai j.-ban, (1910) 1240 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Rajharc, a harcolás ama neme, ahol az egyes
emberek nem közel egymás mellett és mögött,
hanem a körülményektől függő bizonyos kisebbnagyobb távolságban, rendszerint 2 lépésnyire
egymástól, szabálytalan, ritkás vonalban harcol
nak. Az egyes ember a részére kijelölt határok
között saját belátása szerint változtatja helyét.
A R. jelenlegi alakjában csak az északamerikai
és a francia forradalmi háborúk óta ismeretes.
Azelőtt több (10, 6, 4 végül 3) soros zárt alakzat
ban harcoltak. A napóleoni háborúk alatt a R.
még csak segédalakzat volt, míg jelenleg ez az
igazi harcalakzat, ellenben a zárt rendben való
harc csak a legritkább esetekhen fordul elő, mert
a mai fegyverek löszabatossága a zárt rendek
ben óriási veszteségeket okoz. Hogy a vesztesé
gek pótolhatók legyenek, tartalékoknak kell kö
vetni a rajvonalat, s azért is, hogy amikor a
rajvonalak megpuhították az ellenséget, a tarta
lékok kellő pillanatban a kellő helyen föllépjenek
és döntőleg hatoljanak az ellenség soraiba. A
R.-nál pl. a század egy része rajvonalba oszlik,
fenmaradó része nyilt terepen kb. 200 lépésre
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mint tartalék követi. Az egész századnak raj
vonalba való azonnali felosztását csak akkor
lehet elrendelni, ha a század mögött más csapa
tok is vannak. L. Rajtámadás.
Rajics (Raics) János, szerb történetíró, szül.
Karlóczán 1726., megh. a kovili kolostorban 1801
dec. 11. Komáromban és Sopronban tanult; 1753.
tanulmányainak kiegészítése végett hosszabb időt
töltött Oroszországban, majd Konstantinápoly
ban. 1758-ban Karlóczán tanítóskodott, azután Te
mesváron, majd Újvidéken a teológia tanára
volt. 1772-ben szerzetes és a kovili zárda főnöke
lett. Legjelesebb munkái: Istoria slavenskih narodov, a narocito Bulgár, Hrvatov i Srbov (A
szláv nemzetek, kivált a bolgárok, horvátok és
szerbek története, 4 köt, Bécs 1794, Buda 1824).
E müvéért II. Katalin orosz cárnő arany érem
mel és 100 darab arannyal jutalmazta meg.
Szépirodalmi téren is működött, számos költe
ményt s elbeszélést írt; említésre méltó müve:
Tragédia o caru Dusanu (Tragédia Dusán cárról).
Rajka v. röppentyű, a rakétának (1. o.) magya
rosított neve. L. még Gyújtó rajka és Hadi röp
pentyűk.

Rajka, nagyk. Mosón vmegye rajkai j.-ban,
a járási szolgabíró székhelye, (1920) 2781 német és
magyar lak.
Rajki prépostság. Zala vm.-ben 1239 a pre
montreiek prépostsága. Oklevelek csak 1274-től
emlegetik. A Csákok 1275. a kegyuraságot Trisz
tán comes fiának, Mihálynak, majd 1289. Ochuz
comesnek engedtek át, ki mindent elkövetett a
kolostor felvirágoztatására. Később a kolostor a
gradeki premontreiek felügyelete alá került és
a csornaiak csak 1516. szerezhették vissza. A
mohácsi vész után a szerzetesek odahagyták s
javaikat 1547 táján Csányi Ákos használta. A
prépostság címét a királyok később is oszto
gatták.
Rajkovics György, szerb író, szül. Újvidéken
1825., megh. u. 0. 1886. Sok irányú irodalmi
tevékenységet fejtett k i ; írt dalokat és epigram
mákat, gyűjtött és kiadott szerb népdalokat, nép
meséket és régi irodalmi emlékeket. Szerkesz
tette Jovánovics Zmáj társaságában a Komarac
c. élclapot. Irt számos történelmi és irodalomtörté
neti tanulmányt, melyeknek nagy része a Letopis
és Jávor c. szerb folyóiratokban jelent meg.
Rajna (lat. Rhenus, franc. Rhin, ném. Éhein,
holland. Rijn vagy Rhyn, ladin: Rin), Német
ország legnagyobb folyója. Graubünden svájci
kantonban ered két fő forrás-folyóból: a Hinterés Vorder-Rheinből, amelyek mintegy 150 glecser
vizét gyűjtik össze. A Vorderrhein a 2344 m.
magasban levő Toma-tóból ered, fölveszi a Lukmanier-hágótól Ny.-ra 2453 m. magasban levő
Skura-tóból jövő Mittelrheint s Reichenaunál
egyesül a Hinterrheinnel. Ez a Szt.-Bernát-hágó
közelében a Marscholhornon levő Zapport glecser
vizeiből keletkezik 2902 m. magasban, átfolyik
egy szakadékon s a Val Rhinen (németül Rheinwöld), majd újra hegyszakadékba kerül, a La
Eufnába (v. Ruffla), majd több völgyön átfolyva,
fölveszi az Aversi R.-t, Albulát jobbról, a
Thusisnál torkolló Nolla patakot balról, amely
fekete vizével a Hinterrheint egész Reichenauig
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fekete színűre festi. Reichenaunál 45 m. széles,
fölveszi a R. nevet, innen tutajozható, a Plessur
torkolatától kezdve kis hajókkal hajózható,
a Landquart fölvétele után elhagyja Graubündent s Rheineek alatt a Bodeni-tóba ömlik.
Ebből Konstanznál folyik ki, s 6 km.-rel alább
a Zelli- vagyis Alsó-tóvá szélesül ki. Innen ma
gas partok közt Ny.-i irányban folyik Schaffhausenig, ahol híres vízesései vannak. Itt 2*/2
km.-nyi hosszúságban mészsziklák állanak ki a
medréből, folyása egyre gyorsabb lesz és Laufen
kastélynál 115 m. szólesen három ágban meredek
sziklák közt mennydörgésszerű robajjal lezuhan
15—19 m. mély, erősen kimélyített alsó med
rébe. Baselig még sok sellője és zuhogója van.
Reichenautól Baselig hossza 299 km.
Baselig svájci i2.-nak is hívják, innen pedig
Bingenig Oberrhein-nék. (Felső-R.). Ez a rész
361 km. hosszú, elválasztja Elszászt Badentól és az
utóbbit a Bajor-Pfalztól s átfolyik a volt Hessen
nagyhercegségen. Ezt az útját balról a Vosges
és a Hardt, jobbról a Schwarzwald és Odenwald
határolja. Szélessége lassan 200-ról 576 m.-re nö
vekszik. Csatornái ezen a szakaszon a hüningeni,
breisachi, Ill-R. és frankenthali; Mainztól Bingenig
30 km. hosszúságban a bortermő Rheingaun fo
lyik át s azután ENy.-ra fordulva porosz területre
ér. Bingentől Kölnig 159 km. hosszan nevezik
MiMelrhein-nék (Közép-R.), Koblenzig a Taunust
a Hunsrücktől, Bonnig a Westerwald és Siebengebirgét az Eif éltől választja el és természeti szépsé
gekben igen gazdag. Ezen a szakaszon megnehezí
tették a hajózást és veszélyessé tették a Binger
Loch, Bacharach, Caub, Oberwesel (Loreley) mel
letti sellők és több zátony. Az akadályok eltávo
lítását állítólag már IV. Henrik korában meg
kezdték, az első robbantások azonban csak a
XVII. sz.-ban történtek. Sokat tett a hajózás aka
dályainak megszüntetésére a francia kormány,
valamint 1830 óta Poroszország. A folyó széles
sége itt nagyon változó, 300-tól 600 méterig.
Mellékfolyói balról a Nahe, Mosel, Brohlbach és
Ahr, jobbról a Wisper, Lahn, Wied és Sieg. Kölnnél
kezdődikaslk vidéken My óNiederrhein(PdBÓ-B,.),
hossza 343 km. Emmerichnél ér hollandi területre
Geldern tartományba s innen 25 km.-nyire két
ágra oszlik, a D.-i ág 84 km., Löwensteinig
Waál, innen Dordrechtig (24 km.) Merwede és
Krimpenig (9 km.) Nord nevű. Azután elhalad
Rotterdam mellett Oude és Nieuwe Maas néven
és Hoek van Hollandnál az Északi-tengerbe tor
kollik. Az É.-i ág Pannerdeni-csatorna néven
Westervoortig halad és ismét két ágra oszlik, a
jobboldali ág Új- Yssel néven abban a csatorná
ban folyik Doesborghig, amelyet Drusus ásatott
a R. és az Ó-Yssel egyesítésére. Doesborghnál a
két Yssel egyesül és a Zuider-tóba ömlik. A bal
oldali ág R. néven a Waallal párhuzamosan
folyik el Wageningen és Rhenen mellett Wijk
bij Durstedéig, ahol Lek nevet vesz föl, innen
egy mellékág Kromme Rijn néven Utrecht felé
megy, ahonnan kiindulva egy csatorna vizét Vianennél a Lekbe vezeti. Utrechtnél 1892 óta ki
ágazik belőle a hajózható Merwede-csatorna Am
sterdamig. A Lek-ág Wijk bij Durstedétől tovább
haladva a Nieuwe Maassal egyesül. A R. Utrecht-
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nél még egy másik ágat bocsát ki magából, ez
Vecht néven Mindennél a Zuider-tóba ömlik. A
R.-ból ez ág kibocsátása után csak igen kevés
marad meg Oude Bijn néven, Utrechtből Leydenen át Katwijk-op-Rijnig jut, ahol egy csator
nába gyűjtve, három zsilipen bocsátják a ten
gerbe. Mellékfolyói balról: az Erft és Maas, jobb
ról a Wupper, Ruhr, Bmscher és Lippe. A R. egész
hossza 1162 km., vizterülete 224,400 km* (132,590
km' német területen), mélysége felső részén 1*4—
25 m., Bingentöl Kölnig 34—44, alább még
ennél is mélyebb. A R. halakban gazdag még
ma is, a hajdan jól jövedelmező aranymosást
abbahagyták.
Kereskedelmi szempontból a R. Európa egyik
legfontosabb folyója, mivel sűrű népességű és
iparosterületeken folyik keresztül és Angliával
szemben a legjártabb tengerbe torkollik, mellék
vizei ós csatornái a Dunával is összekötik. Már
a rómaiak is igyekeztek rajta a hajózást szabá
lyozni, a frankok a R.-i vámokat is fentartották,
amikor pedig birodalmuk fölbomlott, a rablóvárakon kívül a R.-melléki német fejedelmek
től szedett magas vámok, különösen a XIII. sz.
óta, nagy akadályai voltak a kereskedelmi hajó
zásnak. A rastatti kongresszuson a francia köve
tek kezdésére I. Napóleon a vámszedést szabá
lyozta. Napóleon bukása után éppen Hollandia
akadályozta hevesen a R.-melléki államoknak
a hajózás szabaddá tételére irányuló törekvé
seit, s csak 1851 dec. 31. a német vámszövet
séggel kötött kereskedelmi szerződés vetett vé
get vámszedésének.
Nagyobb kikötői Németországban : Kehi, Lauterburg, Leopoldshafen, Germersheim, Speyer,
Mannheim, Ludwigshafen, Worms, Oppenheim,
Mainz, Bibrich, Bingen, Koblenz, Bonn, Köln,
Düsseldorf, Duisburg, Ruhrort, Wesel; Hollan
diában: Arnheim, Dordrecht, Utrecht, Rotterdam,
Nimwegen, Bőmmel és Amsterdam. Összes hajó
forgalma volt 1900.Mannheim-Rheinau-Ludwigshafen közt 7.456,661 tonna, Hochfeld-DuisburgRuhrort közt 12.987,621 tonna és az átmeneti for
galom Emmerichben 13.192,115 tonna.

40

—

Rajnai l a z a c h a l á s z a t

műfajait, ő írta Ex lex o. alatt az első magyar
színpadi revüt (Magyar színház 1905), írt egy
életképet (A pesti utca, Magyar színház 1900) és
egy kis vígjátékot (A tiszti fruska, Vígszínház
1907) s nagy számmal operettszövegeket: A
müliomosnö (Népszínház 1887); Asszonyregi
ment (Magyar Színház 1899); A hajdúk hadnagya
(Magyar színház 1904); Bab Mátyás (Népszín
ház 1906); Táncos huszárok (Király-szmház
1909); A mexikói leány (u. o. 1912); Az urkocsis
(u. o. 1922). Sok színművet fordított magyarra és
magyarból németre.
Rajna, Pio, olasz tudós, szül. Sondrióban 1849
júl. 8. A firenzei Instituto di Studi Superioriban a
neo-latin nyelvek és irodalom tanára. Munkái:
Ricerche intorno ai reali di Francia (Bologna
1872); Le fonti dell'Orlando furioso (Firenze
1876); Le origini dell'epopea francese (u. o. 1884)
és Dante De vulgari eloquentia-jának kritikai
kiadása (u. o. 1897).
Rajna-Északi-tengeri csatorna, tervbevett
csatorna, amely a Rajnát német területen az
Északi-tengerrel kötné össze, Weselnél indulna
ki a Rajnából a hollandiai határ irányában és
Leertől Ny.-ra ömlenek az Emsbe. Költségei 235
millió márkára voltak előirányozva. A csatorna
a hajózásra s Emden városra igen jelentős volna,
sőt mivel a Bourtangel-mocsarat is keresztül
szelné, ennek a művelését is lehetségessé tenné.
Újabb tervet dolgozott ki Rosemeyer, némi vál
toztatásokkal. V. ö. Herzberg és Taaks, Der
Rhein-Nordseekanal (Berlin 1912); Der RheinNordseekanal nach den Projekten von Rose
meyer (Köln 1912).
Rajnai (családi nevén Joanovics) Gábor, szí
nész, szül. Aradon 1885. A színiakadémia elvég
zése után 1906. Kolozsvárra szerződött, 1908. a
Vígszínház tagja lett. Még ebben az évben átment
a Nemzeti Színházhoz, hol főbb szerepei voltak:
a Faun, Pathelin mester, Sári bíró, Revisor stb.
1820-ban megvált a Nemzeti Színháztól s a Renaissance-ban vendégszerepelt; 1922. újra a Vígszín
ház tagja lett.
Rajnai bor, l. Német borok.
Rajnai formáció, 1. Devon-korszak.
Irodalom. Denkwürdiger u. nützlicher Rhein, 89 kötet,
Koblenz 1845—71; Kohl, Der Ebein, 2 köt., Leipzig 1851;
Rajnai gróf (Bheingraf), a Rheingau gróf
Jahresberichte d. Centralkommission fiir die Rheinschiff- jainak elnevezése, akik a Rajna balpartján is
lahrt, Mannheim; Simrock, Kheinsagen, Bonn 1883 ; Der
Rheinstrom n. seine wichtigsten Nebenflüsse stb., kiadta örököltek egy területet a Kreuzburg melletti
a Centralbnreau für Heteorologie und Hydrographie im Rheingrafenstein várral. 1280. a Rheingauban
Grossherzogt. Baden, Berlin 1889 ; Graff, Die Khein-Seeschift- elvesztették uralkodó grófi jogukat, amely Kurfaart, Köln 1890; Chambalu, Die Stromveranderungen des
Niederrheins seit d. vorrömischen Zeit, u. o. 1892 ; Horn, mainzra szállt át és ettől fogva csak a Rajna
Der Éhein, u. o. 1898; Kollbaeh, Bilder vom Éhein, Köln balpartján uralkodtak. A Wildgrafok nemzet
1894; Jasmnnd, Die Arbeiten der Rbeinstrom-Bauverwaltung 1851—1900, Berlin 1901; Beyerhaus : Der Rhein in ségével való összeházasodás folytán (1409) szár
technischer und wirtschaftlicher Beziehung, Koblenz 1902; mazott Wild- und Bheingraf nemzetség a Salm
Wickert, Der Rhein nnd sein Verkehr, Stuttgart 1903; hercegi családban ma is virágzik.
Führer anf den deutschen Schifíahrtsstrassen, 2 kiad.,
Rajnai Hessen, a volt Hessen nagyhercegség
Berlin 1904, kiadta a közmunkaügyi minisztérium; Statistik des Deutschen Reichs, 39. köt. 3. rész ; Gebiet des egyik tartománya, Poroszország és a RajnaiRneins, hydrographisch und orographisch dargestellt, Ber Pfalz közt, 1373 km 2 területtel és (1919) 370,545
lin 1905; Babelon E., Le Ehin, 2 kőt., Paris 1917.
lakossal. Fővárosa Mainz.
Rajnai kavics a. m. hegyi kristály vagy kvarc.
Rajna Ferenc, író és hírlapíró, szül. Solton
Rajnai lazachalászat. Németország édesvízi
(Pest) 1861 jan. 27. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte. 1883-ban a Harmónia c. kritikai halászatában a legértékesebbek egyike mindig
szemle munkatársa, majd szerkesztője volt. 1886 az volt, mely a Rajnában vonuló, erősen rózsa
óta a Neues Pester Journal tárcaírója, színházi színű húsukról híres lazacok fogására támaszko
és képzőművészeti referense. Újságcikkeken és dott. Különösen a felfelé törekvők adtak bő zsák
tárcákon kívül műveli a drámairodalom könnyebb I mányt olyannyira, hogy annak jó részét füstö-
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léssel konzerválták és mint füstölt lazacot Európa- Pfalz, Lotaringia, Luxemburg és Belgium közt;
szerte ismerték a kereskedelemben. Bár fenn 1910-ben 27,001 km* területtel s 7.121,140 lak.
tartását a kormányzat céltudatosan támogatta, 1919-ben területe 24,531 kms, a Saar-vidék nél
a Rajnának a hajózás érdekében történt szabályo kül lakossága 6.769,469; Poroszország legsűrűb
zása, valamint a vízszennyezés közismert ár ben lakott része. A Rajna által két egyenlőtlen
talmai következtében a R. most már hanyatló részre osztott tartomány legészakibb része sík
ban van.
v. dombos; D.-i részét a rajnai palahegység
Rajnai palahegység, Mainztól lefelé a Rajna takarja. A tartomány egész területe rendkívül
mindkét partján elterülő, 500 m. középmagas termékeny s búza, rozs, árpa, burgonya és szőllő
ságú hegyvidék. A variszkuszi hegység üledé (rajnai borvidék) bőven terem rajta. A mező
kes vonulatának megmaradt darabja, devon-kori gazdaságnál f ontosabb az ipar és a német biro
palákból, mészkőből, kvarcitból áll, de szilúr és dalomnak alig van tartománya, amelyben ez
kambriumi rétegek is vannak benne. Az utóvul jobban ki volna fejlődve mint itt. Lehetővé te
kánosság számos ásvány- és melegvízforrást ho szik ezt különösen a Ruhr és Saar mentén levő
zott létre. A hegység északi lábánál karbonkori nagy széntelepek és ércbányák (vas, ólom, cink,
szénrétegek fordulnak elő s ez nagy gyáripart réz stb. érc). Legnagyobb fejlettségnek örvend a
fejleszt ki. A R. részei jobbról a Taunus, Wes- vas- és fémipar; továbbá a posztó- és gyapjuterwald, Haarstrang, Sauerland, balról a Huns- kelmeszövés, a selyemszövés (Krefeld, Elberfeld),
rück, Bifel, Ardennek és Hohes Venn. A hegy a félselyem- és bársonyszövés, a pamutszövés, a
ség széntelepeit használja ki Franciaországban vászonszövés, a bőripar, a papirosipar, az üveg
Lille, Roubaix, Belgiumban Charleroy, Namur, ipar, a cukor-, dohány- és sörgyártás. A virágzó
Liíttich, Németországban Dortmund, Blberfeld, ipar élénk kereskedést is teremtett. Legnépesebb
Krefeld, Essen, Düsseldorf stb. gazdag ipara és és nevezetesebb városa Köln.
bányászata.
Története. A R. területét az Ó-korban a kelta
Rajnai Pfalz (Pfalz vagy Bajor-Pfalz, azelőtt nép belga törzsei (Eburones, Treveri), a Rajná
Rajnai kerület), Bajorországnak egyik elkülöní tól jobbra eső részeit pedig független germán
tett, a Rajna bal partján fekvő kerülete, Porosz törzsek (Sugambri, Teucteri) lakták. A római
ország, Hessen, Baden és Elszász-Lotaringia közt, hódítás után a Rajna balpartján Gallia Belgica
5928 km2 területtel és (1919) 957,321 lak.
és Germania inferior római provinciákra volt
Rajnai rizling 1. Rizling.
osztva e vidék. A népvándorlás folyamán a fran
Rajnai szövetség, 1. (Éheinischer Bund v. kok szállották meg, a frank birodalom felbom
Bheinbund), az a szövetség, amelyet a három lása után Németországhoz került és Lotharinegyházi választófejedelem, a münsteri püspök, gia hercegséghez tartozott. A XII—XIII. sz.-ban
a svéd király, mint Bréma, Pfalz-Neuburg, Braun- több egyházi (Köln, Trier) és világi fejedelemség
schweig-Lüneburg ós Hessen-Kassel fejedelme, (Jülich, Kleve, Berg) keletkezett itt. Ezek kö
1658 aug. 14. Majna-Frankfurtban kötöttek s zül Kleve 1614. a brandenburgi, Jülich ós Berg
amelyhez Franciaország is csatlakozott. Célja a pfalzi választófejedelem birtokába jutott. 1797.
volt a közös védelem, továbbá Svédország né a Rajna egész balpartja a franciák fenhatósága
metországi birtokainak megóvása a császár és alá került s maradt Napóleon bukásáig. Az
Brandenburg ellen, valamint a francia befolyás 1814—15-i bécsi kongresszus Poroszországnak
megerősítése Németországban. 1667. a szövetség juttatta a régi kölni és trieri választófej edeiemfeloszlott. V. ö. Joachim, Die Entwiekelung des ségeket s Jülich—Kleve—Berg hercegségeket,
Rheinbuudes vom Jalire 1658 (Leipzig, 1886). amelyek 1824 óta a R. nevét viselik. A tarto
— 2. B. (Bheinbund, Confédération du Khin), mány Rajna-balparti részét, a jobbparti terület
a régi Németbirodalom államaiból Napóleon egyrészét, valamint a wiesbadeni kerület egyfrancia császártól 1806 aug. 1. alapított állam részét 1918 november, részben 1921 március óta
szövetség, melynek ő lett a protektora. A R.- entente-csapatok tartják megszállva. A Saarliez lassankint az összes megmaradt német ál vidék kormányzását a versaillesi békeszerződés
lamok hozzácsatlakoztak Poroszország kivéte értelmében a népszövetségre bízták, mely egy
lével. Legnagyobb kiterjedését 1811. érte el, öttagú vegyesbizottsággal igazgatja; tizenöt óv
amikor 4 királyság, 5 nagyhercegség, 11 her múlva népszavazás dönti el, hogy melyik állam
cegség és 16 fejedelemség tartozott hozzá (325,752 fenhatóságát akarja a lakosság. L. még RuhrkmJ, 14'6 millió lakossal). A R. hadseregével vidék és Saar.
(1806-ban 63,000, 1811-ben 119,000 ember) Na
Rajnai tövis (uov.), 1. Ezüsttövis.
póleon rendelkezett, de politikai tekintetben is
Rajnai városok szövetsége (Rheinischer
teljesen függő viszonyban tartotta azt. A R. Stadtebund), a XIII.—XV. sz.-ban állott fenn s
1813. bomlott fel; legelőször a két Mecklenbnrg körülbelül 50 rajnavidéki város és egyházi feje
szakadt el, legtovább Frigyes Ágost szász király delem csatlakozott hozzá. A szövetség célja az
és a R. prímása (Dalberg) tartott ki Napóleon volt, hogy megvédje a városokat a fejedelmek és
mellett. V. ö. Serviéres, L'Allemagne francaise lovagok rablótámadásai ellen. V. ö. Schaáb, Gesous Napóleon I. (Paris 1904); Bitterauf, Ge- schiehte des grossen rheinischen Stádtebundes
schichte des Rheinbundes (München 1905).
(Mainz, 2 köt. 1843—45).
Rajnai zománc, 1. Zománc.
Rajnai t9xU>va.kD.^(Rheinprovinz,Rheinland),
Rajna-Marne-csatorna, 1838—53. épült csa
Poroszország legnyugatibb fekvésű és legnépe
sebb tartománya, Németalföld, Vesztf ália, Hessen- torna, amely a csatornázott 111 folyón, a Rajnába
Nassau, a volt Hessen nagyhercegség, a Rajnai vezető Ili-Rajna-csatorna torkolatánál kezdődik
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és Vitrynél a Marne egyik mellékágába ömlik.
Hossza 361-80 km., 2 m. mély, 280 tonnás hajók
közlekedhetnek rajta.
Rajna-Bhóne-csatorna, 1783-től 1834-ig épült
hajózócsatorna; kezdődik Strassburg mellett a
csatornázott Ilinél s a hajózhatóvá tett Doubs
segítségével St.-Symphoriennél a csatornázott
Saöneba ér. Hossza 323 km., 2 m. mély, 280 ton
nás hajókat bír el.
Rajna-Ruhr-csatorna, 1828—31. és 1840—44.
épült, 4 km. hosszú összekötő csatorna a RajnaDuisburg fővámhivatal és a Ruhr folyó közt.
Rajner főherceg, 1. Rainer.
Rajner Pál, politikus, szül. 1823 febr. 28.,
megölte magát Lontón (Hont) 1879 szept. 9.
Pályáját az udvari kancelláriánál mint gyakor
nok kezdte. 1848-ban fogalmazó a m. kir. földmivelési és kereskedelmi minisztériumban, a
szabadságharcban mint Ivánka Imre, később mint
Guyon hadsegéde vett részt; ezután nyugalomba
vonulva élt 1861-ig, amikor Hont vármegye al
ispánjának választotta meg. 1865-ben ország
gyűlési képviselő, 1868. Bars vármegye főispánja,
1869 okt. 21. m. kir. belügyminiszter lett; egy év
múlva idegbaja miatt lemondott.
Rájnis József, író, szül. német származású
családból Kőszegen 1741 jún. 4., megh. Keszthe
lyen 1812 szept. 23. 1757-ben belépett a jezsuita
rendbe s már mint növendék 1761. Leobenben
megkísérelte a németek példájára antik méretű
magyar verseket írni. Visszatérve fölváltva ta
nított és főiskolai tanulmányokat végzett Esz
tergomban, Kassán, Pozsonyban, Győrött és
Nagyszombatban, Székesfehérváron és Szatmáron. 1773-ban eltöröltetvén szerzete, Győrbe
ment hitszónoknak, majd nyugdijából éldegélt,
1806. Türjére ment a premontreiekhez ujoncmesternek, 1807-től haláláig Keszthelyen élt,
1809 óta mint Festetics gróf Georgikonjának igaz
gatója. Irodalmi munkásságát a 70-es évek ele
jén kezdte, az irodalmunkban addig kevéssé hasz
nált görög-római versmértékek müvelésével; pár
versét és verstani elveit már 1773. könyvvé fog
lalta Magyar Helikonra vezérlő Kalauz c. alatt,
de mint igazi klasszicista, kiadásával meg akarta
várni a horatiusi 9 esztendőt és csak 1781. bo
csátotta közre, úgy hogy egy másik rendtársa,
Baróti Szabó Dávid megelőzte. Elsőségére félté
kenyen, keményen megtámadta vetélytársa pro
zódiai elveit és nyelvhasználatát; szenvedélyes,
erőszakos természete másokkal is, így Rát Má
tyással, Batsányival kíméletlen durva tollharcba bonyolította (ilyen durva támadó iratai a
Sisakos, pajzsos, kardos mentő írás, 1789 sa
kéziratban maradt Apulejus tükre) s erős ma
gyar érzése összeütközésbe hozta felsőbbségével
is. Kevésszámú eredeti költeménye az ú. n. deákos iskola hajtása, inkább csak példák prozódiai
elvei igazolására, általán nyersek és durvák, de
nincsenek híjával az erőnek, sőt egyik-másik a
bájnak sem. Ujabb, 1800 körül irt versei, melye
ket a régiekkel együtt Magyar Parnassus cím
alatt közre akart bocsátani,' kéziratban marad
tak ; ezek között egy-két hazafias ódája olyan
erővel és tűzzel van írva, hogy ez irány legjele
sebb termékei közé tartozik. Vergilius-forditásai
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— az Eklogdk (1789), a Georgicon (1814) a rész
letek az Aeneisből — könnyű, folyékony nyelvű
munkák, amelyek magyarosság és természetes
ség tekintetében kora jobb fordításaihoz számít
hatók. Fordított Plautusból is, foglalkozott mate
matikai kérdésekkel, de ezeknek nincs jelentősé
gük. A Magyar Parnassus új verseit kiadta R.-ról
irt részletes életrajza függelékeként Ágh Lajos
Norbert (1890), jobb verseit Császár Elemér a
Nemzeti Könyvtár XXIII. 1. kötetében (1914).
Ugyanott olvasható munkásságának jellemzése.
Rajongás, legmagasabb foka a szeretetnek,
szerelemnek, csodálatnak, odaadásnak, mellyel
valaki v. valami iránt viseltetünk. Mint bizonyos
érzelmek intenzitásának maximuma közel jár a
lelki betegséghez, melybe nem ritkán átcsap. A
beteges rajongó nemcsak nem tud magán ural
kodni, de nem képes ítélőképességével sem élni.
A vallás terén, mely különben is érzelmi termé
szetű, a R. veszedelmesen elfajulhat, a fantáziát
rendkívül izgatja és belőle szí újabb táplálékot.
A politikai R. úgy szertelen bűnöknek, mint fen
séges önfeláldozásnak lehet szülője.
R a j p o o t s , 1. Bádzsputok.
Rajrosta. A rajból az anyák kifogására, ki
rostálására szolgál, Hanemann, Amerikába ke
rült német méhész találmánya. Az európai méh
tenyésztők nem használják, hanem ha a rajt
vissza akarják verni, kifogják belőle az anyát,
illetve az anyákat (utórajoknál) és a rajt család
jához visszaröpültetik.
Rajtámadás, a lovasság támadása gyalog
ság ellen a zárt rendtől eltérő, rajvonal alakzat
ban. Vannak harcviszonyok, amelyekben még
a lovasságra nézve is előnyösebb a zárt tá
madásnál a rajban való támadás, pl. lövegek
támadásakor, hogy a támadó lovasság azok
lövéseitől lehetőleg keveset szenvedjen vagy
előre nyomuló gyalogságnak megtámadásakor,
ha ez csak azon szándékból történik, hogy a
gyalogság megállíttassék a nélkül, hogy a lovas
ság valóban betörni akarna; vagy hogy azt
a tüzelésre indítsa, hogy egy következő zárt
alakzatba formált csapat annál biztosabban be
törhessen ; vagy végre, ha már egyáltalán vala
mely lovas csapatnak egyszerű megjelenése is
kedvező eredményt ígér, a terep azonban a zárt
előnyomulást lehetetlenné teszi stb. L. Roham.
Rajtaütés, taktikai tekintetben az ellenségnek
akkor való megtámadása, amikor nem várja és
mielőtt az ellenállásra elkészülhetne.
Rajvonal, a gyalogság harealakzata, melyben
a csatárok egy vonalban a terepnek megfelelő
távolságra vannak egymástól. L. Rajharc.
Rajz, a festészetben a formai elemek utánzá
sának művészi eszköze; mint önálló ábrázolási
mód a természet jelenségeit, művészi v. műszaki
alkotások képét örökíti meg ceruzával vagy más
megfelelő anyaggal. A R.-ot, mely ez utóbbival
minden egyéb segédeszköz nélkül készült, szabad
kézi R.-nak nevezzük. Az ú. n. R.-eszközök segít
ségével készülő a mértani v. műszaki R. A szabad
kézi R. a festészet alapja s puha ceruzán kívül
szénnel, fekete v. vöröskrétával is készülhet, de
miként a szintén ide sorozható pasztell, különböző
színű krétával is. A pusztán vonalakkal ábrázolt
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R.-ot vonalas vagy kontúr-rajznak, az árnyalt langót visel és mozgásra képes. A moszatok R.-i
R.-ot árnyékolt R.-nak nevezzük. Az előbbihez színesek, a gombákéi színtelenek. Rövid ideig
sorozható a toll-R., amelyen az árnyékolt része tartó mozgásuk — rajzás — után nyugalomra
ket Is párhuzamos vagy egymást keresztező vo térnek, vastagabb hártyát kapnak és rendszerint
nalak jelzik. Az utóbbinál az árnyék vonalait tör közvetetlenül új növényegyedekké alakulnak. L.
lővel dörzsölik szét, vagy az árnyékot fekete fes Moszatok és Gombák.
tékes, szépiás ecsettel is kiemelik. Sötét színű
Rajzó Miklós, festő, szül. Győrszentmárton
papirosonkésziiltR.-okona világos részeket fehér ban 1865., megh. Debreczenben 1913 nov. 30.
festékkel vagy krétával emelik ki. A művészi R. Előbb a grazi akadémián, majd Münchenben
lehet 1. vázlat: művészi ötletek és gondolatok tanult, ahol Benczúr Gyulának volt növendéke.
odavetett pár vonással való megörökítése, 2. ta 1887-ben Nyitrán dolgozott a püspök megbízásá
nulmány : a kép egyes részeinek részletezett ki ból, egy sor oltárképet festvén vidéki templomok
vitele, 3. önálló R., mely részleteiben befejezett számára. Onnan Szombathelyre, majd Debree fény és árnyék hatásaival is kidolgozott képet czenbe költözött s életképeket küldött a Műcsar
nyújt, 4. karton: különösen a falképfestésben a nok kiállításaira. Illusztrációkat is rajzolt.
műnek eredeti nagyságban rajzolt mintája az ár
Rajzoktatás, oly pedagógiai módszereket jelent,
nyék és a színek jelzésével. Nagy szerepük van amelyek segítségével a képzőművészeti pályára
a R.-oknak a műtörténelemben, amennyiben kü készülők megszerzik a rajz tudását az e célra
lönösen a nagy mesterek R.-ai ezek szellemi mű szolgáló rajziskolákban s képző- és iparművészeti
helyébe engednek igen közvetlen bepillantást. tanintézetekben. Tágabb értelemben a R. azelemiÉpp azért a művészek sajátkezű rajzait a mu és középiskolákban a kézügyesség, a megfigyelő
zeumok nem kisebb buzgósággal gyűjtik, mint a képesség és a jó ízlés fejlesztésére szolgál. Az ily
festményeket v. szobrokat. Híres emlékek e nem irányú R. módszerei többfélék, nálunk a múlt
ben : Claude Lorrain «Liber veritatis» c. gyűjte század végéig a francia módszer uralkodott, amely
ménye, mely összes hiteles festményeinek szépia főképp síkdíszltmények és gipszöntvények máso
rajzait tartalmazza. A renaissanee mestereinek lását kívánta, ellentétben az amerikaival, amely
leggazdagabb R.-gyüjteményével a firenzei Ufflzi a megfigyelés és emlékezet alapján való rajzo
dicsekedhetik, jeles még e nemben a párisi lásra veti a súlyt. Ezeket az elveket nálunk is
Louvre, az oxfordi, a lillei képtár, német meste elfogadták s önállóan rendszeresítették a Györgyi
rek R.-ai tekintetében a bécsi múzeum Albertina féle módszerré, amelyet elsősorban a budapesti
nevű gyűjteménye s a drezdai és berlini képtár. községi iskolák fogadtak el s amely külföldön
Régi és modern mesterek sajátkezű rajzaiból szerzett sikerei révén is egyre általánosabbá vá
gazdag gyűjtemény van Szépművészeti Muzeu lik. Ez a módszer sok tekintetben a gyermekrajz
munkban is.
tanulmányozásából vonta le elveit, minthogy a
A műszaki R.-nak alapja a rajzoló mértan és gyermek ösztönszerű rajza úgy fogható fel, mint
a planimetria, tárgyai építészeti, technikai ter a kifejezés egy módja, amelyen át a lélek benső
vek, távlati tanulmányok, helyszínrajzok, térké tartalma nyilvánul meg. A modern pedagógia a
pek stb. Művelői munkájukhoz R.-eszközöket gyermek e képességét használja fel különösen a
megfigyelés és az emlékezőtehetség fejlesztésére.
használnak.
A gépészetben a R. ma már nagy szerepet ját A gyermekrajz tanulmányozásának nagy iro
szik, mert a készítendő gépet először minden leg dalma van, Németországban Georg Kerschenkisebb részében papirosra rajzolják, megszerkesz steiner, nálunk Nagy László a legkiválóbb mű
velői. A R. egy másik célja a szakrajzra (1. o.)
tik 8 a R. után készítik a műhelyekben.
B. az építészetben a vetületben való ábrázo való tanítás, amely különböző ipari technikák
mlveléséhez elengedhetetlenül szükséges s ezért
lás. L. még Alaprajz, Metszet, Távlati rajz.
Az irodalomban a R. rövid elbeszélés, egy-két főképp az ipariskolákban fontos tárgy.
Rajzoló művészet, általában a térbeli művé
mozzanatból álló esemény élesen megvilágítva,
vagy még gyakrabban egy-egy jelenet, kép, alak szet valamennyi ága, ellentétben az időbeli mű
plasztikus bemutatása. A verses költészetben az vészetekkel, szűkebb értelemben a rajz, a fes
élet- és zsánerkép áll hozzá közel s hatása, mint tészet, a réz- és fametszet s a többi grafikai
annak, nem annyira a tárgyon, hanem inkább a művészet.
beállítás, a jellemzés művészetén alapszik. Iro
Rajzoló pala, 1. Agyagpala.
dalmunkban némi kapcsolatban a 40-es évek
Rajzón v. ceruza, 1. Grafit.
freskó képeivel alakult meg, első művészi műve
Rajztanítás, 1. Rajzoktatás.
lője Beöthy Zsolt volt a 70-es években, majd Pe
Rák (Potamobius, áiiat), a Tizlábú rákok (Decatelei István és Mikszáth Kálmán folytatták, s a poda) rendjébe, a Járó hosszúfarkú rákok (Repműfaj az utóbbi mesteri rajzaiban tetőződik.
tantia Macrura) alrendjébe tartozó, kizárólag
Rajzás. 1. A méhcsalád önakaratú, természe édesvízi ráknem. Legismertebb faja a nemes rák
tes megoszlása, önálló új család alapítása végett. (Potamobius astacus L.). Színe vizek, sőt lelő
L. Baj.
helyek szerint eltérő ; leggyakrabban világosabb
2. B. v. rajzó mozgás (n5v.), moszatok és né v. sötétebb olajzöld. Vannak kék és vörös színű vál
hány gomba vízben való szaporodásakor fejlődő tozatai is. A legnagyobb hímek teljes hossza
rajzóinak mozgó csillangók (cilia) segélyével való 14—15,sőtl9cm. is lehet. Csaknem egész Európá
mozgása.
ban honos; folyókban, patakokban és tavakban
Rajzó, B. sejt, R. spóra, zoogonidium, zooid ól. Leginkább a meredek partokat szereti s itt
(nflv.), olyan szaporító sejt, mely egy v. több csil- nappal a gyökerek között és lyukakban húzódik
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meg. Döggel, férgekkel, csigákkal és rovarlár sanként elsorvadnak. Ez a határnélküli — rossz
vákkal táplálkozik. Júniusban vedlik; vedléskor indulatú — burjánzás jellemzi a rákot.
új páncéljának megkeményedését rejtett helyen
A rák rohamosan nő, beszűrődik a környező
várja be. Az ilyen puhabőrü rákot vajrák-uak szövetekbe, szétesésre hajlamos, könnyen kifekénevezik. Októberben párosodik s a nőstény ezután lyesedik, fájdalmakat okoz, kiirtás után kiújubiztos helyen addig marad, amíg 120—200 petéje lásra hajlamos, a nyirokutakba nőve, hamar átmegérik. A zöldesbarna peték nagysága 3 mm. tételeket,metasztázisokatokoz,azaz más szervek
A petéből kibúvó fiatalok 7—11 mm. hosszúak és ben, főleg a tájéki nyirokmirigyekben is meg
szüleikhez hasonlítanak; a R. átalakulás nélkül jelenik, végül a szervezet sorvadása, kahexia
fejlődik. Az ivarérettség az 5—6. évben követ folytán halált okoz. De nem minden rák egyfor
kezik be. A R. színét két festék, egy kék (oyano- mán rosszindulatú, vannak lassan növő rákok is,
crystallin) és egy vörös (crustaceorubin) okozza; melyek éveken át helybeliek maradnak, mint az
e két festék arányától függ a rák rendes színe. ulcus rodens.
Főzéskor a kék festék is vörössé alakul át; ez
A rákot különbözőképen osztályozzuk: 1. mint
az oka a rák megvörösödésének. Gyomrában fej hogy a rák a hámsejtekből fejlődik, a sejtek
lődik a mészsókból álló rákszem, melynek anyaga alakja szerint megkülönböztetünk laphámrákot
a vedléskor az új páncél megkeményítésére szol (carcinoma epitheliale, epithelioma), hengerhám
gál s melyet régen gyógyszerként használtak, rákot (c. eylindrocellulare) és mirigyMmrákot;
ezért fontos kereskedelmi cikk volt. Hazánkban 2. a hám és kötőszövet egymáshoz való viszonya
a nemes R. mindenütt honos. Rajta kívül hazánk szerint, ha a kötőszövet a túlnyomó a daganat
ban még előfordul a karcsúollósrák, más néven ban, rostosrák (c. flbrosum, scirrhus), ha nagyon
lengyel- v. oroszrák (Potamobius leptodactylus sejtdús, puha mint az agyvelő, velősrák (c. meSainouelle), a csókarák (P. pallipes Lereboúllet) dullare), ha a hám és kötőszövet körülbelül egy
és a kövi rák (P. torrentium Schrank).
forma sok, egyszerű rák (c. simplex); 3. a sejtek
Rák (carcinoma, cancer) névvel Galenus elő átalakulása szerint van elszarusodó laphámrák
ször az emlő tömött daganatait jelölte meg, (cancroid), nyákosrák (c. mueosum), ha a kötő
amelyekben a daganat s a fölötte a bőrben levő szövet kocsonyásan átalakul, kocsonyásrák (c. getág gyüjtőerek némileg a hosszú lábú tengeri latiniforme), ha a szövetben fekete festék rakó
rákra emlékeztetnek. Miután ez a daganat a be dott le, cancer melanodes stb.; 4 a rák durva
tegnek halálát okozza, rosszindulatú, utólag min alaki tulajdonságai szerint megkülönböztetünk
den rosszindulatú daganatot ráknak neveztek el. tömör rákokat (c. solidum), mirigyes rákokat
Sőt még a rosszindulatú bujakóros fekélyre is (adenocarcinoma), tömlős rákokat (cystocarcialkalmazták afranciákezt azelnevezést(chancre), noma), bolyhos rákokat (carcinoma papillare v.
mely a sanker szó alakjában mai napig is fen- phyllodes); 5. a megbetegedés kiindulása szerint:
tartotta magát, A rák szó ma a daganatok egy ajak-, nyelv-, pofa-, bárzsing-. gyomor-, bél-,
bizonyos csoportját, a rosszindulatú hámdagana máj-, hólyag-, emlő- stb. rák.
Leggyakoribb férfiakban a gyomorrák, nőkben
tokat jelenti. B daganat a hanyatlás korának, az
öreg-kornak megbetegedése, de előfordul fiatal az emlőrák és a méhrák, ezután következnek
korban is, sőt kivételesen gyermekekben is ész gyakorisági sorrendben a bárzsing-, végbél-, bél-,
lelték. A rák három formában jelenik meg, ú. m. ajak-, bőrrákok.
A rák klinikai tünetei attól függenek, hogy
rákos daganat, rákos beszűrődés és rákos fekély,
utóbbi a rákos daganat vagy beszűrődés szétesé hol ül a daganat, általában minden rák fájdal
séből származik. A rákos daganat különböző nagy mas, a szétesés miatt minden rák könnyen vér
csomó a szervek belsejében, melynek összeállí zik s olykor egy ilyen vérzés öli meg a beteget.
tása és színe nagyon különböző, de mindig eltérő Bizonyos idő múlva minden rák általános elgyen
a környező szövetekétől, a metszéslapon a rák gülést, kimerülést, kahexiát idéz elő, a beteg le
rendszerint halványfehéres szövetből áll, amely soványodik és kimerülésben pusztul el. A csöves
ről sűrű, tejszerű nedvet lehet lekaparni, ez a képleteken, pl. a bélcsatornán ülő rákok csator
ráktej. Az eredeti szövetet a metszéslapon már nákat szűkítenek, sőt teljes átjárhatatlanságot
nem lehet felismerni, mert a rákos szövet határ idéznek elő s ezáltal is veszélyessé válnak.
A rák valódi oka ismeretlen. Hajlamosítanak
talanul beleburjánzik a szövetekbe s elfoglalja
azok helyét. A rákos beszürődést, mely leggyak az egy helyre ható, gyakran ismétlődő apró in
rabban hártyás képletekben fordul elő (pl. gyo gerek, melyek úgy fizikaiak, mint vegyiek is le
mor, hólyag) s a rákos fekély szélén levő szöve hetnek. Feltűnő, hogy a rák milyen gyakori azo
tet ugyanezek a tulajdonságok jellemzik. A rákos kon a helyeken, ahol az egyik hámfajta a má
fekély kráterszerűen terjed a mélységbe, szélei sikba átmegy, pl. ahol az elszarusodó laphám az
sáncszerüen kiemelkednek, az alapját a szövet ajkon átmegy a szájuyálkahártya laphámjába.
széteséséből eredő, mállékony, dögbűzű szövet- A rák átültetése — transzplantációja — állato
kon sikerül, hogy emberről emberre átoltható-e,
cafatok borítják.
Szövettanilag a rák hámból és kötőszövetből nincs bebizonyítva. A rák bizonyos családokban
áll, a kötőszövet alkotja a rák vázát (stromáját), gyakori s valószínűleg örökölhető. Sokan fer
ennek hézagait töltik ki a hámsejtek, mint a méz tőző bajnak tartják, ennek azonban ellene szól a
a lép egyes sejtjeit. A rákban a hám szabályta rák egész viselkedése, a különböző néven leírt
lan és rendetlenül beleburjánzik a kötőszövetbe, rákokozók mind csalódásoknak bizonyultak. Bhrhelyesebben a nedvhézagokba és nyirokutakba, lich egereken számos generáción keresztül te
minek következtében a kötőszövet kötegei las nyésztette a rákot, miközben a rák mind roha-
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mosabb növekedésnek indult. Az egereket a rák (Agaricus) melleus nevű gomba okoz sokféle
átoltásával egy későbbi oltás ellen immunizálni erdei fán, cserjén, valamint a szőllőgyökéren is.
is sikerült. Hogy azonban ezek a tapasztalatok
Rák (Cancer), a csillagászatban: 1. az állatöv
az emberi patológiában értékesíthetők lesznek-e, negyedik jegye (?5), mely jelenleg az equinokciumég kérdéses. A rák gyógyításában még ma is mok hátrálása miatt az Ikrek csillagképébe esik.
az operatív beavatkozásoké az elsőség, a gyógy Benne éri el a Nap legnagyobb északi magassá
kezelés szempontjából legfontosabb, hogy a rák gát az equator felett, mire némi megállapodás
minél előbb diagnosztizáltassók, mert korai ese után ismét délnek fordul. Ezért a Rák közepén át
tek kisebb műtétekkel és jobb gyógyeredménnyel menő parallelt a nyári szolsticium vagy nyári
operáihatók. A korai felismerésben nagy szere napforduló (térítő, trópus) körének*szokás nevezni.
pet játszik a szövettani vizsgálat. Általános ta 2. Csillagkép az északi égen, mintegy 46 szabad
pasztalat, hogy a bőr-rákok egyes fajai pl. a szemmel látható csillaggal, melyek azonban 4-edbazocelluláris rák, melyet először Krompecher rendnél nem fényesebbek. A két feltűnőbb észak
ismertetett, kevésbbé rosszindulatuak. Sok bőr dél irányban elhelyezett csillag (a két Kis Szamár)
rákot épen ezért gyógyszerekkel is elmulaszt között áll a Praesepe, a Jászol, szabad szemmel
hatnak. A legtöbb sikerrel a vértelen gyógymó is látható csillaghalmaz. A Rák egy hármas csil
dok közül azonban eddig a sugaras kezelés járt. laga, X, Cancri, mozgási viszonyai folytán vált
Érdekes, hogy a Röntgen-sugarak hosszas beha nevezetessé.
tása a bőrben rák képződését indíthatja meg s a
Rák (cancer), a középkori faltörő gépeknek
Eöntgen-sugárral a felületes bőrrákot (epitheli- (kos, skorpió, falfúró stb.) egy neme.
omákat) biztos sikerrel meg lehet gyógyítani.
Rakacza, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban,
Ugyanilyen gyógyító hatású a rádiumbesugárzás (1920) 786 magyar és tót lak.
is. A rádiumot belső szervek kifekélyesedett
Rakaczaszend, kisk. Borsod vmegye edelényi
rákjaira, pl. méhrákra is jó sikerrel alkalmaz j.-ban, (1920) 617 magyar lak.
hatjuk. (L. Rádiumterápia.) Biztosan azonban
Rakamaz, nagyk. Szabolcs vm. dadái felső
csak akkor fogják a rákot gyógykezelhetni, j.-ban, (1920) 4315 magyar lak., van vasúti állo
ha okát megismerik s igy az oktani kezelést mása, posta- és táviróhivatala és telefonállomása.
1604 okt. 25. Belgiojoso császári vezér seregét
feltalálják.
Rák (rákfene) a kertészetben: a gyümölcsfák, Bocskay István itt teljesen megverte. 1630-ban
különösen az almafa ágain található laza, főleg I. Rákóczi György erdélyi fejedelem szintén itt
faparenchima-szövetből álló szabálytalan daganat, verte meg II. Ferdinánd seregét. 1849-ben a ma
mely a fagysérülés bef orradása alkalmával kelet gyarok és az oroszok közt folytak itt harcok.
Rakasd (Rácástia), nagyk. Krassó-Szörény
kezik. B daganatok néha az ág átmérőjénél két
szer, háromszor vastagabbak. Megkülönböztetünk vm. járni j.-ban, (1910) 2985 román lak. (Tr. R.)
Rakasz,nagyk. Ugocsavm. tiszáninneni j.-ban,
zárt vagy gumós és nyilt vagy rózsás rákot, az
előbbinél a sebhely egészen zárt, az utóbbinál (1910) 2943 rutén,német és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rákászás a. m. rákfogás.
pedig a sebhely a forradásos szövet által tányérRákászkutya (Canisparvidens Mivart), kihalt
alakban van körülvéve. A rák rendesen a tavaszi
fagyok következménye s akkor támad, ha a meg kutyafaj, mely az inkakutya (Ganis ingae Tschudi)
előző meleg napokra fagy áll be. A szőllőnis, kü őse volt.
Rákászkutyák (Thous, 4n»t), Trouessart rend
lönösen hazai homoki szőllöinkben, gyakori arák
s itt a betegséget taplósodásnak nevezik. Az európaiszere szerint a farkasok nemzetségének egyik
szőlőfajtáknál a rák leggyakrabban a venyi alneme, amelybe sakálalakú, 44 fogú, amerikai
gék tövén jelentkezik, míg az amerikai fajoknál fajok tartoznak.
Rakató (Rácatáu), kisk. Alsó-Fehér vmegye
nagyobb magasságban is észlelhető. A fagy
okozta rákdaganatokon sokszor a Nectria ditis- alvinczi j.-ban, (1910) 572 román lak. (Tr. R.)
Rákbetegség, 1. Rák.
sima Tul. nevű gomba mutatkozik, melyet ma
Rák-dago (áiiat), a délamerikai mosómedve
gában a rák előidézésében is részesnek tartottak.
Mivel a rák főleg ott tesz károkat, ahol a talaj (Procyon cancrivorusG.Cuv.) neve, melyet azon
nedves, ajánlatos az ilyen helyeket alagcsövezni; tulajdonsága alapján kapott, hogy hazájában (Gua már képződött bajt az által gyógyítják, hogy a jánában) nagy kitartással vadászik az ollótlan
rákot az ágról egészen az egészséges fáig lemet rákokra.
Rakéta (az olasz rocchetta-hól) a.m. rajka, röp
szik s utána a sebet agyagtapaszszal bekenik. A
nyitott ráknak helyi alakja az ágtövi rák, mely pentyű, vaspléhből készült hengeralaku eső, mely
a téli hónyomástól eredő ághónalj betöredezé- ben a lökő-elegy vagy kúpalakú tövis körül v. tö
sének a következménye. Az almafákon a vértet mören nyomatik össze. Az előbbenieket Gongrevevek szívása okoz gyöngysorszerüen csoportosuló féléknek, az utóbbiakat Augustin-félékaek neve
egyenlőtlen kéregdudorokat (vértetü-rák, rák- zik. Az Augustin-félék keresztül vannak fúrva;
gnbacsok); e dudorok utóbb jelentékenyen meg a fúrat vagy mindenütt egyenlő átmérőjű vagy
növekednek, belsejükben szabálytalanul elodva- fokozatosan szűkülő. A lökő-elegy elégése mel
sodnak és kiszáradnak. Erdőkben igen gyakori lett keletkezett gázok reakciója következtében a
a bükkfa-rák, amelyet a bükkfatetü (Laehnus R. annál nagyobb gyorsasággal mozog, mennél
exsiccator) szokott előidézni. Némely növénynél nagyobb az égési fölület és a gázok tömege,
másnemű, gombák okozta bántalmakat is ráknak melynek a lökő-erő felel meg. Az utóbbi nagysá
neveznek, 1. Herefélék betegségei és Kender. Ilyen gán alapszik annak a lehetősége, hogy a R.-t
a földi vagy gyökérrák is, amelyet az Armillaria olyan testek lövésére lehessen használni, ame-
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lyek távol eső pontokon kárt okoznak, vagyis
katonai célokra való használhatósága. A R. elül
nagyon meg volt terhelve, azért vagy tengelye
irányában vagy oldalt f apálcákkal látták el. 1846.
az amerikai Halé pálcák helyett olyan vaskú
pot alkalmazott, melyen spirális lyukak mentek
keresztül; a rajtuk kitóduló gázok a R.-nak hoszszabbik tengelye körül csavarodó mozgást köl
csönöztek. Hogy a R.-k bizonyos meghatározott
irányban haladjanak, vezető vályúból lövik ki.
B vályúk háromlábú állványra vannak helyezve.
A R.-t legelőbb Kinában használták, honnan az
arabok révén Európába is eljutott, de nem sok
ideig volt használatban, míg aztán a XVIII. sz.
utolsó évében az angolok ismét meghonosították
Európában. Gongreve William (1. o.) sokat javí
tott szerkezetén, úgy, hogy 1806. Boulogne, 1807Kopenhága ostrománál használták. L. még Hadi
röppentyűk.
Rakétakészülék, Mául által szerkesztett foto
gráfiai kamra, melyet a vele közös tokban levő
rakéta meggyújtása 160 m. magasságba röpít ki
a levegőbe. Visszaesés közben az alatta fekvő
tájról automatikusan felvételeket készit.
Rákettó'zés, 1. Epizeuxis.
Rákfalu (Rakovice), kisk. Nyitra vm. pöstyéni
j.-ban, (19ÍO) 572 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rákfarkfti (n5v.), 1. Pimpinella.
Rákfélék (állat), 1. Bakok.
Rákfene (n5v.), 1. Rák.
Rakhaing, 1. Arakan.
Rákhel, 1. Ráhel.
Rakhely a. m. depót (1. o.).
Ráki, keleten az arak (1. o.), általában minden
pálinka.
Rakitó (Rachitova), kisk. Krassó - Szörény
vm. oraviczabányai j.-ban, (1910) 958 lak. (Tr. R.)
Rakitovica, adók. Verőcze vm. alsómiholjáczi j.-ban, (1910) 959 horvát és magyar lak.
(Tr. SzHSz.)
Rakjegy, 1. a raktározott árú tulajdonát iga
zoló okmány. L. Fuvarozás. — 2. É. v. helye
sebben kocsirakj egy zék a vasúti forgalomban az
az okmány, melyet akkor állítanak ki, midőn a
kocsirakományt kitevő szállítmányt a zárt vasúti
kocsiba berakják, s arról szól, milyen jelű, számú,
hány darab, milyen csomagolású, tartalmú és
súlyú szállítmány, mely rendeltetési állomásra,
honnan, mily számú, jelű kocsiba stb. rakatott
be és a kocsit milyen ólomzárral látták el. Ezt
az okmányt két példányban állítják ki, egyik
a szállítmányt kiséri, a másik a feladási állomá
son marad. A berakás időpontjának megjelölése
mellett az okmányt az átadó és az átvevő írja
alá. Nyitott kocsikban szállítandó tömegárukról
R.-et nem állítanak ki. — 3. R. vagy raklevél a
hajófuvarlevél (1. o.) alapján kiállított okmány,
amelyen a szállító a szállításra rendelt árúk át
vételét elismeri és magát kötelezi, hogy azokat
a címzettnek átadja. A szállító és feladó közötti
jogviszonyt a hajófuvarlevél (illetve szállítási
szerződés) szabályozza, ellenben a szállító és át
vevő közötti jogviszony megállapítására a R.
szolgál. Az árúk mennyiségeért a szállító csak
az esetben felelős, ha őt azoknak megjelölése
tekintetében mulasztás terheli, nem tartozik azon
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ban felelősséggel, ha a R.-re a következő záradé
kot vezetteti r á : «darabszám, mérték és súly
ismeretlen».
Rakka (az ókorban Kallinikon v. Nikeforion),
város Haleb török vilajetben az Eufrát bal part
ján, 8000 lak. Itt szoktak a karavánok az Eufráton átkelni. Egykoron kedvelt lakóhelye volt Harun-al-Rasidnak.
Rák-kánon (canon cancricans), a kánon egyik
faja, melynél az utánzó szólamban a minta visszá
járól játszva jelenik meg. A legrégibb R.-t Machault írta a XIV. sz.-ban. Sok R.-t találunk
Klengel és Clementi kánongytljteményeiben.
Raklevél, 1. Rakjegy, Raktárjegy és Közrak
tárijegy.
Rakmálás, a hajó terhének elrendezése. Ahelyes elrendezés abban áll, hogy az árúk ne csak
töréstől, nedvesedéstől stb. mentesek legyenek,
hanem úgy osztassanak el, hogy a hajó egyen
súlya és nyugodt járása is biztosítva legyen.
Ráknadály (Branchiobdella, áiiat), a Kevéssertéjűek (Oligochaeta) rendjébe tartozó fóregnem. Fajai a folyami rákon élősködnek. Legkö
zönségesebb a Branchiobdella Astaci Odiér és a
Branchiobdella hexodonta Gruber; mindkettő a
rák kopoltyúin él. Ritkább a Branchiobdella
parasiticaReule és a Branchiobdella pentodonta
Whitmann, melyek a rák külsején élősködnek. A
R -ok hossza 5—10 mm.
Rakó (Rakovo u Perecina), kisk. Ung vmegye
perecsenyi j.-ban, (1910) 960 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rákócz (Rakovec nad Ondavou), kisk. Zem
plén vm. nagymihályi j.-ban, (1910) 937 szlovák
és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rákóczi, 1. Rákóczy.
Rákóczifalva, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok
vm. tiszai alsó j.-ban, (1920) 4655 magyar lak.
Rákócziinduló. Eredete homályos. Bihari
János (1. 0.) buzgó fentartója és terjesztője volt.
1809-ben a legutolsó magyar nemesi fölkelés évé
ben Bihari a régi Rákóczi-nótából (1. 0.) indulót
szerkesztett s azt Scholl német-eseti katonakar
mesternek bemutatta, aki nemcsak lekótázta, ha
nem hangszerelte is és ezrede annak hangjai
mellett vonult ki Pestről. Scholl később Bécsben
mint saját szerzeményét saját neve alatt adta ki
az indulót Mechetti zeneműárusnál. Bihari halálá
val az induló majdnem feledésbe ment. 1839—40.
Liszt Ferenc pozsonyi és pesti hangversenyei al
kalmával újra felelevenítette s utána Erkel Ferenc
lekótázta és kiadta Wagner József pesti műárusnál. Liszt később maga is kiadta többféle átirat
ban, Berlioz Hektor pedig 1845. Pesten időzése
alkalmával hangszerelte s nemzetközi közkinccsé
emelte, az eredeti vezérkönyvet emlékül Erkel
Ferencnek ajándékozván. Bihari R.-ját a régi Rá
kóczi-nóta motívumaiból állította össze.
Rákóczi-nóta. A régi R. eredetét, melyből a
XIX. sz. elején a világhírű Rákóczi-induló is ke
letkezett, homály fedi, szerzője sem ismeretes.
Legelőször az ötvenes években Fáy István gróf,
az ismert müszerető magyar mágnás foglalko
zott vele, közzétette, hiányos töredékben, A magyar zene gyöngyei c. kiadványában, állítólag
iteles szerzői s keletkezési adatokkal. A régi R.
a magyar nép ajkán még manapság is Rákóczi

Rákócziszállás
siralma címen fordul elő; a történeti búvárok úgy
vélekednek, hogy a nóta a szatmári békekötés
után 1711 körül keletkezett, erre vall kesergő s
panaszos szövege is. A hagyomány szerint a
nótát Barna Mihály (1. o.), Rákóczi udvari cigány
zenésze, ki őt a számkivetésbe is elkísérte, szer
zetté, tőle híres unokája, Gzinka Panna (1. o.)
vette át, tartotta fenn és terjesztette, míg végre
a XVIII. 8z\ vége felé Vaczék váci zeneértő kano
nok lekótázta.
Rákócziszállás, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei
j.-ban, (i9io) 790 rutén és német lak. (Tr. Gs.-Szl.)
Rákóczi-törvény, az 1906. XX. t.-c, amely el
határozta, hogy II. Rákóczi Ferenc és bujdosó
társainak tetemei hazaszállíttatván, országos
küldöttségek által a kassai székesegyházban,
Thököly Imre tetemei pedig a késmárki ág. h.
ev. egyház templomában tétessenek örök nyuga
lomra. A törvény egyúttal eltörölte az 1715.
XLIX. t.-cikknek Rákóczi és társainak száműzé
séről rendelkező 2. és 3. §-át.
Rákóczy (rákóczi és felsővadászi). Régi ma
gyar nemes család, mely az Árpád-kori BogátÉadván nemzetségből ágazott ki. Krónikáink sze
rint Csehországból
vette eredetét s ősi
birtokai Zemplén
vármegyében fe
küdtek. Egyenes
leszármazása az
1227. élt Gsepán
fia Csíztől vezet
hető le (1. a család
fát a 49. oldalon).
A XVI. sz. ele
jén B. Zsigmond
és Ferenc testvé
rek szerepelnek,
kik 1517. három
Kákóczy-család címere.
ezer arany forint
ért megszerzik az abaújvármegyei Felső-Va
dászt és Selyebet; közülük Ferenc 1527—1530.
szendrői kapitány volt. Zsigmond fiai közül Já
nostól származik a fejedelmi ág; a másik flu
György 1568. szatmári kapitány volt. Országos
jelentőségre a család a XVI. sz. második felében
kezdett emelkedni s másfélszázados dicső szerep
lése után férflágon 1756 jún. második felében,
leányágon 1780 júl. 3. halt ki. Egyik ága, mely
a rákóczi előnevet használta, megmaradt az ősi
birtokon a középnemesek sorában s a fejedelmi
ággal körülbelül egy időben, 1754. halt ki R.
Andrással. A másik ág az 1517. megszer
zett Felső-Vadász abaújvármegyei községről
felsővadászi előnévvel élt; ezen ágból B. Zsig
mond és Ferenc. 1588., B. Lajos 1607. bá
rói, B. Pál országbíró grófi rangot nyert,
I. B. György fejedelem 1645 dec. 16. a linzi
béke értelmében megkapta a római birodalmi
hercegi címet, II. B. György pedig 1654 jun.
23. Varsóban megszerezte a lengyel indigenátust; I. B. Ferenc választott fejedelem a birodalmi
hercegi cím mellett 1664 szept. 14. az örökös
magyar grófságot s 1666 júl. 30. a sárosvár
megyei örökös főispánságot kapta; II. B. Fe
renc 1713—17-ig Franciaországban a Sárosi
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gróf nevet viselte; fiai közül B. József Bécsben
Károly császártól a marchese di Santo Garlo,
később (1723) marchese di Bomanuccio, apjától a
Munkácsihercegnevet és címetkapta; B.György
előbb marchese della Santa Elisabetha, 1723.
conte di Giunchi, apja rendelkezése értelmében
Makoviczai herceg, ő maga pedig Franciaország
ban a Terislaw gróf nevet viselte. A család
címere: vörös mezőben hármas zöld halomból
növő arany keréken álló, arannyal áttört, kiter
jesztett szárnyú fekete sas, mely fölemelt jobbjá
ban arany markolatú kardot tart. Jelmondat:
Si Deus pro nobis, quis contra nos. — Nevezetes
tagjai a családnak:
1. B. (I.), Ferenc, választott erdélyi fejedelem,
szül. 1645 febr. 24., megh. 1676 júl. 8. II. R.
György fejedelem és Báthory Zsófia egyetlen fia.
Még atyja életében, 1652 febr. 18. Erdély fejedel
mévé választották. De atyja 1660. életével együtt
trónját is elvesztvén, R. sohasem juthatott trónra.
Ekkor magyarországi birtokaira vonult. Né
pes és ragyogó udvar közepette nagy fényben
élt, többnyire Patakon, vagy makoviczai várá
ban. Vakbuzgó anyja befolyása alatt katoli
zált. 1666 márc. 1. nőül vette Zrínyi Ilonát (1. o.).
1667-ben Sáros vármegye főispánja. A Zrinyi
és Frangepán-féle összeesküvésbe bonyolódván,
az 1670-iki tiszavidéki felkelés leveretése után
csak anyja és a jezsuiták közbenjárására, nagy
váltságdíj árán menekedhetett a büntetéstől.
Makoviczai várában halt meg, s Kassán temet
ték el. Egy 4 éves leánya, Juliánná, a későbbi
Aspremontné, s egy negyedfél hónapos fia, II. Fe
renc (1. alább: B. 2.) maradt.
2. B. (II.) Ferenc (nevét maga mindig i-vel
írta), I. Ferenc fia, szül. Borsiban (Zemplén vm.)
1676 márc. 27., megh. Rodostóban 1735 ápr. 8.
Alig negyedfél hónapos korában veszítette el aty
ját s minthogy I. R. Ferenc végrendeletében gyer
mekeit Lipót császár különös pártfogásába aján
lotta, csak nehezen birták a magyar tanácsosok
közbenjárásával kivinni, hogy Lipót főgyámsági
jogának fentartása mellett édesanyjuk, Zrinyi
Ilona legyen a gyámjuk. így vált lehetővé, hogy
R. magyar környezetben, férfias lelkű anyja ve
zetése mellett nevelődhessék. Előbb Munkácson,
Sárospatakon, Regécz várában, 1680-tól, miután
R. nagyanyja, Báthory Zsófia meghalt, állandóan
a munkácsi várban laktak, azután is, hogy Zrinyi
Ilona 1682. férjhez ment Thököly Imréhez. Ez
ugyan nem avatkozott R. neveltetésébe, aki to
vább is a kat. hitben nevelkedett, de személyes
tekintélyének növelése végett 1683., midőn a
Bécs ostromára vonult török hadakhoz csatlako
zott, magával vitte a táborba a pozsonyvármegyei
Cseklészig, ahol a törököknek a bécsi vereség
után való visszavonulásakor majdnem halálos
veszedelemben forgott. Hogy Thököly a török
kormányban iránta támadt bizalmatlanságot el
oszlassa, a kis R.-t kezesül Konstantinápolyba
akarta küldeni, de Zrinyi Ilona ellenkezése miatt
nem valósíthatta meg szándékát. Nemsokára
Nagyváradon Thökölyt a török fogságra vetette
s noha rövid idő múlva szabadon bocsátotta, párt
hívei nagyrészt elfordultak tőle, Budavár ostro
makor már a császári sereghez csatlakoztak.
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Budavár bevétele után egész Felső-Magyarország
Lipót birtokába került a R.-javak legnagyobb
részével, Munkács várát kivéve, amelyet Zrínyi
Ilona Carafla és Caprara tábornokok ismételt
ostromai ellenében hősileg és kitartóan védel
mezett. Maga a 12 éves R. is ott járt a bástyákon
és lelkesítette a vitéz védőket. Miután azonban
Zrínyi Ilona segítségre nem számíthatott, kény
telen volt 1688 jan. 17. feladni a várat. A kapi
tuláció értelmében a R. árvák összes javaikat viszszakapták ugyan, de Lipót gyámsága alá helyez
tettek s anyjukkal együtt Bécsbe kellett menniük.
A király Kollonics bibornokot bízta meg nevel
teséstik Intézésével, aki R.-t neveltetésével is el
akarván nemzetétől szigetelni, miután nénjét,
Júliát erőszakkal vitte be Bécsben az Orsolyák
intézetébe, Neuhausba a jezsuiták kollégiumába
küldte. Neuhausban felsőbb utasításra nem mint
fejedelmi sarjadékot írták be R.-t, hanem csak
mint grófot. Miután nevelőjét, Badinyit is eltá
volították mellőle, R. csak tanáraival érintkez
hetett, akik fejlett értelmi képességeért, szorgal
máért és méltóságos magatartásáért csakhamar
megkedvelték és nagyrabecstilték. 1690-ben a
prágai egyetemre ment, ahol szenvedéllyel fe
küdt neki a természettani, matematikai, építé
szeti és hadtudományi munkák tanulmányozásá
nak. 1691-ben Júliát nőül vette Aspremont-Reckheim Gobert gróf. 1692-ben anyját kiváltotta
Thököly s R.-t is magával szerette volna vinni
Konstantinápolyba, de az udvar még annyit sem
engedett meg, hogy elbúcsuzhassék anyjától, akit
nem is látott többé.
R. Júlia férj hezmenetelóvel nagy korúvále vén,
megszabadult Kollonics gyámságától s mert R.
Ferenc nagykorúságáig Kollonics semmit sem
akart kibocsátani a vagyonból, Aspremonték csá
szári pátenst eszközöltek ki R. nagykorúsítására.
így lett R. Ferenc önálló 1692., egyezséget kö
tött nővérével, akinek tanácsára jegyet váltott
az Eleonóra császárnéval rokon Magdolna hessendarmstadti hercegnővel. A császári udvar azon
ban meg akarta gátolni ezt a házassági tervet,
miért is Lipót, mielőtt az engedélyt megadta
volna, R.-t Olaszországba küldte, hogy ott tapasz
talatokat szerezzen. Éppen Rómában időzött, mi
dőn a bécsi udvartól jegyesének halála hírét kapta.
1694. visszatért Bécsbe, innen Magyarországba s
máj. 25. elfoglalta a sárosvármegyei főispáni szé
ket. A nyár folyamán a rajnai hadsereghez ment
császári engedéllyel, de ez csak ürügy volt arra,
hogy Aspremont tanácsára, az udvari fondorlat
megkerülésével, eljegyezze Sarolta Amáliát, a
hessen-rheinf elsi uralkodó gróf leányát, akit szept.
25. nőül vett Kölnben. B házasság köztudomásra
jutása kiderítette azt is, hogy Magdolna hercegnő
halála hírét, aki szemrehányó levelet Irt neki,
csak a bécsi udvar koholta, amely viszont Mag
dolnát ámította azzal, hogy R. Olaszországban
szerencsétlenül járt. A császár haragra gerjedt
titkon előkészített házassága miatt és midőn R.
visszatért Bécsbe, az engedély ki nem kérése
miatt szobafogságra ítélte, amelyből csak nagy
közbenjárásra szabadult, hogy azután ifjú nejé
vel zavartalanul vonulhasson Magyarországba.
Sárospatakon, Eperjesen vagy kisebb váraiban
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élt, a közügyektől távol tartotta magát, miért a
magyarok sem bíztak benne. 1696-ban született
első fia, akinek keresztapjául Lipót királyt kérte
föl; 1697. kieszközölhette, de csak saját szemé
lyére, a birodalmi hercegi rangot.
Ezalatt Magyarországon az abszolutista kor
mányzat valóságos rémuralmat teremtett. Thö
köly kurucai a közhangulatot felhasználva, To
kaji Ferenc vezérletével éppen R. jószágain föl
kelést támasztottak, elfoglalták Tokaj, Patak és
Ujhely várát s meg akarták nyerni vezérüknek
az ifjú R.-t. De ő kitért a mozgalom elől, amelyet
helyesen korainak és előkészítetlennek látott.
Hogy a gyanút elhárítsa magától, azonnal Bécsbe
sietett. A zendülést csakugyan hamar szétverték
a hirtelen összevont császári csapatok. A magyar
alkotmány üldözése, az ősi szabadság visszaszer
zésének szüksége azonban mindinkább megér
lelte R.-ban annak tudatát, hogy ő van hivatva
az alkotmányosságnak fegyveres erővel való
visszavívására. Érintkezésbe jutott Bercsényi
Miklós gróffal, aki 1696—1699. a vármegyék és
a katonaság közti vitás ügyek folebbviteli fóru
mán a polgári érdekek védelmére megválasztott
főhadbiztos volt Felső-Magyarország részére.
Ez a nagy vagyonú é3 nagy műveltségű főúr,
aki a kibontakozást egyedül az ország rendi sza
badságainak helyreállításában látta, megismer
vén R. gondolkozását s örömmel látván, hogy
R.-ban önvallomása szerint «a német köntös alatt
is igaz magyar szív dobog», nagy hatással volt
rá. R. kémektől levén körülvéve, csak Bercsé
nyivel szemben mert őszinte lenni. Megállapod
tak abban, hogy amint kedvező lesz az idő, fegy
verrel lépnek ki a szabadság visszaszerzésére. Az
alkalmat a készülő spanyol örökösödési háború
adta. XIV. Lajos francia király el volt tökélve,
hogy II. Károly spanyol király halála után a
Bourbonok jogáért harcba száll a Habsburg-ház
zal. 1700. felszólíttatta Ferriol őrgróffal R.-t, hogy
álljon az elégületlen magyarok élére. Biztosí
totta, hogy pénzt és fegyvert küld. R. Bercsényi
vel együtt elérkezettnek látta az időt a cselek
vésre. 1700 nov. 1. levelet írt a francia király
nak és külügyminiszterének. A leveleket egy
Longueval nevű belga származású hadnagyra
bízta, aki éppen szabadságra utazott hazájába.
Ez azonban elárulta őt Bécsben, ahol utasítot+ák,
hogy folytassa útját. A francia külügyminiszter
válaszát szintén megmutatta Bécsben, mielőtt
R.-nak átadta. R. 1701 febr. 11. újabb leveleket
küldött vele. Longueval Linzben színleg elfogatta
magát a nála volt levelekkel együtt. Aspremontnó
sietve értesítette erről R.-t, hogy ez idejében
Lengyelországba menekülhessen. De R. nem
akarta magára hagyni beteg feleségét. Ápr. 18.
Solari császári tábornok elfogta s előbb Eperjesre
vitte, onnan Bécsújhely várába szállították, ahol
ugyanabba a börtönbe zárták, amelyben harminc
évvel azelőtt nagyatyja, Zrínyi Péter volt elzárva
kivégeztetése előtt. A kormány semmibe sem
véve R. tiltakozását, hogy ügyét csak magyar
bíróság tárgyalhatja törvényesen, osztrák urak
ból állított össze rendkívüli törvényszéket. El
volt határozva, hogy vesznie kell. Neje mindjárt
elfogatása után Bécsbe ment, hogy lépéseket te-
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Rákóczy-család.
Csiz, 1227—52.
Gyapol, 1228—B
Pál comes, 1278.1282. László, 1282.
Csepán, 1282. Valószínűleg
tőle származik az IzsépiMihály, 1289—98.
család.
1. Balázs de Rakolch, Ra~
2. Ábrahám de
koulch, Rokouch, 1328—57.
Rakouch.
Benedek de Rakolch,
1348—50.

Gyapol János de RaIwlch, 1348—50.

Pál, 1351.

morvái Gyapolfi
András, János, László,
a) Rakochi Mihály,
megh. 1409 előtt,
1392.
1392.
1892.
íj Rákóczi János,
Tőlük származik a morvái
1440.
Gyapol-csal&d.
c) Rákóczy Leukus.
László.
Benedek, pap. Mihály.

Gábor, 1464.

István (neje: deregnyői
Bessenyey Anna).
András, 1466. Pál, 1466. Gáspár, 1495. Menyhért.
1505. követ.
Rákóczi N. (Köváry szerint R. Gáspár).

Zsigmond, 1517. FelsőVadászt szerzi meg.

Ferenc, 1527—30. szendröi kapitány (neje:
Tomory Kata).

György, 1525.
1526. Zempléni
alispán.
György, 1568. szat
János, 1521. 1558.
Ezek közül valamelyiktől, vagy
mári kapitány.
Anna (férje:
(1588. likavai kapitány.; Mihály, 1563.
László és István fiaitól származott
Ibrányi János).
I
a rákőczi ág, melyből az utolsó volt
Imre. László. Lajos báró, 1607.,
András, megh. 1754.
I megh. 1612., 40 éves
Krisztina (férje: Bölcsey László).
Leánya: Bölcsey Dorkó Horváthy
Anna (férje :
Judit (férje:
Albertné, ennek leánya Horváthy
Uza Bernát). Anarchy András).
Erzse Lorántffy Lászlóné, ennek fia
Lorántffy Mihály, kinek Zsuzsanna
Zsigmond, sz. 1544., megh.
Ferenc, 1583—88.
1608 dec. 5., báró, 1588. zempléni alispán,1588 nevű leányát I. Rákóczy György,
erdélyi fejed., 1607—08. báró (neje: Lipóczy Mária nevű leányát pedig ennek
öcscse R. Zsigmond vette nőül.
szendröi és egri főkapi
Keczer Dóra).
tány, borsodi és hevesm.
főispán. (1. neje: bekényi János, 1622—38. szepesi Ferenc (neje: Csanády András. László.
Alaghy Judit; 2. Gerendy kamarai tanácsos (neje: Nagymihályi Anna).
Leövey Erzsébet).
Anna;3. Telegdy Borbála.)
Dorottya, megh. 1641 előtt (férje:
Vetéczi Báncsy Miklós).
1-ső nejétől:
Erzsébet (férje: 1. György, erdélyifejedelem, sz. 1593.,
Homonnay Dru- megh. 1648 okt. 11. Váradi kapitány,
fejed. 1630—48 (1. neje: Bethlen N.;
geth Bálint).
3.1616 ápr. 18-tól Serkei Lorántffy Mi
hály és Zeleméry Borbála leánya
Zsuzsanna, megh. 1660 ápr. 18.)

Lajos, 1525.

2-ik nejétől:
Zsigmond, szül. 1595., megh.
1G20. (neje: Lorántffy Mária,
h. Mihály és Zeleméry Bor
bála leánya).

II. György, fejedelem, sz. 1621 Zsigmond,megh. 1652 febr. Ferenc, megh.
jan. 30., megh. 1660 jún. 7-én. 4., 29 éves (neje 1651. Hen- 5 éves korában.
1640. váradi kapitány és bihari riette, Fridrik pf alzi vál.és
főispán. 1642 febr. 19. fejede- cseh király leánya, megh.
lemnek választatott, fejed.
3 hó múlva 1651.)
1648—60. (neje: 1643 febr. 3.
Bomlyai Báthory András és
Zakreska Anna leánya, Zsófia,
megh. 1680 jun. 14.)

Márton, 1525.

Pál, megh. 1636 márc. 12., 40
éves korában.Gróf, főajtónálló,
majd 1626. országbiró, sárosi
és tornai főispán (neje: hethesi
b. Pethe László leánya, Anna).

Gróf R. László, sárosi főispán. Elesett 1664 máj.
17. Váradnál (neje: Nagy
mihályi Bánffy Erzsébet).

Anna-Mária,
apáca.

Erzsébet, sz. 1655., megh.
1707 nov., 8. (1. férje: gr.
Erdödy Ádám; 2. gr. Erdődy György).

Borbála.

/. Ferenc, vál. fejed. sz. 1645., megh. 1676 júl. 8., fejede
lemnek választatott 1652 febr. 18., római bir. hg., örökös
magyar gróf és 1666. Sárosm. örökös föisp. (neje: 1666 márc.l.
gr. Zrínyi Péter és gr. Frangepán Katalin leánya gr. Zrínyi
Ilona, később Thököly Imréné, szül. 1643., megh. 1703
febr. 18.)
György, 1667 okt.
vegén, meghalt
n. e. évben.

Juliánná Borbála 1672, megh. 1717. (1691
jun. 24-től férje gr. Aspremont-Reckheim
Ferdinánd Gobert altábornagy, megh. 1708.)
Fiuk Károly Gobert, ezé János Gobert,
magyar indig. 1765., ezé János Gobert
megh. 1819., leánya Mária Anna Gobertina,
gr. Erdődy Györgyné.

Lipót György, sz.
1696 máj. 28-án,
megh. 1700.

József, sz. 1700 aug. 17. Bécs, megh.
1738 nov. 10. Csernavoda. Munkácsi
herceg, Marchese di Santo Carlo és Romanuccio, 1738. erdélyi trónkövetelő.
(Neje: Marié de la Contaciére, Madame
de Peravex.)
Josephe Charlotte, sz. 1736 dec. 11.,
Paris, megh. mint apáca u. o. 1780 jul. 3.

Révai Nagy Leaékona. XVI. fcó'f.

II. Ferenc, sz. 1676 márc. 27. Borsi, megh. 1735 ápr. 8.
Rodostó. Sárosi főispán. Erdély (1704 Jul. 6.) és Magyarorsz. (1705 szept. 18.) fejedelme; elhagyta az ország ha
tárát 1711 febr.21. Mint száműzött: Sárosi jrtí/. (1694 szept.
25. neje Charlotte Amália, Károly hessen-rheinfelsi tart.gróf és gr. Leiningen-Westerbnrg Alexandra Juliána
leánya, sz. 1679 márc. 8., megh. 1722 febr. 18.)

György, sz. 1701 aug. 8., megh. 1756
jún. 22/23. La Chapelle St. Denisben,
Paris mellett. Makoviczai heg., mar
chese della Santa Elisabetha, conte di
Giunchi, Terislaw gróf. (1. neje: 1732
nov. Bethune marquisné, 2. Marguerite
Suzanne Pintherau de Bois l'Isle
megh. 1768 dec. 23., 66 éves.)

Charlotta sz. 1706
nov. 16. Prága,
megh.csakhamar.
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gyen kiszabadítása végett; az angol, porosz,
mainzi és hannoveri követek kormányaiktól uta
sítást kaptak, hogy ügyét támogassák. A jezsuiták
is felkarolták R. ügyét. Mindamellett R.-né látta,
hogy semmiféle fenyegetés nem fogja eltéríteni
az udvart R. kivégeztetésének szándékától, azért
eltökélte, hogy megszökteti. Megnyerte börtöné
nek őrét, a porosz származású Lehman Godofréd
kapitányt, aki öccsével együtt R.-t dragonyosközlegényi egyenruhában kiszöktette a várból.
R. nagy nehézségek közt Lengyelországba me
nekült, ahol már Bercsényi is menedéket talált.
Minthogy a bécsi kormány 10,000 forintot tűzött
ki R. fejére, akit többször igyekeztek kelepcébe
csalni, rokonánál, Sieniawski herceg nejénél,
szül. Lubomirski hercegnőnél vonta meg magát.
Bercsényivel Varsóban találkozott, aki sürgette,
hogy indítsa meg a harcot Magyarországon. Erre
az alkalom 1703. következett be, amikor már
teljes erővel folyt a spanyol örökösödési háború.
Magyarországból a csapatok legnagyobb részét
a Rajnához küldték, úgy hogy alig maradt az
országban 30,000 katona. A munkácsi uradalom
ban fölkelés tört ki a parasztok közt, de a ne
messég a parasztlázadás következményeitől fél
vén, ellenállt, ós Károlyi Sándor szatmári főispán
Dolhánál, Máramaros vármegyébon szétverte az
első kuruc csapatot. R. attól tartott, hogy ha kés
lekedik, a nép teljesen elveszti bátorságát, kül
döttek is mentek hozzá, hogy sürgessék, Bercsé
nyi lovascsapatot szerelt föl, a francia király
pedig pénzt küldött. R. tehát megindult Magyar
országba s 1703 jún. 15. Lawoczne mellett Kliniec
faluban fogadta az Esze Tamás vezetése alatt
megjelent magyar csapatot; ezzel együtt azon
ban nem volt több embere 3000-nél. De kezdet
ben nagyon nehezen indult a dolog. A nemesség
tartózkodott, mert attól tartott, hogy a császári
sereg ismét hamar szét fogja verni a paraszt
hadat. R. tehát azon volt, hogy fölkelésót kivet
kőztesse köznépi jellegéből. Ez csakhamar sike
rült. Először a hajdúk álltak melléje ; bevette a
kállai várdát, ahol négy ágyút is talált. Ez volt
első tüzérsége. Azután elfoglalván Huszt várát,
az egész máramarosi nemesség csatlakozott hoz
zája. Károlyi Sándor is csatlakozott, majd a
Sennyeyek, Andrássyak. 1703 szept. 26. már azt
írhatta XIV. Lajosnak, hogy egész a Dunáig
hatalmába kerítette az országot. Ekkor tette
közzé a Recrudescunt vulnera inclytae gentis
Hungáriáé (fölrepedeznek a nemes magyar nem
zet sebei) kezdetű világhírű kiáltványát. Az ud
var megijedt és alkudozni próbált; az alkotmá
nyos érzületéről ismert Széchényi Pál kalocsai
érseket hatalmazta meg erre, aki 1704 jan. 2.
találkozott R.-val a gyöngyösi táborban. R. nem
vonakodott a tisztességes békétől, amely Magyar
ország alkotmányos kormányzását biztosítsa; de
mert már annyiszor megszegte a bécsi kormány
a tett ígéreteket, azt követelte, hogy a békeföl
tételek megtartásáért a külföldi hatalmak kezes
kedjenek. Ezt az udvar nem tartván elfogadha
tónak, a tárgyalások megszakadtak. A harc újra
megindult, 1704 tavaszán R.-ra nézve szerencsé
sen, a Dunántúl nagy része is birtokába került.
De jún. 13. Heister császári tábornok Koronczó-
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nál csellel megverte Forgách Simon hadát s a
legnagyobb veszteség az volt, hogy R. gyalog
ságának nagy része elpusztult, pedig gyalogsága
amúgy is kevés volt, mert a nemesség csak lo
vas csapatokat alakított. Aug. 23. a bajor és fran
cia csapatokat Höchstádtnél megvervén a csá
szári csapatok, Bécsben kicsinyelni kezdték az
egész fölkelést, a vesztes francia király is meg
szorította pénzsegélyét. Pedig pénzre nagy szük
sége lett volna R.-nak; a Pro libertate feliratáról
libertásnak nevezett rézpénzt, a kongót nem igen
akarták már elfogadni. Sok bajt okoztak a csá
szárpárti rácok is, akik, ha valahonnan a kuruc
had elvonult, rátámadtak a védtelen magyar vá
rosokra s gyújtogattak és gyilkoltak. 1704 telén
sikerült ugyan R.-nak a fontos Érsekújvár birto
kába jutni, de ezt a sikert ellensúlyozta a nagy
szombati csatavesztés. Mindamellett 1705 tava
szán elég jól állott a szabadságharc ügye s ez év
folyamán R. hadserege fölemelkedett 100,000
emberre. 170 i júl. 6. R.-t erdélyi fejedelemmé
választottak ugyan, de az a reménye, hogy a
francia király szövetségre lép vele, nem telje
sült. 1705 máj. 15. meghalt Lipót király s utódja
a békülékeny József lett, aki szerette volna a
belháborút megszüntetni. A béke gondolatát R.
is szívesen látta, mert hiszen erdélyi fejedelem
sége sem volt még biztosítva az Erdélybe vetett
nagy császári sereg miatt. Mielőtt a béketárgya
lások megindultak, R. 1705 szeptemberre Szécsénybe országgyűlést hívott egybe a kormány
zat szervezése végett. Bercsényi indítványára,
lengyel példára, a «szövetkezett rendek» for
mát fogadták el, R.-nak a vezérlő fejedelem
címet adták s melléje az ország kormányza
tára 24 tagból álló főtanácsot rendeltek. A szécsényi országgyűlés rendezte a vallásszabadság
ügyét is, a béketárgyalások folytatásával R.-t
és a tanácsot bízta meg. A tanácskozások meg
kezdése előtt mindkét fél nagyobb eredményeket
óhajtott elérni, hogy nyomatékosabban léphes
sen föl az értekezleten. R. a fejedelmi székbe
való beiktatása végett országgyűlésre hívta
egybe Erdély rendéit. De odavitte seregét Herbeville császári tábornok is, akivel szemben R.,
Károlyi hibájából, nov. 11. vereséget szenvedett
Zsibónál, ezért hadaival ki kellett vonulnia Er
délyből. Ellenben a Dunántúlon Vak Bottyán
aratott diadalt a császáriakon. Ezalatt 1705 okt.
27. megindultak a békealkudozások Nagyszom
batban. A békealkudozás sikertelen maradt, mert
Bercsényi vissza akarta állítani az aranybullá
nak 1687. eltörölt záradékát, a jus resistendit.
Ebbe az udvar nem mehetett bele, mert ezzel tör
vényesítette volna a forradalmakat; R. pedig
Erdély önállóságának fenntartását követelte;
de Erdély birtoklása a Habsburg-háznak egyik
legfontosabb hatalmi érdeke volt s a Lipót-féle
diploma és az Alvinciana resolutio alkotmányo
san is biztosította Erdély birtoklását az ausztriai
háznak.
Minthogy a háborúskodás már nagy Ínségbe
döntötte az országot, XIV. Lajos pedig R.-val
addig nem akart szövetségre lépni, míg a Habs
burg-ház trónvesztését ki nem mondják, az el
viselhetetlen állapotnak véget vetendő, R. 1707.
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júniusra országgyűlést hívott egybe Ónodra. Az
ónodi országgyűlés (1. o.) jún. 13. trónvesztettnek
jelentette ki az ausztriai házat. Ezzel a kibékü
lés útja el volt vágva. R. maga nem akart király
lenni, hanem jelölteket keresett; a bajor, majd a
szász választófejedelem visszautasították. XIV.
Lajos ezután nem akart szövetségre lépni, csak
azzal biztatta, hogy a kötendő békébe belefoglal
tatja s némi pénzsegélyt küldött. R. párisi követe,
Vetési László 1708. azt irta neki: «Ne hagyja
magát fenséged még tovább csalatni ezen udvar
általa. Az 1708. év válságos fordulatot hozott
R.-ra. A kuruc sereg nagy vereséget szenvedett
Trencsénnél aug. 3. R. lova egy árok ugratásakor felbukott, a lezuhant fejedelem elájult, mire
halála híre terjedt el és a soreg szétfutott. Később
E. és Bercsényi összeszedték ugyan a sereget, de
a vereségnek bomlasztó hatása lett. Kezdtek
szökdösni. Ocskay László dandárával átpártolt
Pálffy János tábornokhoz, a császári seregek
egyik magyar vezéréhez. Ocskayt sikerült ugyan
tórbe csalni s kivégezték Érsekújváron; de ez
nem tartóztathatta vissza a bomlást, amelyet a
napról-napra fokozódó gazdasági inség is növelt.
R. még egyszer csatába szállt s 1710 jan. 22.
eldöntetlen csatát vívott Romhány és Vadkert
közt, de lengyel zsoldosai megszökvén, kényte
len volt visszavonulni a Tiszához. Kassán és
Munkácson kívül alig maradt vár a birtokában.
A pestis is föllépett seregében és százával ragadta
el a rosszul élelmezett és rosszul ruházott kuruc
vitézeket. R. békeföltételekkel kerestette meg
I. Józsefet. A király most sem volt hajlandó a
külhatalmak garanciájának föltételét elfogadni,
ellenben hajlandó volt a békére s az alkudozással
Pálffy Jánost bízta meg. R. veszve látván ügyét,
mintán nem sikerült Nagy Péter orosz cárt szö
vetségesül megnyerni, 1711 febr. 21. elhagyta
hazáját. A megmaradt kuruc sereget Károlyi
Sándor vezetésére bízta. Károlyi megmentve,
amit még lehetett, Pálffyval, mint császári biz
tossal 1711 máj. 1. Szatmár mellett megkötötte
a békét, 12,000 kuruc a nagymajtényi síkon le
tette a fegyvert. R. életére és a várak kivételé
vel minden vagyonára kegyelmet biztosítottak,
ha három hét alatt leteszi a hűségesküt és a még
kezén levő várakat átadja. Ha nem akar az
országban maradni, a hűségeskü letétele után
Lengyelországba távozhatik. R. nem volt rábír
ható a béke elfogadására. Nem bizott az udvar
őszinteségében, s nem hitte, hogy XIV. Lajos
annyi szép Ígéret ellenére cserben hagyja s a tár
gyalás alatt levő közbéke megkötésekor ne em
lékezzék meg róla. 1711—1712. Lengyelország
ban maradt, előbb jaroslawi uradalmában, majd
Sárosi gróf álnéven Danckában (Danzig). Attól
a törekvéstől vezettetve, hogy a kötendő európai
közbékébe Magyarországot is belefoglalják, 1712.
Angliába ment s miután a bécsi udvar tiltakozá
sára az angol királynő nem fogadta, Francia
országba utazott. 1713 ápr. 27. emlékiratot adott
át XIV. Lajosnak Magyarország figyelembe
vétele végett. A király a legnagyobb jóakarattal
fogadta, számára és bujdosótársai részére évdíjat rendelt; de Magyarországért semmit sem
tett. 1713-ban megkötötték az utrechti, 1714. a
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rastatti békét, do R.-ról és hazájáról egy szó
sem esett. Még keserűbb csalódás érte a magyar
országgyűlésen 1715. alkotott XLIX. törvény
cikkel, amely R.-t, Bercsényit é3 társaikat, akik
az amnesztiát nem vették igénybe, a haza nyil
vános ellenségeinek, hazaárulóknak és az igazi
szabadság felforgatóinak, összes javaikat a ki
rályi kincstár számára lefoglalandónak jelenti
ki. R. ekkor még Franciaországban élt, ahol nem
csak a király, hanem általában a magasabb
társaskörök is kedvelték szeretetreméltó egyéni
tulajdonságaiért és nagy műveltségéért. Hányat
tatása közben veleszületett vallásos érzése is erő
sebben szólalt meg benne. Elidegenedett a zajos
udvari élettől és remeteségre vágyott. Vissza
vonult a kamalduliak grosboisi kolostorába. Külö
nösen XIV. Lajos 1715 szept. 1. bekövetkezett ha
lála után száműzte magát a társaságból; anélkül
azonban, hogy Magyarország ujabb feltámadá
sának eszméjét elejtette volna. Midón 1716.
Törökország újra háborúba szállt III. Károly
császár és magyar király ellen, Fülöp spanyol
király, aki az olasz tartományokat szerette volna
elfoglalni, fölbiztatta R.-t, hogy Törökországon
át siessen Magyarországba és szólítsa talpra az
elégedetlenkedőket. 1717 szept. 16. társaival el
indult Törökországba hajón. Okt. 10. szállt partra
Gallipolinál. Törökországban fejedelmet megil
lető fényességgel fogadták ugyan, de arról nem
akartak tudni, hogy, amint ő kívánta, külön ke
resztény sereg élére állítsák. Magyarországra
való reményei gyorsan megsemmisültek. 1718
július 21. megkötötték a passzarovitzi békét. A
porta nem fogadta el ugyan azt a föltételt, hogy
a bujdosókat kiadja, hanem beleegyezett belebbeztetésükbe. R. vissza szeretett volna térni
Franciaországba, de Orléansi Fülöp, a régens,
Ausztria iránti tekintetből kijelentette, hogy
visszatérése nem kívánatos. Így R. kénytelen volt
Törökországban maradni. Előbb Konstantinápoly
ban jelölték ki lakását, de mikor két év múlva
a császári követ a bujdosók kiadatását követelte,
a szultán ezt megtagadta, ellenben 1720. a bujdo
sókat Rodostóba telepítette le. Itt R. egyhangú,
majdnem kolostori életet élt, csak néha-néha szórakozottvadászattal.Feleségétnemláthatta többé;
a fejedelemasszony 1722 febr. 18. halt meg Paris
ban. Közben több bujdosótársának halála búsí
totta, különösen Bercsényié, aki 1725. halt meg.
1727-ben György fia, aki Bécsből, ahol testvéré
vel, Józseffel együtt őrizet alatt állt, szerencsé
sen Parisba szökött, váratlanul meglátogatta
R.-t. De már egészen idegen nevelés volt, ma
gyarul sem tudott s fél év múlva visszatért
Franciaországba, üresen hagyván atyja szívót.
1735-ben R. állapota, miután már hosszabb időn
át betegeskedett, válságosra fordult. Április 8.
nagypénteken meghalt. Szivét Grosboisba vitték,
de testét MikesKelemenKonstantinápolyba szállí
totta, ahol a galatai jezsuita, ma lazarista tem
plomban, édesanyja, Zrínyi Ilona mellé temették.
Itt pihentek hamvai mindaddig, amíg a nemzet
a bujdosótársak és Thököly hamvaival együtt
1906. nagy ünnepélyességgel vissza nem hozatta.
1903 ban a szabadságharc kétszázados évforduló
jakor országszerte ünnepeket, Kassán pedig erek4*
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lyekiállítást rendeztek, mely alkalomból E. nagy
lovasszobrának felállítását is elhatározták. Ez
az alkalom előkészítette E. politikai rehabilitá
cióját és az emlékén esett sérelem jóvátételét.
1904 ápr. 18. I. Ferenc József királynak Tisza
István gróf magyar miniszterelnökhöz intézett
következő leirata jelent meg:
«A magyar történelem kiváló alakjai közül
egyedül II Rákóczi Ferenc hamvai nyugosznak
idegen földben, s e hamvaknak hazaszállítása
a nemzetnek ismételten kifejezett közóhaját ké
pezi. Hála legyen érte az isteni gondviselésnek:
azok az ellentétek és félreértések, amelyek súlyo
san nehezedtek elődeinkre hosszú századokon
át, ma már egy végkép letűnt korszak történelmi
emlékeit képezik. Király és nemzet kölcsönös
bizalma és az alkotmány visszaállított békés
uralma megteremtették a trón és nemzet között
a sikerült egyesiüt munkásság alapfeltételét ké
pező összhangot. Keserűség nélkül gondolhatunk
tehát vissza mindannyian a mögöttünk álló bo
rús korszakra s király és nemzet egyesült ke
gyelete keresheti fel mindazok emlékezetét, kik
nek vezetöszerep jutott a letűnt küzdelmekben.
Ennélfogva utasítom, hogy II. Rákóczi Ferenc
hamvai hazaszállításának kérdésével foglal
kozzék és erre vonatkozó javaslatait elvárom*.
A hamvak hazahozatala 1906 októberben valósultmeg.KülönbizottságmentKonstantinápolyba
Ugyanezidőben,1906 okt. 20. az országgyűlés külön
törvénnyel eltörölte a megbélyegző 1715: XLIX.
t.-c.-t. Okt. 27. érkeztek meg a bujdosók külön
koporsóba tett maradványai Orsovára, ahol a kor
mány, országgyűlés, törvényhatóságok stb. fogad
tok ; nevezetesen hazahozták: E. Ferenc, Zrinyi
Ilona, E. József a fejedelem fia, Bercsényi Miklós
és neje gr. Csáky Krisztina, Esterházy Antal gr.
és Sibrik Miklós, végül a Nikomédiából elhozott
Thököly Imre hamvait. A hamvakat az összes vá
rosok közönségének nagyszerű ünneplése mellett
hozták Budapestre, ahol 28-án egy napig a Szt.
István bazilikában (Thököly ó az ev. templomban),
hol egyszersmind gyászistentiszteletet tartottak,
közszemlére voltak kitéve; ugyancsak 28-án éjjel
Kassára szállították Zemplén vármegyén át, ha
sonló lelkes nemzeti ünneplés között. Kassán E.
és társai a dómban leltek nyugvóhelyet okt. 29.,
Thököly hamvait okt. 30. Késmárkon az újév. tem
plomban helyezték el. A kassai dómban díszes
síremléket állítottak.
Irodalom. Rákóczi művei: R. F, emlékiratait eredetileg
magyarul írta s levéltárában helyezte el, honnét elveszett.
Ugyanezt megírta franciául és halála után jelent meg arc
képével együtt Hágában : Histoire des révolutions de Hongrie . . . Avec les Mémoires du prince Fr. R. sur la guerre
de Hongrie depuis 1703 jusqu'a sa fin (La Haye 1739).
Első magyar kiadása: II. R. F. emlékirata a magyarországi
hadjáratról 1707—1711., közli Ráth Károly, ford. L. Gy.
(Győr 1861). 2-ik kiad. Káth K. és Thaly-tól (Budapest
1868, 4. kiad. 1872). — R. F. önéletrajza és egy keresztény
fejedelem állításai. A párisi Nemzeti Könyvtárban őrzött
kéziratból kiadja a M. Tud. Akadémia tört. bizottsága
(1876). Négy részből áll: Confessio Peccatoris, Meditationes,
Aspirationes principis Christiani ; Réflexions sur les princlpes de la vie civile et de politesse d'un chrétien. — Officium
Rákóczianum, latinul először Nagyszombat 1726, majd Bécs
ben 1752., 1767, továbbá ismét Nagyszombatban 1772, Budán
1783, 1794, 1800, Zágrábban 1798, 1806, 1808, végül ismét
Budán 1821. Magyarul: Offlcium Rákóczianum, avagy különb
féle ájtatosságok az Istennek imádására, Nagyasszonyunk
nak Máriának és minden szenteknek tiszteletére, Buda,
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1746 ; javított kiadások Kassa 1756, Győr 1756, Kassa 1767,
1791, Buda 1817, 1825. — Rákóczi politikai végrendelete:
Testament politique et morál du Prince Rákóczi (La Haye,
1751, 2 kőt.).
AR.-ra vonatkozó gazdag irodalomból említendők: Aktenstücke znr Geschichte F. R.-s u. seiner Verbindungen mit
dem Auslande (Fontes rerum Austriacarum, XVII., Wien
1858); II. R. Ferenc és nevezetesebb kortársainak némely ki
adatlan eredeti leveleik (Pest 1861), közli P. 8z. K; Szalay
László : II. R. F. bujdosása, Pest 1864, I. k . ; Krones. Znr
Geschichte Ungarns im Zeitalter F. R.-s (Wien 1870); Thaly
Kálmán, Rákóczi-tár (2 k., Pest 1866—1868); II. R. Ferenc
levéltára (1873—1889); Bottyán János, II. R. Ferenc vezénylő
tábornoka (Pest 1865); A nagyszombati harc (1869); Ocskay
László . . . és a felsömagyarországi hadjáratok 1703—1710
(1880); Dunántúli hadjárat 1707-ben (1880); II. R. Ferenc
fejedelem ifjúsága (Pozsony 1881); Rodostó és a bujdosók
sírjai (1889); R.-emlékek Törökországban (1893); Az 1708.
évi trencséni csata (1897); Márki Sándor, 11. R. Ferenc
(Budapest 1907—1910, 3 köt.); II. R. Ferenc szövetsége
(1913). Nagy irodalmi vitát keltett Szekfü Gyula müve:
A száműzött R. (1914); erre válasz : Ballagi Aladár, Az
igazi R. (1916).

3. R. (I.) György, Erdély fejedelme, szül. 1593
jún. 8., megh. 1648 okt. 11. E. Zsigmond fejede
lem legidösb fia második nejétől, Gerendy An
nától. Pályáját 1615. mint ónodi kapitány és
borsodi főispán kezdte. 1616-ban házasságra lé
pett a lelki és anyagi javakban egyaránt gaz
dag Lorántffy Zsuzsannával, ki holtáiglan, főleg
kegyes protestáns érzületével.nagy befolyást gya
korolt életére. Bethlen Gábor fölkelésében jelen
tékeny szerepet vitt s kassai generálissá lett.
1630 nov. 26. az erdélyi rendek Segesvárt feje
delemmé választották, s miután dec. 22. felavat
tatott, választását a szultán is helybenhagyta.
Bethlen Gábor politikáját követve, uralmát a
magyar politikai és vallási szabadság érvényesí
tésére szentelte. Gusztáv Adolf svéd királylyal
szakadatlan összeköttetésben állott, ami nem volt
titok Bécsben, mert E. néhány levelét minden,
óvatossága dacára is elfogták. 1643-ban a csá
szári házzal hadi lábon álló svéd és francia ki
rályok segítségre szólították föl a közbéke
megszerzésében, kijelentvén, hogy a reformált
hitvallás szabad gyakorlatát Magyarországban
is igyekeznek helyreállítani. E. ekkor, mi
után a portától megszerezte a hadviselésre szóló
engedélyt, a svédek szövetségében 1644 febr.
2. megindította hadait III. Ferdinánd ellen.
Háborúját oly szerencsével folytatta, hogy ke
vés idő alatt csaknem egész Magyarország
kezei közt volt. Márc. 11. foglalta el Kas
sát, hatalmába ejtette a bányavárosokat s a Vág
vonaláig nyomult előre. A háború 1645. tovább
folyt s egész a Dunáig mindent elfoglalt. A szo
rongatott császár utoljára is kénytelen volt békét
kérni. A békealkudozások már aug. 8. sikerre
vezettek s szept. 16. megköttetett a linzi béke
(1. o.), melyet a következő évben az országgyű
lés az ország törvényei közé iktatott. Ennek
pontjai szerint: újólag megerősítették a protes
tánsok vallásszabadságát; E. örökös tulajdonul
kapta Eegécz várát és a tokaji uradalmat, s ha
láláig megnyerte azt a hét vármegyét, melyek
1621. már Bethlen Gábornak is átadattak. IV.
Ulászló halálával megürülvén a lengyel trón,
E. ennek megszerzésére fordította figyelmét;
e célból Bethlen Farkast temérdek pénzzel Len
gyelországba küldte, hogy a lengyel urakat a
maga részére megnyerje; de mielőtt célját el-
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érhette volna, meghalt. Gyulafehérváron temet végett: körülfogták és összevagdalták; hívei
ték el. R. egész a türelmetlenségig buzgó pro szekéren vitték Váradra, hol két hét múlva se
testáns fejedelem volt. Üldözte a zsidózókat s beiben meghalt. Monográfiát írt róla: Szilágyi
pártolta azokat az oláhokat, kik a református hit- Sándor (Magyar történelmi életrajzok, 1891-iki
«lvekhez szabták magukat. Sokat áldozott tem évf.). Történelmi nevezetességre emelkedett kard
plomokra, tanintézetekre és külföldön tanuló ját, melyen az a felírás olvasható: «Georg.
ifjak segélyezésére. A Geleji-féle egyházi tör Rákóczy II. 1640», II. Miklós cár az ezredévi
vények által az egyházi igazgatás rendszerét Ünnepek alkalmából ajándékozta vissza a ma
megállapította. Máskülönben igen fösvény ember gyar nemzetnek.
volt, amely tulajdonságánál fogva az erdélyi csa
5. R. György, makoviczai herceg, II. R. Fe
ládokkal is sok viszálykodása volt. V. ö. Szilágyi renc kisebbik fia, szül. Bécsben 1701 aug. 8.,
S.: I. R. Gy. életrajza (1893).
atyja németújhelyi fogsága idején, megh. La4. R. (II.) György, erdélyi fejedelem, szül. Sá Chapelle-St.-Denisben 1756 jun. 22. Bátyjával
rospatakon 1621 jan. 30., megh. Váradon 1660 együtt Bécsben nőtt fel. A bécsi udvar őt
jun. 7-én. I. R. György fejedelem és Lorántffy is, mint bátyját, megfosztotta családi nevétől
Zsuzsanna legidősb fia. Már 1640. váradi főkapi s marchese della Santa Elisabetha nevet adott
tány és bihari főispán. Még atyja életében, 1642 neki. 1723. a szicíliai Del Contrasto és Valle de
febr. 19. fejedelemmé választották. 1643-ban Giunchi grófságokat kapta adományul. Ezek át
nőül vette somlyai Báthory Zsófiát, aki anyósa, vételére le is ment Szicíliába, de még abban az
a kegyes Lorántffy Zsuzsanna akaratából, szín évben visszament az udvarhoz. 1726. sikerült
leg áttért az ev. ref. vallásra. 1648 okt. 11. Bécsből végkép távoznia. Előbb Parisba, onnét
trónra lépve, első gondolata volt atyjának a 1727. Rodostóba ment atyjához, ki őt mako
lengyel korona megszerzésére fordított munkás viczai hercegnek nevezte. «A mi hereegünknek
ságát folytatni. B végből 1649. szövetségre lépett — írja róla Mikes Kelemen — semmi nevel
a kozákok hetmanjával, valamint Moldva és tetése nem volt és azon igyekeztek, hogy semmit
Havasalföld vajdáival. A huzamosabban előké ne tanuljon, azt véghez is vitték, és azt csudálom,
szített ügy 1657. vált aktuálissá. R. ekkor Ká hogy írni tud, ha rosszul is. Legnagyobb fogyat
roly Gusztáv svéd király biztatására megkezdte kozást azt találom benne, hogy magyarul nem
a háborút János Kázmér lengyel király el tud. De az nem az ő vétke. Németek nevelték,
len. A szövetséges oláh fegyveresekkel együtt akik csak a miatyánkot sem engedték volna,
30,000 főnyi hadseregét jan. 18. indította útnak. hogy magyarul megtanulja.» Atyja Rodostóból
Az előesapatot Kemény János, a későbbi feje tanulás végett Parisba küldte, hol Terislaw gróf
delem vezette, ki jún. 17-én a svédekkel álnév alatt élt s 1732. megnősült. Ott is kevésre
egyesülve elfoglalta Varsót. Csakhamar azon becsülték; Luynes herceg szerint: «tehetségteban, részint a svéd sereg váratlan visszavo len ember volt, kit csak atyjának méltán
nulása, részint a Visztulánál jul. 3-án szenve tisztelt nevéért vettek valamibe». 1742. a szul
dett vereség arra szorította R.-t, hogy megalázó tán meghívására Konstantinápolyba ment, hon
feltételek mellett kössön békét a lengyel király - nét a nélkül tért vissza Parisba, hogy még
lyal. Nagy kudarca végleges bukását idézte elő. csak kísérletet is tehetett volna Magyarországon
Mivel a háborút a törökök akarata ellenére indí politikai zavarok előidézésére. Benne kihalt a
totta meg, a szultán megfosztotta a fejedelem R.-ak dicső nemzetségének férfiága.
ségtől, hadat küldött ellene, s az erdélyi rendek
6. R. József, munkácsi herceg, II. R. Ferenc
nél letételét sürgette. Ezek a portától szoron nagyobbik Ha, szül. Bécsben 1700 aug. 17., megh.
gatva, 1657 nov. 3. az öreg Rhédey Ferencet fe Csernavodán 1738 nov. 10. Keresztatyja I. József
jedelemmé választották ugyan, de hogy R. vissza császár és magyar király volt, kiről nevét is
térését semmi se gátolja, nem avatták fel. Midőn kapta. Atyjának börtönbehurcoltatása után a bécsi
a porta e választást megerősítette, egyúttal Bo udvar felügyelete alá került, mely gyűlölt nevét
rosjenő várát követelte. Ezt azonban a rendek nem szívelhetvén, marchese di San Garlo nevet
nem akarták átadni, sőt a medgyesi gyű adott neki s fölöttébb hézagos nevelésben része
lésen 1658 jan. havában, miután Rhédey le sítette. 1723. a szicíliai Romanuccio és Musciano
mondott a fejedelemségről, visszahelyezték a birtokokat kapta adományul. 1734. az atyja által
trónra R.-t. De a porta nem tágított. Erdély adott munkácsi herceg címet vette föl. Bécsből
rendéi 1658 okt. 5. a nagyvezér szigorú fenyege megszökve Rómába, majd 1735. Nápolyba, Pa
tésére Barcsay Ákost választották fejedelmükül. risba, végre Madridba ment. Atyjának ebben az
Midőn azonban az R.-t még magyarországi ura évben bekövetkezett halála után a török kor
dalmaiból is ki akarta forgatni, a vérig ingerelt mány Rodostóba hivta, hova 1736 dec. 5. érke
R. hadat gyűjtött s Barcsayt megrohanván, meg zett meg. A porta erdélyi fejedelemmé jelölte ki.
szalasztotta. Mire aztán 1659 szept. 24. a maros Mint trónkövetelő vett részt az 1737—38-iki had
vásárhelyi országgyűlésen egyszerűen visszaült járatban az atyjával kibujdosott magyarokkal,
fejedelmi székébe, mintha mi sem történt volna. kikre a lehető legrosszabb benyomást tette.
A török hatalommal szemben azonban nem «Most suhajtjuk leginkább — írja Mikes Kele
tudta magát fentartani. Előbb Zágonnál verte men — a mi megholt urunkot, mert szomo
meg a szerdár, majd 1660 máj. 22. Gyalu és Fe- rúan kell néznünk az atya és a fia között való
nes között ütközött meg vele a budai basa. Midőn nagy különbséget. Igen messze esett az alma
itt seregének egyik szárnya megszaladt, s ő fájától.» Törökországba jövetele óta folyton be
a futók közé vágtatott a rend helyreállítása tegeskedvén, léha életét csakhamar bevégezte.
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Egyetlen leánya Jozefa Sarolta, az utolsó R.,
mint apáca halt meg Parisban 1780 júl. 3.
7. B. Zsigmond, erdélyi fejedelem, szül. 1544.,
megh. 1608 dec. 5. Hasonnevű öregapja szerezte
1517. az abaújvármegyei Felső-Vadászt, honnan a
R.-család előnevét vette. Atyja, B. János, 1588ban várkapitány Likaván, Liptó vármegyében.
R. lett a R.-dinasztia rengeteg vagyonának
éa a fejedelemség révén külső tekintélyének
megalapítójává. Már if jonta Miksa király szolgá
latában vitézkedett a török ellen. 1587-ben egri
főkapitány, s mint ilyen verte meg Perhád basa
nagy seregét,amiért magyar báróságra emeltetett.
1593-ban Gömörben a szabadkai várdát, Nógrád
ban a füleki várat vette vissza átöröktől. 1604-ben
a felkelő Bocskayhoz csatlakozott s már a követ
kező évben Erdély kormányzója lett. Bocskay ha
lála után Báthory Gábor és Homonnai Bálint töre
kedett az erdélyi fejedelemségre, de az erdélyi
rendek meg akarván őrizni a fejedelemválasztás
szabadságát, hirtelen összegyűltek Kolozsváron
1607. és megválasztották R.-t fejedelemnek.
Ezen választásba úgy a török szultán, mint
Rudolf császár beleegyezett. R. Homonnait kiját
szotta, mert a török athname voltakép Homonnainak szólt, de a kapucsi basa Homonnai nevét
kivakarta s helyére — jó pénzért — R.-ét ik
tatta. Báthory val azonban nem tudott boldogulni,
bár ágensét, Bethlen Gábort elfogatta. Miután
Báthory az öreg fejedelemnek lemondásáért oda
ígérte a sárosi és szádvári uradalmakat, béké
sen megegyeztek. R. 1608 március ő-én le
mondott Báthory Gábor javára. Erős protes
táns érzelmű volt. Az ő segélyével jelent meg
a szentírás magyarul 1590. Károli Gáspár gönczi
lelkész fordításában. Mikor leköszönt a fejede
lemségről, Felső-Vadászra vonult, hol csakhamar
meghalt. Síremléke a szerencsi ref. templomban
most is megvan.
Rákóczy Samu, bányászati szakíró, szül. Selmeczbányán 1849 dec. 7., megh. Erzsébetfalván
1911 dec. 27. Bányászati tanulmányait Selmeczbányán végezte. Több helyen volt bányamérnök,
majd 1878. kincstári bányatiszt, 1891. pedig Selmeczbányán bányamüvezetó lett. A Bányászati
és Kohászati Lapokban közzétett szakdolgozatain
kívül nagyobb történelmi tanulmánya : A bányá
szat múltja a magyar birodalom földjén (Buda
pest 1910).
Rakodási határidő. A vasúti díjszabás szerint
a feladók által berakandó árukat a feladók, az át
vevők által kirakandó árukat pedig az átvevők a
vasút által meghatározott határidő alatt köte
lesek a vasúti kocsikba be-, illetőleg azokból
kirakatni. Ezt a határidőt nevezik R.-nek. A R.
túllépése esetén a vasút kocsiálláspénzt szed. —
B. (teng.), az illető kikötőben székelő ipar- és
kereskedelmi kamara által kiadott üzleti szoká
sok értelmében megállapított határidő, melyen
belül a rakodási művelet befejezendő.
Rakodási űr (rakszelvény). Hogy a vasutak
mentén levő építményeket a vasúti járművek és
rakományaik sehol el ne érjék, az utóbbiaknak
szélességi és magassági irányban nem szabad
meghaladni bizonyos pontosan megállapított kör
vonalat, a rakszelvényt. Az elsőrangú vasutakon
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használatos rakszelvény magassága 4 65 m. és
legnagyobb szélessége 3"15 m.
Rakodási vonal (ang. load-line), a hajó mind
két oldalfalán bevésett jel annak megjelölésére,
hogy a hajó mily mértékben terhelhető meg. E jel
egy 30 cm. átmérőjű körből és egy 45 cm. hosszú
vízszintes vonalból áll, melynek a kör középpont
ján áthúzott felső széle a tengeri hajózásra érvé
nyes «rendes R.-at» általában a nyári időszakra
jelzi. Gőzösökön a rendes R.-on kívül még ((kü
lönleges jelek» is alkalmazandók, melyeknek felső
szélei mint «különleges R.-ak» a különböző ten
gervidékekre és különböző évszakokra érvénye
sek. E különleges rakodási jelek: F. W. (Fresh
water), édes vízben való megterhelésre; I. S.
(Indián Snmmer), a kedvező évszakban a kelet
indiai vizeken Singaporetól nyugatra Szuezig és
a Singaporetól keletre a térítők között a Csendesóceánban teendő utazásokra; S. (Summer), mint
a rendes rakodási jel meghosszabbítása a nyári
évszakra általában ; W. (Winter), általában a téli
évszakra; W. N. A. (Winter North Atlantic), a
téli évszakra az Atlanti-óceánban teendő utakra
és pedig európai kikötők vagy a gibraltári szoros
és a Hatteras-foktól északra fekvő amerikai ki
kötök között. Vitorláshajókon a rendes R. jelen
kívül csak az F. W. és ha a hajó az Északatlantioceánon hajózik, a W- N. A. jel alkalmazandó.
Nálunk R.-ak alkalmazása a 60,805/1912. keresk.
miniszteri rendelettel kibocsátott hajóbiztonsági
előírások értelmében 1913 óta kötelező.
Rakodczay, 1. Pál, színész ós író, szül. Pesten
1856 jan. 15., megh. Szentendrén 1921 jún. 6.
Könyvkereskedő volt, majd néptanító lett, a szí
nészet iránti lelkesedése azonban a szini pályára
vonzotta. 1892-ben sikerült színtársulatot szer
veznie, mellyel főkép a klasszikus darabokat kul
tiválta. 1901-ben visszatért a tanítói pályára s
mint polgári iskolai tanár hosszabb időn át
Hajdúszoboszlón működött. Élénk irodalmi tevé
kenységet fejtett ki. A napilapokban és folyó
iratokban megjelent dolgozatain kívül nevezete
sebb munkái: Színpadi tanulmányok (1881);
A színészet rendszere (1884); Prielle Kornélia
élete és művészete (1891); Dramaturgia (1902)
és főműve, az adatokban gazdag és a szini ábrá
zolások finom elemzésével kiváló két nagy kö
tetes Egressy Gábor és kora (1911). írt egy tra
gédiát is (Julianus Apostata, 1897). Irodalom
történeti dolgozatai közül jelentősebbek a Szigli
getiről szólók.
2. B. Sándor, horvát bán, szül. Pozsony
ban 1848 szept. 25. Jogi tanulmányait a buda
pesti egyetemen végezte. Birói pályáját 1871. a
zombori járásbíróságnál kezdte. 1893-ban a zág
rábi törvényszék, 1905. a báni tábla ülnöke,
1907-ben horvát bán lett. 1908-ban, felmentése
alkalmából, megkapta a belső titkos tanácsosi
méltóságot. Ugyanez évben a király a hétsze
mélyes tábla elnökévé s a főrendiház tagjává
nevezte ki. 1912-ben nyugalomba vonult.
Rakodó, 1. vasutaknál alkalmazott építmény,
melynek felső széle a teherkocsik padlójával egy
magasságban van. A rakodó arra szolgál, hogy
az árúk a vasúti kocsikból és azokba könnyen ki,
illetve berakhatok legyenek. A R.-hoz feljáró is
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csatlakozik, hogy a rakodás a közúti és vasúti
kocsik közt közvetlenül is eszközölhető legyen.
Van hossz- és homlokrakodó, szilárd és mozgat
ható (kerekeken járó) rakodó. — 2. B. (tóny.), ak
nákba torkoló tárók kiszélesített része, ahol a
csilléket (bányakocsikat) az akna szállítógépjére
tolják.
Rakodó dara, 1. Daru.
Rakodó dorong (ném. Ladebaum), vaspántok
kal szilárdított erős szálfa terheknek be- és ki
rakására. Rendesen mindegyik hajóárboc el van
látva egy vagy két R.-al, melyek erős vasgyűrüvel erősíttetnek az árboc tövéhez oly módon,
hogy minden irányban szabadon mozoghatnak.
Az árúk emelése és leeresztése, valamint irányí
tása céljából a R.-ok csigasorokkal ós irányító
kötelekkel vannak felszerelve. L. Aggató.
Rakodóhely (vasit), 1. Állomás és BakodóMtérő.

Rakodójegy egyrészt a rakjegy értelmében
használatos (1. o.), másrészt a vasút és hajós
társaságok által a fuvarozott árúnak bizonyos
állomáson való lerakására vagy raktározására
adott engedély, amelyen a megtörtént raktáro
zást igazolják s így attól az időponttól kezdve a
R. szerepe azonos a rakjegyével.
Rakodó-kitérő, a nyílt vasútvonalból elágazó
vágány, mely csonka vágány is lehet. Arra szol
gál, hogy azon vasúti árúszállítmányok kezel
tessenek, de személyforgalomra is be lehetnek
rendezve. A R.-k, díjszabási elnevezés szerint:
«rakodóhelyek» nincsenek az általános forga
lomra berendezve, amennyiben «ktilön engedólys
mellett csak megnevezettek használhatják.
Rakodópart, 1. Bakpart.
Rákok v. Rákfélék (Crustacea, AHat; 1. a képmellékletet), az Izeltlábímk (Arthropoda) tör
zsének egyik osztálya, melynek tagjai főleg a
következő jellemvonásokban különböznek az ízelt
lábúak többi osztályaitól: 1. mint ősi vízi állatok
kopoltyúkkal, esetleg bőrükön át lélegzenek; 2.
külső vázukat chitinpáncél alkotja, melybe rende
sen sok mészsó rakódik le; 3. végtagjaik hasadt lá
bak v. hasadt lábak módosulásai; 4. két pár csápjuk
van. A R. teste fejre és törzsre különül. Mindkettő
pedig szelvényekből áll. Az egységes egészet al
kotó fej eredetileg hat szelvényből alakul, mit
bizonyít a rajta levő végtagok és a ganglionok
száma. A fejen 6 pár végtag van; ezek : szem
nyél, 1. és 2. csáp, felső állkapocs (mandíbula),
1. és 2. alsó állkapocs (maxilla). A törzs a fejjel
ellentétben változó számú szelvényből áll; ebben
a tekintetben különösen az alsóbbrendű R.-nál
(Entomostraca) nagy a változatosság, ellenben a
magasabb rendűeknél (Malacostraca) a szám ál
landósul (14 v. 15). A törzs szelvényei v. meg
tartják ősi önállóságukat, v. némelyek közülök
egybeolvadhatnak. Sok ráknál a törzs szembe
tűnően két testtájékra különül: 1. egy elülsőre
(tor=thorax) és 2. egy hátsóra (potroh=pleon=
abdomen). B két rész közti határ a magasabb
rendű R.-nál a 8. és 9. törzsszelvény között van.
Az alacsonyabbrendű R.-nál a törzsnek ez a két
részre való tagolódása a kivételek közé tartozik
8 ahol megvan, ott a két rész közti határ v. sok
kal előbbre, v. sokkal hátrább esik; itt azután az
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elő- és az ntótörzs elnevezést szokás használni.
A magasabbrendű R.-nál úgy a tor, mint a pot
roh szelvényei egybe is olvadhatnak egymással.
A tor szelvényeinek egybeolvadása észlelhető pl.
a Tizlábú R.-nál (Decapoda), melyeknél a tor
egybeolvadt gyűrűi azonfelül még a fejjel is
egybeforrnak és fejtort (eephalothorax) alkotnak.
A törzsön előforduló végtagok közül a toron lévő
ket thoracopodium, a potrohon levőket pleopodium névvel jelöljük. A legtöbb ráknál a 8 pár
thoracopodium két csoportra különült: az elülsők
evezőlapátként szereplő működésüket más műkö
déssel cserélték fel (a zsákmány megragadására,
tartására, támadásra, védelemre, tisztításra stb.)
s ennek megfelelően különbözőképpen átalakul
tak és ú. n. maxilláris lábakká (gnathopodium)
módosultak; a többi thoracopodium megmaradt
a helyváltoztatás szolgálatában s evező v. járó
lábbá (peraeopodium) alakult. Bélcsövük rende
sen jól fejlett; a bélcső nélküli R. ritkák. A bél
cső 3 részre tagolódik: elő-, közép- és utóbélre,
melyek közül az elő- és utóbél chitinhártyával
van bélelve. Az előbélen a legtöbb magasabbrendű
ráknál a táplálék szétapritására és megszűrésére
alkalmas előgyomrok (proventriculus) vannak.
A közópbélben, mely rendesen nagy emésztőmiriggyel («máj») kapcsolatos, megy végbe az
emésztés és felszívódás. Az alsóbbrendű R. között
sok a plankton-evő és a szerves hulladék- (detrí
tus) evő; a magasabbrendű R. jobbára minden
evők ; de legörömestebb állati eredetű táplálé
kot fogyasztanak; a húsevők között nagy szám
mal vannak dögevők és ragadozók. A Copopodák,
Cirripediák, Amphipodák és Isopodák között van
nak élősködő R. is; ezek legtöbbje külső élősködő,
a belső élősködők nagyon ritkák. A R. érrend
szere, mely csak egyes alsóbbrendű R-nál hiány
zik, szívből és sajátfalú erekből áll. Az erek száma
változó; csak a nagyobb erek vannak meg, me
lyeknek izomzatuk rendesen nincsen. Az erek
között nagy lacunák vannak s ezekben kering a
rendesen színtelen vér. Lélegzöszervül a test
egész felszíne: a bőr, v. a testtörzs és a végtagok
függelékei (kopoltyúk) szolgálnak. Fő kiválasztó
szerv a csápmirigy (= zöldmirigy) és a héjmirigy
(= maxilláris mirigy), melyek módosult szel
vényszervek. Az érzékszervek közül ki vannak
fejlődve a szemek, melyeknek két fajtája isme
retes : a) kehelyszem (= Nauplius-szem), mely
nek szerkezete a Lapos férgekére emlékeztet, és a
páros összetett szem; utóbbiak lehetnek nyelet
lenek (ülők) v. nyelesek. Hasonlóképpen megvan
nak a tapintószervek, továbbá a kémiai ingerek
megérzésére való érzékszervek és a helyzetérző
szervek (statocysták). A hallószervek úgy látszik
hiányzanak. Idegrendszerük garatfeletti dúcból
(agydúc), garataíatti dúcból és hasdúcláneból áll.
A R. kevés kivétellel váltivarúak, ezért termé
kenyített peték útján szaporodnak, de vannak
közöttük hímnősek és szüzenszaporodók is. Az
alsóbbrendű R. egy részének petéi kevés szikűek
s rendesen egyenlően és teljesen barázdálódnak.
A többi R. petéi sok sziket tartalmaznak és felü
letesen (superficiálisan) barázdálódnak. A fejlő
dés vagy átalakulás nélküli, vagy átalakulással
megy végbe. Utóbbi esetben van lárva. Az alsóbb-
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rendű R.-ra (Entomostraca) jellemző lárva-alak
a Nauplius-lárva, melynek páratlan szeme és
3 pár végtagja (egy ágú antennula, kétágú an
tenna és szintén kétágú mandibula) van; a ma
gasabbrendű E.-ra (Deeapoda és Stoinatopoda)
jellemző lárvaalak a Zoea-lárva. Az átalakulás
lehet előrehaladó, de lehet hanyatló is (pl. a para
zitáknál). A E. vízi állatok, első sorban tengeriek.
Csak három olyan rákrend ismeretes, melynek
egyes fajai a szárazföldi élethez alkalmazkodtak,
de ezek is nedves helyen élnek. Édesvizekben
élnek az Ostiacodák, Cladoeerák, Branchiurák,
Copepodák, Isopodák, Amphipodák és Decapodák
képviselői. A tengeri E. életmódjukat tekintve 3
csoportra oszthatók: 1. úszókra, 2. csúszómá
szókra és 3. helyhez kötött életmódúakra. Az
úszók legnagyobb része alkotja a planktont (1. o.).
A csúszó és mászkáló R. a parton és a fenéken
élnek; közülök egyesek jól tudnak úszni is. Hely
hez kötött életmódú a Cirripediák egy része.
Ezek mozgó állatokra (halak, medúzák, teknősök)
vagy növényekre tapadva élnek. A legnagyobb
tengermélységekben is találtak E.-at. A E. egyéb
ként az egész Földön el vannak terjedve. Nagy
ságuk változó. A legtöbb alsórendű rák kicsi, de
szabad szemmel még látható. Viszont a japáni
óriás tarisznyarák (Macrocheira Kaempferi) há
rom méter széles, a homár 70 cm. hosszúra is
megnő. A E.-nak nagy szerepük van a természet
háztartásában, mert a tenger és az édesvizek
köztisztaságának őrei és mint haltáplálékok is
fontosak. Sok rákfajt az ember is fogyaszt. Ár
talmas, mérges rák nincsen.
Bendszertani beosztás :
A) alosztály. Alsóbbrendű B. (Entomostraca).
Testük szelvényeinek száma változó; lehet na
gyon sok, de lehet kevés is. A törzsük elülső és
hátulsó része közti határ igen változó helyen van
s olykor nem is éles. Nauplius-lárvával fejlődnek.
1. rend: Levéllábú B. (Phyllopoda). Testük
számos szelvényből áll, melyek levélalakú úszó
lábakkal vannak ellátva. Törzsvégtagjaik száma
legkevesebb 10 pár, de 60 párnál több is lehet;
ezek lélegzésre való függelékekkel kapcsolatosak.
Pontosabb nemek: Branehipus, Artemia. Apus,
Estheria, Limnadia.
2. rend: Agascsápú R. (Gladocera). Többnyire
a fejből kiinduló bőrkettőzetből álló kétteknőjü
héjuk van, mely a fejet szabadon hagyja. Csápjuk
evezőszerv. 4—6 törzsvégtagjuk van. Pontosabb
nemek: Sida, Daplmia, Bosmina, Polyphemus,
Leptodora.
3. rend: Kagylós B. (Ostracoda). Testük nem
szelvényes és kétteknőjü héjjal teljesen körül van
zárva. Pontosabb nemek: Cypris, Gandona, Githere, Gyprinida.
4. rend: Kacslábú B. (Girripedia). Testük me
szes v. hártyás héjba v. köpenybe zárt és több
nyire határozatlanul izeit v. épen izeletlen. Fejvégükkel az alapzathoz vannak erősítve. 6 pár
törzsvégtagjuk van, melyek cirrusszerű hasadtlábak. Pontosabb nemek: Scalpellum, Lepas,
Balanus, Coronula, Alcippe. Peltogaster, Sacculina.
5. rend: Kopoltyúfarkú B. (Branchiura).
Fejük az 1. törzsszelvénnyel egybeolvadt és egy
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pajzszsal van beborítva. Fejükön lévő végtagjaik
többnyire kapaszkodó és szúrószervek. 4 pár úszóvégtagj uk van. Halakon élősködnek. Legismertebb
nem az Argulus.
6. rend: Evezőlábú B. v. Kandics R. (Copepoda). Testük 16 szelvényből áll; közülük 6 esik
a fejre, 5 a torra és 5 a potrohra. A fej legalább
is az 1. torszelvénnyel egybeolvadt. Pajzsuk és
héjuk nincsen. Nevezetesebb nemeik: Diaptomus,
Galamus, Cyclgps, Harpacticus, Peltidium, Ganthocamptus, Sapphirina.
B) alosztály: Levélhéjú B. (Phyllostraca).
Törzsük 16, egymással izesülő szelvényből áll,
melyek a 8. és 9. szelvény között torra és potrohra
(pleon) különülnek el. Egyetlen rendjük ismeretes.
7. rend: Vékonyhéjú B. (Leptostraca). Neve
zetesebb nemeik: Nebalia, Neoaliopsis.
C) alosztály: Magasabbrendű B. (Malacostraca). Fejük 6, törzsük 15 szelvényből áll s a
törzsszelvények a 8. és 9. szelvény között torra
és potrohra (pleon) különülnek. A női ivarnyilás
a 6., a hím ivarnyilás a 8. torszelvényen van.
I. csoport: Gyűrűs rákok (Arthrostraca). A fej
legfeljebb a két első torszelvénnyel egybeolvadva
fejtort (cephalothorax) alkot. Szemeik ülők.
8. rend: Ollós ászkarákok (Anisopoda). Neve
zetesebb nemek: Apseudes, Tanais.
9. rend. Ászkar ákok (Isopoda). L. Aszka félék.
10. rend: Bolharákok (Amphipoda). Fejük az
1. v. az 1. és 2. torszelvénnyel egybeolvadt; a
szabad torszelvények száma 6—7. Főbb nemek:
Gammarus, Niphargus, Chelura, Bathyonyx,
Fhronima, Caprella, Cyamus.
11. rend: Bendelleneshéjú B. (Anomostraca).
Törzsük szelvényezett, de az 1. torszelvény nem
különül el élesen a fejtől. Nevezetes nemek: Anaspides, Koonunga.
II. csoport: Toros B. (Thoracostraca). Fejük
hét torszelvénynél többel olvadt egybe fejtorrá
(cephalothorax). Hátpajzsuk van. Szemeik több
nyire nyelesek.
12. rend: Kumaceák (Sympoda). 4—5 hátsó
torszelvényük szabad. Nevezetes nemek: Guma,
Diastylis.
13. rend: Hasttottlábú B. (Schizopoda). Az
5—7. hátsó torszelvényüket is befedi a puha hát
pajzs, de ezek a torszelvények nem olvadnak
egybe. Nevezetes nemek: Mysis. Siriella, Lophogaster, Eucopa.
14. rend: Hasadt karmú B. (Dichelopoda).
Csak a 8. torszelvény nincsen a hátpajzszsal
egybeolvadva. Nevezetes nemek: Euphausia,
Nematoscelis, Stylocheiron.
15. rend: Tízlábú B. (Deeapoda). A fejtor
(cephalothorax) elmeszesedett hátpajzszsal vau
befedve s ez a pajzs a fejre és az összes 8 tor
szelvényre kiterjed. Fajaikat 4 alrendbe osztjuk:
a) alrend: Úszó hosszúfarkú B. (Natantia
Macrura). Potrohúk nagy, gyakran oldalról la
pított s úszóvégtagokkal van ellátva. Pl. Penaeus,
Alpheus, Crangon, Bipppolyte, Palaemon.
b) alrend: Járó hosszúfarkú B. (Beptanüa
Macrura). Potrohúk (pleon) nagy, de a rajta levő
végtagok az utolsó pár kivételével nem szolgál
nak úszásra. Pl. Palinurus, Nephrops, PotamobiuS; Homarus, Scyllarus, Gambarus.
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Nagy tarisznyarák
fCancer pagnrns L.). i/3

Páncélos kopoltyúíábúrák
(Apus productus Bos.).
Kissé nagyítva.

Pincei ászka
(Oniscus seaber
Latr.). 3/i

Kacslábú rák («kacsakagyló», Lepas anatifera L.), kőhöz
^
nőve. Term. nagys.
-

Vizi bolha {Daphnia).
Erősen nagyítva.

Közönséges bolnarák (Gammams pulex de Geer). %

Közönséges édesvízi ciklops-rák
(Cyclops).^.' és A" első és második
csáppár; D bél és OvS petefészek.
Erősen nagyítva.
Bálnatetü (Cyamus ceti L.). */i

Sáskarák (Squilla mantis Latr.). 3/4

Folyami rák (Potamobius astacus L.). 3/4

Pontytetü (Argulus foliaceusL.).10/i

Molukki rák (Limulus
moluccanus Latr.). 1;^
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c) alrend: SatnyafarJcú úszó B. (Beptantia
Anomura). Potrohúk (pleon) nagy, de a rajta levő
végtagok (pleopodlum) kicsinyek, olykor átala
kultak v. csenevészek. Pl. Pagurus (remete- v.
bernátrák), Birgus, Porcellana, Hippa.
d) alrend: Járó rövidfarkú E. (Beptantia
Brachyura). Potrohúk (pleon) rövid, satnya és a
fejtor alá hajtható. Pl. Dromia, Dorippe, Calappa, Maja, Kampferia (Macrocheira), Gancer, Garcinus, Pinnoteres, Gelasimus, Gecarcinus.
16. rend: Sáskarákok (Stoinatopoda). A szemet
és az első pár csápot hordó szelvény önálló ; az
ezután következő fejszelvények és az első 4—5
torszelvény fajtorrá oldvadt össze. Legismertebb
nem: a Sguilla.
A E. régi elavult magyar neve: Héjancok v.
Héjasok. A E.-kal foglalkozó tudományt carcinoiógiának nevezik.
Rakolcz (Bakytovec), kisk. Zólyom vmegye
beszterczebányai j.-ban, (1910) 148 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Rakomány (cargo)-biztosítás, \F[Biztosttás.
Rákos folyó, Gödöllő felett, Szada falu hatá
rában, szóllőhegy tövében ered s D-i irányban
haladva Péczelen keresztülfolyik s ÉNy-i irány
ban Ó-Budával szemben az Ördögmalomnál a
Dunába szakad. Vizét most a városligeti tóba
vezetik be. Mellette terül el a B. mezeje (1. o.).
Rákos Ferenc, kommunista, szül. Füzesgyarmaton 1893 márc. 4. Budapesten és Berlinben
végezte a jogot. Berlinben Liebknecht Károllyal
kötött barátságot. 1913-ban a Galilei-kör főtit
kára volt. Az 1918. októberi forradalom alkal
mával a kispesti nóptanács elnöke lett, megszer
vezte a kispesti kommunista pártot s egy ideig
szerkesztette a Vörös Újságot. A proletár
diktatúra kitörése után a forradalmi törvényszék
elnökévé nevezték ki. A diktatúra bukása után
elmenekült.
Rákos bélfekély, 1. Bélfekélyek.
Rákoscsaba, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm. gödöllői j.-ban, (1920) 5893 magyar lak.; vas
úti állomás, posta és táviró, telefonállomás.
Rákösd (Racásdia), kisk. Hunyad vmegye
vajdahunyadi j.-ban, (1910) 972 magyar és román
lak. (Tr. E.)
Rákosfalva, 1. Budapest székesfőváros X. ke
rületéhez tartozó telep, iskolával 8 kastéllyal; a
cinkotai helyiérdekű vasút állomása. — 2. B.
(Poiana Botizei), kisk. Szolnok-Doboka vm. magyarláposi j.-ban, (1910) 312 román lak. A közeli
Piatra Mik-barlangból medvecsontok kerültek
elő. Savanyúvízforrásai vannak. (Tr. E.)
Rákoshegy, Eákoskeresztúrból kivált és Zsó
fiateleppel 1921. egyesült kisközség Pest-PilisSolt-Kiskun vm. gödöllői j.-ban, (1920) 1614magyar
lak., sok csinos nyaralóval és úrilakkal; posta,
távíró, telefon, vasúti állomás.
Rákosi, 1. Jenő (mendszenti), költő és hírlap
író, szül. Acsádon (Vas vm.) 1842 nov. 12. Isko
láit Sárvárt és Kőszegen kezdte, a gimnáziumot
Sopronban járta, s itt a politikai helyzet jobbra
fordultával hazafias tanárai pártfogásával sike
rült magyar önképzőkört alakítania. Családjának
elszegényedése miatt tanulmányait félbeszakítva
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1860. Lengyeltótiba ment Zichy János gróf bir
tokára gazdasági gyakornoknak, s írói tehetsége
már ekkor nyilvánult: műkedvelői előadásokra
színműveket írt és tanított be. 1862-ben Öreg
lakra ment Jankovich József birtokára írnok
nak, majd 1863 közepén, szakítva gazdatiszti pá
lyájával, Pestre, hol Hérics Tóth János biztatá
sára befejezte gimnáziumi tanulmányait s el
végezte a jogot, közben megírta első két drámáját,
az V. László-% és az Aesopus-t. Ez utóbbi 1866.
a Nemzeti Színházban határozott sikert aratván,
Kemény Zsigmond meghívta a Pesti Napló munka
társának, s e lapnál a rábízott rovatot (Bécsi
dolgok) élénk tollával igen népszerűvé tette, a
csakhamar a vezércikk-írók sorába emelkedett.
Bár így igen tevékeny hírlapíróvá lett, mind fo
kozottabb buzgalommal művelte a szépirodalmat
is, főként a drámát. 1869-ben a Kisfaludy-Társa
ság megválasztotta rendes tagjának, ugyanaz
évben kivált a PestiNapló szerkesztőségéből, meg
alapította a Reform című Deák-párti napilapot,
amelynek megszűnte után 1875. újból visszatért
a Naplóhoz, de politikával egyideig nem foglal
kozott. Még 1875. átvette az akkor megnyílt
Népszínház igazgatását — melynek létrejöttében
igen buzgó működést fejtett ki — s nagyszabású
társulatot szervezve, népszínműveket, operette
ket, látványosságokat kultiválva, megteremtette
műsorát, közönségét s megalapozta jövőjét. Hat
évig állt a színház élén, s nemcsak mint igaz
gató, hanem mint rendező, fordító és átdolgozó:
intézetének éltető eleme. 1881-ben megvált a
színháztól s Csukássi Józseffel együtt megalapí
totta a Budapesti Hírlapot, mely csakhamar a
magyar közönség egyik legolvasottabb lapjává
emelkedett. Politikai pártállást hosszú ideig nem
foglalt el, — csak a Nemzeti munkapárt megala
kulása óta mint a kormány támogatója, — hanem
főként a nemzeti eszmét, a magyar középosztály
nemes hagyományait, a nyelv tisztaságát, iro
dalmi és kultúrtörekvéseket szolgál, különös gon
dot fordítva a hang választékosságára, komoly
ságára. E. lapjának mindvégig irányító szelleme
maradt s kiváló ujságírónemzedéket csoportosít
köréje; ő maga leginkább vezércikkeket ír, néha
irodalmi bírálatokat — ö jeggyel, vagy Dunántúli
név alatt aktuális, többnyire társadalmi és iro
dalmi problémákat vet fel ós fejteget, s mindig
kitűnik önálló fölfogásával, eredeti eszméivel, szó
kimondó nyíltságával, stíljének erejével és művé
szetével. Hírlapvállalatát a 90-es években jelenté
kenyen kiterjesztette, megalapította a Divatújság-ot, a Gh/ermekdivat-ot, a Patyolat c. fehér
nemű-divatlapot, a Kakas Márton c. élclapot,
1896 pedig merész vállalkozással a krajcáros
Esti Újságot. Általán kezdeményeiben éles szem,
merész lelemény és ritka erély jellemzi. A nyil
vános életben szerzett érdemeiért 1896. «mendszenti* előnévvel nemességet kapott, 1902. pedig
a főrendiház tagjává nevezték ki. 1919-ben a
proletárdiktatúra alatt túszként őt is letartóz
tatták.
Noha R. pályájának súlypontja, újabban in
kább a hirlapírásra esik, szépirodalmi munkás
sága is nagyfontosságú, nevezetesen új fokozatot
jelent a magyar dráma történetében: a 60-as,
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70-es években szinköltészetünknek, melyben ak
kor Szigligetivel a szinszerúség uralkodott, köl
tőibb lendületet adott és Shakespeare tündéries
színjátékainak hatása alatt romantikus szellemű
mesés vígjátékaival a képzeletet szabadabbá, a
dikeiót színesebbé tette. Egész nemzedék (Dóczy,
Csiky, Bartók) indult az ó nyomán, maga azon
ban később az élethez és a történethez fordult s
a drámának majd minden fajában alkotott figye
lemreméltót vagy újszerűt. Irt egy regényt is
A legnagyobb bolond cím alatt (1882), egy ifjú
sági iratot (Kis Kelemen, 1905); egy nagy esz
tétikai tanulmányt A tragikumról (1886), s
egész seregét Irta meg és fordította az opera
szövegeknek, átültette nagy művészettel Shakes
peare több színművét (Felsült szerelmesek.Windsori víg asszonyok, Ahogy tetszik, Cymbeline
1867—72, Tévedések vígjátéka, Velencei kalmár,
Sok hűhó semmiért 1921, Athénéi Timon élete
1922), de legnagyobb dicsvággyal és sikerrel szín
müveket írt, 1864—1902-ig 24-et, melyek egykettő kivételével a Nemzeti Színházban kerül
tek szinre. ..Önállóan megjelentek: Színmüvek
(Aesopus, Ötödik László, tragédia 1866); Régi
dal régi gyülölségről (társadalmi színmű a zsidó
kérdésről, 1867); R. J. színművei (Színre színt,
vígjáték, A szent korona varázsa, alkalmi darab,
Az aradi vérnap, drámai kép, a Krako'i bará
tok, történeti színmű, 1872); A szerelem iskolája
(regényes szinmű, 1883, először 1873); Ida (víg
játék, 1883); Szélháziak (énekes bohózat, 1883);
Magdolna (paraszttragédia, 1884); Endre és Jo
hanna (tört. tragédia, 1885); Budavár megvétele
(népszínmű, 1886); István vezér (más címén: Ki
rálynék harca, történeti szinmű, 1891); Elektra
(tragikomédia, 1891); A bolond (mesejáték, 1898);
Tágma királyné (romantikus tragédia az ős
időkből, 1902). Drámáinak gyűjteményét R. J.
színművei c. alatt 1902—1903. közrebocsátotta
20 kötetben (az előbbiek legnagyobb részén kí
vül : A báróné levelei, vígjáték, Éjjel az erdőn
népszínmű, Beniczkyné Bajza Lenke egy elbeszé
lése alapján, Tempeföi, Világszép asszony Mar
cid, A négy király [operettek], Heten Théba el
len, A perzsák [Aischylos-forditások]). Az aka
démia írói érdemeit 1892. levelező-, 1909. tisz
teleti tagsággal, 1915. pedig publicistái műkö
dését a Bródy-jutalommal tüntette ki. Hírlapi
cikkeinek gyűjteményei 1915. A magyarságért
s 1920. Tiszavirág címmel jelentek meg. Tiszte
leti tagja a Petőfi-Társaságnak és a Soproni
Frankenburg-körnek is, és megalapítója, valamint
kezdettől fogva, 1891—1918-ig elnöke, azóta tisz
teletbeli elnöke az Otthon írói és hírlapírói kör
nek. 1920 okt. 23., 50 éves Kisfaludy-társasági
tagságának emlékére országos jelentőségű ünnep
lésben részesült. Szülőházát Acsádon 1923. díszes
emléktáblával jelölték meg. V. ö. Schmidt Fri
gyes, R. J. (1911).
2. R. (mendszenti Rákosy) Gyula, hírlapíró,
E. Jenő fia, szül. Budapesten 1881 júl. 2. Jogi ta
nulmányait Budapesten végezte s 1907. állam
tudományi doktori oklevelet nyert. Hosszabb időt
töltvén külföldi tanulmányúton, Genfben a Jour
nal de Genéve-be magyar vonatkozású cikkeket
írt. Elnöke volt Genfben a most is fennálló Hun
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gária nevű magyar egyesületnek. 1915 óta a
Budapesti Hírlap helyettes szerkesztője (közben
1917 januártól 1918 közepéig a lap felelős szer
kesztője is volt) s a lapba gazdaságpolitikai, tár
sadalmi cikkeket és kisebb szépirodalmi dolgoza
tokat ír.—Neje, szül. Gönczy Ilona festőmüvésznő,
szül. Budapesten 1886 dec. 7. Különösen a kép
másfestés terén tűnik ki. 1917. a kultuszminisz
ter megbízásából a történelmi arcképcsarnok ré
szére megfestette Rákosi Jenő arcképét. 1921. a
Balatoni kiállításon egy tájképével Veszprém
vármegye diját nyerte el.
3. R. Ida, írónő, R. 1. testvérhúga, 1. Gsepreghy Ferencné.
„ 4. R- Szidi, színésznő, R. 1. testvérhúga, szül.
Ötvösön 1852 máj. 28. Színi pályáját 1870. kezdte
a budapesti Nemzeti Színháznál. 1872-ben férj
hez ment Beöthy Zsolthoz s megvált a színház
tól. Férjétől elválva 1877. a Népszínházhoz, 1885.
újra a Nemzeti Színházhoz szerződött. A fiatal
hősnői szerepeket elhagyva, anya- és komikai
szerepeket játszik, melyekben sokoldalúságával
s jellemző komikai erejével tűnik ki. Nyilvános
sági joggal fölruházott sziniiskolája is van. 1909
óta a Nemzeti Színház örökös tagja. Főbb sze
repei : Bélise (Tudós nők), Trundusia (Aesopus),
Hercegnő (Flirt), Grófnő (Nagymama) stb.
5. R. Viktor, Író, R. 1. testvéröccse, szül.
Ukkon (Zala) 1860 szept. 20. Gyermekéveit a
székelyföldön töltötte, 1871. fölkerült Budapestre,
elvégezte a piaristáknál a gimnáziumot s már kis
diák korában barátaival, köztük Ambrus Zoltán
nal, irodalmi társaságot alakítva drámákat iroga
tott. Szépirodalmi dolgozataival már a gimnázium
ban föltűnvén, beiratkozott ugyan az egyetemre,
de csakhamar egészen az újságírásnak szentelte
magát, előbb a Nemzeti Hírlapnál, majd a Pesti
Hírlapnál dolgozott, a Budapesti Hírlap megala
pítása óta (1881) ennek belső munkatársa, köz
ben a Kakas Márton c. élclapot is szerkesztette.
Sokat utazott, jóformán az egész európai konti
nenst bejárta. 1901 óta a hajdúnánási kerületet
képviselte függetlenségi programmal, de erejének
javát az irodalomnak és a hirlapirásnak szentelte.
A Petőfi-Társaság 1892., a Kisfaludy-Társaság
1897. megválasztotta tagjának. Első szépirodalmi
dolgozatait Vasálarc álnév alatt írta, használta
a Puszpáng álnevet is, de legnépszerűbbé a
Sipulusz álnevet tette, mely a Budapesti Hírlap
révén országos hírűvé lett. E néven írta nagy
számú humoros rajzait és tárcáit, melyekben,
némileg Mark Twain hatása alatt, a modern élet
furcsaságait tükrözteti friss és vidám humorral,
sziporkázó ötletességgel, nevettető torzítással;
mai humoristáink közt a leggazdagabb leleményű és legeredetibb írónk. Érzelmes, mély ke
délyét egy pár regényben és komolyabb elbe
szélésben szólaltatta meg, melyek szinte egy
más, de nem kevésbbó értékes egyéniséget is
mertettek meg a közönséggel. E nemű müvei,
melyek nagyrészt több európai nyelvre le van
nak fordítva, önálló kötetekben is megjelentek,
ezek azonban nem foglalják magukban minden
írását, főként tárcáit nem: Verőfény (elbeszélé
sek, 1885); Bujtogatok (regény, 1886); Egy fa
lusi Hamlet (regény, 1887); Sipulusz tárcái
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(1888); Bejtett fészkek (elbeszélések); Téli rege
(történeti regény, 1892); Gyalu, Zuboly és tár
saik (elbeszélések és rajzok, 1894); Barnabás
rabsága (elbeszélések, 1896); Polgárháború (sza
tirikus regény az 1896-iki képviselőválasztás
harcaiból, 1897); Korhadt fákeresztek (elbeszé
lések a szabadságharc idejéből, R. legértékesebb
novellái, 1899); Elnémult harangok (R. legköltőibb regénye, 1903., melyet az Akadémia 1906.
aPéczely-díjjal tüntetett ki); Buzsáki királyság
(1911); Őszi termés(1911); Rejtettzúgok(1911);
Kis emberek világa (1911); Új fakeresztek (el
beszélések a világháborúból, 1917); Don Karaszkó (elbeszélések, 1917); Palozsnaky Tamás
(elbeszélések, 1918); Magyar Iliász (regény a
cseh megszállás idejéből, 1922); Amikor még
jókedvűek voltunk (elbeszélések, 1922). R. szíve
sen fordul a drámairodalom és az ifjúsági irodalomfeléis.Drámáitrendszerint mások társaságá
ban irja, s többnyire bohózatok vagy alkalmi
darabok, ilyen a 48—49-iki események ötvenedik
évfordulójára Beöthy Lászlóval írt, nagy sikert
aratott Aranylakodalom, a Guthi Somával írt
bohózatai, Napóleon öcsém, Tartalékos férj
(Vígszínház, 1900); A sasok (1901); a regényé
ből Malonyai Dezső közreműködésével drámává
alakított Elnémult harangok (1905), mely ma is
műsoron van, s az egyedüí írt Rákóczi fia (Víg
színház, 1906). Nagyobb sikert aratott ifjúsági
elbeszéléseivel és regényeivel: Hős fiuk (1899);
Egy tutaj története (1904); A császárok sírjai
(az orosz-japán háború a háttere, 1905); Kexholmi Mária (az orosz-török háború idejéből);
Utazás a holdba (regényes történetek, 1910);
A bécsi diákok (Í9ÍÍ); Bobby és Csiba (1912);
Oglán bég kincse (1912); KisbürgözdtölVaterlóig
(a napóleoni idők mozgalmai közt játszik, 1914).
Összegyűjtött művei a Révai Testvérek cég ki
adásában 1902-től 20 kötetben jelentek meg. V. ü.
Madarász Flóris, R. V. (Kath. Szemle 1909).
Rákosi, 1. Mátyás, kommunista, szül. 1892
márc. 9. Adán (Bács-Bodrog vm.). A budapesti
keleti akadémián, Hamburgban és Londonban
végezte tanulmányait. Kora ifjúságától fogva
résztvett a német és angol munkásmozgalmak
ban, Londonban megismerkedett az orosz kom
munisták későbbi vezéreivel is. A világháború
kezdetén hazajött s mint katona, orosz fogságba
jutott. Részt vett az orosz mozgalmakban, vissza
térte után pedig a magyarországi kommunista
párt munkájában. A proletárdiktatúra kitörése
kor a kereskedelemügyi népbiztos helyettese,
majd a szociális termelés népbiztosa lett. A dik
tatúra napjaiban ő volt a vörös őrség főparancs
noka. A bukás után Ausztriába menekült.
2. R. Nándor, festő, szül. Szegeden 1832 okt.
17., megh. Budapesten 1884 nov. 26. Kereskedő
nek indult, de a szabadságharc idején honvéd lett
s az elnyomatás idején, miután besorozták az
osztrák seregbe, a művészet iránt kezdett érdek
lődni. 1855-ben bejárta Európa jó részét s végül
Velencében telepedett le, ahol öt évig tanulta a
festést Blaasnál. 1866-ban Budapestre jött, ahol
sok arcképen kívül a koronázásra készülő mág
nások számára kosztümterveket rajzolt, Erkel
Brankovics György e. operája számára pedig jel
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mezeket. Néhány évi szegedi tartózkodás után
1876. ismét a fővárosba jött, többnyire oltár
képeket festett s 1879-től haláláig rajztanára
volt az áll. felsőbb leányiskolának. Megfestette
Horváth Mihályt az Akadémia díszterme, Trefortot a leányiskola számára. Tájképeket és tör
téneti kompozíciókat is festett, az utóbbiak közé
tartozik Hunyadi János szabadulása. Tőle való
Dunaiszky László arcképe is, amely közös római
időzésük alatt készült. V. ö. Művészet, 1908.
Rákosi díj, egyik főversenye annak az az
előtt Alagon, most Káposztásmegyeren rendezett
tavaszi versenysorozatnak, mellyel az Úrlovasok Szövetkezete meg szokta nyitni a sport
évadot. Évtizedek óta az esztendő legelső ver
senynapján szokták kiküzdeni mint gáthandicapot, melynek távolsága 2800 méter, dija pedig
jelenleg 60,000 korona. Először 1894. futották.
Rákos kahexia, hosszabb ideig rákban szen
vedő egyének általános erőhanyatlása, melynél
a bőr piszkos halványsárga színt vesz fel, a zsír
párna és izomzat tetemesen fogy, a belső szervek
sorvadnak s mely kimerülés folytán halálhoz ve
zet. A kahexia kifejlődése nem függ a rákos
góc nagyságától, hanem annak szétesésétől. In
nen van, hogy gyakran aránylag kis, teljesen el
szigetelt rákos gócok szétesés által kahexiához
vezetnek s utóbbit gyakran korábban észleljük,
mint magát a rákot. A bélrendszerben székelő
rákok, melyek a táplálkozást megnehezítik és a
gyorsan széteső s nagy vérzéssel járó rákok korán
vezetnek kahexiához.
Rákoskeresztúr, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vm. gödöllői j.-ban, (1920) 5688 magyar, tót
és német lakossal, a Podmaniczkyak szép kas
télyával. Van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és telefonállomása. Élénk összekötte
tésben van Budapesttel, melyet élelmi cikkekkel
lát el. A török uralom alatt az addig magyar
község elpusztult; a hódoltság után Nógrádból
való evang. tótok szállották meg a község alsó
részét a török-kút körül. A XVIII. sz.-ban néme
tek telepedtek be Württembergből.
Rákosliget, Rákoskeresztúrból 1907. kivált
község Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gödöllői j.-ban,
(1920) 2731 magyar és német lak.; vasúti meg
álló, posta- és táviróhivatal.
Rákos mezeje, a Rákos folyó pesti partján,
1286—1540 közt a legtöbb országgyűlés szín
helye. Az 1298. XXXIV. t.-c. kimondotta, hogy
a főpapoknak, főuraknak és nemeseknek minden
Szt. György napján itt kell egybegyűlniük. Az
1299. évi országgyűlést e törvény alapján már a
R.-én tartották, az ország új fővárosával, Budá
val szemben. Legtömegesebben eleintén a legkö
zelebb lakó kunok jelentek meg rajta, kiktől a
királyok legtöbb odaadást remélhettek. A király
a főpapokkal és főurakkal rendesen előzetes gyű
lést tartott Buda várában, hogy az együtt csak
bajosan tartható nagy tömeg elé kellően előké
szített javaslatokkal léphessen. Maga a nemesség
alkalmasint a Kerepesi-úttól jobbra és balra ta
nyázott ; téves azonban az a meglehetősen elter
jedt hit, mintha lóháton tanácskozott volna. A
tanácskozás a ferenc- vagy a domonkosrendiek
templomában tartott Veni sancte után rendesen
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egy külön e célra készített óriási sátorban, vagy és német lak.; vasúti állomás, posta-, táviró- és
pedig (mint pl. már 1308 nov. 27.) a domonkos telefonállomás. Leginkább Budapestről kiköltö
rendiek templomában folyt, kétségkívül tárt aj zött lakókból keletkezett s több külön telepből
tók mellett, hogy a kiszorult tömeg is hallhassa (Almásy Pál-, József főherceg-, Árpád-, Vidaa beszédeket s hogy szólásra a szabadban álldo telep stb.) áll.
gálók is jelentkezhessenek. Itt tartották rendsze
Rákosterebes (Bacova), kisk. Szatmár vme
rint a királyválasztó gyűléseket is, hogy azután gye erdődi j.-ban, (1910) 672 román ós magyar lak.
a koronázásra tömegesen vonuljanak Fehérvárra. (Tr. R.)
Egy-egy ilyen R.-i országgyűlésre, többnyire ló
Rákosvölgy (Bacice), kisk. Nyitra vmegye
háton, néha 80,000 ember is egybegyűlt. A ren nyitrazsámbokréti j.-ban, (1910) 550 szlovák lak.
geteg sátor, mely a nagy mező felé tárva-nyitva (Tr. Cs.-Szl.)
állt, lehetővé tette, hogy Magyarország törvény
Rakott munka, 1. Berakott munka.
hozása egyetlen egy kamarából álljon; de már
Rakott rím (toldott rím, pl. mint a — minta),
korábban divatba jött, hogy a főpapok és fő 1. Kínrím.
urak a nemesek táborától külön, Budán száll
Rakottyás (Eokytnik), kisk. Qömör és Kistak meg. Ez néha, pl. 1458. Mátyás választása Hont vmegye feledi j.-ban, (1910) 317 magyar lak.
kor, a tanácskozások megkezdését vagy folyta (Tr. Cs.-Szl.)
tását is gátolta, mivel, különösen a Duna zaj
Rakovac, adók. Szerem vmegye iregi j. ban,
lása idején, Buda és a R. közt a közlekedés (1910) 836 szerb lak.; meredek hegylejtőn fekszik
bajos volt. A XV. sz. végén a Kerepesi- és az régi szerb kolostora. Környékén jó bor terem.
Üllői-út mentén mind több ház épült s így a mai R. közelében szép vízesés van. (Tr. SzHSz..)
József-, sőt részben a Ferencváros területén is
Rakovecka Mlaka, adók. Belovár-Körös vm.
oly külváros keletkezett, melyben az országgyű körösi j.-ban, (1910) 680 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
lés alatt már a nemes urak is nagyobb kényel
Rakovica, adók. és pk. Modrus-Fiume vmegye
met találhattak, mint imént a szabad ég vagy a szluini j.-ban, (1910) 2731 horvát lak.; 1649-ben
sátrak alatt való táborozásban. Ezek a tábori Zrínyi Péter gróf a törökök fölött e helyen nagy
országgyűlések bizonyos tekintetben hadi szem győzelmet aratott. (Tr. SzHSz.)
lékre is alkalmat nyújtottak.
Rakovicza (Bacovifa), kisk. Temes vmegye
Geológiai viszonyok. AR.-nek geológiai vi buziásfürdői j.-ban, (1910) 1725 román lak. (Tr. R.)
Rakov Pótok, adók. Zágráb vmegye samobori
szonyai a felszínen előforduló pleisztocénkori kö
tött, részben pedig mozgó futóhomoktakaró és j.-ban, (1910) 804 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
egyes mély edményekben mocsaras képződmények
Rakovszky (kisjeszeni és rákói), 1. György,
előfordulása után ítélve, egyhangúnak tetszenek 1541. Turócz vm. alispánja, 1542. Révay Ferenc
ugyan, de már a kisebb mélységű feltárások is alnádor ítélőmestere, 1543. pedig tagja volt a
éppen az ellenkezőjét bizonyítják, amennyiben beszterczei törvénycikkek megerősítése végett a
altalajában a neogén összes emeletei kimutatha királyhoz küldött követségnek. 1552-ben és 1555.
tók, így a levantei kavicsok P.-Szt.-Lőrinczen, I. Ferdinánd király igen fontos ügyekben kö
pontusi agyag a kőbányai téglagyári gödrökben, vetül használta Izabella királynéhoz és a lengyel
szarmatakori lerakódások a kőbányai pincékben királyhoz. 1563-ban a király megerősítette csa
és a felső mediterrán (lajtamész) emelete Kőbá ládja régi nemességét és kibővítette a címert,
nyán a vasúti bevágásban, valamint az alsó medi melyet R. megyei címerül is használt. A beregi
terrán is Rákos-Szt.-Mihályon, Czinkotán és még Kászonban halt meg.
sok más ponton. Az altalaj rejtett vetődései szab
2. B. István, az állami számvevőszék elnöke,
ják meg a czinkotai Sóspatak és a pesti Rákos szül. Kocsóczon (Trencsén vm.) 1847 szept. 26.,
patak szokatlan DK—ÉNy.-i irányát; de fonto megh. Budapesten 1910 márc. 4. Jogi tanulmányai
sak ezek az emeletek különböző anyagú kőze végeztével vármegyei szolgálatba lépett, majd
teiknél fogva is, amennyiben építőipari célokra 1881. a trenesénmegyei szucsáni kerület ország
Budapesten értékesíthetők.
gyűlési képviselője lett, míg 1893. a legfőbb ál
Rákospalota, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun lamiszámvevőszék elnökévé nevezték ki. 1897-ben
vm. váczi j.-ban, Budapest közvetlen szomszéd titkos tanácsosi méltóságot kapott. Hosszú időn
ságában ; gyorsan fejlődő község, melynek 1869. át a magyarországi szabadkőmívesség nagymes
csak 3548,1890-ben 6264, 1920-ban 36,008 lakosa tere volt. Napilapokban és folyóiratokban számos
volt. Van magán főgimnáziuma és polgári isko cikke s tanulmánya jelent meg.
lája, az Istvántelken szép tisztviselőtelepe s
3. B. István, politikus, szül. Bécsben 1858 jún.
ugyanitt az Államvasutaknak hatalmas gépja 16. Katonai pályára ment, amelytől azonban
vító műhelye; olajgyára, villamos őrlőmalma betegsége miatt megvált. Ezután mint liptóstb. Kossuth Lajos mellszobra Barcza Lajostól niegyei birtokos az ottani ellenzéki mozgalmak
(1908); vasúti állomása, posta- és táviróhivatala ban szerepelt; 1895. részt vett a néppárt meg
és postatakarékpénztára. Budapesttel két villamos alapításában, 1896. a csornai kerület képviselővé
vasútvonal is összeköti. Határában van Káposz- választotta s azóta megszakítás nélkül ezt a ke
tásmegyer (1. o.), a főváros nagy vízműtelepével rületet képviselte néppárti programmal az or
s a Magyar Lovaregylet versenypályájával.
szággyűlésen. 1899-ben már mint a néppárt egyik
Rákospatak, kisk. Ugocsa vmegye tiszántúli vezére írta alá a paktumot Széli Kálmánnal,
1902. éles parlamenti harcot indított Hegedűs
j.-ban, (i9io) 360 rutén lak, (Tr. Cs.-Szl.)
Rákosszentmihály, nagyk. Pest-Pilis-Solt- Sándor ellen az Adria-szerződések miatt, mely
Kiskun vm. gödöllői j.-ban, (1920) 9459 magyar harc Hegedűs lemondására, Horánszky Nándor
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kereskedelmi miniszterré történt kinevezésére és
az Adria-szerződés lényeges megváltoztatására
vezetett. 1903-ban részt vett a nagy obstrukcióban s mint a vezérlő bizottság tagja fontos sze
repet vitt a koalícióban és a nemzeti küzdelem
ben. 1906— 1909-ig a képviselőház egyik alelnöke
volt s letörte a horvát obstrakciót. 1907-ben tit
kos tanácsos lett. Az 1910—15-iki országgyűlési
cikluson szintén az első sorokban harcolta munka
párti kormányok ellen. I. Ferenc József politikai
krízisek alkalmával több izben meghallgatta né
zetét, legutoljára 1916-ban, amidőn gr. Andrássy
Gyulával és gr. Apponyi Alberttel mint az ellen
zéki pártok bizalmi férfla szerepelt a király
előtt. A világháború kitörésekor bevonult és
1914—1918-ig részint az orosz, részint az olasz
fronton működött és kitüntetést kapott. 1918-ban,
mint a magyar kormány meghatalmazottja, a
déli hadsereg főparancsnokságánál működött.
Az összeomlás után visszavonult a politikai élet
től, de nyíltan királyhü meggyőződésének adott
kifejezést. A kommün alatt Zsófia leányával
együtt elfogták. 1920. Veszprémben nemzetgyű
lési képviselővé választották. A nemzetgyűlés
elnökévé választotta és mint ilyen Huszár Ká
roly akkori miniszterelnökkel és Pethes László
nemzetgyűlési jegyzővel együtt ő irta alá az
1920:1. t.-c. kihirdetési záradékát. Amidőn IV.
Károly király 1921 április havában Magyaror
szágra jött, mint bizalmasát magához hivatta.
1921 júl. nemzetgyűlési elnöki méltóságáról le
mondott. Ugyanezen év október havában a király
másodszori bejövetelekor azonnal hozzácsatla
kozott és végig kitartott a királynál, aki öt mi
niszterelnökévé nevezte ki. Az 1922. választá
sokon a szécsényi kerület nagy többséggel képvi
selőjévé választotta.
4. R- Iván, politikus, szül. Budapesten 1885
febr. 5. Tanulmányait Budapesten végezvén, 1907.
Turóczvármegye szolgálatába lépett, 1909. tb. fő
jegyző lett. 1910-ben orsz. képviselőnek válasz
tották. Tevékeny részt vett a Tisza-féle közigaz
gatási reform előmunkálataiban s a javaslat bi
zottsági előadója volt. A háború alatt miniszteri
biztos volt a kolera-megfigyelő intézménynél,
majd orsz. polgári biztos a Kárpátokban harcoló
német hadsereg mellett, azután mint honvéd
huszártiszt a harcvonalban küzdött. A forradalom
után több tanulmányt irt Magyarország földara
bolásának kérdéséről, ezek közül La minorité
magyaré dans la Hongrie füzetalakban is megjelerit. Ifjabb éveiben sűrűn irogatott budapesti
napilapokba. 1922 jún. 16. belügyminiszter lett.
5. R. Márton, két ízben, 1574. és 1592—95-ig
Turócz vmegye alispánja, később királyi kamarai
tanácsos. Latin verseket irt, azonkívül egy törté
neti műve maradt fenn: De partibus Reipublicae
et causis mutationum Regnorum imperiorumque
címmel, mely Miksa királynak ajánlva 1590. je
lent meg Bécsben.
6. R. Menyhért, Turócz vmegye jegyzője és
Árva vmegye alispánja. Ő szerkesztette 1707
jan. 31. Turócz körlevelét, melyben a szabad
ságharc vezetőit burkoltan önzéssel vádolta.
Ezért a frondeurködésért ő és Okolicsányi Kris
tóf, a békepárt két vezetője, az ónodi gyűlésen
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1707 június 6. halállal lakolt, Turóczot pedig
kitörölték a megyék sorából. A béke helyreál
lítása után a vármegye örök emlékül felvette a
maga pecsétjébe R. és Okolicsányi címereit.
7. R. Sámuel, 1848—49-iki honvédezredes, szül.
Gáván (Szabolcs vm.) 1802 jan. 13., megh. u. o.
1871 nov. 11. A szabolcsi 48. honvédzászlóalj
parancsnoka volt Aulich (II.) hadtestében s
részt vett a tápió-bicskei és isaszegi csatákban.
Különösen kitüntette magát a zsigárdi (1849
jún. 16.) és a kétnapos peredi (jún. 20—21.) csa
tákban, hol ő mentette meg a II. hadtestet a tel
jes megsemmisüléstől. Az 1849 júl. 2-iki komá
romi csatában visszafoglalta a monostori sánco
kat az osztrák vadászoktól. Ezért Görgey a csata
téren ezredessé nevezte ki. Vitézül harcolt még
a második komáromi csatában (júl. 11.). Ezután
a komáromi védőrségben maradt mint hadosz
tályparancsnok. Komárom kapitulációja után
visszavonult Nagy-Kálióba.
Rakow, város Radom volt orosz-lengyel kor
mányzóságban, kb. 2500 lak. Most Lengyelor
szághoz tartozik. A XVI. sz.-ban a szociniánusok
székhelye volt, akik itt 1605. kiadták kátéjokat
(R.-i vagy rakaui katekizmus). Gimnáziumuk is
volt itt, de 1643. kiűzték őket.
Rakpart (qtiai), a folyó- v. tengerpartokon
emelt kőgát, mely a partot a hullámcsapások
ellen védi és a hajók kikötését lehetővé teszi. A
közlekedés s főleg a csónakok kikötésének meg
könnyítésére a R. lépcsőkkel van ellátva. A ha
jók kikötésére a R. oldalfalain erős vasgyűrük,
a parton pedig vasból v. kőből készült kötőoszlo
pok vannak beerősítve. A R.-ok a vasúti közle
kedés lehetővé tétele céljából vasúti sínekkel és
az árúkezelés s raktározás gyors lebonyolíthatása érdekében fedett v. nyílt tárokkal (hangá
rokkal) vannak ellátva. Az árúknak a hajóról
közvetlenül a tárokba és viszont helyezése a
R.-okon elhelyezett álló- v. mozgó (síneken el
tolható) daruk segélyével történik. L. Kikötő.
Rákpestis, az édesvizeinkben élő rákoknak
veszedelmes és ragályos betegsége, mely legelő
ször az 1870-es évek végén Nyugat-Európában
(Franciaország, Belgium) ütötte fel fejét s az
1880-as években már Dél-Németország, Ausztria
és nálunk a Balaton rákjait megtizedelte úgy,
hogy helyenkint a rákok teljesen kipusztultak.
A betegség rövid lefolyású és a végtagok időn
kénti görcsös rángatódzásában s végül merev
görcsben nyilvánul. A betegség okozójának a leg
újabb időkig az 1898-ban Hofer által felfedezett
Bacillus pesiis Astaci-t tartották. Ezzel szem
ben Schikora Frigyes vizsgálatai szerint a R.
okozója a Saprolegniaceák családjába tartozó
gombafaj, melyet ő Aphanomyces astaci néven
irt le. E gombának vízben úszkáló zoospórái a
rákra kerülve kicsiráznak s hypha-fonalai ke
resztül-kasul járják és szétroncsolják a rák szö
veteit. A fertőzés után rendesen 14 napra jelent
keznek a betegség tünetei. A betegség, mely kü
lönösen a lélegző szerveket támadja meg, feltét
lenül halálos.
Rákpusztító alkabukó (állat), 1. Alka-félékRaks, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
(i9io) 1023 német lak. (Tr. A.)
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Ráksa (Ráksa), kisk. Szatmár vm. avasi j.-ban,
(1910) 1604 román lak. (Tr. R.)
Raksi, az Arasz folyó georgiai neve.
Ráksi, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, (1920)
754 magyar lak.
Rakssányi(Vafoai), 1. Dezső, festő, szül. Buda
pesten 1879. A rajztanári oklevél megszerzése
után Székely Bertalan, majd Benczúr Gyula mes
teriskolájának volt tagja. Miután megnyerte a
Műcsarnok Nadányi-dtját, több falképet festett,
így 1908. lünetteket Alpár építész villájában,
1910—1914-ig a József-Műegyetem ifjúsági nagy
olvasótermének falképét, Borsodmegye székházá
nak mennyezetképeit, a budapesti II. telefonköz
pont egyik kapcsolótermének falképeit, 1914—
15-ig a székesfehérvári felsővárosi plébániatem
plom menyezetképeit. Kisebb dekoratív képeket
festett a Képzőművészeti Főiskola könyvtára, a
Mezőgazdasági Múzeum, egy fővárosi kávéház
stb. számára. Rajzolt tankönyvek számára illusz
trációkat s iskolai szemléltető faliképeket. 1912—
1921-ig a Képzőművészeti Főiskolán a figurális
rajzot és festést tanította.
2. R. Imre, 1848—49-i honvédezredes, szül.
Orosházán 1818., valószínűleg a temesvári csa
tában esett el 1849 aug. 9. Megindította Bécs
ben a Szövétnek c. első magyar katonai szakla
pot. Az 1848—49-iki szabadságharcban tevékeny
részt vett mint tüzérségi felügyelő, késóbb hon
véd alezredes. Mint Kossuthnak rokona és föltót
len híve, annak megbízott harctéri kiküldötte és
katonai informátoraként szerepelt.
Raksúly, az a súlyhatár, ameddig a vasúti ko
csikat megterhelni szabad. A R. minden vasúti
kocsi oldalára fel van jegyezve. A vasúti kocsi
oldalán feljegyzett R.-t 5%-kal szabad túllépni.
Bz a terhelési határ. Ezt a határt meghaladó
súlyt túlsúlynak nevezik. Túlsúlynak nem sza
bad előfordulni, mert ezért a feladó büntetést
(fuvardijpótlékot) tartozik fizetni, ami a túlsúly
után esedékes fuvardíj hatszorosa.
Rakszelvény, 1. Rakodási ür.
Rákszem (lapides cancrorum), a folyami rák
gyomrában található zsemlyeforma, 4—10 mm.
átmérőjű mésztestek. Régebben gyomorégés ellen
gyógyszerül használták. A nép a szembe esett
idegen testek eltávolítására használja, a szem
héj alá tolván, ami súlyos szembajok okozója le
het. Fogporokhoz is használják.
Rakszöllő, Erdélyben hóvíz, a Balaton mellékén
világos néven ismert igen bőtermő eredeti ma
gyar szőllőfajta, fürtje nagy, bogyói is nagyok,
vékony héjuak és levesek. Az országban min
denütt el van terjedve, kivált ott, ahol nem a
bor minőségére, hanem mennyiségére fektetik a
súlyt.
Raktár, árútár, tárház (franc, magasin), azok
a külön e célra épült és kellőképen felszerelt épü
letek, amelyek árúk beraktározására (tárolás),
vagyis rövidebb vagy hosszabb ideig való meg
őrzésére szolgálnak. Rendeltetésük szerint más
más a berendezésük, de még építkezési módjuk
is. Azok, amelyekben csak rövid ideig feküsznek
az árúk, tehát a vasút, a hajóstársaságok vagy
szállítócégek raktárai, rendesen alacsony épüle
tek, melyek szintje az árúk könnyebb szállítása
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érdekében a vasúti kocsik, hajóhidak vagy szál
lítókocsik magasságával egyenlő; állandó jel
legű, az árúk tartós megőrzését szolgáló R.-ak
rendesen több emeletre terjedő épületek, melyek
ben az árúk megőrzésére és szállítására kellő
eszközök (daruk, szívócsövek, mozgó felvonók,
szellőztetők stb.) állanak rendelkezésre. Vasúti ós
hajóállomások mellett ú. n. szabad R.-ak is van
nak, természetesen csupán oly árúk számára,
melyek az időjárás viszontagságaival szemben
kellő ellenállásra képesek.
Raktári vámpótlék, 1. Surtaxe.
Raktárjegy, az az írásbeli nyilatkozat, ame
lyet a raktározó ad a beraktározó félnek az árú
tulajdonjogának igazolására. A R. hátirattal (for
gatmánnyal) másra átruházható s a raktározó az
árút csak a forgatmányok láncolata által iga
zolt tulajdonosnak adhatja ki. A R. az árúra
adott előleg kézizálogakép is felhasználható. L.
még Közraktárak, Közraktári jegy, Raktározó
üzlet.
Raktározó szövetek (nOv.). Mindazon sejtek
összessége, melyek az anyagcseréhez később fel
használandó anyagokat (keményítő, zsír, fehér
jék, víz stb.) a növényi testben összegyűjtik. Ilyen
szövetek lehetnek a növény legkülönbözőbb ré
szeiben.
Raktározó üzlet, az árúknak hivatásszerű
átvétele raktárra megőrzés céljából. Mivel a rak
tározó saját raktárában és saját költségén tart
idegen árúkat, jogviszonya a beraktározó félhez
ugyanolyan, mint a bizományosé a megbízó
hoz. Vagyis a nála raktáron levő árúk karban
tartásáért (kivéve a természetes kopást v. rom
lást) felelős, azt egészben vagy részben bármi
kor köteles a beraktározónak kiadni, akitől leg
többször a raktározás időtartamához viszonyított
raktárdijat kap, ezenkívül a beraktározó megté
ríti az árú raktározásával kapcsolatosan felme
rült különkiadásokat. Az előlegezett költségek és
a raktárdíj erejéig a raktározónak zálogjoga
van a nála raktározott árúkra. Ha a raktározó
a nála raktározott árúról raktárjegyet (rakjegy)
adott, akkor az árú csakis ennek visszaszolgálta
tása ellenében adható ki. L. még Közraktárak.
Raku-jaki, japáni fa'ience-nak a neve, melyet
Kiotóban gyártanak a XVI. sz. óta.
Rakva, heraldikai kifejezés az oly címeralakra,
amelyre egy vagy több másféle címeralak van
téve, így pl. pólya, rajta csillagokkal.
Rákvarsa, 1. Rácsa.
Rákvers, 1. Palindrom.
Rákvész a. m. rákpestis (1. o.).
Rákvidra (állat), az európai nyérc (Putorius
lutreolah.) népies neve. Egyéb nevei: vidranyest,
vidramenyét és kövi kutya.
Rálapolás. az ácsmunkában a gerendák meg
hosszabbításánál és keresztezéseinél előforduló
kötés, midőn a vízszintes síkban fekvő gerendá
kat félerősségükben kivágjuk és egymásba il
lesztjük. Aszerint, amint az érintkező és egymá
son fekvő lapok egyenesek, fecskefarkalakúak
v. horgoltak, van egyszerű R., fecskefarkalakú
R., rovásos R. stb.
Raleigh (ejtsd: rali), North Carolina északame
rikai állam fővárosa, (1920) 27,076 lak., felerészben
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színesbőrűek. Baptista egyetem a színesbőrűek
R a l l i e m e n t (franc, ejtsd: ralímaű) a. m. újra
részére; vaskohászat, gyapotkereskedelem.
egyesítés, különösen a csata alatt szétszórt csa
Raleigh (ejtsd: rali), 1. Walter, sir, angol ten patok összeszedése. L. még Sorákozás.
gerész és felfedező, szül. Hayesben (Devonshire)
R a l l i é s (franc, ejtsd: ralié) a. m. újra egye
1552., megh. 1618 okt. 29. Előbb a hugenották sültek ; a 80-as évek elején alakult francia politi
soraiban harcolt, majd 1579. felfedező úton járt kai párt neve. Tagjai azok a monarchista (jobb
Észak-Amerika partjain. Az ir lázadás (1580—82) párti) képviselők, akik elveik fentartása mellett a
leverésében annyira kitűnt, hogy Erzsébet ki köztársasággal kibékültek.
rálynő kegyeibe jutott s altengernagy, CornwalRallisz, Demetriosz, 1. Ralli.
lis kormányzója s a királyi testőrség kapitánya
ItaUus (állat), 1. Guvatfélék.
lett. 1584-ben engedelmet kapott újabb felfedező
Rálovaglás, helyesebben nekilovaglás (1. o.).
vállalatra s ekkor alapította Észak-Amerika
Ralstonit (ásv.), színtelen v. sárgásfehér okta
partjain az első angol gyarmatot,melyet a királynő éderek ; összetétele a kriolitra emlékeztet:
tiszteletére Virginiának nevezett el. 1588-ban
(Na,, Mg) F 3 . 3A1 (F, OH)a + 2H,0.
saját hajóival harcolt a spanyol armada ellen. A grönlandi kriolittelepen fordul elő.
Ezután több expedíciót vezetett az amerikai spa
R a m . , tudományos állatneveknél Rambur
nyol gyarmatok ellen s 1596. résztvett Gadiz Jean Pierre entomológus nevének rövidítése.
megtámadásában. 1600-ban Jersey-aziget kor
Ráma (Ramót, a. m. magaslat), 3 palesztinai
mányzója lett. I. Jakab trónralépése után 1603. városnak neve, még pedig: 1. Benjámin törzsének
elfogták azon hamis vád alapján, hogy Stuart területén; Juda országának végvára Izrael felé,
Arabella érdekében összeesküvést szőtt a király alighanem egyazon hely Ramataim Cóflmmal,
ellen. Halálra Ítélték, de az Ítéletet nem hajtot ahol Sámuel született, élt és meghalt (mostUrták végre s 1603—16. a Towerben volt fogva. Ram). — 2. Naftali törzsének területén, SzafetFogságát megosztotta vele neje s itt írta History től nyugatra, ez idő szerint Ráme. — 3. Aser tör
of the world c. munkáját, melyet kortársai nagyra zsének területén, Pirustól délkeletre, most Ráme.
becsültek. Fogságából kiszabadulva, 1617. új
Ráma vagy Szt. Száva hercegsége, eredetileg
expedíciót vezetett Guayanába. Emberei itt a szerb zsupánság a Narentába ömlő R. partjain.
király határozott parancsa ellenére egy spanyol A magyarok 1138. elfoglalván, Boszniához csa
várost felégettek. Ezért hazatérése után a spanyol tolták, s 1139-től fogva Boszniának egész behó
követ kívánságára letartóztatták s a király végre dolt részét R.-nak nevezték. II. Béla újból fölvette
hajtatta rajta az 1603. kimondott halálos ítéletet. R. királyának címét, melyet Kálmán király 1103
Összes munkái: Complete works 1857. jelentek június 15-én egyszer már használt. Azóta kirá
meg 8 kötetben. Számos életrajza közül említen lyaink mindig viselték ezt a címet. 1896 június
dők : StebUng (1899, új kiad.), Greighton (1882, 8-án is ott lobogott R. címeres zászlaja a magyar
2. kiad.), Taylor (1902) és Ródd (1904, 2. kiad.) király előtt rendezett hódoló felvonulásban, mi
művei.
Szerbiában magyarellenes tüntetésekre adott al
2. E-, Walter, angol irodalomtörténetlró, 1890— kalmat; holott Mátyás király krónikása, Thu1904-ig a glasgowi, 1904 óta az oxfordi egyetem róczy is megjegyezte, hogy a magyarok Boszniát
tanára. Kiváló érdemeiért 1911. bárói rangra értik R. alatt, s már az 1271. évi békeszerződés
emelték. Főművei: The English Növel (1894); is világosan megkülönbözteti R.-t Szerbiától;
Róbert Louis Stevenson (1895); Style (1897); viszont 1244. IV. Béla még külön szól a boszniai
Milton (1900); Wordsworth (1903); The English és a rámaföldi patarénusokról. R. címerében egy
Voyagers of the Sixteenth Century (1904); Shakes páncélos kar vörös mezőben fehér kardot fog;
peare (English Menof Letters Series, London 1907, a címert korona ékesíti. Területén feküdtek a sói
magyarra ford. dr. Gzeke Marianne, Budapest és az ozorai magyar bánságok. L. még Bosznia.
1909); Johnson (1910).
Ráma, Visnu isten hetedik megtestesülése,
kinek tettei a Rámájana (1. o.) hősköltemény tár
Ralik-szigetek, 1. Marshall-szigetek.
Rallentando(ol.), zenei műszó, a m. lassítva, gyát alkotják.
Ramács, bunkós végű eszköz különböző ren
késlekedve, rövidítése: rali.
Ralli (Rallisz, Rhallisz), Demetriosz, görög deltetéssel; így pl. gőzgépnél és szivattyúnál
államférfiú, szül. 1844., megh. Athénben 1921 dugattyút jelent; a kesztyűk szétfeszítésére hasz
aug. 20. Ügyvéd volt Athénben s a képviselőház nált eszközt is így nevezik.
ban csakhamar vezéri szerephez jutott. TrikuRamadán, 1. Ramazán.
pisz és Szoüropulosz kormányaiban igazságügy
R a m a d o (állat), a tengeri pérhal (Mugil caminiszter volt. Mikor a szerencsétlen török pito Cuv.) olasz népies neve.
háború első vereségei után Delyannis miniszter
R á m á d o n (franc, ejtsd: —dú, a juhnyájat je
elnök lemondott, 1897-től 1909-ig négyszer volt lentő ramade szótól; nálunk romadurnak is
miniszterelnök. Az 1910-iki rendkívüli nemzet mondják), téglaalakú, zsíros puhasajt, mely sztagyűlési választás előtt szövetkezett Theotokisszal niolba csomagolva kerül forgalomba. Eredetileg
a «régi pártoks uralmának fentartására, de a a francia Pirenéi-hegyekben juhtejből készült.
krétai Venizelosz pártja győzött s R. kénytelen Híres az allgaui R., de Magyarországon is jó R.volt ennek átengedni helyét. 1915. megint minisz sajtot készítenek.
ter lett és felváltva több tárcát vállalt. Venizelosz
Rámájana, az indek második nagy eposza, me
bukása után 1920. rövid ideig ismét a kormány lyet a hagyomány Valmiki nevű költőnek tulaj
élén állt, 1921. pedig közgazdasági miniszter lett. donít. R. tehát a Mahábháratával ellenkezőleg
Rallidae (állat), 1. Guvatfélék.
nem nép-, hanem müéposz (kávja), a többi műépo-
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ezok közt a leghíresebb költemény (adikávja).
Szerzőjéről, Valmikiról nincs semmi megbízható
adatunk. Terjedelmére nézve jóval kisebb a Mahábháratánál, mert 7 könyvben csak 24,000 ket
tősverset foglal magában. Tárgya Ráma király
finak, Dasarátha ajodhjai (ma Oude) fejedelem
fiának kalandjai. A R. korát illetőleg igen elté
rők a vélemények. Jacobi a buddhizmust jóval
megelőző korba teszi a müéposz legrégibb részé
nek keletkeztet. Mások a Kr. u. IV—V. sz.-t tart
ják a mű megírása időpontjának. Annyi bizonyos,
hogy sok betoldáson és átdolgozáson mehetett át.
Első teljes európai kiadása Gorresiótól szépprózai
fordításban: Rámáyana, poéma di Valmiki testo
sanscrito traduz. ital. (Paris 1843—58, 10 köt.)
V. ö. Weber, Das Ramayana (Berlin 1870);
JSaumgartner, Das Ramayana u. die Rama-Literatur der Inder (Freiburg 1894).
Ramann, Lina, német zenei írónő, szül. Mainstockheimban (Kitzingen mellett), 1833 jan. 24.,
megh. Münchenben 1912 ínárc. 30.1864-ben Volkmann Idával Nürnbergben megalapították a Ra
mann-Volkmann-f éle zeneiskolát, amelyet 1890-ig
vezettek. R. sokat írt. Legnevezetesebb müve
Liszt életrajza(1880—94,2 köt., 3 r.,a legterjedel
mesebb Liszt-életrajz). Kiemeljük még: Franz
Liszt's Oratórium «Christus» (1874); Pranz Liszt
als Psalmensanger (1886).
Rámáshüvely (nsv.), 1. Hüvely termés.
Ramasz v. rönkő, az a fatuskó, melyet a vas
tag szálfák hosszaságokra való felfürészelése ré
vén nyerünk. A R. hossza rendesen a kereske
delmi deszkaárú hosszúságával azonos. — B.-fok,
falépcsőknek első, a padozaton fekvő, rendesen
erős tölgyfából ácsolt foka.
Ramazán (Bamadán), a mohammedánokholdévében a kilencedik hónap, melynek nappaljait,
hajnalhasadtától estig, a mohammedánok bőjtöléssel, evéstől, ivástól, dohányzástól és egyéb
anyagi élvezetektől tartózkodva töltik el. Este
iftár-t (1. o.) tartanak. A R. éjjelei alkalmával
egy különös imát is tartanak, melynek Szalátcd-tarávih a neve. A következő Savval hó első
három napján ülik a kis bairam (1. o.) ünnepét.
Rámbam, 1. Maimonides.
Rambaud (ejtsd: raffibó), Alfréd Nicolas, fran
cia történetíró, szül. Besanconban 1842 júl. 2-,
megh. Parisban 1905 nov. 10.1888-ban a párisi
egyetem tanára lett. 1896 áprilistól 1898 júniusig
Méline kormányában közoktatásügyi miniszter
volt. Müvei: L'empire grec au X. sióele, Constantin Porphyrogénéte (Paris 1870); La domination
francaise en Allemagne 1792—1811 (1873—74,
2 köt.); Francais et Russes. Moscou et Sévastopol (1892, 5. kiad.); Histoire de la Russie (1900,
5. kiad., magyarra fordította Lauko Albert:
Oroszország története eredetétől kezdve 1884-ig,
Budapest 1890, 2 köt.); Histoire de la civilisation
francaise (1885—87, 2 köt. 1789-ig); Histoire de
la civilisation contemporaine en Francé (1901,6.
kiad.); La Francé coloniale (1893, 6. kiad.); His
toire de la Révolution francaise (1904, 5. kiad);
L'anneau de César (regény, 1897, 2 köt., 2. kiad.):
Jules Perry (1893). Lamsse-sz&l együtt adta ki:
Histoire générale du IV. siécle jusqu' a nos jours
(Paris 1893—1901, 12 köt).
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Ramberg, 1. Artúr, báró, német festő, B. 2.
unokaöccse, szül. Bécsben 1819 szept. 4., megh.
Münchenben 1875 febr. 5. Nagybátyjának volt
tanítványa, Magyarországon is járt, azután Drez
dában Hübnernél tanult és itt festette többek
közt ily eimü képét: I. Henrik német császár
csatája a magyarokkal. 1860 óta a weimari mű
vészeti iskolának, 1866 óta a müncheni akadé
miának volt tanára. Genre-képeken, Goethe Her
mán u. Dorothea-jához, Voss Louise-jához készí
tett illusztrációkon kívül a II. Frigyes császár
palermói udvarát ábrázoló képet (München, Maximilianeum) festette.
2. B., Johann Heinrich, német festő, szül.
Hannoverban 1763 júl. 22., megh. u. o. 1840
júl. 6. Londonban Reynoldsnak volt tanítványa,
Hannoverban éltFestményeinél jelentékenyebbek
Goethe Reineke Fuchs-jához, az Eulenspiegelhez, Wieland müveihez készített illusztrációi.
Rambert (ejtsd: ranber), Etcgéne, svájci francia
író, szül. Montreuxben 1830 ápr. 6., megh. Lausanneban 1886 nov. 21. Müvei: Madame de Stael
(1857); Comeille, Racine, Moliére (1862); Mes
Alpes suisses (1865—74, 5 köt.); A. Vinet (1875,
3. kiad. 1880); Écrivains suisses (1874); Poésies
(1874, 2. kiad. 1887); Derniéres poésies (1887);
Études littéraires (1890, 3 köt.).
Ramboldini (így is: Bambáidoni), Vittorio
(közönségesen: Vittorino da Féltre), olasz hu
manista, szül. 1378., megh. 1446 febr. 2. Mantovában élt, a Gonzaga őrgrófok udvarában. Ő a
pedagógiai tudomány megalapítója. V. ö. Bosmini, Idea dell'ottimo precettore nella vita e
disciplina di Vitt. da Féltre (Bassano 1801).
Rambouillet (ejtsd: ranbajé), székhelye R. járás
nak Seine-et-Oise francia départementban, (1911)
6484 lak., élénk ipar és kereskedelem; világhírű
merinójuhászat és juhásziskola. Óriási gót torony
nyal ellátott kastélyában halt meg I. Ferenc és
ott mondott le trónjáról X. Károly; a kastély
katonai nevelőintézet, mögötte van a R.-erdő,
Paris környékén egyike a legszebbeknek.
Rambouillet (ejtsd: ranbujé) marquise, szül.
Gatherine de Vivonne (1588—1665) és leánya,
Julié d'Anyennes (1607—1671) a XVII. sz. első
felében párisi szalonjukat az irodalmi élet köz
pontjává tették, ahol olasz és spanyol hatás
alatt megindult a francia nyelv kipallérozódása,
melyet a précieuseök (1. 0.) csakhamar szertelen
túlzásba vittek.
Rambouillet-juh, a merinójuhnak Francia
országban előállított fésüsgyapjas fajtája, mely
R. kincstári uradalomtól kapta nevét. L. Juh.
Rambour-alma vagy fontos alma 1. Almafa.
Rambov, város, 1. Oramenbaum.
Ramdaszpur, város, 1. Amritszár.
Ramé (Kinafü), 1. Bamie.
Rameau (ejtsd: mm6),l.JeanPhilippe,francia
zeneszerző, szül. Dijónban 1683 szept. 25., megh.
Parisban 1764 szept 12. Clermontban volt orgo
nista ; 1706. Parisba költözött. 1722-ben jelent
meg korszakalkotó műve, a Traité de l'harmonie.
1733. került színre első operája, a Hippolyte et
Aricie, amely nagy vihart vert. Lassankint azon
ban sikerült meghódítania az egész közönséget és
XV. Lajos a compositeur de eabinet állást kreálta
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számára. R. n<igy zenei reformátor volt; ő a francia Kami (Kinafü), 1. Ramie.
nemzeti opera megteremtője. Vele kezdődik az
Ramie (Kinafü), az Urticacea családhoz tar
összhangzattan tudománya. A zongora történeté tozó Boehmeria nivea rostszála. A növény gyö
ben új fejezetet jelöl neve. Legfontosabb alkotásai: kere 1-5—2'5 méter hosszú szárakat hajt, amelye
I. Operák: Les Indes galantes (1735); Castor et ket levágás után kissé szárítanak, ezután a fás
Pollux (1737); Dardanus (1739); Lesfetes de Po- részektől lenyúzással avagy töréssel és tilolással
lymnie (1745); Les fétes de l'Hymen et de 1'Amour mentesítik. Ilyen állapotban a rostnyaláb igen
(1747);Za'ís(r748); Acantheet Céphise (1751); sok pentózt (gummiszerü anyagot) tartalmaz,
Daphnéet Églé (1753); Anacreon (1757); Les ezek tehát kioldandók, még pedig szappanleben'
surprisesde l'Amour(1759); Les Sybarites (1760). avagy gyönge lúgos fürdőkben való főzéssel v.
II. Kántáték, motetták. III. Zongoradarabok: mesterséges áztatással (1. Áztatás). Ebben az
Premier livre de pióce de clavecin (1706); Pióees állapotban a ramie már selymes fényű, a lennel
de clavecin avec une méthode pour la mécanique versenyző szilárdságú. Elemi sejtjei 200 mm.
des doigts; P. d. c. avec une table pour les agré- hosszúságúak s tiszta cellulózból állanak. Fonás
ments (1731). R. zongoraműveit Riemann Hugó előtt a ramierostokat recézett hengerek között
is kiadta (Lipcse). R. összes zeneműveinek gyűj járatják, ekkor puhul és rostnyalábjai rostszá
teményes kiadását Durand & Fils cég adta ki lakra bomlanak; ezután hengeres kártolón kár
Saint Saéns és Ch. Malherbe szerkesztésében. IV. tolják, az erről lekerülő szalagot fésülik s nyújt
Elméleti müvek: Traité d'barmonie réduite á ses ják, vagyis fésült fonallá feldolgozzák, a kócból
principes naturels (1722); Nouveau systéme de pedig kártolt fonalat készítenek (1. Fonás). Fes
musiqne théorique (1726); Démonstration du prin- tése a pamut festéséhez hasonlóan történik, több
cipe de l'harmonie (1750). V. ö. Chabanon, Eloge nyire bázikus festőanyagokkal. L. még Rost
deP.Ph. R. (176 i); Nisard, S. Ph. R. (1867); növények.
Ecorchevüle, De Lulli a R. (1896); Lalmj, R.
Ramillies (ejtsd: ramiji, v. R.-Offu), faluBra(1908); Quittard, S. Ph. R. (1902); L. de la bant belga tartományban, a Jodoigne mellett,
Laurencie, R. (1908).
(i9ii) 742 lak. Ismeretes azon győzelemről, amelyet
2. R.,Jean,valódi nevén Laurent Labaigt,tmn- 1706 máj. 23. Marlborough hercege itt a Villeroi
eia költő és regényíró, szül. Gaasban(Landes) 1859 vezérlete alatt álló franciákon kivívott.
febr. 19. Gyöngéd verseivel és naturalista irányuk
Ramisszeram, sziget, 1. Rameszvaram.
mellett is költői regényeivel nagy népszerűségre
Ramisták, Ramus Péter (1. o.) hivei.
tett szert. Főbb művei: Poémes fantasques (1882);
Ramleh (Er-Ramleh), város Palesztinában,
La Vie et la Mórt (versek, 1886); La chanson des mintegy 5000 lak., pamutfonal- s szappankeres
étoiles (1888); Possédée d'amour (regény, 1889); kedéssel ;Dzsamat-el-Kebir nevű mecsettel; Jó
La rose de Grenade (1894); Ame fleurie (1896); Fülöp által 1420. alapított latin kolostorral.
Plus que l'amour (1898); Le dernier bateau (1900);
Ramler, Kari Wilhelm, német költő, szül.
Les chevaliers de l'au-delá (1904) stb. Magyar nyel Kolbergben 1725 febr. 25., megh. Berlinben 1798
ven megjelent: A granadai rózsa (Budapest (1898, ápr. 11. Berlinben 1748 óta a filozófia s esztétika
1904,1920); Több mint szerelem (u. 0.1899); Nina tanára, 1786—96-ig pedig a nemzeti színház igaz
kisasszony (ford. Nyiri Klára, u. o. 1899); A kis gatója volt. Műveit (Poetische Werke) Göckingk
boszorka(Egyetértés 1900); Az Aranyhegy (Egyet adta ki (1800-1801,2 köt., újra 1825). Eletét meg
értés 1901-1902).
írta Heinsius (1798), ifjúságát tárgyalja SchüddeRamée, 1. Louisa de la, angol regényírónő, 1. kopf (1886), ki levelezését is sajtó alá rendezte
(Briefwechsel zwischen Gleim u. R. 1906) V. ö.
Ouida.
A. Pick, Über R.'s Odentheorie (1887).
2. R., Pierre de la, 1. Ramus.
Ramljane, adók. Lika-Krbava vm. otocsáni
Ramelslohi tyúk, északnémetországi jeles
haszonfajta, melynek első költésű csibéi kará j.-ban, (i9io) 1096 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Rammelsberg, Kari Friedrich, német kémi
csony és újév táján hamburgi csibék néven jut
kus, szül. Berlinben 1813 ápr. 1., megh. Grossnak a kereskedésbe.
Ramenghi, Bartolommeo, olasz festő, 1. Bag- liehterfeldeben 1899 dec. 28.1846-90-ig a kémia
tanára Berlinben. Főként amineralógiaikémiával
nacavallo.
Ramesseum, II. Ramses egyiptomi királytól foglalkozott. Főbb művei: Handbuch der MineralAmmon isten tiszteletére Téba város területén chemie (2. kiad. 1876); Leitfaden für die qualitaa Nilus balpartján alapított templom, mely rom tive (1885) und quantitative chemische Analyse
jaiban is rendkívül érdekes és tanulságos. A (1886); Lehrbuch der chemischen Metallurgie
templom egyik keleti falán két domborművű áb (1865); Handbuch der krystallographisch-physirázolás látható. Nagyjelentőségű a R. pronaosá- kalischen Chemie (1881—82).
nak asztronómiai plafondképe is.
Rammelsbergit, arzénnikkel v. fehér nikkelRamesszidák, 1. Ramses.
kovand (&SY.), nikkelarzenid, NiAsa, tehát a kloanRameszvaram (Ramisszeram), sziget a Ben- tittal azonos összetételű, de rombosan kristályo
gáli-öbölben. A 18 km. bosszú és 8—9 km. széles, sodik ; rendesen vaskosan vagy hintve és suga
alacsony szigetnek középső részében van a Coil ras rostos halmazokban található. Fémes fényű,
nevű nagy búcsújáró templom, amelyet a hagyo ónfehér, friss törési lapján vöröses. Lelőhelye
mány szerint Ráma épített. A sziget lakóinak Schneeberg és Reichelsdorf.
Bzáma 20,000, fővárosa Pambam, 5000 lak.; R.
Ramming (von Riedkirchen), Wilhelm, báró,
város a K.-i parton 7000 lakost számlál.
cs. és kir. táborszernagy, szül. Nemoschitzban
Ramex (lat.) a. m. ág; ramificatio, elágazás. (Csehország) 1815.,megh. Karlsbadban 1876 júl. 1.
Jfemt .Vhf!/ LcxikwJX. XVI. köt.
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Mint alezredes Haynau vezérkari főnöke volt az
1849-iki nyári hadjáratban Magyarország ellen.
1859 ben a III. hadtest vezérkarának, később Hess
táborszernagy hadműveleti irodájának főnöke
lett. Az 1866-iki porosz háborúban, mint a IV.
hadtest parancsnoka, Nachod mellett (jún. 27.)
vereséget szenvedett a porosz trónörököstől s
meggyengült hadtestével a tartalékot alkotta a
königgratzi csatában. Ezután táborszernagyi
ranggal vonult nyugalomba s az osztrák urakházának tagjává nevezték ki. Müvei: Der Peldzug inUngarn und Siebenbürgen im Sommer 1849,
mit Planen (Pest 1850). Az 1849-iki nyári hadjárat
nakelsőrangú forrása. R. azt fejtegeti e müvében,
hogy az osztrákok orosz segítség nélkül is le tud
ták volna verni a szabadságharcot. Orosz megbí
zásból erre Neidhardt ezredes válaszolt: Bericht
über die Kriegsoperationen der russischen Truppén
(Berlin 1851). Erre viszont R. felelt: Ein österreichi8cher Commentar zu d. russischen Darstellung
des ungarischen Revolutionskrieges (Pest 1851).
K a i i i n e s , 1. Tribus.
RAmnicu-Sarat, város, 1. Rimnicu-S&rat.
Rámnicu-Valcea, város, 1. Rimnicu-Valcea.
Ramnóz, rhamnóza, izodulcit, C 6 H la 0 6 vagy
CH0(CH0H)4.CHs.Ha0 összetételű melhylpentóz.
Glikozidák hidrolízises bomlásának terméke.
Édes,utóbb keserű ízü,monoklinkristályok.Op.946.
Víz, forró szesz bőségesen oldja. Optikailag aktiv
cukor. A R.-phenylhydrazon CjH^O^.NjH.CgHj
színtelen, a É.phenylosazon CjHtoOoíNjH.CgHj)^
sárga kristálykák.
Ramocsa, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
(1920) 149 magyar lak.
Ramocsaháza, kisk. Szabolcs vm. nyirbaktai
j.-ban, (1920) 1283 magyar lak.
Ramocsay Midre (ramocsaházi), szül. 1641.,
megh. 1746 júl. 9.1686.nagy szerepe volt Budavár
visszavívásában. Szept. 2. mint alhadnagy a fe
hérvári kapu ellen intézett rohamot. Fel is ju
tott a vár falára és kitűzte a magyar zászlót,
sőt a Szt.-György-térig nyomult, de itt övéitől el
vágatván, a törökök kezébe esett, akik felakasz
tották egy szederfára. A fa ága azonban a test
súlya alatt úgy meghajlott, hogy R. lábai a föl
det érintették. Midőn övéi újból előnyomultak,
R.-tlemetszették és életét megmentették. I.Lipót
tól kapitányi rangot nyert és midőn nyugalomba
lépett, Budán telepedett meg, ahol 105 éves korá
ban halt meg, s a budai főtemplom É.-i részén
volt temetőben temették el. Történetét feldol
gozta Tarczai György R. szederfája c. elbeszé
lésében (Katholikus Szemle 1911.).
Ramóczy Valérián, benedekrendi szerzetes,
tanár és író, szül. Kőszegen 1807 ápr. 26., megh.
1864 jún. 20. A bencésrendbe lépve, 1829 óta Po
zsonyban, Pápán 8 Győrött tanárkodott, 1850. a
pozsonyi akadémián, mint a bölcsészet és a ma
gyar irodalom tanára. Egy ideig a statisztikát
is tanította, s e tárgyú előadásait Álladalomtan
címen (1847) ki is adta. írt több közhasznú föld
rajzi és nyelvtani munkát, legkitűnőbb műve
azonban a Kisfaludy-társaság által 1838. koszo
rúzott Szavalástudomány, mely a társaság Évlapjainak I. k.-ben jelent meg. Munkásságának
javarésze kéziratban maradt.

—

Ramsay

Ramolino Mária Letícia, I. Napóleon anyja,
1. Bonaparte.
Ramon Arriala, Larra (1. o.) spanyol költő
írói neve.
Ramon de la Cruz, spanyol drámaíró, 1. Cruz, 2.
R a m o s u s (lat.) a. m. ágas, lombos.
Rámpás, így nevezik az alföld némely vidékén
az erjedésben levő mustot és a még ki nem er
jedt és meg nem tisztult újbort.
R a m p h a s t e s (állat), 1. Tukán.
Rampolla, Mariano, tindarói őrgróf, bíbornok-államtitkár, szül. Polizziban (Szicília) 1843
aug. 17., megh. Rómában 1913 dec. 16. Pappá
szenteltetvén, kiváló tehetségei révén csakhamar
prelátussá és a Propaganda fldei titkárává ne
vezte ki IX. Pius. 1882-ben herakleai c. érsek és
madridi nuneius lett, 1887-ben bíbornok és pápai
államtitkár. Politikai magatartása a hármas
szövetség ellen irányult. XIII. Leo halála után
pápának választották volna, de I. Ferenc József ki
rály vétója megakadályozta ezt. X. Pius meg
választása után lemondott államtitkári állásáról
ós haláláig visszavonultan élt archeológiai és
történelmi tanulmányainak. Megírta Szt. Melánia
történetét monumentális munkában.
Rampur, brit-indiai hűbérállam az ÉNy.-i tar
tományok Rohilkhand nevű disztriktusában, 2328
km2 területtel, (1921) 453,627 lak. A főváros R.,
73,200 lakossal. Kissz nevű selyemkelme- és fé
nyes agyagedénykészitéssel. Legnagyobb épülete
a nábob Macsi Bavan nevű palotája.
Ramsay (ejtsd: remszi), 1. Állán, skót költő, szül.
Leadhillsben 1686 okt. 15., megh. 1758 jan. 7.
Parókakészítő, majd könyvkereskedő lett Edinburgban és megalapítója a skót kölcsönkönyvtáraknak. Két híres népdalgyüjteménye: The teatable miscellany (1724) és The evergreen (1725)
a skót nemzeti dalokat újra divatba hozta. A
saját költségén épített első rendes skót színház
megnyitására írta híres pásztorjátékát, a Gentle
Shepherd-et (1725). Költői műveit életrajzával
együtt kiadta Chalmers (1800); újabban Mackay
(1870) és Gardner (1877); válogatott müveit L.
Robertson (1887). V. ö. Smeaton, Allan R. (Edinburg 1896).
2. R., Andrew Crombie, angol geológus, szül.
Glasgowban 1814 jan. 31., megh. Beaumareisban 1891 dec. 12. 1841-ben a Geological Survey
asszisztense, majd 1871. vezérigazgatója lett.
Közben a londoni bányásziskolán is tanított. R.
Nagybritannia legkiválóbb térképező geológusa
volt. Nevezetesebb művei: Old glaciers of North
Wales and Switzerland (London 1860); Physical geology and geography of Great Britain
(1864, 6. kiad. 1894), továbbá Geological map of
Englandand Wales (1859). V. ö. Arch. Geikie,
Memoir of sir Andrew Crombie Ramsay (Lon
don 1895).
3. R., Hans, német Afrikakutató, szül. Tinnwaldeben (Löbau) 1862 máj. 18. 1890-ben belé
pett a német-keletafrikai védőcsapatba. 1892-ben
Kamerunba küldték, hol sokat harcolt a néger
törzsekkel. 1893-ban ismét Afrikában működött.
Vezette a Njassza-tó vidéki expediciót. Térképei
a Mitteilungen aus den Schutzgebieten-ben jelen
tek meg.

Ramsay halványító szere
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4. B., William Mitctell, angol archeológus, I történelmileg, megállapítható nagy tengeri csata
szül. Glasgowban 1851 márc. 15.1885-ben Oxford az ókorban. Építkezései közül nevezetes a mediban, 1886. pedig Aberdeenben lett egyetemi tanár. nethabui templom. A klasszikus íróknál R. mint
Utazásaival és tanulmányaival főképen Kis-Ázsia Rhampsinitos szerepel.
ókori földrajzának ismeretét mozdította elő. Mű
Ramsgate (ejtsd: remszget), város, kikötő és ten
vei : Historical Geography of Asia Minor (London geri fürdő Kent angol countyban, a Thanet-fél1891); The Ckurch in the Román Empire before sziget K.-i partján, (192D 36,560 lak., hajógyártás
A. D. 170 (u. o. 1893, 5. kiad. 1898); The eitiea sal, világító toronnyal. Az 1914—lá.-i világ
and bishopries of Phrygia (Oxford 1895—97); háború folyamán több ízben német tengerészeti
St. Paul the traveller and the Román citizen repülők bombázták. 3 km.-nyire É. felé van
(1895, 8. kiad. 1897); Impressions of Turkey Broadstairs nevű tengeri fürdő, 8929 lak.
during 12 years wandering (London 1897); Was
Ramsli, divatos hazárd kártyajáték. HármanChristborn at Betlehem ? (1898); Historical com- négyen játszák magyar kártyával. Az osztó 4—4
mentary on St. Paul's Bpistle to the Galatians lapot oszt minden játékosnak, azután a követ
(1899); Letters to the seven Churches of Asia kező lapot felüti színnek. Valamennyi játékos,
(1904); Pauline and other Studies in early chris- ha megfelel a kártyája, «bemegy», ugyanakkor
tian history (1906); Studies in the history and segítőt hí. A játszónak legalább két ütést kell csi
art of the eastern provinces of the Román Em nálnia, mert különben a bank dupláját fizeti; a
pire (1906); The thousand and one Churches segítőnek pedig legalább egy ütést kell vinnie,
(1909).
mert ha ez nem sikerül, az egyszerű kasszát fizeti.
5. B., William, angol kémikus, szül. Glas Ha az osztó által felcsapott színre nem mnegy
gowban 1852 okt. 2., megh. Londonban 1916 júl. be» egy játékos sem, az osztó új lapot üt fel és
23. Tanulmányait szülővárosában ésTübingenben ha erre sem veszi fel a játékot senki, még egy
végezte. 1880-ban a kémia tanára lett a bristoli, harmadikat is üthet fel. Ha a felütött lap magas,
1887. pedig a londoni University College-én. az osztónak jogában áll — mielőtt saját lapjait
Lord Rayleigh-vel együtt fölfedezte az argont és megnézte volna — azt magának megtartani s
kiderítette, hogy a hélium a földön is előfordul. helyette a játék megkezdése előtt az osztott
Beigazolta, hogy a rádium héliummá átalakul, lapokból egyet letenni. A betét tetszés szerinti
1905. felfedezte a radiótóriumot, 1904. meg összeg lehet.
kapta a Nobel-dijat a kémia terén végzett munká
Ramtilla mag és ramtüla-olaj, 1. Guizotia és
lataiért; ugyanez évben a Magyar Tud. Akadémia Gingelli-magvak.
külső tagjává választotta. Művei: Elementary
R a m u l a r i a (Inger (nov.), a Hyphomycetes
8ystematic chemistry (London 1891); Gases of the gombák génusza, melynek mintegy 250 faját is
atmosphere, the history of their discovery (u. o. merjük. Mindannyi az élő növények testében élős
1896); Modern chemistry (1901).
ködik. Közülük nevezetesebb növénykárosító a
Ramsay halványító szere, 1. Klórmagnézia. R. armoraciar Fuck., mely a tormán él, a R.
Ramsbottom (ejtsd: remszbottm), város Lanca- Tulasnei Sacc. a kerti szamócát rontja, a R.
9hire angol countyban, (1921) 15,370 lakossal.
Goeldiana Sacc. a brazíliai kávéültetvények
Ramsden,Jme, angol optikus és mechanikus, veszedelmes élősködője.
szül. Halifaxban 1735., megh. BrighthelmstoneRamus, Petrus (Pierre de la Ramée), francia
ban 1800 nov. 5. Nevezetes javításokat eszközölt filozófus, szül. Cuthban (Soissons mellett) 1515.,
a teodoliton, a pirométeren, szextánson stb. Ki megh. mint a Bertalan-éj áldozata 1572 aug. 24.
tűnő messzelátókat és szögmérő műszereket ké Egyike az elsőknek, ki mint az újkori filozófia
szített. Tőle származik a nevét viselő összetett előfutárja, a módszer fontosságát fölismerve és
okulár. Osztógépet is szerkesztett.
Aristoteles ellen küzdve, új logika megalapozá
Ramses, több egyiptomi király neve; legne sán fáradozott. Nem emelkedik a későbbi Des
vezetesebbek: II. B. (Kr. e. 1347—1280). Ural cartes és Bacon magaslatára, de Európaszelte
kodásának ötödik évében történt a véres kádesi nagy hatást tett. Nálunk Apáczai Csere János
csata, amelyben R. ellenségeinek, a hetitáknak vallja magát tanítványának. Protestáns kollé
szövetségesei közt nemcsak a különböző szíriai giumainkban hívei voltak (Ramisták), halála előtt
vazallus fejedelmeket találjuk, hanem a likiaiakat, meg is hívták Erdélybe. 1543-ban két müvei
dardánokat, jóniaiakat, kolkhisbelieket, kappa- lépett föl: egy dialektikával s egy Aristoteles
dóciaiakat is. Ebből a nagy küzdelemből végre R. ellen írott vitamüvei, melyek nagy üldözéseket
került ki győzedelmesen. Uralkodásának huszon vontak fejére. II. Henrik király alatt mégis 1551.
ötödik évében szövetséget kötött R. a hetiták külön tanszéket kapott a Collége royalban, de
királyával, Khétaszárral, amely létrehozta a bé mikor 1561. a kálvinizmushoz hajolt és a ki
két azon kor két leghatalmasabb népe között. rályi türelmi rendelet megjelenése után nyiltan
Uralkodásának tizenegyedik évében (Kr. e. 1335 átlépett, ellenségei kerekedtek felül. Már 1562.
márc. 27.) történt az izraeliták kivonulása Egyip meg kellett szöknie Pári3ból. 1570-ben Parisban
tomból. II. R. építkezései közül kimagaslik a találjuk irodalmi munkákkal foglalkozva; a Ber
tébai Bamesseum (1. 0.). Múmiáját 1886 óta a talan-éjen (1.0.) ölték meg valószínűleg ellenségei
kairói múzeumban őrzik. — III. R. uralkodott által bérelt orgyilkosok. Nagyon sokat Irt, legin
Kr.e. 1240—1208. Uralkodásának harmadik évé kább tankönyveket, latin, görög, francia nyelv
ben az amoritákkal egyetértve különböző népek tant, retorikát, dialektikát, fizikát, matematikát,
támadták meg Egyiptomot tengeren és szárazon; geometriát (Scholae mathematicae, 1569), melyek
Miedol mellett volt a döntő csata, és ez az első évtizedeken át használatban voltak. V. ö. Wad5*
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dington, Pierre de la Ramée (Paris 1855); DesR a n c k e r o s (ejtsd: — csérosz), az északamerikai
maze, P. R. (1864); Lobstein, Petrus R. als Theo- és mexikói, főleg spanyol-indiánus vérű állatrtenyésztők neve. Egy részük földmiveléssel is
log (Strassburg 1878).
Ramway (ang. ram a. m. kos, way a. m. út), foglalkozik, mindannyi kitűnő lovas és lóidoKossuth Lajos álneve angol nyelvű irataiban. mító. Sajátos nyergük, kengyelük az ú. n. R.-szerszám.
Ran, Bgir (1. o.) felesége.
R a n a (állat), aBékafélék egyik neme. L. Béka
Ranco (Lago de R.), tó Valdivia chilei tarto
mányban Dél-Amerikában, lefolyása a Csendesfélék.
R a n a l e s (növ.), a kétszikűek sorozata. Fiivek óceánba a Rio Bueno.
R a n g o n (franc, ejtsd: ranszon) a. m. váltságdíj,
és fás növények. Nagyobb családjai: Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Berberidaeeae, Menisperma- amellyel hajdan a hadifoglyokat és az elkobzott
ceae, Magnoliaceae, Anonaceae, Myristicaceao, hajókat kiváltották. A forradalmi háborúk óta
a hadifoglyokat hadifoglyokkal cserélik ki.
Lauraceae (1. o).
Rancourt (ejtsd: -kúr), falu Franciaországban,
R a n a t r a (botpoloska v. vízi tiípoloska, illat),
a Félf edeles szárnyú rovarok (Hemiptera) rend Somme dép. Péronne arrondissementjában, 3001.
jébe, a Vizi skorpiók (Nepidae) családjába tar A Somme-menti harcokban, különösen 1916.
tozó rovarnem. Hazánkban egy faja él: a közön szept. és október hónapokban, heves viadalok
séges pálcapoloska (R. lineáris L.). Teste hosszú, középpontja volt.
R a u c u n e (franc, ejtsd: rankttn) a. m. sérelem,
pálcaalakú. Jellemző hosszú lélegzőcsöve, mely
testének hátulsó végén két egymáshoz illeszkedő méltatlanság, bosszúság, gyűlölködés.
barázdás nyúlványból áll. A vizek iszapos fene
Randa, Anion, osztrák jogtudós, szül. Bystritzkén tartózkodik s csak lélegzés végett jön a viz ben (Csehország) 1834 jul. 8., megh. Prágában
felszínére. Ha megfogjuk, menten holtnak tetteti 1914 okt. 6. A prágai egyetemre 1862. rendkívüli,
magát. Hossza3—35 cm. Alakja és színe kis ág- 1868. rendes tanárrá nevezték ki. 1904—6-ig cseh
v. szalmaszál-darabhoz hasonlít. Szárnyfedői alá miniszter volt Koerber kabinetjében. Müvei: Der
Besitz (Leipzig 1863); Das Bigentumsrecht (u. o.
rejtett szárnya tejfehér, sárgás erekkel.
1884); Das österr. Wasserrecht (Prag 1891);
Ranazzu, város, 1. Randazzo.
Ránc (ejtsd: ránk), Arthur, francia politikus és Das österreichische Handelsrecht mit Einschluss
író, szül. Poitiersben 1831 dec. 20., megh. Paris des Genossenschaftsrechtes und der Gesellschaft
ban 1908 aug. 10. Már mint diák részt vett demo m. b. H. (2 köt., Wien 1905).
Randalisták, 1. Livek.
kratikus összeesküvésekben, ezért 1858. Afrikába
Randalls Island, 1. East River.
deportálták. 1859-ben kegyelmet kapott s mint
Randazzo (Ranazzu, az antik Tissa), város
radikális újságíró működött Parisban. 1870 szept.
4-ike után Gambetta a közbiztonsági szolgálat Catania szicíliai tartományban, az Btna É.-i
főnökévé tette. 1871 márc. a párisi községtanácsba lejtőjén (918 m.), U9ii) 15,065 lak.; normann
(Commune) választották, hol a békésebb irányhoz korszakbeli erődítményekkel; a XIII. sz.-ból való
tartozott. A kezesek agyonlövetése után ki is Santa Maria és a San Martino templomokkal és
lépett abból és Belgiumba menekült. Távollété kastéllyal. R. 15 km.-re van az Btna csúcsától.
Randen, a Jura-hegység egyik platója Sehaffben halálra ítélték s csak 1879. kapott kegyel
met. Hazatérve Gambetta lapjának, a République hausen svájci kantonban, sok ammonita kövület
Prangaisenek munkatársa lett. 1881—99-ig tagja tel, barlangokkal stb. Legmagasabb része a Hohevolt a képviselőháznak, 1903. pedig a szenátusba R., a Hagen és Klausen csúccsal (914 és 928 m.).
Randers, az ugyanily nevű járás székhelye
választották. Müvei: Le román d'une conspiration (1869); Sous l'empire, román des moeurs Aarhuus dán kerületben, Jütland félszigeten, (1921)
politiques et sociales (1872); De Bordeaux a Ver 31,053 lak., kikötő.
Randile, afrikai nép, 1. Rendile.
sailles (1850, új kiad.).
Randon, Jacqu.es Louis Gésar, gróf, francia
Ránc. A bőrgyógyászatban meg szokás külön
böztetni az árkot, redőt és ráncot. Az árkok marsall, szül. Grenobleban 1795 márc. 25., megh.
fejlődési sajátságai a bőrnek és ennek anatómiai Genfben 1871 jan. 16. Az 1812—14. háborúkban
szerkezetével függnek össze. Ilyenek pl. az ujjak mint tiszt vett részt, 1838-tól Afrikában hősiesen
hegyén lévő rajzolatok (1. Bőr). A redők a bőr harcolt mint ezredes, 1847. tábornok lett. III.
mozgása szerint alakulnak és így főleg izületek Napeleon alatt 1851. hadügyminiszter, majd Algir
fölött, pl. a tenyereken láthatók. Lefutásuk e főkormányzója, 1856. marsall lett. 1859—1867.
helyen bizonyos fokig függ az egyén foglalko ismét hadügyminiszter volt s alatta hanyagolták
zásától vagy szokásaitól és igy a tenyérből való el a hadsereg fölszerelésének pótlását annyira,
«jóslásnál» (chiromantia) a jóslónak csakugyan hogy 1866. a francia hadsereg nem volt harc
volt némi alapja. A ráncot a lesoványodott, zsír képes.
Rándulás (distorsio), 1. Izületi bántálmák.
ját vesztett, szerkezetében megromlott, öreg
Raneegunge, város, 1. Ranigandzs.
korban degenerált bőrnél látjuk; először a hom
Ranenburg (eredetileg Oranienburg), város
lokon, a szemek és az ajkak körül szokott fel
Rjazan orosz kormányzóságban, a Moszkvába és
lépni.
Rancagua, Chile O'Higgins tartományának Szmolenszkba vezető vasutak csomópontja, (i9io>
fővárosa (1919) 16,633 lak., 1814 okt. 2. a spa 15,900 lakossal.
Ranftl, Johann Matthias, osztrák festő, szül.
nyolok itt győztek O'Higgins és Carrera felett
Ráncé (ejtsd: raSszé), Dominique, a trappista Bécsben 1805 febr. 21., megh. u. o. 1854 nov. 1.
szerzetesrend alapitója. L. Trappisták.
I A bécsi művészeti akadémián Péter Krafftnak
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volt tanítványa, de csakhamar vándorútra in
dult, Oroszországban arcképfestéssel próbálko
zott, Magyarországban oltárképeket festett, tem
plomokat és kastélyokat díszített, végre londoni
és párisi tanulmányainak hatása alatt hazatérte
után leginkább a falusi nép életét ábrázoló génre képeket és kutyaképeket festett, amelyek főleg
osztrák magángyűjteményekben, a bécsi udvari
múzeumban és Bécs város múzeumában találha
tók. A budapesti Szépművészeti Múzeumban is
van két képe: a Pihenő parasztasszony (1854) és
a Kis koldus (1850).
Rang, a közéletben 1. Rangosztály, Rangfoko
zat, Rangsor; az állami életben 1. Államok
rangja; a geometriában 1. Görbe vonal.
Rangabé (Rhangavis, újgörögös ejtéssel: Rankavisz),i. Alexandros Risos, újgörög tudós és
államférfiú, szül. Konstantinápolyban régi fana
rióta családból 1810 dec. 25., megh. Athénben 1892
jan. 28. Tanulmányait Odesszában s a müncheni
hadi iskolában végezte; bajor tüzértiszt lett, majd
Görögországban a közoktatásügyi minisztérium
ban működött, számos népiskolát és gimnáziumot
szervezett. 1845. az athéni egyetemen az archeo
lógia tanára lett. 1856—59-ig külügyminiszter
volt a Bulgaris-kabinetben. 1867-ben Washing
tonban, 1868. Parisban, 1874—1886 Berlinben gö
rög követ. Nagy és sokoldalú irodalmi munkás
ságot fejtett ki. Mint költőt a régieskedő finom
érzék, a népiesnek kerülése jellemzi. Vegyes köl
teményei Atáoopa TOiv)ii.a-ca cimen jelentek meg
(Athén 1837-40,2 köt.), történeti novellái Atráopa
Str)yijp.aTa(u. o. 1855). Sok régi és új költői művet
fordított újgörögre. Tudományos művei: 'Ap/aioXoYÍa (Athén 1866, 2 köt.); Antiquités helléniques (u. o. 1842—1855, 2 köt.); Histoire littéraire de la Gréce moderné (Berlin 1877, 2 köt.).
Összegyűjtött müvei 13 kötetben jelentek meg
(Athén 1874-től). Magyarul megjelent: Leila (elb.
ford. Csillay Kálmán, Budapest 1920).
2- R., Aemilios Risos, R. 1. legifjabb fia, szül.
1853., mint porosz tiszt részt vett az 1870—
1871-iki francia háborúban s megh. Alexandriá
ban 1874 ápr. 22. Érdekes naplót Irt a háborúról,
melyben költői kísérletek is vannak. (Németül
Eeclam Univ. Bibi.)
3. R., Kleón Risos, R. 1. fla, szül. Athénben
1842szept. 14., megh. Nizzában 1917 jan. 21.
1862-ben diplomáciai szolgálatba lépett és görög
követ volt a berlini udvarnál. Több regényt és
drámát írt. Drámái: Hitehagyott Julianus, Heraklios és Theodora (I. Justinianus neje). Ez
utóbbi .legnépszerűbb. Nálunk Télfy Iván ismer
tette (Értekezések a nyelv- és szépirodalom köré
ből VII. köt. 6. sz.) Ugyanezt a tárgyat dolgozta
fel Sardou is hasonló c. drámájában. Tudományos
müve: A magánélet Homeros korában (Athén
1863, 2. kiad. 1883).
Rángás, 1. Izomműködés és Görcs.
Rangfokozat, a hivatalos vagy társadalmi
ranglétra egy-egy foka. Államtisztviselőknél a
R.-ot az határozza meg, hogy állásuk melyik
flzetési osztályba (1. Állami alkalmazottak illet
ményei), katonáknál, hogy melyik rangosztályba
van besorozva. Az udvarnál a R. az udvari méltó
ságok rangsora szerint igazodik.
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R a n g i f e r (áiiat), 1. Taránd-szarvas.
Rangidősbség, 1. Ancienneté.
Rangjelvónyek alatt a heraldikai díszek egy
nemét értjük, azokat a címert környező külső
díszeket, melyek az illető címertulajdonos méltó
ságát, tisztségét, vagy nemesi rangfokozatát jel
zik. B jelvényeket az élő heraldika korában vagy
a pajzsban magában, vagy a sisakdíszhez csa
tolva alkalmazták, néha mint külső díszeket. A
méltósági, tisztségi jelvények közé tartoznak
azok, melyek viselőik hivatali állását, tisztségét
tüntetik fel, így pl. a tintatartó, pecsétviasz v.
oklevél a inainzi, kölni és trieri érsekeknek mint
birodalmi kancellároknak jelvényei, az arany
serleg a cseh királyé mint főpohárnoké ; a szász
hercegé mint birodalmi főmarsallé a birodalmi
pallos stb. E szokás külföldön, főleg Francia
országban általános volt, a marsall méltóságát
két keresztbe tett marsallbot, az admirálisét két
vasmacska jelezte stb. Nálunk Magyarországon
a móltósági vagy tisztségi jelvények alkalma
zására a címer körül csak nagyon kevés példa
van, ezek is a legrégibb időkből valók. Jelenleg
csak az egyházi méltóságok tüntetik fel móltó
ságuk jelvényeit a címer körül a különböző
színű és számú bojttal ellátott kalap, a pásztor
bot, püspöksüveg alkalmazásával. A pápai mél
tóság a tiarán kívül a pajzs mögött keresztbe tett
két kulcs által jeleztetik, melyek egyike arany,
másika ezüst. A R.-hez sorolhatók a rendjelek is,
melyek a pajzs körül alkalmaztatnak és pedig
fokozatuknak megfelelően más-más elhelyezés
ben. A nemesi R.-ek sorába tartoznak a koronák.
L. Föveg és Korona.
Rángógörcs, 1. Eklampszia.
Rangosztály. Azok a tiszteletjogok, amelyek
az államokat, az egyházakat és más erkölcsi tes
tületeket, intézményeket és közjogi tisztek vise
lőit megilletik, állapítják meg ezek rangját.
Ezeknek a rangoknak, illetve tiszteletjogoknak
különbözősége szolgált alapul bizonyos csoportok
kialakulására, amelyeket R. névvel jelölünk
meg. A R.-hoz tartozás általában bizonyos elne
vezésben v. címzésben (pl. nagyhatalom, kegyel
mes, méltóságos, nagyságos, főtisztelendő stb.);
különösen pedig a nemzetközi érintkezésben, a
fejedelmi udvarok ceremóniái és egyéb ünnepé
lyes alkalmakkor jut — bizonyos előnyök él
vezetében — kifejezésre. Az állami tisztviselők
R.-a felől tulajdonképen csak szokásjogi szabá
lyok állanak fenn. Ezek R.-át lényegében az
1893. IV., illetve az 1904.1. t.-c. által létesített
fizetési osztályokba tartozás állapítja meg. L.
Állami alkalmazottak illetményei.
Rangsor, az a hely, amelyet az alkalmazott
a fizetési osztályban elfoglal; rendszerint a kine
vezési okirat keltének napja állapítja meg. A had
seregben az a sorrend, amelyben a tisztek ma
gasabb rendfokozatba előlépnek. Az előléptetés
rendszerint rangsorban történik. A soronkívüli
előléptetés csak igen kivételes.
Rangszámok rendszere, 1. Arányos képvi
selet.
Rangon (Rangoon, Hanthawaddy),Pega.\>iimai angol divizió fővárosa, (1921) 339,527 Iák.,
rizshántolókkal és többféle háziiparral, a forga-
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lom nagyságát illetőleg Kalkutta és Bombay melyet felmelegítve kádfürdők készítésére hasz
után következik. A széles utcákkal 11 részre nálnak. (Tr. Cs.-Szl.)
osztott város legjelentékenyebb épülete a Sue- Irodalom. Zsigmondy Béla, A Rankherlányi artézi szökő
Dagon nevű pagoda, Hátsó-India legnagyobb kút, Természettud. Közlöny 1875 és Bcherffel Aurél,
R.-herleini szökőkút vizének vegyi elemzése, Magy.
szentélye. R. 1753. lett Pegu fővárosává. Az an A
Kárpátegyesület IV. Évk., 1877 : Chyzer R., A R.-i fürdő
golok Campbell vezérlete alatt először 1824 máj. s Európában legnagyobb időszaki szökőkútjának ismer
19. és másodszor Godwin és Austin vezérlete tetése, Budapest 1881 ; Lengyel B., A R.-i és szejkei ás
ványvizek kémiai elemzése, Budapest 1880.
alatt 1852 ápr. 14. foglalták el.
R a n l d a e (áiiat), a Békafélék (1. o.) egyik csa
Ranke, 1. Ernst Konstantin, német evang.
ládja.
teológus, R. 3- testvére, szül. Wiehóben (TtirinRanieri, Antonio, olasz iró, szül. Nápolyban gia) 1814 szept. 10., megh. Marburgban 1888 júl.
1809 szept. 8., megh. u. o. 1888 jan. 5. Firenzében 30. 1850-ben marburgi teológiai tanár lett. Mint
Leopardival barátkozott meg s a beteg költőt Ná konzÍ8ztóriumi tanácsos nagy befolyással volt
polyba is magával vitte, hol ő és nővére Paulina egyháza ügyeire. Müvei: Das kirchliche Perikohét évig ápolták. Leopardi halála után kiadta a pensystem (Berlin 1847); Kritische Zusammenstelköltő műveit és életrajzát, mit később kiegészí lung d e r . . . neuen Perikopenkreise (1850). Irt
tett : Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi költeményeket is: Lieder aus grossen Zeiten
(Nápoly 1880) címen. Olaszország egyesülése után (1870, 2. kiad. 1875); Die Schlacht im TeutoR. a történelem tanára volt a nápolyi egyetemen. burger Wald (Marburg 1876); Rhythmica (Wien
1839. kiadta a Ginevra, o l'orfana della Nunziata 1881). V. ö. Éitzig, E. K., ein Lebensbild, geszocialista regényt, melyért fogságot is szenvedett, zeichnet von seiner Toehter (Leipzig 1906).
továbbá: I primi cinque secoli della storia d' Itá
2. B., Johannes, német flziológus és antro
lia da Teodosio a Carlomagno (Brüsszel 1841). pológus, szül. Thurnauban (Oberfranken) 1836
Összes művei Milanóban (3 köt. 1862—64.) jelen aug. 23., megh. Sollnban, München mellett, 1916
tek meg, ezt a Seritti varii (Nápoly 1891) egészí júl. 26. 1863-ban a fiziológia magántanara lett
tették ki.
Münchenben, 1886. az antropológia rendes ta
Ranigandzs (Baneegunge, Baniganj), város nára. Müvei: Tetanus(Leipzig 1865, 2 köt. 1871);
Bengália brit-indiai fókormányzóság Bardvan Grundzüge d. Physiologie (u. o. 1868, 4. kiad.
nevű divíziójában, kb. 17,000 lakossal. R. közép 1881, magyarra fordította Purjesz Zsigmond:
pontja a róla elnevezett 62 km. hosszú és 29 km Az emberélettan alapvonalai, 1878); Die Ernahrung des Menschen (München 1876); Das Blut
széles kőszénterületnek.
R a m n a Lam., a Raninidae családjába tar (u. o. 1878); Beitrage zur physischen Anthropotozó rövidfarkú tengeri ráknem, mely a har logie d. Bayern (u. o. 1883); Der Mensch (Leipzig
madkor elejétől napjainkig él. Egyik nevezetes 1887, 2 köt.). Az Archív fíir Anthropologie folyó
képviselője aR. budapestiniensis Lőrenth., a buda irat szerkesztője volt.
pesti kissvábhegyi nummulitos mészkőben for
3. B., Leopold von, német történetíró, szül.
dul elő.
Wiehében (Türingia) 1795 dec. 20., megh. Ber
Ranit (ásv.), 1. Hidronefelit.
linben 1886 máj. 23. Előbb gimnáziumi tanár
Ránk (Bankovce), kisk. Abaúj-Torna vm. f üzéri volt Frankfurtban (az Odera mellett), 1825. ber
j.-ban, (1910) 318 szlovák és magyar lak. R.-nak lini egyetemi tanárnak nevezték ki. A porosz
több égvónyes konyhasós-vasas savanyúvízfor kormány megbízásából 1827—31. levéltári kuta
rása van, melyeket már a XVIII. sz.-ban fürdésre tásokat végzett Bécsben, Velencében, Rómában
használtak. A kincstári tulajdonban volt Bánk és Firenzében. Ekkor gyűjtötte nagy szorgalom
füred (Herlány, 392 m.) fürdőjét leginkább vér mal és ritka éleslátással a forrásokat korszakos
hiányos bajok, gyomor- és bélhurutok és sápkór, történeti munkáihoz, melyekben mesterien jel
vérszegénység és légzőszervi bajok ellen hasz lemzi az egyes koroknak vezető egyéniségeit.
nálják. R.-nak legnagyobb nevezetessége az idő Egyetemi előadásaival (Übungen) a jeles törté
szaki szökőforrás, egyike a legérdekesebb sa- netírók egész sorát (Waitz, Sybel, Dümmler,
vanytiforrásoknak. Miután a már régóta hasz Giesebrecht, Duncker, Jaffé stb.) nevelte, óriási
nált savanyúforrás fürdő céljaira kevés vizet irodalmi munkásságával pedig nemcsak a né
szolgáltatott, 1870. Zsigmondy Vilmos egy 404 met, hanem a külföldi történetírók mesterévé
in. mély artézi fúrást létesített, amely elkészülte lett (B.-féle iskola). Érdemeiért 1867. a Pour le
után 1874 okt. 15—25-ike közt 12 m. magas mérite-rend kancellárja lett, 1882. a titkos taná
folytonos sugárban adta a vizet, azontúl azonban csosi címet kapta. Szülővárosa 1896. szobrot
időszaki forrássá változott át. Eleinte minden emelt emlékének, 1906. pedig B.-egyesület ala
18—20 órában ugrott föl a fantasztikus formá kult ott, mely a R. szülőházában alapított mú
ban habzó szénsavdús víz 30, sőt 40 m. magas zeum gondozását vállalta el. R. több külföldi
ságig, később azonban 12—13 óránkint is, de álta akadémia tagja volt, 1858 a Magyar. Tud.
lában kisebb magasságig. Egy-egy erupció 20— Akadémia is külső tagjai közé választotta, em
30'-ig tart, amelynek végződése után a vlz ismét lékbeszédet Marczali Henrik tartott felette (Akad.
mélyen visszasiilyed a esőben. A fellökött víz Értesítő, I. 1896). R. művei: Geschichten der rohideg és szénsavdús. Szakaszos kitörése meglepő manischen und germanischen Völker von 1494—
analogonja a gejzír hévforrások szökésének, 1535. (Berlin 1824, 3. kiad. Leipzig 1885); Die
csakhogy ez esetben a ható ágens nem túlheví Osmanen und die spanische MonarcMe (Hamburg
tett vízgőz, hanem szénsav. Az egy szökés alkal 1827, 4. kiad. 1877); Die serbische Revolution
mával kilövelt víz raennyisége'mintegy 350 hl., (u. o. 1829); e mű 3. kiadása: Serbien und die

Ránkfured

»

— 71

Türkéi im 19. Jahrhundert (Leipzig 1879), ma
gyarra fordította Mihályffy Gyula (Nagybecs
kerek 1890); Die römischen Pápste, ihre Kirche
und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert (Ber
lin 1834—36, 3 köt., 10. kiad. 1900), magyarra
fordították Lehr Albert és Acsády Ignác (Buda
pest, 1881—83, 3köt.,Magy. Tud. Akad. Könyvk.
Váll.); Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (Berlin 1839—47, 6 köt., 7. kiad. Leip
zig 1894); Zwölf Bücher preussischer Geschichte
(u. o. 1878—79, 5 köt., bőv. kiad.); Fránzösische
Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahr
hundert (Stuttgart 1852—61, 5 köt, 3. kiad. 18771879); Englische Geschichte, vornehmlich im 16.
und 17. Jahrhundert (Berlin 1859—68, 7 köt.,
4. kiad. 1877—79, 9 köt.); Geschichte Wallensteins (Leipzig 1869,5. kiad. 1895); Zur deutschen
Gesohichte. VomReligionsfriedenbis zum Dreissigjáhrigen Krieg (u. o. 1869, 3. kiad. 1888);
Der Ursprung des Siebenjáhrigen Kriegs (u. o.
1871); Die deutschen Machte und der Fttrstenbund (u. o. 1876, 2. kiad., 2 köt.); Abhandlungen
und Versuche (u. o. 1877, 2. kiad., újabb kiadása
Dovetól 1888); Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792 (u. o. 1879,2. kiad.);
Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten
von Hardenberg (u. o. 1877—78, 5 köt.); ennek
kivonata: Hardenberg und die Geschichte des
preussischen Staats von 1793 bis 1813 (u. o.
1880-81, 2 köt); Priedrich der Grosse, Friedrich Wilhelm IV. Zwei Biographien (u. o. 1878);
Zur Geschichte Deutschlands und Prankreichs im
19. Jahrhundert (u. o. 1887, Dove kiadásában);
Weltgeschichte (u. o. 1881—88, 9 köt., a jegyze
tek elhagyásával 1896, 2. kiad., befejezetlen, a
középkornál szakad meg). R. összes művei 54 kö
tetben jelentek meg (Leipzig 1868—90). R. ön
életrajzát Dove adta ki (Zur eigenen Lebensgeschiohte, Leipzig 1890). V. ö. V. G-iesebrecht,
Gedáchtnissrede auf Leopold von R. (München
1887); Guglia, Leopold von R.-s Lében und
Werko (Leipzig 1893); Nalbandian, Leopold von
R.-s Bildungsjahre und Geschichtsauffassung
(u. o. 1901); Helmolt Leopold R. (u. o. 1907).
Magyar nyelven R. tanítványai: Marczali Hen
rik és Werlheimer Ede ismertették és méltatták
R. müveit a szakfolyóiratokban. V. ö. még Csen
gén A.: Történetírók és történetírás (1874).
Ránkiüred (Herl'any), 1. Bánk.
Rankine (ejtsd: renkin), Wüliani John Macquorn, angol mérnök, szül. Edinburgban 1820
júl. 5., megh. 1872 dec. 24. Glasgowban tanított.
Kutatásai a hőtanra és a motorok elméletére, a
mechanikai hőelméletre és az energia megmara
dása elvére vonatkoznak. Nevezetesebb munkái:
Manuál of applied meehanics (17. kiad., London
1904); Manuál of the steam-engine and other prime
movers (14. kiad., 1897); Manuál of civil engineering(22. kiad., 1904); Manuál of machinery and
mill-work (6. kiad., 1887); Mechanical text-book.
Introduction to study of meehanics (5 kiad., 1900).
Magyarul megjelent: Mérnöki kézikönyv (ford.
Oyurkovics Kornél, Budapest 1888).
Rann, sós laguna Brit-Indiában, az Indus tor
kolatától K.-re. A kis és nagy R. körülbelül
23,300 kmJ foglal el, számos szigettel, 1. Kacs.

Ranschburg

Rannicher Jakab, politikus, szül. Nagysze
benben 1823 nov. 7., megh. Budapesten 1875 nov.
8. 1848-ban, mikor Erdélynek Magyarországgal
egyesítése napirenden volt, R. vezette az ellen
zéki pártot, mely 1848 máj. 4. kimondotta, hogy
Erdélynek Magyarországgal egyesítéséről nem
akar tudni semmit. 1850-ben a bécsi vallás- és
oktatásügyi minisztériumba lépett, 1856. a hely
tartóság titkára lett Nagyszebenben, 1863. kor
mányszéki tanácsos. Tevékeny részt vett a
nagyszebeni országgyűlésen (1863—64). A ko
lozsvári országgyűlésen 1865. a szászok veze
tője volt. Midőn Erdélyt a pesti országgyű
lésre hívták, Nagyszeben őt választotta képvi
selőjévé. 1867-ben Eötvös báró alatt osztályta
nácsos lett a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumban. Fő munkája: Handbuch d. evangelischen
Kirchenrechtes (1859).
Ranolder János, egyházi író, veszprémi püs
pök, szül. Pécsett 1806 máj. 16., megh. Veszprém
ben 1875 szept. 13. Pappá szentelték 1829.
1831—1841-ig a pécsi püspöki líceumban, később
a pesti egyetemen volt tanár. 1845-ben pécsi
kanonok, 1849. veszprémi püspök lett. Veszprém
ben két leánynevelő intézetet alapított, továbbá
hasonló intézeteket az egyházmegye más váro
saiban s azoknak díszes épületeket emeltetett.
Ő alapította a budapesti R.-intézetet (.IX., Gyep
utca) is. Irodalmi téren is működött. Önálló mü
vei : Hermeneuticae Bibliáé generális (1838);
Sacri sermones academici (1848); Elisabeth (Gisella), erste Königin von Ungarn (a király házas
ságának ünnepélyére, 1854,); A katolikus anya
szentegyház szertartásai (1854).
R a n q u e l e s (bogáncs-indiánusok), a pampaindiánusok egyik araukánvérű ága (lovas) Ar
gentínában a Rio-Salado mentén, de tulajdon
képen Chilében volt honos. Nevét az articsóka
(cynara) kultuszától nyerte. A múlt század 70-es
éveiben Argentínával folytatott harcában csak
nem teljesen kipusztult.
Ransanus (Ranzano) Péter, 1. Banzanus.
Ranschburg, 1. Pál, egyetemi orvostanár,
szül. Győrött 1870 jan. 3. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezve, Laufenauer ideg- és
elmekórtani klinikáján működött. 1899-ben meg
alapította az első magyar pszichofizikai laborató
riumot, amelyet később államosítottak s veze
tése alá helyeztek. 1916 óta a poliklinika ideg
osztályának főorvosa. 1909. a budapesti egyete
men orvoskari magántanár, 1918. rendkívüli tanár
lett. Az egyszerűbb és magasabb szellemi műkö
désok vizsgálására szerkesztett mérő eljárásai és
készüléke, amnemométer, világszerte használato
sak. Számos ideg- és elmegyógyászati, valamint
pszichológiai és gyermektanulmányi közleményt
írt. Önállóan megjelent művei: A fejfájásról
(1897); Lelki gyógymódok (1900); Akretinizmus
kór- és gyógytana (1905); A szellemi működé
sek fizikája és A lelki élet abnormitásai (1908,
Műveltség könyvtára); A gyermeki elme (2. kiad.
1908); Pszichológiai tanulmányok I—II. (1914);
Az emberi elme (1923). Német nyelven: Neue
Beitrage zur Psychologie des hysterischen Geisteszustandes (1897); az Enzyklopaedisches Hand
buch der Heilpaedagogik összes pszichológia

Ransonnet

—

72

—

Ranunculus

B á n n i a (lat.), 1. Békadaganat.
részei(1910); DaskrankeGedáchtniss(1911); Die
R a n u n c u l a c e a e , Boglárkafélék (»öv.), a két
Leseschwácbe und Kechenschwache (1916); Die
szikűek családja a Ranales sorozatban; mintegy
Heilerfolge der Nervennaht (1918).
2. B. Viktor, könyvkiadó, szül. Győrött 1862 1200 fajának elterjedési területe az egész földke
aug. 8. Gimnáziumi tanulmányait elvégezvén, rekség, főkép azonban az É.-i félgömb mérsékelt
a könyvkereskedői pályára lépett és Német és hidegebb tájai. Többnyire füvek és kórok, vá
országban szaktanulmányokat végzett. 1884-ben ladéktartóik nincsenek; levelük váltakozó, ritkán
Budapesten a Révai testvérek könyvkereskedé átellenes, rendesen tagolt, többó-kevésbbó fejtett
sébe lépett be, 1891. az Athenaeum könyv hüvelye van. Virágukon 3—15 csészelevél szirom
kiadóhivatalának főnöke, 1903. egyik ügy szerű, csavaros elhelyezésű v. egy v. több körben
vezető-igazgatója lett. Szerkesztette a Műveltség áll, beljebb gyakran mézfejtőlevelek következnek,
Könyvtárát és számos gyűjteményes vállalatot azután a sok porzó határozatlan számban. Mag
(Athenaeum-Könyvtár, Olcsó regény stb.). 1920. házuk rendesen szintén nagyobb, meghatározat
a Pantheon irodalmi intézet r.-t. ügyvezető-igaz lan számmal van: csavarosán vannak elhelyezve,
gatója lett és tevékenységéhez a magyar tudo 1—1 termőlevélből alakulnak és többnyire szaba
mányos irodalom sok jeles kiadványa fűződik. dok, 1 v. több magkezdeményük van s ezek v. 2
1913-ban ö szervezte a könyvkiadók nemzetközi sorban állnak a hasi varraton (pl. Paeonia) v.
kongresszusának budapesti ülését és kezdemé magánosan a varrat tövén. Termésük többnyire
nyezte Magyarországnak a szerzői jog védelmére tüsző, olykor bogyó v. tok, számos fajon 1 magú
létrejött berni egyezményhez való csatlakozását. zárt termés. Említésre méltó génuszok: hunyor,
Megjelent művei: A szerzői jog nemzetközi vé sisakvirág, szarkaláb, kökörcsin, bazsarózsa, eádelmére alakult Berni egyezmény vonatkozása moly (Aquilegia) stb. Egyesek orvosi növények,
Magyarországra (Budapest, 1901); A könyv mások szép virágukért kerti növények.
kiadás mestersége (u. o. 1922).
R a n u n c u l u s L., boglárka, lángos-fü, liba
Ransonnet bárónő, Nemes Eliza grófné, lásd virág, szironták (növ.), a Ranunculaceae család
génusza; mintegy 250 faja főkép az É.-i félgömb
Nemes.
Ransonnet-barlang, 1. Busi.
R a n t e r s (ang., ejtsd: rentersz) a. m. rajongók;
kiabálók. Egy augolországi rajongó szektának
neve, amely a /'amilistáknak (1. o.) elágazása.
1820 óta így nevezik a metodizmusnak egyik
rajongó ágát is.
Rantzau, német és dán grófi család, mely a
Holsteinben fekvő E. várától vette nevét. Neve
zetesebb tagjai: Johannvon B. (szül. 1492., megh.
1565.) a wonnsi gyűlésen (1521.) Luther híve lett
s később mint Schleswig-Holstein helytartója buz
gón terjesztette ott a reformációt. A felkelő főne
messég leverésével 1535. III. Keresztély számára
biztosította a dán trónt. — Fia Heinrich (szül.
1526., megh. 1598.) nagy barátja volt a tudomá
nyoknak és művészeteknek, híres könyvtárt gyűj
tött, korának tudósaival levelezésben állott s Gilicius Cimber álnéven megírta a ditmársok elleni
háború történetét (Basel 1570). — Dániel von
B. (szül. 1529., megh. 1569.) mint dán hadvezér
harcolt a ditmársok és 1565 óta a svédek ellen,
boglárka mogyorós gyökerével (aj, s külön
kiket többször legyőzött; Warberg ostrománál A salátalevelü
egy virágjával (f), h a kehely, g a szirom.
esett el.—Josias von B. (szül. 1609., megh. 1650.)
a harmincéves háborúban előbb a svéd, azután a nem forróövi részén van elterjedve. Füvek, kórólc.
francia hadseregben harcolt. 1643 nov. 23. Tutt- Levelük tenyeresen karélyos v. osztott, viráguk
lingen mellett vereséget szenvedett a császáriak magános v. több (bogban), a levelekkel egyszerre
tól és fogságba esett. 1645. áttért a katolikus val jelennek meg, a száron több murva. A virág 2
lásra, francia tábornagy lett és Flandriában har ivarú; sziromszerű 5 csészelevele sárga v. fehér,
colt a spanyolok ellen. — B. Kuno gróf, német 5 mézfejtő levele szintén sziromszerű, a csésze
diplomata, szül. Wiesbadenben 1843 máre. 10., leveleknél rendesen nagyobb, máskor helyettük
megh. Dobersdorfban 1917 nov. 26. A hadsereg eltakart mézfejtők vannak. Számos porzójuk és
ből kapitányi ranggal lépett ki, azután a diplo magházuk van, az utóbbiakból kemény héjú, 1
máciai pályára ment. Utoljára hágai követ volt, magú, kis zárt termés lesz, ez gödörkés, baráz
1905. vonult nyugalomba. 1878-ban nőül vette dás v. tüskés. A B. ficaria L. (Ficaria ranunculoiBismarck herceg leányát Mariét (szül. 1848). — des Roth, saláta-boglárka, búzaeső, búzazápor,
B. Adeline grófnő, német irónő, szül. Rastorf- kakuk vagy kerek saláta, papsaláta, golyvarontó
ban 1867 jún. 26. Regényei: Hans Kamp (1905); fü, néhol galambbegy v. galambsaláta, jóllehet
Einunmöglicher Mensch(1906); Der Dritte (1910); ezek tulajdonképen a Valerianella olitoria (1. o.)
HeinSpinners Feldzug (1916); Ganz jemand an- fiatal leveleit jelentik), főkép nedves erdők füve.
ders (1918); Mein Land (költ., 1919).
Tőkéjón számos apró gyökérgumó (Isten búzája)
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fejlődik; szára heverő, gyökerező, levele szíves, fé
Ráolvasás, az igézés ama neme, mely prózai,
nyes, osztatlan, tenyeres erezetű. 3 fényes, arany ritkábban verses varázsigék, vagyis bűbájoló
szín sárga csészelevele van. Zsenge, csípős ízű le imádságok elmondásában áll és ezekkel akar va
velét ecettel leforrázva helyenként saláta gyanánt lami bajt orvosolni, fenyegetőt elhárítani, vagy
eszik, később egy kissé mérgesek. Gyökérgumóit akármi másféle csodás hatást előidézni; tehát a
orvosságnak használták. A vizí R.-ok (mintegy bűvölés (1. o.), varázslás tágabb fogalomkörébe
20) virága fehér leplü, mézfejtő leveleik is ilyenek. tartozó babonás cselekedet, mely a szó hatalmába
Száruk a víz fenekén kúszik v. a vízben lebeg, vetett hiten alapul, de rendesen egyéb varázsló
vízbe merült levelük sallangokra szabdalt, az vagy bűbájoló cselekedetek is kisérik. A R.
úszók tenyeresen karélyosak. Nálunk állóvízben, többnyire a javasok (1. o.) mestersége, kiket a
árkokban, kiöntésben közönséges a B. trichophyl- magyar alföldön seppegőknek is hivnak, mint
lus Chaix (hínáros boglárka),minden levele hajszál- hogy R.-aikat rendesen seppegő, vagyis suttogó
finom sallangokra szabdalt. Egy másik a B. aqua- hangon mondják el, mert igy hatásosabbaknak
tilis L. (vízi boglárka), úszólevelei nálunk mindig vélik. A betegségek elleni R.-ok, melyek a leggya
megvannak. Nem ezek közé tartozik, de pocso koribbak, többnyire abból a babonás hiedelemből
lyákban, árkokban terem a sárga virágú B. scele- indulnak ki, hogy a betegséget valamely a test
ratus L. (torzsika boglárka, farkasnevető fű, liba ben lakó gonosz démon okozza, melyet a R. ál
döglesztő, sebesítő fű, vízi méreg, torzsika), igen tal ki lehet űzni. De amint a beteg testből ki,
mérges. Koldusok használták, hogy búcsúkon szá épp úgy az egészségesbe be is lehet varázsolni a
nalom keltésére gyermekük lábán v. a sajátjukon bajt, amiért is a R.-nak oly fajtái is gyakoriak,
fekélyeket nyissanak. Vízerek, árkok mentén, vi amelyekkel valakire át lehet a bajt hárítani. Van
zenyős réten gyakori a B. repens L. (kúszó bog nak továbbá egyéb, pl. tolvajt megkötő, elveszett
lárka, hollóláb). Szára puhaszörű, a tövén gyö vagy ellopott tárgyat megszerző, fegyvert edző,
kerező indák erednek, levele hármas szeletekre láthatatlanná tevő, kincset fellelni segítő, a jó
osztott. Virága aranyszín sárga. Kertben telt vi szágot (ingót és ingatlant) gyarapító v. rontó
rágú alakját (pénzecske) látni. Vetésben közönsé stb. R.-ok; főképen pedig a szerelmi varázslás
ges a B. arvensis L. (vetési boglárka), réten a B. szolgálatában állók. Sok R.-ban keresztény ele
aeer L. (réti boglárka). Ezeken kívül hazánknak mek találkoznak; az Isten fiához, Szűz Máriához
még sok R. faja van. A mediterrán vidékiek közül v. valamely szenthez szólanak. Ezek gyakran
a B. asiaticus L. teljesedő, sárga, fehér vagy vö úgy keletkeztek, hogy a pogány istenek nevei
rös virágával kertjeinkbe is eljutott. V. ö. Borbás helyébe keresztény kifejezéseket tettek. A ma
Vad boglárkák teljesedve, Természettud. Közi., gyar R.-ban is előfordulnak ily keresztény ele
1879.
mek, mint Bornemisza Péter Ördögi kísérletek
Ranvier, Louis Antoine, francia hisztológus, ről (1578) írt könyve bizonyítja. A R.-ok ősrégi
szül. Lyonban 1835 okt. 2., megh. Thélysben 1922 volta mellett számos ókori följegyzés is tanús
inárc. 22. Az általános bonctan tanára volt kodik. Magyar R.-okról v. ö. Ipolyi,Magyas myth.
1875-től a Collége de Franceon; a l'Académie de 396. s köv. 1. Számos magyar R.-t találhatni
médecine és az Académie des sciences tagjául a Nyelvőr és az Ethnographia köteteiben, vala
választotta. Thélysi birtokát szanatórium céljára mint Kálmány Lajos népköltési gyűjteményei
végrendeletileg Roanne városára hagyta. Nagy ben (Koszorúk és Szeged népe). V. ö. Scherer, Altjelentőségű szövettani munkái közül kiemeljük: deutsche Segen (1885); Weinhold, Altdeutsche
Lecons sur l'histologie du systéme nerveux(1878); Verwtinschungsformeln (1895); 0. J. Brummer,
Lecons d'anatomie générale sur le systéme mus- Über die Bannungsorte der finnischen Zauberculaire (1880). Leginkább ismertek az idegrostok lieder (1909); magyar emlékekről: Szilády Áron
mikroszkópiai szerkezetéről végzett vizsgálatai, (Magyar Nyelvőr II., 1873, 308. 1..); Heinrich
ő fedezte fel a róla elnevezett befuződéseket Gusztáv, A merseburgi R.-ok (Philologiai Közlöny
IX., 1885, 371. L).
(R.-félc befüződések), 1. Idegrendszer.
RaouKejtsd: raui), a Budolf (Rezső) név fran
Rányergelés, az ácsmunkában két fa össze
kötésénél, a kötés kivágásai miatt annak erősíté cia alakja.
Raoul de Houdan, ófrancia epikus költő a XIII.
sére használt harmadik fának — a nyeregfának
(1. o.) — kapcsolási módja. Leginkább kötőgeren sz. elejéről, Chrestien de Troyes legtehetségesebb
dáknak függő vagy álló oszlopokkal és támasztó utánzója. Főműve: Meraugis (Friedwanger kiad.,
Halle 1896). V. ö. Bömer, R. de H. (Leipzig 1884).
gerendákkal való összekötésénél használják.
Raoult (ejtsd: raui), Francois Marié, francia ké
Ranzanos (Baiizano) Péter, dominikánus,
püspök, palermói származású. 1475—78. Ferdi mikus, szül. Fournesban (Nord) 1830 máj. 10.,
nánd nápolyi király követe I. Mátyás magyar megh. Grenobleban 1901 ápr. 1. 1867-ben a ké
királynál. Mint luceriai püspök halt meg agg mia tanára lett a grenoblei egyetemen. Sokat
korában. Mátyás királynak ajánlott műve : Epi- foglalkozott az oldatok fizikai sajátságaival; kü
tome rerum Ungaricarum cnn alatt Magyar lönösen az oldatok tenzióját és fagyáspontját ta
ország leírását s történetét adja a hunoktól nulmányozta behatóan. Összefüggést állapított
IL Lajosig. Először Zsámboki adta ki 1558-ban ; meg az oldott anyag molekuláris koncentrációja
azóta 5 kiadást ért. Ujabban kiadta Mátyás és az oldat fagyáspontja között, melynek alapján
Flórián (Históriáé Hungaricae Fontes Domestici az oldott testek molekulasúlyát meg lehetett ha
tározni. Ez a felfedezése a fizikai kémiában kor
IV. köt. 1885).
Raiiz des vaches (franc, ejtsd: raSz dé vás), 1. szakot alkotó volt. Erről szóló munkája: La cryoscopie (Paris 1901).
Kuhreigen.

Rapa

—

Rapa, sziget, 1. Oparo.
R a p a c e s (áiiat), l. Ragadozó madarak.
R a p a c i a (állat), 1. A Sertelábú férgek (Ghaetopoda) egyik alrendje, ahová szabadon úszó ra
gadozó tengeri férgek tartoznak, melyeknek
előretolható orrmányuk és többnyire hatalmasan
fejlett állkapcsuk is van. 2. Az Erszényesek (Marsupialia) egyik rendje (Polyprotodontia), ahová
ragadozó fogazatú Erszényesek tartoznak; leg
fontosabb családjaik: az erszényes nyestek
(Dasyuridae), az erszényes borzok (Peramelidae)
és az erszényes patkányok (Didelphyidae).
Rapagnetta, 1. D' Annunzio.
Rapaics Rajmond, egyházi iró, egri kano
nok, szül. Milanóban 1845 jan. 1., megh. Eger
ben 1909 szept. 25. Pappá szentelték 1868.
1870—80-ig az egri érseki liceumban az egyház
történetem és egyházjog tanára, 1880. a budapesti
egyetemen az egyháztörténelem tanára volt.
1872—1880-ig szerkesztője volt az Egri Egyház
megyei Közlönynek. Számos értekezése, költe
ménye stb. jelent meg. Önálló müve: Egyetemes
egyháztörténelem (I.köt. Eger 1879, II. köt. 1881,
111. köt. I. rész 1886, II. rész 1889).
Rapallo, kikötőváros Genova olasz tartomány
ban, a R.-i öböl és vasút mellett, (I9ii) 13,700 lak.;
télies klimatikus gyógyhely. Várkastélya, gimná
ziuma, tinhal- és koráihalászata van. Közelében
a Monté Rosán a Madonna di Montallegro búcsú
járó templom. R. a középkorban a genovai köztár
saságé volt, 1431 aug. 28-án itt győztek a veneziai seregek a genovaiak felett. 1920 nov. 12.
itt jött létre Olaszország és a Szerb-Horvát-Szlo
vén királyság között az ú. n. R.-i egyezmény,
amely a két állam határait és állampolgáraik
jogállását szabályozza, egyúttal pedig elismerik
(IV. cikk) Fiume államnak szabadságát és függet
lenségét.
Rapanui, sziget, 1. Husvétsziget.
B a p a x (lat.) a. m. magával ragadó, elsodró,
ragadozó, rabló. Tacitus szerint a 21. légió mel
lékneve, mint ellenállhatatlanul mindent elsöprőé.
R a p e (ang., ejtsd: rép), a. m. erőszakos nemi
közösülés, szemérem elleni erőszak.
R a p é (franc), tubáknak használt, megőrölt
dohány.
Raphael, 1. Rafael.
R a p h a n u s L. (növ.), 1. Retek.
Itaplie (gör.), az anatómiában azon hegszerű
vonalnak neve, mely két, egymásfeló növő redő
összenövése után kifejlődik. Ilyen R. például a
szájpadvarrat (R. palati), a gátvarrat (R. perinei),
a herezacskóvarrat (R. scroti). Növénytani érte
lemben a. m. magforradás, 1. Magkezdemény.
Raphelengh (Raphelingh), Franz, hollandi
tudós és könyvkereskedő, szül. Lannoyban (Fran
cia-Flandria), megh. Leydenben 1597 júl. 20.
Könyvkereskedő lett Nürnbergben, Parisban ke
leti nyelveket tanult s Cambridgeben a görög
nyelv tanítója, majd a Plantin-nyomda korrek
tora lett Antwerpenben s ott Plantin Kristóf
(1. o.) legidősb leányát, Margitot nőül vette. Ő ren
dezte sajtó alá a Biblia polyglotta-t. (L. Plantin.)
1582—85-ig vitte apósa antwerpeni, majd halá
láig leydeni üzletét. Leydenben az arab nyelv ta
nára lett 8 több keleti nyelv grammatikáját és
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szótárát irta meg. Fiai, Franz ésJustus, 1617-ig
vezették az üzletet.
R a p l i i a P. de B. (növ.), a pálmák génusza;
nagy fák, tömzsi törzsükön rengeteg nagyságú
(15 m.) szárnyas, tüskés gerincű levelekkel, ezek
gerince belül puha, szivacsos. A levelek között
ered a végálló, több évig nyiló gazdag ágazatú
buga, porzós és termős virágai ugyanazon ága
kon vannak. Bogyójuk akkora, mint a tyúk- v.
libatojás, felülete páncélos, hosszúkás kerülékes,
az alapján köldökkel. 6 faja Afrika forró és
nedves részén van elterjedve, kivált a nyugati
részen (Biafra-öböl). A legismertebb a R. vinifera P. de B., mely az Amazon vidékén és
Középamerika K.-i partvidékén is előfordul, ott
zsupati (jupati) név alatt a var. taedigera Mart.,
itt a var. nicaraguensis Örst. nevű változatot
ültetik. A R. Riiffia Mart. keletafrikai és ma
dagaszkári. Az előbbi fajnak jóízű gyümölcse van,
egy borterméket is szolgáltat (borpálma). Minden
faj jelentős levélszárnyainak háncsrostjai révén,
ezek a szárnyak felbőrével összefüggésben rafia(raphia) háncs néven kerülnek az európai keres
kedelembe. Ezeket az 1 m. hosszú, 3 cm. széles
szalagokat a levélfonákjáról lefejtve, megszá
rítva hozzák forgalomba. Nedvességtől óvni kell,
mivel gyorsan romlásnak indul és szakad. Fel
használják mindenféle fonómunkára, főkép a ko
sáriparban, továbbá a kert- és szőllőmüvelésben
kötözésekre, ahol is olcsóságánál és könnyű ke
zelhetőségénél fogva a hársfa, akácfa stb. ná
lunk honos fák háncsát teljesen háttérbe szorí
totta. A zsupati levélgerineéből az Amazonnál
kunyhót építenek. V. ö. Sántha L., A raflaháncs,
Természettud. Közi. 1910, 673. old.
R a p h i c e r n s (állat), a Tülkösszarvúak (Bovidae) családjába, a Törpe antilópok (Neotraginae)
alcsaládjába tartozó emlős állatnem. Dél- és Kelet
afrikábanhonos. Fajai közül a R. melanotis Thunb.
«grysbok» és a R. campestris Thunb. «steenbok»
néven igen régen ismeretes a búrok földjén, a R.
sharpei Thos., mely Transvaal-ban és Mozambik
ban ól, csak újabban vált ismertté.
R a p l i i d (növ.), 1. Rafid.
Raphidim, 1. Refidim.
Rapidin, ásványolaj - desztillátum, melynek
forrpontja 100—250° között van. Tisztítva benzin
helyett mótorhajtásra használják. Fs. 0750—
0-800. 1 lóerő-órára 300 gr. szükséges.
R a p i d i t a s (lat.) a. m. gyorsaság, hevesség;
rapidus, gyors.
R a p i é r e (franc, ejtsd: rapiér, de nálunk néme
tesen rapir-n&k is mondják), hosszú, egyenes,
vékony pengéjű kard, nálunk csak vívógyakorlat
nál használják, magyar neve vívótőr vagy vitőr. Nevezik fleuretnek is, de tulajdonképen a
R. nemcsak szúró-, hanem vágófegyver is, a
fleuret pedig csak szúrófegyver. Nálunk azon
ban csakis szúrófegyvert értenek R. alatt.
R a p i l l i (geoi.), 1. Lapilli.
Rapisardi, Mario, olasz költő, szül. Cataniában 1844 febr. 24., megh. u. o. 1912 jan. 4. A
nápolyi egyetem olasz irodalomtanára volt. Nevét
filozófiai költeményei (Palingenesi, 1868, Lucifero, 1877) tettek híressé. Vallásos költeményei
Poesie religiose (1887) szabad gondolkozókra
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nézve is épületesek. Egyéb művei: Manfréd (ver
ses dráma); Ricordanze (1872); Giustizia (1883);
Blegie (1889); Bmpedocle ed altri versi (1892);
Giobbe (trilógia, 1884); Atlantide (1894); L'aseeta
ed altri poemetti (1902). Kiadások: Opere ordinate
(Catania 1894,6 köt.); Versi (Milano 1888); Poemi
liriche e traduzioni (Palermo 1912). V. ö. A Critica
e. folyóirat III. kötetében Groce (Nápoly 1905).
Rapolano, község Siena olasz lartományban,
(isii) 5118 lak., kőfejtőkkel, közelében meleg ké
nes források (39°) és fürdőintézetek vannak.
Rápolt, kisk. Szatmár vm. csengeri j.-ban,
(i92o) 348 magyar lak.
Raponca (növ.), 1. Phyteuma.
Rapontikagyökér (nfiv), 1. Oenothera.
Rapoport, Salomo Juda, a modern zsidó tör
ténetírás kiválósága, szül. Lembergben 1790 jún.
1., megh. Prágában 1867 okt. 16. Megírta a
gaoni (1. o.) és az utána következő korszak hat
vezérfórflának (Szaádja, Nátán b. Jechiel, Kalir,
Chananél ben Chusiél és Nizan ben Jákob) élet
rajzát a Bikkuré Ha-ittim 1828—31-iki évfolya
maiban. 1840-ben prágai főrabbi lett. Itt irta meg
talmudi reálenciklopédiáját (Ereeh Millin, Prága
1852). Prágai jesibájában (1. Jesiba) a 19. szá
zad sok modern rabbija nyerte kiképeztetését.
Rapos József, a magyar kisdedóvás egyik elő
harcosa, képzőintézeti igazgató, szül. Pápán 1814
márc. 13., megh. Budapesten 1894 jan. 18. Főbb
müvei: Korszerű szózat (1842); Nötlenség (1860);
Brunswick Teréz vagy a közalapnevelésügy
múltja és jöv.ője liazánkban (1868); Az alapneve
lök (1868); Önéletrajza (Pedag. Szemle 1883).
Raposka, kisk. Zala vm. tapolezai j.-ban, (1910)
349 magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Rapp (Rapovce), kisk. Nógrád vm. losonczi
j.-ban,(i9io) 617 magyar és cigány lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rapp, 1. Georg, 1. Harmonista.
2. R., Jean, gróf, francia tábornok, szül. Kolmarban (Elszász) 1771 ápr. 26., megh. Rheinweilerben (Baden) 1821 nov. 8. Harcolt a Rajna
mellett, Itáliában és Egyiptomban. 1801-ben Bo
naparte Napóleon első konzul hadsegéde lett.
Kitűnt az austerlitzi (1805) és asperni (1809)
csatában s grófi rangra emelkedett. 1813—14-ig
szívósan védelmezte Banzig várát s csak az
éhség birta kapitulációra. 1815-ben Napóleon
visszatérése után a rajnai hadsereg fővezére volt.
1818-ban XVIII. Lajos pairré és főudvarmesterré
nevezte ki. Emlékiratainak új kiadása 1895. je
lent meg (németül 1902).
Rappahannock, folyó Virginia északamerikai
államban; ered a Blue Mountainsben, fölveszi a
Rapidant és 75 km. hosszú, 3—5 km. széles
torkolatban a Chesapeake-öbölbe ömlik. Hossza
200 km., Predericksburgig (140 km.) hajózható.
Az északamerikai polgárháborúban fontos sztratógiai vonal volt.
Rappakiwi, finn elnevezés, a. m. mállott kő.
Amflbolgranitit; arról nevezetes, hogy földpátja
ortoklász, amelyet plagioklászköpeny vesz kö
rül. A finn öböl partjain van elterjedve (Aaland,
Wiborg).
Rappel (franc, ejtsd: rapei) a. m. visszahívás;
követek visszahívó levele; katonai gyüleke
zésijel.

Rapszódia

I R a p p e n , a XIV. sz. óta aprópénz Svájcban,
hollófejverettel (Rabenpfennig). Ma a svájci frank
századrésze, 1. Centimé.
Rapperswil (Rappersweil), járási székhely és
kikötő St.-Gallen svájcikantonban, (1920)4181 lak.,
régi kastélyában lengyel nemzeti múzeum van
elhelyezve; a lengyelek szabadságharcát emlék
hirdeti. R. 1354. Ausztriához került; 1458.Ausztria
uralma alól fölszabadult és a svájci szövetség vé
delme alatt megtartotta önállóságát 1798-ig,
amidőn a Helvét-köztársaság Linth nevű kan
tonjába kebelezték be.
Rappi hóhér (áiiat), a csapó sügér (Perca fluviatilis L.) népies magyar neve.
Rappisták, 1. Harmonista.
Rappoldi, Eduárd, német hegedűművész, szül.
Bécsben 1839 febr. 21., megh. Drezdában 1903
máj. 16.1871-ben a berlini Hochschule tanára lett,
1877—98-ig Drezdában udvari hangversenymes
ter és 1893 óta u. o. a konzervatórium tanára volt.
írt dalokat, hegedüszonátákat. — Felesége, Kahrer Laura, szül. Mistelbachban Bécs mellett 1853
jan. 14., zongoraművésznő, Liszt-tanítvány. 1890.
a drezdai konzervatórium tanára lett.
Rappoltstein, régi német vár ós uradalom
Felsö-Elszászban, Rappoltsweiler város felett. A
R.-i grófok uralma alatt áilott 1673-ig. Ekkor
a pfalz-birkenfeldi, majd 1734. a pfcdz-zweibrückeni ház örökölte. 1792-ben a franciák fog
lalták el. R. alatt vannak Gimberg (Giersberg)
és Sankt- Vlrich várak. V. ö. Albrecht, R.-isches
Urkundenbuch (Kolmar 1891—98, 5 köt.); Brieger, Die Herrschaft R. (Strassburg 1907).
R a p p o r t (franc, ejtsd: rapór) a. m. jelentés,
tudósítás, továbbá viszonosság, kölcsönös vo
natkozás ; katonai értelemben általában az alá
rendeltnek minden szóbeli vagy írásbeli jelentése
a f ölebbvalójához. Valakit R.-ra rendelni a. m. az
illetőt egy meghatározott órában és fölszereléssel
felsőbb hatóság elé idézni a büntetést megelőző
kihallgatás céljából. — A mintarajzolásnál a R.
a. m. egy s ugyanazon mintának időszaki, de
rendszeres ismétlődése.
R a p p o r t e n r (franc, ejtsd: —torja. m. tudósító,
jelentéstevő; továbbá szögek mérésére ós átvite
lére szolgáló műszer (transporteur).
Rapsonné,Kőváry (Erdély régiségei, 1852,177.
old.) említ egy ilyen nevű népmondai alakot, ame
lyet Ipolyi (Magy. myth. 93.) a róla szóló rege
alapján légi tündérnek tart. A név ismeretlen
eredetű, s a monda, mint a benne még előforduló
Firene (R. testvére) névből sejteni lehet, aligha
nem oláh forrásból került. V. ö. Orbán Balázs, A
székelyföld leírása, I—VI.
Rapszódia (gör.), a rapszódoktól (1. o.) elő
adott hősdal vagy eposzrészlet; innen: rapszo
dikus a. m. töredékekből álló, szökdelő. Az ujabb
költészetben R. az oly lirai költemény, melyben
az érzés csapongása többször megváltoztatja a
hangot és formát, azért a költemény mintegy
több darabból összeállítottnak látszik. Ilyen R.
Egy gondolat bánt engemet (Petőfi) is. — A zene
irodalomban R.-nak a hangszeres zene népdalok
ból összeállított fantáziáit nevezzük; ilyenek Liszt,
Raff, Lalo, Dvoíák, Sarasate stb. magyar, spa
nyol, norvég, szláv R.-i. Brahms a R. hagyomá-
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nyos értelmezésével ellentétben Goethe szöve
gére írt kardalait és eredeti motívumokból szőtt
zongoradarabjait nevezi R.-áknak.
Rapszódok (helyesebben -.rhapsodosok), a régi
görögöknél epikai költemények, kivált a homé
roszi eposzok előadói, szavalói. Ezeket Homeridáknak is nevezték. Céhszerű rendet alkottak,
mint a minnesangerek, a troubadourok vagy a
kelta bárdok.
Rapszodomantia (nem klasszikus görög szó),
valamely költői műnek (pl. az Iliasnak v. Aeneisnek) találomra szembeötlőit verséből való jós
lás. L. még Bibliomantia.
R a p t a t o r e s , 1. Ragadozó madarak.
Kaptiui (lat.) a. m. gyorsan, futtában.
R a p t u s (lat.) a. m. rablás; elragadtatás, lel
kesülés ; őrjöngési roham.
B a p a t i a Aubl. (n»v.), a Rutaceae (Ruta-félék)
csillád génusza, fajai brazíliai fák és cserjék.
R a r a v. r a r i t a (Phytotorna rara Mol., állat),
a Rikácsolok (Glamatores) rendjébe, a Kaszáló
madár-félék (Phytotomidae) családjába tartozó
és a bolíviai Andokban honos madárfaj. Hangja
a fűrész nyiszergéséhez hasonlít; innen kapta ne
vét. Hossza 17 em. Színe felül sötét olajzöld, torka
és hasa sárga, csőre és lábai fekete-szürkék,
szeme élénk karmazsinpiros.
R a r a a v i s (lat.) a. m. ritka madár, tehát
drága csemege. Idézet Horatius szatíráiból (II.,
2, 26).
Rarance, helység Bukovinában, Czernowitztól
ÉK-re, 4738 lak. A világháborúban nevezetes
volt az oroszokkal 1916 januárban vívott nagy
harcokról, amelyekben a nagy erővel támadó
oroszok súlyos veszteséget szenvedtek s ame
lyekben a magyar honvédcsapatok különösen ki
tűntek.
Rarifikáció (lat.), ritkulás, pl. esont-R.: a csont
hiányos táplálás és mésszel való hiányos ellátás
miatt elsorvad, a csontlécek megfogynak és el
vékonyodnak.
R a r i t a (állat), 1. Rara.
R a r i t a s (lat.) a. m. ritkaság.
Ráró, régibb íróinknál hol sas- (ölyv-, sólyom-),
hol kócsag-féle madár neve, mely ma már inkább
csak mint a sebes járású lónak tulajdonneve él,
kivált a népköltészetben.
Ráró (állat), a halászsas (Pandion haliaetus L.) neve. L. Halászsas.
Ráró, kisk. Győr vm. tószegcsilizközi
j.-ban, (1920) 1006 magyar lak.
Rárósmúlyad (Ráros MúVadka), kisk.
Nógrád vmegye szécsényi j.-ban, (1910) 436
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rarotonga, sziget, 1. Cook-szigetek.
Rárovás, ácskötés; vékonyabb vízszin
tes gerendáknak (födémgerendáknak) az
•azokat alátámasztó erősebb mestergerendával
való összekötési módja. A R.-nál a födémgeren
dát csak 3—4 cm. mélyen eresztik a mester
gerendába és aszerint, amint az érintkező la
pot és a gerenda oldalait kimetszik, többféle
R.-t különböztetnek meg. Ilyenek pl. a fecske
farkú, a félfecskefarkú, az egyenes és ferde
metszésű, a keresztalakú stb. R. Ha a R. a
gerenda végén történik : bütürovás, ha a közé
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pen : derékrovás. A mellékelt ábra néhány ilyen
bütü- és derékrovást mutat perspektivikus né
zetben.
Rás (Hrasovik), kisk. Abauj-Torna vmegye
kassai j.-ban, (i9io) 322 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rasadvali sómérték Kelet-Indiában = 12 ana
= 421-48 hl.
Rasamala-f a (növ.), az Altingia excelsa (Liquidambar Altingianum), Jáva sziget egyik leg
magasabb fája; jó és értékes haszonfát ós a
rossaamalha v. rosemallu nevű jószagú gyan
tát is szolgáltatja. L. Altingia.
R a s a n t (franc, ejtsd: razan), a lövedék röp
pályája, ha igen lapos s így pásztázott tere igen
hosszú.
Rascani, adók. Belovár-Körös vmegye körösi
j.-ban, (i9io) 254 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Raschdorff, Július, német építész, szül.
Plessben (Pelső-Szilézia) 1823 jul. 2., megh.
Sieversdorfban 1914 aug. 13. A berlini építészakadémiát látogatta, 1854. Kölnben városi építő
mester lett. Főbb építményei: a városház res
taurálása, az 1861. bevégzett Wallraf-Ricbartzinuzeum, az új városi színház, az erfurti, münsteri
és braunschweigi postaépületek stb. 1878. R. a
berlini (charlottenburgi) technikai főiskolán tanár
lett; ő építette az ottani angol templomot (a
Monbijou-kastély parkjában) és 1890. Frigyes
császár mauzóleumát Postdamban. Frigyes csá
szár vázlata alapján R. fiával, Ottóval együtt
1894—1904. építette fel a berlini dómot. R. a 19.
századbeli építészet német renaissance-irányának
egyik legtevékenyebb és legsikeresebb képvise
lője volt. Ebből a körből merítette kiadványai
nak anyagát is : Entwürfe und Bauausführungen
im Stil deutscher Renaissance (Berlin 1879);
Palástarchitektur Toscanas (u. o. 1883—88);
Baukunst der Renaissance (u. o., 1888—90);
Rheinische Holz- und Fachwerksbauten des 16.
u. 17. Jahrhunderts (u. o. 1895).

Rárovás.

Rascia, szerb vidék a hajdani novibazari tö
rök szandzsákságban, a Raska (Rascia) folyó
völgyében. Igen termékeny, védett terület.
Rasdi, varázsló pogány pap, részt vett abban
a fölkelésben, melyet 1061. Vatha fia János ve
zetése alatt a magyarok a pogányság helyreállí
tása érdekében támasztottak. I. Béla király el
fogatta s börtönében annyira éheztette, hogy
kínjában a varázsló saját húsát rágta.
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Ragenica, adók. Belovár-Körös vmegye grubisnopoljei j.-ban, (1910) 2499 horvát, szerb és cseh
lak. (Tr. SzHSz.)
Rosenna néven hívták magukat az etrusz
kok. L. Etruria.
Rasi, 1. Salamon Jickhaki.
Raáin, Alois, cseh politikus, szül. Nechaniceben
1867 okt. 10., inegh. Prágában 1923 febr. 19. Jogi
tanulmányait a prágai cseh egyetemen végezte
8 ügyvéd lett Prágában. Már ifjúkorában részt
vett az Ausztria-ellenes Omladina szervezésében.
1891-ben az Omladina tagjai ellen indított perben
két évi súlyos börtönre ítélték, ezt Pilsen mel
lett Boryban 10 nap kivételével ki is töltötte.
Azután ügyvéd lett Prágában. 1911-ben az ifjúcseh párt programmjával reichsrathi képviselő
nek választották. A világháború alatt Kramarzsal együtt felségsértés miatt halálra ítélték, de
ezt kegyelem útján 10 évi súlyos börtönbüntetésre
változtatták. 1917 júliusban Károly császár meg
kegyelmezett neki, mire a möllersdort katonai
fogházból szabadon bocsátották. Ugyanaz évben
a prágai cseh egyetem újra doktorrá avatta. 1918
okt. 28. nagy része volt a cseh forradalomban
8 az akkor alakult Kramaí-kábinetben pénzügy
miniszter lett. Ó vitte keresztül a bankjegyek
lebélyegzését, a cseh valuta önállósítását. 1919
júliusban lemondott. 1922 okt. 7. a koaliciós
Svehla-kabinetben ismét pénzügyminiszter lett.
1922 karácsonykor Pardubitzban mondott beszé
dében elitólőleg nyilatkozott a cseh légionáriusok
ról, a miért ezek felháborodtak s tömeges becsületsérté8i port akartak indítani ellene, mielőtt
azonban a vádiratot beadták volna, 1923 jan. 5.
Prágában egy Soupel József nevű fiatal tisztvi
selő két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette.
Rasinja, adók. Várasd várm. ludbregi j.-ban,
(1910) 1776 horvát lak.; R.-t már 1334. emiitik.
A templáriusoknak itt kolostoruk volt. Közéle
ten vannak Opoja vár romjai. (Tr. SzHSz.)
Rasis, mohammedán orvos, 1. Rházes.
Rask, Basmus Christian, dán nyelvész, szül.
Brendekildeben 1787 nov. 22., megh. Kopenhágában 1832 nov. 14 Eleinte a skandináv nyel
vekkel és a rokon germán nyelvészettel foglal
kozott, még gimnazista korában megirt egy rö
vid izlandi nyelvtant, mely első nagyobb művé
nek : Vejledning til det islandske eller gammel
nordiske sprog (Bevezetés az izlandi nyelvbe,
Kopenhága 1811) szolgált alapul. Izlandi nyelv
tanulmányok céljából 1813—1815. Izland szige
tén tartózkodott. Ottani tanulmányainak gyü
mölcse lett korszakalkotó munkája: Undersögelse
om det gamle nordiske eller islandske sprogs
oprindelse (Tanulmány az óészaki nyelv erede
téről, u. 0. 1817), melyben Boppal egyidejűleg
megalapítja az összehasonlító nyelvtudományt.
1816-ban tanulmányútra indult a Keletre. Hét évi
utazása alatt számos keleti nyelvet elsajátított.
Keleti tanulmányainak eredménye a zend nyelv
ről irt könyve, melyet von der Hagen németre
fordított: Ueber das Altér der Zendspracheund die
Bchtheit des Zendavesta (1826). 1831-ben a ke
leti nyelvek tanára lett a kopenhágai egyetemen.
Raska, falu Szerbiában, a rudniki kerületben,
az Ihar mellett, 550 lak. 1915 november elején
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a menekülő szerb kormány rövid ideig itt tartóz
kodott, nov. 12. tovább menekült Prizrenbe; 1915
nov. 19. Kövess tábornagy hadserege szállta meg.
Ráskai, 1. Ferenc, író és hírlapíró, szül. Ko
máromban 1883 nov. 23. Jogi tanulmányai végez
tével újságíró lett. 1902-ben segédszerkesztője
volt a Magyar Közélet c. hetilapnak, 1903 óta
mint a Pesti Hirlap munkatársa a lap színházi
rovatát vezeti. ír verseket (Zongora dalai 1901;
Élni tovább, 1903; Hét esztendő, 1908), novel
lákat (Asszonyi balsors, 1909) s színműveket.
Ez utóbbiak: Kolumbusz báró (bohózat, Vár
színház); Faun (vígjáték, Kolozsvár, Nemzeti
Színház); Gyerekváros (bohózat, Vígszínház);
Hivatalnok-leány (szinmű, Budai Színkör); A
budai ház (vígjáték, Budai Színkör), Mentőangyal
(vígjáték, Renaissance színház). Ezek az egész
estét betöltő darabok — az első kettő kivételével
— a könyvpiacon is megjelentek. Egyfelvonásosainak gyűjteménye: A mai témák. Regényei
több kiadást értek, nevezetesen A szerelem nyo
morékjai (1921);Férfisírás (1921); Csodamajom
(Í921); Kis lány, nagy szinész (1922); Dunai
éjszakák (1923). Ifjúsági iratai: Az ifjúságnak
(1917); Egy Kossuth-kép regénye (1921).
2. ÍJ. Gáspár, versszerző a XVI. sz.-ban, szül.
a XV. sz. végén (1517. már felnőtt ember volt),
megh. a XVI. sz. második felében. 1525-ben temesi főispán volt, részt vett a mohácsi ütközet
ben, majd János király pártjára állva, nógrádi
főispán lett; tisztségét a király haláláig viselte,
s magát szolgálatában több Ízben, kitűntette, így
Buda 1530-iki ostroma alatt. Életének végét
Zemplénben töltötte. Egyetlen ismert műve az
1552. irt s 1574. megjelent Egy szép história az
vitéz Franciscórul; korában igen kedvelt s több
ízben lenyomatott elbeszélő költemény, mely a
felesége hűségére fogadó, de fogadását ármány
által elvesztő férjnek történetét énekli meg fo
gyatékos költői alakítással. A tárgy az európai
vándor mese-kincshez tartozik s R. földolgozása
eddig ismeretlen nyugati földolgozás közvetíté
sével Boccaccio Dekameronjának egyik elbeszé
lésében gyökerezik. Új kiadásai a Régi Magyar
Könyvtár VI. kötetében, s az Olcsó Könyvtár
ban, u. o. Szilády Áron tartalmas bevezetése.
3.12. Lea, dömes apáca a XVI. sz. elejéről, vala
mely pestvidéki kolostorban foglalkozott köny
vek másolásával 1510—22 közt. Jól tudott latinul
s korának egész műveltségével bírt. Nyelvemlé
keink közt 5 kódex maradt fenn tőle, ezek közt a
Margit-legenda (1. o.). Beöthy Zsolt költői el
beszélést írt róla.
Ráskay Dezső, orvos, szül. Budapesten 1866
dec. 5. Egyetemi tanulmányait Budapesten és
Bécsben végezte. Több éven át a székesfőváros
kórházaiban működött, majd közkórházi rendelő
főorvos és egyetemi magántanár lett. Több mint
ötven értekezése jelent meg magyar, német,
francia és angol-amerikai folyóiratokban. Érte
kezésein kívül főbb müvei: A Gysritis aetiológiája (1899, németül Berlin 1900); A húgycsőszűkületek kórszövettana (1901, németül Leipzig
1901); Az erőmüvi húgycsőszükületek (1908);
Tanulmányok a dülmingy megnagyobbodásáról
(1901—05); Vesevizsgálaii módszerek (1911).
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Rasmussen, 1. Kntid, dán etnográfus és nyel Az assziriológia történetében is megörökítette
vész, szül. 1879 jún. 7. A sarkvidéki népek, de nevét, amennyiben résztvett az egykori Ninive
különösen Grönland eszkimóinak néprajzával és romjai föltárásában. Kujundzsik északi részében
nyelvészetével foglalkozik. 1906—07 telén nő sikerült neki Assurnazirpal nagy palotájának a
vérével, Wilhelminával Grönland Ny.-i partján az kiásatása. Itt nemcsak az asszír művészet leg
Unmanak eszkimó népét tanulmányozta, majd szebb példányai közé tartozó domborművek, ha
szánutat tett vele Kap Yorkig. 1908. második nem Assurbanipal híres könyvtárának második
grönlandi expediciót tett meg. 1912 ápr. 6-tól részét alkotó agyagtáblácskák ezrei is kerültek
szept. 15-ig Grönlandé, részén Kap Yorkból Dan- napfényre. Müvei: Narrative of the British mismarkfordhoz és az Indepedence-Bayból vissza sion to Theodore, King of Abyssinia (London,
1901 km.-es szánutat tett néprajzi ós természet 2 köt. 1869) és Asshur and the Land of Nimród
tudományi tanulmányok céljából; 1916—18. a (New York 1897).
Peary-föld és Grönland közötti területeket ku
Rassay Károly, politikus, szül. Orsován 1886
tatta. Wulff Th. svéd botanikus ez expedíción el márc. 21. Jogi tanulmányait Budapesten végez
pusztult. 1921-ben elindult expedíciója a Melville vén, 1912. Zentán ügyvédi irodát nyitott. Ez idő
félszigeten áttelelt és 1922-ben néprajzi és régé ben szerkesztője volt az ottani függetlenségi párt
szeti kutatásait folytatta. Munkái: Lapland (Kris- lapjának, 1914-ben Budapestre nevezték ki tör
tiania 1907); Neue Menschen. Ein Jahr bei den vényszéki jegyzőnek, 1915. az igazságügyi mi
Nachbarn des Nordpols (Bern 1907); The People of nisztériumba került, ahol min. titkár lett. A pro
thoPolarNorth (London 1908); MeinReisetagebuch letáruralom alatt különféle ellenforradalmi szer
(1915); Nye Mannesker (németül 1920); Bskimo vezkedésekben vett részt. A kommunizmus bukása
Polk Tales (1921); Grönlands Sagen (1921—22); után vezető részt vett a keresztény nemzeti párt
In der Heimat des Polarmenschen (1923).
megalakításában. A koalíciós Huszár-kormány
megalakulásakor 1919 novemberben igazságügyi
2. B. Lujza Krisztina, 1. Danner.
Rásony, kisk. Abauj-Torna vmegye szikszói államtitkárrá nevezték ki; 1920 januárban Buda
pest IV. választókerületében nemzetgyűlési kép
j.-ban, (1920) 225 magyar lak.
viselőnekválasztották. Az államtitkárságról 1920
R a s o r e s (áiiat), 1. KapargálokR a s p . , természettudományi nevek után Bas- májusban lemondott. 1920 végén megalakította
pail Francois Vincent (1. o.) nevének rövidítése. a függetlenségi kisgazda földmives és polgári
Raspail (ejtsd: raszpáj), FrangoisVincent, francia partot s annak vezére lett. Az 1922. választáson
kémikus és politikus, szül. Carpentrasban (Vau- Budapest déli kerületében választották meg nem
cluse) 1794 jan. 29., megh. Arcueilben 1878 jan. zetgyűlési képviselővé.
8. 1832-ben az emberi jogok társaságának veze
Rassz (franciául: race), a fajon (species) belül
tője, 1834-ben a radikális Réformateur főszer azon változatok neve, melyeknek tulajdonságai
kesztője lett. 1848-ban megalapította a L'ami du öröklődnek, de amelyek a törzsfajtól nem távo
peuple c. lapot. A nemzetgyűlésbe való behato lodnak el annyira, hogy új fajként megkülön
lása miatt (1848 máj. 15.) öt évi fogságra Ítélték. böztethetők volnának. A R. magyar neve: fajta.
Müvei: Bssai de ehimie microscopique appliquée Amely fajták létesülésénél túlnyomólag valamely
á la physiologie (Paris 1831); Systéme de ehimie nagyobb földterület természeti viszonyai érvé
organique (u. o. 1833); Systéme de physiologie nyesültek s az ember közreműködése csak alá
végétale et de botanique (u. o. 1837, 2 köt. atlasz- rendelt volt, azokat primitív fajtáknak mond
szal); Histoire naturelle de la santé et de la ma- juk; míg a túlnyomólag az ember tenyésztő
ladie chez les végétaux et les animaux (2 köt. művészetének hatására kialakult fajtákat, ame
1839—43, 3. kiad. 1860) stb.
lyeket az ember különféle természeti viszonyok
között is fenntart, kultúrfajtáknak nevezzük.
Raspe Henrik, 1. Henrik, 56.
Raspit (ásv.), ólomwolframát, PbW0 4 ; egy- Primitív fajta pl. a Bos primigenius Boj- szelihajlású táblák és prizmák; átlátszó gyémánt ditéséből származott keleteurópai vagy podőliai
fényű, barnássárga. Lelőhelye Broken Hill N. S. fehér szarvasmarha-fajta (ehhez soroljuk a mi
Walesben. Ugyanezen vegyület a négyzetes rend magyarországi fehér szarvasmarhánkat is), mely
nek jellemző tulajdonságai: ezüstfehér vagy
szerben is kristályosodik mint ú. n. stolzit.
Ráspóhal (állat), a német bucó (Aspro asper darvas testszín, feketehegyű hosszú szarvak,
fekete fényszáj, nyelv és paták, szemkörüli gyűrű
L.) népies neve.
szerű fekete szőrözet, lassú növekedés, szilárd
Ráspoly, 1. Beszelő.
Ráss Andreas, német egyházi író, püspök, szül és izmos testalkat, a kedvezőtlen időjárási viszo
Sigolsheimban (Elszász) 1794 ápr. 17., megh. nyok és a táplálék minősége iránti igénytelenség,
Münsterben 1887 nov. 17.1842-ben münsteri püs páratlan igavonó- és mozgási-, de csekély tejelő
pök lett. Résztvett a vatikáni zsinaton. Főműve: képesség. Kultúrfajta pl. a primigenius-eredetü
Die Konvertiten seit der Reformation (13 köt., északi primitív fajták ésabanteng-eredetű «bronz1866—75), Weiss speieri püspökkel kiadta : Le- deres» brachyceros-marha közötti keresztezésből
ben der Váter und M&rty rer (25 köt., Mainz 1823— kialakult, frontosus jellegű simmentali vörös
tarka szarvasmarha-fajta, melyre jellemző
1827).
Rassam, Hormuzd, angol archeológus, szül. fehér alapon fakóvörös vagy sárga testtarkázat,
Moszulban 1826., megh. Brightonban 1910 szept. rövidebb s világos szarvak, világos fényszáj,
20. 1876-ban Borzippában, Babylon testvérváro nyelv és paták, nagy termet, gyors fejlődés és
sában felfedezte Iziddának, a Nebónak, Mor- nagyobb hizókonyság, a takarmány iránt táplált
duk fiának szentelt ősrégi szentélynek romjait. nagy igénye, nagyobb tejelőképessége s a hizé-
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konysággals tejelőképességgel arányban álló igáz • különböző népekben megtalálhatók, vagyis a né
hatósága. Táj fajta néven a fajta elterjedési terü pek a rasszoknak mozaikszerű keverékei. V. ö.
letének valamely vidékén létrejött szín-, nagyság- Ammon, Zur Theorie der reinen Rassetypen (1900);
8 a testrészek alakulására s ennek folytán a test Deniker, Les raees et les peuples de la térre
arányok megváltozására vonatkozó variációt ért (Paris 1914); Pr. Boas, Kultur u. Rasse (Leipzig
jük. Tájfajták úgy egyes primitív fajták, mint 1914).
bizonyos kultúr-fajták keretében egyaránt elő
Rasszelőítélet. A rasszok között ősidők óta
fordulnak. A magyar alföldi, nemkülönben az er bizonyos ellenszenv, faji előítélet nyilvánul
délyi fehér szarvasmarha egy-egy tájfajtája a meg. Az idegent nem tekintik magukkal egyen
primitív podóliai fehér szarvasmarha-fajtának. A rangúnak, ők különb emberek, sőt csak ők az
termesztett növényeknél és háziállatoknál gyak igazi emberek, az idegent nem szeretik. Ember
ran új rasszok létesülnek kereszteződés és kiválo- tani alapja a test kipárolgásában, illatában rej
gatódás (seleetio) útján. Azzal, amit a háziállatok lik, ez ismét a különböző táplálékon, vórösszenál és termesztett növényeinknél rassz-n&k vagy tótelen alapszik. A fehér ember utálja a fekete
fajtának mondunk, teljesen egyértelmű az a rend vagy sárga rassz szagát, azok viszont az övét.
szertani kategória, amelyet az állatoknál és növé- Szépnek is mindegyik csak a saját faját tartja.
ényeknél fajváltozat (varietas) névvel szokás Ez átment a népekre is. Minden nép saját neve
jelölni. V. ö. Lovassy, A fajta fogalmának helyes ezt a rasszelőítéletet fejezi ki. Eszkimó, saját
értelmezése (Természettud. Közlöny, 1922. évf., nyelvén: inuit = ember, busman = koi-koin =
154. lap). — Embertani szempontból 1. Rasszok. emberek embere. Mi is csak a magyarnál mond
Rasszantropológia, az embertan ama legna juk hozzá, hogy ember, más népeknél nem. A
gyobb fejezete, mely a rasszok (1. o.) tanulmá régiek nópleírásai is a R. torzító szemüvegét
nyozásával foglalkozik. Nevezik antropográfiá mutatják.
nak is. A R. mind nagyobb jelentőségre tesz szert
Rasszhigienia, az embertan legpraktikusabb
az embertanban s ma már fejlett módszerei van ága, melynek célja, hogy megállapítsa az egyes
nak, melyekkel a rasszjellegeket (1. o.) s azok embercsoportok, rasszok s végeredményében az
alapján az egyes rasszokat megállapítja. Tanul egész emberiség életoptimumát és egyfelől kikü
mányozza a rasszok keletkezését, kifejlődését, szöbölje az ezen életoptimumot gátló, másfelöl
az azt szabályozó különböző tényezőket (variatio, elősegítse az azt előmozdító külső és belső té
mutatio, modificatio, accliinatisatio, isolatio stb.), nyezők hatását. V. ö. Ploetz: Grundlinien einer
a rasszok elterjedését (1. o.), vándorlását, keve Rassenhygiene (Berlin, 1895).
redését, kereszteződését (1. o.), kihalását (1. o.).
Rasszjellegek, olyan öröklődő, testi (szoma
Foglalkozik a rasszokat érő előnyös és káros be tikus) jellegek, melyek az egyes rasszokat jel
hatásokkal s azok ismerete alapján módszereket lemzik, illetve máe rasszoktól megkülönböztetik.
keres jövő sorsuk biztosítására (rasszhigienia). Az egyéni, ivari és családi jellegek tehát nem
Kutatja nemcsak a ma élő, de a valaha élt s kihalt tartoznak közéjük. Minthogy azonban a környe
rasszokat is és rokonságuk, családfájuk nyomo zet (milieu) az emberi test minden részére kisebbzása által az egész emberiség származását (antro- nagyobb befolyást gyakorol, ezért minden jelleg
pogenia) állapítja meg. A rasszkérdés kezdetei a ben az öröklött rész mellett szerzett is van. A
messze ókorba nyúlnak vissza. Herodotus, Hip- rasszantropológia feladata, hogy minden jelleg
pokrates, Aristoteles szolgáltatják az első komo ben s minden embercsoportnál az öröklött és
lyabb adatokat. De felhasználja a E. a régi szob szerzett sajátságokat elkülönítse. Ezenkívül nem
rok, domborművek, képek bizonyítékait is s úgy minden jelleg használható egyformán rassz-megezeket, mint a rasszelőítélet (1. o.) jegyében fogam különböztetésre. Az eddigi vizsgálatok alapján
zott tudósításokat valódi értékükre szállítja. Ko fontos R.-nek bizonyultak: a termet, koponya és
molyabb R.-i vizsgálatokkal a felfedezések korá arc alakja, színezet, haj alkata, orr, száj, szem
tól kezdve találkozunk. Linné, Blmnenbach, Cu- rés, testarányok stb. Abszolút qualitativ jellegek
vier, Virey, Quatrefages, Müller Frigyes kezde nincsenek, csak az egyes jellegekben quantitativ
ményei után Broca, Topinard, Ranke, Kollmann, különbségek. Éppen ezért a rasszok szétválasztá
Virchow, Retzius lerakják a modern R. alapjait, sánál, osztályozásánál az összes jellegekre s azok
majd Pearson, Johannsen, Poniatowsky, Bauer, kombinációira figyelemmel kell lenni. Vagyis a
Haecker, Boas, Deniker, Wilser, Stratz, Martin rasszantropológia tömegvizsgálatot követel.
stb. kidolgozzák eredményre vezető módszereit
Rasszok az emberiség ama csoportjai, melye
s egyben értékes rasszmonograflákat írnak. A R. ket határozott, veleszületett testi és szellemi sa
kutatásait az emberi test alaki és méreti jelle játságok (rasszjellegek, 1. o.) öröklött birtoka köt
geire alapítja. Megállapítja az egyes jellegek össze egymással s választ el más ilyen csoport
variációit, ingadozási határait, az egyes variá tól. A rassz tehát testi (szomatikus) jellegek alap
ciók gyakoriságát. Ezek alapján jellegkomplexu ján megkülönböztethető embercsoportokat jelent
mokat, típusokat kap, majd keresi azok elterje s nem tévesztendő össze a néppel, melyre nép
dését, keveredését s végül a rasszokhoz jut. E rajzi, nyelvészeti, kultúrhistóriai, szociológiai
munkájában felhasználja a történelem, település jellegek (viselet, szokások, hagyományok, nyelv,
történet, néprajz, régészet, nyelvészet adatait is államszervezet stb.) jellemzők. Ezért helytelen a
és megállapítja a népekben a rasszokat. Vizsgá rasszokat népnevekkel jelölni vagy keverten
lataiból kiderült, hogy ma már nincsenek egy használni. Mert nincs német, oláh, szláv rassz,
séges rasszú népek; ugyanazon népen belül külön hanem csak német, oláh, szláv nép, nemzet,
böző rasszelemek vannak s egy rassz elemei nyelv, kultúra. Ellenben van fehér, sárga, fekete
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rassz vagy Európában északi (nordikus), alpesi és
földközi (mediterrán) rassz. Minthogy az emberi
ség összes csoportjait rasszantropológiai szem
pontból még nem vizsgálták meg rendszeresen,
azonkívül a kihalt rasszokat sem ismerjük mind,
azért az emberiségnek rasszokra való osztályo
zásában a vélemények igen eltérők. A régebbi
osztályozások csak 1—2 jellegre terjedtek ki,
vagy antropológiai jellegeket összekevertek nép
rajziakkal, nyelviekkel (1. Emberfajták). Az
újabbak a rasszoknak egymáshoz való viszonyát,
származását próbálják feltüntetni. Ilyenek Stratz,
Fritech, Ranke, Wilser, Sergi osztályozásai. A főbb
rasszokat a mellékelt 2 tábla mutatja. Európa
népeinek legjobb rasszantropológiai osztályozá
sát Deniker és Eipley adták. V. ö. Ripley, The
races of Europe (London, 1900).
Rasszok elterjedése. Az emberi rasszok ke
letkezési helyükről kiindulva lassan az egész
földön elterjedtek. Nagy szerepet játszott ebben
alkalmazkodási képességük (acclimatisatio). Ván
dorlások kimutathatók már a diluviumban. Ezért
ma egy rassz sem él keletkezése helyén, azaz
lakóhelyén egy sem ősi (autochton). Még a leg
primitívebb ausztráliaiakról is kimutatható, hogy
nem őslakói Ausztráliának, hanem északkeletről
vándoroltak oda. Előttük az azóta kihalt tazmániak éltek ott.
Rasszok kereszteződése. Az emberi rasszok
nem éltek mindig s mindenütt elkülönülve, izo
lálva, hanem egymással különböző békés és há
borús érintkezésbe (cserekereskedés, nőrablás,
rabszolga) jutottak, melyek eredménye kevere
dés, kereszteződés lett. A diluvium óta minden
földrészen kisebb-nagyobb rasszkeveredések tör
téntek, ezért ma csaknem mindenütt korcsok és
kevert rasszok élnek. Rasszok kereszteződésénél
nem keletkeznek új rasszok, mert a jellegek
Pischer és mások vizsgálatai szerint a Mendelféle törvények szerint öröklődnek. V. ö. Fischer
E.: Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem (Jena 1913); Rabaud E.: Le Mendelisme éhez l'Homme (Anthrop. T. 23. 1912).
Rasszok kihalása. A rasszok életkora erede
tileg korlátlan, kültermészeti és szociális viszo
nyok hatására azonban beállhat a rasszhalál. Is
merünk kihalt és kihalóban lévő rasszokat. Ki
halt pl. a diluvium végén a neandervölgyi rassz
s a múlt század második felében pusztultak el az
utolsó tazmániak. A ma élő ú. n. protomorph
rasszok (ausztráliai, vedda, ainó, busman stb.)
szintén kihalóban vannak. A kihalás legbiztosabb
jele az átlagos gyermekszám nagy csökkenése.
Az ausztráliaiaknál pl. az átlagos gyermekszám
az utolsó 42 év alatt ötről kettőre esett le.
Rasszova, község a romániai Dobrudzsában,
(1913) 2181 többnyire bolgár lak., régi erősséggel,
melyet 1854. az oroszok leromboltak. 1916 októ
ber hónapban az orosz-román harcvonalnak egyik
főpontja volt, a bolgár csapatok heves haro után
elfoglalták, okt. 23. németek szállták meg.
R a s t a c o n é r e v.rastaquouér e(ejts± rasztakuér),
párisi elnevezése azoknak a nagyon gazdag ide
geneknek, akik az európai nagyvárosokban pa
zarló költekezésükkel és Ízléstelenségükkel tűn
nek föl. Állítólag egy gazdag brazíliai ültetvé-
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nyesről, Don Jago Rastacuero marquisról vették
ezt az elnevezést.
Rastatt (Rastadt), az ily nevű járás székhelye
és egykori vár Baden badeni kerületében, (1919)
12,222 lak., szép kastéllyal, amelynek építését
Lajos őrgróf kezdte meg. Az 1689. a franciák
által fölégetett R. falut I. Lajos Vilmos badeni őr
gróf újra felépíttette, várossá emelte. 1771-ig a
baden-badeni őrgrófok székhelye volt. 1840-től
1848-ig erős várrá építették, de 1890. vár jellegét
megszüntették. 1849 máj. 11. itt tört ki a badeni
forradalom és ugyanazon év júl. 23. itt ért véget.
1918. elején és nyarán ellenséges repülőgépek
többször bombázták a várost. R. történelmi neve
zetességét 1. Rastatti béke és Rastatfi kon
gresszus.
Rastatti béke, 1714 márc. 7. VI. Károly csá
szár és XIV Lajos francia király közt az utrechti
béke (1. 0.) pontjainak alapján jött létre. A R.
megkötésénél a császárt Szavójai Jenő herceg,
a francia királyt Villars tábornagy képviselte.
A R.-t 1714 szept. 7. a badeni béke követte a
Németbirodalom és Franciaország közt s ezzel a
spanyol örökösödési háború (1- o.) véget ért.
Rastatti kongresszus (1797 dee. 9.—1799 ápr.
23.) avégből gyűlt össze, hogy azokat a német
fejedelmeket, akik a campo-formiói békében el
vesztették birtokaikat a Rajna balpartján, a bi
rodalom más részeivel kárpótolja. A tárgyalások
sokáig húzódtak egyrészt a francia követek túl
ságos követelései, másrészt Ausztria új háborús
készülődései miatt. Az osztrák követek 1799 ápr.
13. megszakították a tárgyalásokat, példájukat
a német fejedelmek képviselői is követték, mire
a francia megbízottaknak is kiadták útlevelei
ket. Ápr. 28. este indultak el ezek, de alig hogy
elhagyták a várost, egy székely huszárcsapat
Babarczy ezredéből reájuk támadt. A francia
követek közül Roberjot-t és Bonnier-t meggyil
kolták, Debry súlyosan megsebesült, de életben
maradt. Ez a népjogellenes eljárás nagy felhá
borodást keltett Franciaországban. A rastatti
követgyilkosság valódi szerzőit nem sikerült ki
deríteni. Az osztrák kormány mellett a francia
emigránsokat, sőt Napóleont is gyanúsították.
Valószínű, hogy a huszárcsapat vezére, Mayer
von Heldensfeld hadnagy a maga felelősségére
intézte a támadást, hogy a követek fontos ira
tait megszerezze, s katonáit nem tudta vissza
tartani a követek bántalmazásától. V. ö. Hütfer,
DerRastatter Gesandtenmord (Bonn 1896); Cnste,
Beitráge zur Geschichte des Rastatter Gesandtenmordes (Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs, Wien 1899).
R a s t e l l u m (lat.) a. m. rács, rostély ; a vesztegzár-intézetekben az a tér, hol a R. alatt levők
másokkal közlekedhetnek a nélkül, hogy velük
közelebbi érintkezésbe jönnének.
Rastenberg, város és fürdő a szász-weimari
Apolda kerületben, (1919) 2141 lak., 3 vastartalmú
ásványvízforrással, Raspenburg vár romjaival.
Rastenbnrg, az ugyanily nevű járás székhelye
Königsber gporosz kerületben, (1919) 13,275 lak.
Rasteria, sziget, 1. Spezia.
R a s t r a l v. rostról (a latin rastrum a. m. ágas
kapa szótól), annak a fafogantyúnak a neve, mely

FŐBB RASSZOK KÉPVISELŐI. I.

1. Északeurópai (teuton) rassz.

2. Alpesi rassz.

3. Földközi-tengeri (mediterrán) rassz.

FŐBB RASSZOK KÉPVISELŐI. II.

4. Sárga (xanthoderra) rassz.

5. Északafrikai rassz.

6. Fekete (melanoderm) rassz.
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egyik végén öt egymástól egyenlő távolságra
eső acélvonallal van ellátva s amellyel papirosIveken az ötvonalos zenesorokat szokás vonni.
— így nevezik a hangjegyírásnál ugyanerre a
célra használt óthegyü tollat is.
R a s t r u m (németesen raszter), üveglemez,
melyen rasztergéppel igen sűrűn (cm.-enkint
20—100) fekete párhuzamos vonalak vannak
rajzolva (vonalas R.). Összeragasztanak 2 ilyen
üveglemezt is, úgy hogy vonalaik derékszögben
álljanak (kereszt-R.). A nyomtatás csak egyet
len szint képes visszaadni: a tiszta feketét, de a
különböző árnyalatfokozatok feltüntetésére kép
telen. A R. arravaló, hogy vele különböző árnya
latokat mutató fotográfiákat nyomdailag sokszo
rosítsunk. Erre a célra a fotográfiáról egy új
fényképmásolatot készítünk úgy, hogy az érzé
keny lemez elé helyezzük a kereszt-R.-1. Az Így
nyert negatívról maratással cink- v. rézlemezre
másolatot készítünk (autotipia). Ezáltal az árnya
latok pontokra bomlanak, amely pontok a lemez
felületén kiemelkednek. Ha a lemezt nyomdafes
tékkel bekenve papírra nyomjuk, ott, ahol az ár
nyalat sötét, a pontok nagyobbak lesznek, mint
ott, ahol az árnyalat világos. A cm'ként 10,000
apró tiszta fekete pont, a pontok nagysága sze
rint sötétebb v. világosabb egyenletes árnyalattá
folyik össze a szem előtt.
Rastusje, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban,
(i9io) 217 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Rasumowski, németes írása az orosz Razumovszkij (1. o.) névnek.
R a g u r a (lat.) a. m. vakarás; írásokban a
kitörölt s mással helyettesitett betűk.
Rasz (arab) a. m. fej, továbbá fok, hegycsúcs.
Az abesszíniai kisebb királyságok (Harar, Soa,
Tigre) kormányzóinak címe.
Rásza (palánta), olyan konyha- v. virágkerti
fűnemü növények, amelyeket magvetés után fia
tal korukban végleges tenyészőhelyükre szokás
átültetni.
Rasz Abiad v. Rasz él Abiad, 1. Blanco.
Rasz Addarja, 1. Bon-fok.
Raszamala-fa (növ.), 1. Rasamala-fa, Altingia.
Rasz Asszír, 1. Guardafui-fok.
Rasz Dzsaszk, perzsiai hegyfok, 1. Dzsaszk.
Rasz Hafun v. Meduddu, Afrika legkeletibb
foka 51° 28' kel. hossz. Greenwichtől, 10'/ a 0 ó.
sz. alatt a Guardafui-foktól D.-re a Szomálifélszigeten.
Rasz Kazár, Brythrea afrikai olasz gyarmat
legészakibb hegyfoka.
Raszkem Darja, folyó, 1. Jarkand Darja.
Rászkol (orosz, raskolot' a. m. széthasítani,
kettéhasítani) a. m. az orosz államvallás szertar
tásától vagy hittételeitől és parancsaitól való el
szakadás ; rászkolnyik a. m. szakadár, eretnek,
echizmatikus. R. a XVII. sz.-ban keletkezett. Nikon
moszkvai patriarcha az egyházi szerkönyveket
1653—57-ig kijavíttatta s a szertartást mpgreformálta. A papságegy része és a nép Avakum pópa
izgatásai folytán ellenszegült az újításoknak s
egy 1666. Moszkvában tartott zsinaton a régi kijavítatlan könyvekhez és szertartásokhoz való
ragaszkodást határozta el, miért is a R.-nyikok
óhitűeknek (sztarovjercy) v. ószertartásuaknák
Bévai Nagy LtíeSkma. XVI. Tcöi.
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(sztaroobradcy) neveztetnek, míg a pravoszlávok
v. ortodoxok alatt mindig az orosz államvallás
és államegyház híveit értjük. A R.-nyikok ké
sőbb a világi újításokat sem akarták elfogadni
8 kivált Nagy Péter reformjai ellen izgattak, mi
ért is kegyetlen üldöztetésnek voltak kitéve. Az
üldöztetések a R.-nyikok közt kifejlesztették az
összetartást, és józan életmódjuk, valamint egy
más támogatása folytán csakhamar anyagi jólét
hez jutottak. Központjuk Moszkva. Számuk meg
közelíti a 8 milliót. Több ágra szakadtak. Legkö
zelebb állanak a právoszláviához:
I. Ajedinovjercik, vagyis a szó szoros értelmé
ben vettsztárovjercik, sztároobrádcik. Az állam
egyház összes hittételeit elismerik, csupán csak
a régi könyvekhez és szertartásokhoz ragaszkod
nak. II. Apopovcyk, vagyis a papi rendet elisme
rek, csupán abban térnek el az I-től, hogy a pap
elszakadását követelik a pravoszláv szertartás
tól. Papjaik rendszerint a hitehagyott vagy meg
szökött pravoszláv papokból toborzódnak. III.
Bezpopovcik,a,^a,pnélkiíliek{heza.m. nélkül). El
lenségei minden pravoszláv egyházi és világi ha
talomnak, a hatóságokat az Antikrisztus szolgái
nak tartják. Több mint 50 különféle szektára
szakadnak.
A bezpopovcik tulajdonképen már nem R.-nyi
kok, de eretnekek. Az eretnekség (jeresz) régebbi
a R.-nál. A XIV. sz.-ban keletkeztek a sztrigolnyikok, akik elvetették az egyházi hierarchiát,
a XV. sz.-ban a zsidóskodók (zsidovsztvujuscsije),
majd a XVI. sz.-ban Baskin és Koszoj követői,
akik Jézus istenségét tagadták. A R. eredetileg
csak külsőségekben, de az eretnekség dogmákban
tér el a pravoszláv iától. Ma a R. és a jeresz közt
csak a szakirodalomban tesznek különbséget, a
nagy közönség minden, a XVII. sz. után keletke
zett eretnekséget R.-nak nevez. így a bezpopovcikhoz sorolják még a következő nagyobb szek
tákat is: 1. Duchoborcok (duch a. m. lélek, szel
lem), elvetnek minden dogmát és egyházi paran
csot, csak a «lelki» imát tartják szükségesnek.
Hozzájuk tartoznak: a) az ikonoborcok (ikona a. m.
szentkép), elvetik a szentképeket, b) molokánok
(1. o.), akik ellenségei minden vérontásnak, ezért
ellenszegülnek a katonáskodásnak s nem esznek
húst, c) maljovancok és d) bjegunok (ugrálok)
stb. 2. Ghrisztovscsina követői maguk közül
választanak Krisztust, Szűz Máriát, apostolokat
és Nagy-Pénteket (egy vén leány személyében). 3.
Chlysztovscsina (flagellantes) hívei, a klisztek,
lyudi bozsijinek (Istenember) nevezik magukat,
víz körül táncolnak, énekelnek és ostorozzák ma
gukat. Ide tartoznak a moreljcsikok. 4 A leg
ellenszenvesebb a szkopcok szektája. Szerintük az
örök üdvösséget csakis a nemi ösztönök kiölése
által lehet elérni, miért is kasztrálják magukat.
Azt hirdetik, hogy a Megváltó másodszor is le
jön a földre, megüti Moszkvában az Iván-haran
got s maga köré gyűjti hü gyermekeit. Legtöb
ben az orlovi kormányzóságban, Szibiriában és
Szent-Péterváron vannak. Főleg pénzváltással
foglalkoznak. Szenvedélyük a kapzsiság. Eleinte
a hatóságok az összes R.-nyikokat üldözték, utóbb
csak a bezpopovcik különféle szektái voltak az
egyházi és világi hatóságok részéről nagy üldöz6
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tetősnek kitéve. V. ö. Grasz, Die russischen nak Kingának lakodalmát II. Ottokár cseh ki
rállyal (1261 okt. 25.). R. 1263. halt meg. Gyer
Sekten (Leipzig 1906).
mekei : Mihály macsói és boszniai bán; Béla
Rászkolnyikok, 1. Rászkol.
Rászócska (Roszucska), kisk. Máramaros vm. szintén macsói és boszniai bán; egy ösmeretlen
tiszavölgyi j.-ban, (1910) 586 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) nevű leánya Mihály bolgár cár neje; Kinga cseh
Rászofórok (gör.), a görög keleti egyházban királyné; Griflna, Leskó krakói és szandomiri
szerzetesjelöltek, növendékek (a római egyházban herceg neje s Margit apácafejedelemasszony.
Irodalom. Wertner, Boris und R., Berlin 1889; Pór, a
novitii). kik csak szerzetesi ruhát viselnek, de
Százaiokban, 1889; Wertner, Árpádok ; Wenzel, E. galiciai
fogadalmat még nem tettek.
herceg. Budapest, 188S, a Magyar Tudományos Akadémia
Raszputin, Grigorij Jefimovics, orosz szer Történelmi Értekezései XIII. 8.
zetes, szül. 1864., szibíriai paraszt volt Pokrovoje
Rasztko, 1. Száva 2.
faluban, a tjumeni kerületben. Ifjú korában több
Rásztó (Ráztoka), kisk. Zólyom vm. breznóször ítélték el lókötés és erőszakoskodás miatt. bányai j.-ban, (1910) 600 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Azután megházasodott; de később szerzetes lett.
Rásztony (Ráztocno), kisk. Nyitra vm. priCsodatevő hírében állt; 1896. II. Miklós cár koro vigyei j.-ban, (1910) 1090 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
názásakor Moszkvában feltűnt a cár anyjának ;
Rasztopcsln, 1. Rosztopcsin.
ennek kívánságára bekerült a cári udvarba, hol
Rasztrál, 1. Rastral.
csakhamar II. Miklós cárra, valamint a cárnéra is
Rát Mátyás, lapszerkesztő és nyelvészeti író,
olyan nagy befolyást nyert, hogy a politika irá szül. Győrött 1749 ápr. 13., megh. 1810 szept.
nyításában is gyakran döntő szava lett. 1906-ban, 16. Külföldi tanulmányai után Pozsonyban te
midőn Stolypin lett a miniszterelnök, ez el lepedett le s engedélyt nyert egy magyar hírlap
távolíttatta a cári udvarból. Szibiriába száműz kiadására, melyet 1780. Magyar Hírmondó cí
ték, de 1911. Stolypin meggyilkolása után II. men meg is indított. Ez volt az első magyarul
Miklós ismét kegyeibe fogadta. E. a béke érde szerkesztett újság, melyben a szerkesztő a
kében igyekezett II. Miklóst befolyásolni. 1914-ben napi eseményeken kívül mindennemű tudomá
Szibiriában meglátogatván atyját, Tjumenben nyos, különösen statisztikai és gazdasági tár
merényletet követtek el ellene, de akkor kiépült gyakra is kiterjeszkedett. 1783-ban a győri újon
sebéből. 1916 dec. 29/30. közti éjjelen Juszupov her nan felállított prédikátori állást kapta meg. 1786.
ceg több társával együtt palotájában, hová vendé a szuperintendensi választásnál megbukván, győri
gül hívta, agyonlőtte; holttestét a Nóvába dobták, lelkészi hivatalát is elhagyta s írói munkásságá
de a cárné kihalásztatta és titkon ezüstkoporsó ból akart megélni. Szándéka volt egy teljes deák
ban Carszkoje-Szelóban temettette el. A forra magyar-német szótárt kiadni, s ki is bocsátotta
dalom kitörése után 1917. a forradalmi kormány erre vonatkozó háromnyelvű hirdetését, minthogy
hamvait megégettette.
azonban rész vétlenséggel találkozott, e szándéka
meghiúsult. 1789-ben újból a győri evang. egy
Raszter, 1. Rastrum.
Rasztiszláv, a Eurik-ház Olgovics-Vszevolod ház lelkésze lett. Nyomtatásban csak nők szá
ágából származott. Apja Vszevolodics Mihály cser- mára készített Imakönyve (Győr 1788), az Isteni
nigovi majd novgorodi herceg, anyja Eomanovics tisztelet rendje (u. o. 1783) s egy-két búcsúztató
Dániel haücsi fejedelem leánya. 1229-ben atyja őt beszéde s verse jelent meg. V. ö. Az első magyar
tette Novgorod helytartójává, de a nép már a hirlapszerkesztö életrajza, Sikos Istvántól. Hazai
következő évben elűzte. 1238-ban az apa és flu Dá és Külf. Tudós., 1810, II. 2 7 - 2 8 . sz.
niel herceget kiszorította Haliesból, hová azon
R á t a , 1. Pro ráta és Fizetés.
ban az elűzött fejedelem már 1239. visszatérhe
Rataíia, neve az oly nagy cukortartalmú likö
tett. Nemsokára Mihálynak és R.-nak a tatárok röknek, melyeket legtöbbnyire gyümölcsök ned
elől IV. Béla magyar királyhoz kellett menekül- veiből, a szükséges anyagok hozzáadásával éget
niök. Itt 1243. nőül vette a király legkedvesebb nek. A friss gyümölcsöket kisajtolják, nedvüket
leányát, Annát. Apósa megtette őt haliesi her megfőzik és borszesz hozzákeverésével tisztítják
cegnek s Lőrinc mesterrel nagy sereggel küldte és szűrik; az így nyert R. sűrűen folyós és meg
tartományába, hol azonban a tatárjárás után buj- van benne a sajtolt gyümölcs eredeti zamatja.
dosásából visszatért Dániel őt ismételten (legsú Ilyen a kajszi magván keresztül lefejtett szesz is.
lyosabban 1249 dec. 17.) megverte s Halics füg L. Kajszi-barackfa.
getlenségét a magyarokkal szemben biztosí
Ratak-szigetek v. Radak-szigetek, a Mar
totta. Időközben, 1246 jul. 15. a magyar sereg shall-szigetek egyik csoportja.
egyik alvezére volt a Babenberg Frigyes halálá
Ratanapura, város, 1. Ava.
val végződő ütközetben; 1247. Tótország bánja,
Ratanhia, R.-gyökér, R.-kéreg (-növ.), 1. Kra1254—55. pedig Macsónak ura lett. Szomszédja, meria.
I. Mihály bolgár cár 1255. az ő leánykáját vévén
Ratanhin, surinanvin, methyltyrosis, p p-oxyfeleségül, R. a bolgárok ügyeibe is beavatkozott; phenil, <* methylanmiopropionsav, a ratanhia1257. ő járt közbe a bolgárok s a Theodor niceai gyökérben stb. előforduló, kristályosítható amino
császár közt való béke megkötésénél, Mihály sav. Víz, szesz kissé oldja.
megöletése után pedig 1258. elkergette s meg
Ratdold (Rathold), ErJrnrd, német könyv
ölette a bitorló Kálmánt s bolgár cárrá mint ma nyomtató, szül. Augsburgban. Innen 1474. elment,
gyar hűbérest Mytzest tette. 1260 jul. 12. a 1476. Velencében kezdett nyomatni Pictor Bernát
kroissenbrunni csatában macsói és bolgár hadak és Lostein Péter társaságában, 1478-tól egyedül;
kal segítette apósát. 1261. feleségével együtt 1486. Augsburgba tért vissza s megh. 1527. v.
Bécsben időzött s nemsokára megülték leányuk 1528. Fő kiadványai: Appianus (1477), Buklidea
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(1482), amaz matematikai ábrákkal, az augsburgi
Rituálé veres és fekete betűkkel. Állítólag a virágdíszü és virágokból álló kezdőbetűk (litterae florentes) feltalálója. A díszes nyomtatványokat
nagy tökélyre emelte. V. ö. Bedgrave, E. R. and
hi8 Work at Veniee (London 1894).
Ratel (illat), a méhészborz (Mellivora ratel
Sparrm.) neve. L. Méhészborz.
Rath, Gerhard vom, német mineralógua és
geológus, szol. Duisburgban 1830 aug. 20., megh.
Koblenzben 1888 ápr. 23. Bonnban az ásványtan
magán-, majd rendes tanára lett. Munkái a kris
tálytanra, földpátokra, eruptív kőzetekre és a
vulkánok geológiai viszonyaira vonatkoznak. Ő
fedezte fel a tridimitet. Sokat utazott, többször
bejárta hazánkat is. Művei: Bin Ausflug nach
Kalabrien (Bonn 1871); Bericht über eine geologische Eeise nach Ungarn im Herbst 1876 (u. o.
1877); Über den Gránit (Berlin 1878); Über das
Gold (u. o. 1879); Naturwissenschaftliche Studien
(Bonn 1879); Siebenbürgen (Heidelberg 1880);
Durch Italien u. Griechenland nach dem heiligen
Land(2köt.,Heidelbergl882);Arizona(u. o. 1885);
Pennsylvanien (u. o. 1888). V. ö. Laspeynes, G.
vom Rath (Bonn 1888).
Rith, 1. György, főrendiházi tag, szül. Szege
den 1828 máj. 26., megh. Budapesten 1905 júl. 7.
Jogi tanulmányainak befejezése után a bécsi leg
főbb ítélőszék magyar osztályán, majd a m. kir.
udvari kancellárián fogalmazó, a bíróságok vég
leges szervezésekor pedig a pesti kir. ítélőtábla
rendes bírája, később tanácselnöke lett. Nagy te
vékenységet fejtett ki a magyar művészet és
iparművészet pártolása terén. 1873-ban ő rendezte
a bécsi világkiállítás magyar művészeti osztá
lyát, 1877-től hosszabb időn át az orsz. képzőmű
vészeti tanács alelnöke volt, 1881-ben az iparmű
vészeti muzeumot szervezte, amelynek 1896-ig
főigazgatója, az iparművészeti társulatnak pedig
elnöke volt. 1896. kinevezték a főrendiház tag
jává. Szerkesztette az Iparművészet könyve c.
dÍ8zmunkát(Budapestl902-1912).Mintmügyüjtő,
külföldön is ismertté tette nevét. A maga ne
mében páratlan régi magyar könyvtárát még éle
tében a Magy. Tud. Akadémiának kötötte le, első
rangú művészeti és iparművészeti gyűjteményét
pedig özvegye, szül. Mélsiczky Gizella (megh.
1917 máj. 24.) ajándékozta az országnak(1. Báth
György-múzeum) •
2. É. Károly, Budapest főpolgármestere, szül.
Budán 1821 febr. 20., megh. Budapesten 1897
júl. 30. Jogi tanulmányokat végzett. 1841-ben
táblai jegyző lett, 1860. tagja az országbírói érte
kezletnek, 1867. Pesten a Józsefvárosban kép
viselővé választották, 1871. a kir. tábla alelnö
kének, 1873. Budapest főpolgármesterének nevez
ték ki.
3. B. Károly, történetíró, szül. Győrben 1829
febr. 28., megh. u. o. 1868 ápr. 12. A szabadság
harcban a 23. zászlóaljjal részt vett a sctrwechati,
moóri, branyiszkói s kápolnai ütközetekben. A
szabadságharc lezajlása után irta A magyar kirá
lyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei
(Pest 1861) c. müvét, s lefordította II. Bákóczi
Ferenc emlékiratát a magyarországi hadjárat
ról 1703-1711. (Thaly Kálmánnal, Pest 1861,
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1866, 1868, 1872). 1858-ban akadémiai tag lett.
Tevékeny részt vett a Magyar történelmi társu
lat megalapításában. 1861 és 1867-ben Győr vár
megye levéltárosává választották. V. ö. Bómer
Pl., Ráth Károly emlékezete (Akad. ért. 1869,1.
köt.).
4. B. Mór, könyvkereskedő és könyvkiadó,
B. 1. testvéröccse, szül. Szegeden 1829., megh.
Budapesten 1903 febr. 5. Szegeden és Bécsben ta
nult, a könyvkereskedést Geibelnél kezdte ta
nulni, a forradalom alatt ő is menekült, majd
visszatért Geibelhez, több évet külföldön töltött,
honnan 1855. tért haza. 1857 máj. 1. nyitotta meg
üzletét a «Vastuskó»-hoz címzett házban a Váoiés Kishid-utca szögletén, mely csakhamar írók és
politikusok (Deák, Eötvös, Csengery, Gyulai)
találkozóhelye lett. Kiadóüzletét a magyar iro
dalom terjesztésére alapította. Ó adta ki Abonyi
Lajos, Szathmáry Károly, Nagy Iván, Eötvös,
Horváth Mihály, Toldy, Salamon Ferenc, Szabó
Károly, Vas Gereben, Kemény, Jósika, Jókai,
Praknói, Szalay, Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán
müveit, az első magyar Shakespeare-t s ugyan
ezt díszkiadásban, Arany teljes és számos más ki
adását, Vörösmarty, Szász Károly, Tompa, Gyulai
s mások műveit. Kiadványainak száma 1071
mü 1473 köt.-ben, köztük számos díszmü. Ezeket
mind nemes ízlés tünteti ki. Üzletét Gyula fiára
akarta hagyni, de úgy ez, mint leánya, előbb hal
tak meg s egyik tanítványa, Gabos Soma vette
át az üzletet. V. ö. Steinhofer Károly, R. (Magy.
Könyvkor. Évkönyve, XVIIL, 1907); Bussel,
Gesammt-Verlags-Katalog.
5. B. Zoltán, közgazdasági és statisztikai író,
R. 3. fia, szül. Győrött 1863., megh. Csanakon 1902
aug. 2. A budapesti egyetemen 1894. ny. rend
kívüli tanár, ugyanez évben a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagja lett. 1896-ban a
kassai kir. jogakadémián a nemzetgazdaságtan,
pénzügytan és pénzügyi jog tanszékére nevezték
ki. Önállóan megjelent munkái: A földjáradék
helye a nemzetgazdaságtan rendszerében (Budapest
1887); A tőke közgazdaságtani fogalmáról (u. o.
1890); A földbirtokos osztály hitelszükséglete s
annak kielégítése (u. o. 1891); A közgazdaságtan
újabb feladatairól (u. o. 1892); Népünk kor
viszonyai és halálozási statisztikánk (u. o. 1893);
Közgazdaságtan és ethika (akadémiai székfog
laló értekezés, u. o. 1894); Évtizedünk egyenes
adó reformjairól (u. o. 1897); Tanulmány a
kartellügyről; Népszaporodásunk kérdése a
XX. sz. küszöbén (1901). Legnagyobb munkája:
Magyarország statisztikája a statisztika elméle
tével és nemzetközi összehasonlításokkal (u. o.
1896), amelyet a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter s a Magyar Tudományos Akadémia nemzet
gazdasági bizottságának megbízásából írt.
Rathausky, Jíans, osztrák szobrász, szül. Bécs
ben 1858., megh. u. o. 1912 júl. 16. A bécsi müvészakadémián Kundtmannak volt tanítványa.
R. készítette a Heliost és Selenét ábrázoló nagy
kútcsoportot Abbáziában, a linzi Stif ter Adalbert
emléket, a Brenner állomáson levő Attila-em
léket stb.
Rathenau, 1. Emil, német mérnök, szül. Berlin
ben 1838 dec. 11., megh. u. o. 1915 jún. 20. A
6*
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műegyetemet Hannoverban és Zürichben végezte.
Rathenow (Rathenau), Ny.-i Havelland járás
1866-ban egy berlini gépgyárat vett át, amelyet székhelye Potsdam porosz kerületben, a Havel
1873-igvezetett.Később nagy tanulmányi utattett mellett, (1919) 24,885 lak. Optikai eszközök készí
Amerikában s innen hozta magával a flladelflai tése, a nagy választó-fejedelem emlékszobra. A
kiállításról a telefont és az elektromos izzólám 30 éves háborúban 1626. a dánok szállották meg,
pát. 1876-ban az első berlini telefonközpontot ő de 1627. a császáriak visszafoglalták. 1631—41.
rendezte be. 1883-ban megalapította a német felváltva a svédek és szászok tartották meg
Edison-társaságot, amely 1894. az Allgemeine szállva. 1675. ismét a svédek foglalták el, de a
Elektrizitats-Gesellschaft világ-cég alapítására nagy választófejedelem őket még ugyanazon év
vezetett. R. az erős áramú elektrotechnika min ben elűzte.
den ágában élénk működést fejtett ki Előmozdí
Ratherius, veronai püspök, egyházi író, szüL
totta a háromfázisú áramrendszer elterjedését; 866 körül a lüttichi egyházmegyében, megh.
alumíniumot nagyban és olcsón állított elő; dol Namurban 974 ápr. 25. 931-ben veronai püspök
gozott a drótnélküli telegráf kezdeti nehézségei lett, de felségsórtéssel vádolva, előbb fogságra
nek leküzdésén; pártolta a nagy vasúti elektro vetették, majd száműzték; 953. lüttichi püspök,
mos vontatást, az elektromos acélkészítést, szó majd 981. Veronába tért vissza, de a szigo
val az elektromos nagyipar minden részében rúságáért ellene folyt áskálódások miatt 968.
maradandót alkotott.
lemondott. Művei nagyrészt egyháztörténelmiek
2. R., Walter, német nagyiparos és állam és egyházjogiak. Összes műveit: Ratherii Veroférfiú, R. 1. fia, szül. Berlinben 1867 szept. 29., nensis Opera, a Ballerini fivérek adták ki Veroná
meggyilkolták u. o. 1922 jún. 24. A berlini és ban 1765.
strassburgi egyetemeken végezvén tanulmányait,
Rathgen, Kari, német nemzetgazda, szül. WeiNeuhausenben (Svájc) az aluminiurnipari rész marban 1856 dec. 19. Jogi tanulmányai végezté
vénytársaság egyik technikai tisztviselője lett és vel 1882—90-ig tanár volt a tokiói japán egyete
több gyakorlati találmányával tűnt ki. 1893-ban men, majd nagyobb utazásokat tett Kínában és
a bitterfeldi elektromosművek igazgatója lett, Amerikában. 1892-ben Berlinben magántanárrá
1898. az Alig. Elektrizitátsgesellschaft vezető avatták, 1891-ben marburgi egyetemi tanár,
ségébe lépett be, 1912. elnöke lett 1914-ben a 1900. Heidelbergben, 1907. a hamburgi gyarmat
háború kitörése után a porosz hadügyminisz ügyi akadémián a kereskedelmi és gyarmatpoli
tériumban a nyersanyag beszerzési osztályának tika tanára lett. Pő müvei: Die Entetehung der
szervezésével és vezetésével bízták meg. A for Markte in Deutschland (1881); Japans Volksradalom után a szocialisták felé hajlott és már a wirtschaft und Staatshaushalt (Leipzig 1891);
versaillesi békeszerződés aláírása előtt arra az Englische Auswanderung und. Auswanderungsálláspontra helyezkedett, hogy Németországnak poliiik (u. o. 1896); Die englische Handelspolitik
nem szabad ellenállásra gondolnia, ami miatt már am Ende des 19. Jahrhunderts (u. o. 1901); Die
akkor heves összeütközésbe került a német nem Japaner und ihre wirtschaftliche Entwickelung
zeti pártiakkal. 1921 májusban német újjáépítési (u. o. 1905); Staat und Kultur der Japaner (u. o.
miniszterré nevezték ki, mint ilyen megkötötte 1907); Beamtentum und Kolonialunterricht (Ham
a franciákkal a wiesbadeni egyezményt, amely burg 1908). A Hamburgische Porsehungen ki
a Németország által teljesítendő dologi szolgál- adója.
tatásokügyétrendezte. 1922 jan.31. német külügy
Ráth György-Múzeum (Országos R.), Ráth
miniszter lett s a genuai kongresszuson nagy meg György (l.o.) művészeti ós iparművészeti magán
lepetést keltett az orosz szovjet megbizottaival gyűjteménye, amelyet özvegye, szül. Melsiczktf
kötött egyezménye. 1922 jún. 24., midőn grune- Gizella az országnak ajándékozott, amit törvény
waldi nyaralójából autón hivatalába ment, egy könyvünkben az 1907. XIII. cikkely örökít meg.
autóról pisztolylövésekkel és kézi gránáttal meg A múzeum Budapesten Ráth György városligeti
gyilkolták. A birodalmi gyűlés diszülést tartott fasori villájában előkelő lakás keretében, mint
emlékére; az állam temettette el ünnepélyesen. tulajdonosa életében, van kiállítva s az Országos
E. meggyilkolása adott okot a német törvény Magyar Iparművészeti Múzeum kiegészítő része.
hozásnak a köztársaság védelme tárgyában alko V. ö. Radisics Jenő, az Orsz. Ráth Györgytott törvényre, amely miatt a birodalmi kormány múzeum kalauza (Budapest 1906).
Bajorországgal került összeütközésbe. R. irodal
Ratb.it (ásv.), ólomarzónszultld, Pb3As4S9 ; rommilag is működött, sok közgazdasági munkát és bos, lapokban gazdag kristályok; ólomszürke,
röpiratot Irt: Reflexionen (1908); Zur Kritik der karca csokoládóbarna, fémfényű. A Binnental
Zeit (1912); Zur Meehanik des Geistes (1913); dolomitjában fordul elő.
Deutschlands Rohstoffversorgung (1916); Der
Rathmines és Rathgar, Dublin elővárosai,
Volksstaat (1917); Vom Aktienwesen (1917); (I9ii) 38,191 lak.
Von kommenden Dingen (1917); Probleme der
Rathramnus (Bertram), IX. sz.-beli egyházi
Friedenswirtschaft(1917);Eine Streitschrift vom író. Szt.-Benedek-rendi szerzetes, születési és halá
Glauben (1917); An Deutschlands Jugend (1918); lozási helye és ideje ismeretlen, valószínűleg 868
Dieneue Wirtechaft (1918); Zeitliches (1918); körül halt meg. Művei: De corpore et sanguine
Der neue Staat (1919); Kritik der dreifaehen Domini, amely nagy nevezetességre tett szert
Revolution (1919); Der Kaiser (1919); Die neue a reformátorok ideje óta, kik az oltári szentség
Gesellschaft (1919); Nach der Flut (1919); ről szóló tanuk mellett érveket merítettek be
Demokratische Entwicklung (1920); Was wird lőle, a protestánsok számtalan kiadást rendeztek
werden (1920).
e műből és már a XVI. sz.-ban francia fordításai
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is megjelentek; De praedestinatione et gratia ex ttmc teszi érvényessé; nemzetközi szerződé
(Gottschalk pártján); Contra Graecorum opposita seket (1. 0.) azonban néha a R.-k kicserélésétől
szokás keltezni (így az 1856. évi párisi szerződé
(4 könyv); De nativitate Christi stb.
Ráth-Végh István, író, szül. Budapesten 1870 sek). A szerződés végrehajtása v. más konkludens
nov.23.,Ráth György unokaöccse; a király ráru cselekmények tényleges R. jellegével birnak.
házta a fiágon kihalt laki Végh- családnak nemessé R a t i h a b i t i o (lat.) a. m. jóváhagyás (1. o.).
Rátikon, 1. Rhátikon.
gét, melynek utolsó tagja édesanyja, Végh Gizella
voltR. tanulmányait Budapesténél végezve.a bírói R a t i n é (franc), mintásán bolyhozott, téli ka
pályára lépett. Mint biró, a gyermekb Íróság meg bátokra alkalmas kártolt gyapjúszövet. Készíté
alapozása és népszerűsítése érdekében fejtett ki séhez két vetülékrendszert alkalmaznak. A felső
intenzív társadalmi és irodalmi tevékenységet. A vetülék hosszú anyagból készült s lágysodratú.
jogtudomány terén a büntetőjogot műveli, tőle Ezt a vetüléket az alapszövet fonalai csak he
valók a Grecsák-féle törvénytárnak s a Révai lyenként kötik le. A szabadon maradt részeit boTestvérek kiadásában megjelent Codex Hungari- gácsolással teljesen feltépik, s így a fonatfoszcusnak büntetőjogi részei. Az Uránia-szinháznak lányok a kötőpontokból kiinduló párnátokat(bolymegnyitása óta munkatársa; a színház megbízásá hokat) alkotnak.
ból számos külföldi tanulmányutat tett, s műsorát
Ratingen, város a Düsseldorf vidéki porosz
több darabbal gazdagította. írt A divat c. alatt kerületben, (1919) 14,844 lak.
egy társadalmi vígjátékot is, melyet a Nemzeti
K a t i o (lat.) a. m. ész, ok, okosság; továbbá
Szinbáz hozott színre (1909). Októberi rózsa e. adag, az élelmi cikkek ama mennyisége, amely egy
regénye 1921. jelent meg.
napra jár egy katonának v. egy szolgálati lónak.
L. még Racionalizmus.
Báti, Káma (1. o.) indus isten felesége.
R a t i o c i i i a t i o (lat., okoskodás, okvetős), szó
Rati Alpok, 1. Rhati Alpok.
Ratibor, az ugyanily nevű járás székhelye noklati alakzat, melyben a szónok maga szólítja
Oppeln porosz kerületben, (1919) 36,994 lak., vas föl magát, hogy valamely állítását erősítse meg.
öntéssel és gépgyártással. A mai R. járás körül
R a t i o e d u c a t i o n i s (lat., a. m. a nevelés
belül megfelel az egykori R. hercegségnek, amely rendje), rövidített címe annak a királyi rendelet
1288-1532. külön hercegek uralma alatt állott; nek, amely legelőször rendezte államilag Magyar
ekkor a Habsburgoké lett, akik az erdélyi feje ország közoktatását. Mária Terézia királynő adta
delmekkel folytatott alkudozásaikban gyakran ki 1777. Teljeseimé: Ratio Educationis totiusque
ígérték oda azoknak. 1742. R. Poroszországhoz Rei Literariae per Regnum Hungáriáé et Provinkerült.
cias eidem adnexas. Tomus I. Vindobonae. Typis
Ratichius (eredeti nevén Batke, Radtke), Joan. Thom. Nob. de Trattnern. MDCCLXXVH.
Wolfgang, német pedagógus, szül. Wilsterben Ennek a nagy koncepciójú tanulmányi rendszer
(Holstein) 1571 okt. 18., megh. Erfurtban 1635 nek szerzői Ürményi József, a magyar királyi
ápr. 27. Azt hirdette, hogy új tanítási módszert udvari kancellária tanácsosa, Tresztyánszky Dá
talált ki, mely minden addigi módszert felülmúl. niel, a bécsi udvari kamara levéltárosa, azon
Fejedelmi pártfogók többször alkalmat adtak kívül több ismeretlen magyar pedagógus munka
neki arra, hogy reformjavaslatait gyakorlatban társ, köztük valószínűleg Makó Pál, volt jezsuita,
kipróbálja, de a kísérletek mindig balul sikerül a bécsi Theresianum tanára. A R. a közoktatást,
tek Nagyobb didaktikai művet nem írt s mód amelyet addig kizárólag az egyházak ügyének
szeres elveit csak előterjesztéseiből és tanítvá tekintettek, legelőször teszi állami üggyé s ki
nyainak feljegyzései nyomán ismerjük. A főbbek terjeszkedik a közoktatásnak minden ágára, az
a következők : 1. Mindig a természetes sorrendet egyetemre, akadémiákra, gimnáziumokra, nép
kövessük (könnyebbről neheztbbre, egyszerűről iskolákra. A főfelügyeletet az egész iskolaügy
az összetettre, ismertről az ismeretlenre halad fölött a koronának tartja fenn. Nemzeti fontos
junk). 2. Egyszerre csak egy dolgot tanítsunk. sága abban áll, hogy biztosította a magyar köz
3. Egy dolgot többször ismételjünk. 4. Mindent oktatás önálló fejlődósét. Általános pedagógiai
először anyanyelven tanítsunk. 5. Ne tegyük szempontból tekintve is érdekes alkotás. A Mária
csömörletessé a tanulást. 6. Semmit se tanultas Terézia-féle R. érvényben maradt 1806-ig, ami
sunk (gépiesen) könyv nélkül. 7. Mindenben (mód kor Ferenc a második R.-t bocsátotta ki. Ez a
szerben, tankönyvekben) egyformaságnak kell második R. az elsőtől sok tekintetben eltér. A
uralkodnia. 8. Előbb az olvasmány, azután a R.-ok csak királyi rendeletek voltak, nem pedig
nyelvtan; előbb a példa, azután a szabály. 9. országos törvények, ezért a protestánsok nem
Miodent induktive kell tanítani. R. némely te ismerték el őket s végrehajtásuk ellen mindanykintetben tévedett ugyan s a módszernek az nyiszor erélyesen tiltakoztak. De a magyaror
egyéniség rovására túlságos fontosságot tulaj szági katolikus iskolák egészen 1848-ig a máso
donított, de didaktikai elveinek jórészét a mai dik R. szellemében működtek. V. ö. Fhxáczy Ernő,
pedagógia is helyesnek tartja. Iratait kiadta A magyarországi közoktatás története Mária Te
Stötzner: Ratichianische Schriften (Leipzig rézia korában (2 köt., Budapest 1899, 1902); Az
1777-iki R., fordította Friml Aladár (a Pedagó
1892).
Ratificatio (lat.) a. m. utólagos jóváhagyás. giai Könyvtár I. kötete, Budapest 1913).
Nemzetközi szerződéseknél a R. szüksége kifeje
R a t i o n a l e v. superhumerále (lat.), az ószö
zett kikötése hiányában is rendszerint vélelmez- vetségben a főpap melldís/.e; R.judicii, mert az
tetik, amit e szerződéseknek nagy jelentősége Úr ennek közvetítésével tudatta akaratát a fő
indokol. A R. a szerződést nem ex nunc, hanem pappal. E melidisz átment a keresztény egyházba
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is és a püspököknek kitüntető díszéül szolgált,
mint a pallium az érsekeknek jelenleg. II. Ince
még adományozta, de manap nem használatos.
R a t i o n a l i s m u s (lat.), 1. Racionalizmus.
R a t i o n e s d e c i d e n d i (lat.), 1. Indokolás.
Ratisbona, Begensburg újlatin neve.
Ratiszláv, 1. Vratiszláv.
R a t i t a e (állat), azok a futó madarak (Cursores), amelyeknek szegycsontjáról a taraj teljesen
elcsenevészett. Ilyenek a strucfélék. L. Garinatae és Madarak.
Rátka, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban,
(1920) 972 magyar lak.
Rátkai Márton, színművész, szül. Budapesten
1881 nov. 18. Az orsz. színművészeti akadémiát
1903. elvégezvén, a Magyar Színházhoz szerző
dött, majd vidékre ment s több társulatnál mű
ködött. 1905-ben a Király-színházhoz szerződött
s Beöthy László igazgató később ismét a Magyar
Színházhoz helyezte át. 1921 áprilisban Ameri
kába ment s ott ötnegyedévig színigazgató volt,
visszatérve ismét a Király-szinház tagja lett.
Drámai és operettszerepekben egyaránt kiválik.
Pőbb szerepei: a Sasfiókban Metternich, a Hiva
talnokurakban Róth bácsi, az Offenbach c. operett
címszerepe, Szép Helénában Menelausz, Mágnás
Mskában Miska.
Rátkalak (Batkovci), kisk. Vas vm. mura
szombati j.-ban, (i9io) 182 magyar és vend lak.
(Tr. SzHSz.)
Ratkay György báró, horvát történetíró, 1.
Báttkay (nagytábori).
Rátkay László, drámaíró és politikus, szül.
Gönyőn (Győr) 1853 okt. 11. Tanulmányait el
végezvén, Budapesten volt joggyakorlaton, majd
1877. oklevelet szerezve, Dunaíöldváron ügyvéd
lett. 1896—1911-ig a pincehelyi kerületet képvi
selte az országgyűlésen függetlenségi program
mal. A Petőfi-Társaság 1908. tiszteleti tagjává
választotta. Népdalai közül többet (így: Gyere
haza Kossuth Lajos) országszerte énekelnek,
népszínművei pedig a Népszínházban arattak
tetszést, különösen a Felhő Klári (1886), mely
elnyerte a színház 100 aranyas pályadíját. Többi
színmüve: A toborzás (1880); Bársony uram
(1887); Pünkösdi királyság (1888); Árvalány
haj (1891); Csillaghullás, (1893). Nyomtatásban
csak a Felhő Klári és az Arvalányhaj jelent meg.
Ratke, 1. Ratichius.
Ratkó (Batková), nagyközség Gömör vm.
R.-i j.-ban, (1910) 797 szlovák és magyar lak., kik
élénk ipart űznek; van magnezitbányája. (Tr.
Cs.-Szl.)
Ratkócz (Batkovce), kisk. Nyitra vm. galgóczi járásában, (1910) 419 szlovák lakossal. (Tr.
Cs.-Szl.)
Ratkói hegycsoport, a gömör-ezepesi Érc
hegység egyik kisebb része a Jolsva és Rima völ
gyei közt Gömör vármegyében. A Turócz patak
völgye két félre osztja, a K.-i a Vashegy (812 m.)
vidéke, benne jelentékeny vasőrebányászat fo
lyik, a Ny.-i a Tersztye (1117 m.) Tiszolcz mellett,
ez a hegycsoport legnagyobb csúcsa. (Tr. Cs.-Szl.)
Ratkósebes (Batkovské Bystré), kisk. Gö
mör- és Kis-Hont vm. ratkói j.-ban, (1910) 529 szlo
vák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
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Ratkószabadi (Batkovská Lehota), kisk. Gö
mör- és Kishont vm. ratkói j.-ban, (1910) 237 szlo
vák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ratkószuha {(Batkovská Suchá), kisk. Gö
mör- és Kis-Hont vm. ratkói j.-ban, (1910) 344
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ratkovac, adók. Pozsega vmegye újgradiskai
j.-ban, (1910) 317 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Ratkovica, adók. Pozsega vm. újgradiskai
járásában, (1910) 259 szerb és horvát lakossal. (Tr.
SzHSz.)
Ratlam (Butlam), az ilyennevű középindiai
hűbéres állam (területe 2350 km2,85,000 lakossal)
fővárosa, a radzsputana-maluni vasútvonal mel
lett, körülbelül 38,000 lak., arádzsa palotájával,
ópiumkereskedéssel. Lakóinak fele hindu, a moha
medánok száma 9000.
Ratnócz (Ratnovce), kisk. Nyitra vm. pöstyéni
j.-ban, (1910) 510 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rátolás (geoi.). Tartós egyirányú tangenciális
kéregmozgás következtében nemcsak gyűrődés és
átbuktatott tarajú láncok, hanem valóságos át-,
illetve rátolódások is szoktak keletkezni. Jó példa
erre a jelenségre a Kárpátok szubbeszkid taka
rója, mely a galíciai sófonnációra és viszont a
beszkid takaró, mely a szubbeszkidére van rátolva.
V. ö. Gharriage, Glarni kettős redő, Gyűrődés,
Hegyképződés és Kontrakció.
Rátold-nemzetség, 1. Bátót.
Rátoldás, ácskötés; két, egymás meghosszab
bítását képező gerenda összetoldásánál mint rálapolást (1. 0.) vagy illesztést (1. 0.) használják.
Ráton (Bati), kisközség Szilágy vm. krasznai
járásában, (1910) 547 magyar ós román lakossal.
(Tr. R.)
Ratoromán nyelv és irodalom, 1. Baetoromán
nyelv és irodalom.
Ratosnya (Bástosnea), kisk. Maros-Torda vm.
régeni felső j.-ban, (1910) 907 magyar és román
lak. (Tr. R.)
Rktöir(Batold)nemzetség ősei, Olivér és R., a
krónikások szerint olaszok voltak s a XI. sz. vé
gén, az apuliai Casertából vándoroltak be. Az ok
levelek azonban csak 1219. említenek először egy
R.-ot, kinek egyik testvére, Gyula comes, ország
bíró, a másik pedig, Boland vagy Loránd, 1248—
55. nádor, 1261—78. tótországi bán, az 1241. évi
tatárjárás egyik hőse, 1277. egyúttal országbíró
volt. Előkelő méltóságokat viselt Roland egyik
unokája, Olivér is, ki 1336—53 közt mint több vár
megye főispánja, a királyné udvarmestere s a ki
rály f őtárnokmestere működött. Tárnok volt 123840. a más ágból való Domonkos és 1293—1300. en
nek hasonló nevű unokája is, ki utóbb (1312—20)
nádori méltóságot viselt; ifjabb Domonkos öcscsei közül László f őétekf ogó, Kakas pedig tolnai
és bodrogi főispán. Leusták ágából viszont Bo
land (1283—1321) kir. lovászmester, majd nádor,
s öescse Dezső (1283—1307) gömöri és borsodi
főispán, ennek unoka ja, KaplaiJáwospedig(1350—
1387) országbíró s dédunokája, Leusták, Loránd
fia, 1349—51. a király udvarmestere, 1352—58.
somogyi főispán volt, utoljára 1358. Tótország
helytartója. 1352. Kieystut üldözésében Bele ostro
mánál súlyosan megsebesült. B. Olivér, Mátyás
fia, Loránd unokája, 1336—56. a királyné udvar-
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birája, 1347—52. egyúttal tárnokmester. Az Aversából 1348. hazaküldött fogoly hercegek őrkiséretében E. is benne volt. A nemzetségből, melynek
1437-ig 140 birtoka ismeretes, időközben alakult
aFeledy-, Jolsvay-, Kakas-, Gyulaffy-, Blefánty-,
Pásztóy-, Kaplay-, Lorántffy-, Putnoky-, Rádayés Tary-család, melyek címereikbe is átvették a
nemzetség ősi jelvényét, a hársfalevelet.
Irodalom. Wertner, Nemzetségek, II., 284—804; Csergheö
Géaa, A hársíalevél a R.-nembeliek címerében, Turnl
1886, 17S—181; H. 0. D., A R.-nemzetség címere, u. o. 1890,
24—30; Karácsonyi J., A magyar-nemzetségek, III. 1. 3—20.
Címeréről 1. n. o. III. 2. Csorna mnnkáját.

Rátót, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
(1920) 314 magyar lak. Itt van néhai Széli Kálmán
kastélya s híres simmenthali törzstenyészete.
Rátóti prépostság, a premontreiek részére
Veszprém vm.-ben 1255 táján a rátóti Gyulaffycsalád alapította. Egyetlen ösmert prépostja
1420-36. Tamás. 1516-ban a csornai prépost alá
rendelték, 1526 után elpusztult s javait a zabrdovici premontrei prépostság kapta. A Gyulaffyak
után a kegyúri jogokat az Esterházyak örököl
ték. Az utóbbiak a prépostságot többnyire a kis
martoni plébánosoknak szoktak adományozni.
Ratramnus, 1. Rathramnus.
Ratschky, Joseph Franz von, osztrák író,
szül. Bécsben 1757 aug. 21., megh. u. o. 1810 máj.
31. Jogi tanulmányainak végeztével államhiva
talnok s II. József egyik kedves embere lett. A
felvilágosodás irodalmának egyik legtehetsége
sebb osztrák művelője volt, munkáit erős szatíra és
éle jellemzi. A Wiener Musenalmanach alapítása
az ő nevéhez fűződik (1787). Művei: Weiss und
Rosenfarb (1773); Bekir und Gulroni (1780);
Kontroverspredigt eines Laien iiber die Prage,
•warum sind die Mönche theils verachtet, theils
verhasst (1782); Der Theaterkitzel (1784); Gedichte (1785); Melchior Striegel (1793): Neuere
Gedichte (1805).
Ratta (növ.), 1. Inocarpus.
Rattazzi (ejtsd: —acci), Urbano, olasz állam
férfiú, szül. Alexandriában 1810 jún. 29., megh.
Frosinoneban 1873 jún. 5. 1848-ban beválasztot
ták a piemonti képviselőházba s 1848 december
ben Gioberti kormányában igazságügyi, majd
belügyminiszter lett. A novarai csata (1849 márc.
26.) után visszalépett, azután a képviselőházban
megalapította a bal-centrumot. 1853—58-ig Cavour kormányában igazságügyminiszter volt s
előkészítette az állam és egyház elválasztását
eredményező törvényeket. Cavour lemondása után
1869—60-ig miniszterelnök volt s még két izben,
1862. és 1867. is állt rövidebb ideig a kormány
élén. Beszédeit Scovazzi adta ki (Róma 1876—
1880, 8 köt.).
R. neje: Marié Studolmine, Thomas Wyse és
Bonaparte Letizia hercegnő leánya, Bonaparte
Lucián herceg unokája, szül. Waterfordban 1833
ápr. 25., megh. Parisban 1902 febr. 5. Első férje
Friedrich von Solms elszászi gyáros volt, ettől
elválva, 1862. R. neje lett. Különc viselkedése és
erotikus regényei miatt III. Napóleon kiutasí
totta Franciaországból. Les mariages de la Créole
c. regényét 1864. Parisban elkobozták. Férje ha
lála után 1880. nőül ment De Rute fiatal spa
nyol nemeshez. Benső barátságban volt Eugéne
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Sue és Ponsard francia költókkel. Egyéb művei:
R. et son temps (1881—87, 2 köt.); Urbain R.,
par un témoin des dix derniéres années de sa vie
(1902). Ő indította meg Báron Stock álnév alatt
1886. Parisban a Les matinées Espagnoles c.
folyóiratot, melyből később a Revue internationale lett.
Ratti, Achille, XI. Pius pápa családi neve.
Ráttkay, 1. György (nagytábori) báró, Iró^ágrábi kanonok. Kezdetben jezsuita, majd világi
pap, 1640. zágrábi kanonok és később kalocsai
nagyprépost lett. Hősileg harcolt a törökök ellen
rokonai, Zrínyi Miklós és Péter oldalán. 1647. és
1648. mint tábori lelkész vett részt a svédek
elleni harcokban Csehországban és Türingiában. 1648-ban a zágrábi káptalan a zágrábi püs
pökségre jelölte, de a Zrínyiek ellenségei keresz
tülvitték az udvarnál, hogy mellőzzék. Tevékeny
szelleme ekkor az irodalomban keresett meg
nyugvást, így adta ki 1652. Bécsben Memória
regum et banorum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae c. nevezetes munkáját, mely
ben egyfelől a külföldiek tájékozatlanságát a
horvát ügyekben tette nevetségessé, másfelől
keményen ostorozta a protestánsokat. Művét e
miatt Regensburgban és Frankfurtban nyilvá
nosan elégették s idehaza is megindult ellene az
izgatás. Hosszú pöre után 1664. a zágrábi püs
pök megfosztotta kanonoki állásától és jövedel
métől, s testben és lélekben megtörve Novavjes
zágrábmegyei falucskába vonult vissza, hol mint
plébános halt meg 1666 szept. 1.
2 . B . György (salamonfai) báró, II. Rákóczi
Ferenc híve, utóbb francia huszárezredes és
tábornok; szül. a salamonfai kastélyban (Sopron
vm.), megh. Prágában 1742 szept. 5. A Rá
kóczi-felkelés lezajlása után magyar emigrán
sokból szervezte a róla elnevezett francia hu
szárezredet. 1719-ben dandárnok, 1734. tábornok
lett. Részt vett az osztrák örökösödési háború
ban és a győztes francia hadsereggel Prágába
nyomult, hol meghalt. V. ö. Ballagi Aladár,
Négy magyar huszárezred a Bourbonok szolgá
latában (Magyarország és a Nagyv. 1873).
Rattler néven ismeretes nálunk is a kis ter
metű, finom csontozata, eleven természetű, fekete
v. sötétbarna alapszínű, lábszárain és orrán sár
gásszőrű pincskutya, mely a patkányokat szen
vedéllyel irtja, innét a német neve is. L. a Ku
tyák cikkhez csatolt II. képmellékleten.
R a t u f a (áiiat), a Bágcsálók (Bodentia) rend
jébe, a Mókusformájúak (Sciuridae) családjába
tartozó emlősállatnem. Fajai körülbelül menyétnagyságúak s Elő-, Hátsóindiában és a NagySzunda-szigetekén honosak. Az eddig ismert 40
fajból leggyakoribb a király- vagy óriás mókus
(B. indica Erxl.) és njelarang (B- bicolor Sparrm.);
az előbbi Előindiában, az utóbbi Jávában él.
Ratvaj (Batvajovce), kisk. Sáros vmegye kisszebeni j.-ban, (1910) 95 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rátvay Géza, jogi író, szül. Rimaszombatban
1860 aug. 6., meghalt Kassán 1920 okt. 30. Jogi
tanulmányai végeztével a római jog magántaná
rává képesítették. 1896-ban az egri, 1913. pedig
a kassai jogakadémia tanára lett. Folyóiratokban
és napilapokban megjelent értekezésein és cik-
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kein kívül főbb művei: A koronaőri intézmény
a magyar alkotmányban (Budapest, Athenaeum
V. és VI. köt.): A törvényes atyuság vélelme a
római jogban (Budapest 1908); lnstitutiók (Eger
1912).
Ratz., latin rovarnemek után Ratzeburg
Július Theodor (1. o.) nevének rövidítése.
Rátz István, állatorvosi főiskolai tanár, szül.
Sátoraija-Ujhelyen 1860 júl. 30., megh. Budapes
ten 1917 febr. 28. Az egyetemi szemklinikán,
majd a közegészségtani intézetben működött.
1888-ban állami ösztöndíjjal külföldi tanulmány
útra ment. 1892-ben a budapesti állatorvosi fő
iskolán a kórboncolástan és általános kórtan ta
nára lett. 1895-ben a szerb kormány meghívására
tanulmányozta Szerbia állategészségügyi viszo
nyait. Több állatorvosi szaklapot szerkesztett.
1903-ban a Magyar Tud. Akadémia levelező tagja
lett. 1904- megbízták a javaslatára szervezett
halkórtani állomás vezetésével. 1905. mint fő
titkár szervezte a VIII. nemzetközi állatorvosi
kongresszust, melynek tudományos munkálatait
1906. adta ki 3 kötetben. Tudományos kutatá
sainak főtárgya az állati paraziták és a fertőző
betegségek kórtana, amelyekről magyar ós kül
földi folyóiratokban és önállóan számos munkája
jelent meg. B Lexikonnak is munkatársa volt.
V. ö. Hutyra Ferenc, E. I. emlékezete (akad.
emlékb., Budapest 1918).
Ratzeburg, német fejedelemség, 1. Mecklenburg.
Ratzeburg, Július Theodor Christian, német
zoológus, szül. Berlinben 1801 febr. 16., megh.
u. o. 1871 okt. 24. Berlinben az orvosi és ter
mészettudományokra készült. 1830—69. a neustadt-eberswaldei erdészeti akadémia tanára volt.
Főkép a rovar tan terén szerzett érdemeket
Művei: Die Forstinsekten (Berlin 1837—44, 3
rész, 2. kiad. "Wien 1885); Die Waldverderber u.
ihre Feiűde (Berlin 1841, 8. kiad. Lehrbuch der
mitteleuropáischen Insektenkunde címen, Wien
1885, R. életrajzával, kiadta Judeich és Nitsche) ;
Die Ichneumonen der Forstinsekten (Berlin 1844—
1852, 3 köt.); Waldverderbniss (u. o. 1866—68,
2 köt.); Forstwirtschaftliches Schriftstellerlexikon (E. halála után Phöbus, u. o. 1872—73).
Nevezetes munkája a Brandt-tal együtt írt: Medizinische Zoologie (Berlin 1827—34, 2 köt.) és
Deutschlands phanerogamische Giftgewáehse in
Abbildungen u. Beschreibungen (u. o. 1834, 2.
kiad. 1838).
Ratzel, Friedrich, német geográfus, szül.
Karlsruheban 1844 aug. 30., megh. Ammerlandban 1904 aug. 9. Természettudományi és föld
rajzi tanulmányainak befejeztével 1868—1875.
nagyobb utazásokat tett hazánkban, Olaszország
ban, Észak-Amerikában, Nyugat-Indiában. 1876.
a müncheni műegyetem, 1886. a lipcsei egyetem
földrajzi tanszékét nyerte el. Sokoldalú irodalmi
tevékenységet fejtett ki. Anthropogeographie
(Stuttgart 1882-91.) c. müvének első része:
A föld és az ember Simonyi Jenő fordításában a
magyar tudományos akadémia kiadásában is meg
jelent. Egyéb nevezetesebb müvei: Völkerkunde
(3 köt., Leipzig 1885—88., 2. kiadás 2 kötet 1894);
Die Brde und das Lében (u. o. 1901—902, 2
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köt.); Sein und Werden der Organischen Welt
(u. o. 1868); Wandertage eines Naturforschers
(2 köt., u. o. 1873—74.); Stádte und Kulturbilder aus Nordamerika (2 kötet, u. o. 1876); Die
chinesische Auswanderung (Breslau 1876); Die
Erde (Stuttgart 1881); Deutschland (Leipzig
1898); Die Vereinigten Staaten von Nordame
rika (2 kötet, München 1878—80, 2. kiad. 1893);
Das Meer als Quelle der Völkergrösse (München
1900); Über Naturschilderung (u. o. 1904,2. kiad.
1906).
Ratzenhofer, Gustav, osztrák tábornok és filo
zófus, szül. Bécsben 1842 júl. 4., megh. egy óceán
járó gőzösön Észak-Amerikából való hazatérése
közben 1904 okt. 8. Tizenhét éves korában az
osztrák hadseregbe lépett. A porosí háborúban
tiszt lett, részt vett a boszniai okkupációban.
1898-ban altábornagyi ranggal a legfelsőbb ka
tonai bíróság elnökévé nevezték ki. Jeles önálló
katonai szakmunkái: Taktische Lehren des Krieges 1870-71. (1872); Die praktischen Übungen der Infanteriewaffe (1885); Moltke u. Gambetta (1881); résztvett nagyobb gyűjteményes
katonai munkák szerkesztésében is. Legnagyobb
értékűek társadalom- és állambölcseleti munkái,
melyekkel az újabb társadalomtudomány egyik
legkiválóbb rendszeralkotója lett. Főművei: Wesen u. Zweck der Politik als Teil der Soziologie
u. Grundlage der Staatswissenschaf ten (3 k., Leip
zig 1893); Soziologische Erkentniss, positive Phú
losophie des Sozialen Lebens (u. o. 1898); Der po
sitive Monismus u. d. einheitliche Prinzip aller
Erscheinungen (u. o. 1899); Positive Etáik (u. o.
1901). Ismeretelméletét Die Kritik des Intellekte
címen írta meg (u. o. 1902). Halála után jelent
meg: Soziologie. Positive Lenre der menschlichen
Wechselbeziehungen (1907). Magyarul megj&lent: A szociológiai megösmerés lényege (ford.
Timár László, Budapest 1908). V. ö. Gramzow,
G. E. u. seine Philosophie (Berlin 1904); Gumplowicz L., R. szociológiája (Huszadik Század,
15. köt. 1907).
Ratzes, Kastelruth községhez tartozó fürdő és
klimatikus gyógyhely Bozen déltiroli kerület
ben, 1205 m.-nyire a tenger szine fölött; hideg
kénes és vasas forrással. Most Olaszországhoz
tartozik.
Rau, Kari Heinrich, német közgazdasági író,
szül. Erlangenben 1792 nov. 29., megh. Heidelbergben 1870 márc. 18. 1816-ban az erlangeni
egyetemen, 1822. Heidelbergben az államtudo^
mányokés a pénzügytan tanára lett Legfontosabb
munkája a Lehrbuch der politischen Oekonomie
(először Heidelbergben 1826—37, 3 köt.) Érde
meiért több európai tudományos akadémia —
köztük a magyar is — tagjává választotta. V. ö.
Kautz, Emlékbeszéd Eau K. H. felett (Budapest,
Akad. Értek., 1873).
Rauber, Wilhelm, német festő, szül. Marienwerderben 1849 júl. 11. Először a kónigsbergi
akadémián tanult, azután Münchenben Diez Wil^
helmnek volt tanítványa és genreképeiben, a
XVII. sz.-beli katonák életéből vett ábrázolásai
ban, valamint később történeti festményeiben is
mesterének modorát követte. Legismertebb, rész
ben népszerű képei: Varsó átadása a nagy vá-
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lasztófejedelemnek; Gusztáv Adolf halála Lützennól; Szt. Hubertus megtérése (München, Neue
Pinakothek).
Rauber-Kreuze, 1. Győri emlékkeresztek.
Raucedo (lat.) a. m. rekedtsóg.
Rauch, 1. Levin báró, horvát bán, szül. Luznicán 1819 okt. 6., megh. u. o. 1890 aug. 25.
Mint a magyarbarát unionlsta párt megalapítója
a magyar-horvát kiegyezés létrehozása körül
nagy érdemeket szerzett. 1867-ben báni hely
tartó, a kiegyezés megvalósítása után 1869. bán
lett 8 az maradt 1872-ig.
2. R. Pál báró, B. 1. fla, horvát politikus,
szül. Zágrábban 1865 febr. 20. 1908 jan. 8-tól
1910 febr. 5-ig horvát bán volt. 1908-ban meg
kapta a belső titkos tanácsosi méltóságot.
Rauch, 1. Ghristian Daniéi, német szobrász,
szül. Arolsenben 1777 jan. 2., megh. Drezdában
1857 dec. 3. Eleinte Valentin és Ruhl szobrászok
nak volt tanítványa, majd Berlinben, ahol 1797.
kir. komornyik lett, Schadow vezetése alá került.
Mintán 1803. Lujza királyné mellszobrával sikert
aratott, a következő évben Kómába ment, itt
Tflorvaldsennel és Canovával is érintkezett és
több mellszobrot készített. 1811-ben visszatért
Berlinbe és elkészítette Lujza királyné híres sír
emlékét (szarkofág a királyné nyugvó alakjával),
amelyet 1815. a charlottenbnrgi mauzóleumban
helyeztek el és amelyhez utóbb III. Frigyes Vil
mos királyé járult. Mellszobrok igen nagy szá
mán kívül Berlint az emlékszobrok egész sorá
val díszítette. Tőle valók York, Gneisenau és
Blücher tábornokok bronz-, Scharnhorst és Bülow márványszobrai, továbbá Prancke emlék
szobra Halléban, Düreré Nürnbergben, Kanté
König8bergben stb. A klasszicista irányú szob
rászat legnemesebb alkotásai közé tartozik a regensburgi Walhallában levő 6 Victoria-szobra,
melyekhez hasonlókat még sokat készített. Mű
vészetének betetőzése Nagy Frigyes lovasszobra
Berlinben (1839—51), számos domborművei és
mellékalakokkal; monumentális erejű főalakjá
val, a klasszicizmusból a realizmus felé hajló
részleteinek szépségével az újabb német szobrá
szat legkiválóbb és legnagyobb hatású alkotá
sainak egyike. R. mint a berlini szobrásziskola
alapítója is nevezetes szerepet játszott. Összes
müveinek mintái vagy öntvényei a berlini R.muzeumban láthatók. Rietschellel folytatott le
velezését Bggers adta ki (Berlin 1890-91). V. ö.
Eggers, R. (5 köt., Berlin 1873—91).
2. ií., Jenny, német színésznő, szül. München
ben 1880., megh. Berlinben 1904 ápr. 13. Szini
pályáját Gerában kezdette, majd több városban
megfordult és a berlini Lessing-szinház tagja
lett. Egyaránt kivált a leggyöngédebb s a legszen
vedélyesebb szerepekben. Főbb szerepei: Ophelia, Nóra, Salome stb.
Rauchberg, Heinrich, osztrák statisztikus,
szül. Bécsben 1860 ápr. 12. A bécsi Statistische
Zentralkommissionnál Inama-Sternegg munka
társa volt, utóbb a prágai német egyetemre ta
nárrá nevezték ki. A Stat. Monatsschriftben
megjelent számos tanulmányán és az Österr.
Statistikban az 1890. és 1900. évi népszámlálá
sokról írt munkáin kívül kiválik : Die Bevölke-
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rung Österreichs (Wien 1895). Sokat foglalkozott
a németek és csehek közti viszonnyal is, melyről
nagyobb munkája jelent meg.
Rauohkofel, a régi tiroli és olasz határon, a
Monté CristaUo területén emelkedő 2348 m. ma
gas hegycsúcs, amely 1916. erős hadállássá volt
kiépítve; 1916 április elején a csúcsot sikerült
az olaszoknak elfoglalniok, de már ápr. 7. tiroli
csapatok az olaszok súlyos vesztesége mellett
visszafoglalták. Most Olaszországhoz tartozik.
Rauchmaul Károly, szociáldemokrata vezérférfiú, szül. Weimarban (Németország) 1832 ápr.
30., megh. Rákosligeten 1916 jún. 12. Az 1870-es
években megindult budapesti munkásmozgalom
nak egyik népszerű alakja volt. Megalapítója
a Budapesti Általános Munkáspénztárnak (1.
Budapesti Kerületi Munkásbizfositó Pénztár),
amelynek elnöki tisztségét 1870—1906 viselte.
R a u c h w a c k e (Rauhwacke, ném.) a. m. sej
tes dolomit.
Raucourt (ejtsd: rokúr), mezőváros Francia
ország Ardennes départementjában, Sedan kö
zelében, kb. 2000 lak., vasbányával és vasgyár
tással. 1746 okt. 11. a franciák itt megverték
Lotharingiai Károly osztrák seregét.
R a u d i i c a m p i , 1. Vercelli.
Raudnitz an der Élbe (Roudnice nad Labem),
az ugyanily nevű cseh kerületi kapitányság szók
helye, (i92i,) 8926 lak., a Lobkowitz-család nagy
szerű kastélyával, amelyben nagy könyvtár
(50,000 kötet, 1200 inkunabula, a többi közt az
1462-iki mainzi biblia), kép- és fegyvergyűjte
mény látható. 1350-ben itt volt elzárva Cola
di Rienzi, mint IV. Károly császár foglya.
R a u g r a f (comes hirsutus), Nahegau gróf
jainak címe a XII—XV. sz.-ban. A R. címet Ká
roly Lajos pfalzi választófejedelem újította fel,
amikor azt 1667. morganatikus nejétől, Degenfeld Mária Lujzától született gyermekeinek ado
mányozta.
Rauhbein, Konrád, 1. Dasypodius.
Rauhe Alb, a Sváb Jura legszélesebb platója,
felsőjurakori kőzetekből álló vidék, részei: a
Hátsó-Alb a Laucharttól a Lauterig, a KözépAlb a Lautertől a Lőne felső részéig és az BlőAlb. Erősen karsztosodott vidék, legjelentéke
nyebb barlangjai Oberhausennél és Brpfingennél
(Karlshöhle) vannak.
Rauheptingen (Eptingen), fürdő Basel svájoi
kanton Waldenburg kerületében, (i9io) 609 lak.,
reuma és gyomorbajok gyógyítására használt
ásványvízforrással.
Raum Cte&ánklimatológuSjSzül. Székesfehér
várott 1866 márc, 30. Műszaki vegyészi oklevelét
1889. Bécsben nyerte. 1892-ben a Meteorológiai In
tézet szolgálatába lépett, ahol adjunktus lett.
Több ízben járt tanulmányi célból a külföldön.
Magyarország csapadékviszonyairól irott mun
káját a Sajó Károly-féle pályadíjjal tüntették ki.
A Nagy-ós aKis-Alföld csapadékviszonyaival és
hazáűk zivatarjaival is behatóan foglalkozott.
Több hazai szakiapbanaviharásyúzásról, agrár
meteorológiai és egyéb kérdésekről számos érteke
zése jelent meg. Az Időjárás folyóirat társszer
kesztője és a Meteorológiai Csillagászati Múzeum
egyik megszervezője volt.
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Raumer, 1. Friedrich Lwlwig Georg von,
német történetíró, szül. Wörlitzben (Anhalt) 1781
máj. 14., megh. Berlinijén 1873 jun. lé. Slőbb
porosz közigazgatási szolgálatban működött, 1811.
a boroszlói, 1819. a berlini egyetem tanára lett.
1847-ben szabadelvű beszéde miatt le kellett
mondania akadémiai tagságáról és titkári állásá
ról. 1848—49-ig tagja volt a frankfurti parla
mentnek és később a porosz képviselőháznak.
Nevezetesebb művei: Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit (Leipzig 1878, 6 köt., 5. kiad.);
Geschichte Buropas seit dem Bnde des XV. Jahrhunderts (u. o. 1832—50, 8 köt.); Beitráge zur
neuern Geschichte aus dem Britischen Museum
und Reichsarchiv (u. o. 1836—39, 5 köt.); Handbuch zur Geschichte der Literatur (u. o. 1864—
1866, 4 köt.) 1830-ban ó indította meg a Historisches Taschenbuch évkönyvet. R.-t a Magyar
Tud. Akad. 1858. külső tagjai közé választotta.
2. B. Hans, von, német szociálpolitikus, szül.
Dessauban 1870 jan. 10. Előbb állami szolgálat
ban volt, 1915. egy német villamossági vállalat
igazgatója lett, egyik megalapítója a német ipari
munkaadók és munkások központi képviseletének;
1920—21. német birodalmi pénzügyminiszter volt.
3. B., Kari Georg von, német geográfus,
geológus és pedagógus, szül. "Wörlitzben 1783
ápr. 9., megh. Brlangenben 1865 jún. 2. Bánya
tanácsos és egyszersmind egyetemi tanár volt
Boroszlóban, majd Halléban, 1823. lemondott állá
sáról, 1827. tanár lett Brlangenben.Főbb müvei:
Der Gránit des Eiesengebirges (1813); Das Gebirge Niedersehlesiens (1819); Lehrbuch der allgemeinen Geographie (3. kiad. Leipzig 1848);
Beschreibung der Erdoberfláche (6. kiad. 1865);
Geschichte der Paedagogik (Stuttgart 1843—51,
3 köt., 6. kiad. 1890—98, 4 köt.).
4. B., Budolf von, német nyelvész, szül. Bo
roszlóban 1815 ápr. 15-én, megh. Brlangenben
1876 aug. 30., hol 1846 óta a német filozófia ta
nára volt. Fő művei: Die Binwirkung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache (1845);
Geschichte der germán. Philologie (1870, fő
műve) ; Gesammelte sprachwissensch. Schriften
(1863). Az 1876-iki német helyesírási konferencia
tanácskozmányainak R. javaslata (a szigort
fonetikai elv érvényesítése) szolgált alapul.
Raupach, Ernst Benjámin Salomo,németszmműiró, szül. Straupitzban (Szilézia) 1784 máj. 21.,
megh. Berlinbenl852 márc. 18. Hallóban tanult
teológiát, 1814 óta nevelő volt Oroszországban,
1816—21. egyetemi tanár Szent-Péterváron. 1824
óta Berlinben kizárólag a színháznak élt. Számos
drámája nagy tetszésben részesült, pedig R. nem
nagy költő, inkább ügyes mesterembernek mond
ható. Ma csak Der Müller und sein Kind (1835) c.
népdrámája él még a német és magyar színpa
don. Művei összegyűjtve: Dramatische Werke
ernster Gattung (1830—43, 16 köt.) és komischer
Gattung (1829—35, 4 köt.) jelentek meg. Élet
rajzát megírta özvegye, Pauline R. (1853), aki
117 darabját sorolja föl
Raupp, Kari, német festő, szül. Darmstadtban 1837 márc. 2.,megh. Münchenben 1918 jún. 14.
Frankfurtban Becker J.-nek, Münchenben Pilotynak volt tanítványa, utóbb a nürnbergi müv.
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iskola, majd a müncheni akadémia tanára. Képei
ben főleg a Chiem-tó környékén lakó halászok,
parasztok életét ábrázolta. Válogatott műveinek
reprodukciói 1893. R.-Album c. jelentek meg.
Igen elterjedt Katechismus der Maierei c. müve
(IV. kiad. Leipzig 1904).
Rauricusok (ranrici, rauraci), kelta nép a
Rajna középfolyása mentén, az Aare torkolata
és Breisacu között. Kr. e. 58.23,000 embere csat
lakozott a hazájukból kivándorló helvétekhez.
Városai közül jelentékeny volt Angusta Rauricorum, a mai Augst (Baseltól K.-re).
Rauris (Gaisbach), község Zell am See salz
burgi kerületi kapitányságban, a szépségeiről is
meretes R.-i völgyben, (mo) 1725 lak., nagy tu
rista-forgalommal.
Rauscher Lajos, építész, festő és rajzoló, mű
egyetemi tanár, született Stuttgartban 1845 dec.
14., megh. Zebegényben 1914 jun. 1. Tanulmányait
Stuttgartban és Münchenben végezte. 1871-ben
Pestre jött, hol 1873. a mintarajziskolában az
ornamentika tanára lett. 1874-ben az iskola épü
letét tervezte, majd az iparművészeti iskola ve
zetésével bízták meg. 1884-től a kir. József mű
egyetemen a szabadkézi rajz tanára volt. Részt vett
Petőfi díszkiadásának és Az Osztrák-Magyar Mo
narchia írásban és képben c. munkának illuszt
rálásában. 1902-ben a Nemzeti Szalon grafikai
kiállításán a metszetekre kitűzött díjat nyerte el.
Művészi tevékenységében különösen rézkarcai
válnak ki, amelyeknek technikáját új találmány
nyal is gyarapította.
Rauscher, Josef Othmar, lovag, bibornok és
bécsi hercegérsek, szül. Bécsben 1797 okt. 6.,
megh. u. o. 1875 nov. 24. 1823-ban pappá szen
telték, 1825. a salzburgi líceumban az egyházjog
és történelem tanára, 1832. a bécsi keleti akadémiaigazgatója ; későbbegyúttalFerenc József fő
hercegnek, akésőbbiuralkodónakbölcsészettanára
lett; 1848. seckaui püspök, 1853. bécsi herceg
érsek. 1855 dec. 17., miután a pápai szentszék
kel kötött konkordátumnak létrehozásában (1855
aug. 18.) nagy része volt, bibornok lett, 1870.
a vatikáni zsinaton a csalhatatlansági dogma ellen
küzdött, de azt megyéjében kihirdette. Pásztori
körlevelei és szent beszédei magasabb irodalmi
értékűek. Önálló művei: Geschichte derehristlichenKirche (1829, 2 köt.); Die Ehe (1868); Die
letzten Dinge (1888) stb.
R a u s c h g e l b (ném.), az auripigment német
kereskedelmi (kozmetikai) elnevezése. A Botes
B. a realgárt jelenti.
Rauschmann János, rajztanár, Budán műkö
dött 1808—1835 közt. Tanulmányait Bécsben vé
gezte. 1811-ben nála tanulta a rajzot a fiatal
Ferenczy István. R. művei nagyobbrészt metszők
számára készültek, ilyen pl. Hunyadi László mell
képe (metsz. Höfel, Virág: Hunyadi László trag.
1817). Schams Beschr. d. kgl. Freist. Ofen c. kö
tetébe is rajzolt mellékleteket.
Rausenberger, Fritz, tanár, a Krupp-művek
mérnöke, szül. Majna-Frankfurban 1865 aug. 18.
Ő volt tervezője a 42-es mozsárnak, valamint
annak a messzehordó ágyúnak, amellyel 1918. a
németek Parist 120 km. távolságról lőtték. Müve:
Theorie der Rohrrucklaufgesehutze (1907).
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Rausovac, adók. Zágráb v. kostejnicai j.-ban,
ü9io) 238 szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Rauxel, porosz község a Ruhr-vidéken, (1919)
19,800 lak; szénbányászat, vasgyárak.
Rava (Roaua), kisk. Udvarhely vm. székely
keresztúri j.-ban, (1910) 874 magyar lak. (Tr. R.)
Rava, Luigi, olasz államférfid és író, szül. Ravennában 1860 dec. 1. A közigazgatási jog tanára
volt Bolognában s 1890. beválasztották a képvi
selőházba. 1903 nov.—1905 márc. kereskedelmi
és földmíveléstigyi miniszter volt Giolitti kor
mányában, 1907 aug.—1910 márc. közoktatás
ügyi miniszter Giolitti 2. kormányában, 1914
márc—nov. pénzügyminiszter Salandra kormá
nyában. Müvei: Pilosofia del diritto e definizione
del diritto (Bologna 1885); Celso Mancini, filosof o
e politico del secolo XVI. (u. o. 1888); Angelo
Prignani, Rieordi di un martire deli' independenza
italiana (Roma 1898). R. az olasz Dante-társaság
elnöke.
Ravachol (ejtsd: íavasoi), francia anarchista.
Több rendbeli merénylet elkövetése miatt, mely
sok ember életébe került, a rendőrség már 1891.
köröztette, de nyomát nem lelte. Végre a Rue de
Clichyben végrehajtott dinamitrobbantás után
1892 márc. 30. Parisban elfogták és jún. 23. Montbrisonban lefejezték.
Ravaillac (ejted: ravaiyak), Frangois, IV. Henrik
franciakirály gyilkosa, szül.Angoulémeban 1578.,
megh. Parisban 1610 máj. 27. írnok, majd iskola
mester volt szülővárosában. Fanatikus és király
gyilkosságra buzdító iratok olvasása által meg
érlelődött lelkében az a terv, hogy Parisba megy
és megüli az «eretnek» királyt. 1610 máj. 14. a
szúk De la Ferronnerie utcában a király kocsi
jára ugrott s két késszúrással megölte őt. Elfo
gatván, a legnagyobb kínzások közt sem nevezte
meg cinkostársait. A C?m>e-téren végezték ki a
királygyilkosokra szabott módon. Testét lovak
kal négyfelé szakították és elégették. V. ö. Gallandreau, R. (Paris 1884); Jérőme et Jean Tharaud. La tragédie de R. (Revue de Hongrie 1909
dec. és 1910 jan.)
Rávana, a ceyloni démonok mesés királya. Az
ö legyőzése végett szállt le a földre Visnu, Ráma
alakját öltve magára (1. Rámájana).
Ravanica, Szerem vármegyében a Fruskagora
hegységben, Mg községtől BNy.-ra fekvő híres
gör. kel. szerb kolostor, igen díszes templom
mal, melyben Lázár, az utolsó önálló szerb
fejedelem (kit a délszláv költészet Lázár cárnak
nevez) sírja van, kihez mint nemzeti szenthez
tömegesen zarándokolnak a szerbek. (Tr. SzHSz).
Ravanusa, város Girgenti szicíliai tartomány
ban, (i9ii) 15,974 lak.
Rava Ruszka (Raica Ruska), az ugyanily
nevű galíciai kerületi kapitányság székhelye, (1910)
10,440 lak., élénk kereskedéssel. Az 1914. kitört
világháborúban mindjárt a hadjárat elején véres
harcokat vívtak itt az osztrák-magyar csapatok
a túlnyomó orosz sereggel. Az 1915-i győzelmes
offenzíva folyamán jún. 20. a szövetséges csapa
tok elfoglalták és az oroszok újabb veresége után
átlépték az orosz határt. R. most Lengyelország
hoz tartozik.
Ravasz, 1. Lövöfegyver.

Ravello

Ravasz, 1. Ilona, zongoraművésznő, 1. Korbay.
2. R. László, dunamelléki református püs
pök és egyházi író, szül. Bánffy huny adón 1882
szept. 29. A teológiát és egyetemet Kolozsvárott
végezte. 1903—1905. Bartók György ref. püspök
mellett titkár és kolozsvári segédlelkész volt;
azután egy évig a berlini egyetemen tanult. 1907.
a kolozsvári ref. teol. fakultáson tanár lett. 1918.
egyházkerületi főjegyzővé választották. 1921-ben
budapesti kálvintéri lelkésznek hívták meg s
ugyanez időben dunamelléki ref. püspöknek vá
lasztották. 1902—03. szerkesztője volt az Egye
temi Lapoknak, 1914—18. a Protestáns Szemlé
nek, 1918—21. a Református Szemlének. Alapí
tója és szerkesztője Az Út c. lelkipásztori szak
folyóiratnak. 1923. megválasztották a Kisfaludytársaság tagjává. Önállóan megjelent művei:
Aisthesis(Ko\ozsváx 1903); Schopenhauer aesthetikája (u. o. 1906); Bevezetés a gyakorlati theológiába (u. o. 1906); Ez ama Jézus (1910); Bóhm
Károly aesthetikája (Beszterczebánya 1913); A
gyülekezeti igehirdetés elmélete (Budapest 1915);
Látások könyve (u. o. 1917); Gondolatok (u. o.
1921); Orgonazúgás (1923).
Ravasz fondorlat, újabban a Bn. (1908. évi
XXXVI. t.-c.) óta már csak fondorlat, a csalás
egyik ismérve. (L. Csalás.).
Ravaszlyukak (geoi.), karsztos típusú mészkő
hegységekben kisebb-nagyobb nyílások a talaj
ban, melyek beomlás vagy a víz kimosó munkája
által keletkeztek és rendesen földalatti barlan
gokba szájadzanak. Emberre és állatra egyaránt
veszedelmesek. Leggyakrabban a Karsztban és a
gömörmegyei mészkőhegységekbeh fordulnak elő.
(L. Karsztos jelenségek.)
Ravatalpróba, 1. Istenítéletek.
Ravazd, nagyk. Győr vm. pusztai j.-ban, (1920)
1657 magyar lak. A közelében levő völgyben 1896.
római épületek maradványait tárták fel.
Ravel, Maurice, francia zeneszerző, szül. Ciboureban (Basses Pyrénées) 1875 márc. 7. A párisi
Conservatoire-on Faúré és Bériot tanítványa
volt. Az új francia zeneszerző nemzedéknek
Debussy mellett legjelentősebb egyénisége. Ne
vezetesebb művei: Zongaradarabok: Menuet
antique(1896);Pavane(1899);Jeuxd'eaux(1902).
Zenekari müvek: Shéhérezade (1898); Rhapsodie espagnole (1907). Dalok: Mallarmé, Ver
laine stb. verseire. Kamarazenemüvek. Operák :
L'heure espagnol (1911); La cloche engloutine.
Ballet: Ma mére l'Oye. V. ö. Manuel, M. R. et
son oeuvre (1914).
R a v e l i n (franc, ejtsd: ravien), bástyás erősség
nél fléche- (1. o.) v. lunette- (1. o.) alakú mű, mely
nek torokvonala a főárok contrescarpe-jával
(l. o.) összeesik. Célja az elül fekvő terepnek
pásztázása, a támadónak kereszttűzbe vétele, a
fő közlekedés és oldalzó művek fedezése, továbbá
a támadónak előhaladásában való föltartóztatása.
L. még Erődítési rendszerek.
Ravello, város Salerno olasz tartomány és ke
rületben, (1911) 1936 lak. Nagy múltú város, a IX.
sz.-ban alapították, a XI. sz.-ban 36.000 lak., 13
temploma, 4 kolostora és erődítményei voltak,
1086—1818. püspöki székhely. San Pantaleone
román dómját (1087) 1786. restaurálták. Rufulo
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és La Marra kastélyokkal, San Giovanni Battista
del Toro temploma (975) freskókkal.
Raven, adó- és pk. Belovár-Körös vm. körösi
j.-ban, (i9io) 1112 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
R a i e n a l a Adans. (növ.), a Musaceae (Pizángfélék) család génusza 2 fajjal. A R. madagascariensis Sonnerat (Uránia speciosa Willd., utazók
fája, 1. az áb
rát) 10 m. ma
gas törzsű fa
Madagaszkár
és Róunion szi
getén. Tetejét
két sorban álló
hosszú hüve
lyes nyelű,
hosszúkás, Ián
dzsás lemezű
levelek félkör
alakú legyező
módjára koro
názzák. A le
vélnyelek hü
velyében igen
tekintélyes
mennyiségű
víz gyűlik öszsze. Utazók a
hüvelyt meg
fúrják s a vi
zetfelhasznál
ják. Magvait,
melyek 3 koRavenala madagascariensis.
. P á c ?Ú t o k t e f
a virágzata, & yirága, e felnyílott termése. lejioaneK, sal-

langos mag
köpeny veszi körül, ezt olajtartalmánál fogva
a trópusokon felhasználják. A másik faj gujánai
és brazíliai.
Ravenna, 1. tartomány Olaszországban, az
Adriai tenger, Ferrara, Porli, Firenze
és Bologna
tartományok közt, 1852 km 3 területtel, (1915)
256,567 lak. Járásai: Faenza, Lugo és R.
2. R., fővárosa R. tartománynak, 7 km.-re az
Adriái tengertől, a tengerrel összekötő Corsinicsatorna mellett, posványos síkságon; érsek és a
prefektus székhelye, mint község (1921) 72,023
lak., ebből azonban maga a város csak kb.
12,000 lak. Főfoglalkozásuk bor- és selyemter
melés, kénflnomitás, üveggyártás. Van művészeti
akadémiája, műszaki iskolája, szemináriuma,
nagy könyvtára, külön Dante-könyvtára; nagy
kórháza, két árvaháza. Kikötője élénk forgalmú.
A város igen gazdag ókeresztény építészeti emlé
kekben. Nevezetesebb épületei: a székesegyház,
melyet Kr. u. 400 körül Ursus püspök mint bazili
kát építtetett, kriptájában két ókeresztény szarko
fág, sekrestyéjében Guido Reni freskói; közel
hozzá a San Giovanni baptisterium 430-bóL régi
keresztelőkúttal, az V. sz.-ból eredő mozaikok
kal ; a San Vitaié templom (526—547); San Fran
cisco, 450 ben épült bazilika, Liberius érsek (megh.
350.) márvány szarkofágjával, ókeresztény dom
borművekkel ; a Sant' Apollinare Nuovo, melyet
504. Theodorik ariánus székesegyháznak építte
tett: a San Giovanni Evangélista templom (425-ből),
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a Galla Piacidia császárnétól Szt. Nazarius ós Celsus vértanúknak épített mauzóleum (440), belsejé
ben nagyszerű mozaik díszítésekkel; a St. Apol
linare in Classe, 5 km.-re D.-re a várostól (534—
549); a Santa Maria della Rotonda; Nagy Theo
dorik síremléke a VI. sz.-ból; az ariánusok egy
kori baptiszteriuma, a VI. sz.-ból; az érseki pa
lota ; Theodorik palotájának maradványai; Dante
síremléke a SanFrancesco templom mellett, egy
1482. épült, 1780. átépített kis templom, amely
ben Dantenak 1865. fölfedezett maradványai
nyugszanak díszes szarkofágban. D K. re a homoktúrzások fölött terül el 30 km. hosszúságban az
egykor híres Pineta, fenyőerdő, amely azonban
már sok helyen le van tarolva. Története. R.
eredetileg közelebb feküdt a tengerhez, Augustus
császár a közelében épített nagy kikötőbe (Portus
Classis) helyezte a római hajóhad egy részét 8
ettől fogva a város nagy virágzásnak indult. A
római birodalon kettéválasztása után Róma he
lyett R. lett Honorius császár alatt a nyugat
római birodalom fővárosa (404 Kr. u.). Ennek
bukása után Odoaker, majd Nagy Theodorik (493)
foglalták el; ekkor, mint a gót királyoknak szék
városa, fényes emlékekkel gyarapodott a város.
540-ban Belizár foglalta el, mire a görög-bizánci
exarcha székhelye lett. 755-ben a pápa hatalma
alá került, 1297 óta a Polenta család (1. Dante)
uralmában volt, 1441.Velencéhez került. II. Gyula
1512. elfoglalta s azóta az egyházi államhoz tar
tozott. 1860-ban bekebelezték az egyesült Olasz
országba. 1916 febr. 12., máj. 2/3., júl. 11. és nov.
13. osztrák-magyar repülők bombázták s nagy
károkat okoztak a városban, egy bomba a bazili
kát is megrongálta. V. ö. Quast, Die altchristlichen Bauwerke von R. (Berlin 1842); Diehl,
Rávenne, études d'archéologie byzantine (Paris
1885); Ricci, R. (5. kiad., Bergamo 1905); Götz,
R. (Berühmte Kunststátten, Leipzig 1901).
Ravennai csata (Rabenschlacht), középkori
Démet költemény, melyet egy régibb, egysége
sebb «könyv» alapján egy Madarász Heorik nevű
író a XIII. sz. második felében hatsoros verssza
kokban írt. Csataképei színesek. Tárgyát, mely
az Amelung- v. Detre-monda köréhez tartozik,
Ermenrichnek és Detrének Ravenna (Rabén) falai
alatt vívott harcai teszik. Ide tévednek Padovából Detre öcscse, Diether, és Etzel (Attila) király
kedves két fia, Ort ós Scharpf is, kiket Wittich,
Detrének egy elpártolt híve megöl. E tragikus
epizód a költemény legszebb részlete. Detre üldö
zőbe veszi a gyilkost, kit anyja, Waghild sellő
magához vesz a tengerbe. Legjobb kiad. (a fenn
maradt négy kéziratból) E. Martin: Deutsches
Heldenbuch II. (1866); németre fordította Ludwig
Bückmann (Univ. Bibi. 1890).
Ravennai geográfus, névtelen, VII. sz.-beli
ravennai születésű geográfus, aki Kozmográfia
címen görög nyelvű földrajzot Irt. Kiadta: Pinder M. és Parthey G. (Berlin 1860).
R a v e n s a r a Sonner (Agathophyllum Juss.,
növ.), a Lauraceae családjából való. A R. aromatica Sonner Madagaszkár szigetén élő örök
zöld fa. Gyümölcse mint szegfüdió (nuces caryophyllatae) jut a kereskedésbe és a szegfűszöget
pótolja. Ezenkívül Madagaszkáron még 3 faj él.
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Ravensberg, régi német grófság Vesztfáliában, mely a R.-i grófok kihalása után Jülich-hez
került, 1614. pedig Brandenburg birtokába jutott.
Fővárosa Bielefeld volt; most Minden porosz
kormánykerületnek egy része. V. ö. Fricke, Geschichte der Stadt Bielefeld und der Grafschaft
R. (Bielefeld 1886).
Ravensburg, az ugyanily nevű járás szék
helye a württembergi Duna-kerületben, (1919)
16,775 lak. jelentékeny iparral.
Ravensburg, német katonai író, 1. Göler von
Bavensburg.
Ravensk'a Velika, adók. Belovár-Körös vm.
körösi j.-ban, (1910) 1069 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Ravenstein, Ernst Georg, német geográfus
és térképrajzoló, szül. Majna-Frankfurtban 1834
dec. 30., megh. Hofheimban (Taunus) 1913 márc.
13. 1855-ben tagja lett az angol hadügyminisz
térium topográfiai-statisztikai hivatalának. Mun
kái : The laws of migration (London 1876); A
map of Bastern Bquatorial Africa (25 térkép,
1883); Philip's Systematic Atlas (1894); Handy
Volnme Atlas (1895). — Öccse, R. Ludivig, szül.
1838 dee. 11., egy majna-frankfurti térképraj
zoló intézet tulajdonosa. Legjobb térképei: Karte
der Ostalpen (9 lap); Karte der Schweizer-Alpen.
Ráverő v. ráverő kalapács, 5—10 kg. nehéz
kézi kalapács. Kovácsoláskor a mester kis 1—1-5
kg.-os kalapáccsal az ízzóvas alkalmas pont
jára üt. A segéd két kézre veszi a R.-t s a meg
adott ponti a erős ütést mér.
Ravesteyn, Jan van, hollandi festő, szül. Há
gában 1572 körül, megh. u. o. 1657., szülővárosa
festőcéhének 1598 óta tagja volt. Frans Hals mel
lett E. a legkiválóbb úttörője a XVII. sz.-i hollandi
képmásfestésnek. A hágai városi múzeumban
vannak nagyszabású lövész- és régensképei:A
Szt. Sebestyén-lövészek a lövőház előtt (1616);
A felköszöntő (1618); A tanácsosok (1636); A
fehér lövészszázad tisztjei (1638). A hágai Mauritehuisban 25 egyes képmása látható.
Rávi (ókori Hydaspes, szanszkrit: Vitaszta),
a Pendzsab öt foiyójának egyike Blö-India É.-i
részén, 720 km. folyás után a Csinabba ömlik.
Mellette van Lahor (1. 0.).
Ravignan (ejtsd: ravinyan), Gustave Francois
Xavier Lacroix de, híres francia hitszónok és
egyházi iró, szül. Bayonneban 1795 dec. 1., megh.
Parisban 1858 febr. 26. Jogi pályára lépve 1816.
a párisi főállamügyész helyettesévé nevezték ki,
de 1822. jezsuita lett. Pappá szentelték 1828. Ki
váló hírességét mint hitszónok szerezte meg a
párisi Notre Dame templomban (1837—1846).
Müvei: De l'existence et de l'institut des Jésuites
(1844,11. kiadás 1898); Clément XIII. et Clément
XIV. (2 köt., 1856); Entretiens spirituels (17. ki
adás 1881) stb. Konferenciabeszédeit kiadta Ch.
Anbert (4 köt, 6. kiadás 1904). Magyarul megje
lent : Lelki beszélgetések mindennemű és rangú
katholikusok számára (fordította Fischer Lajos,
Budapest 1897).
Ravka, a Visztulába folyó Bzura jobboldali
mellékvize Lengyelországban; ered a volt petrokovikormányzóság ÉK.-i részében s kb. 70 km.-nyi
folyás után Lovics és Szochacsev városok közt
torkollik. A R., Bzura s a fentemlített két város
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a világháborúban a németek Varsó felé való
közeledése alkalmával 1914 dec. és 1915 jan.-ban
folyt hosszas harcokról nevezetes.
Ravnes, adók. Belovár-Körös vm. belovári
j.-ban, (i9io) 727 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz,)
Ravno Brezje, adók. Várasd vm. klanjeci
j.-ban, (1910) 1351 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Ravno RaSce, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban,
(1910) 534 szerb és horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Ravó vára (Rou vára), Sopron vármegyében,
a IV. Bélával rokonságban álló Csákányi-család
birtoka. 1271-ben urai e várat Ottokár és 1390.
az osztrákok kezére juttatták. Ekkor a Kanizsaycsalád a király engedelmével lerombolta.
Rawalpindi, fővárosa R. brit-indiai kerület
nek Pendzsab tartományban, (1921) 97,483 lak.
Erős katonai központ.
Rawitsch (Rawiez), az ugyanily nevű járás
székhelye Posenben, (1910) 11,525 lak.; élénk gyár
ipar. Most Lengyelországhoz tartozik.
Rawlinson (ejtsd: róiinszn), 1. George, angol tör
ténetíró, szül. Chadlingtonban 1812 nov. 23.,
megh. Canterburyben 1902 okt. 7. Az oxfordi
egyetemen az ó-korl történet tanára volt 1861—
1889., azután magasabb egyházi hivatalokat vi
selt. Bátyjával együtt (1. alább) adta ki Herodotos
becses fordítását (4 köt, 1876).Mü vei: The flve great
monarchies of the ancient world (London 4 köt.,
4. kiad. 1879); The sixth great orientál monarchy
(1873, Parthia tört.); The seventh great orientál
monarchy (1876, az Uj-Perzsa birod. tört.); Ma
nuál of ancient history (1869); The religions of
the ancient world (1882); History of ancient
Egypt (2 köt., 1881); Egypt and Babylon (1884);
History of Phoenicia (1889).
2.R., Henry Creswicke,svr, angol archeológus,
R. 1. testvérbátyja, szül. Chadlingtonban (Oxfordshire) 1810 okt. 11., megh. Londonban 1895
márc. 5-én. 1826. mint katona az angol kelet
indiai társaság szolgálatába lépett. 1840 ben az
angol kormány politikai ügyvivőnek nevezte ki
Kandaharba (Afganisztán); 1843. hasonló minő
ségben Arábiába ment. 1844-ben bagdadi kon
zullá nevezték ki. Ez állását régészeti kuta
tásokra használta fel s nagy érdeme a biszutuni (behisztáni) nagy történelmi értékű felirat
nak pontos lemásolása s az ékírásnak megfej
tése. 1859—60. teheráni követ volt. A M. Tud.
Akadémia 1858. kültagjává választotta. Tudomá
nyos működésének legbecsesebb emléke a Norris
és Smith G. támogatásával készített nagy m ű :
The cuneiform inscriptions of Western Asia
(1861—70.); továbbá England and Russia in the
East (1875).
3. R., Henry Seymour, sir, angol hadvezérr
szül. 1864 febr. 20. Indiában. Szudánban és DélAfrikában harcolt, a világháború kitörésekor had
testparancsnok volt és 1915. az yperni harcokat
vezette. 1916-ban a Somme-menti csatában részt
vevő angol hadsereg főparancsnoka volt; 1918.
a Sommenál ő vetette vissza a németeket Monsig.
Később a legfőbb haditanácsban Nagybritannia
képviselője lett.
Rawmarsh (ejtsd: ramárs), város Yorkshire angol
countyban, (1911) 17,190 lakossal, acél- és vas
iparral.
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Rawson (ejtsd : raoszn), kikötőváros, Chubut ter
ritórium főhelye Patagoniában, az Atlanti-ooeán
partján, a Rio Chubut torkolatánál.
Rawtenstall (ejtsd: raotnsztáii), város Lancaahire
angol countyban, (1921) 28,381 lak., jelentékeny
pamutiparral.
Rawyl (franc. Col des Ravins), 2415 m. ma
gas hágó a Berni Alpok Wildhornstock (3264 m)
és Eawylhorn (2908 m.) csoportja közt Svájcban,
a Simmen völgyét a Rhone wallisi völgyével
köti össze.
Rax-alpok (Raxalpe), a Keleti Alpok mészkő
zónájának egyik darabja Semmeringtől ÉNy.-ra.
Legmagasabb helye, a Heukuppe (2009 m.), pom
pás kilátást nyújt.
R a y , lat. állatnevek után Ray v. Bajus, más
ként Wraij (1627—1705) angol zoológus nevének
rövidítése.
Ray, 1. Rezső Lajos, építész, szül. Bru-ben
(Svájc) 1845 dec. 14., megh. Budapesten 1899
ápr. 11. Zürichben végezte műegyetemi, Paris
ban az Éeole des beaux Arts-ban művészeti ta
nulmányait. 1868-ban Budapesten telepedett le,
ahol nagyobbszabású építészeti tevékenységet
folytatott. Tőle való Budapesten a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium épülete s a Hold
utcai német ref. templom, a Lukács-fürdő új
szállója, iszap- és népfürdője, a Royal- és Vadászkürt-szálló, a zombori takarékpénztár. Egyike
volt az elsőknek, akik felismerték a Balaton
környékének nagy jövőjét s 6 alapította meg
a siófoki fürdőtelepet. Ezenkívül sok bérházat
és palotát épített.
2. R. Rezső Vilmos, építész, R. 1. fia, szül.
Budapesten 1876 jún. 26. Münchenben végezte a
műegyetemet, 1900. atyja halála után átvette
annak építészeti irodáját. Tervei alapján épült a
Törley-féle új pezsgőgyár, kastély és sírkápolna
Budafokon, a második távbeszélő-központ, a
Bajza-utcai iskola, Pestmegye Baross-utcai bér
házai, b. Kochmeister és Gomperz Benedek pa
lotája, a Hazai Gépgyár Budapesten, a Kiván
dorlók háza Fiúméban, a postapalota Kolozsvá
rott, az erzsébetfalvai és Örkényi ref. templom,
több főúri kastély átalakítása stb.
Rayleigh (ejtsd: réii), John William Strutt,
lord, angol fizikus, szül. Langford Groveban
1842 nov. 12., megh. Withamban 1919 jún. 30.
Cambridgeban és Londonban tanított. 1895-ben
Ramsayval együtt fölfedezte az argont, mint a
levegő alkotórészét. 1914. megkapta a fizikai
Nobel-dijat. Vizsgálatai az akusztikára, optikára
és elektromosságra vonatkoznak; sok értekezést
írt. Önállóan megjelent: Theory of sound (Lon
don, 2. kiad. 1894—1895.); Seientiflc papers (4
köt., 1899-1903). 1914-ben a Magyar Tud. Akad.
külső tagjává választotta.
Raymond (ejtsd: remoE), Fulgence, francia ideg
orvos, szül. Saint-Christopheban (Indre-et-Loire
dép.) 1844 szept. 29., megh. Planche-kastélyban
(Vienne) 1910 szept. 28. A Salpetriéreben, mint
Charcot utódja, tovább fejlesztette az anatómiai
és élettani laboratóriumokat. 1907-ben az oxfordi
egyetem tiszt, tanára címével ruházta föl. Művei
közül nevezetesebbek: Atrophies musculaires et
maladies amyotrophiques (1889); Clinique des
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maladies du systéme nerveux (1894—1903); La
psychasténie (1907); Neurasthénie syndrome
(1907).
Ray mundus de P«maforfe, szent, híres kánonjogtudós, szül. 1180 után Pennaforte várban (Catalonia), megh. Barcelonában 1275 jan. 6. Előbb
Barcelonában, 1210. Bolognában tanította a kánon
jogot; 1219. kanonok lett Barcelonában, ahol
1222. a Domonkosok rendjébe lépett. 1223-ban
Petrus Nolascussal (1. 0.) megalapította a Mercedariusok (1. o.) lovagrendjét. IX. Gergely gyón
tatója és poenitentiarius major, 1238. a Domonkosrend generálisa, de nemsokára a szemlélő életbe
vonult vissza. 1601-ben a szentek sorába iktatták.
Emléknapja jan. 23. R. IX. Gergely megbízásá
ból rendszeres törvénykönyvet állított össze, mely
Decretalium Gregorii P. IX. Libri V. cimen is
meretes és 1233. készült el. A munka Gratianus
Decretuma után foglal helyet a Corpus juris canonici-ban. Másik műve: Summa de poenitentia
et matrimonio (1234—44).
Raynal (ejtsd: renai), Guillaume Thomas
Frangois, francia író, szül. St.-Geniezben (Aveyron) 1713 ápr. 12-én, megh. Chaillotban (Paris
mellett) 1796 márc. 6. Egy ideig a Mercure 0.
hivatalos lapot szerkesztette, azonban a vallás
ellen intézett támadásai miatt 1781. száműzték
és csupán 1788. tért vissza. Művei: Histoire philosophique et politique des établissements et du
commerce des Européens dans les deux Indes
(Amsterdam 1771); Tableau et révolutions des
eolonies anglaises dans l'Amérique septentrionale (Amsterdam 1781). V. ö. Salone, G. R., historien du Canada (Paris 1906).
Raynaud-féle betegség, más néven szimmetriás gangraena, ritka betegség, melyre jel
lemző, hogy a test bizonyos részei, rendesen az
ujjak, először időnkint, majd tartósan halványak,
vértelenek lesznek, majd elkékülnek s végül az
igen súlyos esetekben elhalnak s egész ujjpercek
lelökődnek. A R. lényege valószínűen az érmozgató idegek zavara folytán kifejlődő érgörcs.
Raynouard (ejtsd: rennar), Frangois-, francia író,
szül. Brignollesban (Provence) 1761 szept. 18.,
megh. Passyban 1836 okt. 27. Mint neves ügy
védet 1791. beválasztották a törvényhozó testü
letbe, ahol a mérsékeltekhez tartozott, miért is
a rémuralom idején elfogták és a guillotinetól
csak a thermidor 9-iki események mentették meg.
R. nagy érdemeket szerzett a provencal nyelv
és irodalom ismertetése és a román filológia kö
rül. Idevágó munkái: Éléments de la grammaire
romane (1816); Choix de poésies originales des
troubadours (1816—21.); Lexique román, ou dictionnaire de la langue des troubadours (1836—44.)
stb. Szépirodalmi művei közül legismertebb a
Les Templiers (1805) c. dráma. V. ö. Lábitte,
Études littéraires, II. (Paris 1846).
Rayol-szántás a. m. mélyítő szántás (1. 0.).
R a y o n (franc, ejtsd: rejon) a. m. körlet, v.
valamely hadállás, védővonal egyik szakasza,
különösen valamely erőd körlete.
Rayski, Louis Ferdinánd von, német festő,
szül. Pegauban 1806 okt. 23., megh. Drezdában
1890 okt. 23. Először katonatiszt volt, de a drez
dai művészeti akadémián is tanult, utóbb pá-
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risi tartózkodása és főleg Vernét Horace és foltos, lágy, szótdörzsölhető kaolinszerű tömegek
Delaroche hatása alatt egészen a festészetnek alakjában Frankenstein (Szilézia) közelében a
szentelte magát és Drezdában igen kedvelt arc szerpentinben fordul elő. Lading (Karintia) mel
kép- és állatfestő lett. Hosszú feledés után csak lett rézlazurtól kékre van festve.
legújabban méltányolják R. művészetét, mely
Razumovszkij, Alexej Grigorjevics, gróf,
Németországban idejét megelőzte. Képei nagy Erzsébet orosz cárnő kedvese, szül. 1709., megh.
részt a drezdai és lipcsei muzeumokban, vala Szent-Pétervárott 1771 júl. 18. Egy ukrajnai ko
mint szász kastélyokban találhatók.
zák fia volt s mint templomi énekes, deli terme
Razbojiste, adók. Verőcze vm. nasiczi j.-ban, tével annyira megnyerte Erzsébet nagyhercegnő
(később cárnő) kegyeit, hogy az titokban meg is
(1910) 671 horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Raz de m a r é e (franc., ejtsd: rá—), a tengeri esküdött vele. VII Károly német császár 1744.
szökőár neve Franciaországban, különösen a Ga- grófi rangra emelte, a cárnő pedig tábornaggyá
nevezte ki. A cárnőtől született gyermekei ko
ronne vidékén.
Bazdrto, adók. Modrns-Finme vm. vrbovskói rán elhaltak. Öccse, Kirill Grigorjevics gróf
(szül. 1728., megh. 1803.) Kis-Oroszország hetj.-ban, (íoio) 216 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Rázga Pál, ev. lelkész, 1848—49.-Í vértanú, manja volt 1764-ig. Ennek egyik fia, Andrej
szül. Bazinban 1798 dec. 10., megh. Pozsonyban Kirülovics (szül. 1752., megh. 1836.), orosz kö
1849 jún. 18. Bécsben hallgatott teológiát s 1823 vet volt Bécsben (1793—1809.), résztvett a bécsi
óta Karintiábau lelkészkedett; 1834—39. mo- kongresszuson, azután herceg és államkancellár
dori lelkész volt, azután Prágába hivták lelkész lett. Testvérében, Péter Kirillomcsban kihalt
nek s ott nagy tevékenységet fejtett ki az ev. 1837. a R.-család. V. ö. Vaszücsikov, A R.-csaiskolaügy szervezésében. 1846-ban a pozsonyi ev. lád (oroszul, Szent-Pétervár 1880 — 87., 4 köt.;
hitközség választotta meg papjának. Itt mint francia fordítása Brücknertöl, Halle 1892—94.,
kiváló hitszónok tűnt ki s az 1848.-Í mozgalmak 3 köt.).
idején megalapította a Pozsonyi Nemzeti Egye
Razvor, adók. Várasd vm klanjeci j.-ban, (1910)
sületet. Több ízben mondott hazafias beszédeket a 1569 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
48.-i törvények mellett és a bécsi reakciós törek
Razzia (az arab ghásija szóból ered), az ellen
vések ellen. Elment a köpcsényi honvédtáborba s ség károsítását és megrablását célzó portyázás.
a schwechati csatánálisjelen volt. Mikor Pozsonyt — Rendőri R. alatt a csavargóknak és más köz
a császári hadak megszállották, Wrbna tábornok veszélyes egyéneknek nagyobb területen és na
R.-t nyomban elfogatta s a vízikaszárnyában gyobb erők készültségével történő felkutatását
elzáratta (1848 dec). Hat hónapi fogság után értjük.
Haynau táborszernagy, az új osztrák fővezér,
Rázsa, a németalföldi Arras városban készült
1849 jún. 16. felségsértés bűne miatt kötél általi durvább szövet neve, melyből nálunk különösen
halálra ítéltette s jún. 18. a Pozsony közelében szoknyát készítettek. Innen a R.-szoknya név.
lévő Szamárhegyen felakasztatta. V. ö. Rumlik
Rázsó Imre, gazdasági író, szül. Kisújszállá
Emil: A szabadságharc pozsonyi vértanúi (Po son 1873 júl. 20., megh. Budapesten 1922 ápr. 15.
zsony, 1905).
Tanulmányainak bevégzése után a magyaróvári
Razgrad, az ugyanily nevű járás székhelye növénytermelési kísérleti állomásnál mint ad
Bulgáriában, a Béli Lom és vasút mellett, (1920) junktus, majd a kolozsvári és kassai gazdasági
14,676, legnagyobbrészt török és bolgár lak.; tanintézeteken mint tanár működött s 1905 óta
a magyaróvári gazdasági akadémia tanára volt.
szőllőtenneléssel és élénk kereskedéssel.
A szaklapokban megjelent számos közleményén
Házi, mohammedán orvos, 1. Rházes.
Razina, pannonhalmi apát. 1015-ben római kívül önállóan megjelent munkái: A cukorrépa
követségből visszatérve, Szent Gellértet rávette, magtenyésztés és a cukorrépaátadás bajai(1899);
takarmánynövények
termelése
hogy meglátogassa Szt. István királyt, kitől keleti Legfontosabb
útjára hajókat remélhetett. Ápr. 18. együtt indul (Kolozsvár 1907). Munkatársa volt e Lexikon
tak Magyarországba, a körösvármegyei Novigrad nak is.
táján azonban elváltak egymástól; R. Pannon
R b , a rubidium kémiai jele.
halma v. Esztergom, Gellért pedig Pécs felé tartott. Rbat, marokkói város, 1. Rabat.
Razloge, adók. Modrus-Piume vm. delnicei
R. B r . , növénynevek mellett Brown Róbert
j.-ban, (1910) 268 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
angol botanikus (1. Brown, 8). nevének rövidítése.
Rázóhideg, 1. Hidegrázás.
R e , recepteken, 1. Ép.
Razorback (állat), a közönséges barázdás
R c h b . , ritkábban Reichenb., v. Reichb., latin
bálna (Balaenoptera musculus L.) egyik neve. növénynév után Reichenbach Heinrich Gottlieb
Rázósaru, 1. Felöntő készülék.
Ludwig (I. 0.), Rchb. fii. pedig Reichenbach Hein
Rázószita v. rázórosta, olyan átlyuggatott, rich Gustav (1. 0.) nevének rövidítése.
nyílásokkal bíró lejtós lemez, vagy keretbe fog
Rcliw., tud. állatneveknél Reichenow Anton
lalt drótszövet, mely a ráhelyezett anyagot (1. 0.) nevének rövidítése.
alternatív, rezgésszerü mozgásával nagyság sze
R e , a zenében, 1. Arezzói szótagok.
rintosztályozza. A R. rendszerint nagyobb, össze
Ré vagy Rá, egyiptomi isten, 1. Rá.
tett gépeknek (cséplőgépek, gabonatisztítógépek
Ré (He de Ré, Rhé, lat. Ratis, Radis Insula),
stb.) alkotórésze.
Charente-Inférieure francia départementhoz tar
Razouinowskia (növ.), 1. Arceuthobium.
tozó sziget Franciaország Ny.-i partján. Hossza
Bazouinowskin (ásv.), víztartalmú alumi- 25, szélessége 1-7—7 km, (1911) 12,380 lak. Terü
niumszilikát: Al2Si3Os,-f-3H„0. Fehér, zöldesen lete 7389 ha. DK.-i része homokos, szőllőültet-
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vényekkel; az ÉNy.-i része kopár, legelőkkel.
Főhelye St.-Martin de Ré (2236 lak.), Vauban
korabeli erődítményekkel. Itt van még La Flotté
(2118 lak.), régi apátsági templom romjaival;
Loix (711 lak.), osztriga telepekkel.
Rea, kisk. Hunyad vmegye hátezegi j.-ban,
(1910) 282 román és cigány lak. (Tr. R.)
Reá, a lóversenyen használatos fogadási kife
jezés. A fogadás akkor reás, ha a tét nagyobb a
várható nyereségnél, azaz, ha a fogadó az eset
leges nyereségre vesztés esetén még «reá» is
fizet. Például 2 reá, ha 200 koronát kell tenni,
hogy 100 legyen a nyereség, l'/ a reá, ha 150 ko
ronára nyer az ember 100-at, úgy hogy pl. 2 reánál 200-ra összesen, nyereséggel együtt, 300-at
kap vissza a fogadó.
R e a c t i o (lat.), 1. Ellenhatás és Reakció.
Reade (ejtsd: ríd), 1. Charles, angol regényíró,
szül. Ipsdenben 1814 jún. 8., megh. Londonban
1884 ápr. 11. Regényeinek sorát Peg Woffington
(1852) nyitotta meg, melyben már mutatkozik a
társadalmi visszaéléseket ostorozó természete.
Dickens mintájára a börtönviszonyok ellen kel
ki It is never too laté to mend-ben (1857). A
Hard Cash (1863) a menhelyeket ostorozza; a
Put yourself in his place (1870) a sztrájk problé
májával foglalkozik és egy gyárváros életét festi.
Magyarul megjelent: Titok (ford. Tábori Ró
bert, Budapest 1893). V. ö. L. Ch. és C. Reade,
Memoir of Charles R. (London 1887); Goleman,
Charles R., as I knew him (u. o. 1903).
2. R., William Winwood, angol Afrika
utazó, szül. Murrayfleldben (Skótország) 1838 dec.
26.,-megh. Ipsdenben 1875 ápr. 24 1861—63-ban
beutazta Afrika Ny.-i partvidékét. 1868—69 iki
útján a Sierra Leonetói eljutott a Niger forrás
vidékéig, 1873. részt vett az asantik elleni angol
expedícióban. Müvei: Savage Afrika (London
1864); The African sketch-book (1873, 2 köt.);
The story of the Ashantee campaign (1874);
The martyrdom of man (1872, 17. kiad. 1903).
K e a d e r (ang., ejtsd : ríder), 1. Lecturer.
Readiug (ejtsd: redding), 1. Berkshire angol
county székhelye a Kennet mellett, (1921) 92,274
lak.; jelentős ipar és kereskedelem. I. Henrik
által 1121. alapított bencés-kolostor romjai.
2. R., város, Berks county székhelye Penn
sylvania északamerikai államban, (1920) 107,784
lak. Van collegeje és a Stewart Academy szék
helye. Hatalmas gyáripari város. Vas- ós acél
müvek, gép- és csavargyárak, hengermüvek,
gyapjú- és pamutszövés, üveghuta. Közelében
koszén- és vasércbányák vannak.
Reading lord, az 1917. earllé kinevezett lsaacs Rufus Dániel (1. o.) volt lord-főbiró neve a
rangemelés óta. 1921 januárban India alkirályává
nevezték ki.
R e a e d i f l c a t i o (lat.), újjáépítés, átalakítás.
Reagálás (lat.), az alkotórészek azonosságá
nak megállapítására szolgáló müveleteknek a
kémiai analízisben használatos elnevezése.
R e a g e n s (lat.), 1. Kémlelöszer.
Reagenspapiros, kómlelőszerek oldatával ita
tott papiros. Ilyen pl. a kék és a vörös lakmicszpapiros; az előbbi, sav oldatába mártva, meg
vörösödik, az utóbbi pedig, lúg oldatába mártva,
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megkékül. A sárga kurkumapapiros bórsavnak v.
sójának sósavval savanyított oldatába mártva és
megszárítva, megpirosodik, lúgtól pedig meg
barnul.
Reakció (reactio, lat.), 1. általában ellenhatás
(1. o.), főleg a lélektanban használt műkifejezés,
t. i. lelki hatás, melyet valamely inger vált ki.
Reakcióidő, az az idő, mely valamely inger be
hatása és a reá következő, akarattal véghezvitt
mozgás közt lefolyik. Ez időtartam mérésére
az újabb kísérleti lélektan több módszert alkal
maz. Legyen pl. az inger egy hangbenyomás, és
a feladat a benyomás pillanatában e benyomás
valamiféle jelzése. A R.-idő alkatrészei itt a
fizikai inger elvezetése az agyvelőbe, a tudatos
felfogás, a mozgás megindítása, a mozgás vég
hezvitele. A R.-idő nagyobb, ha a benyomásra
figyelünk, nem a véghezviendő1 mozgásra (Wundt).
Az időtartam 0"1—03 mp. Összetettebb esetek
származnak, ha még egy-két pszichikai mozza
natot közbeékelünk, pl. a benyomás természeté
nek pontos felismerését, más-más ujjak mozga
tását stb. Egyéni sajátságok is szerepet játsz
hatnak. L. Személyes egyenlet.
2. R. politikai és vallási tekintetben visszatérés
elavult, meghaladott nézetekhez, a haladás meg
gátolására irányzott törekvés; reakcionárius, a
haladás ellenzője, aki az elavult intézmények
visszaállítására törekszik.
3. R. a kémiában és a fizikában a testnek az
alakjában v. térfogatában, vagy anyagi összeté
telében beálló minden változás.
4. R. a fizikában a kiömlő folyadék vagy
gáz visszahatását jelenti. Ha folyadékot tartal
mazó edény oldalfalán nyílás van, a folyadék
nyomása a falra annyival csökken, amennyi a
nyílásnak megfelelő területre esik, míg a szem
közt levő fal a
teljes nyomást
szenvedi. Itt tehátnyomástöbb
let áll elő. Ha
az edény mozgé
kony, pl. szálon
függ, akkor a
kifolyás irányá
val ellenkező
irányban kibil
len s ez éppen a
R. hatása. Ezen
alapszik a Segneríéle kerék, (1.
az ábrát), mely
függélyes ten
gely körül for
Segner-feeréb.
gatható edény
ből áll, alján néhány vízszintes csővel. Ezek
végén egy-egy nyílás vagy kis toldalékcső van,
mind egy irány felé. Ha az edénybe vizet önte
nek, ez a nyílásokon kifolyik s az edény a csö
vekkel együtt a kifolyással ellenkező irányban
forog. Ugyanezt a jelenséget gázzal vagy vízgőz
zel is elő lehet állítani. A gőzreakciókereket
(eolipila) alexandriai Heron találta föl.
5. R. híd- vagy egyéb tartószerkezeteknél az
erő, mely valamely tartó megtámasztásán kelet-

Reakcióhő
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kezik abból az okból, hogy a tartó a rajta levő
súlyokat a támaszokra (hídfő, pillér v. oszlop)
hárítja át, a megtámasztás pedig, szilárdsága
folytán, evvel a rája átháramló erővel egyenlő,
de ellentétes irányú ellenállást, az akcióval szem
ben reakciót fejt ki. A reakciók a megtámasztá
sokról a tartóra ható erők, melyek a tartón levő
súlyokkal egyensúlyt tartanak. A reakció a meg
támasztás szerkezeti elrendezése szerint lehet
függőleges és ferde. Ha súlyterhelés esetén a
reakciók függőlegesek, akkor a tartót gerendatartónak nevezzük, ha pedig ferdék, akkor ivv. függötartőnak. L. Tartó.
Reakcióhő, 1. Termokémia.
Reakcióidő, 1. Reakció, Reakciósebesség.
Reakcionárius, 1. Reakció.
Reakciós centrifuga, a kémiai iparban pl.
nitráláskor, szulfonáláskor használt keverőgép.
Reakciósebesség a kémiai reakció időbeli le
folyásának mértéke, értjük alatta az átalakuló
anyagmennyiség viszonyát az időhöz, melyben
a változás történik. A R.-gel foglalkozó tan a
kémiai dinamika.
A koncentráció és a R. között egyszerű össze
függés van, melyet először Wilhelmy ismert fel
1850. Wilhelmy feltételezte, hogy a R. minden
időpillanatban arányos az átváltozó anyag kon
centrációjával. E meggondolás alapján felírhat
ják a R. differenciál-egyenletét, mely, ha a reak
ció monomolekulás, a következő alakú:

hol c az átalakuló anyag kezdeti koncentrációja ;
t idő pillanatban, mikor már x mennyiség át
alakult, a koncentráció c—x. A végtelen kis dt
időpillanatban átalakuló anyagmennyiség dx,
dx
ennek a kettőnek a viszonya -rz a reakcióse
besség.
Ha a fenti egyenletet integráljuk, módunkban
van a reakció időbeli lefolyásának megfigyelésé
ből a k aranyossági tényezőt, az ú. R.-i állandót,
kiszámítani. Az integrált egyenlet a következő
alakú:
k=--log.nat
t °
c—x
Ha a reakció nem monomolekulás, azaz a
kémiai reakcióban nemcsak egy molekula vesz
részt, akkor az egyenlet más alakú. Általá
nos szabály, melynek alapján a többmolekulás
reakciók sebességi állandóját is kiszámíthatjuk,
egy a tömeghatás törvényéből következő tétel,
és pedig: Bármely kémiai reakció sebessége
arányos az átváltozó anyagok koncentrációjá
nali, illetőleg a koncentrációk annyiadik hatvá
nyának szorzatával, ahány molekulája vesz
részt az átváltozó anyagoknak a kémiai reak
cióban. B tétel alapján bármely reakció sebes
ségének differenciál-egyenletét felírhatjuk, mely
nek integrált alakjából a R.-i állandjt kiszá
míthatjuk. Bgyes egyszerűbb esetekben, neve
zetesen, ha az átváltozó molekulák kezdeti kon
centrációja egyenlő, a k kiszámítására szolgáló
Remi Nagy Lcxittono. XVI. A'öí.
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egyenlet elég egyszerű alakú. így bimolekulás
reakciónál:
t c(e—x)
trimolekulásnál:

k = ±f_J

2t V(c—x)a

±\

eV
stb.
A reakciósebeseégi állandó, mely az illető re
akcióra jellemző, függ a közegtől, melyben a re
akció végbemegy, nagy mértékben befolyásol
ják egyes jelenlevő anyagok, az ú. n. katalizá
torok (1. Katalízis), és nagyfokú módosító ha
tással van reá a hőmérséklet változása, és pedig,
igen kevés kivétellel, a hőmérséklet emelkedé
sével a E. is növekszik. Bz a növekedés a k ér
tékében 10«-onként 100—200%-ot szokott ki
tenni. V. ö. Than Károly, Az elméleti kémia
újabb haladásáról (Markusovszky-előadás, Buda
pest 1904); W. Nernst, Theoretische Chemie (7.
kiad., Stuttgart 1913).
Reakciós hajó, gőzgép segélyével több tömlőn
keresztül kivetett vízsugár visszaható ereje által
hajtott hajó. A múlt század végén különösen az
orosz tengerészeinél állottak E.-ok üzemben, ma
napság azonban már ilyen hajók nem közlekednek.
Reakciós kerék v. Segner-kerék, 1. Reakció.
Reakciós mozgás (n8v.), lásd Éeeepcionális
mozgás.
Reakciós színek, rostokon festékek nélkül elő
állított színek, pl. salétromsavval gyapjún elő
állított mandarinsárga.
Reakciós torony, toronyszerű készülék, amely
gázoknak folyadékban az ellenáram princípiuma
alapján való elnyeletésére szolgál. A legrégibb
R.-ok a koksztornyok, nevezetesen a kónsavgyártásban a Gay-Lussac- és Glorei-torony. Ujab
ban általános használatban vannak a Lunge-Rohrmann-féle lemeztornyok, melyek a kénsavgyár
tásban az ólomkamrát vannak hivatva pótolni.
Reaktancia a látszólagos ellenállás, mely vál
takozó áramú vezetékben lép fel, ha a vezeték
önindukciót vagy kapacitást tartalmaz. Az ohmikus ellenállásból és a R.-ból tevődik össze az
egész látszólagos ellenállás: az impedancia.
Reaktivál (lat.) a. m. tevékenységébe vissza
helyez.
R e á l , régebbi spanyol pénzszámltási egység
és ezüstérem. 1497 óta különböző névvel, súly
ban és finomságban (R. de plata antiguo, R. de
plata provinciai, R. de vellon) verték 1870-ig.
Legutóbb a duro, vagyis ezüstpiaszternek 1l20-i'A
része volt, körülbelül 35 fillér értékben. Mexi
kóban és általában a spanyol Amerikában 8 R. =
1 piaszter. Portugáliában 1 R. = 40 reis. Azon
kívül a R. még súlymértéket is jelent nemes fé
mek mérésénél Holland-Kelet-Indiában 27-343
g. értékben.
Reáladók azok, amelyeket, ellentétben az ala
nyi adókkal, az adótárgyak után, tekintet nélkül
az adózó személyek teljesítő képességére, külső
ismérvek szerint vetnek ki és tulajdonképen ax
illető adótárgyak hozadékából fedeznek.
Reálbiztosíték, a. m. dologi biztosíték, zálog,
jelzálog. L. Beáihitel.
7
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Reál de los Alamos, város, 1. Alamos.
Reálenciklopédia (gör.) a. m. reállexikon, 1.
Enciklopédia.
Reálérték v. effektív érték, értékpapirosnak,
pénzjegynek vagy pénzérmének valóságos ér
téke, szemben azzal az értékkel (névérték), amely
rajta ki van tüntetve.
Réal-féle sajtó, Réal gróftól szerkesztett ké
szülék ; alsó végén szitával ellátott magas, függé
lyes csőból áll, melyre valami növényi anyagot
teszünk, úgy hogy ezen a magas folyadékoszlop
nagy nyomása alatt álló folyadék (víz v. borszesz)
keresztülsajtolva, a növényi anyagot alaposan
kilúgozza. L. még Fenéknyomás.
Reálfolium. A német telekkönyvi rendszer ér
telmében a telekkönyvben elvileg minden ingat
lannak külön birtoklapja van. Ezt a birtokla
pot nevezik R.-nak szemben a mi telekköny
veink birtoklapjával (perszonálfolium), amely
rendszerint egy tulajdonosnak valamely község
határában fekvő minden ingatlanát tartalmazza,
tekintet nélkül arra, hogy azok területileg összefüggenek-e.
Realgár (ásv-.), arzénszulfid, As 2 S 3 ; lapokban
gazdag rövid oszlopos monoklin kristályokban,
bevonatok és bekérgezések alakjában terem. A
kristályok két irányban kitűnően hasadnak, lá
gyak. Szine hajnalpiros, karca narancssárga,
zsírfényű, kissé átlátszó. A lángban könnyen
megolvad és elég. A napfényen sárgásvörös porrá
hull szét; ezért a napfénytől megóvandó. Előfor
dul érctelepekben: Kapnikbánya, Felsőbánya,
Nagyág; a Cseh-Szász Érchegységben ; Allachar
Macedóniában; az agyagbantelér alakban Tajó
mellett Zólyomban; a dolomitban a Bimientalban.
Mint málladék a Vezuvon; hévforrások üledéke
gyanánt a gejzírekben a Yellowstone Parkban;
helyenként kohótermék: Párád. Festéknek hasz
nálták (Rotrauschgelb); a keleti népeknél koz
metikai cikk. Jelenleg mesterségesen készítik és
sandarach vagy rubinkék néven kerül forga
lomba. L. még Arzén szulfidjai.
Reálgimnázium, a reáliskola és gimnázium
összeegyeztetéséből Poroszországban keletkezett
iskolafaj. Kilenc osztálya van s a reáliákon
(matematika és természettudományok), rajzon
és két modern nyelven (francia, angol) kívül la
tint is tanítanak benne, görögöt azonban nem. A
R.-ok Poroszországban hosszas küzdelmek után
1900. a főreáliskolákkal együtt megkapták bizo
nyos korlátozásokkal ugyanazt a főiskolai jogo
sítást, amit addig csak a gimnáziumok élveztek.
Ez iskolafaj létjogosultságát különben némelyek
kétségbevonják, épen azért, mert kompromiszszum eredményeként jött létre, viszont azonban
neves pedagógusok (Paulsen, Th. Ziegler) emel
tek szót mellette. Ausztriában is vannak R.-ok.
L. még Középiskola, Reformiskola.
Reálhitel v. dologi hitel az, amelynél a hite
lező dologi biztosítékkal, azaz kézizáloggal vagy
jelzáloggal (telekkönyvi bejegyzéssel) van bizto
sítva. Ehhez képest a R. körében ingó és ingat
lan hitelt szoktak megkülönböztetni. A dologilag
nem biztosított hitelt személyi hitelnek nevezik.
Reálhitelező, helyesen jelzálogos hitelező,
akinek a követelése ingatlanon van biztosítva.

—

Realizmus

Reáliák (lat.), a való dolgok, ellentétben a
képzeltekhez; jelenleg a dologi, még inkább a
természettudományi ismereteket jelenti a taní
tásban, szemben a nyelviekkel.
Reálidealizmus, 1. Ideálrealizmus, Ideáliz
mus, Realizmus.
Reálindex (lat.) a. m. tárgymutató.
Reálinjuria (lat.) a. m. tettleges becsületsér
tés. L. Becsületsértés.
Reálipar, 1. Reáliparjog, Iparjog, Reáljogok.
Reáliparjog, olyan iparjog, mely nincs sze
mélyhez kötve, hanem átruházható; gyökös ipar
jog a R.-nak olyan válfaja, amely ingatlan tulaj
donához van kapcsolva, 1. Iparjog, Reáljogok.
Reális (lat.), való, valós, mint ellentéte annak,
ami csupán gondolat, képzelet, szubjektív élmény
(1. Reálizmus).
Reális definíció, ellentéte a nominálisnak,
mely csak a szó jelentését, nem a dolog mivoltát
ismerteti. L. Definíció.
Reális halmazat, a büntetendő cselekmények
többségének egyik esete. L. Többség.
Reális kép, valamely világító tárgynak ho
morú tükör- vagy gyűjtőlencse által létesített és
ernyőn felfogható képe, mely valóságos fény
sugarak találkozásából ered. Ezzel szemben a
virtuális kép csak a visszafelé meghosszabbított
sugarak metszési helyein keletkezik és fel nem
fogható. L. Tükrözés és Lencse.
Reáliskola, az a középiskolatipus, mely termé
szettudományokat, matematikát, rajzot és mo
dern nyelveket tanít, klasszikus nyelveket nem.
A nem teljes (nálunk négyosztályú) intézet neve
al-R., a teljes (nálunk 8 osztályú) intézeté fő-R.
L. még Középiskola.
Reális számok ellentétben a komplex számok
kal (1. o.) az összes pozitív és negatív számok,
beleértve a zérust is.
Realista (lat.), aki a realizmust vallja meg
győződésének. Annyi fajtájuk van, ahány ér
telme van a realizmus szónak (1. o.).
Realitás (lat.), valóság, ami tényleg létezik,
szűkebb értelemben a tért betöltő testek létezése.
A gondolatnak is van azonban R.-a, még pedig
kétféle, tényleg van mint gondolat, továbbá lehet
érvényes, igaz gondolat, s mint ilyen ellentéte a
hibás, irreális gondolatnak, mely a valóságnak
nem felel meg.
R e a l i t e r (lat.) a. m. valóban, tényleg.
Realizáció a tőzsdén az az ügylet, amellyel a
spekuláció végrehajtatik. A baisse-spekulációnál
a R. abban áll, hogy az előzetesen (magasabb
áron) eladott cikkeket (siker esetén alacsonyabb
áron) visszavásároljuk, hausse-spekulációnál pe
dig az előzetesen vett tőzsdei árút utóbb eladjuk.
Realizál a. m. megvalósít; a kötött ügyletet
lebonyolítja; vagyont R.-ni a. in. pénzzé tenni.
Realizmus (lat.), a filozófiában, az életben, a
művészetben változó és sokszor határozatlan je
lentésű kifejezés. A középkorban R.-on értették
az eszmék realitásába vetett hitet; tehát Platón-1
akkor realistának tartották. Ma a szó jelentése
ingadozóbb. A világ elméleti megismerésében je
lenti azt a fölfogást, hogy a valóság nem eszmei
természetű; ilyen a materializmusé, az atomiz
musé, és pl. Herbart filozófiája is. Ismerettani

Reáljogok

-

tekintetben R. a világ valóságába vetett hitünk,
míg az idealizmus ebben az értelemben az objek
tívnek látszó világot puszta képzetnek tartja, pl.
Berkeley, részben Kant és Fichte. A reálidealiz
mus főleg az előbbi ellentéteket meg akarja
egyeztetni (Lotze és mások). Erkölcsi tekintetben
a R. az erkölcsi értékeket végső elemzésben az
önzésre vezeti vissza. Az esztétikában és művé
szetben a E. a valóság többé-kevésbbé hű ábrá
zolását jelenti (szélső formája a naturalizmus),
míg az idealizmus az eszméket, azok harcát és
ábrázolását a művészetben jelenti. Egészben ezek
a szavak könnyen megmerevednek és a gondol
kodás irányait igen durván és fölszínesen jelzik.
Reáljogok (lat. jura reália), általában oly jo
gok, amelyeknél a jogosult nem személye szerint,
hanem csak közvetve, t. i. úgy van meghatá
rozva, hogy a jog valamely általános minőséghez
van kötve, s jogosult az, akiben ez a minőség
megvalósul. Legfontosabb esete a R.-nak az, midón a jog valamely ingatlannal van egybekap
csolva akként, hogy az ingatlannak tulajdonosa
egyúttal az illető jognak alanya. Ilyen R. pl. a
telki szolgalmak. Itt említhetők meg a régibb
időből vaió reál jogú gyógyszertári jog, a reálipar
jogok (pl. reál jogú kéményseprő iparjog), amelyek
ellentétben a mai joggal, amely szerint az ipar
jogosítvány személyhez van kötve és át nem ru
házható, átruházhatók és átörökíthetők. Az ilyen
iparjog lehetett egy meghatározott ingatlan tulaj
donával összekapcsolva. Ezek az ú. n. gyökösített
iparjogok (gyökösített gyógyszertári jog) stb. Ilyen
R. a közegészségügyi (1876. XIV. t.-e.)ós az ipar
törvény (1884. XVIII. t.-c.) szerint ma már nem ke
letkezhetnek. (L. Iparjog. Gyökös iparjog.) A mo
dern jogfejlődés egy igen nevezetes reáljogot ho
zott létre, a birtokosra, vagyis az ú. n. bemutatóra,
«au porteur» szóló jogot, melynél a jogosított az,
aki a jogra vonatkozó okiratnak van birtokában,
amelyeknek jelentőségét emeli még az, hogy összszerüen meghatározott jogalanyra szóló jogok
ftres forgatmány útján «au porteur»-re szóló jo
gokra változhatnak át. A R.-nak ellentétei a sze
mélyes jogok (jura personalia), amelyeknél a jog
keletkezésével a jognak alanya is bizonyos. Ezek
kétfélék: a) az u. n. legszemélyesebb jogok (jura
peraonalissima), amelyek oly szorosan függnek
össze a jogosított személyével, hogy attól el sem
választhatók, tehát át nem ruházhatók, öröklés
útján át nem szállhatnak, hanem a jogosított
halálával elenyésznek; b) a szorosabb értelemben
vett személyes jogok, melyek átruházhatók s örök
ség iitján átszállhatnak; ilyen a legtöbb vagyoni
jog.
Reálkatalógus (lat.), minden szakcímtár köny
vekről s kivált a tárgyszók szerintiek. L. Köny
vészet.

Reállexikon (lat.), a. m. tárgyszótár. L. Szó
tár és Enciklopédia.
Bealmuto, olasz város, 1. Racalmuto.
Reálobligáció (lat.) értelme többféle. Értik
alatta a reálszerződésekból (1. o.) keletkező kötel
meket; olykor az olyan kötelmet, amelynél az
adós a szolgáltatásért nem felel egész vagyoná
val, hanem csak valamely meghatározott dolog
gal ; értik alatta végül a záloglevelet.
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Reálpolitika, 1. Politika.
Reál-szállítóüzlet az a határidőre kötött üz
let, amelynek nem a spekuláció a célja, hanem az
árúknak határidő leteltével váló valóságos át
vétele.
Reálszerződések (contractus reales obligationes quae re contrahuntur), a római jogban oly
szerződések, amelyekben a kötelmet nem a felek
puszta megegyezése, hanem csak az állapítja meg,
hogy az egyik fél valamit ad vagy tesz (dat aut
facit), amiért a másik valamit adni (dare) vagy
szolgáltatni (facere) tartozik. Ilyenek különösen
a kölcsön (mutuum), a haszonkölcsön (commodatum), a letét (depositum) és a kézi zálog (pignus).
Reálterhek, 1. Dologi teher.
Reálunió (lat.), 1. Állam.
R e a m b u l a t i o (lat.), valamely terület ismé
telt bejárása a térképek javítására.
Rea Silvia, Numitor albai király leánya. Amulius megbuktatta testvérét, Numitort és Reát Vesta
papnőjévé tette, de azért Mars istentől ikreket
szült, Romulust ós Remust. Amulius R.-t a Tiberisbe dobatta, de a folyamisten megmentette és
nejévé tette. R. eredetileg azonos Kybelével (I. o.),
ezért védőistene a trójaiaknak és utódaiknak; a
rómaiak Iliának is nevezték és Aeneas leányának
mondták.
R e a s s e c u r a t i o (lat.) a. m. viszontbiztosítás,
1. Biztosítás.
R e a s s a m t i o (lat.), bírósági eljárásban a) az
ügynek újra felvétele; b) a tárgyalás eredményé
nek összegezése.
Reate, híres ókori város Középső-Itáliában,
a szabin törzsű népek központja, M. Terentius
Varró szülőhelye, most Itieti.
R e a t u s (lat.), a) bűntett; b) vád. alatt állás.
— Beus, bűnös, vádlott.
R é a n m . , természetrajzi nevek mellett Réau
mur Roné Antoine (1. o.) nevének rövidítése.
Réaumur (ejtsd: reomttr), Bené Antoine Ferchavlt
de, francia természettudós, szül. La Rochelleben
1683 febr. 28.,megh.Bermondiérehen 1757 okt. 17.
Fizikával, állattannal és növénytannal foglalko
zott. Tőle ered a hőmérőnek róla elnevezett be
osztása, mely szerint a zérussal jelölt fagypont
és a forráspont közötti alapközt 80 fokra osztotta
s így a forráspontot 80-al jelölte meg. R. az aoél
készítésére nézve is eszközölt hasznos újításokat
és feltalálta a róla elnevezett porcellán készíté
sét. Művei: Régles pour construire des thermoinétres dönt les degrés sönt comparables (Paris
1730); Mémoire sur l'art de fairé une nouv. espéce
de porcelaine ou de transformer le vérre en
porcelaine (u. o. 1739); De la formation et de
l'acroissement des coquilles des animaux (u. o.
1709).
Réaumur ötvénye, 70 rész antimonból és 30
rész vasból készül, igen kemény.
Réaumur-porcellán, 1. Kristályos üveg.
Rebab (a perzsa revave [a. m. szomorúan
hangzó] szóból). Az izlám világának különféle vo
nóshangszereit nevezik R-.nak. Az északnyugat
afrikai R. szekrénye erősen domború, a hangszer
nyaka külön tagolás nélkül függ össze vele. Két
bélhurja alacsony lábon nyugszik. Ebből a hang
szerből alakult ki a rebec (1. o.). Az egyiptomi
7*
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R. szekrénye trapézalakú (1. az ábrát), a hang
szer nyaka hengeridomú, rajta fut végig a lábon
karikával megkötött, két lószőrböl sodort húr.
A$zmnatrai és az indiai R. köralakú szekrényét
bőrrel szokták bevonni, míg a
jávai R. kókuszdióból készült
korpuszán 2—3 dróthúrt feszí
tenek ki. Ide tartozik még a
maláji rebat, melynek alakja
a mai mélyhegedű körvona
laira emlékeztet.
Rebarbara (növ.), 1. Bheum.
Rebarbara - gyökér (Badix Bhei), Kina északnyugati
hegyvidékén termő Rheumfajok hámozott gyöktörzse,
mely kúp, golyó v. lapos dom
ború darabokban jön a keres
kedelembe. Veresessárga, jel
lemző szagú, keserű ízű. Ki
sebb adagjai étvágygerjesztők,
nagyobb adagjai hashajtó ha
tásúak. Vagy magának a gyö
kértörzsnek a porát használ
ják v. annak készítményeit,
Rebab.
amilyenek: extractum rhei
aquosum, inf usum rhei cum natrio carbonico, tinctura rhei vinosa (Darelli), syrupus rhei.
Rebat, marokkói város, 1. Babát.
Rebbe, 1. Babbi.
Rebec (ribeca, rebeca, ribuca, rubellá, rabel),
középkori vonós hangszer (1. az ábrát), eredete
az arab rebab-va, (1. o.) vezethető vissza, bár újabb
kutatók tagadják a R. és a rebab rokonságát.
Szerintük a R. a görög üra-ból alakult ki. A R.
szekrénye körtealakú, nyaka ezzel szorosan öszszefügg és ívalakban kiszélesedve, a szekrényt
ketté tagolja. Három húrja alacsony lábon át torkolódik a húrtartóba, a szekrény fedőlapjának
alsó részén két £. alakú szimmetrikus hanglyuk.
Rebeka (héberül Ribka),
az ó-szövetségi szentírásban
Izsák patriareha neje.Betuel
araméi vándor pásztor leánya, Ézsau és Jákob anyja,
ki az utóbbi iránt oly nagy
szeretettel viseltetett, hogy
számára hazugsággal szerezte meg az első szülöttet
(Ézsaut) illető atyai áldást.
Rebellis (lat.), aki a tör
vényes hatalomnak nyíltan,
habár fegyvertelenül ellen
áll, lázadó; rebellió (ribillió),
lázadás; rebellál, fellázad.
Rebello da Silva, Lián
Agosto, portugál politikus és
történetíró, szül. 1821 ápr. 2.,
niegh. 1871 szept. 19. Előbb
újságíró és a hivatalos Diario
Rebec.
do Governo szerkesztője volt.
1848. a képviselőház tagja lett, hol mint kiváló
szónok tűnt ki. 1869-ben tengerészetügyi minisz
terré nevezték ki. Főműve: História de Portugál
nos seculos XVII e XVIII. (Lisboa 1860-71, 5 köt.).

R e b u s sic s t a n t i b u s

Reber, Franz, német művészettörténész, szül.
Chamban (Oberpfalz) 1834 nov. 10., megh. 1919
szept. 5. Tanár volt a müncheni egyetemen és 1875
az ottani képtárak igazgatója lett. Fontosabb
művei: Des Vitruvius zehn Bücher über Architektur (fordítás és kommentár, Stuttgart 1865);
Geschichte der neueren deutschen Kunst (u. o.
1874—76, 2.kiad.Leipzigl884); Kunstgeschichte
des Mittelalters (u. o. 1885); Der karolingische
Palastbau (München 1892). Bayersdorferrel együtt
kiadta a Klassischer Bilderschatz (u. o. 1888—
1900) és Klassischer Skulpturenschatz (u. o.
1896—1900) e. gyűjteményes müveket.
Reber (ejtsd.- röbér), Henri, francia zeneteore
tikus és zeneszerző, szül. Mülhausenben 1807 okt.
21., megh. Parisban 1880 nov. 24. 1853-ban az
Akadémia tagja, 1862. a Conservatpire zeneszer
zés-tanára, 1871. inspektora lett. Öt vigoperát,
számos zenekari darabot, dalt írt. Összhangzat
tana (Traité de l'harmonie 1862) számos kiadást
ért és nagy becsülésben áll.
Rebesszer, kártyamüszó, 1. Besszer.
Rebi' v. Babi', a mohammedán naptárban a
holdév 3. és 4. hónapjának közös neve; az előb
bit R. ul-ewel (azaz: I. R.), az utóbbit B. ul-tMni
vagy B. ul-ákhir (H. vagy utolsó R.)-nak neve
zik. Az előbbiben ülik Mohammed születésenap
jának ünnepét, 1. Mevlúd.
Rebicsek, Josef, cseh hegedűművész, szül.
Prágában 1844 febr. 7., megh. Berlinben 1904
inára 24. 1882-ben a varsói császári színház igaz-,
gatójalett, 1891. Mahler Gusztáv helyébe a buda
pesti Operaházhoz szerződtették; itt működött
1893-ig, ő vezényelte először Magyarországon a
Nibelungok gyűrűjét. 1897—1903. a berlini Fil
harmóniai Társaság karnagya volt.
Rebmann, JbM««es, német Afrika-kutató, szül
Gerlingenben(Württemberg) 1820 jan. 16., megh.
Kornthalban 1876 okt. 4. 1846-ban Kelet-Afri
kába ment mint misszionárius, ahol közel 30 éves
működése alatt Krapf misszionáriussal többek
közt 1848. a Kilima-Ndzsárót és a Kéniát felfe
dezték. 1875 áprilisban megvakulva tért vissza
hazájába. Főműve: Dictionary of the Kiniasa
language (Basel 1877).
Reboux (ejtsd.- röbú), Paul, francia író, szül.
Parisban 1877 máj. 21. Költeményei érző kedé
lyéről tanúskodnak. Regényei Zola utolsó müvei
nek hatása alatt állanak. Verses müvei: Les matinales (1897); Les iris noirs (1891); Missel d'amitié
(1900). Egyéb művei: Josette (1903); La petité
Papacoda (1911); Le jeune amant (1913); Blancs
et Noirs; Romulus Coucou; Les drapeaux (1921).
Rebrény (Rebrin), kisk. Ung vm. nagykaposi
j.-ban, (i9io) 653 szlovák lak (Tr. Cs.-Szl.)
R e b u s sic s t a n t i b u s (lat.) a. m. így állván
a dolgok, ily körülmények közt. Clausula rebus
sic stantibus jelenti azt a feltételt, amely szerint
az ügylet csak addig marad hatályban, amíg a
viszonyok, amelyek között a felek azt kötötték,
ugyanazok maradnak. Az újabb jogrendszerek,
így különösen a német polgári törvénykönyv és
a magyar polgári törvénykönyv javaslata is ál
talában nem fogadják el a Clausula rebus sie
stantibust hallgatólag kikötöttnek, hanem csak
egyes tüzetesen meghatározott esetekben. így

Rébusz

pl. az utóbb említett javaslat szerint (1087. c.) is a
fél joghatályosan megtagadhatja az igért kölcsön
kiszolgáltatását, ha a másik fél vagyoni viszo
nyai a kőlcsönigéret óta annyira rosszabbodtak,
hogy a kölcsön visszafizetése ezáltal veszélyez
tetve van. A világháború azonban kimutatta,
toogy az olyan rendkívüli változását a viszonyokHak, amilyen egy nagy háború, méltánytalanság
nélkül figyelmen kívül hagyni akkor sem lehet,
ha á felek ügyleti megállapodásaikban erre az
esetre nem is vettek fel rendelkezést és a kir.
kúria a gazdasági lehetetlenülés cimén ezt az
elvet alkalmazza is.
• Rébusz (lat.: dolgok által) a. m. képrejtvény,
'képtalány (1. o.).
Rebut (franc, (ejtsd .• röbü) a. m. visszautasítás,
elutasító válasz; a szállított árú átvételének meg
tagadása ; átvitt értelemben a kifogásolt, illetve
visszautasított árú, selejtes vagy sérült árú. L.
még Postai térti küldemények.
B e e , recepteken, 1. Rp.
Recadentia (lat.) a. m. visszaesés. — Recadentiaejus, 1. Jus.
Recalda, lnigo Lopez, családi neve Loyóla
Ignácnak.
Récamier (ejtsd: rekamjé), Jeanne Frangoise Ju
lié Adelaide, szül. Lyonban 1777 dec. 4., megh.
Parisban 1849 máj. 11. Atyja, Bemard, városi
jegyző volt. Már gyermekkorában feltűnt csodás
szépségével s mikor szülei Parisba költöztek,
csakhamar körülrajongott szépsége lett a fővá
rosnak. Tizenhétéves korában 1793 ápr. 24. nőül
ment a 42 éves Récamier bankárhoz s szalonja
az irodalmi és politikai kiválóságok központja
volt. Napóleon császár 1805. kinevezte 6t Jozefln császárné udvarhölgyévé. 1807-ben férje nagy
veszteségeket szenvedett, mire R. asszony fel
oszlatta párisi fényes szalonját és a vidékre ment.
Coppetben (Svájc) meglátogatta száműzött barát
nőjét, Stael asszonyt. Itt ismerkedett meg Ágost
porosz herceggel, aki nőül akarta venni R.-t, de
szándéka a porosz király ellenzése miatt meg
hiúsult. Később R. visszatért Parisba, de mivel
sokat érintkezett Napóleon ellenfeleivel, a csá
szár őt 1811. száműzte. 1814-ben újra visszatért
Parisba, hol ismét előkelő társaság gyűlt köréje,
a többi között Benjámin Gonstant és Ghateaubri'and. 1819-ben férjének újabb veszteségei után
Abbaye-aux Boisba vonult vissza. Késő öregsé
géig megőrizte szépségét és szellemességét. Arc
képét megfestették Dávid, Gérard és Gros. Ki
tűnő tollal megírt emlékezéseit és leveleit uno
kahúga és fogadott leánya, Madame Lenormant
adta ki (Souvenirs et correspondance tirés des
papiers de Mad. R.. Paris 1875, 2 köt., 4. kiad.).
V. ö. Brunier, Bin edles Frauenbild. Julié R.
(Pozsony 1875); Herriot, Mad. R. et ses amis (Pa
ris 1905, 2 köt.); Turquau, Mad. R. (u. o. 1912).
Recanati, város Macerata olasz tartomány
ban, (i9ii) 15,414 lak; Püspöki székhely; Leopardi
Születési helye. A San-Flaviano-székesegyházban
van XII. Gergely síremléke. Közelében a vasút
mellett a Potenza torkolatánál van Porto-R.
kikötő, 5000 lakossal.
Becapitalatio (lat.), összefoglalása, ismét
lése valamely előadás vagy valamely beszéd tar-

Récealakúak
talmának; továbbá valamely számadás egyes té
teleinek áttekinthető összeállítása; rekapitulál,
pontonként összefoglal, összegez.
Reccared, gót király, 1. Rekared.
Réce vagy háló, széles hurkokból álló szövet;
melyet hal- és vadfogásra használnak.
Réce, 1. RécefélékRécealakúak (Anseriform.es, áiiat), a Tarajos
mellű madarak (Garinatae) egyik rendje. Vízi
életmódhoz alkalmazkodott testük erős, hosszú
kás, többé-kevésbbé csónakalakú és izmos. Nya
kuk közepes hosszú, vagy nagyon hosszú. Fejük
arányosan nagy, magas, oldalról lapított. Csőrük
ritkán hosszabb a fejnél, rendesen egyenes, széles,
felső részén laposan boltozott. Felső kávájuk
hegyén lapos vagy horgos szarulemezkével, ú. n.
csőrkörömmel van ellátva. Káváik szélein lemez
alakú szarufogak vannak, melyek az alsó és felső
káván a csőr összecsukódásakor egymásba ille
nek, a kávák egyébként, kemény szélük kivételé
vel, lágy bőrrel fedettek és rendkívül gazdagon
vannak megrakva tapintó érzékszervekkel. Nyel
vük húsos, nagy és csak a szélei szarusodtak el,
ezért nagyon érzékenyek. Minthogy nyelvük
szélei rojtosak és fogas kiemelkedésekkel megrakottak, e berendezés következtében nyelvük
csőrükkel együttműködve hatásos szűrőkészülé
ket formál. Lábuk közepes magas v. alacsony,
négy, kivételesen három ujjú s elülső ujjaik kö
zött többnyire úszóhártya feszül. Szárnyuk kö
zepes hosszú, meglehetősen hegyes végű. Farkuk
soktollú, közepes hosszú, ékalakú, lekerekített;
egyenes v. nyilas. Tollazatúk jól fejlett, tömött s
a pehely tollak gazdagságával tűnik ki. Színezetük
igen változatos, rendesen nem ragyogó színű, de
mindig tetszetős s nem és kor szerint változó;
A délsarki szárazföldi vidékek kivételével az
egész földön honosak. Legnagyobb számban a
Föld meleg és mérsékelt égövi tájain élnek. Főleg
az édesvizek lakói s azok is, melyek tengeriek, a
költés idején az édesvizekbe v. az erdőségekbe és
magános helyekre húzódnak. Mindnyájan kitűnő
úszók; egyesek közülök jól repülnek, de a föld
ről v. vízről rendesen erőlködve, nehezen kapnak
szárnyra. Vegyesen állati és növényi anyagokkal
táplálkoznak; igazi ragadozók és tisztán növény
evők csak nagyon kis számban vannak közöttük;
Bgynejűségben élnek. A költés és a fiókák neve
lésének gondja csupán a tojóra nehezedik; a hím
csak kivételesen vesz részt a fiókák ápolásában.
Fészküket zsombékra, nádba, lápokra v. aszárazföldön fa-, földi- v. sziklatiregekbe rakják, sőt
elhagyott, idegen fészkekbe is betelepednek. Nem
nagy művészettel, különböző anyagokból össze
rótt fészküket rendesen kitépett pehelytollakkal
bélelik ki. Tojásaik egyszínűek. A fiókák fészekhagyok. Fajaik száma meghaladja a 200-at, me
lyek két alrendbe tartoznak: 1. alrend: Tüskés*
szárnyú madarak vagy Aniúmák (Palamedea).
3 fajuk ismeretes, melyek pulykanagyságúak,
nehéztestüek, hosszúkás nyakúak, kisfejűek s
Dél-Amerika mocsaraiban élnek. Legközönsóge'
sebb az aniűma (Palamedea cofnuta L.) és acsaja (Chaüna eristata S wains). 2. alrend: Récék
(Anseres). Ide egyetlen család, a Réce-félék
(Anséridae) családja tartozik (1. Réce-félék); •'
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Réce-félék (Anseridae [=Anatidae], áiiat), a hegyeken is előfordulnak. A szárazföldön min
Récealakúak (Anseriformes) rendjébe, a Récék den családbeli rokonuknál jobban tudnak járni;
(Anseres) alrendjébe tartozó madárcsalád, melyre bar a récéknél gyöngébb úszók, mégis a vízen ie
a Réee-aíakúak (1. o.) jellemvonásai jellemzők. ügyesen és sebesen úsznak, sőt jelentékeny mély
ségbe is le tudnak bukni. Jól repülnek is és több
200-nál több fajukat nyolc alcealádba osztjuk.
1. alcsalád: Buvárrécék (Merginae). A Mer- nyire ékalakba sorakozva vonulnak. 40-nól több
gus, Merganser és Lophodytes nemekbe sorolt fajuk ismeretes. Legismertebb képviselőjük a
fajaik közül ismertebbek: a kis buvárréce (Mer- nagy vadlúd v. nyári lúd (Anser anser L.), a
gtis albellus L.), a nagy buvárréce (Merganser mi házi lúdjaink őse (1. Lúdfélék), melynek ha
merganser L.), az örvös v. kontyos buvárréce zája a mi földrészünk mérsékelt öve. További
(Merganser serrator L.) és a bóbitás buvárréce közönségesebb fajok: a vetési lúd (Anser fabalis Lath.), rövidcsörű lúd (Anser brachyrhyn(Lophodytes cucullatus L.). L. Buvárréce.
2. alcsalád: Halcsontosfarkü récék (Erisma- chui Baill.), nagy lilik (Anas albifrons Scop.),
turinae). Négy nemük és 10 fajuk ismeretes. Az kis lilik (Anas erythropus L.), sarki lúd (Chen
ó- és újvilág forró- és mérsékelt égövi tájain hyperboreus Pali.), örvös lúd (Branta bemicla
élnek s legnagyobb fajszámban Dél-Amerikában L.), apácalúd (Branta leucopsis Bechst.), vöröstalálhatók. Hazánkban csak a fehérfejű réce nyakú lúd (Branta ruficollis Pali.), kanadai lúd
(Branta canadensis L.).
(Erismatura leucocephala Scop.) fordul elő.
3. alcsalád: Bukórécék (Fuligulinae). A sza
6. alcsalád: Tyúkludak (Cereopsinae). Egyet
badabb és mélyebb vizeket szeretik; legnagyobb lenegy ausztráliai faja ismeretes, a tyúklúd(Cererészük tengerekben ól, de költés idején az édes opsis novae-hollandiae Lath.), mely több jellem
vizekbe húzódik. Társasán fészkelnek. A fészkük vonásában távolról bizonyos tyúkfajokra emlé
bélelésére használtigen finom pehelytollaknagyon keztet.
keresettek és értékesek. Pontosabb fajaik: dunna
7. alcsalád: Tüskésludak (Plectropterinae).
réce (Somateria mollisima L.), cifra dunnaréce Legszembetűnőbb jellemvonásuk a szárnyhajla(Erionetta spectabilis L.), fekete réce (Oedemia suk táján levő tüske. 8 nemük és 16 fajuk isme
nigra L.), füstös réce (Oedemia fusca L.), pápa retes, melyek Afrikában, Madagaszkár szigetén,
szemes réce v. hamvas réce (Oedemia perspicil- Ázsia mérsékelt égövi tájain, Amerikának az 50.
lata L.), barátréce (Aythia ferina L. = Fuligula szél. foktól Argentínáig terjedő részén, Kubában
ferina L.), cigány réce (Aythia nyroca GUld. = és Kelet-Ausztráliában honosak. Legközönsége
Fuligula nyroca GUld.), üstökös réce (Netta sebb fajuk a gambiai tüskéslúd (Plectropterus
/== Fuligula] rufina Pali.), hegyi réce (Fuli gambensis Briss.), továbbá a pézsmás lúd (Gaigula marila L.), kontyos réce (Fuligula fuligula rina moschata Flemm.), dlszVUd v. karolinai
L.), deres réce (Clangula [=• Fuligula] clangula réce (Lampronessa \=Áix) sponsa L.), man
L.), izlandi réce (Clangula [= Fuligula] islan- darin-réce (Aex galericulata L.).
dica Gmel.), jeges réce (Harelda glaciális L.),
8. alcsalád: Hattyúk (Cygninae). A trópusi
tarka réce (Histrioconus histrioconus L.) és tájak kivételével Földünk minden övében hono
rozsdásbegyü réce (Heniconetta /= Eniconetta] sak, leggyakoribbak az északi félteke mérsékelt
stelleri Pali.). ,
és hideg tájain. 9 fajuk ismeretes, melyek közül
4 alcsalád: úszó récék (Anatinae). Az egész emlitésreméltók: a bütykös hattyú (Gygnus olor
Földön el vannak terjedve, de legnagyobb faj Gmel.), énekes hattyú (Gygnus cygnus L.), törpe
számban a meleg és mérsékelt égövi tengerek hattyú (Cygnus bewicki Yarreil), feketenyakú
ben és édesvizekben élnek. Télen melegebb vi hattyú (Gygnus melanocoryphus Mol.) és a fekete
dékekre költöznek. Kitűnő úszók, de csak kivé hattyú (Ghenopsis atrata Lath.). L. Hattyúfélék.
telesen buknak víz alá. Kb. 75 fajuk ismeretes,
Recehártya, 1. Szem.
melyek közül gyakoribbak: a tőkés réce (Anas
Recehártyagyuladás, 1. Ideghártya gyulaboscas L.), melynek származéka a házikacsa (1. o.), dása.
kendermagos réce (Chaulelasmus /= Anas]
Recehártyaleválás, 1. Ideghártya leválása.
streperus L.), fütyülő réce (Mareca /= Anas]
R e c e i v e r (ang., ejtsd: riszívr), a compoundpenelope L.), böjti réce (Querquedula [= Anas] gőzgép alkotórésze, 1. Gőzgép.
querquedula L.), csörgő réce (Nettium [= Anas]
Récelúd (áiiat), 1. Chenalopex és Récefélék.
crecca L.), cifra réce (Nettium /== Anas] forR e c e n s (lat.) a. m. új, friss, nem régi; remosum Georgi), márványos réce (Ma'tnaronetta centiores, az újabbak, különösen újabb írók,
[= Anas] angustirostris Ménétr.), nyílfarkú szerzők.
réce (Dafila acuta L.), kanalas réce (Spatula
R e c e n s i o (lat.), bírálat, akár szövegbirálat
clypeata L.), bütykös ásó réce (Tadorna tadoma régi írók kritikai kiadásában, akár a rendes
L.), vörös ásó réce (Casarca casarca L.), egyip kritika új irodalmi termékekről. Recensens :
tomi récelúd (Alopochen [=Chenalopex] aegyp- biráló.
tiacus L.).
Recens képződmények, 1. Alluvium.
Recepció (receptio, lat.) a. m. átvétel, befoga
5. alcsalád: Ludak (Anserinae). Az egész Föl
dön el vannak terjedve s minden világrésznek dás, így jogrecepcióról szólunk, amikor valamely
megvan a maga különleges lúdfaja. A többi ré jogterület idegen jogot saját jogul átvesz, befo
céknél kevésbbé ragaszkodnak a vízhez s életük gad (példa: a római jognak Németországban tör
nek egy részét szárazföldön, Bőt egyesek fákon tént recepciója a XV. és XVI. sz. folyamán). —
töltik el. Síkságokon gyakoribbak, mint a hegy Recipiált vallás jelenti nálunk a törvényesen be
vidéken s egyes fajaik jelentékeny magasságú vett vallásokat, 1. Bevett vallások.
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Recepcionális mozgás (n5v.) v. reakciós moz
gás, a növényeknek külső tényezők előidézte
mozgása.
Recepissz (lat. recepisse) a. m. vevény.
Recept (lat.), rossz magyarsággal: vény, az
orvosnak a gyógyszerészhez intézett s a gyógy
szer megkészítésére és kiszolgáltatására vonat
kozó Írásbeli rendelete. Három részből áll, ú. m.:
inskripcióból, amely alatt a R. homlokzatára irt
dátumot s annak megjelölését értjük, hogy ki
számára készül az orvosság; preskripcióból, ami
az Bp (recipe) jeggyel kezdődik s magában fog
lalja az orvos tulajdonképeni rendeléseit, továbbá
magában foglalja a szignaturát, azaz az orvos
rendelését a beteg számára a kész gyógyszer be
vételét vagy használatát illetőleg, ezt a szigna
turát a gyógyszerész egy címkére (signatura)
másolja le s ezt a címkét a kész orvosságot tar
talmazó üvegre vagy dobozra ragasztja; a har
madik és utolsó része a R.-nek a szubskripciő,
mi alatt az orvos névaláírása értendő. A R.-et,
Franciaországot kivéve, mindenütt latin nyelven
írják. Rendesen hosszú keskeny papiroslapra ír
ják, szabály szerint jól olvashatóan, mert a R.
igen fontos okmány. Ha a R. elkészítésének le
hető gyorsan kell megtörténnie, akkor a R. hom
lokzatára nagy betűkkel felírandó: «Statim!»
(rögtön) vagy «Periculum in mora» (veszedelem
a késésben).
Receptacnlum (lat.), víztartó edény, vagy
oly edény, mely a desztillátumot felfogja. — Nö
vénytani értelemben a növények testének az a
része, amelyen a szaporodásra szolgáló szervek
foglalnak helyet.
Recepta s e n t e n t i a (lat.) a. m. olyan jogBzabály, melyet mindenki vitatlanul elismer. Más
szóval: receptum ius. — Receptae Sententiae
a címe Paulus híres római jogtudós egyik mun
kájának, melynek számos töredékét a Digesták
tartalmazzák.
Receptív (lat.) a. m. fogékony, 1. Receptivitás.
Receptivitás (lat.), szenvedőlegesség, fogé
konyság, azon tulajdonsága az elmének, hogy
pusztán befogad benyomásokat, hőhatásokat, anél
kül hogy ezekre visszahatna. Ellentéte a spon
taneitás, magatevékenység. Kant állítja e két
fogalmat egymással szemhe. Szerinte érzékeink
receptivek, és csak az érzékek formái, továbbá
az értelem spontán módon működők. A köznyelv
ben R. azoknak az embereknek tulajdonságát,
tehetségét jelzi, kik önálló egyéni sajátosság
nélkül egészen másoknak vagy a körülmények
nek hatása alatt állanak és ezt a hatást tükröz
tetik életükben és működésükben.
Receptum (lat.) a. m. elfogadás, átvétel. 1.
R. nautarum, cauponum, stabulariorum, a ró
mai jogban az a szerződés, amit az utas a hajóssal,
vendéglőssel, illetőleg fuvarossal kötött az elszál
lítás, ill. elszállásolás tekintetéhen. Ez utóbbiak
felelősséggel tartoztak az utas átvett holmijai
nak, podgyászának stb. épségben való visszaadá
sáért ; még abban az esetben is, ha ez haleset
folytán vált volna lehetetlenné. Csupán vis maior
(1. o.) által, avagy magának az utasnak cselek
ménye által okozott kár esetéhen nem voltak
felelősek. — 2. R. argentarii, a római jogban a

—

Recésszárnyúak

bankár ama (formátlan) kötelezvénye, hogy vala
kinek számlája terhére egy harmadik személynek
bizonyos dolgot átad v. pénzösszeget kifizet.
Recés gyomor (reticulum), a kérődzők össze
tett gyomrának az előgyomrokhoz tartozó része,
mely a legmélyebben fekszik. Palát kívül savós
hártya (hashártya) vonja be, ezen belül erős,
kétrétegű izomzat, legbelül pedig elszarusodott
hámmal bevont nyálkahártya alkotja. A nyálka
hártya lemezszerű, szemölcsös kiemelkedései
szabálytalan 4-, 5-, 6-szögletes récéket vesznek
körül. A R. a bendővel és a százrétűvel áll
összeköttetésben. Az első rágás után beléje ke
rült takarmány felpuhul és erjed, 1. Kérödzés.
Recéskopoltyúsak (Neurobranchiata,^^), az
Elülkopoltyús csigák (Prosobranchiata) egyik
alrendje. L. Csigák.
Recés körtepoloska (Tingis piri P., állat).
Körte-, alma-, birsfák leveleinek alsó lapján élős
ködő és szívása folytán a felső oldalon fehéres
sárgás foltokat okozó rovar. A foltoknak meg
felelő helyeken a levél alsó oldalán barna ürülék
található. A telet a fa kérge alatt, v. az avarban
tölti mint fejlett poloska. Főleg faiskolákban és
ú. n. alakfákon található.
R e c e s s u s (lat.) a. m. elállás, lemondás vala
miről. Recedálni a. m. elállani. — 1. R. imperiiw.
Reichsrezess (v. Reichsabschied), a régi német
birodalomban a. ni. birodalmi gyűlési határozat.
Rezessherrscliaften (R.-javak) u. o. azok a birto
kok, amelyek viszonyait az érdekelt házak közti
egyesség szabályozta. — 2. R. a. m. le nem fize
tett pénzhátralék számadási perekben.
Recésszárnyúak (Neuroptera, áiiat), a Rova
rok (Hexapoda) egyik rendje, melyre jellemző,
hogy az idetartozó rovaroknak szájrészei rágok,
elötoruk szabad, két pár szárnyuk egyforma
szabású, bőrszerü s rajtuk az erezet récéket
alkot. Mindannyian teljes átalakulással fejlőd
nek. Belső szervezetük az Egyenesszárnyúakéval
(Ortoptera) egyezik meg. 1000-nél több fajuk
ismeretes, melyek közül Magyarország területén
214 él. Könnyebb áttekinthetőség kedvéért fajai
kat 3 csoportba szokás összefoglalni; ezeket a
csoportokat egyes rendszerezők külön rendeknek,
mások alrendeknek vagy családoknak tartják. 1.
Nagyszárnyúak (Megaloptera). Ősi szabású R.,
melyek a legszorosabban csatlakoznak a már ki
halt ősrégi Palaeodictijopterákhoz. Lárváik víz
ben élnek és kifejlődött állapotban sem távoznak
messzire a vizektől. A trópusokon rendkívül nagy
termetű fajaik élnek, melyek a most élő rovarok
óriásai közé tartoznak. így a Nyugat-Kinában élő
Acaidhocorydalus Kolbei Wheele kiterjesztett
szárnyai 16 cm.-nél szélesebbek. A nálunk élők
közül gyakoriak a vízi fátyolkák v. vízi recés
legyek (Siális), melyek közül hazánkban két faj
(S. lutaria L. és S. fuliginosa Piet.) honos. 2.
Tevenyakú fátyolkák (Raphidiina). Kicsiny ter
metűek, rendesen alig hosszabbak 1 cm.-nél. Lárvaós kifejlett korban a szárazföldön élnek. Leg
ismertebb a tevenyakú fátyolka vagy tevenyakú
recéslégy (Raphidia), melynek 6 faja él hazánk
ban és mely arról nevezetes, hogy szúnyogokra és
legyekre vadászik. 3. Laposszárnyúak (Planipennia). Legjellemzőbb bélyegük, hogy lárváik
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egyforma alkotásuak s mindegyik idetartozó faj
lárvájának nem rágó, hanem szívó szájrészei van
nak ; felső és alsó állkapcsaik ugyanis hosszúra
nyúlt szívócsövet alkotnak, mellyel a megragadott
zsákmány vérét és testnedveit kiszívják. Idetar
toznak a hangyalesők (Myrmeleon), a fátyolkák
(Chrysopa), a pillefátyolkák (Ascalaphus), a
szivacslegyek (Sisyra); utóbbiak lárvái az édes
vízi szivacsok és mohaállatok (Bryozoa) testned
veit szívják. A nálunk elő nem forduló fajok közül
említésre méltók az óriás termetű Pa/ípares-fajok,
melyeknek egyik legszebb faja, a Palpares Voeltzkowi Kolbe Madagaszkárban honos. Csinos és
különös alkotásukkal tűnnek ki a rendesen tarka
színű, jobbára Afrikában és Dél-Európában honos
Nemoptera-íaiők, melyeknek hátsó pár szárnya
a testet sokszorosan felülmúló, igen hosszú, fonal
alakú egyensúlyozó szervet alkot.
Régen a E.-hoz sorozták a Bedösszámyúak
(Plecoptera) néven egybefoglalt Tegzeslegyeket
(Phryganeidae) és a Skorpiólegyeket (Fanorpidae), továbbá a Pödörszárnyúakat v. Sodortszárnyúakat (Strepsiptera) is, az előbbieket azon
ban ma már a Lepkék-kel (Lepidoptera) szokás
Lepkeszerű rovarok (Lepidopteroidea) néven
egybefoglalni, az utóbbiakat pedig külön önálló
rendbe sorozzák.
Recessziv bélyeg, 1. Mendel-féle szabály.
R é c h a u d (franc, ejtsd: resó), 1. Gázfőzők,
Gázlángzók.
Rechberg (mid Rothenlöwen), Johann Bernhard, gróf, osztrák államférfiú, szül. 1806 júl.
17., megh. Kettenhof kastélyban (Bécs mellett)
1899 f ebr. 26.1841-ben stockholmi, 1843. rio-dejaneiroi követ lett, 1848. a frankfurti központi
hatalomnál képviselte Ausztriát. 1855-ben a frank
furti szövetségtanács elnökképviselője lett. 1859.
osztrák miniszterelnökké és külügyminiszterré
nevezték ki. Az elnökséget 1860 dec. át kellett
engednie Rainer főhercegnek, de 1864-ig meg
maradt külügyminiszternek.
R e c l i e r c l i e (franc, ejtsd: rösers) a. m. kuta
tás, nyomozás. La B. de la paternité: az atyaság
kutatása törvénytelen születés esetében, amely
nek s ezzel kapcsolatban a törvénytelen gyermek
eltartására irányuló pernek a francia jog nem ad
helyt.
Recht Sándor, hegedűművész, szül. 1868 nov.
3. Nagyváradon, megh. u. o. 1918 márc. 9. Hubay
Jenő és Joachim voltak a mesterei. 1892—98-ig
külföldön hangversenyezett. Ekkor hazatérvén,
tagja lett az Operaháznak. Mint hegedűtanár
működött. Pedagógiai műve: Ujjgyakorlatok.
Réciai emelet, 1. Raetiai emelet.
Recica, adók. Zágráb vm. károly városi j.-ban,
(i9io) 992 horvát lak.; francia barátoktól lakott
trappistakolostorral. (Tr. SzHSz.)
R e c i d i v u (lat.), ha valamely betegség teljes
lezajlása után újból kezdődik. Gyakori tífusznál,
maláriánál, reumatizmusnál, szifilisznél stb.
Recife, város, 1. Pernambuco, 2.
R e c i p e (lat.), 1. Becept.
Recipiált jog, 1. Recepció és Jogrecepció.
Recipialt vallás, 1. Recepció és Vallás.
Recipiens (lat.), lepárlásnál a lepárolt anyag
felfogó edénye; légszivattyúknál az a harang,

Reciprok

mely alá a légüres tér hatásának kipróbálása vé
gett a tárgyakat teszik.
Reciprocitás (lat.) a. m. viszonosság (1. o. és
Betorzió).
B. vagy reciprok rokonság, a geometriában
két egyenlő fokú, de különnemű alapalakzat
projektív rokonsága (1. Projektivitás), pl. pont
sor és sugársoré vagy siksoré, pontsik és su
gársíké, ponttér és síktéré. Két n-ed fokú alap
alakzat R.-a teljesen meg van határozva, ha az
egyik alakzat (n -f-1) eleméhez meg vannak adva
a másiknak megfelelő elemei.
Két egyesitett (vagyis ugyanazon síkban fekvő)
reciprok síkrendszerben az egyik rendszer va
lamely P pontjának a másik rendszerben oly
egyenes felel meg, mely általában nem megy
keresztül P-n. Viszont az egyik rendszer vala
mely egyenesének a másik rendszerben oly pont
felel meg, mely általában nem fekszik az illető
egyenesen. Van azonban a síkban végtelenül sok
oly pont, melynek, akár az első, akár a máso
dik rendszerhez tartozónak tekintjük, a másik
rendszerben rajta keresztül menő egyenes felel
meg. E pontok geometriai helye egy K kúpszelet,
az u. n. póluskúpszelet. A megfelelő egyenesek
egy k kúpszeletet burkolnak, az ú. n. poláris
kúpszeletet. A K és k kúpszeletek egymással két
pontban érintkeznek. Jelöljük ezen A^ és A? pon
tokhoz tartozó érintőket s^ illetőleg a2-vel, az
At A% egyenest a0-sal, az a, és a^ egyenesek met
széspontját pedig .á0-sal. Az A„, -á t , A? pontok
nak, akár az egyik, akár a másik jendszerhez
tartozónak tekintve, a másik rendszerben mindig
az a0, «,, illetőleg a* fog megfelelni. Az A^ a0,
At üi, A\ «2 elempárokat az egymásnak involuciósan megfelelő elempároknak mondjuk. Ha a
K és k kúpszeletek összeesnek, akkor a sík min
den pontjának, akár az első, akár a második
rendszerhez számítjuk, a másik rendszerben min
dig ugyanaz az egyenes fog megfelelni, t. i. a
R==k kúpszeletre vonatkozó polárisa. Ekkor a
R.-t involuciósnak mondjuk, másképpen a .K"== A:
direktrix-kúpszeletre vonatkozó polár-B.-nak.
Egyesített térrendszerekben ama pontok geo
metriai helye, melyeknek rajtuk keresztül menő
síkok felelnek meg, általában egy másodrendű
felület, az ú. n. pólus felület. Azon síkok pedig,
melyeknek rajtuk fekvő pontok felelnek meg,
egy másodosztályú felületet burkolnak, az ú. n.
poláris felületet. Ha e két felület összeesik, a R.
involucióssá lesz, mert ekkor minden pontnak,
akár az első, akár a második rendszerhez szá
mítjuk, a második rendszerben a diréktrix felü
letre vonatkozó polársíkja felel meg. Az ily E.-t
polár-B.-nak is mondjuk. De térrendszerek R.-a
még másképen is lehet involucióssá, t. i. úgy,
hogy nincs is pólusfelület meg polárfelület, hanem
a tér minden pontjának rajta keresztül menő
sík felel meg. Az ily involueiós R. neve nullrendszer.
Reciprok (lat.) a. m. viszonylagos, kölcsönös,
megfelelő. Két szám egymásnak B. értéke, ha
szorzatuk az egységgel egyenlő, p. */6 és 6/4.
Ha valamely egyenlet azzal a tulajdonsággal bír,
hogy minden gyökének R. értéke szintén eleget
tesz az egyenletnek, akkor az B. egyenlet.
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Reclus

Recitál (ang., ojtsd: riszeiti), így nevezik azo zott, majd katonává lett. 24 éves korában írta
kat az estélyeket, melyeken valaki előadást tart. meg Bertran de Born (1873) című, nagy hatással
Liszt 1840 óta azon estélyeit nevezte R.-nek, szinre került romantikus drámáját, melyet Kong
melyeken valami nemes célra szánt belépődíj Liuvigild og hans Sönner (L. király és fiai, 1878),
mellett zongoradarabokat játszott, ötletesen, mű Knud og Magnus (1881), Hertuginden af Burgund
sor nélkül.
(A burgandi hercegnő, 1891) c. tragédiái és ArohiRecitál (lat.) a.'m. valamit emlékezetből előad, lochos c. drámai vázlata követett. Maradandóbb
szaval.
hatást ért el mély érzelmű lírai költeményeivel,
Recitando (olasz, ejtsd.- recsi—), zenei műszó, melyeket Lyriske Digte (Költemények, 1876);
mely az énekest arra utasítja, hogy szólamát Smaadigte (Kisebb költemények, 1883); Spredte
inkább beszélve mint énekelve adja elő. L. Reci- Blornster (Szertehulló virágok, 1885); Gamle og
tativo.
Nye Digte til Been (Régi és új költemények
Recitatio (lat.) a. m. felolvasás, nevezetesen Ó hozzá, 1889); Blandede Digte (Vegyes költe
ha az Író saját müvét bemutatja. Ez már a gö mények, 1890) c. foglalt össze. Verstani mun
rögöknél szokásban volt (Herodotos, a sophisták); kái ; Principerne for den danske Verskunst (1881)
Rómában Augustus idejében Asinius Pollio hono és Dansk Verslaere (1885). V. ö. P.Hansen,
sította meg. V. ö. Heurig, De recitatione poeta- lllustreret dansk Literátor historie (Kopenhága
1902, 3. köt. 722 1.).
rum apud Romanos (1864).
Recitativo (ol., ejtsd: recsi—; franc, récitatif;
Recklinghausen, város, az ugyanily nevű já
a latin recitare szóból), az ének és a beszéd közé rás székhelye Mtinster porosz kerületbe u, (1919)
helyezkedő faja az éneklésnek, melynél ennek 60,626 lak., élénk iparral. Mellette R. község,
tisztán zenei elemét a szöveg deklamálása szo (1919) 42,821 lak. A német jóvátétel kérdésében
rítja háttérbe. Két faját ismerjük: a secco-reci- felmerült bonyodalmak következtében a franciák
taiivo-% melynél a csak néhány hang körül in 1923. megszállták.
gadozó dallamot meg-megszakitott akkordok ki
Recklinghausen, Friedrich von, német ana
sérik ; és az accompagnato-recitativo-t, melynél tómus, szül. Gtítorsionban (Vesztfália) 1833 deo. 2.,
a kiséretnek fontosabb, néha illusztráló, hang megh. Strassburgban 1910 aug. 26. 1865-ben a
festő szerepe van.
königsbergi egyetemen, majd Würzburgban és
Recitátor (lat.), szavalóművész, aki nem szer 1872. Strassburgban tanár. Magyar tanítványai
ződik színházhoz, hanem egyedül lép föl, dráma voltak a többi közt: Pertik Ottó, Bókai Árpád,.
részleteket és költeményeket adva elő. Régebben Genersich Antal, Korányi Sándor. 0 fedezte fel
gyakoribb volt, kivált a németek között, mint a a vándorsejteket. Legkiválóbb dolgozatai: Über
híres Strakosch (1. o.). A hírneves magyar-német die multiplen Fibrome der Haut und ihre Bezie:
vándorköltő, Hugó Károly is gyakran föllépett hung zu den multiplen Neuromen (Berlin 1882):
mint R., főképen saját műveit szavalva.
Handbuch der allgemeinen Pathologie des KreisRecke, a régi német költészetben száműzött, laufes und der Brnáhrung (Stuttgart 1883); Die
idegenben élő lovag, azután általában vitéz, har fibröse oder deformierende Ostitis, die Osteomacos, lovag. A 8zó legrégibb alakja wreckeo (v. ö. lacia und die osteoplastische Carcinose in ihren
gót vrikan, üldözni), menekült, kóbor ember. Az gegenseitigen Beziehungen (1891); Die Adenomyome und Cystadenome der Uterus- und Tubenújabb irodalmi nyelvbe Wieland hozta be.
Recke, 1. Elisabeth Charlotte Gonstanze von wandung (1896).
R é c l . , latin állatnevek után Récluz L. A.
der, szül. Medem grófnő, német írónő, szül. Schönburgban 1756 máj. 20., megh. Drezdában 1833 ápr. francia konchiológus nevének rövidítése.
13-án. 1771-ben nőül vette egy R. báró, akitől ké
Reclam, Anton Philipp, német könyvkerassőbb elvált. 1779 óta nővére, Biron hercegné udva kedő és kiadó, szül. Lipcsében 1807 júl. 29., megh.
rán élt; Cagliostróval megismerkedvén, misztiká u. 0. 1896 jan. 5. Kiadóüzletét 1839. alapította
valfoglalkozott, míg ki nem ábrándult s ekkor irta a Hack-féle könyvnyomda megvételével. Hirét
Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufent- 1867. alapíotta meg a Reclam's Vniversalhalt in Mitau stb. (Berlin és Stettin 1787) c. művét. Bibliothek-k&l, mely német és idegen, főleg szép
1795. Katalin cárnő meghívására Szent-Péter irodalmi műveket tartalmaz. Utóda lett fia, Hans
várra ment, később felváltva Németországban és Heinrich (szül. 1840 máj. 18., megh. 1920 márc.
Olaszországban élt, ahova Tiedge kisérte. Je 31.), ki 1906. társul vette fiait: Philipp Ernstet
lentősége nem annyira költői tehetségében, mint és Hans Emilt.
társadalmi állásában és kiváló jellembeli tulajdon
R e c l a m a t i o (lat.), 1. Reklamáció.
ságaiban keresendő. Munkái: Geistliche Gedichte.
JRéclame (franc), 1. Reklám.—A nyomdászat
Hrg. v. J. A. Hiller (1783); Blise und Sophiens ban 1. Gustos.
Gedichte. Hrg. v. J. J. Schwarz (1789); Gedichte.
Reclus (ejtsd: rökiü), l.Elisée, francia geográfus,
Hrg. v. Tiedge (1806); Geistliche Lieder und Ge- szül. Ste-Poix-la-Grande-ban (Gironde) 1830márc.
bete. Hrg. v. Tiedge (1833); Tagebuch einer 15., megh.Thouroutban (Nyugat-Flandria) 1905
Reise durch eínen Theil Deutschlands u. durch júl. 4. Ritter tanítványa volt Berlinben. Az 1851.-Í
Italien (4 köt., Leipzig 1815—17). V. ö. Eberliard, államcsíny miatt hazájából menekülnie kellett.
Blicke in Tiedges u. Blisas Lében (Berlin 1844); Ekkor beutazta Nagy-Britanniát, Írországot,
Brunier, Blisa von der R. (3. kiad. Norden 1885). Észak-és Közép-Amerikát és Colombiát. 1858-ban
2. R., Ernst von der, dán költő, szül. Kopeu- visszatért Parisba. 1870-ben részt vett a kommünhágában 1848 aug. 14. Természettudományi, fő felkelésben s ennek leverése után száműzetésre
képen pedig kémiai tanulmányokkal foglalko ítélték. Ezután Luganóban és Genfben élt, 1879.
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amnesztiát nyerve, Parisba ment. 1873. Magyar
R e c o n s t r u c t i o (lat.), 1. Rekonstruálás.
országot és Erdélyt is beutazta. 1893-ban a brüszR e c o n v a l e s c e n t í a (lat.), 1. Lábbadozás.
szeli új egyetem tanára lett. 1881-ben a Magy.
R e c o n v e n t i o (lat.) a. m. viszontkereset.
Tud. Akadémia kültagjául választotta. R. fllozóR e c o r d (ang.,ejtsd, ritórd), 1.a. m.jegyzőkönyv,
liai téren is működött s tanaiban (L'évolution, la hiteles írott bizonylat, amelyet az arra jogosított
révolution et l'idéal anarchique, 1897) lényegé bíróság megőriz. A R. megőrzésére jogosított
ben a Krapotkin-f éle kommunisztikus irány híve bíróság Court of R., a nála őrzött irat R. of the
és sok tekintetben visszatért a Proudhon-Bakunin- Gourt, ezeknek a tekintélye oly nagy, hogy hi
kollektivizmushoz. Halála előtt jelent meg: telességüket kétségbe vonni nem lehet, az e tila
L'homme et la térre (Paris 1905) filozófiai müve. lom ellen vétőt (for contempt of its authority) a
Nevezetesebb földrajzi müvei: Voyage á la Sierra Gourt of R. pénz-, sőt fogházbüntetéssel is sújt
Nevada de Sainte Marthe (Paris 1861); Les villes hatja. A R.-oknak három faja van: a) bírósági
d'hivór de la Méditerranée et les Alpes Maritimes (judicial); b) bíróságon kívüli (ministerial) és
(1864); Histoire d'un ruisseau (1869). Fő müve: c) by way of conveyanee, a. m. szerződés. Az
Nouvelle Géographie Universelle c. 19 kötetes leíró államot illető R.-ok a Master of the Rolls, és a
földrajza. Magyarul a Természettudományi Tár R. Office felügyelete alatt állanak. A Court of R.sulat kiadásában megjelentek: A föld (2 köt., a nál őrzött okirattal bizonyított tartozás Debt of R.
Nouvelle Géographie bevezető része, Budapest
2. R. a sportban: a legjobb eredmény, melyet
1879—80., ford. Király Pál és Révész Samu); A valamilyen erőkifejtés terén valaha elértek. Em
hegyek története (u.o. 1881., ford. Geőcze Sarolta) bersportban a leggyorsabb idő, melyben vala
és A patak élete(u. o. 1894,ford. Hentaller Elma). mely távolságokat megfutottak vagy a legmaga
V. ö. Lóczy Lajos, Emlékbeszéd R. fölött (Buda sabb, esetleg leghosszabb ugrás, a legnagyobb
pest 1908).'
súlydobás stb. Lóversenysportban a leggyorsabb
2. R., Őrlésimé, földrajzi író, R. 1. öccse, szül. lefutási idő, a legnagyobb teher, mely alatt vala
Orthezban (Basses-Pyrénées) 1837., megh. Paris mely ló győzött, a legnagyobb nyereség, melyet
ban 1916 jún. 30. Mint földrajzi író bejárta Európa istállótulajdonos, ló vagy apamén valaha elért,
és Afrika nagy részét. Önállóan megjelent müvei: a legtöbb verseny, melyet lovas valamikor nyert
La térre á vol d'oiseau (1877); La Francé et ses stb. Általános R. mellett van egyéni R. is, mely
Colonies (1886—1889); Le plus beau royaume sous alatt egy meghatározott egyénnek, lónak, stb.
le ciel (1899); Láchons l'Asie, prenons l'Afrique eddig elért legjobb teljesítményét kell érteni. Az
(1904); La grandé géographie Bong illustrée ügetőlónak ellenben R.-ja az a leggyorsabb kilo
(1914); bátyjával,Eliséevel együtt írta: L'Afrique méteridő, melyet mint győztes elért, még akkor is,
ha vannak nem győztesen jobb teljesítményei is.
australe (1901); L'empire du Milieu (1902).
A meglévő R.-ot felülmúló eredményről azt mond
R e c l u s i (lat.), 1. Inclusi.
R e c l u s i o n (franc., ejtsd : rekiüzioS), a fegyház ják, hogy az megverte a R.-ot. Embersportban ez
rendszerint bajnoki címmel jár. Ha a szóban forgó
és a fegyházbüntetés francia elnevezése.
Recoaro (ejtsd: reko—), fürdőhely Vicenza olasz sportbéli teljesítmény a legjobb, melyet az egész
tartományban a felső Agno mellett, (19Ü) 7133 világon valaha elértek, akkor világ-R., ha a leg
lak., malomkő- és márványfejtőkkel, savanyúvlz- jobb Európában, akkor európai R., ha a legjobb
Angliában, akkor angol R-, ha a legjobb Magyar
zel, vasas fürdővel.
R e c o g n i t i o (lat.) a. m. vizsgálat, szemle. A országon, akkor hazai R.
R e c o r d e r (ang., ejtsd: rikordör), az, akit a birói
lélektanban ráiemerés (1. Emlékezet). — R.
továbbá a. m. elismerés; különösen valami bizo hatáskörrel biró városi hatóság a jogi kérdések
nyítási eszköznek a bíróság (v. közjegyző) előtt ben és eljárásban tájékoztatás céljából magához
való elismerése. Ellentéte: diffessio. (L. Ok vesz, rendesen egy barrister. Ő az esküdtbíró
irat). — R.-illeték- v. pénz: oly visszatérő pénz ság elnöke. L. még Municipal Corporation.
szolgáltatások, melyek által idegen jogokat is
R e c o u v r e m e n t , 1. Postai megbízás.
mernek el, pl. állami tulajdon használata esetén.
R e c r e a t i o (új-lat.) a. m. megpihenés, üdülés,
R e c o l l e c t i (lat., kiegészítve fratres R.), ré iskolai szünet, továbbá gyönyörködés, élvezés.
gebben azok a szerzetesek, különösen Szt.-Ferenc- — R. a biológiában, 1. Megifjodás.
rendiek, kik a szigorúbb fegyelemnek magukat
R e c r e d e n t i a (lat), vitás birtoknak, javada
alávetették, hivatalos nyelven fratres minores lomnak ideiglenes birtoka.
strictioris observantiae. Spanyolországban és
R e c r i m i n a t i o (lat), vádaskodás, viszonvád,
Portugáliában sarutlanoknak (discalceati), Olasz szemrehányás, innen rekriminál: szemrehányást
országban reformattaknak (riformati), Francia tesz.
országban rekollektusoknak (récollets) hívják
R e c r u d e s c e n t i a (lat.), valamely betegség
őket. XIII. Leo reformja következtében mindezek újból való rosszabbra fordulása annak lefolyása
az elnevezések megszűntek. L. Ferencrendiék. alatt.
Recrudescunt inclytae gentis HungaR e e o m m a n d é (franc), 1. Ajánlott posta
r a e v u l n e r a (lat.) a. m. kiújulnak a jeles ma
küldemény.
R e c o m p e n s a t i o (lat.) a. m. kiegyenlítés, gyar nemzet sebei. E mondattal kezdődik II. Rá
kóczi Ferenc manifesztuma, melyet Munkácson
compensatio.
R e c o n c i l i a t i o (lat.) a. m. újra egyesítés, ki 1703 jun. 7. Íratott Ráday Pál gróffal és 1704 jan.
küldött szót az ország rendéihez s a külföldi ha
engesztelés, kibékülés.
R e c o n n a i s s a n c e (franc, ejtsd: rökoneszansz) talmakhoz, hogy feltárja előttük felkelésének
okait. L. Rákóczy.
a. m. elismerés, hála, köszönő látogatás.
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Récse (Raciklorf, Ratzersdorf), nagyk. Po Munkái: A telekadórendszere Magyarországon;
zsony vm. pozsonyi j.-ban, (1910) 4595 szlovák, Útmutató az ideiglenes bélyegtörvényhez (1850);
német és magyar lak. Jó bora terem. (Tr. Cs.-Szl.) Az ausztriai birodalom alkotmány-joga (1851,
Recsenyéd, kisk. Udvarhely vm. homoródi két kötetben); az Úrbéri kárpótlás (1853); A
j.-ban, (1910) 295 magyar lak. (Tr. R.)
római jog elvei, tekintettel a történelmi fejlő
Récsey, 1. Ádám báró, testőrkapitány, a sza désre, Scheurl után (1857); A római jog rend
badságharc egyik szereplője, szül. Sárdon 1775., szere, Puchta után (1862); Magyarország köz
megh. Bécsben 1852 okt. 26. A napóleoni há joga 1848 előtt s 1848-ban (Pest 1861); A jog
borúkban mint alezredes megkapta a Mária tudományról, mint jogtételek forrásáról (Akad.
Terézia-rend lovagkeresztjét; 1848 okt. 3. a Ert. 1859). A szerkesztésében megjelent Kül
kamarilla kineveztette magyar miniszterelnökké földi Regénycsarnok és Téli könyvtár vállala
Batthyány után, hogy ellenjegyzésével legiti tokban sok kiváló külföldi regényt fordított mamálja a reakció intézkedéseitMagyarország ellen. gyarra.Az ő fordításában jelent meg Mttller és
2. R. Viktor, író, szül. Nagyszombatban 1858 Donaldson ínüve: A régi görög irodalom törté
júl. 11., megh. Bakonybólben 1908 okt. 14. A nete 1861—63. két kötetben.
pannonhalmi bencés-rend tagjaként előbb Sopron
R e c t a n g u l u i n (lat.) a. m. derékszög = 90°.
ban és Esztergomban tanárkodott, majd 1894 óta
Rectapapir, 1. ReMapapir.
a pannonhalmi főapátság központi könyvtárának
R e c t a s c e n s i o (lat.), 1. Ascensio recta.
igazgatója és a levéltár őre volt. Főművei: Sop
R e c t e (lat.) a. m. egyenesen, helyesen.
ron ókori neve és a sopronmegyei római felira
Rectificatio (lat.) a. m. kiigazítás, helyes
tok (Sopron 1887); Vasmegyei írók (Sopron 1888); bítés ; a geometriában valamely ív (1. 0.) hosszuA kassai püspökségi könyvtár codexeinek és ságának meghatározása, vagy pedig az ívvel
incunabulumamak jegyzéke (Budapest 1891); Né egyenlő hosszúságú egyenes vonaldarab szer
hány kiváló emlék Esztergom vidékéről (u. 0. kesztése. — R. a kémiában és technológiában a
1892); Az esztergomi Szent Eörinc templom lepárolt folyadéknak ismételt lepárlása abból a
maradványai (Esztergom 1893); Pannónia ókori célból, hogy a folyadék teljesen megtisztuljon.
mythohgiai emlékeinek vázlata (u. 0.1893, bőví — Rectificator, 1. Lepárlók.
tett 2. kiad. 1894); Balatonvidéki régészeti kuta
R e c t i o (lat.) a. m. kormányzás, igazgatás. A
tásaim (Veszprém 1895); Bxemplaria duplicata grammatikában a szók viszonya egymáshoz, szó
bibliothecae centralis Archicoenobii 0. S. B. de S. vonzat.
Monte Pannóniáé (u. o. 1896); Brevis História
R e c t i p e t a l i s (lat.), 1. Rectipetalitas.
Archivi Archi-Abbatiae 0. S. B. de Monte Pannó
R e c t i p e t a l i t a s (lat.), valamely szervnek az
niáé (u. 0.1896); A kassai dóm régi síremlékei a sajátsága, hogy belső okokból egyenes irány
(Budapest 1896); Révai Miklós levelei Paintner ban nő; az ilyen szervet rectipetalis-nak nevez
MMlyhoz (u. o. 1898); írás és könyv hajdan zük; ha ugyanazon okokból görbül, akkor curviés most (Győr 1899); Gazius Antal De tuenda... petalis (1. o.).
juventa libellus c. kéziratos munkája (Budapest
R e c t o r (lat., a. m. igazgató, kormányzó), a
1906).
római császárság korában a tartományi helytar
Recsina, a Karszt egyik folyóvize; ered Mod- tók címe. Az egyházjogban 1. Perjel. Az iskolai
rns-Fiume (Modrus-Rijeka) vm. és Krajna határán életben a középkor óta használt neve az igazgató
egy karsztos forrásból, kevés mellékvize van, v. vezető tanítónak v. tanárnak a különféle isko
legjelentékenyebb a Zvir forrás, amely a fiumei lákban. Nálunk az elemi iskolai tanítót ma már
papirosgyár közelében tör elő a sziklákból s köz csak elvétve (egyes prot. egyházakban) nevezik
vetlenül a R.-ba ömlik. Innen kezdve a R. neve így; fenmaradt e név a kollégiumokban, mint
Fiumara vagy Fiúméra, Fiume város területén R.-professzor. Hivatalosan csupán az egyete
ömlik a Quarneróba. Legalsó része a Fiumara- mek, a műegyetem, az állatorvosi főiskola és
öböl, kis vitorlás hajók kikötője. Eleinte hosz- a képzőművészeti főiskola választott kormány
szanti tektonikus-karsztos árokban folyik s csak zóját hívják R.-nak (R. magnificus). Pro-R., a
Fiume fölött vágja keresztül a hegységet szűk, hivatalban levő egyetemi R. közvetlen elődje és
vlzeséses szakadékkal s kicsiny, mesterségesen helyettese.
kiszélesített deltája van, ezen épült Fiume.
R e c t r i c e s , a madarak kormánytollainak tu
Recsk, nagyk. Heves vm. pétervásári j.-ban, dományos neve.
(1920) 2672 magyar lak., Barkóczy-féle kastéllyal.
R e c t u m (lat.) a. m. végbél.
Határában réz-, ezüst- és aranyérceket bányász
R c c u d i n , 1. Amidofenol.
nak, úgyszintén szenet is.
R e c u l (franc, ejtsd: röküi) a. m. hátralökés,
Récske (Riecka), kisk. Zólyom vm. besztercze- visszalökés, különösen a fegyvereknél. R.-fegybányai j.-ban, (1910) 558 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) verek olyan fegyverek, amelyek a töltés és töl
Récsy Emil, jogtudós, egyetemi tanár, szül. ténykivetés munkáját a hátralökés erejével vé
Kolozsvárt 1822., megh. Pesten 1864 jún. 1. geztetik el. L. Önműködő lövöfegyver.
Reculet (ejtsd: rűMié), a francia Júra-hegység
1847-ben a kolozsvári katolikus líceumban a
politikai tudományok tanárává nevezték ki, 1848. 1720 m. magas csúcsa.
R e c u p e r a t o r e s (lat.), a) a régi Rómában
pedig Eötvös József báró hívta meg közoktatási
minisztériumába titkárul. 1851—53. a Pesti Naplót nemzetközi viszályok elintézésére hivatott válasz
szerkesztette. 1852-ben a pesti egyetemen a po tott bíróság tagjai. Választott bíróságban történt
litikai törvény tan tanára lett. 1858-ban a Ma megállapodás hiányában ú.n.cto"í</aíM>-nak(l. o.)
gyar Tud. Akadémia levelező tagjává választotta. volt helye, b) Általában azok a birák, akik Róma-
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R e d e m p t i o (lat.), a) foglyok megváltása;
ban idegenek v. idegenek és rómaiak közt felme
b) egyházjogban a. m. megváltás; c) a magyar
rült ügyekben bíráskodtak.
R e c u r s u s (lat) a. m. felfolyamodás, felleb jogban a jász-kun kerületnek megváltása magák
a jászok által. L. Jász-kun redempció és Irrebezés ; innen rekurrál, a. m. fellebbez.
demtus.
R e c u r v i r o s t r a (állat), 1. Gulipán.
Redemptoristák (lat.), ama rend tagjai, me
R e e u r v i r o s t r a a v o c e t t a (állat), 1. Gulipán
lyet liguori szt. Alfonz alapított, ezért liguoriáés Kardcsöríi sneff.
R e c u s a t i o (lat.) a. m. el nem fogadás, elvetés. nusoknakie nevezik őket. A társulat (Congregatio
SS. Redemptoris) 1732. jött létre XII. Kelemen
R e c n t i t i o (lat.) a. m. körülmetélés (1. o.).
Réczekeresztúr (Befe-Cristur), kisk. Szolnok- pápa beleegyezésével, ngyanama szabályok alatt,
Doboka vm. csákigorbói j.-ban, (i9io) 797 román melyeket paulai szt. Vince társulatában követ
nek. Feladata a társulatnak, hogy tagjai szi
és magyar lak. (Tr. R.)
Réczény, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (1910) gorú életmód által jó példát nyújtsanak, a tudat
lanokat a hit elemeiben oktassák, a rendes lelki
1434 német lak. (Tr. A.)
Réczey Imre, sebész, szül. Budapesten 1848., pásztorok segítségére legyenek. Első főnöke (recmegh. u. o. 1913 okt. 31. A Szt. István-kórház tor major) maga a szent rendalapító lett 1742.
egyik sebészeti osztályát vezette 1892-ig. A buda XIV. Benedek pápa 1749. breve által erősítette
pesti egyetemen 1878. lett magántanár, 1892. ren meg a rendet, mely csakhamar elterjedt Olasz
destanár. 1902. az ő tervei szerint épült az új sebé országban. Ausztriában és Németországban a szent
szeti klinika. Legkiválóbb tudományos dolgozatai: életű Hoffbauer(l. o.) honosította meg őket. Német
GátvarratHepner szerint(187b); Csontok rossz országból 1872. a jezsuitákkal együtt őket is ki
indulatú álképletei (1875); A csontok burkony- utasították, de 1894—96. visszaboesátották,
tömlői (1876); Orvosi tanügyünk (Budapest mo Franciaországból 1903. utasították ki őket.
nográfiája 1879); A budapesti kir. orvosegyesü
Reden, Friedrich Wűhelm OttoLudwig, báró,
let története (1880); A vesekiirtásról (1882); Az német statisztikus, szül. Wendlinghausenben
idült csípőízületi lob kezelésének mai alapelvei (Lippe) 1804 február 11., megh. Bécsben 1857
(1882); Az újabb sebkezelési módok s azok értéke dec. 12. Hannoveri és porosz állami szolgá
{1883); Adatok a szublimát-sebkezeléshez (1885); latban volt 1832—48-ig. Az 1848 -iki frankfurti
A bőr alatti veserepedésékről (1888); Sebgyógyí parlamentben a baloldalhoz csatlakozott, amiért
tás drain nélkül (1890). Szerkesztette 1878— ideiglenesen nyugdíjazták. Számos munkájában
1886-ig a budapesti királyi orvosegyesület év
a közlekedési, pénzügyi és művelődési sta
könyvét és 1886—88 végéig az Orvosi Hetilapot. kivált
tisztikával foglalkozott; közülök kiemelendő^
R e d . , latin növénynevek után Bedouté (ejtsd: Die Bisenbahnen Deutschlands (Berlin 1843—47,
rMaté) Pierre Joseph nevének rövidítése. Szül. 11 rész); Vergleichende Kulturstatistik der GrossSt. Hubertben, Lüttich mellett, 1761 aug. 18., staaten Buropas (u. o. 1846, 2 köt.); Erwerbs- u.
megh. mint hires botanikus-növényfestő Paris Verkehrsstatistik des Königstaats Preussen (u. 0.
ban 1840 jún. 18. Munkái: Les Liliacées (Paris 1853—54, 3 köt.).
1802—16, 8 fol. köt.); Les roses peintes (u. o.
Reder, Heinrich von, német költő és festő,
1817-24).
szül. Mellrichstadtban 1824 mára 19., megh. Mün
R e d a c t o r (lat., frane. redacteur) a. m. gyűjtő, chenben 1909 f ebr. 16. Résztvett az 1866. és 1870-iki
rendező, különösen az időszaki és enciklopédiái hadjáratokban a mint tábornok fejezte be életét.
iratok vezetője és szerkesztője, hirlapszelkesztő; Szerette az írói társaságot és maga is — különö
redactio, szerkesztés, szerkesztői iroda.
sen epigrammáival — sok becseset alkotott. Mű
R e d a n (franc, ejtsd: rodán), ékalakii erőd, az, vei : Soldatenlieder von zwei deutschen Offlzieren
amit fléche-nek is neveznek (1. o.). R-os vonal az (Frankfurt a. M. 1854); Gedichte (1859); Der
a védelmi vonal, ahol bizonyos távolságra egy Bayerwald (1861); Federzeichnungen aus Wald
mástól több R. váltakozik. Ma már a R. ideje a und Hochland (München 1885, 2. kiad.); Wotans
nyilt háborúban lejárt. Szebasztopol ostrománál Heer (1892); Rotes u. blaues Blut (1893); Lyrisches
az ú. n. nagyR. volt az angolok támadási pontja Skizzenbuch (1893); Soldatenlieder von drei deut
s ezért jelentékeny szerep jutott neki.
schen Offlzieren (1893); Mein Wanderbuch (1895).
Redcar, város és látogatott tengeri fürdő
R e d e r i j l t e r s (ejtsd: réderejkersz, a francia
Yorkshire angol countvban, (i9iü 10,509 lak.
rhétoricien-ből népies etimológiával átalakítva),
Redcliff, 1. Bristol.
költői egyesületek tagjai, melyek Németalföldön
Redcliffe. angol diplomata, 1. Stratford de a XIV. sz. végén keletkeztek és eleinte misztériu
Beddiffe.
mok előadására szorítkoztak, később vígjátéko
Reddingit (ásv.), rombos, apró, üvegfényű, kat is adtak elő s kisebb költeményekkel és da
halvány rózsaszínű kristályok és vaskos töme lokkal a dalnokversenyeken a díjért küzdöttek.
gek. Mangánfoszfát Mn s (P0 4 ) a +3HjO. Lelőhelye Minden egyesület vezetése néhány vezető emberre
Branchville Connecticutban.
volt bízva, ezek között egy védő volt fejedelem
Redditch (ejtsd: reddics), város Worcestershire vagy császár névvel. Minden egyesületnek volt
angol countyban, (1921) 16,235 lak., nagy tű- és szimbolikus jelentésű címere és ennek megfelelő
egyéb vasgyárakkal. Közelében van a beslyi jelmondata. Az első ilyen egyesület Ypernben ala
papírgyár.
kult 1398. Ezek az egyesületek északi Németal
R e d d i t i o (lat.) a. m. visszaadás.
földön a XVII. sz. második felében és a XVIII.
Réde, nagyk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, (1920) sz. első felében teljesen eltűntek, Belgiumban
1622 magyar lak.
| azonban fenmaradtak egész a XIX. sz.-ig.
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Rédey, 1. Miklós, jogi író, szül. Tatán 1868
Reding, 1. Aloys, Gráf von Btberegg, svájci
dec. 7. Jogi tanulmányai végeztével egy ideig hír szabadsághős, szül. Schwyzben 1765 márc. 6.,
lapíró volt, majd 1893. a budapesti államrendőr megh. 1818 febr. 5. Előbb a spanyol hadsereg
ség szolgálatába lépett, ahol 1920. főkapitány- ben szolgált, majd hazatérve, Schwyz kanton
helyettes lett. Művei: Tata története (Tata 1888); főkapitánya lett. 1798-ban tiltakozott a HelvétMagyarország városi rendőrsége és annak ál köztársaság felállítása ellen s a felkelő schwyziek
lamosítása (Gyór 1892); Nyomozási eljárás az élén két győzelmet vívott ki a benyomuló francia
ij büntető perrendtartásban (Budapest 1900); seregen. Ezután tisztességes feltótelek mellett
Nyomozási nehézségek (u. o. 1901); Magyar kapitulált és elismerte a Helvét köztársaságot.
gyülekezési jog (u. o. 1903); Rendőri lexikon 1802 szept. új felkelést támasztott, de Ney tábor
(u. o. 1903 és 1909); A rendőri szolgálat vezér nok fogságába került. 1803-ban visszakapta sza
fonala (u. o. 1916). A magyar bélyegekről: Kő- badságát és Schwyz kanton elnöke (Landammann)
nyomatosaink (Bpest 1920); Az első réznyo lett. 1814-ben sokat fáradozott az új Svájci szö
matú kiadás (u. o. 1921). Munkatársa e Lexikon vetség megalapításában s ez alkalommal XVHI.
nak is.
Lajos francia király grófi rangra emelte.
2. B. Tivadar, költő és író, szül. Budapesten
2. R., Tlieodor, Ritter von Biberegg, spanyol
1885 jún. 18. A budapesti egyetemen bölcsészet- hadvezér, R. 1. testvérbátyja, szül. Schwyzben
doktori oklevelet szerezve, 1910 óta a Magyar (Svájc) 1755., megh. Tarragonában 1809 ápr. 23.
Nemzeti Múzeum könyvtárának tisztviselője. 1923. A spanyol szolgálatban álló svájci ezred élén
a Petőfi-centennárium alkalmával ő rendezte a 1793 - 94. vitézül harcolt a franciák ellen. 1801.
Nemzeti Múzeum emlékkiállítását. Költeménye tábornokká, 1806. Malaga kormányzójává nevez
ket, műfordításokat, cikkeket ír a fővárosi la ték ki. 1808 júl., mint a granadai felkelő csapa
pokba ; önállóan megjelent müvei: Péter fy Jenő tok vezére, Baylen mellett elfogta Dupont fran
(tanulmány, 1909); Prizma (versek, 1912).
cia tábornok egész seregét. Azután a katalóniai
Redgrave (ejtsd: redgrév), Richárd, angol festő, sereg fővezére lett, de Valis mellett 1809 febr.
szül. Londonban 1804 ápr. 30., megh. u. o. 1888 26. Gouvion-Saint-Cyre tábornoktól vereséget
dec. 14. A londoni műv. akadémián tanult, majd szenvedett és kapott sebeiben két hónap múlva
Londonban állami rajziskola vezetője volt. Genre- meghalt.
képeket festett, de művészi jelentőségénél na
Rediugote (franc, ejtsd: rödengót), hosszú felsögyobbak a South-Kensington múzeum szervezése kabát, eredetileg két gallérja volt, s lovagláskor
körül szerzett érdemei.
v. utazáskor használták.
Redhibitio (lat.), az adásvételnek a teljesí
R e d i n t e g r a t i o (lat.) a. m. visszaállítás, meg
tés után való megsemmisítése, az árú és ellen újítás. R. actorum, elveszett hivatalos aktáknak
érték kölcsönös visszaadása.
helyreállítása a felek magániratai alapján.
Redhiltiloria actio(lat.) az a kereset, amely
Redipuglia, kis helység a volt Gradiska gróf
a római jog szerint a vevőt az eladóval szemben ságban, a monfalconei községkerületben, 280 1.
megillette s amellyel a vétel megszüntetését s A világháborúban a görz-monfalconei vonalon
egyfelől a vételár visszatérítését, másfelől az heves olasz támadásoknak volt kitéve 1915.
árának visszafogadását követelhette. De a E. he jún.—1916 júl., de az osztrák-magyar haderő
lyett az actio qicanti minoris-sztú. is élhetett a szilárdan tartotta. Most Olaszországhoz tartozik.
vevő, azaz aránylagos árleszállítást követelhe
Kedivivus (lat.) a. m. ismét feléledt, meg
tett. A R.-t úgy az osztrák, mint a német ptk., újult (különösen könyvcimeknél használt kife
hasonlóan kereskedelmi törvényünk is fentar- jezés).
totta
Redlands, város Kalifornia állam San BernarRedhibitorius hiba (vitia redhibitoria), olyan dino countyjában, (i9io) 10,449 lak.
Redlich, 1. Joseph, osztrák politikus, szül.
természetű hiba, mely ha konstatálható, az adás
vételi szerződés visszamenőleg megsemmisít Gödingben (Morvaország) 1869 jún. 18. 1901-ben
hető, az árú visszaadható, a pénz visszaadandó. Bécsben magántanári képesítést nyert, 1906. rend
Redi, Francesco, olasz író, szül. Arezzóban kívüli, 1915. rendes egyetemi tanár lett. 1909 óta
1626 febr. 18., megh. Pisában 1697 (v. 98) mára a bécsi technikai főiskolán az alkotmány és köz
1. Kiváló természetrajztudós és orvos volt. A igazgatási jog tanára. 1907-ben a birodalmi ta
kísérleti módszert alkalmazva irt a viperákról s nácsba választották. Főművei: Englisehe Locala rovarok szaporodásáról, de ezenkívül kedves, verwaltung (Leipzig 1901); Eecht und Technik
vidám költeményeket is Irt. Legismeretesebb des englischen Parlamentarismus (u. o. 1905); Das.
Bacco in Toscana c. kis ditirambikus hőskölte Wesen der österr. Kommunalverfassung (1910);
ménye. Összes müvei 1667—1690 jelentek meg Das österreichische Staats- und Reiehsproblem
Firenzében, 7 kötetben; később 1712—1728 újra (2 köt., Leipzig 1920).
Velencében. V. ö. még Imbert de Saint-Amand
2. R., Oswald, osztrák történetbúvár, szül.
tanulmányát (1895).
Innsbruckban 1858 szept. 17. Előbb az innsbrucki
Redia (áiut), a Mételyek egyik fejlődési alakja. levéltár tisztviselője volt, 1892. az Osztrák Tör
téneti Intézet tagja lett, 1897 óta pedig a bécsi
L. Mételyek.
Rédics, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban, egyetem tanára. Elnöke a bécsi tudományos aka
démiának ; a Magyar Tud. Akadémia 1922. külső
U920) 1459 magyar lak.
Redií (arab eredetű török szó), a török hon tagjává választotta. Müvei: Die österreichische
védség, szemben a nizammal, az álló hadsereggel. Annalistik biszum Ausgange des 13. Jahrhunderts(1882); Die Anf ánge König Rudolfs I. (1889); Acta
Redigál (lat.) a. m. szerkeszt.

Redtneczi

— 110 —

Tiroliensia: Die Traditionsbücher d. Hochstifts
Brixen (Innsbruck 1886); Archivberichte aus Tirol
(1888-96., 2 köt., Ottenthallal együtt); Rudolf von
Habsburg. Das Deutsche Reich nach dem Untergange des altén Kaisertums (Innsbruck 1903);
Die Eegesten des Kaiserreiohs unter Rudolf,
Adolf, Albrecht, Heinrich Vn. 1273—1313 (Inn
sbruck 1898, 1. köt., Böhmer gyűjteményében) ;
Über die Vorgeschichte des Weltkrieges (1914).
Redmeczi T. János, XVII. sz.-beli iró. Müve:
Az felséges Bethlen Gábornak halhatatlan és
örökös emlékezetre méltó jótéteményeiül Íratta
tott rövid könyveteké (Kassa 1622). Megemléke
zik benne Bethlennek 1619—22-iki hadjáratairól,
a fehérvári iskola alapításáról, magyar ifjaknak
külföldi egyetemeken való tanulásáról, a szent
írás oláh fordításáról, az unitáriusok és szomba
tosok ellen rendelt hitvitákról.
Redmond, John Edward, ir politikus, szül.
Waterfordban (Írország) 1851., megh. Londonban
1918 márc. 6. Ügyvéd volt s 1881 óta tagja az
angol alsóháznak. A home-rule érdekében nagy
agitáeiót fejtett ki a parlamentben és azon kívül.
1886-ban Ausztráliában járt s az ottani irek közt
nagy pénzösszeget gyűjtött politikai célokra.
1888-ban ő is a Pamell-pör vádlottjai közt volt. Az
1890-i pártszakadásban hű maradt Parnellhez
s annak halála után 1891. ő lett a Parnelliták
vezére. 1900-ban az egyesült ir nemzeti párt vezé
révé választották. Pártja élén döntő befolyást
gyakorolt az angol belső politikai életre; de
honfitársai közül sokan ellenségei voltak mérsé
kelt magatartása miatt. Az 1916 máj. kitört ir
köztársasági forradalomtól távol állott, de a kor
mányt a megtorlás mérséklésére intette.
Redon (ejtsd: rúdon), Odilon, francia festő és
grafikus, szül. Bordeauxban 1840ápr. 20., megh.
Parisban 1916 aug. Bresdin rézmetszőnek volt
tanítványa, majd építészetet és szobrászatot ta
nult, résztvett az 1870.-Í háborúban. A 80-as évek
eleje óta feltűnést keltett igen eredeti fölfogású,
fantasztikus és misztikus rézkarcaival, de főleg
litográfiáival, ( amelyek részben költői müvek
illusztrációi. így 3 sorozatot készített Flaubert
Tentation de Saint-Antoine c. művéhez. Újabban
leginkább pasztellképeket festett. V. ö. Mellerio,
Odilon R. (Paris 1913).
Redondela, kikötőváros Pontevedra spanyol
tartományban, (1910) 11,490 lak., tengeri fürdővel.
R e d o n d i l l a (spany., a redondo a. m. kerek
szóból), a spanyol és portugál költészetben diva
tozott versforma, amely négy, nyolcszótagú vers
sorból álló strófa volt. B sorok közül az első a
negyedikkel, a második a harmadikkal rímelt.
R e d o p p , a magas iskola (1. Lovaglás) egyik
járómódja, miközben a ló negyedtaktusban emeli
s rakja le lábait. A négy láb soha sincs egyszerre
a levegőben. Rövidebb tempójú a galoppnál (1.0.).
R e d o u t e (franc, ejtsd: rödút), zárt sánc, mely
mindig összefüggő vonalakból áll. A R.-okat ren
desen 4—5 oldalúnak építik; a Napoleon-féle R.
trapézalakú volt. Az újabb erődítéstanban e sán
cok nem R. néven, hanem általában mint erősbített tábori sáncok ismeretesek. Ezek oly zárt
védőművek, melyeket ugyanazon célból építenek,
mint a futólagos sáncokat, de akként, hogy a tá
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bori, valamint a könnyű ostromlövegek tartós
tüze ellen oltalmat nyújtsanak. A sáncok nagy
sága a megszálló csapatok erejétől és a lövegek
számától függ ; rendesen 1—2 század gyalogság
és 4—8 tábori löveg részére készülnek. — R.-nak
nevezték régebben Franciaországban az álarcos
bálokat, valamint a tánctermeket. Utóbbiak mar
gyár neve vigadó.
Redova (rejdovák), páratlan ütemű, elég gyors
cseh tánc. Egyik változatát, a rejdovacká-t %-es
ütemben lejtik.
Redő, 1. Ránc.
Redőny, ablakok megvédésére, nagy hőmér
sékleti különbségek, a világosság és az üveg erő
szakos betörése ellen alkalmazzák. Van R. hul
lámos vaslemezekből, melyet főképen boltok ki
rakatai és raktárablakok védésére használnak,
van falécekből összeállított R., amidőn a falécek
áthúzott acélszalagokkal egy fölületté vannak
összefoglalva. Ezek mindig kívül alkalmaztat
nak. Ezenkívül van R. szövetből, vagy vékony
fapálcikákból textilfonalakkal sík fölületté szövő
széken összeszőve, néha nádszálakból vagy szal
mából puha vasdróttal összeszőtt R.-t is készí
tenek üvegházak betakarására. A R. rendesen
zsinegrendszerrel tengelyre fölhengerelt és lebo
csátható. Vas- és fa-R.-ök hevederekkel forgat
ható rugószerkezetekkel hengerelhetők föl és
bocsáthatók le (görgőredőny, rouleau). Újabban
a szövefr-R.-t is rugós tengelyekkel látják el.
Redőzőgép, szövetsávokhoz. Lényege két fém
ből készült, hullámos felületű fűthető henger,
amelyek a közéjük került szövetet hullámosítják. Van olyan R. is, amely két simafelületű fűt
hető hengerből áll, de ilyenkor a hengerek előtt
külön pengék szedik ráncba a szövetet.
R e d p i n e (ang., ejtsd : red pájn), a Kanadában
és Új-Skóciában élő Pinus resinosa fenyő fájá
nak kereskedelmi neve, mely gyantában gazdag,
szilárd és főleg hajóépítéshez használják.
Redresszálás (franc, redressement), a sebé
szetben elgörbült vagy zsugorodott végtagrészek
nek kiegyenlítését jelenti. L. Ortopédia.
Red River (etjsd: red rívr, a. m. vörös folyó),
a Mississippi 1920 km. hosszú jobboldali mellék
folyója ; ered Texas állam Ny.-i részében a Llano
Estacadón, átfolyik az Indiánus territóriumon,
Arkansason és Louisianán s úgy torkollik. Ala
csony vízállás idején uom éri el a Mississippit, s
néha még ma is, mint régebben, az Atchafalaya
medrén át egyenesen a Mexikói-öbölbe ömlik.
Red River oí the North (a*, m. az északi vö
rös folyó), 1200 km. hosszú folyó Észak-Ameri
kában ; ered az Elbow-tóból Minnesotában ; ha
tár Dakota és Minnesota közt, átfolyik Manito
bán s a Winnipeg-tó D.-i végébe ömlik.
Redruth, város Cornwall angol countyban,
(I9ü) 10,815 lak., réz- és ónbányászattal.
Redruthit (ásv.), 1. Kalkozin.
R e d s k i n (ang., a. m. vörös bőr), angol csúf
név az amerikai indiánusok jelölésére.
Redslob, Edvin, német műtörténetíró, szül.
Weimarban 1884 szept. 22. Előbb a stuttgarti
állami műgyüjtemények igazgatója volt, 1920. a
művészeti ügyeket intéző birodalmi hivatal fejévé
nevezték ki. Müvei: Das Kirehenportal (1909);
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Architektur und Kunstgewerbe in Alt-Dánemark
(1914); Die Werbekraft der Qualitat (1920).
Red Star l á n c (ejtsd : red sztár lájn), hivata
los néven Societé Anonyme de Navigation BelgeAméricaine, belga gőzh. társaság. 1. Gőzhajózás.
Red t., latin rovarnevek mellett Redtenbacher
Ludwig (1814—76) osztrák zoológus nevének rö
vidítése.
Redtenbacher, Ferdinánd,, német mérnök,
szül. Steyrben (Felső-Ausztria) 1809 jul. 25., megh.
Karlsruhéban 1863 ápr. 16. Tanulmányait Bécs
ben elvégezvén, 1834 Zürichben, 1841. a karlsrnhei műegyetemen tanár, majd 1857. igazgató lett.
Pöbb munkái: Theorie und Bau der Turbinen und
Ventilátorén (Mannheim 1844, 2. kiadás 1860);
Theorie und Bau der Wasserráder (u. o. 1846,
2. kiad. 1858); Eesultate für den Maschineubau
(u. o. 1848; 6. kiad., kiadta (írashof, Heidelberg
1875): Principieu der Mechanik und des Maschineubaues (u. o. 1852, 2. kiad. 1859); Die
Gesetze des Loeomotivbaues (u. o. 1855); Die Bewegungsmechanismen (u. o. 1857—61); Der Masehinenbau (3 köt., u. o. 1862—65).
Réduit (franc, ejtsd : redüí) a m. menedék; az
erődítésben olyan, a gátövön belül fekvő mű,
uiely az esetleg behatolt ellenségnek az erősített
hely belsejében való elterjedését és elhelyezke
dését van hivatva megakadályozni. A E. az erő
döknél rendesen magasabb, mint a torokvonal,
hogy abból az erődök között levő tért pásztázni,
az ellenség áttörését a térközökben megnehezí
teni és végre az elveszett főmű visszafoglalását
megkönnyíteni lehessen.
Redukál (lat.) a. m. visszavezet, levon, korlá
tol, helyreigazít; redukáló anyagok, 1. Forrasztó
szerek és Redukció.
Redukáló cső, a különböző átmérőjű csövek
egybekapcsolására való rövidebb cső, mely
egyik végén a bővebb, másikán pedig a szűkebb
csö felvételére alkalmas sróf menettel van ellátva.
Redukáló gép, olyan készülék, mely nagyobb
méretbon készített mintáról kisebb mévetü,hasonló
tárgyat készít. A m. kir. pénzverő hivatalnak van
nak ilyen gépei, melyekkel a művész által készí
tett mintáról kiöntött vasmintát a különböző ér
meknek megfelelő nagyságra lekicsinyítik. Az M
minta (1. az ábrát) és az érem nagyságára ki-
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faragandó acél (A) egyöntetűen forog. A kifaragást egy gyors fordulattal járó hegyes kés végzi,
mely a B karra van erősítve. Ez cardan-csukló
(G) körül szabadon leng és a mintán egy tűvel
úgy vezettetik, hogy a kés az A acélon a minta
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kiemelkedésének és besülyedésének megfelelő
hányadát metszi ki. A rudat pl. a minta közép
pontjából megindítva, egy szerkezet automatiku
san a kerület felé viszi, míg a tárgy forog.
A kicsinyítés mérete változtatható az A acél
bakjának elhelyezése által, ugyanis az áttétel a
lengő karok aránya:

( " #
Az így kapott acélformát megedzik és róla
rendesen többszöri sajtolás útján acél negatí
vot készítenek. Ez inegedzve nyomószerszámul
szolgál.
Redukáló só néven a badeni szóda és anilin
gyár nyers hidroxilamint hoz forgalomba, mellyel
a fotográfusok az elhasznált fürdőkből az aranyat
és ezüstöt redukálják.
Redukáló szelep, gőzkazánokból kisebb nyo
mású edényekbe vezetendő gőz nyomásának auto
matikus kisebbítésére való készülék, mely rugó
val vagy súllyal szabályozza az átömlő gőz nyí
lását. Alkalmazzák viznyomasnál is. A Rosenkranz és Dropp-féle R. rugós, míg a Körting-féle
R. súllyal terhelt szerkezetű. A rúgó megfeszíté
sével és a súly eltolásával a redukált nyomást
tetszés szerint változtathatjuk.
Redukált szervek (növ.) azok, amelyek a fej
lődés folyamán eredeti hivatásuk megszűntével
visszafejlődést mutatnak. Ilyen R. pl. a burgonya
gumón látható apró pikkelyszerű levelek a sze
mek (rügyek) alatt. A burgonyagumó hajtás, de
élettani szerepe eltér a föld feletti hajtások sze
repétől, miért is a levelek sem fejlődnek lomb
levelekké, hanem redukálódnak.
Redukció (lat. red'ictio), 1. visszavitel, visszavivés az előbbi állapotra, ismét helyreállítás;
egyszerűsítés, nehezebb feladatok visszavitele
egyszerűbbekre ; a geometriában adott arány sze
rint kisebbítés. — 2. A logikában Sigwart nyomán
a következményről az előzményre való vissza
vezetést nevezzük R.-nak. Pauler Ákos szerint a
R. a filozófiának sajátos módszere, melyet már
Aristoteles filozófiai kutatásaiban is ki lehet mu
tatni Az indukcióval szemben ezt a módszert az
jellemzi, hogy egy tapasztalati adatra is építhet,
mikor pl. valamely tényből az elvre következtet;
a dedukciótól pedig az különbözteti
meg, hogy a R. a tételeit felfedezi,
mint végső előfeltevéseket, a deduk
ció pedig megszerkeszti, mint követ
kezményeket. A reduktív kutatás for
mája az ú. n. autotetikus ítélet, mely
ben minden szemlélettől menten oly
állitmányt csatolunk az alanyhoz,
mely annak előfeltétele.
3. B., a fizikában az a számítási
művelet, midőn bizonyos körülmé
nyek között végzett mérés adatait
más körülményekhez alkalmazva
kell kifejezni. így pontos mérlegelé
seknél a levegőben eszközölt mérés eredményét
át kell számítani a légüres térre, amelyben a
levegő felhajtó ereje nem érvényesül. A baro
méterállást, melyet valamely hőmérsékleten, a
tenger fölött bizonyos magasságban olvastak le,

Redukciós körző

— 112 —

sokszor redukálni kell a tenger szintájára és 0°C.
hőmérsékletre. Ha valamely gáz térfogatát vagy
sűrűségét és feszítőerejét bizonyos hőmérsékleten
határozták meg, az eredményeket 0°C. hőmérsék
letre, 760 mm. normális barométerállásra kell
átszámítani stb.
4. R., olyan kémiai folyamat, amelyben vala
mely vegyületből egy másik testnek behatása
folytán a negatív alkatrészek (legtöbbször oxigén,
kén, klór stb.) részben vagy egészen elvonatnak
és ennek következtében az illető vegyületből egy
kevésbbé összetett test keletkezik. így pl. ha
sósavval elegyített ferriklorid (PeCl3) oldatba
cinkdarabokat teszünk, a (Cink és sósavból) fej
lődő hidrogén a ferrikloridból 1 klóratomot von
el és kevesebb klórt tartalmazó vegyület, ferroklorid (FeCl2) keletkezik; v. ha rézoxidot (CuO)
hidrogenáramban hevítünk, ez elvonja a rézoxid
oxigénjét, víz és szín-réz keletkezik. A fejlődő
hidrogén tehát a ferrikloridot ferrokloriddá, a
rézoxidot pedig rézfémmé redukálja. A R.-t elő
idéző testet redukáló szernek nevezik ; ilyenek
pl. a hidrogén, szén, továbbá bizonyos fémek (leg
inkább az alkáli-fémek) és vegyületek (szénoxid,
szénhidrogének stb.). R. legtöbb esetben magas
hőmérsékleten megy végbe, közönséges hőmér
sékleten rendszerint csak akkor történik, ha a
redukáló szer (pl. a hidrogén) a fejlődés pillana
tában találkozhatik a redukálható vegyülettel, v.
pedig ha a redukáló testnek redukáló képessége
igen erélyes (ilyenek pl. a sztannoklorid és igen
sok organikus vegyület). A R. a különféle vegyü
letek előállításánál, kiváltképen pedig a fém
kohászatban játszik fontos szerepet, mert az ipar
ban fontos fémek (vas, réz, cink, ólom, ón stb.)
előállítása rendszerint oxidjaikból szénnel való R.
útján történik.
Redukciós körző olyan körző, melynek szárai
a forgási ponton túl is meg vannak hosszabbítva,
s ezen meghosszabbított ágak is hegyben vég
ződnek. A csúcspárok távolságai úgy arányla
nak egymáshoz, mint a körzőszáraknak a for
gási ponttól a csúcsokig mért távolságai. A for
gási pont azonban ezen eszköznél tetszés szerint
változtatható. Ennek következtében változtatható
a körzőágak aránya is. Módunkban van tehát
vele távolságokat tetszőlegesen nagyobbítva v.
kisebbítve előállítani.
Redukciós magoszlás tnöv.). 1. Redukciós magosztódás.
Redukciós magosztódás (növ.). Az ivari sejtek
magjaiban csak félannyi a kromoszómák száma,
mint a többi sejtmagban; ezért az előbbiek a
haploid (1. o.), az utóbbiak a diploid magvak.
Azt a magosztódást, mikor a diploidmagból szár
mazó új magvak haploidok lesznek, R.-nak ne
vezik. R.-kor a sejtmag állománya a sejtmágfal
egyik részén összetömörül (ez az ú. n. synapsis),
és az itt kiképződött fonal apró darabokra, az
ú. n. gemini-ve darabolódik fel. Minden geminiben két kromoszóma fekszik egymás mellett. Az
ezután bekövetkező diakinesisben a geminik a
sejtmagfal mellett helyezkednek el, majd meg
alakul az előbb több, végül 2 pólussal biró magorsó és a geminik az ekvatoriális síkban helyez
kednek el. Erre a geminik a bennük levő 2
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kromoszóma szétválása nélkül a két szemben
álló pólushoz osztódnak szét. A tipikus magosz
tódással szemben (1. Fonalas magosztódás) te
hát a R.-nál nem a kromoszóma hasad hosszá
ban ketté, hanem egy egész kromoszóma jut be
a leánysejtbe széthasadás nélkül: vagyis meg
feleződik az anyasejt kromoszómáinak száma
úgy, hogy az új magban félannyi (haploid) a
kromoszómák száma, mint az anyasejt magjá
ban (diploid). A haploid ivari sejtek egyesülése
kor azután megint diploiddá lesz az új mag. A
R.-ra gyorsan következik az ú. n. homöotipikus
magosztódás, amely már a tipikus fonalas mag
osztódás szerint megy végbe. A R.-t, szemben a
tipikus magosztódással, heterotipikus magosztó
dásnak is nevezik. A R.-nak a sajátságok átöröklésénél van nagy jelentősége.
Redukciós sejtoszlás, 1. Sejtosztódás.
R e d n p l i c a t i u (lat.), 1. Kettöztetés.
Redutkaié (Kulevi), megerősített kikötőváros
Kutaisz transzkaukáziai volt orosz kormányzó
ságban, kb. 1000 lak. Most Georgiához tartozik.
R e d u v i u s (állat), a Rablópoloskák (Reduviidae) egyik neme. Legismertebb faja a nálunk
a házakban mindenütt közönséges szemetes zúgpoloska (Opisicoetus [= Reduvius] personatus
L.), mely az agyi poloskát, szúnyogot és különö
sen a légylárvákat pusztítja 8 ezért hasznos.
Redvesedés (növ.), 1. Fagomba, Farevesedés.
Redves törésű, így nevezik a kovácsvasat
akkor, ha hidegben és melegben egyaránt purhás, csekély szilárdságú és kevéssé nyújtható.
Ezt a szilícium, mangán, kalcium és alumínium
nagy mértékű jelenléte okozza.
Redwitz-Schmölz, Oskar, báró, német költő,
szül. Lichtenauban 1823 jún. 28., megh. St. Gilgenbergben 1891 júl. 6. 1851-ben a bécsi egyete
men az irodalomtörténet tanára volt, majd bajor
országi birtokán gazdálkodott, végül Münchenben
élt. Költői pályája elején konzervatív politikai
állásának megfelelő romantikus, érzelgős művei
vel tűnt fel (Amaranth, Mainz 1849, 36. kiad.
1886). Később szakított e politikai irányzattal, a
liberális párthoz csatlakozott. Ez időben mái'
müvei is természetesebbek, kevésbbé édeskések.
A már említetten kívül nevezetesebb müvei: Sieglinde (Mainz 1853); Deutsches Lében (Stuttgart
1869, 3. kiad. 1879); Das Lied vom neuen déutschenReich (Berlin 1871, 11. kiad. 1876); Odilo
(Stuttgart 1878, 4. kiad. 1883).
R e Á WOOd (ejtsd: redvúd, a. m. VÖrÖS fa), 1.

amerikai R., a Kalifornia partvidékén termő
Sequoia semperuirens fája; Amerika nyugati
partvidékének legbecsesebb fája és építésre, va
lamint furnirnak és ceruzafának való ; 2. indiai
R. a. m. kondorifa vagy korállfa, 1. Adenanthera és a Fa 2. színes mellékletének 4-ik ábrá
ját ; 3. jamaikai R., 1. Erythroxylon. L. még
Vórösfa.
Redzseb, a mohammedánok holdévének hete
dik hónapja. Az iszlám elótti arabok naptárában
három más hónappal együtt az istenbékének volt
szentelve; a törzsek harcai ekkor szüneteltek.
Ree (Lough-Ree), Írországi tó, amelyet a Connaught és Leinster tartományokat átszelő Shannon alkot. Terjedelme 137 km2.
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Rée, Paul, német filozófiai iró, szül. Bartelshagenben (Pommern) 1849 nov. 21., megh. Celerinában (Engadin) 1901 okt. 28. Schopenhauer vitte
a filozófiához, így jutott közel a Schopenhauerből
kiinduló Nietzschéhez, ki egy ideig nagyon benső
módon érintkezett vele és az ő révén közeledett
a realisztikus gondolkodáshoz, főleg Darwinhoz.
Fö művei: Der Ursprung d. moralischen Empflndungen(1877); Die Illusion der Willensfreiheit
(1885); Die Entstehung d. Gewissens (1885). Ha
lála urán: Philosophie (1903).
Reed (ejtsd: ríd), Édward James, sir, angol mér
nök, szül. Sheernessben 1830 szept. 20., megh.
Newcastleban 1906 nov. 30. Műszaki kiképzését
a portsmouthi hajóépítő iskolában nyerte. 1859.
tervezetet terjesztett az angol admiralitás elé a
vértes hajók építésére nézve s ennek alapján
1863. kineveztek az angol haditengerészet vezérlő
hajóépítőjévé. A hatvanas évek vértes hajótipusai. különösen a kazamáta-hajók, a mellvértes
hajók és az akkori cirkálók részben az ő talál
mányai. 1870-ben megvált állásától. 1874-ben,
majd ismét 1892. szabadelvüpárti programmal a
parlamentbe választották. 1878-ban a japáni kor
mány meghívására Japánba utazott, minek ered
ményekép kiadta 2 kötetes művét: Japán, its
bistory, traditions and religions (1880). Művei
közül még felemiítendők : Shipbuilding in irón
and steel (London 1868); Our irón-elad ships,
their qualities, performances and eost (u. o. 1869);
Ournaval coast defenses(u. o. 1871); Letters from
Russia (1876); Modern ships of war (Simpsonnal
és Kelleyvel együtt, 1888). 1902-ben egy kötet
költeményt is adott ki.
Reel (ang., ejtsd: ríi), ősrégi gyors menetű dán
és skót tánc, páros ütemben.
Reell (a franc, réel szótól) a. m. reális, tény
leges, valódi, biztos, bizonyos, helyes.
, Rees (van Rees), mintegy 1000 m. magasságú
ÉD.-i irányú hegység Új-Guinea sziget hollandus
részében a Cap d'Urville közelében. A Mamberano folyó folyik keresztül rajta, amint Moszkovszki 1910. kimutatta.
Reeszkont a. m. vissz! eszámitolás (1. o.).
Re et corpore (lat.) a. m. vagyonilag és
testileg, t. i. büntetni valakit.
Ket'ait (franc, ejtsd: rMé), voltaképen olyasmit
jelent, amit újból meg kell csinálni, nevezetesen
egy eldöntetlen játékot. Átvitt értelemben a ban
kárnak a szerencsejátékban való hasznát jelenti.
Refakcia (refactia, lat.), a kereskedelmi forga
lomban szokásos, utólagosan elszámolandó súlyengedmény, a szállítás befejezésekor konstatált
súlyhiányért. — A vasúti és hajózási forgalom
ban 1. Díjkedvezmény.
Refakcia-szerződés, a szállítmányozó (spedi
tőr) és a közlekedési vállalat között kötött olyan
szerződés, amelynek értelmében a szállítmányozó
kötelezi magát, hogy bizonyos mennyiségű árút
az illető vállalat útján szállíttat s ennek fejében
a közlekedési vállalat részéről refakciában, szál
lítási dijleengedésben részesül.
Refectio (lat.) a. m. gyógyulás, üdülés, az
erők visszaszerzése; kolostori lakoma.
Refektorium (lat.), kolostorok ebédlőterme.
Nagy tágas helyiség, a csúcsíves építészetben
Bévai Naqy Lexikona. XVI. ML
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sokszor oszlopsorral két hajóra osztva s rendesen
falképekkel, domborművekkel és faragott búto
rokkal díszítve. A falak mentén húzódó padok
előtt sorakozó asztalokon kívül, rendesen az egyik
ablakfülkében a lectorium s néhol kisebb oltár
egészíti ki berendezését. Nálunk a legdíszesebb
R.-ok egyike volt a trencsóni (egykor jezsuita, ma
piarista) rendház R.-a a XVII. sz.-ból.
Keferáda (lat), előadás, az Írásbeliségen ala
puló eljárásokban az előadónak az ítélkező vagy
határozó tanácsban tett szóbeli vagy írásbeli
előterjesztess. L. Előadó.
Ref arencia (lat.) a m. értesítés, felvilágosítás.
A kereskedelmi életben, hol gyakran kerülnek
idegen egyének egymással összeköttetésbe, szük
séges, hogy azok egymásról R.-t, azaz értesítést
szerezzenek be. Az idegen üzletfél vagy új alkal
mazott maga szokta megnevezni azokat, akik
róla felvilágosítással, R-val szolgálhatnak; mivel
pedig nyilván mindenki csak olyanokat fog meg
nevezni, akitől jó felvilágosítást remél, a R. szó
átvitt értelemben nemcsak felvilágosítást, hanem
kedvező felvilágosítást, vagyis ajánlást jelent.
Reíerendárius (lat.), tulajdon képen a m. elő
adó (1. o.); a német birodalomban főleg a felső
bíróságoknál előkészítő szolgálaton levő jogvég
zett egyén, aki a tanácskozásokban is résztvesz,
de szavazati joga nincs és tevékenysége inkább
a tanácsjegyzői szolgálatra szorítkozik.
Referendum (lat.), Svájcban így nevezik a
népnek azt az alkotmányos jogát, amellyel a
törvényhozó testületek által készített v. kibocsá
tott törvények érvényessége fölött szavazatával
dönt. A R. az északamerikai Egyesült-Államok
és Ausztrália egyes államaiban is ismeretes. Az
1919-iki német birodalmi alkotmány szintén életbe
léptette törvényjavaslatok előterjesztése, az alkot
mány módosításához való hozzájárulás v. annak
elvetése, a birodalmi elnök letételének vagy az
országhátárok megváltoztatásának eseteiben. —
Ad R. venni a. m. referálás, előadás végett tudo
másul venni.
Referens (lat.), 1. Előadó.
Reffye (ejtsd: —fi), Jean Baptiste Verdiére de,
francia tüzértábornok, szül. Strassburgban 1821
júl. 30., megh. Versaillesban 1880 dec. 2. III. Na
póleon császár parancsőrtisztje, később a meudoni
tüzérségi gyár igazgatója volt. Vezetése alatt
szerkesztették az ú. n. canon á balles-t, s a 8-5
cm. kaliberű Reffye-féle canon á sept-et. E lö
veg 7 kg. nehéz lövedékkel járó hátultöltő ágyú
volt, amelyet Paris ostroma alatt használtak és
később a francia tábori tüzérség is használta.
Reüdim (Raphidim), bibliai helység a pusztá
ban, az utolsó állomás a Szináj-hegy előtt (II. M.
17j, 8 ), ahol Mózes vizet fakasztott a sziklából
és ahol Amálék az Egyiptomból kivonuló izrae
litákat megtámadta. Vádi Firanban, a Szinájhegy gyöngyében még- most is mutogatják a
csodaforrást.
Reflektál (lat.) a. m. visszahajt, visszavet,
visszaver (fénysugárt v. hanghullámot); vissza
sugárzik, visszapattan; utána gondol, megfon
tol ; valamire reflektál, valamire tekintettel, vo
natkozással van, valamit figyelembe, szemügyre
vesz.
8
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Reflektor (lat.) v. tükörteleszkóp, 1. Asztro
fizikai műszerek.
Reflex (lat.), a szervezetnek az idegrendszer
által közvetített, az akarattól független reak
ciója valamely őt éró ingerre. Tipikus, mindenki
által ismert reflexek pl. a tüsszentés, köhögés,
nyelés, pislogás; a kar, láb elrántása csiklandozásra stb., ezeket az akarattal bizonyos fokig
befolyásolhatjuk, de teljesen el nem nyomhat
juk, sőt tudatosan ép úgy bekövetkezhetnek, mint
öntudatlan állapotban (pl. alvás közben).
A R.-ek az idegrendszer közvetítésével játszód
nak le. A R.-et kiváltó behatás valamely érzőideg
végkészülékét (pl. a tapintó pontokat) hozza izga
lomba, az izgalmat az érző (centripetális) ideg
rost az idegrendszer központjába vezeti, ahol az
izgalom több-kevesebb idegsejt (dúcsejt) közvetí
tésével a megfelelő mozgató (vagy általában
centrifugális) idegrostra tevődik át s ez hozza
létre a megfelelő perifériás szervben a reflexműködést (pl. izomösszehúzódásokat). A R.-ek
létrejöttéhez tehát a következő öt elem szüksé
ges : a felvevő készülék (receptor),—a centripetá
lis idegrost,—a dúcsej tek (R.-középpon t, R.-centrum), — a centrifugális idegrost — perifériás
szerv. Ezek együtt alkotják a R.-pályát, v. R.-ívet,
melynek folytonossága ha bárhol megszakad, v.
ha bármely tagja kiesik, a R. megszűnik, többé
ki nem váltható. A szervezetnek azt a képessé
gét, hogy az őt érő ingerekre _R.-szel reagál, R.ingerlékenységnek nevezzük. A R.-ek a szerve
zet életében igen nagy szerepet játszanak; normá
lis körülmények között bizonyos biológiai célsze
rűségük van, illetőleg ezen célszerűség érdekében
fejlődtek ki. A fent említett R.-ek pl. védőjellegüek
(védő R.); vannak továbbá R.-ek, melyek a szerve
zet vegetatív életét szolgálják és részben rendkí
vül bonyolódottak. A R.-működés egyébként nem
csak mozgásban nyilvánulhat meg, hanem vála
dékok elválasztásában stb., sőt bizonyos működé
sek elmaradásában is, ez a R.-qátlás (shock).
Vannak R.-ek, melyek az akarat által annyira
befolyásolhatók, hogy reflexmivoltuk rendesen
fel sem ösmerhető. Ilyen pl. a vizelet, a bélsár
kiürítése, amely lényegében véve szintén reflektórikus, de az agyvelőkéreg (az akaratlagos mű
ködések székhelyének) befolyására sokáig meg
gátolható. Általában a nagyagyvelő kéregállo
mánya gátolja a reflexeket, sőt szabálykópen
állítható fel, hogy a magasabbrendű idegközép
pontok az alájuk rendelt középpontokban lefolyó
R.-működéseket akadályozzák. Állatkísérletek
ben épen ezért, mivel a R.-működéseket rend
kívül nehéz az akaratlagos mozgásoktól is meg
különböztetni, a R.-et úgy tanulmányozzák, hogy
az agyvelőkéreg működését altatással vagy ki
irtással kikapcsolják.
Az ideggyógyászatban talán legfontosabb diag
nosztikai módszer a R.-ek vizsgálata. Mivel a R.pályák lefutása, valamint a R.-centrumok ana
tómiai helyzete és az idegrendszerrel való össze
függése ösmert, az egyes R.-ek kimaradásából,
lefolyásából, esetleg megváltozásából mélyre
ható és nagyjelentőségű következtetéseket lehet
vonni az idegbetegségek vagy sérülések lénye
gére és anatómiai helyére nézve.
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A R.-ek beosztása többféleképen történhetik,
tudományos szempontból a R.-centrumok helye,
a R.-pályák lefutása szokott irányadó lenni. KUT
nikai szempontból előnyösebb a R.-eket kiváltási
helyök szerint osztályozni, így megkülönböztet
nek ín-, bőr-, nválkahártya-, érzékszervi-, zsigeri
stb. R.-et.
Reflexbénulás. Reflex utján létrejövő bénulás.
Pl. vesekőrohamban megállhat a belek mozgása.
Reflexgörcsök, 1. Görcs.
R e f l e x i ó (lat.), 1. a. m. meggondolás, főleg a
saját magára vonatkozó, a szubjektív, a gondol
kodásról való gondolkodás.
2. R. (lat.) a. m. visszaverődés, pl. a hang,
fény visszaverődése.
Reflexiós goniométer, 1. Goniométer.
Reflexiós prizma, egyenszárú háromoldalú
üvegprizma, melynek átfogó felületén a befo
gókra merőlegesen
ráeső sugarak telje^
sen visszaveretnek (1.
az ábrát); ily üveg
felület a legjobban
tükröző felület s azért
optikai műszereknél tükrök helyett
alkalmazzák, így a sextánsoknál,
prizmaköröknél, az univerzál-mü-7
szereknél, mint zenitprizmát stb.
L. Visszaverődés.
Reflexiós szög, a tükörtől vissza
vert sugár és a beesési pontban a
tükörre emelt merőleges közötti
szög. Ez a tükrözés törvénye szer
rint egyenlő a beesési szöggel, ame
lyet a beeső sugár alkot a merő
legessel.
Reflexív (lat.), a nyelvtanban a. m. vissza
ható ; 1. Ige, Igeképzés, Névmás.
Reflexjelenségek, reflexmozgás, reflexműkö
dés, 1. Reflex.
Kefuli (ol.), egyes szélrohamok, bóra (1. o.) al
kalmával.
Reform (lat), a réginek átalakítása valamely
új eszme, elv aktív keresztülvitelével. Ami ma
gától alakul át, vagy amin változtatnak, de nem
valamely új gondolat értelmében, az fejlődós v.
elzüllés, reakció vagy önkénykedés. Ha egy már
életbeléptetett elv további következményeit is
megvalósítják, az fejlesztés. Főleg az állami és
politikai élet terén használatos kifejezés; itt ellen
téte a forradalomnak, mely az új elvet erőszakkal,
a törvényes formák mellőzésével iparkodik meg
valósítani. De beszélünk tudományos, társadalmi
R.-ról, a ruházat, eszközök R.-járói stb.
Reform, 1. radikális politikai lap, megjelent
Nádaskay Lajos és Zerffy Gusztáv szerkesztésé
ben 1848 áprilistól—augusztusig, előbb hetenként
kétszer, majd naponként. — 2. R., politikai
napilap, szerkesztette Rákosi Jenő, főmunkatársa
volt Kaas Ivor báró. Megindult 1869 dec. 14., az
első félévben hetenként kétszer, júl. 1-től na
ponként. Megszűnt 1875 jún. 16. és a Pesti Naplóba
olvadt.
Reformáció (lat.), szószerint újraalakítást, ja
vítást, az egyházi élet körében pedig a XVI.
század ama nagy mozgalmát jelenti, melynek
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eredménye az evangélikus és reformíitus egyhá
zak s általában a protestantizmus (1. o.) létrejötte
volt. Egyike ez azon világtörténelmi események
nek, melyeknek hatása az újabbkori műveltség
minden ágában kisebb-nagyobb mértékben felis
merhető, s melyek nemcsak az egyházi, de a poli
tikai élet körében is jelentékeny változásokat
idéztek elő. A XVI. sz.-beli R. ama magában
véve jelentéktelen eseménnyel kezdődik, hogy
Luther Márton (1. o.) a búesúhirdetés körül elköve
tett visszaélések ellen a wittenbergi vártemp
lom ajtajára (1517 okt. 31.) kiragasztott 95 tétel
ben kikelt és az ellentételekbe foglalt hittani
igazságoknak bárkivel szemben megvédelmezéeére késznek nyilatkozott. E tételek hire rövid
idő alatt egész Németországot befutotta. A kor
egyik legkiválóbb tudósa, Melanchton (1. o.) által
támogatva, Bölcs Frigyes szász választófeje
delem által védelmezve, egyre több-több befolyá
sos hivet nyert a E. ügyének, megnyerte különö
sen anemesség nagy részét s ennek élén Sickingen
grófot, Schaumburgot és Huttent (1. o.).
A császár, Miksa, még ha akarta volna is,
alig fojthatta volna el e mozgalmat. Néhol
már ekkor erőszakos eszközökkel akarták útját
állani a E.-nak, pl. Németalföldön a lutheri tanok
vallásáért két szerzetest megégettek (1523); Bécs
ben, Münchenben, Kölnben s másutt egyeseket
máglyára vetettek vagy lefejeztek; de az ily
üldözések inkább élesztették, semhogy lohasztot
ták volna a R. tüzét. A délnémet városok azonban
az úrvacsorai tanban és az istenitisztelet berende
zésében inkább a német-svájci R.-hoz hajoltak,
melynek megindítója és fő vezetője Zwingli Ulrik
(1. o.) zürichi lelkész volt. A svájci R. terjedé
séhez hozzájárult az 1528-ban Bernben tartott
vallási vita is, melynek következtében, csekély
kivétellel, az egész berni kanton a R.-hoz csatla
kozott. — A R. harmadik ága a Kálvin vezetése
alatt kifejlett francia svájci v. genfi R., melybe
a XVI. sz. közepén a Zwingli-féle R. is beleolvadt,
amelynek hivei a szorosabb értelemben u. n. re
formátus egyházat alkotják. L. Kálvin, Refor
mátus egyház, Hugenották, Hutten Ulrik.
A R. előtt Magyarországon is meg volt az út
egyengetve. Sokat tettek a R. szellemének élesztésére a XVI. sz. előtt keletkezett előreformátori
felekezetek, főleg Wald Péternek s Húsznak kö
vetői, kik nagy számmal voltak hazánkban, külö
nösen a Szepességen s a bányavárosokban, hol már
a XV. sz.-ban huszita gyülekezetek keletkeztek.
A budai főiskola több tanára német származású
volt s a külföldön előfordult eseményekről gyor
san értesült. Buda és a német birodalom között
élénk volt a közlekedés. így eshetett meg, hogy
a mohácsi vész előtt már a R. hazánkban is isme
retessé lett.
Első hirdetői voltak nálunk: Grineus Simon
és Vinschemius Vitus budai tanárok, Kordatus
Konrád, Speratus Pál, akit, midőn Bécsből refor
mátort tanításáért elűztek (1522), a budai tanács
hivott meg lelkésznek s itt hirdette, bár csak rövid
ideig, az evangéliumot, és mások. A wittenbergi
egyetemről hazatért Czirák Márton, Lincius,
Gléba Boldizsár, Bógner, Serpilius és mások, kik
a Szepességen s az északi vármegyékben vetették
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meg a R. alapjait. Az erdélyi szászok között a
sziléziai származású György és Ambrus szerze
tesek, Veil Konrád és Surdaster János voltak a
R. első hirdetői. Hathatós pártfogó volt Branden
burgi György, II. Lajos gyámja, ki a reformátor!
tanok elterjedésére sokat tett, továbbá Thurzó
Elek kincstárnok, Hecht vagy Csukás János
nagyszebeni polgármester, Pemflinger Márk ki
rálybíró, kit II. Lajos kegy vesztéssel is fenyege
tett s Budára idézett a R. pártolása miatt.
A R. terjedésével szemben kezdetben erős el
lenállás jelentkezett. Az 1523-iki budai s az
1525-iki rákosi országgyűléseken a R. hivei ellen
szigorú törvényeket alkottak: kimondván előbb,
hogy «A luteránusok és pártfogóik, mint nyil
vános eretnekek s a boldogságos Szűz ellen
ségei, fejvesztéssel és jószágkobzással büntettes
senek') ; a rákosi országgyűlés IV. t.-cikke pe
dig igy hangzik : «Minden lutheránus az ország
ból kiirtassék és bárhol találtatnak, nemcsak az
egyházi, de a világi személyek által is bátran
elfogattassanak és megégettessenek*, ezenkivül
némely városokba, pl. Szebenbe, Sopronba királyi
biztosok küldettek ki a R. terjesztésének gátlá
sára.
A mohácsi vész után szabadabban terjedhetett
a R. Mohácsnál két érsek és öt püspök esvén el,
megtört az előbb hatalmas kat. főpapság ereje s
alig maradt, aki a fentebb említett két szigorú
törvényt Luther hívein végrehajtotta volna. A tö
rökök szertelen dúlása következtében az országos
kincstár jövedelmei tetemesen megapadván, az
1526. nov.-i országgyűlés mintegy kényszerítve
volt azon végzés hozatalára, hogy «az elesett főpa
pok hagyatékai s megürült székeik jövedelmei az
ország védelmére fordíttassanak)); mely végzésre
támaszkodva Szapolyai és Ferdinánd is a főpapi
jószágok nagy részét ideiglenesen egyes világi fő
urak birtokába bocsátották, akik benső meggyő
ződésükön kívül már csak azon okból is rajta
voltak a R. diadalra juttatásán, hogy azon birto
koknak véglegesen urai maradhassanak. A R. ter
jesztésében kiválóbb sikerrel fáradoztak: Kopácsi
István, előbb a sárospataki ferenci szerzetesek fő
nöke, Perényi Péter udvari papja, Siklósi Mi
hály különösen Sárospatakon honosította meg
a R.-t, Székely István, Eszéki vagy Sigegerius
Imre, Sztárai Mihály, Szegedi Kis István (1. o.),
Dévai Biró Mátyás (1. o.), Stöckel Lénárt, ki
előbb Luthernek és Melanchtonnak volt ked
ves tanítványa. Erdélyben a magyar ajkúak kö
zött a R. terjesztése körül főként Heltai Gáspár,
Kolozsvár tudós lelkésze buzgólkodott; a szászok
között pedig Honter János, aki kiérdemelte az
«Erdély reformátora» címet. A R. terjedését elő
mozdította az is, hogy a reformátorok a bibliának
egyes részeit, majd az egészet magyar nyelvre le
fordítva kinyomatták s a nagy közönség kezébe
adták. Erdősi vagy Silvester János az egész új
testamentumot lefordította és Nádasdy Tamás
költségén s ennek birtokán Új-Szigeten kiadta
1541.; Heltai Gáspár kolozsvári lelkész az egész
bibliát lefordította; Károli Gáspár gönczi lel
kész és esperes az egész bibliát az ú, n. apokrifus
könyvekkel együtt lefordította és Vizsolyban ki
adta 1596.
8*
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Önként érthetőleg a mohácsi vész utón is bécsi béke által szerzett jogaikat. L. Református
történtek a R. elnyomására intézkedések. Marti- egyház.
nuzzi nagyváradi püspök, Frangepán kalocsai ér
Reformáció ünnepe. A szászországi evangéli
sek, Erdélyben Statilius püspök sokféle módon kus fő egyháztanács 1667. elrendelte, hogy okt.
zaklatták a R. híveit; buzgó katolikus volt Já 31-ik napját, amelyen Luther a bűnbocsátó leve
nos király is, Ferdinánd is, csakhogy sem János lek árulásánál tapasztalt visszaélések ellen írt
nak, sem Ferdinándnak nem az volt a fő gondja, 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára
hogy a katolikus egyházat minden áron megvé kifüggesztette, amely napot tehát a vallásjavítás
delmezzék, hanem hogy saját trónjukat egy kezdőpontjának lehet tekinteni, megünnepeljék.
más ellen biztosítsák, vagyis hogy az ország Ez időtől fogva lassanként más evangélikus tar
főurai, nemesei s polgárai közül minél többe tományegyházakban és hazánkban is szokásba
ket saját pártjukra vonhassanak. A XVI. szá jött e napuak, vagy a reá következő vasárnapnak
zad utolsó pár évtizedében a legfőbb országos megünneplése. A református vagy kálvinista egy
tisztségeket: a nádori, országbírói, horvát, te- házakban régebben ismeretlen volt ez az ünnep,
mesi, erdélyi báni, tárnoki, főlovászmesteri, ko a múlt században kezdték több helyütt megülni s
ronaőri, pohárnoki, legtöbb főispáni méltóságokat a hatvanas évek óta hazánkban is megülik.
Reformál (lat.) a. m. átalakít.
protestáns főurak viselték. Sőt még a katolikus
főpapok közül is többen csatlakoztak a R.-hoz.
Reformált presbiteriánusok, 1. Cargüliták.
Jelesen Podmaniczky és utóda nyitrai püspökök;
R e f o r m a n d i j n s (lat.), 1. Egyházpolitika
Kecheti Márton, Horváth János, Bebek Imre sze és Jus.
Reformatio in capiteetmembris(lat),
pesi prépostok s részben Dudics Endre pécsi püs
pök is, ki megnősült s Boroszlóban mint magánzó vagyis ('reformáció a főben és tagokban», azaz
végezte be életét. Kezdetben hazánkban is Luther megjavítása az egyháznak és a pápai udvarnak.
tanai hódítottak, de jó korán ismertekké lettek Ez volt a XV. sz.-ban az egyházi reform hívei
Zwingli nézetei is; a XVI. sz. közepe felé pedig nek jelszava.
nagy hódítást tett a Kálvin-féle R. A Királyhágón
R e f o r m a t i o in p c j u s (sál. appellantis),
túl a székelyek és más magyar ajkú protestán a megtámadott ítéletnek a megtámadó hátrá
sok a helvét R.-hoz csatlakoztak. A felső tisza nyára megváltoztatása; a peres eljárásokban ál
vidéki protestánsok a tarczali zsinaton (1562) nyil talában nincs helye.
vánítják Kálvinhoz való hajlásúkat. Erdélyben a
Reformátor (lat.) a. m. átalakító, javító, kü
tordai (1563) és nagyenyedi (1564) zsinatokon vál lönösen az egyházban. L. Reformáció.
nak két külön felekezetre a szászok és magyarok,
Reformátorok társasága, 1. Martinovics.
R e l o r u i a t o r j ' (R. schools, ang.), egy neme a
a tiszántúli 17 egy házmegye a debreczeni zsinaton
(1567), a tolna és baranyavidékiek aherczegszől- javítóintézeteknek Angliában; egy másik neme
lősi zsinaton (1576) fogadták be a helvét hitval az industrial schools. Amazok a bűntettes, az
lást ; a dunántúli felsőbb vármegyék protestánsai utóbbiak a züllésnek indult fiatalkorúak befoga
dására szolgálnak.
a csepregi hitvita (1591) után váltak kétfelé.
A XVII. sz. kezdetén, mint Európa egyéb or
Reformátusdombegyház, 1. Magyardomb
szágaiban, úgy hazánkban is erélyesebben lép egyház.
fel az ellen-R. Az üldözések és az ország alkotmá
Református egyház, a Zwingli és Kálvin ta
nya ellen elkövetett sérelmek a Bocskai-féle fel nait követök egynázi szervezete Svájcon kívül
kelést idézték elő (1. Bocskai), ez a felkelés pedig a leginkább Németalföldön, továbbá Németország
bécsi békekötést és az 1608-iki országgyűlés val egyes részeiben, Nagybritanniában, Franciaor
lásügyi törvénycikkeit, melyek által a protestán szágban, Észak-Amerikában. Hazánkban azoknak
soknak az egész magyar királyságban szabad összessége, kikúgyahitcikkekre, mintáz egyházi
vallásgyakorlat biztosíttatott. Rudolf utóda, Má szertartásokra és kormányzatra nézve a svájci
tyás, óvakodott a protestánsokat jogaikban sér reformátorok s főként Kálvin szellemében refor
teni ; de Pázmány s az általa áttéritett földesurak mált kereszténység hívei s kiknek hitszabályozó
főként a templomok elfoglalásával zaklatták a irata egészen az 1880-ik évben tartott debreczeni
R. híveit, mígnem a Bethlen Gábor diadalkísérte zsinatig a második helvét hitvallás volt és aki
felkelése s a nikolsburgi béke (1621) biztosította ket a most mondott időig hivatalosan helvéciai
a templomoknak, az I. Rákóczi György felke vallástételt követőknek, a közéletben kálvinislését befejező linzi béke (1645) pedig a tornyok, táknakneweznek. A debreczeni zsinat hivatalosan:
harangok és temetőknek szabad használatát. I. Li evangélium szerint reformált egyház nevet adta
pót alatt folytonos üldözésnek voltak a protes a R.-nak, melyet ma röviden így használnak:
tánsok kitéve; papjaikat elűzték, egy részüket református egyház (1. Evangélikus egyház). A
Királyhágón innen levő R. a Károly-féle ren
gályákra hurcolták; templomaik, iskoláik, birto delet
óta négy egyházkerületre volt fel
kaik elfoglaltattak. Közben a Thököly Imre-féle osztva,(1734)
ú. m. dunamelléki, dunántúli, tiszánin
felkelés és az 1681-iki soproni országgyűlés szer neni és tiszántúli kerületekre. Az erdélyi R.-ak
zett számukra kis időre kedvezőbb helyzetet; egy kerületet alkottak, mely 1880-ig semmi szer
U. Rákóczi Ferenc felkelése idején is mentek ves összeköttetésben sem állott a magyarországi
voltak a zaklatásoktól, de III. Károly és Mária kerületekkel.szervezete sok tekintetben elütő volt,
Terézia uralkodása alatt ismét sok méltatlanság de az ú. n. erdélyi specialitások dacára is a debre
ban részesültek; mígnem II. József türelmi ren czeni zsinat óta egy testületet alkottak. A zsinat
delete (1781), még inkább az 1790-91-iki ország presbiteri kormányalakot fogadta el már kezdetgyűlés XXVI. t.-cikke biztosította jó részben a
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ben a hazai R., melyet a debreezeni s utána még két toznak az 1889. keletkezett angol New School
budapesti zsinat részletesebben megállapított. Az (Abbotsliolme) mintájára, bár egyéniesen léte
egyes egyházakat közvetlenül a gyülekezeti ta sült francia és belga »új iskolák", a német Landgok választása útján létesülő egyháztanács vagy erziehungsheimok, a hasonló svájci intézmények
presbitérium kormányozza a lelkész, népesebb (v. ö. a Népművelés évfolyamait 1906 óta ; Wev. műveltebb gyülekezetekben a lelkész és világi szely Ö., A modern pedagógia útjain: Uj reform
gondnok elnöklete alatt; több egyház egy egy iskolák). 1915-ben nyilt meg Budapesten az «Új
házmegyét alkot, melynek elnökei: a gyüleke Iskolán a Magyar Gyermektanulmányi Társaság
zetek presbitériumainak szavazatával választott szellemi támogatásával. Mindezeket egyúttal kí
esperes és egyházmegyei gondnok; több egy sérleteknek kell tekinteni. Ily értelemben tö
házmegye alkot egy kerületet, melynek élén rekszik R.-k előmozdítására a német Bund für
a választott szuperintendens v. püspök és főgond- Schulreform (Hamburg); célja az iskola meg
nok áll; a kerületek legfőbb kormányzó testülete újításának tudományos előkészítése nagygyűlé
a kerületek elnökeiből és a kerületi gyűlések seken való megvitatás és kiadványok útján.
által a népesség arányában választott képviselők Folyóirata: Der Sáemann (Leipzig, Teubner). A
ből álló s évenkint egyszer, kivételesen kétszer, világháború hatása alatt ez a szövetség kiszéle
leginkább Budapesten, a hivatalára legidősebb sítette munkássága terét és Deutscher Bund für
püspök és főgondnok kettős elnöklete alatt tanács Brziehung u. Umerricht címet vett fel.
kozó egyetemes konvent. A törvényhozás joga a
Reformkatolicizmus, gyűjtőneve azoknak a
rendesen 10 évenként hirdetett zsinatot illeti.
törekvéseknek, amelyek az alapvető keresztény
Reformátuskovácsháza, nagyk. Csanád vm. hitigazságok rovására újításokat akarnak be
mezőkovácsházi j.-ban, (1920) 1445 magyar lak. hozni a kat. egyházba. L. Amerikanizmus és
Reform-bankettek (banqiiets reformistes), a Modernizmus.
francia ellenzéktől az általános választójog ér
Reformszinpad, a színpad új formája, mely
dekében Parisban ós a vidéken tartott politikai azonban némileg a régi színpad visszaállítása.
lakomák. A konzervatív Guizot-kormány ellen Az orehestrum be van födve s elmaradnak a szín
séges állást foglalt el a E.-kel szemben s eltil falak s helyüket stilizált tárgyak: függönyök,
totta egy ilyennek 1848 febr. 22-én való meg lépcsők, ornamentális növények stb. foglalják el.
tartását. Paris népe erre febr. 23-án felkelésben A R. elméletét megírták Fuchn Georg (Die Schautört ki, összeütközött a katonasággal, Guizotnak bühne der Zukunf t, Berlin 1905) és Manop Paul
le kellett mondania, febr. 24. kikiáltották a köz (Weshalb brauchen wlr die Reformbühne, Mün
társaságot s véget ért Lajos Fülöp királysága.
chen 1907); gyakorlatilag az 1908-iki müncheni
Reform b i l i , Angliában minden bili (1. o.), kiállítás mutatta be.
mely valamely reformot céloz. Különösen Így
Reform-zsidóság, általánosan ezzel a névvel
nevezik az 1860., 1867. éa 1885. évi, a parlamenti illetik a liberálisabb zsidó irányt, mely a francia
reformra vonatkozó törvényjavaslatokat.
1789-iki forradalom után, de különösen a zsidók
Reform-díjszabás, 1. Díjszabás.
emancipációja után egyes községekben uralko
Reformiskola, az általános rendszertől többé- dóvá lett és amely bizonyos reformokat létesített
kevésbbé eltérő szervezetű iskola. A középokta a zsinagógai kultuszban. A R. legszélsőbb iránya
tás terén rendszerint a klasszikus gimnázium és a legelőször Berlinben alakult Reformközség,
a reáliskola valamilyen megegyeztetését, egy mely a talmudot és a messiási hitet és az étke
intézetbe való összefoglalását nevezik így. Né zési törvényeket elvetette és a szombatot vasár
metországban az 1878 óta meglevő altonai s az napra tette át. Ennek az iránynak, melyet csak
1892 óta szaporodó frairkfurti rendszerű (1. o.) egynéhány amerikai zsidóközség követ, a meg
középiskolákra használják a R. nevét. Létesíté alapítója Stern és Holdheim (1. o.) voltak. V. ö.
süknek alapgondolata nem mindig ugyanaz; né Die jüdische Reformgemeinde zu Berlin (1902).
melyek a latin nyelvet akarják így szűkebb térre
R e f o s c o (olasz), pezsgő, többé-kevésbbé édeszorítani, mások pedig a latin tanításában re ses izü bor, melyet főleg Olaszországban készülő
meinek több eredményt attól, ha nem kezdik a édes borokból állítanak elő oly módon, hogy mi
középiskola legalsó osztályában. V. ö. Zeitschrift dőn a borok látszólag az erjedést befejezték, pa
für die Reform der höheren Schulen (1899 óta). lackokba töltik és bedugaszolják. A palackokban
Középfokú R. más országokban is van; ilyen pl. bár lassan, de folyton folyik az erjedés s mint
a hágai Nederlandsch Lyceum (1909) s a magyar hogy a szénsav a palackból el nem szállhat, a
polgáriskolának Orosházán és Békéscsabán meg bornak pezsgését okozza.
alkotott 7 osztályú, mezőgazdasági irányú alakja.
R e f r a c t i o (lat.) a. m. fénytörés (1. o.).
Az elemi oktatás körében R.-nak tekintendők
R e f r a i n (franc, ejtsd: röfreH), a daloknak, ver
mindazok az intézetek, melyek akár a növendé seknek szabályos közökben ismétlődő sorai vagy
keknek szellemi fejlettség szerint való csoporto szavai, pl. Petőfi Nemzeti dalában minden versszak
sításával (mannheimi rendszer), akár egészség végén : A magyarok istenére esküszünk stb. Leg
ügyi szempontok fokozott érvényesítésével (kerti inkább a strófák végén szerepel, de előfordul a
iskola, erdei iskola) vagy az oktatás módszerének strófák kezdetén, közepén is. Hathatósan támo
gyökeres átalakításával (dolgoztató v. munka gatja az alaphangulat, alapeszme érvényesülé
iskola) az eddigi iskolafajoktól különbözőt igye sét. A népdalokban sokszor mint játszi szóalak,
keznek megvalósítani s alapelvük még nincs felkiáltás, kurjantás jelentkezik; ez az ú. n. réja.
általánosan elismerve, vagy egyéb okokból nem A R. sokszor strófáról-strófára változik, pl. Vö
váltak még az iskolaszervezet tagjaivá. Ide tar rösmarty himnuszának szakaszkezdő R.-je: Isten

Refrakciós anomáliák

—

118

segíts, királyok istene; Isten segíts, népeknek
istene stb. A R. eredetileg olyan sor volt, melyet
az előénekes strófája után a kar énekelt. Ismerte
a klasszikus költészet is, sokat szerepelt a görög
lírában, a rómaiban is (versus intercalares). Az
új népek népies lírája is kedvelte. A müköltésben Goethe néhány R.-es költeménye után főleg
a XIX. sz.-ban jött ismét divatba. Nálunk na
gyobb mértékben Petőfi kezdte alkalmazni.
Refrakciós anomáliák, a szem rendes fény
törésétől (emmetropia) eltérő fénytörések, ú. m.
túllátóság, közellátóság, asztigmatizmus.
Refraktométer, Abbé Brnsttől eredő készülék
a törésmutatók pontos meghatározására. Alkal
mazása a fény teljes visszaverődésén alapszik.
Leginkább folyadékok törésmutatójának meg
határozására használják s mivel segélyével sok
anyag tisztaságát vagy hamisítását lehet ki
mutatni, használata nagyon elterjedt. Az Abbeféle R.-t Pulfrich javította, aki különben maga is
szerkesztett többféle R.-t. V. ö. Ohwolson, Lehrbuch der Physik (2 köt., Braunschweig 1904).
Refraktor, 1. Asztronómiai műszerek, Asztro
fizikai műszerek és Távcső.
R e f r i g e r a n t i a (lat.), 1. Hüsitö szerek.
R e f r i g e r a t i o (lat.), a. m. meghűlés (1. o.).
Refrigerátor, 1. Hűtőgépek.
R é f u g i é s (franc, ejtsd: refuzsié), azok a francia
református menekültek, kik a nantesi ediktumnak 1685 okt. 17. történt visszavonása s az ezt
megelőző és követő rendszabályok következtében
kénytelenek voltak Franciaországból kivándo
rolni. 1662—1752. legkevesebb 300,000 ilyen me
nekült hagyta el Franciaországot, kik Németországban,Hollandiában,Svájcban,Angolországban,
Dániában, Oroszországban és Észak-Amerikában
találván szíves fogadtatásra, sokat tettek ezen
országokban és államokban főként az ipar eme
lésére. (L. Hugenották.) V. ö. We ss M. Ch.,
Histoire des réfugiés protestants de Francé (Pa
ris 1853); Köhler, Die Réfugiés (Gotha 1867);
Schickler, Les églises du réfuge en Angleterre
(Paris 1892, 3 köt.).
R e f u g i u m (lat.) a.m. menedék, menedékhely,
oltalom, segély.
R e l u s (franc, ejtsd: rűf ü), a. m. visszautasítás,
megtagadás. — Mint sportkifejezést akkor al
kalmazzák, ha gát-, vagy akadályversenyben a
ló nem akarja a gátat v. az akadá'yt átugorni.
R e f u s i o (lat.) a. m. megtérítés; R. expensarum, megtérítése a költségeknek.
R e f u t a t i o (lat.) a. m. megcáfolás, 1. Cáfolás.
R e g . , Rgl. v. Regei, lat. növénynevek után
Regei E. (1. o.) nevének rövidítése.
R e g a l (német), fiókos polc áruk, könyvek szá
mára ; zenei értelemben 1. Búgómü és Orgona.
Re g a l a n t u o m o (olasz), 1. Galantwmo.
Regalbarna, barna festék, vasvitriolból és
nátronlúgból előállított vashidroxid.
Regalbuto, város Catania szicíliai tartomány
ban, (i9ii) 12,946 lak., kén- és gipszbányászat.
Regaldi, Giuseppe, olasz költő, szül. Varallóban 1809 nov. 8., megh. Bolognában 1883 febr.
14. A bolognai egyetem történelemtanára volt.
Müvei: La guerra (Torino, 1832); Canti lirici
Voghera, 1834); Poesie estemporanee e pensate
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(u. o. 1839); Canti (Napoli 1840); Canti nazionali
(u. o. 1841); La Bibbia (Zante 1852); Canti e
prose (Torino 1861); L'Acqua, tanköltemény-féle
(u. o. 1878); La Dóra, keleti utazásának leírása
(u. o. 1867) ós Storia e letteratura (Livorno 1879).
V. ö. Orlando, G. R. (Firenze 1880).
Regálé, 1. Regáliák.
R e g a l e c u s (állat), 1. Kaszahal-félék.
Regáliák (lat. jura regália) a. m. királyi ha
szonvételek. Az e címen ismert jövedelmek ma;
már inkább csak történelmi jelentőséggel bír
nak. A magyar jogban kétfélék, ú. m. nagyobb
és kisebb R. A nagyobb R. (tulajdonképeni jura
regalia) a korona jövedelmeihez tartoznak s köz
szükségletek fedezésére szolgálnak. Elidegeníté
süket vagy elzálogosításukat több országos tör
vény tiltja. Ilyenek jelesül: a harmincad (trigesimae) nevezete alatt ismeretes be- és kiviteli
vám; a só. A kisebb R. (regalia minora) ellenben
a nemesi jószágok tulajdonával összekötött ha
szonvételek, amelyek közt az ú. n. földesúri ha
szonvételek (benillcia dominalia) a nemesi jószág
tulajdonosát mint rendes jövedelmi forrás ille
tik, mig az ú. n. kiváltságos haszonvételek (beneflcia privilegialia) megszerzéséhez és gyakorlásá: hoz különös királyi privilégium volt szükséges.
A nemesi udvartelkekkel (kúriákkal) a R. nem
jártak, azoknak néhányát azonban az udvartel
kesek (kurialisták, vagyis azok, akiknek egy ne
mesi kúrián kívül nincs birtokuk) királyi privi
légium által szerezhették, épp úgy mint a szab.
kir. városok, szabad kerületek, Erdélyben a szász
nemzet s néhány kiváltságos hely. A kisebb R. a
következők: a) az italmérési és korcsmáltatási
jog (1. o.), amelyet az 1888. XXXV. t.-c. állami
egyedárúsággá tett; b) a húsmérési jog (1. o.),
amely mészárszék tartásában s a szokott húsnak
kisebb és törvényes mérték szerint szabott áron
:
való árusításában állott; c) a malomtartási jog
(1. Malomjog); d) a vám- és révjog (jus telonii et
;nauti); e) a vásár jog (jus nundinarum); f) az
egyházi tized haszonbérlési joga. Némelyek a volt
földesurak több más jövedelmeit is a kisebb R.
közé számították, pl. a boltnyitást, a vadászatot,
madarászatot és halászatot, mig mások ezeket
a nemesi jószág egyszerű tartozékának tekintik.
A R., sorába tartoznak még a pénzverés (1. o.
és Érmeügy) és a posta és távírda- Ezek az
ú. n. közgazdasági R., mert ezeknek az állam
kezében való megtartását nem jövedelemszerzés,
hanem fontos közgazdasági érdekek teszik szük
ségessé.
R e g a l i s (lat.) a. m. királyi; továbbá pompás,
fényes. — Regálisok (litterae regales), 1. Meghívó
királyi levelek.
Regatta (olasz), eredetileg bizonyos ünnepna
pokon megtartott gondola-versenyevezés Velen
cében, a város csatornáiban. Jelenleg minden
versenyt, mely a vízen történik, R.-nak nevez
nek. Az evezős R. több versenyszámra (races,
matches) oszlik, az egyes versenyekben a csó
nakok minősége és a bennük ülő evezősök
száma egyenlő. A vitorlás R.-k ellenben oly
versenyek, melyeknél a csónakok nagyság és árbocozat tekintetében osztályoztatnak ugyan, de
építésük minőségét tekintve szabad választást
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engednők. A legtöbb és legnevezetesebb R.-kat
Nagybritanniában tartják, ahol a versenydljak
összege évenkint 20,000 sterling fontra is rúg.
Nálunk vitorlás versenyeket a Balatonon tarta
nak, az evezős versenyeket a magyarországi eve
zős-szövetség rendezi. Újabban különösen Fran
ciaországban és Nagybritanniában mindinkább
föllendül a mótorcsónak-R. is. Az északi álla
mokban pedig ajég-yacht-R. már régóta divatos.
Rege a. m. monda (1. o.). Kazinczy a novellára
kezdte alkalmazni, de nem igen talált követőkre.
Később á R. néven a mondához hasonló, de tel
jesen költött tárgyú elbeszéléseket akartak meg
különböztetni, de a R. a nyelvújítás előtt mindig
a mondát jelentette. L. Beöthy, Szépprózai elb. II.
Regécz, kisk. Abauj-Torna vm. gönczi j.-ban,
(1920) 329 magyar lak. Határában magas hegy
csúcsán állnak Regécz vár romjai. A várat
1411. Zsigmond király Brankovies György szerb
deszpotának adta; Mátyás király a Zápolyanemzetségnek adományozta, I. Ferdinánd pedig
Szeredy Gáspárnak, kiről vejére, Alaghy Jánosra,
később a hozzátartozó birtokokkal együtt a Rákócziak kezére ment át. II. Rákóczi Ferenctől
elkobozták s a királyi kincstáré lett. II. Ferenc
a herceg Bretzenheim-családnak adományozta,
melytől ez előnevét vette.
Regécziháromhuta, község, 1. Háromhuta.
Regéczi Nagy Imre, üziológus, szül. Miskolczon 1853., megh. Budapesten 1891. Orvosi tanul
mányait a budapesti egyetemen végezte, hol
1879. az élettani tanszék első segédje, majd egye
temi magántanár, 1884 rendk. tanár lett. 1891.
az állatorvosi főiskola élettani tanszékére ne
vezték ki. Búvárkodásának tárgyai leginkább
az élettani fizika körében mozogtak s ezekről
irt nagyszámú értekezései az Orvosi Hetilapban,
a M. Tud. Akadémia kiadványaiban és Pflueger
Archivjában jelentek meg.
Regedal névvel magyarosították az 50-es és
60-as években a balladát és a románcot (1. o.).
Regekép, így nevez némely költészettani el
mélet oly kisebb elbeszélő költeményt, mely úgy
állítja elénk az eseményt, mint valamely jelene
tet, s annak főleg hangulatát akarja éreztetni
(Both bajnok özvegye, Aranytól). A R.-nél jobb
kifejezés a Gregusstól alkalmazott balladás kép.
Regei, 1. Eduárd August, német, majd orosz
országi kertész és botanikus, szül. Gothában
1816 aug. 13., megh. Szent-Pétervárott 1892
ápr. 27. 1842-ben a zürichi botanikus kert ve
zetője lett, s mint ilyen 0. Heer-rel együtt ki
adta a Schwéizerische Zeitschrift fttr Land u.
Gartenbau folyóiratot 1843—1851-ig. A Gartenflora folyóiratot 1852-1885-ig szerkesztette. 1855
óta a szent-pétervári botanikuskert igazgatója
volt. Főképen florisztikával és növénytenyész
téssel foglalkozott. Főbb művei: Monographia
Betulacearum (Moszkva 1861); Plantae Raddeanaé (u. o. 1861—62); Enum. Plánt. cis. et
transiliensium (u. o. 1870—82); Descript. plánt,
nov. in. reg. turcestanicis collectarum (u. o.
1873—82); Alliorum adhuc coguitorum mono
graphia iu. o. 1875): Tentamen rosarum monographiae (u. o. 1877). Több orosz kertészeti mű
vet és folyóiratot is adott ki.
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2. R., Fritz, német földrajztudós, szül. Tennebergben (Waltershansen) 1853 jan. 17., megh.
Würzburgban 1915 dec. 2.1893-ban a jenai, 1899.
a -würzburgi egyetemen a földrajz tanára lett.
1896—97. Colombiában tett kutató utat. Főbb
művei: Thüringen (Jena 1892—96,3rész); Kolumbien (Berlin 1899); Die Nordpolarforschung (Ber
lin 1905); Die Südpolarforschung (1906); Der
Panamakanal (1908); Die deutsche Forschung in
Türkisch-Vorderasien (1916).
3. R., Joliann Albert, német Ázsia-kutató,
szül. Zürichben 1845 dec. 12., megh. Odesszá
ban 1908 júl 6. 1876-85-ig Kuldzsában (K.-Turkesztán) orvos volt, beutazta Karatau, Ili, Ferghana, Amu Darja és Merso vidékét. Főleg bota
nikával foglalkozott. Főműve: Reisebriefe ans
Turkistan (Moszkva 1876).
K c g e l a t i o (lat.), az a folyamat, mikor jég
darabok, melyeknek olvadó felületei érintkeznek,
összefagynak, 1. Jég.
Regelaberger, Ferdinánd, német jogtudós,
szül. Gunzenhausenben 1831 szept. 10., megh.
Göttingenben 1911 márc. 2. 1862-ben az erlangeni, majd a zürichi, utóbb a giesseni, a würz
burgi, a boroszlói, a göttingeni egyetem rendes
tanára. Főművei: Zur Lehre vom Altersvorzug
der Pfandrechte (Erlangen 1859); Zivilrechtliche
Brörterungen (Weimar 1868); Bayrisches Hypothekenrecht (Leipzig 1874—77, 2 köt., 2. kiad.
1895); Pandekten (u. o. 1893). A Ihering-féle Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
szerkesztőtársa volt.
Regen, a Duna 165 km. hosszú baloldali mel
lékfolyója Bajorország területén, Regensburgnál
torkollik, vízterülete 2980 km3.
Régence-stilus (ejtsd: rézsaSsz—), Franciaország
ban szokásos megjelölése a francia művészet
azon irányának, amely XV. Lajos kiskorúsága,
Orléansi Fülöp herceg régenssége alatt (1715—
23) uralkodott és a rokokó művészet kezdetét
jelenti.
Regeneráció (lat.), 1. a. m. újranemzés, újraszületés, átalakulás; újraképződés, újonnan alaku
lás ; regenerátor, újjáalkotó, újjáteremtő, átvál
toztató, megújító.
2. R. (visszaszerzés), az élő szervezeteknek
az a tulajdonsága, hogy az élet folyama alatt
elhasznált, megsérült vagy elveszett részeiket
pótolni tudják. A pótlás mindig gyorsított ütemű
rendes növekedéssel történik. Többféle módját
szokás megkülönböztetni: 1. Rendes vagy
physiologiai R. (repetdio), mely az élet ren
des menetében elhasznált és tönkrement részek
pótlásában és megújításában nyilvánul. így pl.
az embernél az élet folyamán folyton fedőhám
sejtek szárasodnak el, mirígysejtek mennek
tönkre az elválasztás folyamán, piros vérsejtek
s más sejtek pusztulnak el s ezeknek pótlása
rendes R.-val történik. 2. Kóros vagy alkalom
szerű R., mely a nem rendes, ú. n. fiziológiai
okokból bekövetkező sérülések vagy különböző
ártalmak következtében elvesztett részek pótlá
sában nyilvánul. Ennek ismét két módja lehet:
a) morphallaxis, midőn a szervezet az elvesz
tett részeket a visszamaradó részek átrendezé
sével és átdifferenciálasával iparkodik pótolni ;
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b) epimorphosis vagy igazi B., melynél az el
vesztett részek pótlása sejtszaporodással és a
pótlósejtek differenciálódásával jár karöltve. —
Ha az elveszett rész helyén a R. folyamán ugyan
olyan rész fejlődik, mint amilyen a veszendőbe
ment rész volt, homomorphosis-Töl beszélünk,
ha pedig a R. eredményeképen pótolt rész az
elvesztett résztől lényegesen különbözik, heteromorphosis-sal van dolgunk. A heterornorphosis
jelenségei a gerinctelen állatok körében igen
gyakoriak; így pl. alsóbbrendű rákoknál, ha a
szemet nyelével és látóidegdúcával (ganglion
optieum) együtt levágjuk, akkor a szem helyén
nem szem. hanem tapogató vagy rendes végtag
fejlődik.
Minthogy a E. szintén növekedés (pótló növe
kedés), a visszaszerzés jelenségei csak növeke
dőben lévő vagy növekedésre képes részeken
észlelhetők. Éppen ezért a E. függ: 1. a kortól:
mennél fiatalabb egy szervezet, annál nagyobb a
növekedő és regeneráló tehetsége ; 2. a fejlett
ségi foktól: mennél differenciáltabb valamely
szervezet és mennél egyoldalimban és tökélete
sebben alkalmazkodottak egyes szervei valamely
különleges feladat teljesítéséhez, annál kisebb a
visszaszerző képessége, ezért az alacsonyabb
rendű szervezetek regeneráló ereje összehason
líthatatlanul nagyobb, mint a ínagasabbrendüeké.
Az alacsonyabbrendü állatok nemcsak egyes
szervrészleteket, hanem egész szerveket, sőt
szervrendszereket és testüknek tetemes részeit
tudják R.-val visszaszerezni, míg a magasabbrendű állatoknál és az embernél a E. csak a
szervezet kifoltozására szorítkozik s nem tud
szerveket regenerálni.
Regenerálás, megújítás alatt a kémiai ipar
ban a hulladéknak újból értékes anyaggá való
átalakítását értjük. Pl. a barnakőnek regenerá
lása a klórgyártásban (Weldon-féle eljárás). A
szódamaradókból a kén regenerálása.
Regenerált kőzet (geoi.) a. m. valamely cementanyaggal (mészkarbonát, kovasav) újból szi
lárd tömegekké összetapasztott törmelékes kő
zetek (homok, kavics stb.).
Regeneratív eljárás, 1. Restaurálás.
Regeneratív fűtés, 1. Gáztüzelés.
. Regeneratív lingzók, 1. Gázlángzók.
Regenerátor, 1. Gáztüzelés.
Regenhart Ferenc (zápori), lovag, szül. Buda
pesten, 1831 febr. 14., megh. 1918 okt. 27. Az
1848-iki szabadságharcban technikai tanulmá
nyait megszakítva, közkatona lett, résztvett több
csatában és a komáromi várostrom alkalmával
tanúsított vitézségéért kapitányi rangot kapott.
1863-ban a Langrand-Duraoiiceaux-féle belga
bank igazgatója lett. Ez állásában a többi között
a báró Sina-féle gödöllői uradalom eladását köz
vetítette a Belga bank részére, amely birtok egy
részét a kastéllyal a koronázás alkalmával az
állam a korona részére vásárolta meg. A Belga
bank megszűntével Bécsben megalapította az
Allgemeine Depositen-Bankot, melynek elnöke
lett. Nevéhez fűződik a pozsonyi posztógyár és
pamutszövő megalapítása és a losonczi posztó- és
késmárki vászongyár újjászervezése. Elnöke volt
a bécsi magyar egyletnek és a bécsi zeneegyletnek.

—
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Régens (lat.) a. m. uralkodó, államfő, szoro
sabb értelemben kormányzó, 1. Kormánytárs. —
Begensség, rendkívüli államkormányzat, amely
nek az uralkodó kiskorúsága alatt v. akkor van
helye, ha az uralkodó testi vagy szellemi fogyat
kozásainál fogva személyes uralkodásra képte
len, vagy teherben levő özvegy hátrahagyásával
elhal. Hazai közjogunk szerint a nádor mint ki
rályi helytartó a végrehajtó hatalmat, a király
nak fentartott fejedelmi jogok kivételével, mint
a kiskorú király gyámkormányzója azonban az
összes királyi jogokat gyakorolta. A nádori szék
betöltve nem lévén, a regensség közjogunknak
meg nem oldott kérdése.
Regensburg (Batisbona, Beginum), FelsőPfalz bajor kerület fővárosa és püspöki székhely
a Duna jobb partján, (1919) 52,510 lak., élénk
ipar és kereskedelam, nagy vasúti műhely,
csillagvizsgáló, teológiai és filozófiai fakultást
magában foglaló liceum és egyéb iskolák,
amelyek közt nevezetes az egyházzenei iskola;
továbbá gazdag archeológiai múzeum. R. fon
tos vasúti gócpont, vasútigazgatóság szék
helye; Németország legrégiesebb külsejű váro
sainak egyike. Épületei közül a kiválóbbak:
a XIII. sz.-ból való Szt.-Péter-templom; a régi
plébánia-templom; a St. Emmeram nevű bencéskolostor román temploma Arnulf és Gyermek
Lajos síremlékével; a régi városháza, szabály
talan épület a XIV. és XVII. sz.-ból, amelyben a
német birodalmi gyűlés tartotta üléseit; az új
királyi kastély stb. A város mellett van a Kepler
emlék, és 10 km.-nyire tőle K.-re Donaustaufnál
a Walhalla. E., a rómaiak Castra Reginája, már
a Kr. u. II. sz.-ban kereskedelmi hely volt. Az
Agilolflng-család korában a bajor fejedelmek itt
laktak 788-ig. Püspökséggé 739. lett. A XI—XV.
sz.-ig Dél-Németország egyik legvirágzóbb és
legnépesebb városa volt. A 30 éves háborúban
1633. Weimari Bernát elfoglalta, de már a követ
kező évben ismét elvesztette. 1663—1804-ig a
német birodalmi gyűléseket rendszerint itt tar
tották. 1748-tól 1806-ig, a német birodalom fel
oszlásáig a Thurn-Taxis hercegek szókvárosa
volt. 1810-ben Bajorországba kebelezték be. V. ö.
Walderdorff, R. in seiner Vergaugonheit und
Gegenwart (Regensburg 1876); Weininger, Pülirer
durch R. (1914).
Regensburgi interint, 1. Interim.
R é g e n s cliori (lat.), a templomi énekkar
vezetője, karmestere.
Regensség, 1. Begens.
Regent, híres gyémánt afrancia koronakincsek
között. Méretei: 31 5, 29-9 és 209 mm.
R e g e n t e n s t u c k (hoil.), a hollandi művészet
ben ama nagyszabású festmények elnevezése,
melyek egyes jótékony intézmények elöljáróinak
többnyire életnagyságú képmásait foglalják ma
gukban. A R., mely a XVI. sz. 2-ik feleben lép
föl, a XVII. sz.-ban éri el fejlődésének tetőpont
ját és a hollandi festészet egyik legnevezetesebb,
nemzeti jelentőségű ága.
Regény (franc, és ném. román), az elbeszélő
költészet egyik faja; terjedelmes, nagyobbszabású
elbeszélés, rendszerint költött események bonyo
lódott sorozata, többnyire prózában. Eredete
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visszanyúl a görög-római világba, a Kr. u. I.
sz.-ba; e hosszabb-rövidebb prózai elbeszélések
fantasztikus utazási kalandok közé szerelmi his
tóriát fűztek (innen íróik neve: erotikusok).
A ránk maradtak közül a legismertebb s egyike
a régibbeknek az ú. n. Aethiopika, Theagones és
Charikleia története; cselekvényének magja,
mely egy évezrednél hosszabb időre mintául szol
gált jóformán az összes regényeknek: egy sze
rető párt a véletlen elszakít egymástól, s
miután a Földközi-tenger mellékén, szárazon és
vízen, tömérdek kalandon esnek át, végre bol
dogan egyesülnek. Kifejlődését a R. a középkori
román népeknél érte el, ekkor nyerte nemzet
közi nevét (román), amellyel a nép nyelvén
(lingua romána) irt világi, költött tárgyú, mulat
tató elbeszéléseket illették, szemben az irodalom
akkori nyelvén, a latinon szóló történeti és mondai
elbeszélésekkel. Ez a régi R., noha az eposszal
ellentétben az emberfeletti, csodálatos elemet nél
külözte, azaz hősök tettei helyett emberek sorsát
beszélte el s a múlt ködös világa helyett egykorú
milieuben pergett le, a költők szertelen képzelete
következtében ép oly hihetetlen, sőt még mese
szerűbb volt. Innen a romantikus, regényes mai
napig is használt jelentése. A középkorban a ver
ses- és az allegorikus-R.-e>k után a fejlődés a
lovag-R. s az Amadis-R.-ékben tetőződik (az
utóbbi a legszertelenebb ; tündéries motívumok,
mindenféle csodás elem tarkítja), az újkorban a
pásztor-R. s a heroikus-, v. galáns-R. virágzott.
A XVIII. sz.-tól mind határozottabban meg
alakul az új, a modern E. A fejlődés Angliából
indul ki, ahol sorjában megszületik az oktató
célú utazási (Defoe, Robinson), a szatirikus
(Swift, Gulliver), a szentimentális R. Hatásában
legjelentősebb az utolsó (Richardson R.-ei:
Clarissa, Pamela, Grandison), melyek hatása
alatt a franciáknál (Rousseau) s a németeknél
(Goethe) szintén életre kelt az új R. A legmélyebb
különbség a két faj között, hogy az újabb már nem
romantikus, hanem valószerű, nem pusztán gyö
nyörködtetni akar, hanem az élet képét adja.
Éhez képest nem végtelen számú kalandot hal
moz egymás mögé, hanem némileg egységesebb
és szervesebb s igazabb, hihetőbb cselekvényt
nyújt. Hőseinek érzései, szenvedélyei, gondolko
zásukegész mivolta rokon a miénkkel s a költő
életfölfogása erősen reális. A fő motivum, mely
a hőst vezeti, a szerelem vagy azambieió, tetteit
az iró iparkodik lelki rugókból fejleszteni, s a
cselekvönyt szélesen kivitt társadalmi rajzba
állítja. Aszerint, amint az új R. tárgyát a jelen
vagy a múlt mozgalmaiból választhatja, meg
különböztetünk társadalmi és történeti R.-t;
ez utóbbi gyakran a történelem szereplőit kelti
életre, megtörtént eseményeket értékesít. Tulajdonképeni megindítója az angol Scott Waltervolt
s a XIX. sz. derekán vegyest művelték a társa
dalmi R.-nyel, időnként népszerűbb is volt nála,
míg újabban ismét a társadalmi R. a divatos. A
R. szabadabb szerkezeténél, mely megtűri a több
ágban folyó s lazább szövésű cselekményt, ké
nyelmesebb formájánál s egyszerűbb előadásá
nál fogva a mai irodalomnak egyik legkedvel
tebb műfaja s számos alformát fejlesztett, ilyen
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pl. a komikus, szatirikus, humoros R., továbbá az
irány- vagy tendenciózus R., mely a cselekvényt a
művészi célon kívül valamilyen elméleti vagy
gyakorlati célzat hordozójává teszi. Változatos a
R. előadásának formája is; legszokottabb, midőn
az író beszéli el a történeteket, de az élénkség ked
véért gyakran megszólaltatja személyeit is; más
kor magával a hőssel mondatja el élményeit s
ilyenkor a R. első személyben szól (németül: IchRoman). Vannak levél- vagy naplóalakban irt
R.-ek is. E formai változatoknál fontosabb kü
lönbség választja el a modern R. két fő fa
ját, a realista és a romantikus R.-t. Az utóbbi
még több-kevesebb közösséget tartva a régi
R.-nyel, első sorban mozgalmas, fordulatos cse
lekvénnyel akar hatni, célja érdekes, változatos
eseménysorozattal óbrentartani a figyelmets ezért
főkép a képzelet munkájával él; főmesterei a
franciák, Victor Hugó, az öregebb Dumas. A rea
lista R.-író inkább az egyént és a társadalmat
kívánja jellemezni, természethüségre, belső igaz
ságra törekszik, képzelet helyett inkább meg
figyeléseit értékesíti. Egyik faja a XIX. sz. végén
divatos analitikus (lélekelemző) R. (Bourget). E
realista R. nagy mesterei az angolok (Dickens,
Thackeray) és azoroszok (Tolsztoj, Dosztojevszkij,
Turgenyev), míg a nagy francia íróknál (Balzac,
Flaubert, Daudet, Zola, Maupassant) a két irány
gyakran együtt szerepel. A magyar R. a XVHI.
századvégi fordított v. átdolgozott R.-ek utón
Fáy Andrással és Jósikával indult meg, Eötvössel
emelkedett, Kemény Zsigmonddal és Jókaival érte
el tetőpontját. (L. bővebben Magyar irodalom.)
Irodaiam. Rohde, Der Oriechische Román (3. kiad. 1914);
Moriüot, Le román en Francé (1892); Kennard, Ronianzi e
romanzieri italiani (1905); Cross, Pevelopment of English
Növel (1899); Mielko, Gesch. d. deutschen Roraans (1904);
0. Ii. B. Wolff, Gesch. d. Romans (2. kiad. 1850); Dunlop.
The history of flction, 1814. (Javított és bővített, az ere
detinél értékesebb német átdolgozása F. Liebrechttöl,
Gesch. der Prosadichtungen, 1851); H. Keiter Kellen, Der
Román. 8. kiad. (1908); Császár Elemér, A magyar regény
törtéuete (Budapest 1922).

Regénye, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1930)
325 magyar lak.
Reger, Max, német zeneszerző, szili. Brandban (Bajorország) 1873 márc. 19., megh. Witten
bergben 1916 máj. ll.Riemann Hugó tanítványa.
1905 ben Münchenben a zeneakadémián, 1907.
Lipcsében a konzervatóriumon a zeneszerzés ta
nára lett. 1911—14-ig meiningeni udvari kar
mester volt, majd ismét elfoglalta tanári állását
Lipcsében. A polifon, az ellenpontos formáknak
egyik legkiválóbb mestere. Műveinek száma meg
haladja a százat. Kiemelendők: sinfonieita (op.
90), szinfonikns prológ (op. 108), hegedűverseny
(op. 101), hegedűszonáták, 3 szonáta, zongorára
ós klarinétra, 2 suite hegedűre és zongorára;
kiválók orgona- és zongoradarabjai is. Elméleti
műve: Beitrage zur Modulationslehre (1903).
Életrajzát megírták: Hehemann (1911), Röppen
(1917), Hasse (1917). Segnitz (1921), Gvido Bagier (1923).
R e g e s t a (lat.), időrend szerint egybeállított
okmányjegyzékek az okmány tartalmának és
megőrzési helyének a feljegyzésével.
R e g e s t r u m V a r a d i e n s e (lat), a váradi káp
talannak II. András korából (1205—35) származó
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sággal, 1859. Szárdiriiával egyesítették. V. ö.
Bassi, R. álla flne del secolo XVIII. (R. 1895.)
R e g i a (lat.) a. m. királyi palota; az az épület
a régi Róma fórumán, a Vesta-templom közelé
ben, amelyről azt tartották, hogy Numa Pompilius lakott benne.
R e g i a C i v i t a s (lat.), Szt. István és I. Endre
pénzeinek hátlapi felirata, az első magyar pénzek
veréséhez mintául szolgált regensburgi dénárok
(Regensburg = Regina Civitas) után. Ugy látszik
a pénzverő ezzel a királyi székhelyet akarta ki
fejezni, ahol a pénzverő is működött (Esztergom ?
Székesfehérvár ?). Más Árpád-házi királyok pén
zein e név helyett Pannónia, Pannónia terra stb.
áll.
R e g i a M a j c s t a s (lat.) a. m. királyi felség.
Regianin, 1. Juglon.
R é g i c i d e s (franc, ejtsd: rezsiszíd) a. m. király
gyilkosok, így nevezték 1814 után azokat a még
életbenlévő konventtagokat, akik 1793 jan. 15—
19. XVI. Lajos halálára szavaztak. Ezeket aztán
száműzték Franciaországból (köztük volt Fouché
miniszter, Garnot).
R é g i é (franc, ejtsd: rezsi), általában kiadás, ke
zelési költség. A pénzügyi közigazgatásban az
R e g g i o di C a l a b r i a (ejtsd: reddzso di kalabria), 1. egyes jövedelmi ágak, a só- és dohányegyedárú
(azelőtt Calabria ulteriore L), olasz tartomány ságból, a posta- és távirda-regáléból folyó bevé
Calabriában, területe 3158 km2, (1915) 469,071 telek kezelése. A jószágkezelésnél a saját B.-ben
való kezelésen a házi kezelést értik (1. 0.).
lakossal.
2. B., fővárosa R. olasz tartománynak, érseki
Régi Isten. Él még a B. szólásmódunkból
székhely a Messinai-szoros mellett, termékeny Ipolyi (Magyar myth., Í7.) azt hüvelyezi ki, hogy
vidéken, (1921) 59,506 lak. Líceuma, nemzeti kon- az az ősi nemzeti istenségre való visszaemléke
viktusa, müipariskolája, szemináriuma és ré- zést, tehát a magyarok istene (1. o.) szólásmódhoz
giségmuzeuma van. R. hegyoldalban épült. Szé hasonló pogány kori maradványt rejt magában,
kesegyháza XVII. sz.-beli, tengerpartja szép, a ami azonban, minthogy keresztény képzetekkel
PiazzaVittorio Bmanuele-n Itália szobra áll. R. az is nagyon jól megfér mind a két szólásmód, nagyon
ókori Bhegium, eredetileg eubeai gyarmat volt, kétséges.
amelyet a .menekülő messenaiak tettek virág
Regillo da Pordenone, olasz festő, 1. Pordezóvá. Kr. e 387.1. Dionysius, 270. a rómaiak fog none.
lalták el. Kr. u. 549. Tottilas, 918. a szaracénok,
Regillus lacus, kis tó az ókori Latiumban,.
1005. a pisalak, 1060. Guiscard Róbert hatalmába Rómától délkeletre. Itt vívták ki azt a reges győ
került. A XVI. sz.-ban ismételten pusztították a zelmet Kr. e. 496. a latinok fölött, melyhez a
törökök. 1860aug. 21. a Bixio vezérelte garibaldis- rómaiakat a Dioszkúrok támogatása juttatta.
ták itt győztek a királyi seregeken. 1783., 1905. Helyét ma nem lehet biztosan kijelölni.
és 1908 dee. 28-án a város nagy részét földrengé
R é g i m e (franc, ejtsd:rezsim) a. m. uralom, ál
sek döntötték romba, 1908-ban 25,000 halottja lamigazgatás, kormány; az orvostanban életrend,
volt R.-nak és közvetlen környékének. V. ö. étrend (diaeta).
Spano—Bolani, Storia di R. (R. 1890—91,2 köt.)
R e g i m e n t de la C a l o t t e , 1. Kálottistak:
Reggio hercege, 1. Oudinot.
R e g i m e n t u i n (lat.) a. m. uralkodás, biro
Reggio nell' Emília (ejtsd • reddzso—), 1. olasz tar dalmi vagy állami igazgatás; katonai értelemben
2
tomány, területe 2291 km , (1915) 326,487 lak.
(regiment) valamely fegyvernemből való önálló
2. B., fővárosa R. olasz tartománynak, püspöki csapattest, magyarul ezred (1. 0.).
székhely, síkságon, várfalak övezik, (1921) 82,908
R e g i n a (lat.) a. m. királyné. L. Bex.
lak. Kiválóbb épületei: a székesegyház (XIII Regina (ejtsd: ridzsina), város Szaszkacsevan
XV. sz.), a Madonna della Ghiara templom (1597), kanadai tartományban, (1921)40,000 lak.; 1905-ig
az egykori S. Pietro bencéskolostor. Természet Assiniboia fővárosa volt.
rajzi, paleoetnologiai gyűjteménye, nyilvános
R e g i n a A n g e l o r u m (lat., a. m. Angyalok
könyvtára (56,000 köt.), líceuma, szemináriuma, királynője), a kat. egyházban Szűz Máriának
műszaki és rajziskolája van. R.-ban született tiszteleti neve.
Ariosto, Seechi csillagász és Spallanzani termé
Regina Castra, 1. Begensburg.
szettudós. 15 km.-nyire vannak Canossa (1. o.)
R e g i n a c o e l i (lat., a. m. Mennyország király
romjai. Oudinot Napóleontól a R. hercege címet nője), a kat. egyházban 1. Szűz Máriának tiszte
nyerte. R. a rómaiak alatt Begium Forum Le- leti neve; 2. kezdőszavai Szűz Mária húsvéti
pidi. A középkorban grófság, 1290-ig a Canos- antifónájának.
saiak, majd az Esték uralma alatt állt. 1796-ban
R e g i n a c o e l o r n m (lat.), 1. Mennyország kia ciszalpin köztársaságé; 1805. az olasz király-1I rálynöje.
jegyzőkönyve, mely a Varadra Szt. László sírjá
hoz küldött felek 389 peres ügyének hivatalos is
mertetését tartalmazza. Először Fráter György
váradi püspök adta ki Bxemplum seu ritus explorandae veritatis címmel (Kolozsvár 1550); má
sodszor Bél az Adparatusban (1740); harmadszor
Bndlieher, Monum. Arpadiana (1849); negyedszer
Kandra Kabos (1898); ötödször Karácsonyi és Borovszky (1903). Külön füzetben ismertette Vajda
Gyula (Budapest 1880).
Régészet, 1. Archeológia.
Regeteruszka (Buskov), kisk. Abaúj-Torna
vm. füzéri j.-ban, (mo) 725 magyar és szlovák
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Regettő (Begetovka), kisk. Sáros vm. bártfai
j.-ban, (i9io) 277 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Reggeli lövés, 1. Hajnali lövés és Esti lövés.
Reggeli munka, a versenylovak előkészítésé
hez (training) szükséges iramgyakorlat, mely
rendszerint reggel végzett ügetésből, kanterekből
és galoppokból áll.
Reggeli őrszolgálat, 1. Hajóörszolgálat.
Reggeli tágasság, a horizonnak az az íve, mely
valamely égi testnek felkelési helye és az ég ke
letpontja között fekszik.
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Reginaibolya, kátrányfesték, acetátja a monofenil- v. monotolil- v. pararozanilinnak. Kép
ződik, ha anilin v. tolaidin hat rozanilin és ecet
sav keverékére. A R. szulfósója gyapjúfestésre
használható.
Reginam occidere . . . stb., 1. János (ka
locsai érsek).
Regina viarnm (lat.), 1. Appia viaRegino, középkori német krónikás, megh. Trierben 915. Előbb ttprümi (892—899) majd a trieri
Szt. Márton-kolostor apátja volt. 908-ban fejezte
be két könyvre osztott Krónikáját, amely Krisz
tus születésétói egéíz 906-ig beszéli el az esemé
nyeket. B művét a trieri Szt. Maximin-kolostor
egyik szerzetese, Adalbert 968-ig folytatta (Continuator Beginonis). R. krónikája fontos kútfő
a magyai' honfoglalás előtti időkre, sok helyes
adata mellett azonban ellenséges elfogultsággal
túlozza a magyarok vadságát és kegyetlenségét.
A későbbi mjgyar krónikások sokat merítettek
R. müvéből. Ujibban Pertz adta ki a Mon. Germaniae Historica kútfőgyüjtemény I. kötetében ;
iskolai kiadása Kurzetól (Hannover 1890); né
metre Dümmler és Büdinger fordították le
(Leipzig 1890, 2. kiad.). V. ö. Schulz, Zur Glaubwürdigkeit der Chronik des Abtes R. von Prüm
(Hamburg 1897); Werra, Über den Continuator
Reginonis (Leipzig 1883).
Regio (lat.) a. m. irány, vidék, tájék, légré
teg. — Orvosi értelemben a test valamely körül
írt része, melynek elemei bonctanilag összetar
tozó csoportot alkotnak. így: B. coxae: csipőtájék; B. epigastrica: gyomortájék; B. hypochondrica: bordaalatti tájék; B. hypogastrica :
alhasi tájék; B. inguinali9: lágyéktájék; B. sacralis: kereszttájék; B. lumbalis: deréktájék;
R. perinealis: gáttájék stb.
Regiomontanus (tulajdonképen Müller) Johannes, német csillagász, szül.Unflndben, Königsberg me'lett, 1436 jún. 6., megh. Rómában 1476
jol. 6. Bécsben Peurbach tanítványa és a mes
ter halála után ennek utódja lett. Mátyás ki
rály Budára hívta, hogy a Konstantinápoly el
foglalásánál zsákmányolt görög kéziratokat
rendezze; R. a meghívást elfogadta és utóbb
néhány évig az Academia Istropolitana nevű
pozsonyi egyetemen is tanított, de nem sokáig
maradt Magyarországban, az újra kitörő háború
miatt elment Nürnbergbe. 1474-ben IV. Sixtus
pápa Rómába hívta, hogy a naptárreformhoz
szükséges előmunkálatokban részt vegyen; R.
azonban itt hirtelen meghalt. A csillagászat so
kat köszön neki. A hajózásban bevezette a Jákob
botját (1. Asztronómiai műszerek), ami a geográ
fiai felfedezéseket nagyban elősegítette. Ő az első,
ki Németországban az algebra tanulmányozását
meghonosította, kiváltkép a trigonometriát fej
lesztette, melyben a tangenst ő vezette be. Fizikai
munkái a hidrosztatika és optika terére vonatkoz
nak. Munkái közül a következőket említjük:
Ephemerides (Nürnberg 147-4); Calendarium (u. o.
1473); De doctrina triangulorum (Velence 1463);
De quadratura circuli (1463); Dialógus contra
Gerhardi Cremonensis in Planetarum theorias
deliramenta (Nürnberg 1475); De reformatione
calendarii (Velence 1484); De cometae magni-
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tudine longitudineque (Nürnberg 1531); De triangulis omnimodis (u. o. 1533); Tabulae directionum
profectionumque in nativitatibus multum utiles
(Velence 1585). V. ö. Ziegler, R. ein geistiger
Vorláufer des Kolumbus (Dresden 1874); Fiedler,
Peurbach und R. (Leobschütz 1870); Gantor,
Vorlesungen über Geschichte der Mathematik
(Leipzig 18^9).
Regionálmetamorfózis, 1. Dinamometamor-

fózis.

Régiségtan v. régészet, 1. Archeológia.
R é g i s s e u r (francia, ejtsd: rezsiször), színházak
nál a rendező (1. o.).
R e g i s t e r , 1. Begiszter.
R e g i s t e r e d (ang., ejtsd: redzsiszterd) a. m. vala
mely rovatba, különösen szabadalmi rovatba be
vezetett, nyilvántartott. L. még Ajánlott posta
küldemény.
R e g is v o l n n t a s s u p r e i u a l e x (lat.) a. m.
a király akarata a legfőbb törvény, az abszolu
tizmus jelmondata.
Régi számla (ol. conto vecchio), az a köny velésileg lezárt számla, amelynek egyenlege már
új számlára van elővezetve.
Régiszi Szent Ferenc - egyesület, szegény
házasulandókat — okmányok beszerzésével, eset
leg anyagi támogatással — segítő egyesület.
Regiszter (a lat. regesta szóból), több egyfajta,
egynemű dolgok sorozata, összeállítása, lajstroma,
könyveknél az ábécérend szerint egybeállított
tartalomjegyzék. — A kereskedelmi könyvvitel
ben azok a mutató könyvek, amelyekben abc-,
vagy s2í£m-sorrendben vannak a könyvekben
foglalt számlák, vagy a levéltár okmányai bevezetve, hogy azok megkeresése könnyebb és gyorsabb legyen. R.-nek nevezik még a kereskedelmi
könyvek rovatolását is. — Zenei értelemben 1.
Orgona. — Begisztrál, bevezet, bejegyez, lajstromba beír, törvényszékeknél vagy hatóságoknál oda beérkezett beadványokat feljegyez; regisztrátor, e feljegyzéssel, a lajstromba bevezetéssel foglalkozó hivatalnok.
. Regisztertonna, 1. Hajóköbözés.
Regisztráló készülék a. m. önjelző készülék.
Regisztráló léggömbök (ballons sondes), a
magas légrétegek vizsgálatára szolgáló önjelző
műszerekkel ellátott léggömbök. L. Aerologia.
Regisztráló műszerek, 1. Elektrotechnikai
mérőkészülékek.
Regium Forum Lepidi, 1. Beggio nelV Emí
lia, 2.
R e g l e m e n t (franc, ejtsd: regimáS) a. m. szol
gálati szabályzat, előírás, üzleti rend, általában
rendszabály, mely különösen a katonaságnál több
féle alakban és céllal fordul elő, mint szolgálati,
gyakorlati s más szabályzat.
Régmúlt idő, a nyelvtanban ezelőtt így nevez
ték a múltban befejezett cselekvést; 1. Igeidők.
Regnard (ejtsd: rónyár), Jean Frangois, francia
vígjátékíró, szül. Parisban 1655 febr. 7., megh.
Grillonban 1709 szept. 4. Kalandos élete folyamán
egy ideig Algírban rabszolgaként sínylődött, későb pedig észak-európai útján egész a lappokig
eljutott. Több útleírást, kisebb költeményt ós re
gényt is irt, de maradandó nevet vígjátékaival
szerzett, melyek kitűnő nyelven, frissen perdülő
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dialógusokban, sok jókedvvel vannak megírva.
A legkiválóbbak : Le joueur (1696): Le distrait
(1697); Le légataire universel (1708).V.ö. Mahrenholtz,S. Pr. R. (Oppeln 1887); Guyot, Le poóte J.
R. en son cháteau de Grillon (Paris 1907); Kohányi M., R. mint Moliére utánzója (Temesvári
keresk. iskola 1911—12. é. értesítője.)
Regnault (ejtsd :r»nyó), 1. Henri Vidor, francia
fizikus és kémikus, szül. Aachenben 1810 jul. 21.,
megh. Auteuilben, Paris mellett, 1878 jan. 19.
1840 óta a párisi politechnikumon a kémia, 1841
óta a Collége de France-on a fizika tanára, 1854
óta a sévresi királyi porcellángyár igazgatója
volt. A Magyar Tudom. Akadémia 1861. külső
tagjává választotta. Számos fizikai állandót ha
tározott meg és pedig a gázok kiterjedési együtt
hatóját, a viz fajhőjét, számos anyag telitett gő
zének nyomását. Nevezetesebb munkái: Cours
élémentaire de chimie (Paris 1847—49, 2 köt.,
6. kiad. 1870, 4 köt.); Premiere éléments de
chimie (u. o. 1850, 6. kiad. 1874); Relation des
expériences entreprises pour déterminer les lois
et les données physiques nécessaires au calcul
des machines á feu (u. o. 1847—70, 3 köt.); Recherches chimiques sur la respiration des animaux
(u. o. 1849). Életrajzát Dumas irta meg (u. o. 1881).
2. R., Henri, francia festő, szül. Parisban
1843 okt. 30., megh. Buzenvalnál 1871 jan. 19.
Delacroix tanítványa, a németek elleni hadjárat
ban esett el. Festményeiben a Delacroix által
megalapított kolorizmusnak hódol. Festményei,
mint Prim tábornok hatalmas lovasképe (Paris,
Louvre), A mór hóhér (u. o ) Salome stb., széles
ecsetvonásaikkal, színpompájukkal, drámai ki
fejezésükkel, sőt még többnyire keleti tárgyaik
kal is mesterére emlékeztetnek. V. ö. Gazalis,
Henri R. (Paris 1871); Marx. H. R. (u. o. 1886).
R e g n i c o l a e (lat.) a.m. országlakosok, 1. Ka
rok és rendek.
R e g n i c o l a r i s d e p u t a t i o (lat.), 1. Regniko
láris bizottság.
Regnier (ejtsd: ronyé), 1. Adolphe, francia szanszkritista, szül. Mainzban 1804 júl. 7., megh.
1884 okt. 21. 1855-ben lett tagja az Akadémiá
nak és 1862. az Institut ajánlotta a Collége de
Francé tanárául. R.-tkiváltaz Etudes sur l'idiome
des Védas et les origines de la langue sanscrite
(Paris 1855) munkája tette híressé; ő adta ki a
Rigvéda Praticakhyá-ját francia kommentárral
(n. o. 1857—58. 3 köt.).
2. R., Glaude Ambroise, Massa hercege, fran
cia jogtudós ós államférfiú, szül. Blamontban
1736 ápr. 6., megh. 1814 jún. 24. A forradalom
kitörése előtt ügyvéd volt Nancyban s ezt a vá
rost képviselte 1789—91. a nemzetgyűlésben. Itt
nagy része volt az új közigazgatás ós igazság
szolgáltatás kidolgozásában. 1795-ben az öregek
tanácsába választották, 1799. Napóleonhoz csat
lakozott, ki őt 1802. főbírói címmel (grandjuge)
igazságügyminiszterré nevezte ki. 1804-ig rend
őrminiszter is volt éa ó vezette a birói tárgyalást
Pichegru és Gadoudal ellen. Napóleon trónralé
pése után hercegi rangot kapott (Duc de Massa),
1812 pedig a törvényhozó testület elnökévé lett.
Fia, Sylvestre (szül. 1783., megh. 1851.), vonako
dott a 100 napos uralom alatt Napóleon szolgá
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latába lépni, ezért XVIII. Lajos pairi méltóságra
emelte.
3. R., Mathurin, francia költő, szül. Chartresban 1573 dec. 21., megh. Rouenban 1613 okt. 22.
Költői munkásságának legkiválóbb termékei sza
tírái, melyekben maró gúnnyal, pompás meg
figyelő képességgel, de kevés ízléssel és fogyaté
kos erkölcsi érzékkel ostorozza a társadalom f er
dőségeit. Műveinek számos kiadása közül a leg
újabb Gourbet-töl való (Paris 1875).
Régnier (ejtsd: renyé), Henri de, francia költő,
szül. Honfleurben 1864 dec. 28. Az ú. n. szimbo
lista költőiskola egyik vezére volt, aki a túlsá
gosan megkötött francia verselés felszabadítása
s a rímtelen versek föleleveníté3e mellett küz
dött. Újabb köteteiben azonban ismét a hagyo
mányokhoz közeledett. Mint regényíró, a fősúlyt
a kerek mesére helyezi, de előkelő prózáján
gyakran humoros vagy szatirikus árnyalat ömlik
el. Verskötetei: Les lendemains (1885); Lessites
(1887); Épisodes (1888); Poémes ancians et romanesques(1890); Tel qu'en songé (1892); Arétlmse
(1895); Les jeux rustiques et divins (1897); La
médailles d'argile (1900); La cité des eaux (1902);
Le sandale ailé (1906) stb. Egyéb müvei: Les
cannesde jaspe(1897); La double maitresse (1900);
Les vacances d'un jeune homme sage (1903); Figures et caractéres (1904); Le passó vivant (190 i);
La flambée (1909); Portraits et souvemrs (1913);
Les sprupules de Sganarelle (színmű 3 felv.,
19211. Magyarul megjelent: Hazajáró múlt (ford.
Fehér Sándor, 1919); Egy jámbor ifjú nyári va
kációja (ford. Aranyossy Pál, 1920); Az éjféli
nász (ford. Király György, 1920); Aki félt a sze
relemtől (ford. Király Gy., 1923).
Regnikoláris bíróság, részben a horvát-szla
vón felső bíróságok tagjaiból, részben a horvátszlavón országgyűlés tagjaiból alakult az a bíró
ság, amely a bán vagy az osztályfőnökök felett,
jogi felelősségre vonásuk esetében ítélkezett.
Regnikoláris bizottság (regnicolaris depu
tatio, lat.) a. m. országos küldöttség, az ország
gyűlés által választva nagy fontosságú állam
ügyek előleges tárgyalására vagy elintézésére.
A Magyarország és Horvát Sziavon- és Dalmát
országok volt közjogi viszonyát megállapító 1868.
XXX. t.-c. R.-ok tárgyalása útján jött létre.
Regnitz, a Majna baloldali mellékfolyója, a
Rednitz és Pegnitz összefolyásából Fürthnél ke
letkezik a bajorországi Mittelfranken kerület
ben s Bischbergenól torkollik. Bambergnél egye
sül vele a Lajos-csatorna.
Regnitzhoi, város, 1. Hof.
R e g u u i n (lat.) a. m. birodalom, királyság,
uralom.
R e g a o m a n i m a l e (lat.), 1. Állatország,
Rendszertan.
R e g n u m Mariimum (lat., a. m. Mária or
szága), 1. így nevezik Magyarországot, mert szt.
István király Máriának ajánlotta fel; 2. neve a
Budapesten székelő egyesületnek, amelynek célja
az ifjúság valláserkölcsi és hazafias nevelése, s
ennek alapján a kereszténységnek régi erejébe
való visszaállítása Mária országában.
Régő, fahajón a horgonykötél foglalására szol
gáló készülék, mely a hajó elején beépített két
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oszlopon, illetőleg bakon vízszintesen fekvő ge
rendából áll.
Regőcze (Ridjicza), uagyk. Bács-Bodrog vm.
zombori j.-ban, doio) 3591 német,magyar és szerb
lak. (Tr. SzHSz.)
Jtegőczi(Ejciier) Győző, költő, szül. Beregszá
szon 1864 dec. 22. Tanári pályára lépett. Vegyes
tartalmú dolgozatai és költeményei a budapesti
szakfolyóiratokban és szépirodalmi hetilapokban
jelentek meg. Önálló kötetei a következők: Köl
temények (1882 és 1884); Eszmék, ötletek, gon
dolatok (1886); Egyszerűség és jókedv (versek,
1888); Szerelem könyve (versek, 1896); Szép
prózai dolgozatok (elbeszélések, 1899); Béka
gyásza (az Akadémiától a Nádasdy-díjjalkoszo
rúzott költői elbeszélés, 1903); Primadonnák
harca (bohózat, 1912); A kerékpárosok (szlnmü
1 felv., 1914).
Regölés a. m. énekmondás. Egész az Árpád
korig menő följegyzések szerint a regösök énekei
históriás énekek voltak s igy e régi szó a mai
regélés alakúval azonos. A magyar folklóréban
ez a szó fontos népszokást jelöl, mely abban áll,
hogy a regösöknek nevezett énekesek (kántálok,
koledálók) — nagyobb suhancok, igen ritkán
leányok — karácsonykor vagy karácsony táján
estenként házról-házra járva, ősi eredetű éneket
mondanak s adományokat gyűjtenek, azaz koledálnak, koldulnak. A R. Vas, Sopron, Veszprém,
Zala, Somogy, Baranya dunántúli s Udvarhely
erdélyi vmegyékben van még szokásban 17J köz
ségben. A regösök láncos bottal és dudával fel
szerelve s többnyire jelmezbe öltözve végzik tisz
tüket ; legfontosabb ós legősibb eredetű a csoda
szarvast jelképező alakos. B fölszereléseknek, az
ú. n. regös-készségnek, valamint a regös-éneknek
ősi pogány származását dr. Sebestyén Gyula de
rfteite ki, aki ez énekeket 52 változatban gyüj
tötte egybe. Szerinte a Szent István király idejebeli üldözött pogány papok, sámánok kései utó
dai a regösök s énekük legrégibb szövege (rétt
ökör, régi törvény, haj, regö rejtem 1) varázsigék
maradványa. Az erdélyi regölés a székelyek, azaz
határőrök magyarországi tartózkodásának bizo
nyítéka. A R. eredetileg újévkor történt s a téli
napfordulat pogáuykori ünnepéhez fűződött; a
regös név bűvölő énekest jelentett. V. ö. Dr. Se
bestyén Gyula, Regös-énekek (1902) és A regö
sök (1902); Vikár Béla, A regös-ének (Nyelvé
szeti füzetek, 39. sz.).
Regöly, nagyk. Tolna vm. tamási j.-ban, (1920)
2270 magyar lak.
Regölyi föesperesség, a mai Tolna várme
gyének nyugati részét es Baranya vármegyének
északnyugati csúcsát foglalta magában. A pécsi
püspökséghez tartozott, de 1543. megszűnt.
Regös, 1. Begölés és Lantosok.
Regös-énekek, 1. Regölés.
Regressio, 1. Palülogia.
Kegressus (lat.) a. m. visszkereset.
Regresszív (lat.) a gondolkodás, ha az oko
zatból mint adottból, jelenből halad az okhoz, v.
a föltételezettől a föltételhez; minthogy az adot
tat ekkor részeire kell bontani, ez az eljárás
többnyire analitikus is.
Regruta, 1. Rekruta.
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Regula, szent, Zürich egyik védőszentje, Félix
(1. 0., 5.) testvére.
R e g u l a (lat.), törvény, rendszabály. Megregu
láz, megszabályoz, rendez, rendbe szed, átvitt
értelemben: megtanít; reguláris, szabályszerű.
R e g u l a C a t o n i a n a , 1. Catoniana regula.
R e g u l a <-osa, 1. Cosa.
R e g u l a de q u i n q u e , 1. Basedow-féle sza
bály.
R e g u l a de t r i , 1. Hármas szabály.
R e g u l a f'alsi (lat.), oly módszer a felsőbb
fokú egyenletek megoldására, melynél az isme
retlen helyett kísérletképen egy tetszés szerinti
értéket felvévén, a nyert eredményt a kívánttal
összehasonlítjuk és így a különbségből az isme
retlen valódi értékét helyesbitjük.
R e g u l a fidei, 1. Hitszabály.
R e g u l a i n e n t u m (lat.) a. m. szabályzat. R.
militare, katonai szabályzat.
R e g u l a p a g a n i e n t i (lat), 1. Láncszabály.
R e g u l a r e s (lat.), a. m. szerzetesek ; azért ne
vezik Így, mert közös szabály (regula) alatt élnek.
Reguláris (lat.) a. m. rendes, rendszeres, sza
bályos. R. katonaság: sorhad.
Regulativ (lat.), szabályozó. A filozófiában is
használt műszó, ellentétben akonstitutivval. Kon
stitutív gondolat megismertet bennünket a dolog
tényleges alkatával; a R. ténykedésünket szabá
lyozza. Pl. eszmények nem konstitutívak, hanem
R.-ak, megszabják eljárásunk, cselekvésünk út
ját, célpontját.
R e g u l a t i v u m i n s t r u m e n t u m (lat.) a. in.
szabályozó imézkedés, a földesúr és a jobbágyközség közt még a Mária Terézia-féle úrbéri ren
dezés előtt létesült oly írásbeli rendezés, amely
nek alapján a jobbágyok nem úrbéri szolgálta
tásra (robot, dézsma), hanem másféle szolgálta
tásokra voltak kötelezve. A R. az urbáriumot
pótolta, az úrbéri rendezést feleslegessé tette.
Regulátor (lat.) a. m. szabályozó, a gépek hajtó
és ellenálló erejében fellépő eltérések kiegyenlíté
sére és szabályozására való készülék; legáltalá
nosabban a gőz-, gáz-, petróleum-, víz- és az e fajta
motorok szabályozására használják. Működésének
elve a forgó tömegben rejlő röpítő vagy centri
fugális erőn alapszik, szerkezete függőleges ten
gelyre függesztett golyópárból áll, mely a ten
gelyen mozgó hüvellyel van kapcsolatban, ugy
hogy midőn a tengely sebesebb forgása a golyók
ban nagyobb röpítő erőt kelt, a fölszálló golyók
karjai a tengelyen mozgó hüvelyt feljebb emelik.
Ezzel a hüvellyel kapcsolati an van a motorikus
erőt szolgáltató gőz, gáz, levegő, viz v. petróleum
bebocsátásának szabályozására való szellentyű
vagy annak mozgató szerkezete, úgy hogy a R.golyók emelkedését mindig az erőforrás fojtása
vagy a hengertöltés csökkenése, sülyedését pedig
az erőforrás szabadabb áramlása v. a henger
töltés növekedése nyomban követi. A gáz- és
petroleumgépekben a R. háromféle módon szabá
lyoz : 1. hátráltatja v. teljesen megakadályozza
a gáz beömlését; 2. megakadályozza az égéster
mékek egy részének kiömlését; 3. visszaszivatja
az égéstermékek egy részét. A gőzgépeken pedig
kétféle módon szabályoz: vagy a beömlesztő nyi
lasnak vagy pedig a beömlés idejének megváltoz-
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tatásával. Egyszerűbb szerkezetű gépeken olyan
R.-okat alkalmaznak, melyek az ellenerő növe
kedése esetén a beömlesztő nyilast nagyobbítják,
csökkenése esetén pedig kisebbítik, hogy min
dig olyan nagy feszüléssel lépjen a gőz a hen
gerbe, aminővel az ellenerőt a gép állandó forgása
mellett legyőzni képes. Ily szabályozó mellett a
gőz mindig kisebb feszüléssel dolgozik a hen
gerben, mint aminőre a kazánban fejlődött, kivé
vén azt az esetet, midőn az ellenerő legnagyobb
s a gép fokozott erővel dolgozik, mert ilyenkor
a beömlő nyilas teljesen nyitva van. Ezért a sza
bályozásnak ezt a módját csak kisebb gépeken
alkalmazzák, ahol komplikáltabb szerkezetek
költségét nem birja el a tökéletesebb szabályo
zással elérhető haszon. A gőzbeömlés idejének
szabályozása esetén a gép töltésfoka változik,
ez a mód összetettebb szerkezetű R.-okat kíván,
miért is, bárha nagyon gazdaságos, eddig csak
nagyobb és kényesebb természetű munkára ké
szített gépeken alkalmazták, azonban ma már
általános a törekvés a kisebb gépeknek is ily
R.-okkal való szabályozására. Ezeket a R.-okat
a fojtóan működőkkel szemben expanziós B.-oknak nevezik, mig a fojtóan működőket fojtószellentyüs B.-oknak. A lassú forgású R.-ok közül a
Watt-féle, a gyors forgásúak közül pedig legin
kább a Porter-, Proell-, Kley-, Buss-, Gruson- és
a Tangye-féle R.-okkal találkozunk a gyakorlat
ban. L. Gőzgép, Gázmotor, Gázvezeték, Loko
motív. V. ö. Jalsoviczky Géza, Stabil gőzgépek
szerkezete és kezelése.
Elektromos ií.-készülék, mely főáramkörű di
namógépekben az áramerősséget, mellékáramkörű gépekben a feszültséget tartja állandó ma
gasságban. Forgatható emeltyűskarral ellenállá
sokat kapcsolunk be vagy ki a főáramkörben,
második esetben a mellókáramkörben. A szabá
lyozást műszerek mutatása alapján kézzel végez
zük, de vannak önműködő R.-ok is. L. Dinamó
elektromos gépek és Beosztát.
R e g u l i d a e (áiiat), 1. Királykafélék.
Regulin, agar-agarnak 25°/0 cascara sagrada
kivonattal való keveréke. Hashajtó hatású gyógy
szerkülönlegesség.
Regulini-Galassi nevét viseli az a sírkamara
(grotta), melyet Begulini esperes és Galassi
tábornok 1829. fölfedtek Caere (1. o.), a mai Cervetri határában s melynek rendkívül gazdag,
érdekes stílust feltüntető fölszerelését (ágy, négy
kerekű áldozati kocsi, terrakotta-figurák, bronz-,
ezüst- és aranytárgyak stb.) a vatikáni Museo
Gregorianóba vitték át. Montelius (La civilisation prim. en Italie) szerint a sír a Kr. e. 8—900-as
évekbe tehető.
R e g u l u s (lat. a. m. király ócska), 1. elsőrendű
csillag az Oroszlán csillagképében, = a Leonis.
— 2. Mesebeli állat, baziliskus. — 3. B., királyka
vagy érckirály, az a darabka szinfém, mely az
ércpróbálás után az ércolvasztótégelyben marad.
R e g u l á s (állat), 1. Királykafélék.
Regulus, Manius Atilius, plebeius eredetű ró
mai hadvezér, Kr. e. 256. mint másodízben meg
választott konzul tiszttársával, Lucius Manlius
Vulsóval hajóhadat vezetett Szicíliába és itt Eknomosznál megverte a karthágói hajóhadat. Azután
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átkelt Afrikába és miután társa a főhaderövel
visszatért Itáliába, 255. Aelys mellett legyőzte
a punokat, sőt Karthágót is fenyegette. De a béke
tárgyalások R. kemény feltételei miatt megsza
kadtak. Erre a punok újra összeszedték erejüket,
zsoldos hadaik élére a spártai Xanthipposzt állí
tották, aki Tunes mellett R.-t megverte ós őt ma
gát elfogta. A hagyomány szerint Karthágó
követséget küldött Rómába és R.-t is vele küldte,
hogy a szenátust békére és a foglyok kicserélé
sére rábeszélje. De R., bár szabadsága megbíza
tása sikerétől függött, Rómát mégis kitartásra
buzdította, s családjától elbúcsúzva, Karthágóban
rettenetes kínok közt vesztette életét. V. ö. 0.
Jager, M. Atilius R. (Köln 1878).
Reguly Antal, nyelvtudós, etnográfus ós utazó,
szül. Zirczen (Veszprém) 1818., megh. Pesten 1858
aug. 21. 1839 nyarán Pesten elvégezvén a tör
vénytudományi tanfolyamot, elindult világot
látni. A finn-magyar rokonság kérdésének meg
fejtését tűzte ki feladatául s 1839. Finnországba
ment. Megtanult svédül s hozzáfogott a finn nép
törzsek régiségei, története, nyelve s irodalma
tanulmányozásához. 1840. Schilt orvos társasá
gában Finnország belsejébe ment, hosszasabban
időzött Lommasaho helységben s a nép közt élve
tanulta meg a finn nyelvet és gyűjtötte tudomá
nyos kincseit. Majd tovább ment É. felé Kareliába s onnan átlépve a lapp földre, kezdte ta
nulni a lapp nyelvet s gazdag etnográfiai ta
nulmányokat tett. 1841 elején visszatért Helsingforsba. Ezután az észt nyelvvel kezdett foglal
kozni s Szent-Pétervárra ment, hogy a keleti
finn-ugor néptörzsek látogatására előkészülhes
sen. A keleti finn-ugor: zűrjén, mordvin, csere
misz s azonkívül a török fajú csuvas nyelvet bú
várolta. R.-t azonban szertelen megerőltetéssel
űzött tanulmányai megtörték, aggasztó beteg
ségbe esett Peterhofban. Felgyógyulván, a Ma
gyar Akadémia 1842-iki nagygyűlésén hatható
sabb pártfogásra talált s 1000 pengő forintot
szavaztak meg úti költségeinek pótlására. A kö
vetkező évben az Akadémia tagjává is válasz
tották. Ugyanezen év vége felé indult el SzentPétervárról ural-szibíriai utazására. Útját a votják és baskír népfaj közt folytatván, átkelt az
Urálon és az oroszok uráli telepének végpontján,
Vszevolodszkojban a vogulokhoz érve, e pusz
tuló faj nyelvét s viszonyait tanulmányozta, s
vogul szótárt és énekeket írt össze. Utazásának
fénypontja É-i felfedező útja volt. Pelimből 1844.
indulván ki, oly vidékeket járt be az É-i vogulok
hazájában, melyeket művelt utazó még soha meg
nem látogatott. A vogulok hazájából az osztják
nyelv s népélet vizsgálatára tért át. Az osztjákok
közt 1845 márciusig lakott. Később a cseremisz
nyelv tanulmányozására a rajfai kolostorba köl
tözött. Itt egészsége megromlott, de mégis foly
tatva útját, a mordvinok, a legdélibb flnn-ugor
törzs közé indult. Itthon ezalatt Toldy Ferenc
1845. megalkotta a R.-társaságot, melynek teen
dője volt egy R.-album kiadásával annyi pénzt
szerezni, hogy R. két évre legyen ellátva, a gyűj
tött anyagokat feldolgozhassa és hazájába tér
hessen. Ekkép lehetővé vált, hogy 1845. a csuva
sok közé ment, az 1845—46-iki telet pedig csuvas
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tanulmányokkal töltötte Kazánban. így a finn
ugor s török nyelvcsalád sok ágával megismer
kedvén, a nép ajkáról gyűjtött nyelvanyagait
mindinkább tisztázta és szótári s nyelvtani föl
jegyzéseit rendezte. Három évi terhes utazását
befejezvén, 1846. visszaérkezett Szent-Péter
várra. Utazása eredményeit s különösen a 180
földrajzi mérföldre terjedő Uralvidék földabro
szát nagy fáradsággal kidolgozta. B munkája
1847 végén készült el s áll 16 nagy negyedrét
lapnyi térképből s magyarázó szövegből. R.
1847. elhagyva Szent-Pétervárt, Gráfenbergbe
ment egészsége helyreállítására. 1848-ban a
magyar királyi közoktatási minisztérium a pesti
egyetemi könyvtár első őrévé nevezte ki s e hi
vatalát egész haláláig viselte. Utolsó éveiben
Hunf alvy Pál segítségével vogul tanulmányai fel
dolgozásával foglalkozott.Értékes nyelvészeti ha
gyatékából először Hunfalvy Pál adott ki egy
vogul mondát magyarázatokkal s szótárral, majd
egy nagyobb kötetet B. hagyatéka. I. köt. A vogul
föld és nép címmel. A csuvas, cseremisz stb.
anyagot Budenz J. dolgozta föl. A hagyatéknak
egyik legbecsesebb részét, a vogul gyűjteményt
Munkácsi Bernát tette közzé. A hasonló tartalmú
osztják gyűjteménynek egy részét Pápay József
dolgozta föl.
Regum libri (at.), 1. Királyok könyve.
Regun, Magyarország középkori földrajzában
a. m. Szász régéit.
Rehabeamfhéberül: a nép terjesztője), Juda ki
rálya, Salamon fia és utóda, Kr. e. a X. sz.-ban.
A Juda törzsével már Salamon alatt elégületlen
törzsek fölkeltek ellene és helyette I. Jerobeámot
választották meg királynak, úgy hogy ő csak a
Juda és Benjámin törzse fölötti uralmat tartotta
meg. Jerobeámmal folytonos harcban élt. Az ő
korába esik Sisak (Sesonchis) fáraónak rablóhad
járata, aki zsákmányul ejtette a királyi vár és
a templom kincseit.
Rehabilitáció (lat., franc, réhabilitation) a. m.
a büntetettség közjogi és magánjogi következmé
nyeinek megszüntetése azon a méltányossági cí
men, hogy az elítélt, ha büntetését kiállotta, bi
zonyos idő múlva a tisztességes társadalomba
visszatérhessen. A R., mely a francia jogban fej
lődött ki, eleinte kegyelmi jellegű volt (R. gracieuse); az 1898-iki francia törvény bevezeti a
birói R.-t (R. judiciaire), mely a döntést a bíró
ságra ruházza; végül az 1900-iki törvény még
tovább fejleszti ez intézményt s megteremti a
törvényi R.-t (R. de droit), amely szerint a R. bi
zonyos idő multán önmagától beáll. A többi ál
lamok közül eddigelé Belgium, Olaszország, Dá
nia, Svéd- és Norvégország, Szerbia, egyes svájci
kantonok és több délamerikai állam fogadták el
a R.-t és pedig többnyire a birói R.-t. Hazánkban
a R. nyomai az ú. n. eklézsia-követés intézmé
nyében ismerhetők fel. Törvényünk még nincs,
amely azt szabályozná, de törvényjavaslat ké
szült 1914., mely a három rendszer helyes kom
binációján alapul.
Rehatsek Eduárd, orientalista, szül. Illókon
(Szlavónia) 1819 júl. 3., megh. Bombayban 1891.
vagy 1892. Iskoláit Pécsett végezte. Mérnöki ok
levéllel 1843. Amerikába ment, onnét Bombayba,
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hol haláláigmaradt. Fő munkája: Catalogue rai?
sonné of the arabic, hindostanic, persian and turki8h MSS. in the Mulla Piruz library (Bombay 1873>
Kisebb dolgozatai az Indián Antiquary-ban jelen
tek meg.
Rehburg, város Hannover porosz kerületben,
(1919) 1413 lak., mellette 4 km.-nyire van M. fürdő,
tüdőgyógyintézetekkel.
Rehfues, Philipp Josef von, német író, szül.
Tübingenben 1779 okt. 2., megh. Römlinghofenben (Bonn mellett) 1843 okt. 21. Változatos életet
élt. Teológiát tanult, Livornóban házitanító volt,
diplomáciai ügyvivője lett Karolina nápolyi ki
rálynőnek, hosszabb utazásokat tett, részt vett a
felszabadító háborúkban, míg végre 1818. a bonni
egyetem kurátorává nevezték ki. Irt útleíráso
kat, kultúrhistóriai tanulmányokat és regénye
ket, melyek közül Scipio Cicala (Leipzig 1832, 4
köt., 2. kiad. 1840) W. Scott német hatásának
egyik legnemesebb és legragyogóbb hajtása. Fi
gyelemre méltó még: Die neue Medea (1836).
Rehm, Hermann, államjog- és kereskedelmi
jogtudós, szül. Augsburgban 1862 ápr. 19., megh.
Strassburgban 1918 febr. 14.1891-ben marburgi,
1893. giesseni, ugyanez évben erlangeni, 1903.
strassburgi egyetemi tanár lett. Főbb művei:
Über die reehtliche Natúr des Staatsdienstes
(München 1885); Geschichte der Staatsrechtswissenschaft (Freiburg 1896); Allgemeine Staatslehre (u. o 1899); Modernes Fürstenrecht (Mün
chen 1904); Die Bilanzen der Aktiengesellschaften (u. o. 1903); Politisches Wesen der
deutschen Monarchie (1916). Kommentárokat írt
a biztosító vállalatokról és a tőzsdéről szóló né
met birodalmi törvényekről (München 1907 ós
Berlin 1908).
Rehmke, Johannes, német filozófus, szül.
Elmshomban 1848 febr. 1. 1885 óta greifswaldi
egyetemi tanár. Tanítása szorint a filozófia tárgya
az adottság a maga általánosságában, meghatá
rozottsága nélkül; tehát pl. a dolog, a változás,
a lelki stb., amelyeknek már valami meghatáro
zott formáival foglalkoznak az egyes szaktudo
mányok. Ezért a filozófia ezekhez viszonyítva:
alaptudomány, mely a többi tudományok előfel
tételeit vizsgálja. Benne a tudat legáltalánosabb
tónyeinek elemzését bírjuk. Nevezetesebb művei:
Lehrbuch der allgemeinen Psychologie (1895, 2.
teljesen áldolg. kiad. 1905); Geschichte der Philo
sophie (1896); Die Seele des Menschen (1902);
Philosophie als Grundwissenschaft (1910); Logik
(1918). V. ö. H. Hegenwali, Weltbegriff und
Weltanschauung in der Philosophie R.-s (Zeitschrift für Philosophie, 1911, 143.).
Rehó (Ráháu, Reichau), nagyk. Szeben vm.
szászsebesi j.-ban, (1910) 2081 román lak. (Tr. R.)
R e i , 1. Bein.
Reibersdorí, falu Bautzen szász kerületi kapi
tányság Zítau kerületében, (1910) 1503 lak. Köze
lében fekszik Oppelsdorf látogatott kénes fürdő.
Reich Emil, történetíró és kritikus, szül. Eper
jesen 1854., megh. Londonban 1910 dec. 11.
Középiskolai tanulmányait Eperjesen, a jogot
Prágában, Budapesten és Bécsben végezte, hol
doktori oklevelet szerzett. Utána nagy utazáso
kat tett, öt évet töltött az Egyesült-Államokban,
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négyet Franciaországban, majd Angliában tele
pedett le, hol az oxfordi, eambridgei és londoni
egyetemeken több izben tartott történet-filozófiai
előadásokat, noha nem tartozott egyik egyetem
kötelékébe sem. Nagy műveltsége, a görög-római
világ alapos ismerete, mély filozófiai pillantása,
előadásának és stíljének varázsa rendkívül ked
veltté tették mind egyetemi előadásait, mind a
Claridge-hotelben tartott konferanszait. Angol
nyelven megjelent történeti műveiből ránk nézve
fontosabb magyar irodalomtörténete: Hungárián
litterature (1898), amely első kísérlet angol
nyelven irodalmi alkotásaink összefoglaló mélta
tására. Egyéb munkái: Poundations of modem
Európa (1904); History of Civilisation ; A new
student, Atlas of modern history.
Reicha, Anton, cseh születésű zenetudós, szül.
Prágában 1770 febr. 27., megh. Parisban 1836
máj. 28. Beethoven, Haydn, Salieri barátja volt.
1818-ban a párisi Conservatoire zeneszerzés-ta
nára lett, 1835. beválasztották az akadémiába.
Színpadi müveivel nem aratott sikert. Sok ka
marazenemüvet irt. Elméleti művei kiválóak.
Kiemeljük: Cours de eomposition musicale 11818);
Traité de haute eomposition musicale (1824—26,
2 köt., Gzerny Vollstandiges Lehrbuch c. ford.
le németre 1834). V. ö. I. A. Delaire, Notices sur
R. (1837).
Reichard, 1. Piroska, tanai1, írónő, szül. Bereg
szászon 1884 szept. 2«. A budapesti egyetemen
1909. fii. doktori oklevelet szerzett: majd székes
fővárosi leánygimnáziumi tanár lett. írt verseket
és tanulmányokat, fordítottis, főleg angolból. Ön
állóan megjelent munkái: Az életen kívül, ver
sek (Budapest, 1912); Őszi üdvözlet, versek
(u. o. 1922). Fordításai közül különösen említendő
Róbert Browning Pippa Passes c. drámai költe
ménye A merre Pippa jár címen (1922).
2. R. Zsigmond, jogi író, szül. Székesfehér
várott 1863 ápr. 28., megh. Budapesten 1916
ápr. 8. Jogi tanulmányai végeztével 1888. az
ügyvédi pályára lépett. 1894-ben bíróvá nevezték
ki, 1913. kúriai biró lett. Nevezetesebb művei: A
feltételes elítélés (1890); A feltételes elítélés né
hány vitás pontjáról (1891); Psychiatria á? bűnteiöiog (1893); A büncselekvények osztályozása
(1900); Tervezet a büntetőtörvény módosításá
hoz (1901).
Reichard, 1. Christian Gotllieb, német kar
tográfus, szül. Schleizben 1758 jún. 26., megh
Lobensteinben 1837 szept. 11. Részt vett Zách és
Bertuch: Allgemeine Geogr. Ephemeriden c. vállatának szerkesztésében. Kiadta: Atlas des ganzen Erdkreises (Weimar 1803, 6 tábla), valamint
számos más tét képet is szerkesztett.
2. R., Piiul, német Afrika-kutató, szül. Neu•wiedben 1854 dec. 2. 1880-ban több utazóval
Közép-Afrikába ment. BöhmmelTanganyika vidé
két járte be, ott Mpala állomást létesítette és fel
fedezte az Ugamba-tavat. Böhm halála (1884)
után Tanganyikába, Tahorába, innen Zanzibárba
ment, majd Európába tért vissza. Müve: Dr. Emin
Paseha (Leipzig 1891, 2. kiad. 1895); DeutschOstafrika (u. o. 1892); Stanley (Berlin 1897).
Reichardt Sándor, hőstenor, szül. Pakson
(Tolna vm.) 1825 ápr. 17., megh. Boulogne sur
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Merben 1885 mára 14. 1843-ban lépett fel Lembergben, azután a bécsi udvari opera tagja lett
1851—57-ig évenként Londonban hangverseny
zett.
Reichardt, 1. Gustav, német dalköltő, szül.
Schmarsowban 1797 nov. 13., megh. Berlinben
1884 okt. 19. Dalai közül rendkívül népszerű
lett: Das BUd der Rose és Was ist des Deutschen
Vaterland ?, amely Arndt versére készült.
2. R., Johann Friedrich, német zeneszerző,
szül. Königsbergben 1752 nov. 25., megh. Giebiehensteinben, Halle mellett, 1814 jún. 27.17751794-ig Nagy Frigyes, majd II. Frigyes Vilmos
udvari karnagya volt. 1794-ben a francia forra
dalommal való rokonszenvezése miatt elbocsátot
ták. R. alapította a berlini Spirituel-koncerteket
(1783), ő teremtette meg a német Liederspielt,
egyike az első Singspiel-komponistáknak, neve
fejezetet jelöl a német dal történetében. Goethe
nagyrabecsülte.Számos8zinpadiművet,60 Goethe
dalt, 6 szimfóniát, több kamarazeneművet irt, to
vábbá értekezéseket és finom, elmés és irodalmi
szempontból is értékes utileveleket, utinaplókat.
V. ö. Lange, J. F. R. (1902); Walther Pauli, J.
F. R. (1903).
3. R., Wilhelm Heinrvh, osztrák botanikus,
szül. Iglauban (Morvaország) 1835 ápr. 16., megh.
Mödlingben 1885 aug. 2. 1866-ban a bécsi udvari
múzeum növénytárának őre lett, 1873. pedig
egyetemi tanár. A Magyar Tudományos Akadé
miának 1878 óta kültagja volt. Eleinte össze
hasonlító szövettani és fejlődéstani, majd kiváltképen florisztikai munkálkodást fejtett ki, amelyek
során a monarchia növényzetét kutatta és szá
mos expedíció gyűjtését dolgozta fel számos mű
vében, amelyek jegyzéke megtalálható Kanitz
Á.: Emlékbeszéd R. Henrik Vilmos felett (Buda
pest, Magy. Tud. Akadémia, 1889. Emlékbeszédek
V. köt. 6. sz.).
Reichardtit (ásv.), az epsomittal azonos.
Reicltb., 1. Rchb.
Reichemberg, Susanne, magyar származású
kiváló francia színésznő, szül. Parisban 1853
szept. 7. Apja Temesvárott egyszerű házaló volt.
Szini tanulmányait kitűnő sikerrel végezvén,
1868. a Théátre Francais tagja lett. Naiva- és
hősnőszerepeket játszik. Több izben külföldön is
vendégszerepelt, így Budapesten is.
Reichenau 1. sziget a Zelli-tóban (1. Boden-tó),
Konstanz badeni kerületben, 4 km ! ter., (1019) 2054
lak. Nevét a St.-R. bencés apátságról kapta,
melyet 728. szt. Pirminius alapított és tudós szer
zetesei (Strabo Walafried, Contractus Hermann,
Berno stb.) a IX—XHI. sz.-ban nagy hírnévre
emeltek. 1799-ben megszüntették és 1802. Badenbe
beolvasztottak. A zárdatemplomban van Vastag
Károly sírja.
2. R., falu Neunkirchen alsó-ausztriai kerületi
kapitányságban, a Raxalp és Schneeberg lábánál,
a Schwarza szép völgyében, (1920) 5001 lak., hideg
víz-gyógyintézettel, számos nyaralóval. R. volt
Károly Lajos főherceg nyári lakóhelye (Villa
Wartholz).
Reichenbach, 1. R. in Schlesien, az ugyanily
nevű járás székhelye Boroszló porosz kerületben,
(1919) 15,194 lak. Nevezetes arról a győzelemről,
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amelyet itt II. Frigyes 1762 aug. 16. az osztrá
kokon kivívott; az 1790 jún. és júl. itt tartott kon
gresszusról, amely a R.-i egyezségben azzal vég
ződött, hogy Ausztria lemondott a Törökország,
s Poroszország a Lengyelország rovására terve
zett terjeszkedésről; végre az 1813. Orosz- és
Poroszország közt itt folytatott értekezletről,
amelynek következménye a prágai békealkudo
zások megszüntetése volt.
2. R. vm Vogtland, város Zwickau szász kerü
leti kapitányságban, (m9) 26,880 lak.
Reichenbach Béla, egyetemi tanár, gazdasági
Író, szül. Pázmándon (Fejér vm.) 1887 márc. 20.
Előbb földmívesiskolai, majd gazdasági akad.
segédtanár volt, 1914. az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület titkára és a Köztelek segédszer
kesztője lett. 1920-ban a budapesti egyetem köz
gazdasági fakultására a mezőgazdasági üzemtan
tanárává nevezték ki. 1922-től az Országos Magyar
Földbéiiö Egyesület igazgatója és főszerkesztője
a Föld e. szaklapnak. A gazdasági lapokban szá
mos tanulmánya jelent meg; önálló müve: A
gabonatermelés fokozása.
Reichenbach, 1. Georg Joachim, német me
chanikus és optikus, szül. Durlachban (Baden)
1772 aug. 24, megh. Münchenben 1826 máj. 21.
1804-ben Utzschneiderrel és Liebherrel együtt
megalapította a müncheni matematikai-mecha
nikaiintézetet, 1809. pedig Fraunhoferrel és Utz
schneiderrel a híressé vált optikai intézetet. R.
igen találékony volt gépek szerkesztésében és
sok célszerű mechanikai és optikai műszert készí
tett. Bécsben ágyufúró gépet állított fel, Tegernseeben pedig márványvágó- és csiszolómalmot
épített. Érdemeket szerzett a vasöntés, fegyver
gyártás és sóbányászat körül.
2. R., Heinrich Gottlieb Ludivig, német bota
nikus és zoológus, szül. Lipcsében 1793 jan. 8.,
megh. Drezdában 1879 márc. 17. 1820 óta a
drezdai állatorvosi akadémia tanára, az ottani
botanikuskert megalapítója, Európa flórájának
legkiválóbb ismerője és leírója volt, müvei
hazai flóránk ismeretének is első kútforrásai.
Nagyobb botanikai művei: Monographia generis
Aconiti (Leipzig 1820, 19 táblával); Illustratio
8pecierum Aconiti generis (u. o. 1823—27, 72 táb
lával) ; Iconographia botanica s. plantae criticae
(u. o. 1823—32, 10 köt., 1000 képpel); Icono
graphia botanica exotica (u. o. 1827—30); Flóra
germanica excursoria (u. o. 1823—32, 2 köt),
amelynek illusztrálására megkezdte a fia, majd
Beck von Mannagetta által folytatott nagy at
laszt : az Icones FÍorae Germanicae et Helveticae
című müvet, amely 1832 óta mai napig is foly
tatódik.
3. R., Heinrich Gustav, R. 2. fia, német bota
nikus, szül. Hamburgban 1824 jan. 3., megh. u.o.
- 1889 máj. 6.1855. a lipcsei egyetemen rendkívüli
tanár lett, majd a hamburgi botanikus kert igaz
gatását vette át. Müvei: Xénia orchidacea (Leipzig
1855—83, 3 köt.); Beitráge zur Orchideenkunde
(Dresden 1869).
4. R., Kari, báró, német kémikus, szül. Stutt
gartban 1788 febr. 12., megh. Lipcsében 1869
jan. 19. Előbb Stuttgartban, később Blanskóban több nagy gyárat alapított, végül Bécsben
Rémi Nagy Lexikona. XVI. ícií.
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telepedett le. Ó fedezte fel a bükkfakátrányban
a paraffint, naftalint, kreozotot (1830—32) stb.;
ezenkívül a meteoritok vizsgálatával, geológiá
val, elektromossággal, mágnességgel is foglal
kozott és különleges kutatásokat végzett az ú. n.
odsugárzási jelenségek körül (1. Od). Főbb müvei:
Untersuehungen über Dynamide (2 köt. Braunschweig 1849); Odiseh-magnetische Briefe (Stutt
gart 1852, új kiad. Leipzig 1904); Der sensitive
Mensch und sein Verhalten zum Od (u. o. 1854, 2
köt., új kiad. Leipzig 1913); Wer ist sensitiv?
wer nicht ? (u. o. 1854); Die Pflanzenweltin ihren
Beziehnngen zur Sensitivitat und Od (Wien 1858);
Aphorismen über Sensitivitát und Od (u. o. 1866).
Magyarul megjelent: Levelek az ódról és a delej
ről (ford. Bata Mór, 1900); Az od, Levelek az
odmágnességről (ford. Weber Artúr, 1922).
5. É., Moritz von, írói álnév 1. Bethusy-Huc, 2.
Reichenberg (Liberec), önálló törvényható
sági joggal biró város és É. kerületi kapitányság
székhelye Csehországban, (1921) 65,065 lakossal;
pamut-, posztószövés, szőnyegkészítés. 1757 ápr.
21. a beverni herceg vezérlete alatt álló poroszok
itt megostromolták a Königseck parancsnoksága
alatt álló osztrák tábort.
Reichenhall (Bad R.), város a bajorországi
Oberbayern kerületben, vadregényes vidéken, 3
oldalról hegyektől környékezett völgyben, (1919)
7146 lak., nagy sófözőkkel. Világhírű sós-fürdő
és klimatikus gyógyhely, fürdő-, inhaláló-intézetekkel, kitűnően berendezett pneumatikus kama
rákkal. Környéke kedvelt kirándulóhely.
Reichenhaller Kálmán, kémikus, született
Pesten 1852 márc. 16., megh. Budapesten 1919
ápr. 16. Heidelbergben 1875. Bunsen Róbert aszszisztense volt, Aradon, mint a kémia tanára, a
főreáliskolán felállította az intézet kémiai labo
ratóriumát. 1880-ban a budapesti VI. ker. (most
V. ker.) állami főreáliskolához helyezték át, mely
nek laboratóriumát szintén felszerelte. 1884-ben
megbízták az egész országra kiterjedő államrend
őrségi kémiai vizsgálatok vezetésével. Érdemeiért
megkapta a középiskolai igazgatói címet. Meg
jelent önálló munkái: Műszaki vegytan (Buda
pest 1887); Szeszgyártás és ecetgyártás (u. 0.
1890); Altalános, anorganikus és organikus
cliemia; Chemia és mineralogia (u. o. 1902). —
Neje: R. Kálmánné, petheömihályfai Petheö
Irén, szül. Bnyiugen (Veszprém vm.) 1867 nov. 9.
Sopronban végezte az állami felsőleányiskolát.
1907-ben kezdett a nyilvánosságnak irni s hót
éven át a Budapesti Hírlap munkatársa volt. Meg
jelent munkái: Egy asszony versei (1909); Aki
nem tud látni és egyéb történetek (1911).
Reichenow, Anton, német zoológus, szül.
Charlottenburgban 1847 aug. 1. 1874 óta a ber
lini zoológiai múzeum asszisztense, majd az
ornithológiai osztály őre és 1906 óta a múzeum
másodigazgatója. Madártani munkásságával vi
lághírre tett szert s nagy része van abban, hogy
Németországban madármegfigyelő intézeteket
létesítettek. Nagyobb müvei: Vogelbilder aus
fernen Zonen; I. Abt. Papageien (Kassel 1878—
1883); Die Vögel der zoolog. Gárten (Leipzig
1881—84, 2 köt.); Die Vögel Deutsch-Ostafrikas
(Berlin 1894); Die Kennzeichen der VögelDeutsch9
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lands (Neudamin 1902); Die Vögel Atrikas (Neudamin 1900—05,3 köt.); Die Vögel (Berlin 1913—
1914, 2 köt.). Kiadója az Ornithologische Monatsberichte (Berlin 1893 óta) és a Journal fíir Ornithologie-nak (Berlin, 1894 óta).
Reichensperger, 1. August, német politikus és
író, szül. Koblenzben 1808 márc. 22., megh. Köln
ben 1895 júl. 16. A birói pályán működött 1879-ig,
közben tagja volt 1848—49-ig a frankfurti, 1850.
az erfurti parlamentnek. Azután a porosz kép
viselőházba választották, hol 1852. megalapí
totta a katolikus pártot, mely 1861 óta centrum
nak nevezte magát s a porosz képviselőház, ké
sőbb pedig a német birodalmi gyűlés legnagyobb
pártja lett. Művészettörténeti müvei: Die ehristlich-germanische Baukunst (Trier 1860., 3. kiad.);
Vermischte Schrif ten über christliehe Kunst (Leipzig 1854); Augustus Pugin, der Neubegründer der
christlichen Kunst in Bngland (Preiburg 1877);
Zur neueren Geschichte des Dombaues in Köln
(Köln 1881); Phrasen und Schlag-wörter (Paderborn 1872, 3. kiad.1. V. ö. Pastor, August R.
1808—1895 (Freiburgi. Br. 1899, 2 köt.).
2. B., Péter Franz, E. 1. testvéröccse, szül.
Koblenzben 1810 máj. 28., megh. Berlinben 1892
dec. 31. Ö is a centrumhoz tartozott a porosz
képviselőházban és a német birodalmi gyűlésben.
Müvei: Kulturkarnpf oder Friede in Staat und
Kirche (Berlin 1876, 4. kiad.); Brlebnisse eines
altén Parlamentariers im Eevolutionsjahr 1848
(u. o. 1882).
Reichenspitze, a Zillertali-Alpok 3305 m. ma
gas csúcsa Tirol keleti határán.
Reichenstein, az Ennstali-Alpok 2166 m. ma
gas csúcsa Stájerországban.
Reicher, 'Emánuel, német színész, szül. Bochniában (Galícia) 1849 jún. 7.1868. Bécsben kezdte
pályáját. Néhány évet Magyarországban töltött
vándor színtársulatoknál, 1881. Münchenbe ment,
1888 óta különböző berlini színtársulatoknál volt
fölváltva. 1875-ben elvette feleségül Kindermann
Hedwig énekesnőt (1. o.), de elvált tőle. R. a
modern realista játék egyik úttörője, kiváló jellemszínész, főleg Ibsen, Björnson, Hauptmann stb.
drámáiban adott jeles alakításokat.
Reicher-Kindermann, Hedvig, német éne
kesnő, 1. Kindermann (August).
ReicherstorHer György, kir. kincstartó, 1522
—1525-ig városi irnok Nagyszebenben, 1525—
1527-ig Mária királyné titkára, 1527. Ferdinánd
király titkára és tanácsosa, majd erdélyi kincs
tartó. Moldovában kétszer (1527., 1535.) járt kö
vetségben. 1550-ben még élt Bécsben. Munkái:
Moldáviáé chorographia (Bécs 1541); Chorographia Transylvaniae (u. o. 1550); Transylvaniae
olimDaciaedescriptio(Róma 1596). V. ö. Trausch,
Schriftsteller-Lexikon (III. 86—102).
Reichert, Kari Bogislam, német anatómus,
szül. Rastenburgban 1811 dec. 20., megh. Ber
linben 1883 dec. 21. Dorpatban, azután Boroszló
ban, 1858-tól Berlinben volt egyetemi tanár. Mű
vei közül említendők: Über die Bntwiekelung des
befruchteten Saugetieres (Berlin 1843): Der Bau
des menschlichen Gehirns (Leipzig 1859—1861).
Reichmann, Tlieodor, német Wasiier- énekes
(baritonista), szül. Rostockban 1849" márc. 15.,
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megh. Marbachban (a Boden-tó mellett) 1903
máj. 22. 1869-ben lépett fel először Magdeburg
ban. 1882—89-ig ós 1893-1903-ig a bécsi udvari
operaház tagja volt. 1882-ben Amfortast alakí
totta Bayreuthben, ahol az ünnepi játékoknak
dísze volt.
Reichsackerkopf, hegy Felső-Elszászban, a
colmari kerületben; 1915 febr. 19. heves harcok
színhelye ; a franciák átmenetileg elfoglalták, de
márc. 20. a németek visszavették tőlük.
R e i c h s f ü r s t e n (ném.), 1. Birodalmi feje
delmekR e i c h s g e r i c l i t , birodalmi törvényszék, a
Németbirodalom államainak közös legfőbb tör
vényszéke, amely az 1877. évi ápr. 11 iki birói szer
vezeti birodalmi törvény (új szöveg: 1898 máj. 20.)
szerint Lipcsében székel. Hasonlókép R. nevet vi
sel Ausztriában az 1867. évi dec. 21-iki alaptör
vény alapján felállított közjogi főtörvényszék.
Reiclisliiissensclieine (ném.), a Németbirodalomban az államjegyek elnevezése. Ezeket
az 1874 ápr. 30. ós 1906 jún. 5-iki törvény alapján
bocsátották ki.
R e i c h s r a t (ném.), 1. Birodalmi tanács és
Osztrák császárság.
R e i c h s r e c h t (ném.), 1. Landrecht.
Reichstadt (Zákupy), város Böhmisch-Leipa
oseh kerületi kapitányságban, (mo) 1837 lak.,
cukorgyárral. A császári kastélynak, amelyet
1573. építettek föl újra, 200 szobája, a többi közt
egy trónterme, kápolnája és nagy parkja van. R.
a hozzá tartozó uradalmakkal együtt a bajor vá
lasztóké volt és 1805. Ferdinánd, a későbbi tos
canai nagyherceg birtokába jutott. I. Ferenc 1819.
unokáját, Ferenc József Károly Napóleont R.-i
herceggé nevezte ki (1. Napóleon, 2.).
Reichstadti herceg, 1. Napóleon, 2.
R e i c l i s t a g (ném.), 1. Birodalmi gyűlés és
Német Birodalom.
R e i c l i s u i i m i t t e l b a r k e i t, a régi német bi
rodalomban azoknak a viszonya, akik közvetle
nül a birodalmi (császárii hatalomnak, nem pe
dig az országos fejedelemnek (Landesherr) voltak
alávetve. Reichsunmittelbarok voltak nevezete
sen az uralkodó családok oldalági tagjai. A
R.-nak ellentéte a landsassiatiis, azoknak a vi
szonya, akik nemcsak a császárhoz, hanem a fe
jedelemhez Í3 alattvalói viszonyban állottak.
R e i c h s v e r w e s e r v. Beichsvikarius (ném.),
birodalmi kormányzó v. helytartó, a német-római
császárság kormányzója arra az időre, amíg az
új császárt meg nem választották, vagy a csá
szár kiskorúsága, távolléte vagy betegsége foly
tán az uralkodásban akadályozva volt. Ősi ha
gyomány szerint a R. állás a szász herceget és
a rajnai Pfalz választóját illette meg. Midőn az
1848-iki frankfurti nemzetgyűlés a német biro
dalom alkotmányának végleges megalkotásáig a
birodalmi kormányt ideiglenesen megszervezte,
annak élére R.-t választott János Habsburg-házi
főherceg személyében.
Reichwein, Leopold, német zeneszerző, szül.
Boroszlóban 1878 máj. 16.1913. a bécsi udv.
opera karnagya lett. Operái: V~asantasena(1903):
Die Liebenden von Kandahar (1907); Faustmusik (1909).
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Reims

Reicke, Georg, német költő, szül. Königsberg- bonni, 1868. boroszlói, 1885. strassburgiegyetemi
ben 1863 nov. 26., inegh. Berlinben 1923 ápr. 7. tanár. Kiváló szövegkritikus. Kiadta: Suetonii
Előbb államhivatalnok volt, 1903. Berlin alpolgár Tranquilli praeter Caesarain librosreliquiae (Leipmestere lett. Munkái: Winterfrühling(költ.,Ber zig 1860); Bibliotheca patrum Latinorum Italica
lin 1901); Das grüne Huhn (reg., u. o. 1902); lm (Wien 1865—72, 2 köt.); Arnobii adversus naSpinnenwinkel (reg., u. o. 1903); Martyrer (három tiones libri VII. (u. o. 1875); Anna Komnena:
dráma, u. o. 1903); Schusselchen (dráma, u. o. Alexias (Bonn 1878, szöveg: Leipzig 1884); Tertul1905); Der eigene Ton (reg., u. o. 1906); Blutopfer lianusát halála után Wissowa és Hartel adták
(dráma, 1917); «Sie» (vigj., 1920).
ki (1890).
Reid, Mayne, angol regényíró, szül. északi
Reigate (ejtsd: rájget), város Surrey angol countyÍrországban 1818., megh. Londonban 1883 okt. 22. ban,(i9ii) 28,505 lak., számos nyaralóval, őrültekKalandos természete 1838. Amerikába vitte s házával és javítóintézettel.
részt vett 1846. a mexikói háborúban. 1849-ben
Reikiavik, város, 1. Reykjavik.
Londonban telepedett meg. Főképen kalandos
Reimann, Heinrich, német zenei író, szül.
ifjúsági regényeket irt, nagyrészt saját élményei Rengersdorfban 1850 márc. 14., megh. Charlotalapján. Főbb művei: The sealp hunters (1850); tenburgban 1906 máj. 24. Gimnáziumi tanár,
The boy hunters (1853); The Quadroon (1856); majd igazgató volt Gleiwitzben. 1897—1906-ig
The headless horseman (1866): Gwen Wynn (1877). szerkesztette a Berühmte Musiker c. gyűjteményt
Magyarul megjelent: A skalpvadászok (ford. Fáy (17 kötet). Nevezetes munkája: Róbert Schu5. Béla); A tűzföld (1886); Vilmos, a hajóinas manns Lében und Werke (1887). Tanulmányai
(1887); A fiatal utazók (ford. KürthyEmil, 1887). összegyűjtve: Musikalische Rückblicke c. 2 kö
Reid (ejtsd: rid), 1. Tliomas, skót filozófus, szül. tetben jelentek meg (1900). Vokálmüvei jelesek.
Strachanban 1710 ápr. 26., megh. 1796 okt. 7-én. Kiváló orgonaművész is volt.
Megalapítója az ú. n. józan ész (eommon sense)
Reimar, Freimund. Rückert Friedrich (1. o.)
filozófiájának, mely szerint a természet közve német költő álneve.
tetten bizonyosságot ád nekünk saját létünkről
Reimarus, Hermáim Sámuel, német tudós,
és a világéról. Nézeteit később főleg William szül. Hamburgban 1694 dec. 22., megh. u. o. 1768
Hamilton terjesztette, ki Kant-féle nézetekkel márc. 1. 1728-tól kezdve Hamburgban tanár volt.
elegyítette őket. R. körül keletkezett az ú. n. Számos müve közül főként egy: A wolffenbütteli
skót iskola. Főműve: An inquiry intő the humán névtelennek fragmentumai tette őt igen neve
mind on the principle of eommon sense (1705). zetessé. B müvét Lessing, majd ennek halála
Összes műveit kiadta D. Stewart (4 köt., 1804) után Schmidt adta ki R. kézirataiból. E kézira
és Hamilton (6. kiadás 1863,2 köt). V. ö. Fraser, tok teljesen sohasem láttak napvilágot s 4000
Thomas R. (London 1818).
lapon a hamburgi városi könyvtárban őriztet
2. R., Thomas Wemyss, sir, angol író, szül. nek. Életrajzát megírták Büsching és Strauss.
Reimers, Georg, német színész, szül. AltoNeweastle upon Tyneben 1842 márc. 29., megh.
1905 febr. 26. Főleg életrajzi müvekkel tűnt ki. nábau 1860 ápr. 4. Szini pályáját Hamburgban
Főbb müvei: Cabinet portraits, Sketehes of sta- kezdette 1877. Eleinte komikus volt, később a
tesmen (1872); Charlotte Bronté" (1877); Politi- hősszerelmes szerepkört választotta, melyre fér
cians of to-day (1879); továbbá William Ed- fias megjelenés és természetes melegség képesí
ward Forster (1888) és W. B. Gladstone (1899) tik. 1885 óta a bécsi Burg-szinház tagja, 1890
életrajzai. Irt regényeket is (Gábriellé Stuart, óta udv. szinész. Főbb szerepei: Max Piccolomini, Melchtal, Egmont stb.
Glady's Fané) stb.
Reimmann, Jákob Friedrich, az első német
3. R, William, sir, meteorológus, szül. Kinglassieben (Fifeshire, Skócia) 1791., megh. Londonban irodalomtörténet írója, sz. Gröningenben 1668
1858 okt. 31. A katonai pályán működött s 1838. jan. 22., megh. 1743 febr. 1. Munkája: História
a Bermuda-szigetek, 1846. Barbados kormány literaria (Halle 1708—13). Önéletrajzát kiadta
zójává nevezték ki. Miután visszatért hazájába, F. H. Theune (1745).
Reims (Rheinis, ejtsd: reűsz), a francia Marne
1848. Woolwich parancsnoka lett ós 1851. máltai
parancsnoknak nevezték ki. Barbadoson és a Ber dóp. R. járásának székhelye, érseki székhely, a
muda-szigeteken meteorológiai észleléseket vég Vesle jobbpartján, az Aisne-Marne-osatorna és
zett, melyeket következő müveiben írt le: An vasutak mellett, szőllőhegyek övezte síkságon.
attempt to develop the law of storms (1838, 3. Főhelye a champagnei borkereskedelemnek,
kiad. 1850) és Progress of the developement of (I9ii) 115,178, (1931) 79,645 lak. 1872 óta erős tá
borvárrá alakították át. Igen jelentős R. ipara,
the laws of storms (1849).
különösen a szövőipar, a pezsgőgyártás, amiben
Reid-féle vetőtárcsa, I. Vetőgépek.
ReiHerscheid, 1. Alexander, német germa krétakőzetbe vágott kitűnő pincéi nagy segítsé
nista, szül. Bonnban 1847 jún. 2., megh. 1909 gére vannak, a gép- és vegyészeti ipar stb. Fontos
febr. 11. mint a greifswaldi egyetem tanára. Be kereskedelmi hely is; különösen nagy a forgalma
csesek a XVI. és XVII. sz.-ra vonatkozó kuta gyapjuárukban. A város fődísze a székesegyház
tásai. Főműve : Quellén zur Gesch. des geistigen (1. az ábrát), amely a korai csúcsíves építészet
Lebens in Deutschland wáhrend des 17. Jahr- remeke; nevezetes ablakrózsája, számos kis szobra
és domborműve. A templomot 1212. kezdték épí
hunderts (1889).
2. R., Kari Wilhelm August, német klassz, teni s a XIV. sz.-ban fejezték be. Két 81 m. ma
filológus, R. 1. testvérbátyja^ szül. Bonnban 1835 gas tornyának tetőcsúcsa az 1481-iki tűzvészben
okt3.,megh. Strassburgban 1887 nov. 10.1867-ben I elpusztult. A háromhajós templom 139 m. hosszú
9*
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és -40 m. széles, 38 m. magas; nagyszerű orgo zott a székesegyháznak Reimsben s mint vélt
nája, sok becses képe, gobelinje és gazdag kincs keleti kéziratra a francia királyok erre tették le
tára van. 1179 óta ebben koronázták a francia esküjöket a koronázáskor. Nagy Péter 1717.
királyokat. Nevezetes az 1049. román stílusban állapította meg, hogy szláv kézirat. A francia for
kezdett és csúcsívesen befejezett S. Remi-tem radalom alatt a kötés ékköveit és a lapok jóré
plom, .Sz. Remigius síremlékével. Jelesebb épü szét elvitték, a megmaradt rész ma u. o. a városi
letei még: a városháza, az érseki palota (kápolnája könyvtáré. Kiadták hasonmásban és latin fordí
a XIII. sz.-ból); több régi, díszes magánház. Főte tással Silvestre J. B. és Kopitar B., Bvangelia
reit Jeanne d'Arc, XV. Lajos, Drouet tábornok, slavice etc. (1844); Leger L., Notice sur l'EvanColbert szobrai díszítik. A rómaiak korából ma geliaire de Rheims (1899).
radt a Porté de Mars, háromkapus diadalív. Van
Rein, 1. Georg Wilhelm, német pedagógus, szül.
itt teológiai intézet, orvosi- és gyógyszerészi elő Bisenachban 1847 aug. 10. Teológiai tanulmá
készítő iskola, liceum, több ipariskola, gazdag nyokról tért át filozófiai és pedagógiai tanulmá
könyvtár és régiségtár. R. neve a rómaiak korá nyokra. 1886. a jenai egyetemen a pedagógia
ban Durocortorum, a gallusremi törzsnek (Civi- tanára lett. Itt kívánságára az egyetemi peda
tas Remorum) és a
gógiai szeminárium
Belgica secunda ró
keretében gyakorló
mai tartománynak
iskolát szerveztek.
volt fővárosa. 496.
Szünidei tanfolya
SZÍ Remigius itt ke
mok szervezésével
resztelte megChlodJenát fontos peda
vigot és számos
gógiai középponttá
frank főurat. 843.
tette. Irodalmi tevé
Kopasz Károly kap
kenysége bő és sok
ta. VII. Lajos 1138.
oldalú. Főműve :Páemelte várossá; üa,
dagogik in systemaFülöp Ágost az ér
tischer Darstellung
sekeket hercegi clm2 köt. (1902-1906).
melruháztaföl.1421.
Nagy hatású műve a
az angolok foglal
Pickel és Scheller
ták el, 1429. Jeanne
társaságában kia
d'Arc visszahódítot
dott Theorie u. Pra
ta. 1814 szept. 13.
xis d. Volksschuluna franciák itt meg
terrichts nach HeTverték az oroszo
bartschen Grundsatkat; 1870. aporoszok
zen (8 köt., I. kiad.
szállták meg. A vi
1879-85). Szerkesz
lágháborúban a hosz
tette egyideig a Pászú ostrom alatt
dagogische Studien,
rendkívül sok kárt
majd Flügellel a
szenvedett; a város
Zeitschrift für Phinagy része teljesen
losophie und Pádaelpusztult, a székes
gogik (1894—1914)
egyház, melyet a
c. folyóiratot, továb
franciák megfigyelő
bá az Encyclopádiállomásul rendeztek
sches Handbuch der
be, szintén megron
Pádagogik c. válla
gálódott. 1914 szept.
latot^, kiadása meg
•í.anémetekavárost
indult 1895, a II. ki
harc nélkül meg
adás 1903, 10 köt.).
Reimsi ssétesegyliaa.
szállták, de már
A magyarokra tett
szept. 9. a marnei csata kedvezőtlenné fordulása h atásáról az utóbbi évtizedekben több folyóiratban
kor kiürítették, októberben körülzárták s 1918-ig közölt tanulmányúti beszámolók tanúskodnak.
folyton ostrom alatt tartották. Több mint 10,000
2. B., Johannes Justus, német földrajztudós
bomba hullott a városra, melynek lakosságát idő és utazó, szül. Raunheimban (Hessen) 1835 jan.
közben a francia kormány kiköltöztette. R. egyik 27., megh. Bonnban 1918 jan. 23. Eleinte tanított,
sarkpontja volt az 1918-iki tavaszi nagy Somme- majd beutazta Finnországot, Skandináviát, 1861—
menti csatának amely akkor a németek győzel 63-ig a Bermuda-szigeteken tartózkodott, innen
mével végződött, de R.-t még sem tudták birto beutazta Észak-Amerikát, 1872. a Kanári-szigete
kukba venni. (L. még Világháború). V. ö. Gosset, ket és Marokkót, 1873—1875 ig Japánt tanulmá
Cathődrale de R. (Paris 1894); Bazin, R., monu- nyozta. 1876-ban a geográfia tanára a marburgi,
ments et histoire (1899).
1883. a bonni egyetemen. Főbb művei: Japán nach
Reimsi Evangélium, a négy evangélium temp Reisen u. Studien (Leipzig 1881—86, 2 köt.); Kolomi szláv nyelvű fordítása (részben cirill, rész lumbus und seine vier Reisen (u. o. 1892); Beiben glagolita betűkkel) pergamentlapokon, me tráge zur Kenntnis der spanischen Sierra Nevada
lyet Lotharingiai Károly érsek 1574. ajándéko (Wien 1899).
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Reinach, 1. Joseph, francia politikus és iró,
szül. Parisban 1856 szept. 30., megh. Parisban
1921 ápr. 18. Jogi tanulmányai után újságíró
lett, 1881 nov.-töl 1882-ig Gambetta miniszter
elnök kabinetfőnöke volt. Azután mint a Rópublique Francaise főszerkesztője heves harcot
indított Boidanger ellen. A képviselőháznak
1889-97-ig, majd 1906 óta tagja volt. A Dreyfusper idején hevesen támadta Henry ezredest és
Walsin-Bsterházy őrnagyot. Főbb művei: Le ministóre Gambetta (1884); Léon Gambetta (1884);
Les petits Catilinaires (1891, 3 köt., 2. kiad.);
La Francé et l'Italie devant l'histoire (1893);
Histoire de l'affaire Dreyfus (1901—1905,5 köt.).
Kiadta azonkívül Gambetta beszédeit (11 köt.) és
annak diktátori rendeleteit (Dépéches de la déf ense
nationale [1880—87]). V. ö. Dutrait-Crozon: Jo
seph R. historien. Révision de l'affaire Dreyfus
(Paris 1905, 2 köt.).
2. B., Salomon, francia klassz, filológus és
archeológus, B. 1. testvéröccse, szül. Saint-Germain-en-Layeben 1858 aug. 29. 1880—83-ban
rósztvett görögföldi ásatásokban (Myrina, Delos),
1902 óta az École du Louvre tanára és a st.-germain-en-laye-i múzeumnak igazgatója. Az Académie des Inscriptions tagja. Nagyszámú kisebb
régiségtani értekezésén s feliratközlésén kívül
megemlitondők: Manuel de philologie classique
(3. kiad. Paris 1904, 2 köt.); Fouilles et découvertes á Chypre (1886); Recherches archéologiques enTunisie, en 1883—84 (Babelon B.-vel
együtt, 1886); La Nécropole de Myrina (Pottiervel együtt 1886—87, 2 köt.); Antiquités nationales (1889); Chronique d'Orient (1891—96,
2 köt.); Antiquités de la Russe méridionale
(Kondakov és Tolsztoj közreműködésével, 1891—
1892); Répertoire de la Statuaire grecque et
romaine (Paris 1897—1910, 4 köt.); Rép. des
vases peints grecs et étrusques (1899—1900,
2 köt.); Rép. de reliefs grecs et romains (1909—
1912); Apolló, histoire générale des árts plastiques (2. kiad. 1905), A művészet kis tükre c.
magyarra ford. Lázár Béla (Budapest 1906,
2. kiad. 1912); Cultes, mythes et religions (1905);
Orpheus (1909). Az 1893-iki Archeológiai Értesí
tőben a herpályi pajzsdudorról értekezett.
3. B., Théodore, francia történetíró, B. 1.
testvéröccse, szül. Saint-Germaine-en-Layeben
1860 júl. 3. Ügyvédnek készült, de később egé
szen történelmi tanulmányainak élt. Művei:
Histoire des Israélites depuis la ruine de leur
indépendence nationale jusqu'á nos jours (Paris
1903, 3. kiad.); Les monnaies juives (1888);
Trois royaumes de l'Asie mineure: Cappadoce,
Bithynie, Pont (1888); L'Histoire par les mon
naies. Essai de numismatique ancienne (1902);
La nécropole royale á Sidon (1892—96, Hamdi
bejjel együtt); Textes d'auteurs grecs et romains
relatifs au judaisme (1895).
Reinaud (ejtsd: renó), Joseph Toussaint,francia
orientalista, Silvestre de Sacy iskolájából, szül.
Lambescben 1795 dec. 4., megh. Parisban 1867
máj. 14.1838-ban az École des langues orientalesban az arab nyelv tanára, 1854. a császári könyv
tár keleti kéziratainak őre lett. Müvei: Monumenta arabes, persans et turcs du cabinet de M.
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le duc de Blacas (Paris 1828,2 köt.); Bxtraitó dés
historiens arabes relatifs aux guerres des croisades (u. o. 1829); Invasions des Sarrasins en
Francé etc. (u. o. 1836); Relation des voyágea
faits par les Arabes et les Persans dans l'lnde
et la Chine dans le IX. siécle (u. o. 1845, 2 köt.);
Géographie d'Aboulféde (de Slannel, u. o. 1840);
Mémoire géographique, historique et scientiflque
sur l'lnde (u. o. 1849). A Hariri makámáinak de
Sacy-fóle kiadását ő rendezte sajtó alá 2. kiadás
ban (Derenbourggal, 2 köt., u. o. 1847—53).
Reinbold Béla (borosbenedeki), orvos, szül.
Kolozsvárott 1875 dec. 13. Előbb a kolozsvári
egyetemen, 1921 óta a szegedi, egyetemen az
orvosi vegytan tanára. Művei: Élettani gyakor
latok (Budapest 1914); Blutfarbstoff, Gallenfarbstoff, Urobilin (Berlin 1912,1914, a Biochemisches
Lexikon VI. és VIII. köt.); Über die Zersetzung des
Blutfarbstoffs durch Trypsin (Szeged 1922).
Reinbot von Turn (Durne, Döme), középkori,
bajor származású német költő, aki Ottó bajor
herceg (megh. 1253.) megbízásából egy francia
költő alapján Szent György tetteiről verses le
gendát írt (kiadta Hagen 1808), legjobb kritikai
kiadása F. Vettertől való (1896).
R e i n c a r n a t i o (lat.), újból testbe költözése
az okkultizmus (1. o.) által föltételezett egyéni
akaratnak. L. még Lélekvándorlás.
R e i u e (franc, ejtsd: ren) a. m. királyné.
Reinecke, Kari, német zeneszerző, zongora
művész és karmester, szül. Altonában 1824 júl.
23., megh. Lipcsében 1910 márc. 10. Atyja: Johann Péter Rudolf R. is kiváló zenepedagógus volt.
R. 1860—95. a lipcsei Gewandhaus-koncertek kar
nagya, 1860—1902 u. o. a konzervatóriumon a
zeneszerzés tanára volt. Mint Mozart-interpretáló
aratta a zongorán legnagyobb sikereit. Művei kö
zül kiemeljük rendkívül népszerű Kinderliederjeit, nagy operáját: König Manfréd (Wiesbaden
1867); hat mesejátékát, női karra, szólókra és zon
gorára ; 20 kánonát női hangra, zongorakíséret
tel ; 3 szimfóniáját; 9 nyitányát; gyászindulóját
I. Vilmos halálára (op. 200). Számos értekezése
és biograflkus munkái közül: Die Beethovenschen
Klaviersonaten (4. kiad.l 905); Meister der Tonkunst
(1903). Emlékiratai: Und manche liebe Schatten
steigen auf c. 1901. jelentek meg. V. ö. I. Wasielewski, K. R. (1903); E. Segnitz, K. R. (1900).
Reinecke-féle eljárás, 1. Beprodukáló eljárás.
R e i n e c k e F u c h s , 1. Beineke Vos.
R e i n e - C l a u d e (ejtsd: ran klód), eredetileg a. m.
Klaudia királyné, belőle lett a ringló v. ringlóta
szilvafa neve, 1. Szilvafa.
Reineggs, Jákob, utazó, szül. Eislebenben
(Württemberg) 1744., megh. Szent-Pétervárott
1793. Csiny te veséért a lipcsei egyetemről ki
csapva, Prágában vándorszínész lett és pár évig
kóborolt, majd a magyar egyetem hallgatója lett
és Budán orvosi oklevelet nyert. Kevés ideig
volt az orvosi pályán és Selmeczbányára ment
bányászatot hallgatni, majd Koháry gróffal a
Kaukázusba utazott. R. később Heraklius georgiai
fejedelem háziorvosa lett. 1780-banHeraklius meg
bízásából bejárta a Kaukázust, majd Szent-Péter
várra ment, hol az orvosi kollégium igazgatója
lett. Főműve, melyet halála után Schröder Enooh

Relneke Vos

— 134 —

Reinhard

adott ki: Historisch-topographische Beschrei- (1898); Zlinszky Magyar magánjogát új részek
bung d. Kaukasus (Gotna 1796-97,2 köt.). Egyéb kel kiegészítve teljesen átdolgozta és sajtó alá
müvei közül egy 1773. Nagyszombatban jelent rendezte (1896., 1898. s 1901. a VI-VIII. kiadást);
meg: Systematis chemici ex demonstrationibus Az egyházjog fogalma (u. o. 1899); Az egyházi
Tyrnaviensibus, pars naturális etc.
személyek utáni örökösödési jog Magyarorszá
R e i n e k e Vos (Reinecke Fuchs), a német ál gon (u. o. 1901); Az egyházi házasságkötési jog
latmonda utolsó és legkitűnőbb, Hinrie von Alk- történelmi alapjai (akad. székfoglaló, u. o. 1903);
mar csak töredékesen fenmaradt németalföldi A magyar házassági jog (u. o. 1904); kz egylmzi
költeménye alapján készült alnémet költői fel házasságkötési jog tanának kifejlődése (u. o.
dolgozása. Első kiadása: Lübeck 1498; újra ki 1908); Az egyház és állam szétválasztása és a
adták Prien (1887) és Wolff (1893); újfelnémetre francia szétválasztási törvény (u. o. 1910); A
fordították: Beuther (1544), Soltau (1803), Sim- királykérdés Magyarországon (franciául és ma
rock (1845), Hartman (1864), hexameterekben át gyarul, 1921). Munkatársa e Lexikonnak is.
dolgozta Goethe (1794), legjobban kiadta Bieling
4. R. Zsigmond, publicista és történész, R. 1,
(1882), aki Gottsched prózai fordítását (1752, újra testvére, szül. Gyulafehérváron 1862 jún. 21.,
kiadta Bieling 1886) is fölhasználta; latinra for megh. Budapesten 1907 jún. 29. Régészeti tárgyú,
dította Schopper Hartmann (1567). V. ö.W. Wacker- valamint szépirodalmi cikkei lapokban és az Ar
nagel, KI. Schriften, 1873 (Von der Tiersage); I. cheológiai Értesítőben jelentek meg. 1886-tól
Ten Brink, Die Literatur der Reinaertsagen. (Lit. kezdve szerkesztette a Gyulafehérvárott heten
Schriften und Kritiken, Leiden 1883).
ként kétszer megjelenő Politikai Szetnle c. poli
Reinelt, Johannes (írói nevén Philo nom tikai lapot. Az Österreichisches Rechts-LexikonWalde), sziléziai tájköltő, szül. Kreuzendorfban ban ő írta a Magyarország közjogára s közigaz
1858 aug. 5., megh. Boroszlóban 1906 jan. 18. gatására vonatkozó részt. 1898-ban felvetette a
gör. kel. magyar nemzeti egyház szervezésének
Dalai szűkebb hazájában közismertek.
Reiner, 1. Frigyes, karmester, szül. Budapesten gondolatát, ami később országos agitáció tárgya
1888 dee. 19. Az Országos Zeneakadémián végez lett. Gyűjteményeit tudományos társulatoknak
vén tanulmányait, 1908—1909-ig a budapesti Nép és muzeumoknak hagyta. Önállóan megjelent
színház—Vígopera, 1909—11-ig a laibacbi Landes- müvei: Egy görbe országból (elbeszélés, 18851;
theater, 1911—14-ig a budapesti Népopera első A választási jog reformja (1907): A keleti val
karmestere volt, 1914. a drezdai udvari operaház lású magyar nemzeti egyház szervezése 19071
Reinerz, város és klimatikus gyógyhely Bo
karmestere, 1915. u. o. királyi karnagy. 1922. a
cincinnati-i szimfonikus zenekar karnagya lett. roszlóporoszkerületben, a cseh határon, (1910) 3270
lak. Mellette R. fürdő, 8 vastartalmú ásványvíz
Kamarazenemüveket és dalokat irt.
2. R. Ignác, jogi író, igazságügymin. taná forrással.
R e i u e t t e (franc, ejtsd .• renett), 1. Almafa.
csos, szül. Gyulafehérvárott 1863 febr. 14., megh.
Reinette-éter, ecetsavas amiléter, ecetsavas
Budapesten 1917 júl.ll.Önálló munkái -.Amagyar
bíróságok szervezete és területi beosztása (1885 etiléter és valeriánsavas etiléter keveréke; a
és 1889); A közjegyzői törvény magyarázata cukrásziparban használják.
(1886); A magyar ügyvédség (1888); A biro'i
Reinhard Károly, festő, szül. Győrszigeten
és ügyészi szervezet módosításáról szóló tör 1872 jún. 24., megh'. Budapesten 1909 nov. 12. A
vény magyarázata (1891); Az erdélyi birtok budapesti mintarajziskolában Székely, Gregussés
rendezési eljárásról szóló törvény módosítása Lotz voltak mesterei, az utóbbinak néhány nagy
és kiegészítése (1892); Strafanstalten Ungarns, freskóképénél segédkezett is. Aztán Münchenben
Les Etablissements Pónitentiaires en Hongrie Hollósynál, végre Budapesten Benczúr mester
(Paris 1898); Kegyelmezési jog (Budapest 1903). iskolájában tanult. Különösen Medve c. képe kel
Munkatársa volt e Lexikonnak, valamint az tett feltűnést. Enyélgés c. képét a kormány vette
Dlbrich és Mischler által szerkesztett Öster- meg (Szegedi kultúrpalota). Jákob halála címmel
reiehisches Staatswörterbuch s az Österreichi- sokszínű nagy litográfiát adott ki. Halála előtt
sches Rechts-Lexikon magyarországi részének. két évet Jászberényben töltött, ahol arcképeket
3. R. János, jogtudós, R. 1. testvére, szül. festett.
Nagybecskereken 1865 jún. 22.1892-ben a buda
Reinhard, 1. Franz Volkmar, német evang.
pesti egyetemen az egyházjogból magántanár, teológus, szül. Vohenstraussban 1753 mára 12.,
majd egyetemi nyilv. rendkív. tanár, 1915. rendes megh. 1812 szept. 6-án. 1792-ben Drezdában fő
tanár lett. 1902 óta a M. Tud. Akadémia levelező udvari hitszónok és egyháztanácsos volt. Főbb
tagja; a Szent István Akadémia főtitkára. Munka munkái: System der christlichen Morál (Witten
társa az Ulbrich-féle Österreichisches Staats berg 1788 és 1789, öt köt.); Vorlesungen über
wörterbuch és az Österreichisches Rechts-Lexikon Dogmatik etc. (Sulzbach 1801, két kiadás la
magyarországi részének. Munkái: Die Besetzung tin és német nyelven); Gestándnisee, meine Pieder Bisthümer in Ungarn in historischer Entwicke- digten und meine Bildung stb. (Sulzbach 1810 és
lung bis zur Gegenwart (Archív für kath. Kirchen- többször). Életrajzát többen is megírták, így pl.
recht 1888); A jogtörténelem és kutatási mód Pölitz (1813—1815, két köt.) és Böttiger (1813).
szerei (Budapest 1894); A felszentelési cím az
2. R., Kari Friedrich, gróf, francia diplomata,
érvényben levő jog szerint (u. o. 1895); Az ezred szül. Schorndorfban (Württemberg) 1761 okt. 2.,
éves magyar állam és népe (1896); Jogi dolgoza megh. Parisban 1837 dec. 25.1805—06. Jassyban
tok (Budapest 1898); A concordatumról (u. o. volt francia konzul s itt az oroszok fogságába 1
4898); A szerződésen kívüli kártérítési kötelmek esett. Napóleon császár 1808. grófi rangra emelte 1
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és Kaeselbe küldötte követnek, hol ő volt aztán
a vesztfáli királyság igazi kormányzója a léha
Jeromos király helyett. 1815—29. a frankfurti
szövetségtanácsnál képviselte Franciaországot.
1832-ben pair lett. Goethevei való levelezése 1850.
jelent meg Stuttgartban. V. ö. Láng, Gráf K. (Bamberg 1896).
Reinhardsbrunn, hercegi kastély a volt SzászKőburg-Gotha hercegségben a Thüringiai erdő
ben. Helyén egy bencésklastrom állott, mely a régi
thüringiai grófok temetkező helye volt.Az 1525-iki
parasztháborúban feldúlták. A mai kastélyt Má
ria Dorottya hercegnő építtette 1607., I. Ernő
herceg pedig 1827. restauráltatta. A R.-i ko
lostorban írták meg Lajos thüringiai grófnak,
magyarországi Szt. Erzsébet férjének életrajzát.
A R.-i évkönyveket nem itt, hanem Erfurtban
szerkesztették. V. ö. Wewk, Die Entstehung der
R.-er Geschichtsbüeher (Halle 1878).
Reinh&xdbHeinrich, zeneszerző, szül. Pozsony
ban 1865 ápr. 13., megh. Bécsben 1922 jan. 31.
Operettjei: Das süsse Aladel; Der Generalkonsul
(1904): Krieg ím Frieden (1906); Die süssen Grisetten (1907); Ein Madchen für Alles (1908); Die
erste Prau (1915): Der Gast des Königs (1916).
Zenekritikusként is működött.
Reinhardt, Max, német színész és színigaz
gató, szül. Badenben 1873 szept. 9. Szini pályá
ját Bécsben kezdette, majd 1894. Berlinben át
vette a Deutsches Theater igazgatását, amelyet
róvid időre fölcserélt a Neues Theater igazgatá
sával, 1905. ismét a Deutsches Theater élére
állt. R.a fősúlyt az összjátékra és a stílszerű ren
dezésre fekteti. Foglalkozott a színpad techni
kai reformjával is. Mint színész, jellem- és apaszerepekben tűnt ki. Társulatával többször ven
dégszerepelt Budapesten is. 1922. színházainak
vezetését egy társaságnak adta át s attól fogva
mint rendező működik különböző nagyvárosok
színházainál. Felesége, HeimsElse, szintén jeles
művésznő. V. ö. Heinz Herald, Max R. (Berlin
1915).
Reinhart, Johann Ghristian, német festő és
rézmetsző, szül. Hofban 1761 jan. 24, megh. Ró
mában 1847 jun. 8. Lipcsében Ösernél tanult,
azután a drezdai akadémián, 1789. pedig Rómá
ban telepedett le és ott főleg Carstens és Koch
hatása alatt állott. Művei közül (nagyrészt heroi
kus jellegű tájképek), a legsikerültebbek azok, ame
lyeket a római Massimi-palotában festett, vala
mint az I. Lajos bajor király számára készített
4 tájkép.
Reinhold, 1. Ernst, R. 2. fia, szül. Jenában
1793 okt. 18., megh. u. o. mint a logika és meta
fizika tanára 1855 szept. 17. Becses filozófiatör
téneti müveket irt; nevezetesen: Geschichte der
Philosophie nach den Hauptmomenten ihrer Entwicklung (2 köt., Gotha 1828-30, 4. kiad. Jena
1854, 3 köt).
2. R., Kari Leonliari, német filozófus, szül.
Bécsben 1758 okt. 26-án, meghalt Kiéiben 1823
ápr. 10. 1787-ben a filozófia tanára Jenában,
1794. Kiéiben. Egyike azoknak, kik Kant rend
szerének világútját a legkorábban s a legnagyobb
hatással egyengették. Főműve : Versuch einer
neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsver-
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mögens (1789). V. 0. Reinhold E., K. L. R.-s Lében
nndWirken (Jena 1825); Keil, Wieland und R.
(Leipzig 1885).
3. R. C, irói álnév, 1. Köstlin, 1.
Reinick, Róbert, német festő és költő, szül.
Danzigban 1805 febr. 22., megh. Drezdában 1852
febr. 7-én. Egyes müveiben mint festő és költő
működik egyszerre, ú. m. Drei Umrisse nach
Holzschnitten von Dürer, mit erláuterndem
Textund Gesángen (Berlin 1830\ Később Kuglerrel együtt adta ki: Liederbuch für deutsche Künstler (u. o. 1833, fametszetekkel Gubitztól). Egy
másik munkája: Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde (Düsseldorf 1838),
31 eredeti metszetet tartalmaz R.-től és 30-at más
düsseldorfi művészektől. Richter Ludwiggal adta
ki Hebel-nek Allemanische Gedichte (6. kiad.
Leipzig 1876) c. müvét, melyet felnémet nyelvre
fordított; Rethel Haláltáncához ő írta a verseket..
Dalai: Lieder (Berlin 1844,6. kiad. 1873, életrajz
zal Auerbach Bertholdtól). Ifjúsági iratai verseik
kel és rajzaikkal még ma is igen kedveltek.
Reinickendorf (Berlin-R.), előbb önálló falu
Potsdam porosz kormányzósági kerületben, je
lenleg Berlin egyik elővárosa és része, (1919)
41,263 lak.
Reiniger, Ottó, német festő, szül. Stuttgart
ban 1863 febr. 27., szülővárosában, majd Mün
chenben Wengleinnél tanult, 1883—88. Olasz
országban tartózkodott. Müvei közül hangulatos
folyómenti tájképei válnak ki. Ilyenekkel van
képviselve a stuttgarti, müncheni, drezdai, poseni
képtárakban.
Reinisch, Leo, osztrák egyiptológus és nyel
vész, szül. Osterwitzben 1832 okt. 26., megh.
Lankowitzban (Stájerország) 1919 dec. A bécsi
egyetemen 1860-tól az egyiptológia tanára volt.
Tudományos célokból 1865—80. ismételten be
utazta Egyiptomot és a vele határos országokat.
Miksa császárral Mexikóba is elment. Főbb mű
vei : Die ágyptischen Denkmáler von Miramar
(Wien 1865); Die Barea-Spraehe (u. 0. 1874);
Die Nuba-Spraehe (u. 0. 1879, 2 köt.); Texte
der Bilin-Sprache (Leipzig 1883); Wörterbuch der
Bilin-Sprache (u. o. 1888); Die Somali-Sprache
(1900—902, 2 köt.). R. egyik szerkesztője volt a
Wiener Zeitsehrift für die Kundé des Morgenlandes c. folyóiratnak.
Reinit (ásv.t, vaswolfraniát, FeWT04, tehát a
wolframittal azonos vegyi összetétele van; a R.
négyzetes piramisokban kristályosodik, a wolframit pedig monoklin. Barnás-fekete, félig fé
mes fényű, karca barna, opak. Lelőhelye Kimbosan, Japánban.
Reinitz Béla, zeneszerző, szül. Budapesten
1878 nov. 15. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten és Kolozsvárott végezte. Titkára volt az
Orsz. Munkásbiztositó pénztárnak. A Károlyi
forradalomban a színházi és zenei ügyek vezeté
sével bízták meg, a proletár-uralom alatt a köz
oktatási népbiztosságban szintén ez ügyek veze
tője volt. A kommunizmus bukása után elítélték;
1919. Svájcba menekült. Mint zeneszerző mintegy
50 dalt szerzett, magyar ós német szövegekre s Irt
több egyfelvonásos operettet. Megjelent müvei:
Ady-dalok (1907); Esze Tanu'is komája (1909).
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Reinkarnáció (lat.), 1. Reincarnatio.
Reinke, Johannes, német botanikus, szül. Ziethenben 1849 febr. 3. 1885 óta a kiéli egyetem
tanára és a botanikuskert igazgatója, 1894. a po
rosz urakházának örökös tagja. Jelentós alak- és
fejlődéstani, valamint algológiai müveket írt:
Morphologische Abhandlungen (Leipzig 1873);
Algenflora der westl. Ostsee (Berlin 1889); Atlas
deutscher Meeresalgen (u. o. 1889—91.). A ter
mészetfilozófiát is gyarapította néhány müvével:
Die Welt als Tat (Berlin 1899, 4. kiad. 1905);
Philosophie der Botanik (Leipzig 1905); Die
Kunst der Weltanschauung (1911); Kritik der
Abstammungslehre (1920).
Reinkens, Joseph Hubert, német egyházi író,
ó-katolikus püspök, szül. Burtscheidban (Aachen
mellett) 1821 máro. 1., megh. Bonnban 1896 jan. 5.
Hosszabb ideig gyári munkás volt, azután elvé
gezvén iskoláit, 1848. pappá szentelték. 1853-ban
aboroszlói teológiai fakultáson lett tanár. 1870-ben
Döllingerrel és társaival fellépett a vatikáni zsi
nat határozatai ellen és az ó-katolicizmus fővezetóje lett. 1873 jun. 4. az ó-katolikusok püs
pökükké választották Kölnben. IX. Pius pápa
1873 nov. 9-iki enciklikájában az egyházból ki
zárta. Munkái: De Clemente presbytero Alexandrino (1851); Hilarius von Poitiers (1864); Martin
v. Tours (1866); Die Geschiehtsphilosophie des
heiligen Augustinus (1866); Aristoteles über Kunst,
besonders über Tragödie (1870); Kevolution und
Kirche (1877); Lessing und Toleranz (1883) stb.
Reinlander Vilmos báró, cs. és kir. tábor
szernagy, szül. Pausramban (Morvaország) 1829
jún. 20., megh. Portoroseban (Isztria) 1910. jan.
28. Részt vett az 1848—49-iki magyarországi,
az 1859-iki itáliai ós az 1866-iki porosz hadjárat
ban. 1876-ban vezérőrnagy lett s kitűnt 1878.
Bosznia okkupációjában. 1889-ben táborszernagy,
1896. a 3. (grazi) hadtest parancsnoka. Müve: Vortrage über die Taktik (Wien 1871—72, 2 köt.).
Reinmar, több kiváló középkori német dalköltő
neve: 1. R. der Alté, lírikus, Hagenau elszászi
helységből származott, de Bécsben élt mint ud
vari költő, pártfogójának, V. Lipót osztrák her
cegnek udvarában és 1205 körül halt meg. Egyet
len tárgya a boldogtalan szerelem, melynek szün
telen variálása formakészsóge ellenére is egy
hangúvá teszi költészetét. Tanítványa Walter von
der Vogelweide. Legjobban kiadták Lachmann
és Haupt: Des Minnesangs Prühling (4. kiad 1888).
V. ö. Sehmidt Brich, E. von Hagenau und Heinrich von Rugge (1874); Burdach Konrád, R. der
Alté und Walter von d. Vogelweide (1880).
2. R. von Brennenberg, középkori német dal
költő, Regensburg vidékéről; 1238. szerepel ok
levelekben ; a regensburgiak 1276 előtt megölték.
Dalai egy-egy versszakból állanak s inkább tanító,
mint tisztán lirai jellegűek. Kiadta Hagen : Minnesánger, 61. sz.
3. R. von Zweter, középkori német költó. Rajnavidéki nemes családból származott, Ausztriában
nevelkedett, 1236—1241. Vencel cseh király szol
gálatába állt, bejárta északi és középső Német
országot s 1260 körül halt meg Essfeld faluban,
Würzburg mellett. Tanító verseit, melyekben
főleg kora politikai és egyházi kérdéseit tár
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gyalja erős erkölcsi érzés hangján, de kissé egy
hangú formában, Roethe adta ki (Leipzig 1887).
R e i n s t a l l a t i o (lat.) a. m. visszahelyezés.
Reinthaler, Kari, német zeneszerző, szül. Er
furtban 1822 okt. 13., megh. Brémában 1896
febr. 13.1858—1890. brémai városi zeneigazgató
volt. Nevét Jephta c. oratóriuma és pályadíjnyer
tes Bismarck-himnusza tette ismertté. Karmüvei
mellett kiemeljük még két operáját: Edda (1875)
és Katchen von Heilbronn (1881).
Reiiiw., természetrajzi latin név után Reinwardt Kaspar Georg Kari nevének rövidítése.
Szül. Lüttringhausenban (volt Berg hercegség)
1773., megh. Leidenben mint a botanikuskert
igazgatója (1854-ben). 1815—22. Hollandus-Indiát
utazta be s az indiai archipelagus növényzetét
ismertette.
R e í s (rees, egyesben rei, v. reál), portugál és
brazíliai számítási egység, mely, mint érem, csak
magasabb értékben kerül kiveretésre. A tulajdonképeni portugál pénzegység a milrei's = 1000
R., 1 korona = 10,000 R., mint aranyérem kerül
forgalomba 1, '/a, Vs> */io darabokban. Ezüstből
500, 200,100 (Tostao) és 50 R. érmek készülnek.
Mint brazíliai pénzegység név és beosztás tekin
tetében megegyezik a portugál pénzegységgel,
de a kivert érmek súlya más.
Reis, Philipp, német fizikus, szül. 1834 jan.
7., megh. 1874 jan. 14. Friedrichsdorfban (Homburg mellett) tanár volt. Ő szerkesztette az első
telefont 1860.
Reisch, Emil, osztrák archeológus, szül. Bécs
ben 1863 szept. 28. 1886—88-ban tanulmányuta
kat tett Itáliában és Görögországban. 1889-ben
magántanár a bécsi egyetemen, 1890 óta rk. ta
nár, 1894. r. tanár Innsbruckban, 1898 óta Bécs
ben. Az osztrák archeológiai intézet igazgatója,
a bécsi akadémia r. tagja. Főművei: Griechische
Weihgeschenke (1890); Das griechische Theater
(Dörpfelddel együtt 1896); Philostrati min. imagines (Schenkellel együtt 1901).
Reisenauer, Alfréd, német zongoraművész,
szül. Königsbergben 1863 nov. 1., megh. Libauban 1907 okt. 3. Liszt tanítványa. 1900—906-ban
a lipcsei konzervatórium tanára volt. Hangver
senyei tették nevét ismertté. V. ö. J. Gráfln
Schwerin, Erinnerungen an A. R. (1909).
Reisig, Christian Kari, német klassz, filoló
gus, szül. Weissensee türingiai városkában 1792
nov. 17., megh. Velencében 1829 jan. 17.1820-tól
hallei egyetemi tanár, nagy hatással működött.
Kiadta Aristophanes Felhőit (Leipzig 1820); Coniectanea in Aristophanem (u. o. 1816); Sophokles Kolonosi Oedipusát (Jena 1820), hozzá Commentationes criticae (1822). Főművét: Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft toldalé
kokkal előbb Haase (Leipzig 1839), majd több
tudós adta ki (Berlin 1881—90, 3 köt.).
Reiske, Johann Jákob, német klassz, filológus
és orientalista, szül. Zörbigben.Halle mellett 1716
dec. 25., megh. Lipcsében 1774 aug. 14.1746-ban
az arab nyelv tanára lett Lipcsében, 1758. u. o. a
Nieolai-gimnázium igazgatója. Óriási olvasott
sága, bámulatos coniiciáló képessége volt. Sok
görög és latin írót adott ki («az éhségtől kénysze
rítve*), így a görög szónokokat (1770—75., 12
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köt.); Konstantinos Porphyrogennetos művét: De
caeremoniis (1761—54, 2 köt.); Theokritost, Plutarchost, Halikarnassusi Dionysiost, Maximus
Tyriust, Dión Chrysostomost, Libaniost. Az arab
filológia körében főműve Abulfeda kiadása (An
nales Muslemici 1789—94., 5 köt). Önéletrajzát
özvegye adta ki (1783); életét megírta Morus
(1777); Mendelssohnnal és Lessinggel folytatott
érdekes levelezése 1789. jelent meg 2 köt. —
Neje, Ernestine Ghristine, Műller August szu
perintendens szellemes, művelt leánya (1735—
1798.) nagy tudással segítette férjét és sokat for
dított görög írókból: Hellas (1778); Zur Morál
(1782) és Für deutsche Schönen (1786).
Reisner József, éremművész, szül. Bécsben
1859., ahol Radnitzkynak volt tanítványa. Mi
után több évig Londonban dolgozott, 1892. a körmöczbányai áll. pénzverő szolgálatába lépett,
ahol Gerl Károllyal közösen készítette Ferenc
József király emlékérmét 1896. Egyéb művei kö
zül felemlitendők: Teleki Géza gr., VII. Bdvárd
angol király, Graenzenstein Béla, Ferdinánd bol
gár király stb. érme.
Reiss, Wilhelm, német geológus és utazó, szül.
Mannheimban 1838 jún. 13., megh. Könitz várá
ban, Pössneck mellett 1908 szept. 29. Beutazta
az Azorokat, Madeirát és a Kanári-szigeteket,
Görögországot, Dél-Amerikát. Peruban az anconi
halottmezőn ásatásokat rendezett. Fontosabb mü
vei : Geologische Besehreibung der Insel Teuorife
(Fritsch-sel, Winterthal 1868); Geschichte der
vulkanischen Ausbrüehe bei Santorin (Stübel-lel,
Heidelberg 1868); Das Totenfeld von Ancon in
Peru (Stübel-lel, Berlin 1880—87.); Reisen in SüdAmerika (Stübel-lel együtt 1890) és Geologische
Sradien in der Republik Columbia (1892—99., 3
köt.). Életét s működését Papp K. ismertette a
Földtani Közlönyben (38. köt.).
Reisskofel, a Gail-völgyi Alpok 2369 m. ma
gas legmagasabb csúcsa.
Reissmann, August, német zenei író, szül.
Frankensteinban (Szilézia) 1825 nov. 14, megh.
Berlinben 1903 dec. 1. Számos müve közül ki
emeljük: Geschichte des deutschen Liedes (1861,
1874); Allgemeine Geschichte derMusik (1863—
1864., 3 köt.); Die Hausmusik (1884); Die Oper
(1885) és a következő életrajzi munkákat: Schu
mann (3. kiad. 1879); Mendelssohn (3. kiad.
1892); Schubert (1872); Haydn (1879); Bach
(1881); Hándel (1881); Gluek (1882); Weber
(1882); Friedrich Lux (1888). Sok szerzeménye
is maradt.
Reissner-féle hártya, 1. Hallás.
Reisz-ulema, 1. Rejsz-ulema.
Reit., orvosi recepteken használt rövidítése a
reiteretur (a. m. megismételtessék) latin szónak,
azaz, hogy a gyógyszerész a recept szerinti or
vosságot ismét készítse el és szolgáltassa ki. He
lyette gyakran rep. a. m. repetatur használtatik
ugyanazon jelentőséggel.
Reiter, Joseph, osztrák zeneszerző, szül. Braunau am Inn-ben (Felső-Ausztria) 1862 jan. 19.
1908-ban a Mozarteum igazgatója lett Salzburg
ban. Operái: Fritjof; Der Bundschuh; Der Totentanz (1908); Der Teli (1917). Nevezetesek karinűvei. V. ö. Max Merőid: J. R. (1904).

Rejz

R e i t e r a t i o (lat.) a. m. ismétlés.
Reithofer Károly, kartográfus, szül. Siime?
gen (Zala vm.) 1882 febr. 7., hősi halált halt a
galíciai Ravaruszka mellett 1914 szept. 5. Mint
Lóezy Lajos geográfiai intézetének tanítványa,
1910. az egyetemi földrajzi intézetben volt gya
kornok és rajzoló. Több száz térképet és geoló
giai szelvényrajzot készített a Földrajzi Közle
mények, Földtani Közlöny folyóiratba, a Bala
ton-Bizottság kiadványaiba, Papp Károly Ma
gyarország vasérc- és köszénkészlete monográ
fiájába.
Keitlirodon (állat), az Egér-félék családjába
tartozó emlősállatnem. Nyúlra emlékeztető kül
seje van, ezért nyúlegérnek nevezik. Csupán
Dél-Amerikában honos. Egyik faja a közönséges
nyúlegér (R. cuniculoides Wtrh.).
Reitter Ferenc (temesi), mérnök, szül. Temes
váron 1813 márc. 1., megh. Budapesten 1874 dec.
9. A 60-as években mint miniszteri tanácsos részt
vett a főváros szabályozási tervének készítésé
ben. Már 1865. lépett fel azzal a tervvel, hogy
Pest körül, a Margit-hid környékétől kezdve a
Csepel-szigetig hajózható csatornát épít. A csa
torna azonban pénzhiány miatt nem került ki
vitelre. Az Akadémia tagjául választotta. Önál
lóan megjelent művei: Dunaszabályozás Buda
és Pest között, a Csepel-sziget s a Soroksári
Duna-ág balpartján fekvő ártér ármentesítése
(Budapest 1865); A pesti Duna-csatorna (akadé
miai székfoglaló, u. o. 1867).
Reitz Frigyes (bányai), szül. Bécsben 1810
ápr. 14., megh. Budapesten 1883 aug. 15. A selmeczi bányászakadémiát végezve, 1834. Bécsben
az udvari kamaránál volt fogalmazó, 1839. Selmeczbányára ment mint bányatörvényszéki ül
nök, 1861. budai bányakapitány lett, 1873. ma
gyar nemességet kapott. A Magyarhoni Földtani
Társulatnak 1866-tól alelnöke, 1870-től 1882-ig
elnöke volt. Több munkája közül megemlítendő:
A magyarországi barnaszéntelepek fontossága
ipari tekintetben (Földtani Társulat Munkála
tainak III. köt. 1867).
Reitzenstein, Richárd, német klassz, filoló
gus, szül. Boroszlóban 1861 ápr. 2. Egyetemi ren
des tanár lett Giessenben, majd Strassburgban,
Freiburgban és 1914. Göttingenben. Főművei:
Epigrammund Skolion (Giessan 1893); Geschichte
der griech. Etymologika (Leipzig 1897); Hellenistische Wundererzáhlungen (u. o. 1906); Die
hellenistisehen Mysterienreligionen (u. o. 1910,
2. kiad. 1920); História monachorum und História
Lausiaca (Göttingen 1916); Das iranische Erlösungsmysterium (Bonn 1921).
Rei v i n d i c a t i o (lat.), tulajdoni kereset meg
jelölése a rj.-ban; e kereset a tulajdonost a dolog
minden birtokosa ellen megilleti s a tulajdonjog
elismerésére és a dolog kiadására irányul. Innen
vindikálni a. m. igényelni.
Reiz, Friedrich Wolfgang, német klasszikusfilológus, szül. Windsheimben (Frankén) 1733
szept. 2., megh. Lipcsében 1790 febr. 2. Ott volt
egyetemi tanár. A grammatikai kritikai irány
megalapítója. Nevezetes művei: De temporibus
et módis verbi graeei et latini (Leipzig 1766);
De prosodiae graeoae accentus inclinatione(1791).
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Értekezése: Burmannum de Bentleii doetrina
metrorum Terentianorum iudicare non potuisse
(1787) és Plautus Rudensének kiadása nagyon
fontosak metrikai szempontból. Kiadta AristotelesRhetorikáját, Poétikáját, Herodotost, Persiust.
A római régiségekről való felolvasásai halála
után jelentek meg (1796). V. ö. Hermann, Erinnerungen an R. (Dresden 1844).
Reizenstein, Franziska von, német írónő
(álneve Franz v. Nemmersdorf), szül. Hárdenstein várában 1834 szept. 19., megh. Münchenben
1896 jún. 4.1849-ben R. August báró felesége lett.
Pontosabb regényei: Unter den Ruinen (4 köt.,
Leipzig 1861); Dogé und Papst (2 köt., Breslau
1764); Unter den Waffen (3 köt., Berlin 1869);
Gebt Raiim! (3 köt., Dresden 1880); Das Rátsel
des Lebens (2 köt., Leipzig 1894).
Reizner János, történetíró, szül. Szegeden 1847
jan. 20. megh. u. o. 1904 jan. 20. 1871-ben ügy
véd, 1872. szülővárosa aljegyzője, 1875. ugyan
annak főjegyzője és 1882.,, a szegedi Somogyi
könyvtár igazgatója lett. ü alapította a szegedi
történelmi s régészeti muzeumot. Legfőbb mun
kái : A régi Szeged (2 köt., Szeged 1884—1887);
Makó város története (Szeged 1892); Szeged és
Délmagyarország (u. o. 1895); A mindszentalgyői uradalom gazdaságtörténete (Budapest
1896) és Szeged története (4 köt., 1900).
Rej, lengyel költő, 1. Rey.
Réjane (ejtsd: rezsán), családi nevén Réju,
Gábriellé Charlotte, kiváló francia színésznő,
szül. Parisban 1857 június 6., megh. u. o. 1920
június 14. A konzervatórium elvégzése után
1875. a Vaudeville-szinháznál kezdette pályáját,
majd fölváltva az Ambigue, a Palais Royal,
Variété és Odéon-szinházak tagja volt. 1892-ben
férjhez ment Porel színigazgatóhoz, de elvált
tőle. 1906-ban megnyitotta a Réjane-szinházat
Parisban. Több izhen vendégszerepelt külföldön,
így Budapesten is. Játékát rendkívüli kifejező
erő, elevenség, finom beszélőkészség tették je
lessé ; azt tartották róla, hogy ő a legpárisiasabb
színésznő a francia fővárosban. Főbb szerepei:
d'Ange bárónő (Demimonde), Madame Sans-Géne,
Froufrou, Jeanette (A vörös talár), Zaza stb.
Rejdovák, tánc, 1. Redova.
Rejiciál (lat.) a. m. visszavet, elutasít; rejectio, visszavetés, elutasítás.
R e j o n (spanyol., ejtsd: rehon), bikaviadaloknál
használt hajító dárda, rejoneadór a. m. dárda
vető.
Rejsz efendi, török kifejezés, jelenti az állami
kancellária fejét és szorosabb értelemben a kül
ügyminisztert. Az elnevezés Szulejmán szultántól
ered és kezdetben a nagyvezért titkárt illette a
cím. Csak később lett megfelelője a miniszteri
rang- és hivatalnak. A török hódoltság korabeli
magyar íróknál mint réz vagy réz efendi van
említve. Ujabban e cím nem használatos, helyette
hárdzsie náziri van divatban.
Rejsz-ulema,8zószerint az ulemák vagyis imámok feje, azaz főnöke. Ilyen R. van Konstanti
nápolyban és általában az olyan nem törökföldi
területeken, ahol a mohamedán lakosságnak több
imámja van.
Rejtekfű (növ.), 1. Lathraea.

—

Rejtvény

Rejtettheréjüség, 1. Kriptorchizmus és
Csődör.
Rejtett hő v. lappangó hő, 1. Kötött hő.
Rejtett öntudat (svhconscientia, alsóbb öntu
dat) alatt mindazokat a szellemi műveleteket szo
kás érteni, melyek valakiben tudtára ébredés nél
kül folynak le. így pl. kitűzött utunkat a város
zeg-zugos utca-tömkelegében megtesszük anélkül,
hogy célt tévesztenénk, miközben elménkben
száz ós száz gondolat jár és az út részleteire nem
figyelünk. Ez csak úgy érthető, hogy bár útköz
ben mindenféle benyomás ér, ezek ingerhatása
nem oly erős, hogy a tudatraébredés ingerküszö
bét áthágták volna. Tehát az öntudat ingerkü
szöbe alatt maradtak, mintegy rejtve megvan
nak. Később egyesek valamely ok folytán (társí
tás, ismétlődés) öntudatunkba kerülhetnek, em
lékszünk rájuk. Rejtett öntudatban maradnak
gyakran az álomképek, az igézés állapotában
történtek, bizonyos idegbetegekben a cselekede
teik. Ezeket sikerül néha igézés útján az öntu
datba hozni.
Rejtő, 1. Sándor, technikus, író, szül. Kassán
1853 aug. 21. Budapesten elvégezvén műegye
temi tanulmányait, két évig a külföldön a textil
ipart tanulmányozta. 1882-ben ipari felügyelő,
1886-ban műegyetemi magántanár, 1889. rendes
tanár lett. A hazai textilipar fejlesztésében szer
zett érdemeiért udvari tanácsosi címmel tüntet
ték ki. 1912-ben a Magyar Tud. Akadémia leve
lező, 1923. rendes tagjául választotta; tagja a
Szent István Akadémiának is. Önállóan megjelent
művei: A szövet tartósságának megállapítása
(1887); Az elméleti mecli. technológia néhány
alaptétele(1896); Apapiros tartósságának meg
állapítása (1891,2. kiad. 1907); Az elméleti me
chanikai technológia 2. kiad. I. köt.: A belső
erők hatása a szilárd anyagok (fémek) mecha
nikai tulajdonságaira (1919. Fémek öntésének
technológiája). II. köt.: A külső erők hatása a
szilárd anyagok (fémek) mechanikai tulajdon
ságaira (1919. Fémek nyújtásának és forgácso
lásának technológiája.) III. köt.: A belső és
külső erők hatása a fa anyagának mechanikai
tulajdonságaira (1920. Fa- és papirosipar tech
nológiája.) IV. köt.: A belső és külső erők hatása
a szálasanyagok mechanikai tulajdonságaira
(1922. A textilipar technológiája.) E Lexikon
nak is munkatársa.
2. R. Sándor if j . , orvos, R. 1. fla, szül. Buda
pesten 1881 jan. 20. Speciális tanulmányokat
végzett különböző külföldi egyetemeken; Ber
linben Jansen segéde volt. 1915-ben Budapesten
egyetemi magántanár lett a fülgyógyászatból.
Tagja a Szent István Akadémiának. Több tanul
mányt irt a fül anatómiájáról ós fiziológiájáról,
amelyek külföldön is megjelentek; továbbá szá
mos cikket klinikai kérdésekről magyar, német,
francia és angol szaklapokba. Önállóan meg
jelent műve: A fülgyógyászat kézikönyve gya
korló orvosok számára (1922).
Rejtvény (aenigma, gör.), képbe, metaforába v.
körülírásba rejtett tartalom, melyet ki kell ta
lálni. A nép játékos kedvének szüleménye, de a
müköltészet is alkalmazza. A lelemény frisseségétől különös kedva««éget nyer, míg a keresett-
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ség e mesterségesen növelt homályosság ártal
mára van. A képrejtvény vagy képtalány idegen
(latin) neve rébusz. A szó- és betiitalány görögül
logogrif (1. o.).
Réka, adók. Belovár-Körös vm. kapronczai
j.-ban, (i9io) 1012 horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Rekafifecca/l. az ábrát), karsztos, eltünedező
folyó az osztrák tengerparton. A Karszton ered,
St.-Kanziannál a falu alatt barlangban tűnik el,
felszinre kerül a beszakadt nagy dolinában, innen

Rekesz

Réka (v. Zázrimi patak), az Árva folyó mel
lékvize ; ered az Árvái Magurán a Parács hegy
alatt; elfolyik Zázriva mellett, D.-felé haladva,
Párniezánál torkollik; hossza 20'km.
Rékai Nándor, zeneszerző és karmester, szül.
Budapesten 1870 febr. 6. 1910-ben a budapesti
Operaház karmestere lett. Zenei stílusában a ma
gyarosság fokozására törekszik. 1907. Helsingforsban járt, hol magyar szerzők műveit több
hangverseny keretében mutatta be. Nevezetesebb
munkái: két vonósnégyes; suite (bemutatta a
Filharmóniai Társulat 1901); Kuruc nyitány
(1903); Változatok zenekarra (1907); A nagyidat
cigányok (dalmű 3 felvonásban, bemutatta az
Operaház 1906); György barát (tört. dalmű 3
felvonásban, bemutatta az Operaház 1910, meg
nyerte a Mészáros-dijat); átdolgozta Erkel Fe
renc Névtelen hősök c. dalművét,,amely 1916.
került bemutatóra az Operaházban. Irt azonkívül
dalokat is.
Rekapituláció (lat.), 1. Recapitulatio.
Rekared (Reccared), nyugati gót király (586—
601), Leovigild király ifjabbik fla. Trónralépése
után az ariánus hitről a katolikus vallásra tért
s miután népe is követte példáját, a gótok és ró
maiak egy néppé (spanyol) olvadtak össze; tör
vénykönyvet is adott ki. A trónon fla, II. IAura
követte.
Réka sírja. így neveznek a székelyföldi Ud
varhely és Háromszék közt elterülő Rika erdő
ségben egy az Attila vára aljában magánosan
álló sziklát, mely alá állítólag Attila feleségét,
Rékát temették. Az erről szóló mondának nincs
népies alakja; teljesen az ú. n. könyvmondák
közé tartozik. V. ö. Tóth Béla, Mendemondák.
Rekawinkel, kisközség Alsó-Ausztriában, a
st.-pölteni kerületi kapitányságban, a Bécsi-erdő
közepette, sok nyaralóval: a bécsiek kedvelt ki
rándulóhelye.
Rekedtség, a hang megváltozása, midőn tiszta
csengését elveszti és a hangot zavaró zörejek ki
sérik. A rekedtség a könnyű fátyolszerűsógtől
egészen a hangtalanságig (aplionia) fokozódhatik. A rekedtség oka lehet heveny vagy idősült
Kupola a Réka földalatti folyosójában.
hurut; a gégében fejlődő fekélyek, álképletek,
továbbá a gégeidegek bénulása. Igen gyakori a
hatalmas vízeséssel zuhan le járhatatlan barlangi rekedtség tuberkulózisnál. A rekedtséget főként
szakadékban a kis dolinába, azután végleg a föld nyugalommal, a hang kímélésével, nemkülönben
alá búvik s követni lehet több km.-nyi úton át, az alapbántalom lehető megszüntetésével kell
nemsokára járhatatlan lesz az útja s Trieszt kezelni.
körül a tengerpart bő forrásaiban lát ismét nap
Rekenyeújfalu (Reken), kisk. Gömör és Kisvilágot.
Hont vm. rozsnyói j.-ban, (i9io) 517 szlovák lak.
Réka, Attila első nejének a közelebb múlt (Tr. Cs.-Szl.)
korszak magyar történetírói által használt neve;
Rékes (Revetis), kisk. Arad vm. borossebeei
a valódi névalak, ahogy Priskus Rhetor és Jor- j.-ban, (i9io) 568 román lak. (Tr. R.)
danes ránk hagyta, Kerkav. Kreka (azaz Kereka),
Rekesz (loculus, loculamentum), elrekesztett
Priskusnál egy helyt Bekan volt, melynek a ger hely; pl. termésrekesz vagy gyümölesrekesz, de
mán hunn-mondákból ismert Helche alak is meg R. a R.-fal (dissepimentum) is. — R. az építészet
felel. A nevet Vámbéry Á. (Magyarok ered. -14.) ben^ kaszetta(Lo.) magyar neve ; pince-, pad lás-R.
a török-tatár kir-aka a. m. idősb asszony szóval az egyes lakók részére léckerítéssel elkülönített
magyarázza, s ez esetben a Kerka nem személy hely. — A nyomdában a szedőszekrények R.-ekre
név, hanem olyanforma megtisztelő eim, minő vannak osztva; ezeknek mindegyikébe más-más
volt régebben nálunk a «nagyasszony». A hagyo betűket raknak. A R.-ek nagysága rendesen
mány R. személyéhez kapcsolja az udvarhely- háromféle: a legnagyobbakba a nyomtatásban
székf Rika-erdejét és Ri ka-patakát. L. még Béka gyakran előforduló, a kisebbekbe a ritkább betű
sírja.
ket rakják.
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Reklámvilftgitás

Rekesz (Zagyilszka), kisk. Bereg vm. alsó- höz is fordul, esakhogy'célját elérje. — Buda
vereczkei j.-ban, (1910) 334 rutén és német lak. pesten a közterületeken való hirdetést s a mozgó
hirdetéseket (falragaszok, R.-lámpák, R.-kocsik
(Tr. Cs.-Szl.)
stb.) rendelet szabályozza. A R. engedélyezését a
Rekeszes zománc, 1. Zománc.
Rekeszfal az építészetben többnyire lécekből, főváros tartotta fenn magának. A R. céljaira R.deszkákból készített fal, mellyel egy helyiséget oszlopokat és R.-táblákat állítottak fel az utcá
több részre osztunk fel (pénztár-R., istálló-R., kon, melyeken a hirdetéseket bizonyos díjfizetés
ellenében a főváros hirdetési vállalata eszközli.
padlás-R. stb.).
Rekeszgyuladás (frenüis), a rekeszizom gyu- Hatósági R. korlátozás alá nem esik és díjmentes.
Reklamáció (reclamatio, lat.) a. m. felszóla
ladása, mely rendesen a környező szervekről ter
jed rá, s különösen a rekeszizmot bevonó savós lás, kérés. Postai értelemben ismeretlen sorsú kül
demény nyomozása iránti kérelem. Határideje
hártyákat érinti.
Rekeszizom (diafragma, musculus frenicus), rendszerint a küldemény feladását követő egy óv.
a gerincoszlopon, bordákon, mellcsonton eredő, Ennek elmulasztása a kártérítési igény elveszté
közepén inas hártyát képező, kissé kupolaalakú sével jár.
Reklámvilágítás. Árúházak, szállodák, kávé
izom, mely a mellüreget a hasüregtől elválasztja.
A nyelőcső, az aorta és az alsó üres vivőér meg házak stb. oly címtáblákat is használnak, melyek
felelő nyílásokon átmennek rajta. A R. összehú betűi elektromos izzólámpákból vannak össze
zódásakor levegő szívódik a tüdőkbe; ez a leg állítva, a a betűk vagy egymásután tűnnek elő,
fontosabb lélegzőizmok egyike. Fontos része van mintha most írnák a
a hasprés működésében is. Görcsszerü összerán- betűket, v. pedig szín
dulása a csuklás. Ha rendellenes nyílások vannak változással hívják fel
rajta, sérvek (R.-sérv) támadhatnak. Halaknak a közönség figyelmét.
és kétéltűeknek nincs R.-uk; reptiliáknál s ma Leghatásosabbak az
ilyen reklámbetűk a
daraknál fejletlen.
házak tetején vagy
Rekeszrendszer, 1. Cellarendszer.
pedig a házak hom
Rekeszsérv, 1. Sérv.
Rekesztő halászat, a cégével, vejszóvei és lokzatán. A betűket
pléhből vágják ki, s
varsával űzött halászat.
reflektorszerű profil
Rekesztő háló, 1. Órhálő.
lal állítják elő; az izzó
Rekesztő tábla, 1. Zsilip.
Rekesz-zátony, a folyók torkolatánál, a ten lámpákat külön e cél
gerben képződő folyami lerakódás. A folyó ten ra készítik, s az üveg
gerbe vagy állóvízbe érve, elveszti sebességét nek vörös, zöld stb.
s lerakja a magával hozott iszapot, zátonyt építve színe van. A reklám
s így a hajóknak a tengerből a folyóba való be berendezéssel vagy 1.
jutását nehezíti meg. A R. képződéséhez hozzá egyenletes állandó vi
járul a tengerjárás 8 a hullámmozgás is, eltávo lágítást, 2. a) szín
ábra. Univerzál-reklámbetfi.
lítása és újra keletkezésének megakadályozása változó világítást, b)
csoportváltozó
világítást,
3. ugrásszerű csoport
igen nehéz, legtöbbször lehetetlen.
világítást, 4. írásos betűvilágítást v. 5. univerzál
Rekettye (növ.), 1. Genista.
Rekettye, kisk. Máramaros vm. ökörmezői nyomtatott bettivilágítást állíthatunk elő. Mind
ezekhez különleges szerkezetű és működésű kapj.-ban, (1910) 370 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rekettyefűz (növ.), 1. Fűz.
Rekettyő (Rechitova), kisk. Krassó-Szörény
vm. bégai j.-ban, (1910) 1637 román lak. (Tr. R.)
Reketyefalva, kisk. Hunyad vmegye hátszegi
j.-ban, (i9io) 2170 román lak. (Tr. R.)
Rekitta (Rachita), kisk. Szeben vm. szászsebesi j.-ban, (1910) 1012 román lak. (Tr. R.)
Reklám (franc, réclame), olyan hirdetés, mely
a közönség figyelmét magára vonja. A R. a leg
különbözőbb eszközöket használja fel arra, hogy
a közönség érdeklődését felébressze, illetőleg ma
gát észrevétesse. Általában három faját külön
böztetjük meg: a képek, az újságok és egyéb
eszközök révén űzött R. A B.-képek ma külön
művészetté fejlődtek s nagy művészek foglal
koznak R.-képek tervezésével, az újságreklámok
is sokszor képek formájában jelennekmeg, de igen
2. ábra. Üniverzálreklámlietíí-Ji'npcsolótiengcr.
ügyes R.-ok találhatók hírek, cikkek, sőt néha
versek formájában is. A R.-ok egyéb eszközei a csolúkészülékekre van szükség, melyek önműkö
R.-ajándéktárgyak, a vetített R.-ok színházak dően s ugrásszerűen kapcsolnak be egymásután
ban és utcákon, a R.-világitás (1. 0.), a R.-kocsik reklámbetücsoportokat. Ha az összes csoport be
atb. Gyakran a R. igen nagy apparátussal tör van kapcsolva, a készülék az egész szót pár
ténik és nem ritkán meg nem engedett eszközök másodperc után kikapcsolja s a játék iijra ismét-
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lődik. A készüléket kis elektromotor forgatja. nyára. Ily módon megközelítőleg megállapítható
Univerzál reklámcímtáblát (elektrográfot) na az életbéli arc. Különösen fontos az ősemberi ko
gyobb városokban állítanak fel, hogy nagyobb ponyák R.-ja, minthogy azok életbéli arcáról
számú címet felváltva ugyanazon a felületen tün nem tudunk semmit. Ilyen R.-okat Kollmann
tessenek fel. Az ilyen címtáblát egy vagy több sor (1898), Merkel (1900) és Eggeling (1913) készí
univerzálbetü képezi (1. ábra). Nyitott cinkpléh- tettek.
szekrény több mezőre van osztva, melyek mind
Rekontra, kártyamüszó, a kontrázásnak foko
egyikét, nagyság szerint, egy vagy több izzó zása. L. Kontra.
lámpa világltja meg. A mezők különböző kap
Rekord, 1. Record.
csolásával az ABC összes betűit s minden szá
Rekordfecskendő. Orvosi műszer befecsken
mot megvilágítva állíthatunk elő. Az ábrán lát dezésekre. Üveghenger, melyben becsiszolt és egy
ható univerzálbetü pl. 23 mezőre van osztva, s harántbarázdában fekvő köralakú rugóval bizto
27 izzólámpát tartalmaz. A körbe írt számok san légzáróvá tett dugattyú mozog; 1, 2, 5,10,
az egyes lámpák gyertyafényerősségét jelzik, a 20,50 cms nagyságban van forgalomban. Előnye,
mezők pedig folytatólagosan vannak számozva. hogy könnyen szétszedhető és jól sterilizálható.
Mindegyik mezőnek külön elektromos vezetéke
Rekreáció (lat.), 1. Recreatio.
van, a visszavezetődrót azonban mindegyik be
Rekreditiva (recreditiva), 1. Követek.
tűre közös. A kapcsoló mü (2. ábra) annyi kap
Rekrimináció (lat.) a. m. panasz; rekrimicsolóhengert tartalmaz, ahány univerzálbetü van; nálni, felpanaszolni.
i
a kapcsolóművet kis elektromotor (>/6— ji lóerejű)
Rekruta v. regruta (a franc, recrue a. m.
forgatja. Példánkban (1. ábra) a vonalzóit me újonc szótól), a még teljesen ki nem képezett be
zők bekapcsolásával F betű tűnik elő. R.-t azon sorozott katonák elnevezése az egyes kiképzés
ban hatásos lvlámpákkal is szokás berendezni; befejezéséig.
áttetsző (transzparens) üvegből is készítenek be
Rektapapir, minden olyan értékpapír, amely
tűket, s belülről izzólámpákkal világítják meg. ben a hitelező úgy van megnevezve, hogy az adós
Reklináció (reclinatio, lat.) a. m. hátrahajlás csakis éppen a megnevezett hitelező iránt van
vagy hátrahajlltás. Pl. a szemlencse R.-ja bizo közvetlen kötelezve. A követelést engedmény út
nyos hályogműtéteknél.
ján át lehet ruházni, de ilyenkor az adós az új hite
Rekludálás, reklúzió (la.t) a m. bezárás, körül lezővel szemben is érvényesítheti azokat a kifogá
zárás.
sait, zálog-, elővételi ós megtartási jogait, ame
Rekognoszkálás (a lat. recognoscere szóból) lyek őt az eredeti hitelezővel szemben megillet
a. m. szemrevétel. A tulajdonképeni harci tevé ték. Rendesen minden névre szóló értékpapiros
kenységet előkészítő nagyon fontos működés, R., külön kikötés hiányában hátirattal nem for
mely magában foglalja a terepnek és az ellen gatható. R.-rá válik a rendeleti papiros is akkor,
ség viszonyainak lehetőleg beható megismerését. ha forgatása magán a papiroson határozottan meg
A R, és a felderítő szolgálat (1. o.) a biztosító van tiltva, s az olyan, bemutatóra szóló értékpapi
szolgálattal (1. o.) sok tekintetben kapcsolatos s ros, amelyet lekötés (vinculatio) által forgalmon
azért nemcsak a különösen erre rendelt csapatok kívül helyeztek.
teljesítik, hanem az elővédek, élcsapatok, járó
Rektaszcenzió, 1. Ascensio recta és Ég.
őrök stb. A nagyobb távolságon való R.-ra leg
Rektiiikáció (lat), 1. Rectificatio.
alkalmasabbak a könnyű lovasság és a repülő
Rektiíikáló készülék és rektifikátor, 1. Le
gépek.
párlók.
Rekollektusok, 1. Ferencrendiek és RecolRektitisz (lat., rectum a. m. végbél), végbéllecti.
gyuladás. L. Végbélbetegségek.
Rekomendál (a franc, recommander szóból)
Rektokéle (lat.-gör.), végbélsérv; a végbél
a. m. ajánl; rekomendáció, ajánlás; postai érte mellső falának részvétele méh- és hüvelyelőeséslemben 1. Ajánlott postaküldemény.
ben.
Rekompenzál (lat.) a. m. kártalanít, pótol. —
Rektor, 1. Rector.
Rekompenzáció, kártalanítás, kárpótlás.
Rektoromanoszkóp, orvosi készülék a vég
Rekonciliáció (lat.), a kat. egyházban 1. vissza bélnek és a vastagbél alsó részének, az Sromanumvétele a nyilvános vezeklőknek az egyházba (1. nak, megtekintésére. A végbélbe vezethető cső,
Vezeklés); 2. újjászentelése a megszentségtele mely világító s optikai szerkezettel bír s melyet
nített helyeknek és tárgyaknak.
35—40 cm. mélyen vezethetünk a bélbe.
Rekonstruálás (lat. reconstruciio), a művé
Rektoszkóp, a végbél megtekintésére szolgáló
szetben régi, elpusztult műemlékeknek v. megsé orvosi műszer. Az egyszerűbbek tágítható cső
rült, rombadőlt épületeknek fönmaradt részleteik szerű szerkezetek, melyeken keresztül világossá
és régi leírásaik alapján vagy pusztán rajzban got vetíthetünk a végbélbe és megtekinthetjük
vagy a lehetőség szerint régi mivoltukban való nyálkahártyáját. Ez a régi végbéltükör. Az újabb
újjáalkotása. A R.-nak inkább didaktikai, mint R.-ok a végbélbe tolt villamos lángzóval és na
művészi értéke van. L. még Restaurálás.
gyító optikai szerkezettel vannak ellátva.
Rektotomia (gör.) orvosi műtét: a végbél fel
R. az antropológiában a koponya alapján az
illető életbéli arcának megformázása. Az eljárás hasítása.
Rekurrensbénulás, az alsó gégeideg v. vissza
úgy történik, hogy sok hullán milliméter be
osztású tűkkel megmérik az arc különböző he futó idegszerv (nerv. laring. infer. v. recurrens) hülyein a lágy részek vastagságát s a nyert mére dése,mely rekedtséget okoz. Leggyakrabban a mell
tek alapján gipszet vagy viaszt raknak a kopo kasi főtitér tágulása (aneurizma) vagy daganatok,.
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4-én a villachi (Krajna) nagy földrengéssel egy
idejűleg a szászországi Meissenben relais-rengés
ment végbe. 1902 dec. 6-án az andisani (OroszTurkesztán) rengéssel egyidejűleg és az utána kö
vetkező napokon az olaszországi Carrara, Latéra,
Bolseni, Velletriben és a krajnai Laibaehban és
Nassenfussban voltak rengések. A jelenséget az
zal magyarázzák, hogy tektonikai rengés való
színűleg távolabbi helyen is képes feszültségeket
kiváltani s így másodlagos rengést előidézni.
R e l a p s n s (lat.) a. m. visszaesés: rendesen
valamely betegség lefolyásában.
R e l a t a r e f e r o (lat.) a. m. úgy mondom,
lesz, ahol a0, a,,..., a„ állandó számokat jelente
nek. A számok e sorát a rekurrens sor skálájá | amint hallottam (igazságáért nem kezeskedem).
nak nevezzük. Hogyha az a„ -fc- a, x - j - a2 x 2 - j - . . .
R e l a t i o (lat.). 1. Reláció.
hatványsor rekurrens, akkor a konvergenciaRelatív (lat.) a. m. viszonylagos. A szó filozófiai
körön belül értéke mindig x bizonyos racionális jelentőségét 1. Abszolút. — R. v. viszonyító név
függvénye értékével megegyező és viszont, ha más, 1. isévmás.
valamely racionális függvényt hatványsorba ki
Relativitás. A R. elve a fizikában általános,
fejtünk, a származó hatványsor mindig rekurrens minden jelenségre vonatkozó elv, mely szerint
sor lesz.
a jelenségek törvényszerűsége független attól a
Rekvirál (requirál, lat.) a. m. igényel, követel, rendszertől (koordináta-rendszertől), melyben a
jelenséget észleljük. Ez a princípium, mely egy
sürget, igénybevesz, 1. RekvirálásRekvirálás a. m. igénybevétel, a tulajdonos úttal egész világfelfogásunkra is alkalmazható,
v. a birtokos beleegyezése nélkül igénybevétele csak a részletesebb fejtegetés után érthető meg.
egyes cikkeknek a kivételes törvények (1912:
l.AR.a mozgás tüneményeibe)). Ha ahajó egye
LXIIL, LXVIII., LXIX. t.-c, 1914 : L. t.-c. stb.) nesen és egyenletesen mozog r sebességgel (azaz
alapján, pl. a háború alatt hatósági igénybevétele másodpercenként v m.-nyi utat ír le) és fölötte
közszükségleti cikkeknek, élelmiszereknek, az azt repül a madár c sebességgel, akkor a hajó utasa
követő időkben ruhaneműnek, lakásnak stb., a csa azt találja, hogy ha a madár a hajóval egyazon
patok részéről igénybevétele közszükségleteknek. irányban mozog, a sebessége (a hajón mérve)
Rekylpuska, dán önműködő fegyver.
c — v, ha pedig ellenkező irányban mozog, akkor
Reláció (lat. relatio), fllozóflailag a. m. vonat sebessége e + v. Ha az utas a hajójának a sebes
kozás, viszony, pl. logikai R., reális R. (ok-okozat), ségét nem ismeri, egyáltalában nem tudja eldön
régebben értesítés, jelentés. — R. tőzsdei érte teni, mekkora a madár igazi sebessége. Az észlelt
lemben jelenti két vagy több piac értékelésének sebesség attól függ, minő sebessége van a hajónak,
összevetését, vagyis azt az arányt, amely az egyes vagyis azon rendszernek, melyben a mérést vé
piacok között egy és ugyanazon értékpapir vagy gezzük. A madárnak csakis a hajóhoz viszonyí
valuta árfolyama tekintetében fennáll. Tudva tott sebességéről beszélhetünk, a relatív sebesség
levő ugyanis, hogy a különböző piacokon mindig ről, az abszolút sebességről nem is szólhatunk.
van kisebb-nagyobb eltérés; ennek kihasználásán Ugyanilyen meggondolással jutunk arra a köz
alapul az arbitrázs (1. o.). Ha pl. azt olvassuk, ismert dologra is, hogy ha a folyóvíz sebessége
hogy berlini R.-ban kifizetődik az arbitrázs, ez azt v, a hajó sebessége (a nyugvónak tekinthető vizén,
jelenti, hogy a két piac valamely jegyzése között pl. tavon volna) c, akkor a folyó (nyugvónak te
eltérés van, így tehát érdemes az olcsóbb helyen kintett) partjáról mérve, a hajó sebessége c - j - v,
venni és a drágább piacon ugyanekkor eladni. ha a hajó a folyó irányában halad ós <_— v. ha víz
Relációelmélet. A modern kultúrában a dol ellen megy. A v sebességgel menő hajón c sebes
gokat nem önmagukban, hanem egymással való séggel a haladás irányában elgurított golyó niáviszonyaikban kutatja a tudomány. Ezért a szub- sodpercenkint c -\- v m. utat ír le (a partról
stancia-f ogalmakat a funkció-fogalmakkal helyet nézve) és c — v m.-nyit, ha a hajó ellenében dob
tesítjük, amelyek viszonyokat, latinosan: reláció juk el. Visszatérve a madár repüléséhez, mond
kat fejeznek ki. Be e viszonyok nem mestersége hatjuk, hogy t mp. alatt et—vt m. utat ír le
sek, hanem a tárgyak viszonyai, amelyek meg (a hajón mérve, ha a hajó v sebességgel halad).
ismerhetők. Megértésük végett alakult'ki a mai Nyugvó hajón ez út ct volna. Ha ezt az utat ,r-el
logikában a R., mely tárgyak lehetséges, relációi jelöljük, akkor a v sebességgel mozgó hajón mért
nak általános elmélete. V. ö. Pauler Ákos, Be út: x — vt. Jelöljük ezt jc'-al, akkor tehát arra a
vezetés a filozófiába (2. kiad. 1921); H. Driesch, közismert tényre jutottunk, hogy ez az x' a f-től
függ, vagyis hogy a mozgás útja relatív, azaz
•Ordnungslehre (1912).
R e l a i s (franc, ejtsd: röioj a. m. lóváltás, posta- attól függ, hogy mir;ö rendszerben mérjük: a v
Állomás, előfogat; ösvény a bástya és a várárok sebességgel egyenesen és egyenletesen mozgó
között;_ a távirdában jelfogó készülék, 1. Telegráf. hajón mért út és a nyugvó rendszerben mért út
Relais-rengés (ejtsd: röie~) v. szimultán-ren között ez az összefüggés áll fenn:
gés oly földrengés, mely valamely földrengéssel
x' = x — vt.
egyidejűleg, tőle nagyobb távolságban megy (1)
végbe, anélkül hogy az okozati összefüggést pon
Ebből az összefüggésből, mely voltaképpen nem
tosabban ki lehetne mutatni. így pl. 1690 dec. más, mint a sebességek összetételének klasszikus

nyirokmirígyek nyomása okozza az alsó gége
ideg bénulását; ritkábban külső sérülések is.
Rekurrens sorok. Az a, -\- ax x -\- Oj x- -f-...
hatványsor rekurrens sor, hogyha végtelen nagy
n érték mellett cc°-nekan együtthatója mint bizo
nyos meghatározott számú azt megelőző együtt
ható első fokú függvénye állítható elő, amelyuek együtthatói M-től függetlenek. Rekurrens sor
esetében tehát bármely meghatározott m érték
nél nem kisebb n mellett
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törvónyo, következik, hogy ha a mozgó a sebes chicagói fizikusok olyau leleményes kísérletet
ségét változtatja, akkor ez a változás már nem eszeltek ki, amellyel ezt a sebességbeli különb
relatív, ez mái- nem függ a rendszer (a hajó) sebes séget akkor is meg lehetne határozni, ha ez száz
ségétől. Kz világos, mert ha a madár c-ről c,-re szorta kisebb volna, mint amekkorának a föld
fokozza a sebességet, akkor a hajón mért sebes mozgása folytán lennie kellene. És minden kí
ség c - - r-röl r, — ?j-re nő és igy a növekedés sérlet, sőt más, ugyanerre a célra szolgáló elek
c, — c, független a hajó sebességétől. Kbböl azt tromos kísérletek is negatív eredményre vezet
látjuk, hogy a mozgás gyorsulása (vagyis a se tek. A fény terjedési sebessége független azon
bességnek egy másodpercre számított változása) rendszer sebességétől, amelyben a mérési végez
független azon rendszer sebességétől, melyben a zük. A klasszikus R.-i törvény, melyről előbb szól
mérést végezzük.
tunk, a fénysebességre nem vonatkozott. A nagy
Tudjuk, hogy a mozgás meg van határozva, ellenmondást többféleképpen akarták megmagya
ha ismeretes a mozgó m tömegére működő erő, rázni. Lorentz és Fitzgerald azt a feltevést állí
mert tömeg X gyorsulás = erő. Minthogy a töme tották fel, hogy a mozgó test (tehát a föld is) a
get a mozgó rendszerben ugyanannak tekintjük, mozgás irányában összehúzódik. Einstein az idő
mint a nyugvóban és minthogy a gyorsulás, mi R.-áral magyarázta meg a nagy, látszólagos
ként láttuk, szintén ugyanaz, tehát a mozgás le ellenmondást és a régi, klasszikus, a meclumifolyása, a mozgási jelenség törvényszerűsége kai jelenségekre vonatkozó Galilei-féle R. he
•ugyanaz az egyenesen és egyenletesen mozgó lyébe az egész fizikára kiterjedő új R.-i elméle
rendszerben, mint akár csak a nyugvóban volna, tei állitott fel.
vagyis a mechanikai jelenségek törvényszet üA fény terjedési sebessége az űrben (és nagy
sége független azon rendszer sebességétől, mely közelítéssel a levegőben is) 300,000 km., azaz
ben a jelenség végbemegy, ha az a rendszer egye mp.-enkint 300,000 km. utat tesz meg. Jelöljük
nes egyenletes mozgásban van; a jelenség az ezt a számot c-vel. Ha a föld mp.-kint v sebes
egyik rendszerhez viszonyítva ép úgy folj ik le, séggel halad (v közel 30 km.), akkor 1 mp. alatt
mint a másikhoz viszonyítva. Ez a tétel a régi, f-vel előre halad, tehát a fénysugár útját 1 mp.
a klasszikus Il.-i tétel. Mindenki számtalan ta alatt c — v-nek találnók; minthogy pedig a Michelpasztalatból ismeri e tétel gyakorlati jelentőségét. son-féle kísérlet tanúsága szerint a sebesség nem
Mindenki tudja, hogy az egyenes és egyenletes c — v, hanem c, tehát ez nem lehet másként, mint
mozgálwm levő hajón ép úgy lehet tekézni, billiár- úgy, hogy a mozgó rendszerben 1 mp. nem ugyan
dozni, mint a nyugvón, az inga ép úgy jár, a fel akkora, mint a nyugvó rendszerben, vagyis az
dobott kő ép úgy esik stb., szóval minden mecha idő nagysága függ azon rendszer sebességétől,
nikai jelenség ép 'úgy megy végbe az egyik rend melyben az időt mérjük; az idő relativ.
szerben, minta másikban. Rzt a közismert tényt
Áz időmérés analizálása is rávezet bennünket az
még így is kifejezhetjük: Ha egy rendszerben .mely idő R.-ára.Ugyanis képzeljük magunkat egy (nyug
ben vagyunk, nem áll más módszer rendelkezé vónak tekintett) vasúti töltésen és pedig éppen
sünkre, mint mechanikai (azaz a mechanikai jelen egy hosszú, mondjuk Budapesttől Győrig terjedő
ségek törvényszerűségeinek megfigyelése), akkor vonatnak kellő közepén. Ha a vonat két végén,
magában a rendszerben végzett észleletek alap Budapesten és Győrben egyazon időpontban vil
ján egyáltalában nem tudjuk eldönteni, hogy a lan fel a fény, akkor a közópeu álló e két fényt
rendszerünk egyenletesen mozog-e, vagy nem. egyszerre látja a kezében tartott tükörben; vagyis
így pl. magán a földön végzett mechanikai ész inkább azt kell mondanunk: a két különböző he
lelésekkel nem lehet eldönteni, hogy a földünk a lyen (Budapesten és Győrött) történő két jelen
nap körül mozog-e (a nap körüli járást egy-egy séget egyidejűnek mondjuk, ha a középen álló
részletében egyenletes, egyenesvonalú mozgás egyazon időpontban látja a két jelenséget. Ez a
nak tekinthetjük).
két különböző helyen történés egyidejűségének
II. A R. a fizikában. Az Einstein-féle speciális egyetlen észszerű értelmezése. Ha azonban a vo
B. Felmerült a kérdés, hogy más fizikai jelensé naton, annak kellő közepén van az észlelő és a
gek, pl. elektromos- v. fényjelenségekalapján nem vonat mozgásban van Győr irányában, akkor a
lehet-e a rendszer (pl. a föld) mozgását eldönteni. két villanást nem egyazon időpontban látja, mert
Sokáig azt hitték, hogy igen. Azt hitték, hogy pl. Budapesttől elszalad, tehát a fénynek valamivel
fénytani észleletekkel el lehet dönteni, hogy a nagyobb utat kell megtennie, hogy hozzáérjen,
föld mozog. Úgy gondolták, hogy ha a fény se mint előbb, és a győri villanásnak elébe szalad,
bessége a nyugvó rendszerben (mondjuk a nyugvó tehát valamivel kisebb útja van a fénynek, mint
étertengerben) c, akkor a földön mérve (gondol előbb volt. A vonat közepén elhelyezkedett ész
junk csak a hajóra és a fölötte röpülő madárra) lelő tehát azt fogja mondani, hogy Győrben előbb
a sebesség c — v, v. c + v aszerint, amint a fény történt a villanás, mint Budapesten. Az a két je
a föld haladása irányában, v. ellenkezően megy lenség, amely egyidejű volt a nyugvó rendszer
és még más volna a sebesség, ha a föld haladási ben, (a töltésen), nem egyidejű a mozgó rendszer
irányával más szöget alkotna, pl. keresztbe ben vagyis az az időköz, amely 0 volt (a két
menne. Kiszámították, hogy ha ez így volna, villanás közötti idő) az egyik rendszerben, nem 0
vagyis a fény sebessége más volna az egyik irány a másikban. Ugyanilyen gondolatmenettel lát
ban, mint a másikban, akkor tükrözéssel, az ide ható be, hogy a t időtartam az egyik rendszerben
és oda járó fénysugarak találkozásával olyan, u. nem t a másikban, vagyis az idő mértéke függ
n. interferenciás jelenség idézhető elő, amelyet ok a rendszer mozgásától, melyben a mérés törté
vetetlenül észlelni lehetne. Michelson és Morlay nik; az idő relativ. Ez a szokatlan, egészen új
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felfogás forradalmat okozott az egész fizikában,
sőt a világfelfogásunkban; mert eddigelé az időt
abszolútnak tekintettük, vagyis függetlennek at
tól a rendszertől, melyben mérjük.
Einstein szigorú matematikai formába is ön
tötte e gondolatot és rájutott a fizikában már jóval
előtte is használt u. n. Lorentz transzformáció
képleteire. Egyszerű formájukban ezek a képletek
a következők:
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kat megtartják, ha x és t helyett x' és í'-et
teszünk. így például a fény terjedési sebessége,
mely voltaképen két elektromos alapegység, az
ú. n. elektrosztatikai és elekromágneses alap
egységek viszonya, ugyanakkora az egyik rend
szerben, mint a másikban. Erről számítással
könnyen meggyőződhetünk. Ugyanis ez a sebes
ség (az út és idő hányadosa):
x
y = e,

f

(2)

, x — vt
x' = —,

{/-$

t
,
~~ ~c'x
, f— ,

x^

l^f

Ezek a következőt mondják: Képzeljük a töl
tést és a rajta v sebességgel haladó vonatot. Idő
számításunk kezdetén (pl. éjjeli ü-kor) a vonat
kezdete a töltés kezdetén (mondjuk Budapesten)
legyen. A töltésen t időben (pl. 5 mp -kor) történik
valami esemény Budapesttől x m. távolság
ban. A töltésen ez az esemény jellemezve van két
számmal, a helyet és időt meghatározó számok
kal. Ezek az illető esemény koordinátái. Az eseméDytma,gá.tvilágeseménynek mondjuk. Ugyanez
az esemény a vonaton is két koordinátájával van
jellemezve : az esemény helyének a vonat kezde
tétől való távolságával, melyet as'-nak neveztünk
és a menő vonaton mórt idővel, melyet í'-al jelö
lünk, c a fényterjedés sebessége. A világeseményt
jellemző koordinátákat a nyugvónak tekintett
rendszerben, vagy a v sebességgel egyenesen és
egyenletesen mozgó rendszerben is mérhetjük.
Az egyikben a világesemény koordinátái x és t,
a másikban, a mozgóban, x' és t'. Ezek között a
(2) alatti összefüggések áll nak fenn. Ezek a Lorentz
transzformáció egyenletei. (Ha nem csak a tölté
sen mozgó vonaton végbemenő világesemények
ről van szó, hanem a térben történőkről, akkor
az ilyen világesemény 4 számértékkel, az ő hely
zetével és az idővel van jellemezve. A helyzete a
térben 3 számmal, a 3 koordinátával van megha
tározva, így pl. a repülőgépen történő jelenség
jellemezve van azzal, hogy megmondjuk az időt,
amikor a jelenség történik, megmondjuk a helyet,
ahol történik; pl. a hosszúsági és szélességi fok,
meg a repülőgép magasságával, tehát 4 szám
mal jellemezhető az esemény.) Ha a nyugvónak
tekintett rendszerben e négy számérték, a világ
esemény 4 koordinátája x, y, z, í és a mozgórend
szerben, a repülőgépen, a jelenség koordinátái x',
y', z', t', akkor, x', y', z', t' és x, y, z, t között is
bizonyos összefüggések, az általános Lorentz
transzformáció egyenletei állnak fenn.
A Galilei-féle K. szerint a mozgási egyenletek,
vagyis a mozgás egész törvényszerűsége függet
len a rendszer egyenletes, egyenes mozgásától.
Ez matematikailag azt mondja, hogy a mozgási
egyenletek változatlanok maradnak, ha x és t
helyett x' és t tétetik, ahol x' = x — vt. A t idő
abszolút. Az Einstein-téle R. szerint minden fizi
kai törvényszerűség éppen olyan az egyik rend
szerben, mint a másikban, ha az egyik a másik
hoz képest egyenes, egyenletes mozgásban van.
Matematikailag ez azt jelenti, hogy a fizikai tör
vényszerűségek (a fizikai egyenletek) az alakju

vagyis x = d

és így
x — vt

f —~ir~

d — vt

v~~C'

t — ~:x t — ~t
C3

C

ami azt mondja, hogy a mozgó rendszerben mérve
a fénysebesség szintén c.
A Lorentz transzformációnak egy igen neve
zetes matematikai és egyúttal fizikai sajátságára
mutatunk rá. Ez abban van, hogy az
(3) x3+y3+z3-c3t3=x'3+y'3+z'3
—
c3t'3
(az olvasó erről meggyőződhetik abban a speciális
esetben, midőn y' = y, 2' = z, vagyis ha a moz
gás az x tengely mentén történik, közvetlen
behelyettesítéssel); de x3-\-y3 + z3 — c3t3 = 0
gömb egyenlete, melyet a kezdőpontból kiinduló
fényhullámok t idő elteltével betöltenek. A fenti
egyenlet tehát azt fejezi ki, hogy a fényhullá
mok a mozgó rendszerben is gömbfelületet alkot
nak. A fénysebességet i-nek szoktuk tekinteni,
ami azt jelenti, hogy hosszegységül a 300,000
km.-t választjuk; az x, y, z. t helyettdx,dy,dz,
dt-t szoktunk irni, annak a jeiölésére, hogy a fényterjedés sebességéhez képest a méretek igen ki
csinyek és akkor a fenti egyenlet azt fejezi ki,
hogy ez a kifejezés: dx2 + dy3 -\- dz2 — dt3 vagy
ez a <Js2-el jelölt
(4)
ds3 = dt3 — dx3 — dy3 — dz3
a Lorentz-Mnstein-féle transzformációnál nem
változott meg. Ezt Minkowski vette észre, aki
a fenti (világvonalelemnek nevezett) kifejezést
még át is alakította, hogy az új fizika geometriai
vonatkozása jobban kidomborodjék. Ugyanis, ha
i jelenti az imaginárius egységet, -ti—i-et, és
t = i- tesszük, akkor a fenti kifejezésből ez lesz:

(5)

dx' + dy3 + dz3 + d-3.

A matematikus tudja, hogy a közönséges há
romdimenziós térben a vonalelem (a Pythagorastótel szerint) dx2 + dy3 + dz3, tehát az (6) kifeje
zés nem más, mint a közönséges íeuklidesi) négy
dimenziós tér vonaleleme. A közönséges geomet
ria minden kifejezése (két pont távolsága, két
esyenes hajlásszöge, terület stb.) olyan, hogy nem
változik meg, ha (x,y,z) koordináták helyett
olyan (x', y', z') koordinátákat vezetünk be, ame
lyek az (x, y, z)-vel úgy függnek össze, hogy a
vonalelem ne változzék, vagyis
(dx')3 + (dy')3 + (dz')3 = dx3 + dy3 + dz3.
Az említett összefüggés az ortogonális transz
formáció, így tehát mondhatjuk, hogy a közön-
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siges geometriatételei az ortogonális transzfor
mációnál változatlanok, invariánsok Ennek a
mintájára, azt is mondhatjuk, hogy a modern
Einstein-féle fizika azon tarvényszerűségek öszszesége, amelyek az (x, y, z. t) négydimenziójú
euklvlesi térre vonatkoznak. A modern fizika
eszerint a négydimenziójú euklidesi tér geomet
riája. Ebben a matematikai gondolatban csúcso
sodik ki az Einstein-féle speciális R. elve.
Ezzel kapcsolatban megemlítjük a következő
ket : Tudjuk, hogy két pont között az egyenes
a legrövidebb vonni; ez matematikai nyelven azt
mondja, h o g y / d s a k é t pont között minimum,
ha a két pontot egyenessel kötjük össze. Ezt az
egyszerű gondolatot átvive a speciális R. ás világ
vonalelemére, azt találjuk, hogy a tehetetlenség
folytán beálló egyenes és egyenletes mozgás az
a világjelenség, mely az f ds-et minimummá
teszi; tehát ami az egyenesség a geometriában,
az a tehetetlenség (állandó sebességű egyenes
vonalú mozgást létesítői a fizikában.
Másik megjegyzésünk a következő. Ha ds = o,
akkor

—
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v, akkor a sebességek összetétele szerint az eredő
sebesség u + v; az Einstein-féle eredő sebesség
ellenben
U+v
.
uv
c'
Ez az érdekes következmény megmagyarázza
Pizeaunak azon eredményeit, melyeket a fénynek
mozgó vízben való terjedésére vonatkozólag ka
pott, mely eredmények eleddig kellően nem vol
tak megmagyarázhatók. Minthogy a uevezőben
levő kifejezés igen-igen nagy megközelíti ssel
l-nek mondható, tehát azt látjuk, hogy a Galilei
féle sebesség-összetétel törvényszerűsége az
Einstein-félének határesete (az az eset, midőn a
fényterjedés sebességét végtelennek mondjuk).
4. Ha a (2)alatti egyenletekben t' = o tesszük,
ós a második egyenletből t-i kiszámítván az elsőbe
helyettesitjük, arra jutunk, hogy

dx* + dy3 + dz*_
dt>

Ez azt mondja, hogy a mozgó rendszerben a
hosszúság kisebb, mint a nyugvóban. Ha pedig
vagyis a mozgás sehessége a fénysebesség. Ez x' = o tesszük, arra jutunk, hogy
matematikailag azt jelenti, hogy a fénysugár oly
világjelenség, mélynek a világvonaleleme 0. A
matematikus e két tényben sűrítheti össze magá
nak a speciális R. gondolatát, ami aztán jó át vagyis az időtartam is kisebb a mozgó rend
menet lesz az általános R.-huz, mely e matema szerben, minta nyugvóban. E különösnek látszó
tikai gondolatok nélkül bajosan érthető meg.
eredmények még fizikailag nincsenek kellően
111. Néhány következtetés a speciális R. alap földerítve.
ján. A Lorentz-féle transzformáció alapján a
5. A fénysebességnél nagyobb sebesség nem
modern fizika néhány nevezetes következtetését létezhetik. Másrészt tudjuk, hogy tömeg X gyor
akarjuk megismertetni.
sulás = erő. Ha már most egy erő állandóan hat,
v'
a sebesség korlátlanul növekednék — a régi
1. A 2. képletekben a gyök jel alatt 1 - áll; fizika szerint. Az új szerint ez nem lehetséges,
de a gyökjel alatt csakis pozitív szám állhat; igy ami csak úgy érthető, ha feltesszük, hogy a
tehát v nem lehet nagyobb tí-nél; vagyis a spe tömeg növekszik. Mozgó test tömege tehát nem
ciális fi. elve szerint a fénysebességnél na luiyánákkora mint a nyugvóé A tömeg a sebes
séggel nő ; ez az állítás olyanféleképpen is fel
gyobb sebesség nem létezik.
2. A régi fizika R.-i elve abban van, hogy fogható, hogy a sebesség növekedése és ezzel a
x' = x — vt; t' = t, vagyis a mozgó rendszer kinetikus energia növekedése a tömeg növe
ideje egyenlő a nyugvó rendszerével. A (2) kép- kedését vonja maga után; vagyis kinetikus
energia tömeggé alakulhat és viszont. Igen fon
v
letekben— rendszerint igen kicsiny, (hiszen a föld tos Einstein azon megállapítása, hogy a test
c
vi
mv*
sebessége is csak »/10000 része a c-nek), tehát— a energiája nem -=—, mint eddig hitték, hanem
a
közönséges mozgások vizsgálatánál elhanyagol nagy megközelítéssel:
ható és akkor a |2) képletekből az (1) Galilei-féle
. , mvi
R.-i képletek lesznek. A közönséges vagyis a Gali
mc + -sr.
lei Newton-féle mechanika az Einstein-félének
eszerint van egy horribilis
határesete.Igy tehát nem kell, de nem is lehet két Minden testnek
1
R.-i elvet feltételezni; az Einst.in-féle az egyetlen, energiája (mc ), melyet azonban ezidőszerint
vagyis a fizika összes tételei változatlanok ma még nem tudunk értékesíteni, csakis az mv*
-~--t
radnak a Lorentz-transzformációnál és a régi
a
fizika az újnak ép úgy határesete, mint az euk használhatjuk fel.
lidesi geometria a Bolyai, vagy a Riemann-féle
6. A leglényegesebb azonban az Einstein-féle
geometriának.(A rendszersebessége azonban nem R. elméleti jelentősége. A világeseményt jellemző
hanyagolható el a c mellett mindig; Így például adatokat akár a nyugvónak tekintett rendszerben,
a katodsugarakat alkotó elektronok sebessége a akár a mozgóban mérhetjük és minden fizikai
fény sebességének 900/0-aig is felérhet).
törvényszerűség a jellemző adatok, a koordináták
3. A régi fizikában, ha egy pontnak sebessége közötti összefüggés. És ezen összefüggések mate
M^a rendszer ugyanilyen irányú sebessége pedig matikai alakja, a jelenség lefolyása, vagyis
Révai Nagy Lexikona. XVL ltot.
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maga a fizikai törvényszerűség ugyanolyan alakú
az x' és t', mint az x és t között. Ennek legeklatánsabb példáját Einstein mutatta meg, midőn a
mai fizika legfontosabb törvényszerűségeiről, az
ű. n. Maxwell-féle egyenletekről, melyek az elek
tromos és mágneses erők közötti összefüggéseket
fejezik ki, megmutatta, hogy a mozgó rendszerre
vonatkozó adatokban ugyanolyan alakúak, mint
a nyugvó rendszerben. Ennek a ténynek csak egy
igen speciális esete a fénysebesség állandósága,
a rendszer mozgásától való függetlensége. Ennek
alapján megint elmondhatjuk, hogy ha nem áll
más módszer rendelkezésünkre, mint azon rend
szer fizikai jelenségeinek megfigyelése, amely
ben élünk, akkor, minthogy a fizikai törvény
szerűségek a rendszer egyenes és egyenletes mozfásánáf változatlanok: nem tudjuk eldönteni,
ogy áll-e a mi rendszerünk, vagy egyenesvonalú
egyenletes mozgásban van-e ?
Míg tehát a Galilei-féle R. csak a mechanikai je
lenségek keretében mondhatta ki ezt, az Einstein
féle K. alapján minden fizikai jelenségre kimond
ható. Az ember világtudata a körülötte lefolyó
jelenségek mikéntjén alapszik; azon a törvény
szerűségen, mely e jelenségekben mutatkozik;
azokon az összefüggéseken melyek a jelenségekre
vonatkozó világadatok, vagyis a tér és időadatok
között fennállnak. Az Einstein-féle B -i elmélet
szerint tehát ez a világtudat független a rendsze
rünk mozgásától, ha e mozgás egyenes és egyenle
tes- Ebben láthatjuk az ú.n. speciális B.-i elmélet
metafizikai lényegét.
IV. Az euklxdesi geometria fenntartható-e?
Mondottuk, hogy a modern fizika a négydimen
ziós euklidesi tér geometriája, ha a rendszer
egyenesvonalú egyenletes mozgásban van. Ebből
következik, hogy minden időpontban e rendszer
ben a közönséges euklidesi geometria tételei ér
vényesek. Nem így áll a dolog, ha a rendszer nem
egyenletes egyenes mozgásban van. Képzeljünk
pl. egy forgó korongot. A rádiuszát — akár nyug
szik, akár forog, —ugyanakkorának mérjük, mert
hiszen a rádiusz mentén nincs mozgás; de a kerü
let egy kis vonaldarabkája, mondjuk l, v sebes
séggel mozog ós pedig e mozgást egy kis idő alatt
egyenesvonalú egyenletes mozgásnak tekinthet-

/

1

v*
,-nek

mérjük. A kerület minden darabkája tehát rövi
debb, mint a nyugvó rendszerben volna és így a
kör kerületére nem érvényes az euklidesi geomet
riának az az ismeretes tétele, mely szerint a ke
rület = az átmérő X a Lndolfi számmal. így te
hát már ezen is látjuk, hogy abban a rendszer
ben, mely mozgásban van, de nem egyenesvonalú
egyenletes mozgásban, nem érvényes az eukli
desi geometria. A geometria is relatív, a rend
szertől függ, melyben élünkEz a meggondolás vezette Einsteint arra, hogy
ha a rendszer nem egyenesvonalú egyenletes moz
gásban van, akkor a (4) alatti kifejezés, mely a
fizikában ugyanazt a szerepet viszi, mint a geo
metriában a vonalelem, nem olyan egyszerű alakú.
A (4) alatti kifejezés helyett ép úgy, mint ahogy
Biemann a geometriában tette, egy általánosabb

—
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négyzetes differenciálkifejezést kell tenni. Ez
ilyen alakú:

(6)

ds* = gu dx^+g^dx^+g,, dx^+g^dx^
+ 2gl2 dxt dx\ + . . . -f- gsi dx3 dxt

ahol áttekinthetőség végett x^x^x^Xi-gyel je
löltük az (x, y, z, t) koordinátákat; a gn, gít, ...
<744 számra nézve 10 "kifejezés az cc,, x2, xs, xt
függvényei, melyek a mozgásrendszer mozgásá
val és az anyag eloszlásával vannak meghatá
rozva. Ha a rendszer egyenesvonalú és egyenle
tes mozgású, akkor a világvonaleleranek nevez
hető ds' a (4) alatti kifejezésü, vagyis:
9IÍ = 9i» = • • • ,9«* = 0.
V. Az általános R. A (6) alatti kifejezés pó
tolja most a speciális R. világvonalelemét és a
matematikai gondolat, ami ebben megnyilvá
nul, egyszerűen a következő : A speciális R. sze
rint az egyenes és egyenletes mozgásban levő
világban, melyben az anyagnak a jelenségekre
való befolyása oly minimális, hogy elhanyagol
ható, a fizika nem más, mint azon jelenségek
összesége, melyek a (4) alatti világelemet vál
tozatlanul hagyják. Ezt a gondolatot Einstein
általánosította és megalkotta az általános R. el
vét. Ez matematikai fogalmazásban abban áll,
hogy a fizikai jelenségek az Xi x3 ÍC3 xt világ
koordináták közötti olyan összefüggések, me
lyek a (6) alatti differenciálalakot változatlanul
hagyják.
E felfogás legjelentősebb következménye a
gravitáció új elmélete. Ezt a gondolatot legvilá
gosabban megint a maga matematikai formá
jában ismerhetjük meg. Emiitettük, hogy ami az
egyenesség a geometriában, az a tehetetlenség a
fizikában. A nem euklidesi geometriában egye
nes helyett azt kell mondanunk: legrövidebb vo
nal, vagy műszóval: qeodetikus vonal. (így pél
dául a gömb felületen két pontot összekötő vona
lak közül legrövidebb a főkör ive.)
A (6) alatti kifejezésnek megfelelően is van
ilyen geodetikus világvonal. Az, amely az/ds-et
minimummá teszi. Ez egy bizonyos, az adott vo
nalelemmel jellemzett, vagy mondjuk, a vonal
elem 10 együtthatója, a glít gít,... 044-gyel jel
lemzett mozgás. Világos, hogy ez a mozgás semmi
mástól nem függhet, mint e gít, g1%,... <744-töl;
tehát független a mozgóanyagimivoltától,v&gyis
ezt a mozgást ép úgy végzi a pehely, mint a vas
darab. A fizika ismer már ilyen mozgást. Eöt~
vös Lóránd finom mérései igazolták, hogy a gra
vitáció hatása alatt minden test, kicsiny, nagy,
súlyos, könnyű, elektromos, mágneses, radioak
tív, vagy közömbös stb. mind egyformán esnek,
ugyanazon törvényszerű mozgást követik. Ez a
gondolat vitte Einsteint arra, hogy a (6)-nak meg
felelő geodetikus világvonalat (mozgást), mely
szintén független mindentől és csakis a mozgó
helyétől — ós idejétől — függ, gravitációs
mozgásnak minősítse. így tehát Einstein szerint
ami a tehetetlenség a speciális relativitásban,
az a gravitáció az általánosban. Más szóval ez
azt jelenti, hogy a gravitációs mozgást úgy fog
hatjuk fel, mint a négydimenziós világban, mely-
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nek világvonaleleme a (6) alatti kifejezés, erő
behatása nélküli, tehát tisztán a világ szerkeze
téből eredő, a tehetetlenség folytán végbemenő
mozgást.
• Szemléletesebbé teszi ezt a gondolatot Einstein
következő módon: képzeljünk egy liftet, mely
fölfelé repül a g gyorsulással, vagyis olyan gyor
sulással, mint amekkora a nehézkedési gyorsulás
(a szabadon eső test gyorsulása). Képzeljük, hogy
e liftben nem hat a gravitációs erő, tehát egy, a
kezünkből kieresztett tárgy a tehetetlenség foly
tán a tér ugyanazon helyén állandóan megma
radna. Minthogy azonban a lift padlója g gyor
sulással közeledik hozzá, tehát a liftben levő ész
lelő, akinek sejtelme sincs arról, hogy a lift gyor
suló mozgással repül felfelé, azt fogja megálla
pítani, hogy a test — és pedig minden test egy
aránt, anyagi mivoltától függetlenül — olyan
mozgást végez, aminőt a gravitáció szokott léte
síteni, íme tehát a test a tehetetlensége folytán
mozog (vagy nyugszik) és mégis úgy mozog, mint
a gravitációs térben. A rendszer mozgási álla
pota létesített gravitációs teret. A gravitációs
teret és minden olyan erőteret, amely a testekre
egészen egyformán hat, mindig úgy képzelhet
jük, mintha a rendszer mozgási állapota —
mely a (6) alatti kifejezésben nyilvánul meg —
létesítette volna, és maga a test e rendszerben a
tehetetlensége folytán mozogna. Einstein elmélete
tehát száműzi a gravitációs erőt, hanem helyébe
teszi a világnak (a tér- és időből álló négydimen
ziós sokaságnak) a mozgási állapotát, mely a világ
elemnek a (6) alatti kifejezésében, tehát a 10 drb
g együtthatónak a matemetikai alakja által van
meghatározva. Ebben a nem euklidesi világban a
test a tehetetlensége folytán írja le a gravitációs
pályáját. A g együtthatók meghatározása az illető
világpont környezetében levő fizikai mennyisé
gektől, főként az anyag eloszlásától függ.
VI. Következtetések az általános R. elméle
téből. A gravitáció ezen einsteini felfogása sok
kal messzebb visz, mint az eddigi newtoni. Olyan
jelenségeket is meg tud magyarázni, amelyek
eddig felderítetlenek voltak és egyúttal olyan
jelenségekre hívja fel a tudósok figyelmét, ame
lyeket még eddig nem észleltek. A következőket
említjük meg:
1. A bolygók a newtoni gravitációs elmélet
szerint ellipszisben járnak a nap körül; az egyik
gyújtópontban van a nap. De a valóságban az
egész ellipszis az idők folyamán a nap körül, mint
centrum körül elfordul; vagyisazellipszispontjai,
—tehát a naphoz legtávolabbi,pont az ú. n. periheiium, leginkább — elmozdulnak. így pl. a Merkúr
periheliuma, miként már Leverrier észlelte, az
égitestek okozta zavar által meg nem magyaráz
hatóan egy évszázad alatt körülbelül 42 mp.-cel
eltolódik. Einstein a (6) alatti világelemet a nap
rendszerében meg tudta határozni ós a Merkúr
pályáját, mint a tehetetlenség folytán leírt geode
tikus vonalat kiszámította és arra az eredményre
jutott, hogy a periheliuma valóban ekkora elmoz
dulást szenved 100 év alatt (eltekintve attól, ame
lyet a többi bolygó okozta zavar létesít). Einstein
számítása a Venusra 8 mp., a földre 4 mp. periheliumelmozdulást mutat. Ezeket még eddigelé
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nem észlelték ós kérdés, hogy a mai eszközökkel
lehet-e ily csekély eltérést észlelni.
2. A második következtetés az ú. n. Einstein
effektus, mely abban áll, hogy minden színképi
vonal, mely a napból ered, a földi megfelelő hul
lámhossz 2 milliomod részével nagyobb, vagy
amint mondani szokás, a vörös felé eltolódik.
Ez egyszerűen abból ered, hogy a (6) képlet sze
rint az időmérés a gravitációs térben más, mint
azon kívül. Az eddigi észleletek még nem igazol
ják teljesen Einstein jóslását, bár valószínűvé
teszik.
3. Mondottuk, hogy a speciális R. szerint a
fény útja az az út, mely a ds vonalelemet zérussá
teszi. Ugy van itt is. De ez az út nem egyenes.
Erre rájuthatunk úgy is, ha az előbbi lifthason
latot tovább folytatjuk. Ha ugyanis a liften kívül
egyenes és egyenletes mozgást végző golyó repül,
a liftben levő észlelő e pályát görbének látja. Mi
idézte ezt elő ? Az, hogy a lift gyorsuló mozgást
végez. Minthogy pedig a gyorsuló mozgás létesí
tette a liftben a gravitációs teret, tehát az ú. n.
aequivalencia elv segítségével arra jutunk, hogy
a gravitációs térben a fénysugárnak (mely a gra
vitáció nélküli térben egyenes egyenletes moz
gású) meg kell görbülnie. Az 1922 szept. 22-iki
napfogyatkozásnál a nap körüli csillagokat le
fényképezték, azok helyzetét összehasonlítják az
ő helyzetükkel, midőn a nap az égboltozatnak
más helyén van és az eltérésekből állapítják meg,
hogy elgörbültek-e a fénysugarak vagy nem.
Végül még csak arra akarunk rámutatni, hogy
erős vita folyik arról, igaz-e az Einstein-elmélet,
v. nem. Ez a kérdés analóg ahhoz, hogy igaz-e az
euklidesi geometria, v. igaz-e a Bolyai-féle geomet
ria. Az Einstein elméletét tisztán matematikailag
úgy lehetne felfogni, hogy minden, a gravitáció
hatása alatt történő mozgáshoz lehet-e olyan (6)
alatti négyzetes alakot szerkeszteni, melyre nézve
az illető mozgás mint geodetikus világ vonal sze
repel. És pedig — és ebben lesz a nagy matema
tikai nehézség — ha nem is pontosan, de tetszés
szerinti megközelítéssel (és úgy, hogy a benne
szereplő együtthatók a gravitációnak megfelelő
feltételeket kielégítsék). Ha ez lehetséges, akkor
némi módosítással itt is a fölvetett kérdésre vo
natkozólag azt kell mondanunk, amit Poincaré
a geometriára vonatkozóan mondott: Nem az
a kérdés, hogy melyik elmélet igaz, az euklidesi-e vagy a nem euklidesi, hanem az, hogy
melyik kényelmesebb. A fizikára nézve ezt úgy
kellene módosítanunk, hogy nem az a kérdés, me
lyik igaz, a Galilei-Newtoni, vagy az Einstein
féle fizika, hanem egyrészt az, hogy melyik ké
nyelmesebb, másrészt pedig, hogy melyik visz
messzebb ? A közönséges fizikai jelenségek tár
gyalására mindenkor kényelmesebb és mégis kellő
pontosságú lesz a Galilei-Newton-féle, de a fino
mabb és nagy sebességekkel lejátszódó jelenségek
tanulmányozásánál — beleértve az atomszerke
zetet is — szükséges lesz az Einstein-féle fizika.
Irodalom. 1. Einstein A., Zur Elektrodynamik bewegter
Körper, ADnalen der Physik 17., 1905; Lorentz-EinsteinMinkowski, Das Relaüvitatsprincip, Teubner 1918; Einstein,
Die Grundlage der allgemeinen RelativitStstheorie, Annalen
der Physik 49., 1916 és A. Barth kiadásában 1916 ; Weil H.,
Raum, Zeit, Materié, Springer 1921; Iiaue M., Die Relativí10*
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tStstheorie I. U., Vieweg 1921; Einstein, Über die specielle
u. die allgemeine Relativitatstheorie, Gemeinverstándlicb,
Vieweg 11 ik kiadás 1921, magyarul is a Pantheon kiadásat a n ; Bora M., Die Relativitatstheorie Einsteins. Springer
1921; Tnirring H., Ve Idee der Relativitatstheorie, Sprin
ger 1921; Mises R.} Naturwissenschaít u. Technik der Gegenwart, Zeitscbrift des V. d. Ingenieure 1920 aug. 2 8 . ; Bosler
I., La theorie d'Einstein et la nonvelle loi de lagravitation,
Revne Scientiflque 1920 No 12; L. Fabre, Les théories
d'Einstein. Dne nonvelle figure dn monde. Payot & Cie 1922;
Az angol Nature 106-ik kötetében, a február 17 iki szám
ban összefoglaló tárgyalás Einsteintől, Cunningbamtöl, Mathewstól, Jeanstól, Lodgetól, W'eyltöl stb. a relativitásról ;
Czukor K. A relativitás elve. Dick 1921 ; Scbmidt, A rela
tivitás tanának világszemlélete ford. Bztrokay K., Révai
1921.; Beké M., Az Einstein-féle elmélet, Nyugat 1922
jan. stb.

Relativizmus (lat.) a. m. viszonylagosság. Mint
bölcsészeti műszó azt jelenti, hogy csupán a dol
gok vonatkozásait ismerhetjük meg 8 nem ma
gukat a dolgokat. A R. a régi görög szofistáknál
is kifejezést nyert Protagoras e télelében: Az em
ber a dolgok mértéke. Comte Ágost filozófiájának
egyik főtetele. A R. csak a dolgok viszonyait
mondja megismerhetöknek. Újabban a fizikának
sokat vitatott elve, 1. Relativitás.
Relatív nyugalom, valamely nyugvó tárgy
állapota más testre vonatkoztatva. A föld felü
letén nyugvó testek pl. a Földre vonatkoztatva R.ban vannak, de nem abszolút nyugalomban, mert
a földdel együtt tovamozognak a világtérben.
Relatív sűrűség, 1. Fajsúly.
Relatív tempó (zene), 1. Időérték.
Relatív törzsszámok, 1. Törzsszám.
R e l a x a n t i a (lat.) v. emollientia, 1. Lágyító
szerek.
R e l a x a t i o (lat.) a. m. ellazulás, pl. valamely
görcs szűnése.
R e l a x a t i o j a r a m e n t i (lat), az igérő eskú
alól az illetékes egyházi hatóság által való feloldozás, aminek egyházi jog szerint csak akkor
van helye, ha az eskütevő tévedés, csalás v. erő
szak folytán tette le az esküt Ilyen esetekben az
igérő eskü jogilag, illetve in foro externo nem
kötelez ugyan, de lelkiismeretileg, azaz in foro
interno az eskütevőt mindaddig, mig a R.-t el
nem nyeri, kötelezi.
R e l e a s e (ang., ejtsd: réliz, a latin relaocatio-ból)
jogátruházás, a jogról másnak javára történt le
mondás. Az angol jog a R. öt nemét különbözteti
meg. Azt, aki jogáról lemond, releasernek, azt,
akinek javára a lemondás történik, releasee-nek
nevezik.
Relegáció (rélegatio, lat.) a. m. a bűntettesnek
bizonyos helyről való kitiltása. Kihágások esetei
ben alkalmazható mellékbüntetés, melynek végre
hajtása az ú. n. toloncolás útján történik. Más a
kiutasítás, mely alatt az ország területéről való
kitiltás értendő s amely csak bűntett miatt elitél
tek ellenében alkalmazható.
Releválás, releváció (lat.) a. m. megkönnyítés,
támogatás, tehertől megszabadítás, kiemelés.
R e l e v á n s (lat.) a. m. jelentékeny, fontos;
ellentéte az irreleváns: lényegtelen, mellékes.
R e l é v é (franc), előétel, mely pikáns lével,
halból v. egyéb becsinált húsokból készül.
Relictum fauna, 1. Reliktum-fauna.
Relief, 1. Domború mű.
Reliefcsípke, domború virágdísszel készült ve
lencei varrott csipke,!. Csipke I. képmellékletén.

Rellktum-fauna

Reliefklisé, a müncheni Albert által föltalált
egyengetési eljárás (1. Könyvnyomtatás), mely
abból áll, hogy egy és ugyanazon képről két
klisét készítenek; az egyik a tulajdonképeni klisé,
melyet sokszorosítani akarnak, a másik pedig az
egyengető lap és csak kartonpapiios vastagságú,
ez utóbbit annyira maratják, hogy rajta a kép
világos részleteinek megfelelő helyek szinte lyu
kasak legyenek, ellenben a sötétebb árnyalatok
nak megfelelő helyek magasabbak v. mélyebbek
a tónusoknak megfelelően. így az eredeti kép
árnyalatainak megfelelő dombormű keletkezik,
melyet aztán 80—100° C-ra hevítenek és a másik,
a tulajdonképeni nyomóformát képező klisébe
alulról bepréselnek. így a két lemez egybeforr és
oly nyomólemezt alkot, melyről gyorssajtón való
nyomással egyengetés nélkül is az eredeti kép
tónusainak megfelelő árnyalatokat lehet elérni,
mivel a sötétebb tónusok a kliséből szinte kiemel
kednek, míg a világosabb részletek valamivel
mélyebben maradnak.
Kelisfredukálógép segítségével domborművekről kisebbített másolatot lehet készíteni. Több
féle fajtája van. A pantográf elvei szerint mű
ködő gép tűvel ellátott orsóját a mintára helye
zik és azután mozgásba hozzák. A tű pontosan
követi a mélyebben és magasabban álló részlete
ket ós mozgását tetszés szerinti kisebbített mé
retben ugyanúgy utánozza egy másik vájó, mely
a másolatot készíti. Dombornyomáshoz alkalmas
lemezeket lehet vele előállítani, de iparművészeti
tárgyakat is készítenek segítségével.
Relisfsajtó, olyan sajtó, melyen rugalmas
anyagokból, de fából is, kidomborodó cirádákat
lehet készíteni. A falragaszokhoz való nagy fabetüket is leginkább ilyen sajtókon készítik.
Relief-térképek v. domború térképek a föld
felület bizonyos részének domborművű ábrázo
lásai, legtöbbször a magasságok erős torzításá
val. A magasság- vagy szintvonalakat kemény
papirosból kivágják, egymásra erősítik s az így
nyert lépcsős-relief közeit viasszal, olajkittel stb.
kitöltik a térkép szerint, s erről gipsz negatívot
és pozitivokat készítenek. Ily módon Német-,
Francia- és Olaszországban több helyen készül
nek R.
R e l i g i o (lat.), 1. Vallás.
R e l i g i o n e s r e c e p t a e (lat?), 1. Bevett val
lások.
R c l i g i o s i (lat.) a. m. szerzetesek.
R e l i g i o s i d i e s (lat), arégi Rómában vallásos
napok, amelyeken magán- és állami életben fon
tos dolgot végezni tilos volt. Ilyenek voltak a
gyásznapok, szerencsétlen csaták évfordulói stb.
Nefafti v. atri dies is volt a nevUk.
R e l i g i o s o (ol., ejtsd: reiidzsózo), zenei műszó,
a. m. áhítattal, bensőséggel.
R e l i g i o u s Tract Society (ang., ejtsd: riiídzsesz trekt szoszájti) a. m. vallásos iratokat ter
jesztő társulat; 1799. alakult Londonban. Hatása,
számtalan millió, vallásos tartalmú kiadványá
val, kiterjed a föld egész kerekségére, így ha
zánkra is.
Reliktum fauna (geol.) a. m. maradék-fauna.
Lóvén kifejezése az eredetileg sósvizi, de utóbb
kiédesedett tavak, vagyis a megváltozott viszo-
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Rembrandt

nyokhoz alkalmazkodó fauna megjelölésére. Ilyen
Rém, nagyk. Bács-Bodrog vm. bácsalmási
pl. a Kaspi-tó, amelyben nemcsak fókák, hanem j.-ban, (1920) 1537 magyar és német lak.
még bizonyos tengeri halak, továbbá kagylók, a
Remak, 1. Ernst Július, német orvos, R. 2. fia,
milyenek a C.irdium edule, Venus gallina stb., szül. Berlinben 1849 máj. 26., megh. Wiesbadentalálhatók. Hasonló az Arai- és a Baikal-tó is, ben 1911 máj. 24. A berlini Charité idegorvosa
amelyben szintén előfordulnak fókák és tenger- volt; 1877. egyetemi tanár. Munkái legnagyobb
vízi ráktípusok. Mindezek a mostani beltavak részt idegkórtani tárgyúak. Önállóan megjelent:
egykor összeköttetésben voltak a tengerrel, attól Grundriss der Blektrodiagnostik und Elektroazonban kontinentális emelkedés folytán elsza therapie (Wien 1895 és 1909); Neuritis u. Polykadtak, tehát keletkezésük szempontjából relik- neuritis (Nothnagel Spezielle Pathologie und
tumtavak. Északi Oroszországban az Onega, Therapie c. gyűjteményes munkájának 11. kö
Svédországban pedig a Wettern és Wenern me tete, 1900).
dencéi szintén reliktum-tavak.
2. R., Róbert, német orvos, szül. Posenban 1815
• Reliktum-növények. Eredeti elterjedési terü júl. 26., megh. Kissingenben 1865 aug. 29. Ó hasz
letüknek valamely pontján a föld korábbi idő nálta először mint orvos az idegbetegségekben
szakából megmaradt növényfajok.
az állandó villamos áramot. 1859-ben berlini egye
. Reliktum-tó (geoi.), 1. Reliktum-fauna.
temi tanár lett. Kiváló érdemet szerzett az ide
Bcliquia (lat.), 1. Ereklye.
gek szövettana, a fejlődéstan ós az elektroterápia
terén. Ö fedezte fel az idegeken a tengelyfonált,
Reliquiarium (lat.), 1. Ereklyetartó.
Reljkovic Antal, horvát költő és író, szül. a róla elnevezett idegrostokat. Főbb munkái:
Davorban (Svinjar) 1732 jan. 6., megh. Vinkov- ÜbereinselbstándigesDarmnervensystem(1847);
tién 1798 jan. 23. A hétéves háborúban mint hadi üntersuchungen über die Entwickelung geláhmfogoly Frankfurtba került, ahol megismerkedett ter Muskeln (1856); Galvanotherapie der Nervenaz akkori német és francia irodalom termékeivel. und Muskelkrankheiten (1858, franciául Paris
E. az első horvát író Szlavóniában, aki a felvilá- 1860).
R e m a n e n s (lat.) a. m. vissza-, hátramaradó.
gosodottság és demokrácia szellemében a nép
művelődésére irta népies jellegű, oktató müveit — Remanenciális földek a. m. maradványföldek
versben és prózában. Irt tankönyveket, horvát és (1. o.).
Remanens mágnesség, az a csekély mérvű
német nyelvtant, szótárt stb. Legismertebb müve
Satir című didaktikus eposza, mely Drezdában mágnesség, mely a lágyvasban is visszamarad,
1762. jelent meg először. Vinkóvcén szobrot emel ha egyszer mágnesezve volt és nem volt izzásig
tek R.-nak. V. ö. Vodnik B., Povijest Hrvatske hevítve. Ez igen fontos a dinamogépek szempont
jából.
Knjizevnosti I.
Relle Iván, postai főtanácsos, író, 8? ül. Győrött
Remarque-nyomat, 1. Rézmetszet.
1861 mára 9., megh. Budapesten 1914 nov. 2.
Rembang, residoncy Jáva ÉK.-i partján. Terü
Előbb hírlapíró volt, majd a Magyar Színház lete 7538 km2, 1.400,000 lak. Van kávé-, cukorigazgatója, később pozsonyi színigazgató, de é8 dohánytermelése. Fővárosa R., a R. folyónak
1900. postai szolgálatba lépett s legutóbb főta a Szunda-tóba való torkolásánál, 15,000 lak., van
nácsos és tábori postaigazgató volt. Színművei: kikötője is.
Árvaleányhíj (1878); Fityfirity, népszínmű
R e i u b o u r s (franc, ejtsd: rambúr), a. m. fedezet,
(1890. a Népszínházban); líárcius 15., drámai biztosíték. A kereskedelmi életben általában csak
költ. (1^92., Népszínház).
azt a fedezetet nevezik R.-nak, melyet a hitelező
Rellstab, Ludurig, német író és zenekritikus, utólagosan szerez meg követelése biztosítására:'
szül. Berlinben 1799 ápr. 13., megh. u. o. 1860 igy a bizományi üzletnél a megbízó a bizomá
nov. 27. 1821-ig katonatiszt volt. 1826 óta a nyosnak eladásral átadott áruja értékének bizo
Vossische Zeitung befolyásos szini és zenei kri nyos része (Vs-a, js-e) erejéig intézvényez reá; v.
tikusa. Értékesebbekregényei: 1812 (Leipzig 1834, a váltóbirtokos visszváltóval fedezi magát előzői
4 köt.); Drei Jahre von Dreissigen (1858,5 köt.). vel szemben a megóv? olt váltónál stb.
Színművei közül ismertebb: Kari der Kühne
R e i n b o u r s e i n e n t (franc), 1. Postai után
(1824) és a Bulwer alapján írt Bugen Aram (1839). vétel.
Zenei munkái: Pranz Liszt (1842); Die GestalRembours-üzlet, 1. Előlegezési üzlet.
tung der Oper seit Mozart (1859). Müveinek gyűj
Rembrandt (tulajdonkeppen R. Harmensz van
teménye : Gesammelte Schrif ten (1860—61, 24 Rijn), hollandi festő, szül. Leidenben 1606 júl.
köt.). Önéletrajza (Aus mernem Lében, 1860, 2 15., megh. Amsterdamban 1669 okt. 8. Atyja j ó 
köt.) befejezetlen.
módú molnár, tudományos pályára szánta és É. el
Relocatio (lat.), a bérleti v. haszonbéri szer is sajátított némi humanisztikus műveltséget, mi
ződés megújítása. R. tacita ugyanannak hallga dőn Leidenben Jacob van Swanenbureh műter
tólagos megújítása.
mébe lépett. 1623-ban Amsterdamban fél éven át
• Relnitio (lat.), valamely kötelezett szolgálta Pieter Lastmannak volt tanítványa. Onnan vissza
tásnak (pl. valamely természetbeli járandóságnak) jőve, 1631-ig Leidenben élt. Ez R. első korszaka,
más szolgáltatással, így különösen pénzben való melyet kisméretű, finoman festett, de máris egyéni
bevallása, megváltása.
felfogású és kivált újszerű fényhatásokkal kiiünő
Kelutum (lat.), a természetbeli járandóságok festmények és — mint utóbb is oly gyakran —
pénzbeli váltságdíja.
önmagáról és hozzátartozóiról készített első réz
Relyó (Rel'ov), kisk. Szepes vm. szepesófalusi karcai jellemeznek. Képei: Szent Pál a börtönben
(1627, Stuttgart); A pénzváltó(1627,Berlin); Jéj.-ban, (i9io) 371 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
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zns bemutatása a templomban, Sámson és Delila
(1628,Berlin, kir.palota); Anastasius (1631,Stock
holm); Simeon a templomban (1631, Hága); Öreg
rabbinus (Budapest, Szépművészeti Múzeum) a
bűvös hatású megvilágítás mellett kivált mély
pszichológiai jellemzést is adnak és E. egész mű
vészetének két fő irányát jelzik.
1631-ben Amsterdamba költözik E. és életének
legboldogabb, legtermékenyebb korszaka kezdő
dik. 1632-ben nagy sikert arat a dr. Tulp anató
miai leckéjét ábrázoló nagy képpel (Hága), amely
a csoportképmás régi hollandi műfajának meg
kapó új megoldását adja. E., aki 1634.UyIenburgh
műkereskedő leányát, Saskiát veszi el, keresett
arcképfestő és tanítványok sereglenek műhelyébe.
Fokozódó erő, szinesség, az árnyékos fény mind
tökéletesebb alkalmazása, a jellemzés mind na
gyobb mélysége érvényesül az amsterdami első
évtized alkotásaiban, amelyek eleinte szinte túláradásiggazdagok.eíevenek,barokkok, míg utóbb
meghiggadás, mérséklet jelentkezik bennük. Leg
nevezetesebb művei: Ábrahám áldozata (1635,
Szentpétervár); Sámson megfenyegeti apósát
(1635, Berlin); Sámson megvakítása (1636, Frank
furt); Sámson lakodalma (1638, Drezda); Ábrahám
és a három angyal (1637, Szentpétervár); Manoah
áldozata (1641, Drezda); Az irgalmas szamaritá
nus (1632, London, Wallace); Krisztus Pilátus előtt
(1633, London, National Gallery); Képsorozat
Krisztus kínszenvedésével (1634, München); Persephone elrablása (Berlin); Ganymedes elrablása
(1635, Drezda); Danaé (1636, Szentpétervár). Kép
másainak hosszú sorából kiemelendők: Írnok kepe
(1632, Kassel); Burggraef f arcképe (1633, Drezda);
Legyezős hölgy képe (1641, BuckinghamPalace);
A csipkegalléros hölgy (1639, Amsterdam); Basnó
arcképe (1642, u. o.); A hajóépítő és felesége (1633,
Buckingham Palace); Anslo pap özvegyet vigasz
tal (1641, Berlin); saját és feleségének képmásai,
köztük a fiatal pár híres kettős képmása (1636,
Drezda); tájképei közül főlegakrakóiCzartoryskiképtárban, Amsterdamban, Braunschweigban,
Londonban (Wallace)levők. Egyidejűleg mint gra
fikus is igen nagy tevékenységet fejt ki és kisebbnagyobb méretű, festészetéhez hasonlóan sok
oldalú tárgyú rézkarcok kerülnek ki tűje alól.
Példák : Az angyal kihirdeti a pásztoroknak Jé
zus születését (1634); Mária halála (1639); Hágár
eltaszítása (1637); A kufárok kiűzése a templom
ból (1635); az arcképek egész sora, egyes genreszerü lapok, pl. a Patkányméreg-árus (1632); a
Palacsintasütő nő (1635) és tájképek, pl. Amster
dam látképe, a Szélmalom stb. 1642-ben Saskia
meghal. Ugyanebből az évből való az ezt az év
tizedet lezáró nagy mű, az u. n. Éjjeli őrjárat
(Amsterdam), voltaképpen Banning Cocq kapi
tány lövészcsapatának kivonulása, tehát ismét a
csoportképmás régi tárgya, ez alkalommal azon
ban teljesen szabad felfogásban, mint bűvös meg
világításban megjelenő tünemény. E. művészeté
nek festöisége, amely az árnyékos fény (clairóbscur) eszközének alkalmazásával a látható világ
nak oly egységes, a realizmusból kiemelkedő ké
pét adja, itt tetőpontra emelkedik. Ugyancsak
164 2-ből való a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban levő Szt. József álma.
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Saskia halála után E. anyagi viszonyai is mind
rosszabbra fordultak. Az Éjjeli őrjárathoz hasonló
képmások szabad felfogása nem felelt meg az
amsterdami polgárságnak, amelynek ízlése más
festőkhöz fordult. Nem tudott a pénzzel bánni,
gyüjtőszenvedélye is sok pénzt emésztett fel, úgy
hogy 1656. fizetésképtelen lett, majd gyűjtemé
nyét és házát elárverezték. Elvonultságban, félig
elfeledve, házvezetőnőjének Hendrickje Stoffelsnak és fiának, Titusnak gondozásában töltötte
élete utolsó korszakát, amely azonban művésze
tének még folytonos emelkedését, felfogásának
elmélyülését jelenti. Az öreg E. páratlanul meg
rendítő képeiben tárja elénk a régi történetekről
és a látható világról való vízióit. Korábbi színes
ségét egy ideig az árnyékos fénnyel elevenített
tónus váltja fel, de éppen utolsó idejében olykor
meglepő tűzzel csillan fel a szín.
Szenttörténeti képeinek hossszú sorából kieme
lendők : Tóbiás (1645, Berlin), a szent család ben
sőséges genreszerű ábrázolásai a Louvreban (még
1640), Kasselban (1646), Szentpéterváron (1645);
Zsuzsanna (1647, Louvre); Krisztus Emmausban
(1648, u. u.); Dániel próféta látomása (1650, Ber
lin); A feltámadt Krisztus mint kertész (1651,
Braunschweig); Jákob áldása (1656, Kassel); A
zsidó menyaszony (Amsterdam); Jákob küzdelme
az angyallal (Berlin); Saul és Dávid (1665, Hága);
Krisztus ostorozása (1668,Darmstadt); A tékozló fiú
hazatérése (Szentpétervár). Képmásai közt ismét
gyakran szerepel ő maga. Egyéb híres arcképek:
Férli sólyommal és Hölgy legyezővel (1643, Lon
don, Grosvenor House); Nikolas Bruyningh (1652,
Kassel); Jan Six (1654, Amsterdam, Six-képtár).
1656-ban megfestette dr. Deypmann anatómiáját,
amely a korábbinak jelentős továbbfejlesztése, de
tűz folytán erősen megsérült (Amsterdam); 1661.
a posztóscéh elöljáróinak (« Staalineesters») képé
ben (Amsterdam) a csoportképmás páratlan reme
két adja (1. a képmellékletet). Még későbbi a
braunschweigi múzeumban levő családi kép.
Festményeivel párhuzamosan rézkarcai is mu
tatják stílusának fejlődését, nagy festői és költői
gondolatainak mind mélyebb kifejezését. A sok
közül nevezetesek: A bűnbánó Szent Péter (1645);
a híres, nagy Százforintos lap (Krisztus betegeket
gyógyít, 1650; 1. a képmellékletet); Krisztus Em
mausban (1654); Levétel a keresztről (1654); Ecce
Homo (1655); A három kereszt; Faust. Képmások:
Jan Six, dr. Van der Linden, Asselyn festő, Ephraim Bonus, Lutma ötvös. Tájképi rézkarcai kö
zül különösen híres a Három fa (1643).
Iroiiűom. A R.-ra vonatkozó nagy irodalomból említen
dők: Vosmaer, R., sa vie et ses oeuvres, 2. kiad, Hága
1877; Neumann, R., Berlin 1902; Bode és Valentiner, R.
in Bild und Wort, Berlin 1902; Rosenberg. R., Stuttgart
1906; Bode, R. und seine Zeitgenossen, Berlin 1906;'Veth,
R.'s. Lében und Kunst, Leipzig 1908; Símmel, R., Leip
zig 1916; Coppier, R., Paris 1919; Bode, R., beschreibendes Verzeichnis seiner Gemalde, 8 kötet, 1897-1906. Raj
zait kiadták Lippmann és Hofstede de Qroot, Berlin 1900-tól.
Hofstede de Groot, R.'s Handzeichungen, Hága 1906. Réz
karcairól: Blanc, L'oeuvre de R., Paris 1880 ; Üutuit, L'oeuvre
complet de R., u. 0.1883; Rovinski, L'oeuvre gravé de R.,
Szentpétervár 1890; Seidlitz, Kritisches Verzeichnis der Radierungen R.'s., Leipzig 1896.

Rembrandt-intaglio, Londonban használatos
sokszorosító eljárás, mely az autotipia (1. o.) és
fotogravür (1. o.) kombinációjával készül.
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. Rembrandt-papír, fotográfiai másoló- (eelloidin) papir, mely króm- vagy uránsókat tartal
maz. Nagyon átlátszó negatívokról is erőteljes
másolatot ad.
Rémdráma (észt.), 1. Rémes.
Remedia caustica (lat.), 1. Marószerek.
Rcmedium (lat.) a. m. orvosság; az érmészetben 1. Érmeügy.
Rcmedium j u r i s (lat), a. m. jogorvoslat.
Remegés, 1. Reszketés.
Remek (észt.) a. m. tökéletes; remekíró, klaszszikus Író.
Remeklés, helyesebben remekmunka, melyet
az iparoslegénynek kellett végeznie, ha mesterré
akart lenni, igazolandó ezzel iparágában való
teljes jártasságát. A céhrendszer megszűntével a
R. is teljesen megszűnt. Régebben erre igen nagy
súlyt fektettek. Oly iparágakban, melyekre
nézve a rajz fontossággal bir, ebből is kellett
remekmunkát készíteni és csak ha ez sikerült,
illetőleg ezt a céhbeliek elfogadták, következett
a mesterségbeli R., melynek tárgyát a céhből a
mnnka ellenőrzésére kiküldött mesterek jelölték
ki. R. nélkül senki mesterré nem lehetett, míg a
céhek fennállottak.
Rém Elek, Tompa Mihály irói álneve, 1849—
1852. évi lakóhelyéről, Kelemérről.
Remellay Gusztáv, iró, szül. Pesten 1819 jan.
5., megh. u. o. 1866 mára 31. Középiskoláit Pes
ten és több vidéki városban elvégezve, Egerben
hallgatott jogot, majd Pestre jött joggyakornok
nak, s 1840. megszerezvén az ügyvédi diplomát,
a város tiszteletbeli alügyészének választották; e
minőségében sokat fáradt a dologház létrejöttén.
Már ebben a korban dolgozott a Rajzolatokba s
csakhamar a 40-es évek egyik legtermékenyebb
Írójává lett. Irt publicisztikai dolgozatokat, törté
neti korrajzokat és elbeszéléseket, melyek a kora
beli irodalom jobb termékei közé tartoztak. Pestről
Újvidékre távozott a város főjegyzőjének, a sza
badságharc alatt előbb tolmács lett a belügymi
nisztériumban, majd Görgey táborában ezredeshadbiró, amiért a nemzeti ügy bukása után 6 évi
várfoságot szenvedett Kufsteinban. 1856-ban ke
gyelmet nyert s egyideig a Magyar Sajtónál s a
Magyar Néplapnál dolgozott, végül az Első Ma
gyar Általános Biztosító Társulat hivatalnoka
lett. Irodalmi munkásságát visszatérte után is
lankadatlan szorgalommal folytatta, de a felser
dült új irói nemzedék mellett elmaradt. Sokat
tett a gyermekirodalom fejlesztése és a történe
lem népszerűsítése érdekében. Ifjúsági müvein,
fordított regényein és drámáin, népszerűsítő
müvein kivül nevezetesebb munkái: Törté
neti beszélyek (1844); Hunyady János (történeti
regény, 1857); A huszár és kedvese (történeti
regény, 1858); Kereszt és /e/Md, (regényes kor
rajzok a török világból, 1861); Ábránd és való
(korrajzok, 1862); Szent László király (történeti
elbeszélés, 1862); Árpádi Ilon és Wattá Etel
(1864). R. leányát Juarez mexikói köztársasági
elnök fla vette nőül 1864.
Remény, az az indulat, melyet valamely óhaj
tott, de ránk nézve még bizonytalan dolog képe
lelkünkben kelt. A R. így ellentétes érzelmekből
alakul, az óhajtás tárgyának képe kellemes, el
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érésének bizonytalansága kellemetlen. Alapos R,
az, mely nem pusztán a fantáziára támaszkodik,
hanem megokolt meggyőződésre, ezért vallási
szimbóluma nyugvó érchorgonyra támaszkodó
női alak.
R. a matematikában: a valószínűségi számí
tásban a várható nyereségnek és a nyereség való
színűségének szorzata. Ha valaki pl. 100 koronát
kap, valahányszor két kockával 9-et dob, akkor
ennek a matematikai R.-e 100:9 = l l ' l l . . . , mert
a két kocka 36 lehetséges dobása közül csak 4 ad
9-et, a valószínűség tehát 4/36 = V9. Nagyon sok
(szigorúan véve, végtelen sok) dobás esetén a
matematikai R. szerint betéttel sem nyerni, sem
veszteni nem lehet.
Reménye (Remeniny), kisk. Sáros vm. girálti
j.-ban, d9io) 259 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Reményi, 1. Antal, tengerészeti Író, szül. Miskolczon 1825 ápr. 15., megh. Budapesten 1912 nov.
28. 1846-ban ügyvédi oklevelet nyert. A szabad
ságharc kitörésekor beállott közhonvédnek és
századosi rangig vitte. Komárom átadása után
Klapka tábornokkal külföldre menekült, hol 12
évet töltött részint Angliában, részint az észak
amerikai Egyesült-Államokban. Résztvett az
Egyesült-Államok több expedíciójában, igy 1853.
a Mississippi forrásaitól nyugatra eső, indiánusok
lakta területen. Nagy utazásokat tett Libéria
partjaihoz, a Panama-földszoroshoz és Kalifor
niában. 1860-ban Parisba ment. Az általános
amnesztiát felhasználva, 1861. visszatért Magyar
országba és birói hivatalt vállalt a pestvárosi törvényszéknél. 1869-ben megválasztották főjegyző
nek, majd tőrvényszéki tanácsosnak. 1872-ben
állásáról lemondott és ügyvédi irodát nyitotti
1882-ben a tengerészeti publicisztikai térre lé
pett, de foglalkozott történelmi és közgazdasági
tárgyakkal is. A Petőfi-szobor felállítása jórészt
neki és testvérének, R. Edének (1. R. 2.) köszön
hető. Nagyszámú hírlapi cikken és felolvasáson
kivül írt nagyobb tanulmányokat: A legrégibb
Kina; A forradalmi mozgalom Kínában;
Anglia Egyiptomban és Kiichener lord; Az
ősök tisztelete Japánban; A csusimai csata;
Zur Geschichte der Donauflottille bis zur Schlaeht
bei Mohács 1526. Önálló műve: A Szent Szövet
ség hadjárata II. Szelim szultán ellen; Don
Jüan d'Austria és a lepantói csata (Budapest
1903). Lefordította a Magyar Tudományos Aka
démia megbízásából Southey művét: Nelson
életrajzát.
2. R. Ede, hegedűművész, R. 1. testvéröcscse,
szül. Egerben 1829., megh. a new-yorki Vaudeville színházban, hangverseny közben, 1898 máj.
15. Bécsben Böhm Gusztávtól tanult. A szabad
ságharcban Görgey segédtisztje volt. 1849-ben
Amerikába, majd Londonba és Parisba emigrált,
s lelkesen terjesztette a magyar zenét. Weimarban megbarátkozott Liszttel és hangversenyezett
Brahmssal is. 1860-ban amnesztiát kapott és
visszatért Magyarországba. 1870-ben a Nemzeti
Színház magánhegedűse lett. Fáy Antal Gizella
leányát vette nőül. 1875-ben Parisba költözött.
Bejárta az egész világot, mindenütt nagy sikert
aratott és lelkesen agitált a magyar zene mellett.
Kulturális célra sokat áldozott. A Petőfi- és Szét
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chenyi-szoboralaphoz 67,000 forinttal járult. Szá
mos magyaros kompozíciót, sok cikket, útilevelet
irt. V. ö. Kellelj and Upton, E. R. (1906).
3. B. Ferenc (kőszegi), katonai és tengerészeti
író, jR. 1. fia, szül. Budapesten 1868. A fiumei hadi
tengerészeti akadémiát elvégezvén, 1886. mint
hadapród belépett a haditengerészetbe. Több ten
gerentúli utazást tett, melyek közül nevezetesebb
a Kaiserin Blisabeth nevű cirkálón 1892—93. tett
utazás Ázsia déli partjai mentén Ausztráliába,
Óceániába és Hongkongon át Japánba. B hajón
utazott Ferenc Ferdinánd trónörökös főherceg
világkörüli útján Jokohámáig. 1905-ben R., M
akkor sorhajóhadnagy volt, átlépett a m. kir.
honvéd gyalogsághoz, hol 1914-ig az ezredesi
rangot érte el. 1912—17. a soproni honvéd fő
reáliskola parancsnoka volt, azután nyugalomba
lépett. Ugyancsak 1917. «köszegi» névvel magyar
nemességet kapott. Mint író szépirodalmilag első
sorban 1892-iki tengerentúli utazását írta meg
napilapokban, továbbá az exotikus országokban
nyert impresszióit ós élményeit Keleti képek c.
alatt főleg a Vasárnapi Újságban. Katonai szak
cikkei nagyrészt a Magyar Katonai Közlönyben
és a Hadseregben jelentek meg. 1922. szerkesz
tette a 7. (Vilmos) huszárezred 1914—18-i hadi
tetteit ismertető diszmüvet. E Lexikonnak is
munkatársa.
3. R. József, szobrász, szül. Kassán 1887
jan. 21. Budapesten az Iparművészeti Iskolában
kezdte meg tanulmányait, majd Münchenben foly
tatta Roemernél. Első sorban plakettjeivel tűnt
fel, ezek közül kettőt (Kalotaszeg 190s ós Aurora
1913) az Éremkedvelők Egyesülete adott ki. Vele
készíttette a Nemzeti Szalon a művészek jutal
mazására szánt aranyérmét. Nagyszámú plakett
jei közöl a Szépművészeti Múzeum is bír egy
sorozatot.
Reményvágat, 1. TúrzásReményvétel, 1. Tétel.
Rémes, rémítő (észt.), ami fenyegető arányai,
romboló, vészhozó ereje és gonosz törekvése
folytán rémületet, borzalmat kelt. A művészet
csak mérsékletesen élhet vele. Elbeszélésben töb
bet megbírunk belőle, mint színpadi ábrázolás
ban. A rémdráma igazi művészi hatás helyett
olcsó, művészietlen sikert akar elérni, midőn a
rettegés és a félelem szorongató és hátborsóztató érzéseit törekszik kiváltani a megkínzott
nézőkből. A tragikum sem kívánja a R.-t.
Remete, a kereszténység első idejében az a
jámbor férfiú, aki a pusztába vonult, hogy a
világtól való teljes elszigeteltségben annál töké
letesebben szolgálhasson Istennek. Folytonos
imádság, önsanyargatás és erenygyakorlatok
között töltötte napjait; eledelül gyümölcsöt,
italul forrásvizet, ruházatul pálmalevelet hasz
nált. Első R. volt tébai szt. Pál. Lassankint szá
muk nagyobbodván és közös életet kezdvén, meg
alapítói lettek a szerzetesi életnek.
Remete (Rámet), kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi j -ban, (1910) 2002 román lak. 1912-ben
Szabaderdö kisközséggel egyesült. (Tr. R.)
Remete, község Zágráb vm. zágrábi j.-ban (1910)
1776 horvát lak. Valaha itt páloskolostor állott.
1347. már létezett s a zágrábi káptalantól szép
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adományokban részesült. V. ö. Tkalcié, Monum.
Epp. (Zágráb II. 138 - 142.) (Tr. SzHSz.)
Remetebogár (Osmoderma eremita Scop.;
(állat), a Lemezes-csápúak csaladjába tartozó bo
gárnem. Alapszíne fényes sötétbarna, ibolyaszínű
árnyalattal. Nagysága 2-6—3-3 cm. Korhadfrfákban él. Lárvája évekig a beteg, korhadó tölgy-,
bükk-, nyír-, juhar- és különböző gyümölcsfák
gesztjében élősködik. A németek sajátságos szaga
miatt bőrbogárnak nevezik.
Remetegalamb (Perophaps solitarius, ínat),
a Fogasgalambok (Didunculi;iea) alcsaládjába
tartozó kihalt galamb-nem, mely Bourbon-szige
tén élt és repülni nem tudott.
Remetegyurgyalag (Nyctiornis, állat), a Gyur
gyalag-félékhez tartozó madárnem. Legismertebb
faja az India erdőségeiben honos, 37 cm. hosszú
közönséges R. (N. athertoni Jard.-Seíb.). Sötét
fűzöld alapszínű, kékszínű mustrázattal.
Remetehalom, Pesthidegkút község Szépha
lom és Remetekertváros telepeiből közvetlenül
Budapest főváros határában 1919. alakult önálló
község, mely azonban a kommunizmus megszűn
tével kormányhatósági jóváhagyást nem nyert.
Az új községnek mintegy 730 lakosa lett volna
(túlnyomóan budapesti lakók és nyaralók).
Remetekolibrik (Phaéthorninae, AU»'), a Ko
libri-félék egyik alcsaládja. Legismertebb fajuk
a 18 cm. hosszú remetekolibri (Phaethornis
superciliosus L.), mely É.-Braziliában és Guayanában honos.
Remetelórév, nagyk. Bihar vm. élesdi j.-ban,
(i9io) 3143 román és magyar lak. (Tr. R.)
Remete-Mária, búcsujáróhely, 1. Pesthidegkút.
Remetemező (Ponti), kisk. Szatmár vm. szinér^
váraljai j.-ban, (1910) 1661 román és magyar lak.
(Tr. R.)
Remete Pál, szent. 1. Pál, 4.
Remete Péter, 1. Péter, 5.
Remeterák (áiiat), 1. Remeterákok.
Remeterákok (Paguridae, illat; 1. a képmel
lékletet), aTizlábu réikokfDecapoda, Anomnra)
alrendjének egyik családja, megnyúlt fejtorral;
hosszú, kiálló szemkocsányokkal; erőteljes, ren
desen egyenlőtlenül fejlett ollókkal; kétpár csonkszerű járólábbal; megnyúlt, majdnem hengeres,
lágybőrü potrohhal, melynek 6-ik szelvényén két
keskeny, úszó fonna függelék s a megelőzőkön
lábforma csonkok vannak. Fajaik tengeriek, de
egyesek a szárazon is megélnek. Mindig üres
esigaházakat keresnek fel s ebbe rejtik lágy pot
rohúkat. A csigaházakat csak akkor hagyják el,
ha azok már szűknek bizonyultak, ekkor nagyob
bat keresnek fel. Némely fajaik tengeri rózsák
kal (Actinia) élnek szimbiózisban olyanformán,
hogy a tengeri rózsákat csigaházukon hordjak,
melyek esalánszerveik révén hatásos védelmet
biztosítanak főleg a halak támadása ellea Egyesek
3000 m. mélységig mennek le, de itt életmódjukat
bizonyos fokig megváltoztatják, mert szabad élet
hez kezdenek. Vannak olyanok, amelyek lyukak
ban élnek, mások nádszálakat keresnek fel. A sza^
badon élők potroba nagyon megrövidült, a gyürüzöttség eltűnik róla. A bambusznádszálak Üregé
ben élők potroha részarányossá válik, vége ki
szélesedik ós páncélt fejleszt. Legismertebb fajaik
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a Bernát-rák (1. o.) és a PagUrus Prideauocii
Leach., továbbá a Birgus, Goenobita, Eupagurus,
Pagurus stb. nembe tartozó fajok.
Remetevasgyár (Hámre), kisk. Ung vm. szobránczi j.-ban, (1910) 697 szlovák és magyar lak.,
gr. Sztáray János-féle vasgyárral. (Tr. Cs.-Szl.)
Remetinec, adók. Várasd vm. novimarofl j . ban, (1910) 1648 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
R e m i , kelta nép, 1. Remuszok.
Remic (állat), a függő cinege (Bemiza •pendulina L.) népies neve.
R e m i g e s , a madarak evezótollainak tudo
mányos neve.
Remigius, szent, püspök, Franciaors?ág apos
tola. Szül. Laonban 436 körül, megti. 535 okt. 1.
Már 22 éves korában reimsi érsek lett. Megtérí
tette Klodvig frank királyt, akit 496. évi kará
csonykor megkeresztelt; ezzel sikerült a frank
népet a kereszténységnek megnyernie. Francia
ország déli részében megtérítette az ariánusokat,
úgy hogy halálakor Franciaország keresztény
állam volt. Hetvennégy évig ült a püspöki szé
ken. Emléknapját Reimsben jan. 13., másutt okt
1. tartják.
Remi ja DG- (n5v.), a Rubiaceae-család génusza; 14 délamerikai faja gyapjas szőrű cserje.
A Dól-Brazilia hegyein növő B. ferruginea (St.
Hil) DC. a quina da Serra nevű orvosságot szol
gáltatja, mely kinintartalmánál fogva hideglelés
ellen használatos. A B. Purdieana Wedd. szin
tén szolgáltat kinintartalmú orvosságot.
1
Remington, Philo, amerikai technikus, szül.
Litchtieldben (New York állam) 1816 okt. 31.,
megh. 1889. Már ifjúkorában atyja fegyver
gyárába lépett, melyet találmányai által világ
hírűvé fejlesztett. Ü szerkesztette a róla elneve
zett puskát (1. Bemington-puska), valamint az
ő gyárukban készült 1868. a Remington-írógép
is (I. írógép). Miután a cég 1886. felszámolt.
Remington teljesen visszavonult. A gyár az ed
digi elnevezés alatt tovább fennáll.
Remington-puska, hátultöltő puska, závárzata
a csövön laposan fekvő csapóból és a kakasból
áll, mely utóbbi a csapón levő gyujtószögre ütő
dik. Központi gyújtású réztöltényhüvelyét az
extraktor nem löki ki a csőből, kézzel kell ki
venni. Feltalálója Bemington Philo (1. o.).
Reniiniscentia (lat.) a. m. visszaemléke
zés. Művészi alkotásokban olyan vonások, gon
dolatok, fordulatok, melyek sokszor tudattalanul
és akaratlanul más müvek hatása alatt kelet
keztek s az olvasót vagy szemlélőt az eredetiekre
emlékeztetik.
Reminiscere (lat. a. m. emlékezzél meg),
neve a nagyböjt második vasárnapjának, az az
napi szent mise kezdő szavai után: R. miserationum tuorum, Domine stb. (24. zsoltár 6. vers).
Remiremont (ejtsd: römirmon), székhelye Vosges
francia département R. járásának, a Moselle bal
partján, (i9ii) 10,991 lak., 620. alapított apátsági
templommal; festői környékkel.
Remis (franc, ejtsd: römí), a sakkjátékban a.
m. eldöntetlen játszma.
R e m i s e (franc, ejtsd- römiz), általában valami
nek eltartására v. megőrzésére szánt hely. Ilyen
értelemben kocsiszin; továbbá a vadnak szánt
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menhelyek, melyeket terjedelmes szántóföldek kö
zepett sűrű cserjékből készítenek. R. azonkívül
küldeményt, különösen váltóküldeményt is jelent.
R e m i s s i o (lat.) a. m. visszaküldés; elenge
dése a büntetésnek, bocsánat; valamely betegség
tüneteinek, különösen a láznak csökkenése.
Remittál a. m. küldvényez, 1. Küldvény.
R e m i t t e n s (lat.), a. m. időnkint megszűnő,
visszaeső. Pl. R. láz, amely nagy ingadozásokat
mutat.
R e m i t t e n t (német), váltójognál az intézvónyes, vagy rendelvényes. L. Intézvény.
Remiz, 1. Bemise és Csenderes.
R e m i z a (állat), a szövő cinegék tudományos
neve.
Remmius, Quintus B. Palaemon, híres ró
mai grammatikus, megh. Kr. u. 76 táján, Persius
és Quintilianus tanítója, Vergilius és Horatius
irányának lelkes híve. Énnek alapján irta meg
nagy Ars grammaticáját, mely azonban nem
maradt fenn, de Charisius grammatikus (1. o.)
egészen az ó rendszerét tartotta fenn.
Remo, San, olasz város, 1. San Bemo.
R e m o l a d e (franc), 1. Bemoulade.
Remonda, 1. Bemonte.
Remonetizálás, egy éremnek régi teljes érté
kébe való visszaállítása. Ellentéte a demonetizálás.
Remonstráció (lat.) a. m. ellenvetés, tiltako
zás ; remonstrálni a. m. ellenvetést tenni, ellen
kezni.
Remonstránsok, 1. Arminiánusok.
Remontálás (növ.), a fővirágzás időszaka után
keletkezett új hajtásokon újból való virágzás;
remontáló dísznövények különösen jelentékeny
számban vannak a rózsák és szegfüvek között; a
gyümölcsök között pl. a málnák és szamócák
körében.
R e m o n t e (franc, ejtsd: rémont, nálunk népie
sen remonda néven ismerik) a. m. pótló, a lovas
csapatok lovakban való fogyatékának pótlá
sára vett ló. A vett lovat mindaddig nevezik R.nak, míg nincs kiidomltva.
R e u i o n t o i r (franc, ejtsd: römoBtoár), az órás
művészetben a felhúzó rugó. B.-óra oly óra,
melyet külön kulcs nélkül lehet felhúzni.
R e m o r q n e u r , 1. Vontató gőzös.
R e m u t i o (lat.) a. m. eltávolítás, elbocsátás,
hivatalból letevés, elmozdítás; removeál, el
mozdít.
R e m o n l a d e (franc, ejtsd.- rómniád, v. remo
lade), mustár, tojás és fűszer vegyülékéből ké
szült pikáns mártás, néha metélő hagymával,
hideg hús és hal mellé.
Removac, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
(1910) 1045 magyar, német, horvát és szerb lak.
(Tr SzHSz.)
Rempehollós, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,
(1920) 344 magyar lak.
Remscheid, város Düsseldorf porosz kerület
ben, (1919) 72,5"i8 lak., virágzó vasiparral.
Remsen, Ira, amerikai kémikus, szül. NewYorkban 1846 febr. 10. 1870-72-ig tübiageni
tanársegéd, majd a vegytan tanára a massachusettsi Williams College-en, 1876. pedig a balti
morei John Hopkins- egyetemen. Munkái, melyek
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a szerves és szervetlen kémia körébe tartoznak, Cézár idejében szövetségesei voltak Rómának.
a következők: The principles of theoretical che- Főhelyük a császári korban a római helytartó
rnistry (5. kiad. Philadelphia 1897); Introduction székhelye, Durocortorum (Reims) volt; egy má
to the study of the compounds of carbon (4. kiad. sik városuk Durocatalauni v. Catalauni (Chálons
1903); An introduction to the study of cheinistry sur Marne).
(6. kiad. New York 1901); The elements of cheRémy, 1. Saint-Rémy.
mistry (u. o. 1892); Inorganic chemistry (2. kiad.
Rémy, Caroline, francia írónő, ki Séverine írói
n. o. 1890). 1879 óta az American Chemical Jour nevén lett ismertté, szül. Parisban 1855 ápr. 27.
nal kiadója.
Előbb Jules Vallés egykori kommünárddal élt kö
R e r n u n e r a t i o (lat.) a. m. viszonzás, vissza zös háztartásban, majd Guebhard doktor felesége
fizetés, jutalmazás: remunerál, visszafizet, meg lett. Egy ideig szerkesztette a Le cri du peuple
jutalmaz, kipótol, megtérít.
c. szocialista lapot, majd egyéb lapokban cikke
Rémuralom (franc. La Terreur), e néven is zett, tisztán humanitárius szellemben, a szegé
meri a történelem a francia forradalomnak azt nyek és elnyomottak érdekében buzgólkodva.
az idejét, mely 1793 ápr. kezdetétói 1794 thermi- Legjobb cikkeit Pages rouges (1894) és Pages
dor 9-ig (júl. 27.), vagyis Eobespierre bukásáig mystiques (1895) c. köteteiben gyűjtötte össze. Le
tartott. L. Jakobinusok.
carnet de Séverine c. közléseiben időről-időre be
számol az általa létesített jótékonysági szerve
Remus, 1. Romulus.
Rémusat (ejtsd: remüzá), 1. Charles Francois zetről. Vers la lumiére (1900) c. kötetében a
Marié, gróf, francia államférfiú é3 író, szül. Pa Dreyfus-pör revíziója mellett foglalt állást.
R e n (lat.) a. m. vese (1. o.).
risban 1797 márc. 14., megh. u. o. 1875 jún. 6.
K e n . , természetrajzi nevek után Renier
Az ügyvédi pályára készült, 1830. beválasztot
ták a képviselőházba s a bal centrumhoz tarto Stefano Andrea olasz zoológus nevének rövidí
zott. 1840 márc—okt. Thiers kormányában bel tése, szül. 1759., megh. 1830; főleg tengeri állatok
ügyminiszter volt, azután a dinasztikus ellen tanulmányozásával foglalkozott.
zékhez tartozott. 1848-ban a nemzetgyűlés tagja
R e n . , a lat. renovatum (megújított) rövidí
lett, III. Napóleon uralma alatt visszavonultan tése.
élt. 1871 aug. régi barátja, Thiers maga mellé
R e n a i s s a n c e (franc, ejtsd: röneszánsz) a. m.
vette külügyminiszternek s azzal együtt lépett újjászületés. Már VasariXVI. sz.-beli arezzói festő
vissza 1873 máj. Müvei: Essais de philosophie, és az olasz művészek életírója használja az újjá
2 köt., Paris 1842); Abélard (2 köt., 1845); Saint születés (rinascita) szót (Proemis. XVIII.) az
Anselm de Cantorbéry (2. kiad. 1868); L'Angle- olaszországi új művészetnek a középkoritól való
terre au XVIII. siécle (2 köt. 1856); Bacon, sa megkülönböztetésére. De nem az ókori klasszikus
vie, son temps, sa philosophie (2. kiad. 1858); művészet újjászületését értette alatta. Újabb idő
Politique libérale, ou Pragments pour servir á la ben a R. francia szó vált használatossá vala
défense de la révolution francaise (2. kiad. 1875); mennyi művelt nyelvben. Eleinte az ókori művé
Channing, sa vie et ses oeuvres (3. kiad. 1873); szetnek újjászületését, azaz inkább a művészet
Histoire de la philosophie en Angleterre depuis nek az ókori emlékek tanulmányozásának hatása
Bacon jusqu'á Locke (2 köt. 1875). Halála után alatt megindult XV. sz.-i fejlődését értették
jelent meg: Correspondance pendant les premie alatta. Ma R. alatt az emberi műveltség történe
res années de la Restauration (6 köt. 1883—86.). tének azt a korszakát értjük, mely a középkorból
R. anyja: Claire Elisabeth Jeanne grófnő, szül. átmenetül szolgál az újkorba. Ilyen értelemben
Gravier de Vergennes (szül. 1780 jan. 5., megh. a R. az emberi szellemnek fölszabadulását, újjá
1821 dec. 16.), Jozefln császárné udvarhölgye születését, a gondolat szabadságát, a tudományos
volt és érdekes emlékiratokat írt Napóleon ud kutatás föllendülését, a politikai, a vallásos, a
varáról, melyeket R. fia, Paul (szül. 1831 nov. társadalmi élet, az erkölcsök és szokások gyöke
17., megh. 1897 jan. 24.) adott ki: Mémoires de res átalakulását jelenti, amivel karöltve jár, hogy
Madame de R. (3 köt, 1879—80., német fordítása a modern nyelvek a latin nyelv leszorításával
Köln, 3 köt., 1901).
érvényre jutnak az irodalomban. Az ókori klasz2. R., Jean Pierre Ábel, francia orientalista, szikus műveltségnek a R. műveltség egyes ágai
szül. Parisban 1788., megh. 1832; orvostudomá ban különböző a szerepe. A humanizmusnak
nyok mellett a keleti nyelveket tanulmányozta, maga a klasszikus irodalom a tartalma; a R.
1814. a Collége de Prance-on a kínai és mandzsu építészetben nagy fontossága van a római épí
nyelvek tanszékét nyerte el, a királyi könyvtár tészetnek ; a szobrászatban szűkebb térre szo
keleti kéziratainak felügyelője lett s elnöke az rítkozik a hatása, a festészetben még inkább a
Ázsiai társaságnak. Nevezetesebb munkái: Bssai valószerűség s az egyéni felfogás visszatükrözsur la langue et la littérature chinoise (1811); tetése a főcél. A R. hazája Itália s veleje volta
Recherches sur les langues tatares (1820); Élé- képen az, hogy az ember fölfedezi a természe
ments de la grammaire chinoise (1822); Mélan- tet, fölfedezi saját magát, öntudatra ébred az
ges d'histoire et de littérature orientales (1843); egyén, s fölismeri az egyénnek jogait. Az
Histoire du Bouddhisme (1836). 1818 ulán szer olasz «uomo singolare» és «uomo unico» kife
kesztője lett a Journal des Savants-nak, amelyben jezéssel jelezte az egyéniség öntudatra ébredé
számos cikke jelent meg. V. ö. De Sacy, Notice sét. Ezzel kapcsolatban az ember sokféle testi
és lelki sajátságainak egyenletes, összhangzatos
sur la vie et les ouvrages de R. (Paris 1834).
Remuszok (Remi), kelta nép Gallia Belgicá- fejlesztését, müvelését tűzte célul. Az ilyen em
ban, földjükön át folyt az Axona (Aisne). Már ber az «uomo universale» s e nemben a R. mű-
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veltségnek legigazibb képviselője Leonardo da
Vinci, «akinek nagyságát örökké csak sejteni
íogjuka. Leonardo da Vinci nem vetett ügyet a
humanizmusra, a klasszikuskori művészet sem
nagyon érdekelte, de annál hathatósabban von
zotta a természet. Ebből következik, hogy minél
tágabb és igazibb értelemben fogjuk föl a E. mi
voltát, a klasszikái műveltség hatása annál korlátozottabbnak tűnik föl benne, másfelől pedig
észreveszszük a bizánci, a normann, kiváltképen
pedig a francia, jelesül a provencal és az arab ha
tást, amelyeknek szintén részük volt az olasz R.
megszületésében és fölnevelésében. Miként a mű
veltség egyéb korszakainak, úgy a R.-nak hatá
rát sem lehet valamely évvel megjelölni. Egyesek
Dante Divina Commediája, vagyis modern nyel
ven az első irodalmi remek megjelenése évétől,
1308-tól, mások ismét Petrarcától, az első huma
nistától számítják a R. kezdetét. A műtörténelem
ben a franciák a realizmus térfoglalásával a szob
rászatban és festészetben kezdik a R.-t. A műve
lődéstörténetben általában három századra: a
XTV., a XV. és a XVI. sz.-ra terjed a R. korszaka.
Az olasz művészetben megkülönböztetjük a korai
R.-t (XV. sz.), a virágzó R.-t (XVI. sz.) s a kései
R -t (a Michelangelo életének második felébe eső
időszakot). Az Alpokon innen a R. a XV. sz. vé
gén terjedt el. Magyarországon Zsigmond király
idejebeli csekély kezdet után I. Mátyás király alatt
részint hazai, részint olasz humanisták és olasz
művészek révén honosodott meg. Maga a király
igazi megtestesülése a R. eszmének.
Irodalom. Sismondi, Histoire des républiques italiennes du
moyen-age ; Burghardt J., Die Cultur der R. in Italien (ma
gyarra ford. Bánóczi József Budapest 1896); Symonds, The
R. inltaly (magyarra ford. Pulszky Károly u. o. 1881^82);
Michelet, La R. (Hist. de Francé VIII. kötete); Gebhardt E.,
Les origines de la R. en Italie; Müntz E., La R. en Italie
et en Francé au temps de Charles VIII; André Michel,
Histoire de l'Art; Páter W., Stndies in the History of
the Renaissance (magyarra ford. Sebestyén Károly 1913);
Beöthy Zsolt, A művészetek története, 1906—1916; Berzeviczy Albert, A Cinquecento, 1909; Acsay Antal, A renais
sance Itáliában, 1915.

Renaix (Ronsse), város Kelet-Flandria belga
tartományban, (1911) 22,303 lak., jelentékeny vá
szon- és pamutiparral.
Renan (ejtsd: rSnan),Ernest Joseph, franciaorientalistaés történész, szül. Tréguierben (Bretagne)
18.'3 febr. 23., megh. Parisban 1892 okt. 2. Teo
lógus volt, de radikális nézetei miatt 1845. el
hagyta e pályát és a keleti nyelvekkel kezdett
foglalkozni. 1847-ben egy értekezést Irt Sur les
langues sémitiques cimen, amelyet utóbb Histoire
gónérale et systeme comparé des langues sémiti
ques (1855) c. müvévé bővített ki és 1848. egy
másik értekezést Sur l'étude du grec dans l'Occident au moyen áge címmel. Mindkét értekezését
az akadémia megkoszorúzta. Az Académie des
Inscriptions megbízásából R. 1850. Olaszországba
utazott, 1860. Szíriába, s ottani kutatásainak
eredményét Mission de Phénicie (9 fuz., 1865—
74) c. munkájában írta meg. 1862 ben a Collége
de Francé a héber nyelv tanárának hívta meg,
1863. jelent meg Vie de Jésus (Jézus élete, ma
gyarra többízben is lefordították: először névte
lenül, 1864, továbbá Sárosi Kornél, 1893, Gyön
gyösi János, 1920, Haraszti Zoltán, 1921). E
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könyvben R. a filozófiai radikalizmus álláspont
jából kiindulva, a tübingoni iskola tört. kritikai
munkáinak felhasználásával Jézus életét az or
szág és a nép viszonyaiból, az akkori kultú
rából és az egyén lélektani fejlődéséből kon
struálja, úgy hogy Jézus egy galileai falusi törté
net szeretetreméltó hőséül van feltüntetve. A
könyv mindenütt óriási feltűnést keltett és nyo
mában az ellenkezőt bizonyítgató Írások és köny
vek egész serege fakadt. A francia püspöki kar is
panaszt emelt R. ellen, úgy hogy 1863 júl. 11.
elmozdították tanári állásától. R. azután Egyip
tomba utazott, a kereszténység őstörténetével
kezdett foglalkozni és megírta Histoire des origi
nes du christianÍ8me (7 köt., 1863—82, index
hozzá 1883.) c. terjedelmes művét, amelyben Jé
zus életét a következő könyvek által folytatja:
Les apötres (1866); Saint Paul et sa mission
(1869); L'Antéchrist (1871); Les Évangiles et
la seconde génération chrétienne (1877); L'église
chrétienne (1879); Marc Aurélé et la fin du monde
antique (1882). Mindezek a könyvek és egyéb
értekezései is ragyogó stílusban vannak meg
írva és R. főként a kereszténység szociális ele
meit domborítja ki bennük. 1871 decemberben R.
engedélyt nyert előadásai folytatására a Collége
de Francé on, 1878. tagja lett a francia akadé
miának és 1883. a Collége de Francé adminisz
trátorává nevezték ki. A Magyar Tud. Akadémia
is kültagjává választotta. Művei közül még a kö
vetkezők említendők: Jób könyvének (3. kiad.
1865); az Énekek énekének (3. kiad. 1870, illusz
trált kiadás 1885) és a Prédikátorok könyvének
(1882) feldolgozásai, továbbá: Études d'histoire
religieuse(összegyüjtött értekezések 1857 és több
ször); De l'origine dulangago (1858és többször);
Essais de morale et de critique (1859 és többször);
Nouvelles observations d'épigraphie hébráique
(1867); Questions contemporaines (1868); Dialogues et fragments philosophiques (1876); Corpus
inseriptionum semiticarum (4 köt., 1881—89);
Nouvelles études d'histoire religieuse (1884);
Discours et conférences (2 köt. (1887); Histoire
du peupled'Israel(l—4. köt. 1887—1893). Számos
történelmi, politikai és kulturhistóriai tanulmá
nyon kivül írt R. filozófiai drámai műveket is:
Caliban. Suite de la tempete (Paris 1878); L'eau
de Jouvence (1880); Le prétre de Nemi (1885);
L'abbesse de Jouarre (1886). Egy önéletrajz kez
deteit foglalja magában Souvenirs d'enfance et
de jeunesse (1883) c. műve, amelynek folytatása
Feuilles détachées (1892) c. munkája. Későbbi
kiadványok: Mélanges religieuses et historiques
(1904); Cahier de jeunesse 1845—1846 (1906);
Nouveaux cahiers de jeunesse (1907); Patrice,
regény (1908). 1903-ban szülőhelyén szobrot állí
tottak emlékének. Magyarul megjelent még:
Spinoza (ford. Edelspacher Antal 1878 és Rácz
Lajos 1903); Az apostolok (ford. Molnár Aladár
1883); Az evangéliumok és a második keresz
tyén nemzedék (ford. Kossaczky Arnold 1899);
Antikrisztus (ford. u. a. 1901); Szent Pál (ford. u.
a. 1900); Az akropoliszi ima, Zsidófaj, zsidó val
lás, Henriette néném (ford. Laczkó Géza 1911).
R e n a r d (franc, ejtsd: rőnár, a. m. róka), újabb
keletű gúnyneve a sztrájktörő munkásoknak,
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akik ellen némely helyen valóságos hajszákat in
dítottak. L. Sztrájk. •
Renard (ejtsd: rönár), 1. Alphonse, belga mineralógus és geológus, szül. Renaix-ben (Flandria)
1842 szept. 29., megh. Brüsszelben 1903 júl. 9. Be
lépett a jezsuitarendbe s tanulmányait a laachi
apátságban (Poroszország) folytatta. 1875. de la
Valié Poussin-nalegyüttmegírtaabelga akadémia
pályadíjával jutalmazott Mémoiresurles caractéres minéralogiques et stratigraphiques des roches
dites plutoniennes de la Belgique et de l'Ardenne
francaise (Brüsszel 1877) c. tanulmányát. 1877. a
brüsszeli kir. természetrajzi múzeumóre lett, 1887
óta a geológia tanára a genti egyetemen. 1882.
világi pap lett. Az angol kormány megbízásából
Report on the petrology of Oceanic Islands (Lon
don 1889) e. müvében leirta a Chatlenger-expedició által a Nagy óceán szigetein gyűjtött ásvá
nyokat és kőzeteket. Klementtel együtt adta ki
Réactions mioro-chimiques á cristaux et leur
application en analyse qualitative (Brüsszel 1886)
c. tanulmányát.
2. B., Charles Ji'seph, francia technikus, a
francia hadi léghaj ózási kísérleti állomás parancs
noka, szül. Damblainban (Vosges dép.) 1817 nov.
23.,megh. Chalais-Meudonban i905ápr. 13. Krebs
kapitánnyal együtt ö szerkesztette 1884—1885. a
La Francé kormányozható léghajót; feltalálta a
teherautomobilt. Irodalmilag is működött; cikkei
francia szakfolyóiratokban jelentek meg.
3. B-, Georges, francia író, szül. Amillisben
(Seine et-Marné) 1817 nov. 21. Az 1870—71-iki
háborút végigküzdötte mint önkéntes és a kommünhöz való csatlakozása után Rossel titkára
lett a hadügyminisztériumban. A kommün leveretése után Svájcba menekült, késóbb visszatért
Parisba és 1887. meghívták a lausannei egye
tem tanárának. Utóbb a párisi Conservatoire des
árts et métiers tanára lett. Müvei, melyek egyre
jobban közeledtek a szocialista fölfogáshoz, a
következők: Croquis champetres (1887); Autour
du Léman (1891); Études sur la Francé contemporaine (1888); Les princes de la jeune critique
(1899); La méthode scientiflque de l'histoire littéraire (1909); Paroles d'avenir (1914) stb.
4. B., Jides, francia író, szül. Chalonsban (Mayenne) 1864 febr. 22., megh. Parisban 1910 máj.
22. Elbeszéléseiben kegyetlen humor s a köznép
kitünó megfigyelése nyilvánul meg. Főbb müvei:
Sourires pincées (1890); L'écornifleur (1891); Poil
de Carotte (1894); Le vigneron dans sa vigne
(1900); Bueoliques (1905); Nos freres faroueiies
(1909). Magyarul megjelent: A smokk (regény,
ford. Kosztolányi Dezső, Budapest 1913); Csu
tak urfl (ford. Orbók Attila, u. o. 1919). V. ö.
Bachelin, Jules R. et son oeuvre (Paris 1909).
Renard, Marié (polgári nevén Pölzl), német
operaénekesnő, szül. Grácban 1863 jan. 18. u. o.
szerepelt, mint Azucéna 1882.1885—88 ban a ber
lini, 1901. a bécsi udv. opera művésznője volt.
1901. Kinsky Rudolf gróf neje lett és vissza
vonult a szinpadtól.
Renard-vonat, 1. Motorvonat.
Renáta (Benée de Francé), ferrarai hercegné,
XII. Lajos francia király leánya, szül. 1510-ben,
megh. 1575-ben. 1527. Estei Herkules (Ereole)
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ferrarai herceghez ment nőül. Udvarában pár
tolta a renaissancet, az egyházi reformokat és
összeköttetésben állott Kálvinnal. Férje halála
után 1660. Franciaországba vonult vissza.
Renatus, lotharingiai hercegek, 1. Bené.
Renatus Vegetius, római író, 1. Vegetius Benatiis.
Renaud (ejtsd: renó), AchiUes, francia emigráns
családból származó német jogtudós, szül.Lausanneban 1820 aug. 14-én, megh. Heidelbergben 1884
jun.5.1845-ben Bernben, 1848. Giessenben, 1852.
Heidelbergben egyetemi tanár. Müvei: Lehrbuch
des gemeinen deutschen Privatrechts (Pforzheim
1848); Lehrbuch des gemeinen deutschen Wechselrechts (Giessenl854, 3. kiad. 1868); Das Recht
der Aktiengeselischaften (2. kiad. 1875); Das
Recht der stillen Gesellschaf ten (Heidelberg 1885);
Rechtliche Gutachten (2 köt., Mannlieim 1886).
Renaudot (ejtsd: rönodó), Théopraste, az első
francia hírlapíró, szül. Loudunben (Poitou) 1586.,
megh. 1653 okt. 25. 1631-ben alapította meg Richelieu irányítása és csöndes közreműködése mel
lett Gazette de Francé c. ujságvállalatát, mely
igen bevált. 1637-ben létesítette az első párisi
zálogházat, melyhez később árverési csarnokot is
csatolt. Itt történtek az első nyilván* >s árverések.
V. ö. Bonnefon, Un oublié, R., fondateur de la
presse (Limoges 1899).
Renault (ejtsd: rőnót), Louis, francia jogtudós,
szül. Autunben 1843., megh. Parisban 1918 febr.
7. 1868—73-ig Dijonban, utóbb pedig Parisban a
népjog és a diplomácia tanára. 189 l-ben az Institu tion de droit international elnöke lett. Az Archives diplomatiques szerkesztője, a francia akadé
mia tagja volt. 1907-ben megkapta a Nobel-féle
békedljat.
Renaut de Montauban, 1. llaimonfiak.
Rence (nőv.j, 1. Utricularia.
Rencefélék (növ.), 1. Lentibuláriaceae.
K e u c o u t r e (franc, ejtsd: raEkontr) a. m. össze
koccanás, fegyveres összeütközés megelőző kihivás és elfogadás nélkül. Harcászati tekintetben
két előnyomuló csapat összeütközése és az abból
fejlődő harc (találkozó harc), szemben az olyan'
harccal, amelynél egyik fél állásában várja a
másikat.
Rend (ordo). Tárgyaknál: valamely sokaság
nak megállapított célszerű szempontok szerint
való összeállítása, csoportosítása; eseményeknél,
cselekedeteknél, viszonyoknál: bizonyos törvé
nyek, szabályok uralkodása, mely amazok lefo
lyását, fennállását szabályozza; innét e kifeje
zés : rendszabály. Ennek megfelelően beszélünk
a termeszét, az állami élet, a társadalom, vala
mely gyűlés, fölvonulás rendjéről, jog- és er
kölcsi rendről, az erkölcsi és jogi életben rend
tartásról stb.
B., mint a különböző tárgyak, dolgok térbeli
és időbeli összekapcsolásában mutatkozó vezető
szempont eredménye, a formális esztétikában is
fontos szerepet játszik. A felfogás könnyűsége, a
megértés világossága, az áttekinthetőség általá
ban tetszik; a zavar és rendetlenség visszatetsző.
Az elrendezésen alapszik aszerkezet akompozició.
B., a matematikában a matematikai értékek
osztályozásánál szerepel, pl. a tizes számrendszer-
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ben az egyesek, tízesek, százasok stb. rendje. Néha
a fok jelentésében is használatos kifejezés. A síkgörbék R.-jót ama pontok száma adja, melyek
ben egy egyenes a görbét metszi. A görbe felület
rendjét azon görbe rendje adja, melyben a felü
letet a sík metszi.
R. (állattan), 1. Rendszertan.
R. (nSv.), a családokra következő, ezeket ma
gában foglaló rendszertani egység, a. m. Sorozat
(1. o.).
R., kaszálás alkalmával a gabona vagy takar
mány «rend»-re esik.
Rendbírság, 1. Rendbüntetés, Rendfentartás.
Rendbüntetés, nem kriminális jogtalanság
megtorlása v. fegyelmi büntetés, hanem a bíró
ság v. más hatóság által bizonyos engedetlen
ségekért vagy rendellenességekért alkalmazható
büntetés pl. a tanú ellen, aki szabályszerű megidézés dacára meg nem jelent; az ellen, aki figyel
meztetés dacára magát a tárgyaláson illetlenül
viseli. A R. pénzbírság v. pénzbüntetés, amely
utóbbi behajtliatatlanságesetében szabadságvesz
tés-büntetésre változtatható át.
Rendek, az emberek bizonyos csoportja, amely
nek tagjai bizonyos szabályok követését tűzik ki
feladatuknak bizonyos célok elérése végett.Természettlket illetőleg két osztályba sorozhatok, ú. m.
egyházi és világi R. — Az országosR. A középkori
fejlődésben kialakult társadalmi csoportokat az
állam e szervezetükben elfogadta, jogi alapra he
lyezte s ezáltal a jogi értelemben vett rend jött
létre, a rend mint jogi intézmény. Hazánkban is
a fejlődés bizonyos rendi szervezethez vezetett,
de ez a Ny.-i államokban általában uralkodó rendi
szervezetnek nem puszta átvétele, hanem bizo
nyos nemzeti jelleget tüntet fel; nálunk a túlzott
fogalmak a vér tisztaságáról, a morganatikus há
zasság intézménye stb. sohasem tudtak tért fog
lalni. A magyar állam népe a nemességre, polgár
ságra és a jobbágyságra iparasztsági különült el,
de a két utóbbit nem rendnek, hanem osztálynak
nevezték és rendet a kiváltságos nemesség alko
tott, ide számítva az egyháziakat is, kik hiva
talos állásukból folyólag személyes nemességgel
bírtak. Megkülönböztették az egy háznagy ok és
a világi főurak rendjét, mint a két főrendet, a
köznemesség és a szabad királyi városok (mind
egyik egy nemes személy) rendjétől, mint a két
alsóbb rendtől. E felosztás főkép az országgyűlé
sen érvényesül, amely a mohácsi vész után egész
1848-ig rendi alapon szerveződik. Status et ordines (karok és rendek) 1848-ig az országgyűlés
tagjainak hivatalos megszólítása. Az 1608. k. u.
I. t.-e. az országgyűlés rendi szervezetét követ
kezőleg fejezi ki: Status et Ordines Regni Hun
gáriáé ex quatuor conditionis Regnicolis, nempe
Praelatis, Baronibus et Magnatibus, Nobilibus et
Liberis Civitatibus eonstent. A középkorban a
szerzetesi és lovagi szellem egyesülése folytán az
ú. n. egyházi lovag-R.-ek származtak. L. ezekről
az egyes R.-et: .Johannita-rend, Német lovag
rend stb. L. még États généraux, Szerzetesrendek.
Rendek, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, (1920)
264 német és cigány lak.
Rendek János József, jogtudós, szül. a XVIII.
sz. első éveiben a Trencsen vmegyei Rovnén. Ta
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nulmányait 1716. Nagyszombatban kezdte meg e
a bölcsészeti tanfolyam befejezése után 1724.
a bakkalaureátust elnyervén, 1727. a bölcsészet
mesterévé avatták. Utóbb a jogtudományoknak
is doktora lett, majd hites ügyvéd. A XVIII. sz.
negyedik évtizedében megbízták a császári jog
tanításával, e hivatásában haláláig (1747) mű
ködött Müvei: Institionum imperialium Liber I.
(Tyrnaviae 1734); Dissertatio juridica desumta ex
quatuor instit. libris (u. o. 1735); Epitome seu
compendium universae doctrinae legális (u. 0.
1737). V. ö. Pauler, Adalékok a hazai jogtudo
mány történetéhez (Budapest 1878.).
Rendeléstan, 1. Gyógyszertan és Ars formulandi.
Rendelet vagy kormányrendélet, az államnak
kormányzati orgánuma által kinyilvánított aka
rata. A R.-ek, keletkezésűk alapját tekintve, két
főcsoportra oszthatók. Az egyik csoportba tar
toznak az ú. n. törvényes felhatalmazások, ille
tőleg felhatalmazási törvények alapján kiadott
R.-ek, amikor a törvénybe foglalt utasítás vagy
felhatalmazás az alapja a R.-nek, amelyet ebben
az esetben végrehajtási R.-nek is nevezünk és
arra valók, hogy a törvény végrehajtásának mó
dozatait szabják meg. A másik főcsoportba tar
toznak a többi R.-ek, amelyeket az igazgatási
ügyek elintézéseként bocsátanak ki a hatóságok.
Meg kell még különböztetni a csak egyes fel
merült esetek elintézéseként kiadott egyszerű
R.-től azokat, amelyek valamely ügykörben kö
vetendő eljárást általánosságban szabják meg.
Ezeket nagyobb súlyuknál fogva gyakran királyi
jóváhagyással látják el (szervezeti szabályok) és
megkülönböztetésül az egyszerű R.-éktől kör- v.
szabályrendeleteknek nevezik. A R. rendes viszo
nyok közt csak a törvény korlátai között mo
zoghat, azt föl nem függesztheti, nem módosít
hatja, hatályon kívül nem helyezheti; a bíróság
pedig jogosítva van a R.-éknek egyes esetekre
való alkalmazásánál azok törvényessége fe'ett
határozni. A R., tekintve a kibocsátót, lehet ki
rályi vagy egyszerű miniszteri R. Továbbá szo
kásos még elosztani: törvénypótló R.-ekre, me
lyek a törvényeket pótolják vagy kiegészítik,
végre szükségrendeletekre, melyek rendkívüli
esetekben ideiglenesen törvényt függesztenek fel,
midőn az államot fenyegető nagy veszély elhárí
tása azt kívánja és az országgyűlés, melynek
joga a törvényt változtatni, együtt nem volt. A
szükségrendeletet kibocsátó minisztérium pedig
felmentésért a legközelebb összeülő országgyű
léshez fordul. Széleskörű felhatalmazást adnak a
minisztériumnak a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről alkotott 1912. LX11L, 1914. L.,
1915. XIII., 1916. IV., 1917. VII. t.-c., amelyek
szerint a magánjognak, büntetőjognak és a köz
igazgatási jognak úgyszólván minden ügyét R.-tel
szabályozhatja a törvénytől eltérően a háború
tartamára. A kivételes hatalom alapján kiadott
e R.-ek hatályát megszünteti az 1920. VI. t. c.
és az 1922. XVII. t.-c. Hazánkban a régibb R.-ék
nek nincsen hivatalos gyűjteménye, a magá
nosok munkája által keletkezettek pedig csak
egyes időszakokra vonatkoznak (Keresztury II.
József R.-eit, Kassich pedig a kiadottakat gyüj-
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tötte össze). De az 1867 óta megjelent általános
érdekű R.-ek a Magyarországi Rendeletek Tára
hivatalos gyűjteménybe foglaltatnak; a hivata
los kihirdetés azonban nem e helyen, hanem a
Budapesti Közlönyben vagy az egyes miniszté
riumok által kiadott E.-i közlönyökben történik
és a R. e kihirdetéstől számított 8 nap múlva lép
életbe, hacsak a R. maga máskép nem intézkedik.
A R., mint államakarat, a hatóságokra és alatt
valókra kötelező, csakhogy vele szemben felszó
lalásnak (1. Felirati jog), illetve sérelememelés
nek van helye.
Rendeletek tára, 1. Kendelet.
Rendeletre szóló papiros v. forgatJiató pa
piros az olyan értékpapír, amelynek tulajdonjoga
hátirat, forgatmány (1. o.) útján átruházható. Van
nak olyan értékpapirosok, amelyek törvény v.
szokás szerinti értelmezésnél fogva ipso jure
R.-ok; ilyenek a váltó, a névre szóló részvény és
a közraktári jegy. Csak akkor R.-ok, ha kifejezet
ten rendeletre szólanak: a kereskedelmi utal
ványok, kötelező jegyek, hajós-elismervónyek,
rakjegyek, hajókölcsönlevelek, biztosítási kötvé
nyek. Ezeken kívül más papirosok még a rendeleti
záradék alkalmazása által sem válnak R.-okká
és az ilyenekre vezetett forgatmányok csak en
gedmény-jellegű átruházások.
Rendelkezés, magánjogi értelemben a sze
mélynek akaratnyilvánítása, amely vonatkozhatik halálesetre (végrendelet) vagy élők közti
jogügyletre. A személy R.-i képessége korlátozva
lehet a törvény által különösen a személy kora
vagy elmebeli képességeinek korlátoltsága kö
vetkeztében. Használatos a R. kifejezés a köz
igazgatásban is, ellentétben a nagyobb jelentő
ségű rendelet kifejezéssel, különösen a hatóságok
belső ügyvitele terén. Ilyen a bírói R., mely arra
utasítja a bírósági irodát, hogy valamely bead
ványt a bírói R.-ben megjelölt iratminta kiadá
sával intézzen el.
Rendelkezési alap, a költségvetésben bizalmas
természetű és a nyilvánosság ellenőrzésére nem
tartozó kiadások fedezésére a kormánynak vagy
egyes miniszternek rendelkezésére bocsátott öszszeg, amelyről nem kell elszámolni.
Rendelkezési állapot. Államhivatalnokoknak,
katonáknak R.-ba helyezése jelenti azoknak a
tényleges szolgálat alól való felmentését nyug
díjazásuk nélkül. R.-ba akkor helyezik a tiszt
viselőt, amikor szervezeti változások következ
tében állása vagy ügyköre megszűnik (disponibilissá lesz). A R.-ban töltött időt a nyugdíj
megállapításánál számításba veszik akkor, ha a
tisztviselő annak tartama alatt tényleg szolgált,
enélkül annak csak egy évet meg nem haladó
idejét lehet beszámítani. A nyugdíjtörvény (1912.
LXV. t.-c.) 35. §-a szerint a R.-ba jutott tisztvi
selőt egy év letelte előtt, ha más állásra elhelyez
hető nem volt, a nyugdíjtörvény szerinti elbánás
alá kell vonni, tehát nyugdíjazni v. végkielégíteni.
Rendelkezési elv (ném. Dispositionsmaxime)
a polgári peres eljárás egyik alapelve, amely sze
rint a magánjog a perben is a felek rendelkezé
sének van alávetve; a felperes a perben is le
mondhat jogáról, az alperes elismerheti azt, a
felek egyességet is köthetnek. A R. azonban csak
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a perbevitt jogra vonatkozik, magának a pernek
nem urai a felek, a pervezetés a bíró kezében
van. A személyállapotokat tárgyazó perekben a
R. háttérbe szorul é3 az offlcialitás elve (1. o.) lép
előtérbe.
Rendelkezésre bocsátás, 1. Vétel.
Rendelkező állomás az, amely a vonatok
összeállítását és a különböző irányokban való
menetelését végzi. L. Állomás.
Rendelkező próba, 1. Próba.
Rendellenes nemi érzés (paradoxia sexualis) idejében, mértékében és milyenségében tér
het el a rendes nemi érzéstől. Jelentkezhetik
már a korai gyermekkorban és a késői vénség
ben is még. Lehet a nemi érzés igen heves (fér
fiaknál satyriasis, nőknél nimphomania), vagy
hiányozhatok teljesen (frigiditás). A milyensé
gében megváltozott rendellenes nemi érzést perverzitás-nak (perversio) nevezzük, ez megnyil
vánulhat önmaga iránt (autoerotismus), ide tar
tozik az önfertözés, narcissismus; azután ugyan
azon nembeliek iránt (1. Homoszexualitás), élet
telen tárgyak iránt (1. Fetisizmus) 8 végül fáj
dalommal kapcsolatban (1. Algolaqnia).
Rendelő orvos, tulajdonképen minden orvos,
aki rendel, de szűkebb értelemben R. az oly kór
házi orvos, aki, bár külön rábízott osztálya nincs
(osztályos orvos), mégis a maga szakmájába vágó
esetekben a kórházi osztályos vagy főorvostól
függetlenül rendel a betegeknek s külön nyilvá
nosan rendelő órát is tart. R.-ok továbbá az ambulatoriumok, intézetek szakorvosai.
Rendeltetési állomás, azon hely megjelölése,
ahol a fuvarozás végett feladott árút a vasút ki
szolgáltatni köteles. A R.-t a díjszabásban levő
teljes nevével kell a vasúti fuvarlevélbe bevezetni.
Rendelt gyám, 1. Gyámság.
Rendelvény a felsőbb bíróságok oly intézke
dése, mellyel anélkül, hogy az eléjök terjesztett
ügy érdemében határoznának, vagy azt bármi
értelemben eldöntenék, az arra vonatkozó irato
kat kiegészítés (pl. kézbesítési bizonyítvány v.
más irat csatolása) vagy az ügyállást felderítő
jelentés tétele végett az alsóbb bírósághoz vissza
küldik. R.-i elintézést egyes esetekben az ügy
előadója és a tanácselnök ülésen kívül is tehet.
Rendelvényes v. intézvényes, váltóban az a
személy v. cég, melynek részére v. rendeletére a
fizetés teljesítendő, a váltó birtokosa, hitelezője.
Ha a kibocsátó R.-ként önmagát nevezi meg
(Fizessen ön nekem v. rendeletemre), a váltót
saját rendeletre szóló váltónak nevezik. Forgat
mány esetében ilyenkor a kibocsátó R.-i minő
ségében szükség szerint az első forgató.
R e n d e m e n t (franc, ejtsd: randman), így neve
zik a nyers cukornál azt a számot, melyet úgy
nyerünk, ha a nyers cukor hamujának ötszörösét
annak polározásából levonjuk. Ennek alapját az
a gyakorlatból merített tapasztalat teszi, hogy a
nyers cukor finomításakor minden egy súlyrész
hamu öt súlyrész cukor kristályosodását akadá
lyozza meg, mely aztán a melászban marad, 1.
Cukoriisance. — Gyapjúnál is használják a minő
ség megjelölésére.
Rendes, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, (1920)
264 magyar lak.
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Rendes ár az, mely a rendes kereslet és kí
nálat kiegyenlítése alapján keletkezik, 1. Ár.
Rendes csapatok voltak a tartósan szerve
zett, rendszeresen kiképzett csapatok, szemben
az irreguláris csapatokkal, amelyek csak a há
ború alkalmával alakultak meg s csak hevenyé
szett kiképzésben részesültek.
Rendes eljárás, írásbeliségen alapuló régebbi
törvényszéki eljárás.
Rendes kereskedői gondosság, 1. Kereskedői
gondosság.
Rendes per, az a polgári per, amely a régebbi
rendes eljárás szerint folyt, elsófokban a tör
vényszék hatáskörébe tartozott. Alapelve volt az
írásbeliség (1868. LIV. ós 1881. LIX. t.-c).
Rendészet (lat. jus politiae, ném. Polizei),
fogalma, helyesebbon fogalmának terjedelme iránt
eltérők a nézetek. Némelyek R. alatt az egész
állami tevékenységet akarják érteni, amely a
belső államéletben az állam s az állampolgárok
jólétének, vagyis a közjólétnek biztosítására és
emelésére irányul. Ez értelemben a rendőrfenség
(Polizeihoheit, jus politiae) az egész kormányzat
tal, s amennyiben némelyek legalább a jogszol
gáltatást a R. alul kiveszik, a közigazgatással
azonosíttatnék. Mások viszont s helyesebben a
R. fogalmát az államigazgatási tevékenységnek
arra a körére szorítják, amely a társadalom
külső rendjének közvetlen biztosítására s megoltalmazására irányul. A R.-re vonatkozó célszerű
ségi elveknek és szabályoknak rendszeres fogla
latja a B.-i politika, az arra vonatkozó tételes
jogszabályok összessége a R.-ijog- A R.-nek a leg
szélesebb alapokon nyugvó önkormányzat s a
legszabadelvübb alkotmány mellett is szükséges
sége s nélkülözhetetlensége csak a legújabb idők
ben jutott általános felismerésre. A főbb R.-i
ügy ágak, amelyek végső foka nálunk a bel
ügyminiszter, a következők: I. az országhatár
rendbentartása és az állami címer használatának
ügyei; II. népességi rendbentartás, még pedig a)
állami anyakönyvvezetés, b) állampolgári ügyek,
c) névváltoztatások, d) költözködés; III. egyesü
lés és gyülekezés; IV. sajtórendészet; V. állam
ellenes mozgalmak figyelemmel kisérése és ellen
őrzése ; VI. a közbiztonság és közrend megóvása
emberekkel szemben; VII. erkölcs-R.; VTH. épít
kezési R.; IX. tüz.-R. és a robbanószerek R.-e;
X. cselédügy; XI. közegészségügyi R. A R. te
rén a hatóságok teendője háromféle, ú. m. intéz
kedő, foganatosító és büntető. A hatóságok in
tézkedő teendője a közigazgatási eljárás általá
nos szabályai alá eső határozatok előkészítésé
ben ós hozatalában áll. Ide tartoznak többek közt
a különféle hatósági engedélyek. Ezekre nálunk
egységes fórum, rendszer nincsen. A hatáskör,
eltekintve egyes különleges fórumoktól, egyrészt
a rendőri, másrészt a szűkebb értelemben vett
közigazgatási hatóságok között oszlik meg. Az
intézkedésre vagy határozathozatalra rendszerint
a következő hatóságok illetékesek: I. fokon kisés nagyközségekben a főszolgabíró, a rt. és thatósági városokban az állami rkapitány, a polgár
mester vagy a tanács, Budapesten a ker elöl
járóság, a polgármester és az állami rendőrség
főkapitánya, némely esetekben a városi tanács;
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II. fokon kis- és nagyközségekben az alispán,
ritkábban a vármegyei közigazgatási bizottság,
városokban a tanács, vagy a közig, bizottság és
az állami rendőrség kerületi főkapitánya, Buda
pesten a tanács, a közig, bizottság, építészéti
ügyekben a közmunkák tanácsa vagy a belügy
miniszter, harmadfokon az illetékes miniszter,
rendszerint a belügyminiszter. A R. folyamatositása, beleértve a bűnügyi nyomozásokat is,
a rendőrség feladata. L. Bendőiség, Rendőri
büntető bíráskodás.
Rendezett tanácsú városok, 1. Község.
Rendező, a színpadi előadások előkészítője, a
darab előadásának, külső képének tervezője, ő
gondoskodik díszletekről, jelmezekről s a bútorok
ról, vezeti a próbákat. Vannak főrendezők, akik
minden darab rendezése fölött felügyeletet gya
korolnak, s külön-külön az egyes műfajok sze
rint választott R.-k (drámai, vígjátéki). A R. uta
sításainak mindenki föltétlenül engedelmeskedni
tartozik. Sok színháznál egyúttal a darabok bí
rálója, átdolgozója, máshol azonban ez külön
dramaturgra van bízva. A párisi Comédie Francaise-nél hetenkint változik a R. (semainier) s
más-más sociétaire veszi át a felügyeletet. Más
színházaknál külön egyén a R., aki sokszor maga
is színész. A német színpadokon oly fontos tiszt
ség, mint magáé az igazgatóé vagy dramaturgé.
Rendező pályaudvar, a vasúti teherforgalom
lebonyolításának legfontosabb szerve, hol a te
hervonatok kocsijai rendeltetésük szerint szét
osztatnak s irányok és állomások szerint ismét
vonatokba soroztainak. Csakis nagyobb vasúti
csomópontokon épülnek, hol több irányból futnak
össze tehervonatok, vagy különleges nagyobb
feladási állomások, pl. bányatelepek közelében.
Teljesítő képességük napi 1000—8000 kocsifor
galomnak felel meg. A rendezés egy nagyobb vá
gányhálózaton történik, hol a különféle irányok
vagy állomások számára egy vagy több gyűjtővágány van kijelölve. Mindezek a vágányok egy
közös elosztó vágányban futnak össze. Ide állít
ják be a rendezendő vonatot, s innen osztják szét
a csatlakozó vágányokon. E vágányok magas
sági fekvése szerint a rendezés módja is külön
böző. Ha a vágányok vízszintesben feküsznek, a
szétosztást mozdony végzi el úgy, hogy az egész
rendezendő vonat előre és hátra való mozgatása
közben az egyes kocsikat a kijelölt vágányra be
tolja, vagy belöki. Ez a rendezés leglassúbb módja
s egy vágányról naponta alig 600—800 kocsit le
het kirendezni. Ha a helyi viszonyok megenge
dik, a vágányokat 7—10°/0 lejtőben építik meg
és a rendezés mozdonyerő nélkül történhetik. A
lejtőben álló vonat ugyanis, ha fékjeit megeresz
tik, lassú mozgásba jön, közben az egyes kocsi
kat szétkapcsolják s azok a nyert eleven erejük
kel maguk gurulnak a kijelölt vágányokra Ily
módon egy vágányról 4000—5000 kocsit is el le
het osztani. Egy más módja a rendezésnek, ha az
elosztóvágányba a különféle irányok szerinti
szétágazások előtt gurltódombot építenek be. Ez
egy 60—80 m. hosszú, 25—30°/0 lejtőben levő
pályarész. E felé mozdony tolja a rendezendő vo
natot. Amint a szétkapcsolt kocsik elseje 25—30°/0
meredek lejtőre ér, azon nagy sebességgel moz-
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gásba jön és így nyert eleven erejével gurul a bályok szerint történt s a tagoknak külön jel
kijelölt vágányba, hol a kisebb lejtőn, vagy víz vényük volt. Későbben, midőn a rendek alapí
szintes vágányrészeken elébe rakott sarukkal tása mind általánosabb lett, ez egyesületek meg
megállítják. Egy gurítódombon kedvező körülmé szűntek valóságos rendek lenni s jelvényük mind
nyek között naponta 4000—5000 kocsit lehet ren inkább kitüntetés számba ment, míg végre azokká
dezni. A szorosan vett vonatrendezés céljaira lettek, amik most: érdemekért osztogatott kitün
szolgáló vagánycsoportokon kívül minden na tetések, más szóval R. Egyúttal a rendi jelvégyobb R.-on fűtőházak, kocsijavitómühelyek és nyekül szolgáló keresztek, csillagok mind cifrább
alakot nyertek, bővültek, szalagokkal és egyéb
kocsiátrakodótelepek is épülnek.
Rendez-vous (franc, ejtzd: randevú), 1. Légyolt. megkülönböztetési jelekkel látták el őket. A
Rendfsntartás a tárgyaláson az elnök (egyes R.-nek jelenlegi alakja legtöbbnyire a kereszt, en
bíróságnál a biió) feladata, aki a rendet zavaró nek mindennemű változataiban. Előfordul a csil
hallgatót rendreutasítja, szükség esetében kive lagalak, a szögletes alak is, de ritkábban. A leg
zetteti s elrendelheti az egész hallgatóság eltá több rendjel három osztályra oszlik, de vannak
volítását is. A feleket, képviselőiker, tanukat egy, két, négy, öt, sőt több osztályú rendjelek is. A
stb. súlyosabb rendzavarás, különösen a bíróság, különböző osztályok jelvényei vagy ugyanazok és
a fél, a tanú megsértése miatt pénzbüntetéssel ekkor csak nagyságban különböznek egymástól,
lehet büntetni, szükség esetében kiutasítani (bí v, osztályok szerint különböző alakúak. A rendes
rói határozat alapján) v. kivezettetni. Ügyvédet beosztás a következő: I. osztály v. nagykereszte
csak pénzbirsággal lehet büntetni, ha pedig rend sek ; II. osztály: parancsnokok, középkeresztesek;
zavarása miatt a tárgyalás nem folytatható, a III. osztály: lovagok, kiskeresztesek. AII. osztály,
tárgyalást az ő költségére el lehet halasztani. L. úgymint a ül. is, gyakran két-két alosztályból áll.
Több rendjelnél a II. és III. osztály között még
Hallqatásiparams,
Rendbüntetés.
Rendfokozatok (Gharge) a katonaságnál. Tá egy, illetve két osztály van: a főtisztek, illetve
bornokok: 1. tábornagy, 2. vezérezredes, 3. gya tisztek osztálya. A rendjelet rendesen szalagon,
logsági (lovassági) tábornok és táborszernagy, 4. az ú. n. rendszalagon viselik és pedig az I. osz
altábornagy, 5. vezérőrnagy. Törzstisztek: 1. tály, a nagykeresztesek, rendesen vállon át, vagy
ezredes, 2. alezredes, 3. őrnagy. Főtisztek: szá a bal, vagy a jobb oldalon, a II. osztály nyakban,
zados, főhadnagy, hadnagy. Legénység : 1. zász a ül. osztály gomblyukban viseli. A rendszalag
lós ; 2. altisztek (őrmester, szakaszvezető, tize rendesen mindhárom osztálynál ugyanazon szinü
és csak a szélessége által különbözik, de vannak R.,
des) ; 3. őrvezetők; 4 közemberek.
Rendfőnökök, szerzetes intézetek főnökei, akik hol a szalag az osztályok szerint különböző. Ün
a szerzet belszerkezete szerint különböző nevet nepélyes alkalommal az I. osztálya jelvényt nem
szalagon, hanem aranyláncon nyakban hordja.
viselnek. L. Szerzetesek.
Rendgyakorlatok, e néven foglalják össze a Azonkívül az I. osztály a jelvényen kívül még
tornászaiban mindazon együttesen, ütem és ve mellén egy csillagot is visel, mely a rend jelvény
zényszóra, sorokban végzett tömeggyakorlato nek rendesen megfelelő. Azon esetben, ha pl. ud
kat, melyeknek célja az, hogy a szabadgyakorla vari ünnepélyeknél a nagykeresztek szalagjai
toknak megfelelő felállításba juttassák a torná nem viseltetnek, az I. osztály néma jelvényt, ha
szokat, így pl. az első felállás egyes v. kettős nem csak a csillagot tűzi fel. AII. osztálynál csilr
arc-sorából rendek fejlődjenek, v. kör, négyszög, lag rendesen nincsen, de van kivétel, ha pedig
csillag, oszlop, lánc stb. alaklttassék. A torná valamely rendjelnek két osztályú középkeresztje
szat! R. igen hasznos bevezetői a tulajdon képeni van, az I. osztályú középkeresztes is csillagot
katonai R.-nak. Ámbár magukban véve sok visel a mellén, még pedig, megkülönböztetésül a
kal kevésbbé testképzők, mint a szabad vagy nagykereszttől, a mell másik oldalán. Némely
szergyakorlatok, de azon tulajdonságuknál fogva, renddel még egy vagy több érem, illetve ezüst
hogy a rend és összműködés érzését fejlesztik, vagy aranykereszt van kapcsolatban, melyek
rendesen azoknak adományoztatnak, kiknek ma
kétségkívül hasznosak.
gát a rendet bizonyos okoknál fogva adományozni
Rendi alkotmány, 1. Alkotmány.
Rendi káptalan, valamely lovagrendnek a nem lehet.
rend ügyeit vezető bizottsága.
A R.-et vagy tisztán polgári, illetve katonai
Rendile (randüe), az egyenlítőövi Afrikának személyek, vagy vegyesen nyerhetik. Utóbbi
a Rudolf-tótól Ny.-ra, Szumburában lakó népe, esetben, ha hadi érdemekért adományoztatik, hadi
mely hihetőleg É. felől vándorolt be és Szo ékltménynyel, kardokkal, vagy tölgy-, illetve ba
máliákkal meg gallákkal keveredve alakult ki. bérkoszorúval díszítve adományozzák. Sok rend
Állattenyésztő harcos nép. Elsőnek gróf Teleki jellel cím vagy rangemelés van kapcsolatban,
expedíciója írta le. V. ö. Hö'hnel, A Rudolf- és pl. nemesség, mely lehet örökös vagy személy
Stefánia-tavakhoz (Budapest 1892).
szerinti, v. a grófi és bárói rang. Sok rendjelnél,
Rendi szervezet, 1. Rendek.
így amelyek tulajdonkőpeni lovagrendekből szár,
Rendjelek (1. a két képmellékletet és a Rend máztak, nemesi próba letevése is kívántatik,jelek átnézete e. szőregmellekletet). A közép mely 4—16 ősig terjedhet. A rendjelvények ren
kori egyházi rendek mintájára főleg a XIII— desen aranyból v. ezüstből készültek, legtöbb
XIV. sz. óta alapították egyes uralkodók a vi nyire színes zománccal, de némelyiket különös
lági lovagrendeket. Céljuk volt a lovagokat szo kitüntetés gyanánt gyémántokkal ékítve is ado :
rosabban magukhoz kötni és érdemeiket meg mányozzák. A legtöbb rendnek külön egyenru
jutalmazni, A rendbe való fölvétel külön sza hája van, de ezeket rendesen már nem hord-

RENDJELEK.

1. Arany gyapjas rend. — 2. Katonai Mária Terézia rend. — 8. Magyar királyi Szt.-lstván rend. - 4. Osztr. cs. Lipótra"
Osztr. cs. vaskoronarend hadiékitménnyel.— 6. Osztr. cs. Ferencz József-rend.— 7. Erzsébet-Terézia Xatonai
alapitv. kitüntetés. — 8. Katonai érdemkereszt hadiékitménnyel. — 9. Katonai papi érdemkereszt. —10.11. Arany és eaöst vitézségi érem. — 12. Hadi érem. — 13. Legfelsőbb elism. érem a vitézségi érem szalagján. — 14. Fekete sasrend. —
I el i
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15. Hubertus rend. — 16. Ruta kereszt. — 17. Lipót rend. — 18. Elefánt rend. — 19. Becsület rend. — 80. Térdszal»r ' " ' ~ - Szt.-Móricz és Lázár-rend. — 22. Krisztus rend. — 28. Szt -András rend. — 84. Medjidie rend. — 25. Máltai rend-

AZ 1848-49.-1 SZABADSÁGHARC RENDJELEI.

Bem-féle 111. osztályú rendjel.

Kossuth-féle III. osztályú rendjel.

GÖrgey-féle III. osztályú rendjel.

Perczel-féle III. osztályú rendjel.

Görgey I. osztályú rendjele.

Klapka-féle III. osztályú rendjel.

II. osztályú katonai érdemrend.

A RENDJELEK ATNEZETE.
h. a m e l l é k e l t s z í n e s és f e k e t e k é p e t .
Ez átnézetböl ki vannak zárva mindazon katonai és polgári érdemkeresztek és kitüntetések, melyek rendesen hosszabb
szolgálat után adományoztatnak, továbbá a hadi- és csata-érmek. A *-gal jelölt országok rendjelei az 1918. évben
bekövetkezett átalakulás után megszűntek s azok többé nem adományoztatnak, de tulajdonosaik által, amennyiben
azt az illető országok jelenlegi alkotmánya, mint pl. Ausztriában, nem tiltja, viselhetők. Az átnézetbe nincsenek
fölvéve azok a hadikitüntetések, mint vitézségi érmek, érdemkeresztek, melyek a világháború alatt alapíttattak. Ezek
a Világháború címszó alatt vannak felvéve. Kivételt csak azok a kitüntetések képeznek, melyek rendjelszámba mennek.

Abesszínia.

Salamon-rend. 4 osztályú.
Aethiopia csillaga. 4 osztályú.
Albánia.

Skanderbeg érdemrend, 4 osztályú.
* Anhalt.

1. Medve Albert házi rend. Alapíttatott 1836
nov. 18. Négy osztályú.
2. Életmentésért adományozott érdemérem.
Alapíttatott 1850 dec. 4., illetve 26. Arany- és
ezüstérem.
3. Tudomány és művészetek érdemérme. Ala
píttatott 1875 szept. 20. Egy osztályú.
•Baden.

1. A hűségről nevezett házi rend. Alapította
Vilmos baden-durlachi őrgróf 1715 jún. 17. egy
osztályban. Károly Frigyes badeni választó 1803
máj. 8. még egy osztályt csatolt hozzá, melyet
az 1840 jún. 17-iki rendszabályok megszüntet
tek. Jelenleg a rend egy osztályból áll.
2. Károly Frigyes katonai érdemrend. Alapí
totta Károly Frigyes badeni nagyherceg 1807
ápr. 4. Három osztályú.
3. Zahringeni I. Berthold rendjele. Alapította
1877 ápr. 29. Frigyes badeni nagyherceg. Maga
sabb osztályát képezi a
i.Zahringenioroszlán-rendnek,melyetKávo\y
Lajos Frigyes badeni nagyherceg 1812 dec. 26.
alapított négy osztályban. Lipót nagyherceg 1840
jún. 17. még egy osztállyal bővítette. Új alap
szabályokat nyert 1866 szept. 30. és 1877 ápr. 29.
Jelenleg a rendjel a következő osztályokból áll:
1. Zahringeni Berthold-rend lovagjai; 2. Nagy
keresztesek, I. és II. osztályú parancsnokok,
lovagok.
5. 1870—71-iki hadjárat emlékkeresztje. Ala
pította 1871 jún. 25. Frigyes badeni nagyherceg,
egy osztályban.
* Bajorország.
1. Szt. Hubertus-rend. Alapította V. Gerhard
jülich-bergi herceg 1444., fla Vilmos 1476. alap
szabályokat adott neki. 1609. a flág kihalván, a
rend a pfalz-neuburgi ház birtokába ment át.
1708 szept. 29. János Vilmos pfalzi választó meg
újította a rendet, melyet Károly Fülöp 1718 jan.

31-én, Károly Tivadar 1744 ápr. 7. és 1760 jan.
30-án megerősített. Nemkülönben Miksa József
választó, később bajor király 1800 márc. 30. Egy
1808 máj. 18-iki rendelet értelmében Bajorország
legelső rendjele. Egy osztályú.
2. Szt. György házi rend. Alapította Miksa
Emánuel bajor választó. Fia Károly Albert alap
szabályokat adott. 1778. Károly Tivadar választó
megerősítette a rendet. IV. Miksa József választó
a bajor rendek közt a második helyet jelölte ki
részére. 1741 óta egy papi osztály is van a rend
hez csatolva, 1827 febr.. 25. és 1871 ápr. 17. új
alapszabályokat nyert. Öt (illetve hat) fokozatú.
1889 dec. 15. Luitpold régensherceg egy arany
emlékérmet csatolt a rendhez, melyet csak a rend
tagjai nyerhetnek el.
3. Miksa József katonai rend. Alapította Ká
roly Tivadar választófejedelem 1797 jun. 8.,
megújította I. Miksa József király 1806 jan. 1.
Három osztályú.
4 Szt. Mihály-rend. Alapította 1693. József
Kelemen bajor herceg, kölni választó. I. Lajos
király 1837 febr. 16. újjáalakította, 1855 jun. 24.
Miksa király két új osztállyal bővítette. Négy
osztályú nyolc fokozatban, azonkívül kapcsolatos
volt vele még egy két osztályú érdemkereszt.
5. Katonai érdemrend. Alapította II. Lajos ba
jor király 1866 jul. 19. Öt osztályú.
6. Bajor koronarend. Alapította Miksa József
király 1808 máj. 19. négy osztályban, 1855 máj.
24 óta öt osztályú.
7. Miksa-érem tudomány és művészetekért.
Egy osztályú.
8. Lajos-érem, tudomány, művészet és ipar
terén szerzett érdemekért. Alapította II. Lajos
1872 aug. 15. Egy osztályú.
9. Érdemkereszt, 1870—1871-iki. Alapította
II. Lajos 1870 máj. 13. Egy osztályú. (Női rend
jel is.)
10. Lajos-rend. Alapította I. Lajos király 1827
aug. 25. Egy osztályú.
11. Miksa-rend, tudomány és művészetért. Ala
pította I. Miksa király 1853 nov. 28., kibővítette
1886 dec. 18. Luitpold régensherceg. Egy osztályú.
12. Életmentésért adományozott érem. Alapí
totta Luitpold régensherceg 1889 febr. 27. Egy
osztályú.
13. Terézia-rend. Női rendjel. Alapította Mária
Terézia királyné 1827 dec. 12. Egy osztályú.
í
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3. Rózsa-rend. Alapította I. Pedro császár 1829
la. Szt. Erzsébet-rend. Női rendjel. Alapította
Erzsébet Auguszta választó-fejedelemné 1766. okt. 17. Hat osztályú.
4. Krisztus-rend.
Megerősítette XIII. Kelemen pápa 1767 jan. 31.
5. Aviz-rend.
Egy osztályú.
6. Szt. Jago-rend. Ez utóbbi három rend voltaBelgium.
képen portugál rend, melyeket a császári ház Por
1. Lipót-rend- Alapította I. Lipót belga király tugáliából Braziliába vitt át magával. Egy 1843
1832 jul. 11. négy osztályban, 1838 dec. 25. egy szept. 9-iki császári rendelet e rendeket Braziliára
ötödik osztálylyal hővült, 1839 máj. 16. a rendjel nézve egyszerű érdemrendeknek nyilvánította.
vény alakja állapíttatott meg. Öt osztályú, azon Az 1890 máre. 22-iki köztársasági alkotmány az
kívül egy külön osztállyal bir katonák részére. összes rendeket megszüntette, kivéve az Aviz2. Királyi oroszlán-rend. Alapította II. Lipót rendet, melynek tiszta katonai jelleget adott.
A megszüntetett rendek helyett egy 1890 jun.
király 1891 ápr. 9. Nyolc osztályú.
3. II. Lipót rendje. Alapította II. Lipót király 6-iki rendelet egy új rendet alapított, a
7. Kolumbus-reniet öt osztályban, de az 1891
1900 ápr. 24. Nyolc osztályu.
4. Korona-rend. Alapította II. Lipót belga ki febr. 24-iki köztársasági' alkotmány 51. §-a értel
mében ez a rendjel is megszűntnek nyilváníttatott.
rály 1897-ben. Öt osztályu.
8. Érdemérem. 2 osztályúnak alapíttatott 1889
5. Polgári érdemrend. Alapítottan. Lipót király
1867 júl. 21. két fokozatban: kereszt és érem, dec. 15.
melyek elseje két, másodika három osztállyal bir.
Chile.
L. még Kongó-állam.
A köztársaságban voltaképen érdemrend nincs,
csak úgynevezett hadi emlékérmek, amelyeket
Bolgárország.
különböző háborús években alapítottak ós ado
1. Szent Gyrill és Method-rend. Alapította I. mányoztak.
Ferdinánd király 1909-ben. Egy osztályu.
Dánia.
2. Sándor-rend. Alapította Sándor fejedelem
1. Elefántrend. Eredetileg egyesület volt, me
1881 dec. 25. (voltaképen már 1878 aug. 19.).
Alapszabályait 1883 mára 24. nyerte, melyekhez lyet I. Keresztély király 1462. alapított. Megújí
képest a rend öt osztályból állott, kapcsolatban totta és új alapszabályokkal ellátta V. Keresztély
volt vele továbbá egy ezüst érdemkereszt, melyet király 1693 dec. 1. Egy osztályú.
2. Danebrog-rend. Alapította II. Valdemár ki
kizárólag csak tisztek nyerhettek, s egy három
osztályos érdemérem. Jelenleg a. rend öt osztályu, rály 1219., megújította V. Keresztély. Alapsza
nyolc fokozatban és koronával és kardokkal vagy bályába rend 1693 dec. 1. nyerte III. Frigyes
királytól. 1808 jún. 28. óta a rend négy osztály
azok nélkül adományoztatik.
ból állt, melyhez még egy ötödik, a danebrog fér
3. Érdemrend és érdemérem, mindegyik egy fiaké járult. 1842 febr. 21. VIII. Keresztély a ren
osztályu.
det három osztályba osztotta, be nem számítva
4. Katonai vitézségi érdemrend. Alapította az említett ötödiket. 1864 márc. 21. óta a II. osz
Sándor fejedelem 1879 ápr. 17. Négy osztályu tály két alosztályból áll. A nagykeresztet csak
nyolc fokozatban, kapcsolatos vele egy kereszt fejedelmi személyek kapják.
négy fokozatban.
3. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott
5. Polgári érdemrend. Alapította Ferdinánd
fejedelem 1891 aug. 14. Hat osztályu. Kapcsolatos 1772-ben, megujíttatott 1812.
4. Ingenio et arti érem tudományos érdemekért.
vele egy kétosztáíyu díszkereszt.
6. Tudomány és művészetek érme. Alapí Alapította VIII. Keresztély 1841.
totta Sándor fejedelem 1883 márc. 24. két osz
Északamerikai Egyesült-Államok.
tályban.
Mentésért
adományozott érem. Két osztályú.
7. Katonai érdemrend. Alapította Ferdinánd
király 1900 máj. 31.
Franciaország.
* Braunschweig.
1. Becsület-rend (1. alább). 1870 óta öt osz
1. Oroszlán-Henrik-rend. Alapította Vilmos tályból áll. A Becsületrend nagykancellárja alá
herceg 1834 ápr. 25. négy osztályban és egy két tartoznak:
osztályos érdemkereszttel. 1870 szept. 12-iki ren
a) Katonai érdemérem. Alapította III. Napóleon.
delettel a rend katonai érdemekért hadi ékítmény
b) Gyarmati rendek: Annám. Sárkányrend.
nyel adományoztatik. 1877 márc. 7. a rend még egy Kambodzsa (1. o.). Tadzsura. Nisam-el-Annar
osztállyal gyarapodott, úgy hogy most öt" osz rendje.
tályból és egy kétosztályos érdemkeresztből áll.
2. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott
2. Mentésért adományozott érem- Alapította Mae Mahon elnöksége alatt egy osztályban.
1836 ápr. 25. Vilmos herceg egy osztályban.
A monarchia idejében a következő rendjelek
voltak Franciaországban:
* Brazília.
a) Szentlélek-rend. Alapította III. Henrik király
1. Cruzeiro- (Kereszt-) rend. Alapította I. Dom 1578. egy osztályban. Tagjainak száma 100 volt.
Pedro császár 1822 dec. 1. négy osztályban.
b) Szt. Mihály-rend. Alapította XI. Lajos ki
2 . 1 . Pedro-rend. Alapította I. Pedro császár rály 1469 aug. 1., IX. Károly 1565. a rend tag
1826 ápr. 16., fia 1842 okt. 19. alapszabályokat jainak számát 50-re határozta, az 1816 nov.
adott a rendnek s három osztályba osztályozta. | 16-iki királyi rendelet a tagok számát 100-ra
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tette s a rendet a tudomány és művészetek ren
dének nyilvánította. Egy osztályú volt.
c) Szt. Lajos-remi. Alapította XIV. Lajos király
1693. három osztályban.
d) Szt. Hubert-rend- Alapította I. Lajos, Bar
hercege, 1416 máj. 31., megerősítette 1605 nov.
4-én III. Károly, 1661 okt. 27. IV. Károly, 1718
jún. 12. Lipót, Lotaringia és Bar hercege, végre
XVI. Lajos 1786 januárban. 1815. a rend újjászerveztetett és 1816 ápr. 17. új alapszabályokat
nyert. Egy osztályú.
e) Becsületrend. A francia rendjeleket a forra
dalom eltörülvén, 1802. Bonaparte javaslatára
a becsületrend alapíttatott. Szervezetét az 1802
jun. 3-iki rendeletben nyerte. Több ízben változ
tak szabályai, 1816 márc. 26. új alapszabályokat
nyert s öt osztályra osztatott. 1852 márc. 16. líj
alapszabályokat nyert, de az osztályok száma
változatlan maradt. A császárság bukása után
újólag átalakuláson ment keresztül, de az osztá
lyok szánui jelenleg is öt.

járult a rendhez, 1859 nov. 10. a lovagkereszt
két osztályra osztatott, ugy hogy a rend jelenleg
hat osztályú. .
3. Aranyoroszlán-rend (1. fentebb).
4. Brabant csillaga. Alapította Ernő Lajos
nagyherceg 1914 jún. 24. Nagykereszt, korntúrkereszt, lovagkereszt, ezüstkereszt, összesen 10
osztállyal.
5. Katonai érdemkereszt. Alapította III. Lajos
1870 szept. 12. Egy osztályú.
6. Katonai egészségügyi érdemkereszt. Alapí
totta III. Lajos nagyherceg 1870 aug. 25. Egy
osztályú.
7. Tudomány, művészet, ipar és földmívélésért adományozott érem. Egy osztályú.
* H o h e n l o h e (hercegi ház).

Hohenlohei hercegi házi és Phönix-rend. Ala
pította I. Fülöp Ernő hohenlohei herceg egy osz
tályban. 1770.1. Károly Albert herceg még egy
osztállyal bővítette a rendet, melynek 1795.
Lajos Lipót herceg új alapszabályokat adott. A
Görögország.
rend jelenleg is két osztályból áll, de a második
Megváltó-rend. Alapíttatott 1829 jul. 31. (aug. 1829 óta nem adományoztatott.
12.), újjászerveztetett s alapszabályokat nyert
* Hohenzollern (hercegi ház).
1834 máj. 20. (jun. 1.), egy 1848 aug. 14. (26)-iki
törvény újólag szabályozta. Öt osztályú.
Hohenzollerni hercegi házi rend. Alapították
1841 dec. 5. Frigyes hohenzollern-hechingeni és
' Hannover.
Károly hohenzollern-sigmaringeni hercegek. 1844
1. Guelf-rend. Alapította IV. György 1815 aug. ápr. 8. egy új osztállyal bővült. A rend 1851
12-én, Ernő Ágost 1841 máj. 20. líj alapszabályo aug. 23. a porosz rendjelek sorába vétetett föl, s
kat adott neki és öt osztályra osztotta, 1842 mint ilyen alapszabályait 1852 febr. 16. nyerte.
jún. 28. a rend négy osztályossá alakíttatott át, 1891 febr. 10. Lipót hohenzollerni herceg még
jelenleg öt osztályú hat fokozatban.
egy osztállyal bővítette a házi rendet, s igy az
2. Szt. György-rend. Alapította 1839 ápr. 23. most hat osztályú.
Ernő Ágost'király egy osztályban.
3. Ernö-Agost-rend. Alapította V. György ki
Honduras.
rály 1865 dec. 15. négy osztályban két fokozattal.
Santa
Rosa-rend.
Alapíttatott 1868 febr. 21.,
.Mindezen rendjelek a királyságnak Porosz
1868 szept. 18. nyerte. Öt osz
országgal történt egyesítése óta többé nem ado- alapszabályait
tályú.
mányoztatnak.
Japán.
1. Krizantémum-rend. Alapította 1876 dec. 27.
" Hessen (volt választó-fejedelemség).
1. Aranyoroszlán-rend. Alapította II. Frigyes Mucuhito császár. Egy osztályú.
2. Paulovnia-naprend. Alapította Mucuhito
hessen-kasseli tartománygróf egy osztályban.
I. Vilmos választó-fejedelem 1848 jan. 1. a rendet császár 1888 jan. 3. Egy osztályú.
3. Fölkelő nap rendje. Alapította Mucuhito csá
négy osztályúvá tette. 1851 aug. 20.1. Frigyes
Vilmos választó a rendet ismét egy osztályúvá szár 1875 ápr. 10. Nyolc osztályú.
tette, de a II—IV. osztályból egy új rendet, a Vilmos- 4. A szent kincs rendje. Alapította Mucuhito
rendet alapította. 1875 aug. 27., miután Hessen császár 1888 jan. 3. Nyolc osztályú.
5. Arany kánya-rend,. Katonai rendjel. Alapi
1866 okt. 3. Poroszországgal egyesíttetett, a rend
megszűntnek nyilváníttatott. 1876 jun. 6. óta a totta Mucuhito császár 1890 febr. 11. Hét osztályú.
rend mint hesseni nagyhercegsógi rend szerepel.
6. Korona-rend. Női érdemrend. Alapította Mucu
hito császár 1888 jan. 3. öt osztályban, nyolc
2. Vilmos-rend (1. az előzőt). Négy osztályú.
3. Katonai érdemrend. Alapította II. Frigyes fokozatban.
7. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott
tartománygróf 1769 febr. 25. Egy osztályú.
4. Vassisak-rend. Alapította 1814 március 18. 1881 dec. 7. Egy osztályú.
8. Japáni császári vöröskeresztegyesületi
I. Vilmos választó három osztályban.
Az egyesítés óta a három utóbbi rend többé rendjel. Alapíttatott 1887. Két osztályú.
9. Japáni császár sági emlékérem. Alapíttatott
nem adományoztatik.
1889 aug. 2., az ugyanazon óv febr. 11-iki császári
" Hessen (nagyhercegség).
alkotmány emlékére. Két osztályú.
1. Lajos-rend. Alapította I. Lajos nagyherceg
Kambodzsa.
1807 aug. 25., fia II. Lajos 1831 dec. 14. új alap
szabályokat adott a rendnek. Öt osztályú.
Kambodzsai rendjel. Alapíttatott 1864. Öt osz
2. Fülöp-rend. Alapította II. Lajos 1840 máj. 1.1 tályú. 1896 óta a francia rendjelek közé van fel négy osztályban, 1849 máj. 1. egy ötödik osztály! véve, mint gyarmatrendjel.
í*

— IV —
Kina.
2. Magyar érdemkereszt és érdemérem. Ala
1. Sárkány-rend. Alapíttatott 1882 febr. 7. öt píttatott Í922 jún. 14. Alapszabályai eddig még
osztályban, melyek közül az I—III. egyenként nem adattak ki.
L. még alább: Osztrák-Magyar Monarchia és
három fokozattal bir.
2. Avirágzórizskalász rendje, alapíttatott 1912 A magyar szabadságharc rendjeleiszept. 14. Áz I. oszt. nagyrendjel csak államfők
Málta.
részére; ezenkívül még kilenc osztály.
Johannita-rend (1. o.).
Kongo-állam.
* Mecklenburg.
1. Afrikai csillagrend. Alapította II. Lipót
Vend korona-rendjel. Alapították a mecklenbelga király 1888 dee. 30. Nyolc osztályú.
burg-schwerini ós mecklenburg-strelitzi nagy
2. Kongo-állami szolgálati csillag. Alapította hercegek 1864 máj. 12. négy osztályban. A két
II. Lipót belga király 1889 jan. 16. Égy osztályú. nagyhercegség közös házi rendjele. A nagykereszt
nőnek is.
Kuba.
* Mecklenburg-Schwerin.
1. Honor y Merito de la Cruz Rója Nációnál
1- Griff-rend. Alapította Frigyes Ferenc nagy
rendjel, alapíttatott 1909 máj. 11. Öt osztályú.
2. Katonai érdemrend. Alapíttatott 1912 febr. herceg 1884 szept. 15. négy osztályban.
2. Katonai érdemkereszt. Alapíttatott 1848
24-én. Négy osztályú.
3. Kubai tengerészeti érdemrend. Alapíttatott aug. 5. Változást szenvedett 1870 dec. 24. és 1871
máj. 1. Egy osztályú.
1912 dec. 30.
3. Tudomány és művészetek énné. Alapította
Libéria.
1. Libériai jótékonysági rendjel. Alapíttatott I. Frigyes Ferenc nagyherceg. Alapszabályait
1859 febr. 28. nyerte. Két osztályú.
1879 jan. 13. három osztályban.
2. Lone-Star-érem. Alapszabályai nincsenek.
Mecklenburg-Strelitz.
Egy osztályú, az elnök adományozza.
Tudomány és művészetek rendje. Alapította
Adolf Frigyes nagyherceg 1909 júl. 19.
Liechtenstein.
Jubileumi emlékérem. Alapította János feje
Mexikó. (Megszűntek.)
delem 1908 nov. 12.
1. Guadelupi Mi Asszonyunkról nevezett rend
jel. Alapította Iturbide császár, új alapszabályait
* Lippe.
1853 nov. 11 nyerte. Öt osztályú volt,
1. Lippei hercegi tiszteletbeli kereszt. Alapítot
2. Mexikói sasrend. Alapította 1865 jan. 1.
ták Pál Frigyes Emil Lipót lippei és Adolf György Miksa mexikói császár. Alapszabályait ugyan
schaumburg-lippei hercegek 1869 okt. 25. három azon óv ápr. 10. nyerte. Hat osztályú volt.
osztályban. Új alapszabályokat nyert a rend 1887
3. San-Carlos-rend. Alapította 1865 ápr. 10.
okt. 23. (nov. 4.), s ekkor öt osztályba és két tisz Miksa császár. Női rendjel volt, két osztályú.
teletbeli keresztre osztatott. Újjászervezték 1907
máj. 30.
M o d e n a (hercegség, 1860 márc. 18. óta Szárdiniávalkésőbb Olaszországgal egyesítették).
2. lÁpót-rend, három osztályú.
Estei
sasrend.
Alapította V. Ferenc herceg
Luxemburg.
1855 dec. 27. három osztályban.
Vilmos németalföldi királynak 1890 nov. 23.
bekövetkezett halálautánLuxemburg Adolf nagy
Monaco.
herceg alatt külön nagyhercegséggé alakult.
Szt. Károly-rend. Alapította III. Károly fejede
Rendjelei:
lem 1858 márc. 15., új alapszabályokat nyert
1. Aranyoroszlánról nevezett nassaui házi 1863 jan. 16. Öt osztályú.
rend. Alapították III. Vilmos németalföldi király
* Montenegró.
és Adolf nassaui herceg 1858 jan. 29., illetve márc.
16-án egy osztályban. 1873 márc. 13. óta négy,
1. Csernagorai függetlenségi rendjel. Alapí
1882 márc. 29. óta öt osztályból állt. Vilmos ki totta I. Daniio fejedelem 1855. három osztályban,
rály halála után az új nagyherceg ismét egy osz újjászervezte I. Miklós 1861.
tályúvá alakította.
2. Szent Péter-rend. Alapíttatott 1852. A ki
2. Luxemburgi tölgykorona-rend. Alapította rályság házi rendjele.
Vilmos hollandi király, luxemburgi nagyherceg
Nagybritannia.
1841 dec. 29. négy osztályban. 1858 febr. 5. óta
öt osztályú.
a) Királyság:
3. Mentésért adományozott nassaui érem. Ala
1. Térdszalagrend. Alapította III. Eduárd an
pította Adolf nassaui herceg 1843 febr. 13. Egy gol király 1350 jan. 19. VIII. Henrik 1522 ápr. 21.
osztályú.
új alapszabályokat adott a rendnek. Egy osz
tályú.
Magyarország.
2. Bath-rend. Alapította II. Rikárd v. IV. Hen
Magyarországon Horthy Miklós kormányzósága
rik király, újjáalkotta I. György 1725 máj. 18.
alatt két új rendjelvény alapíttatott:
1. Vöröskereszt díszjelvény. Alapíttatott 1922 Az 1815 jan. 2-iki új alapszabályok szerint a rend
márc. 30. Három o'sztálvbaii. (L. Vöröskereszt három osztályú. Alapszabályai több ízben változ
tak, legutoljára 1886 máj. 19.
alatt.)

3. Bogács-rend. Állítólag Achaeus skót király 1409 máj. 30. és 1434 febr. 13. nyerte VIII. Ama
alapította, VII. Jakab 1687 máj. 28. felújította, deus szavójai hercegtől. 1518 szept. 11. II. Károly
alapszabályai utoljára 1833 aug. 14. változtak. herceg megváltoztatta az alapszabályokat, me
Egy osztályú. (A skót nemességnek.)
lyek utoljára 1840 márc. 15. változtak. Egy osz
4. Szt. Patrick-rend. Alapította III. György ki tályú.
rály 1783 febr. 5. Három osztályú. (Az ir nemes
2. Szt. Móric- és Lázár-rend. Alapította Viktor
ségnek.)
Emánuel király 1816 dec. 27. Mai alapszabályait
5. Szt. Mihály- és György-rend. Alapította 1857 febr. 11. nyerte. A rend jelenleg két foko
III. György kiráíy 1807 ápr.' 27., alapszabályait zatból, a II. fokozat öt osztályból áll.
1818 aug. 12. nyerte, utoljára változtak 1887
3. Szavójai katonai érdemrend. Alapította Vik
márc. 19. Három osztályú.
tor Emánuel király 1845 aug. 14. Alapszabályait
6. Viktória-rend. Alapította Viktória királynő 1855 szept. 28. és 1857 márc. 28. nyerte. Négy
1896-ban. Öt osztályú, hét fokozatban.
osztályú.
7. Érdemek rendjele- (Order of merit.) Alapí
4. Szavójai polgári érdemrend. Alapította
totta VII. Edward 1902 jan. 26. Egy osztályú, Károly Albert szard király 1831 okt. 29. Egy osz
kizárólag angol alattvalók részére.
tályú.
8. Katonai érdemrend. Alapította Viktória ki
5. Olasz koronarend. Alapította Il.Viktor Emá
rálynő 1886 szept. 6. Egy osztályú.
nuel király 1868 febr. 20. Öt osztályú.
9. Viktória-kereszt Alapította Viktória királynő 6. Mentési érem. Alapította II. Viktor Emánuel
1856 jan. 29. Egy osztályú.
király 1860 ápr. 15. Két osztályú.
10. Albert-érem. Alapíttatott 1866 máj. 7-én;
1877 ápr. 17. óta két osztályból áll, mindegyik
* Oldenburg.
két alosztállyal.
1.
Péter-Frigyes-Lajos-érem.
Alapította Pál
b) Indiai császárság:
Ágost' 1838 nov. 27. Két fokozata van,
1. Indiai csillagrend. Alapította Viktória ki Frigyes
mindegyik négy osztályból áll.
rálynő 1861 febr. 23. Három osztályú.
2.Érdemérem. Alapíttatott 1848 jan. 17. Egy
2. Indiai császárság rendjele. Alapította Vik osztályú.
tória királynő 1878 jan. 1. Alapszabályait 1886
3. Érdemkereszt, katonai. Alapította Péter
aug. 2. nyerte, melyek 1887 jun. 1. változtak. nagyherceg
1871 jun. 12. Egy osztályú.
Öt osztályú.
Mi rendjelek :
* Oroszország.
Í.Viktória- és Albert-rendjel. Alapíttatott 1862
febr. 10.; 1880 márc. 15. óta négy osztályú.
1. Szt. András-rend (1. o.). Alapította Nagy
2. Indiai császári koronarend. Alapította Vik Péter cár 1698 nov. 30. (dec. 11.). Alapszabályait
tória királynő 1877 dec. 31. Egy osztályú:
1720. nyerte. Egy osztályú.
3. Vöröskereszt-rend. Alapíttatott 1883 ápr.
2. Szt. Katalin-rend. Női rendjel. Alapította
23-án. Egy osztályú.
Nagy Péter cár 1714 nov. 24. Alapszabályait már
Emlékérem. Alapította Viktória királynő 1887 1713. nyerte, 1797 ápr. 5. új alapszabályokat
jún. 21. ötvenéves uralkodásának emlékére há nyert. Két osztályú.
rom osztályban. Hatvanéves uralkodásának em
3. Alexander Njevszkij-rend (1. o.). Alapította
lékére 1897 június 21-énszinténhárom osztályban. I. Katalin cárnő 1725 máj. 21. Egy osztályú.
4. Fehér sas-rend (l. o.). Alapította II. Ágost
Németalföld.
lengyel király 1713-bau. 1831 dec. 25. óta orosz
1. Vilmos-rend. Katonairendjel, melyet Vilmos császári rend. Egy osztályú.
király alapított 1815 ápr. 30. Négy osztályú.
5. Szt. György-rend. Katonai rend. Alapította
2. Németalföldioroszlánrend. Alapíttatott 1818 II. Katalin cárnő 1769 nov. 25. (dec. 7.) négy osz
tályban. 1807 óta öt osztályú.
szept. 29. Három osztályú.
3. Mentési érem. Alapíttatott 1855 szept. 22.
6. Szt. Vladimir-rend. Alapította II. Katalin
4. Német lovagrend (1. o.). Újraszerveztetek cárnő 1782 szept. 22. (okt. 4.); új alapszabályokat
nyert 1801 dec. 12. (24.). Négy osztályú.
1815 aug. 8. Három fokozatú.
5. Orá7iia:_nassaui érdemrend. Alapíttatott
7. Szt. Anna-rend. Alapította Károly Frigyes
1892 ápr. 4. Öt osztályú, kapcsolatban egy tisz Holstein-Gottorp hereege 1735 febr. 14. Pál
teletbeli éremmel.
cár 1797 ápr. 6. a rendjelet az orosz rendek
6. Orániai házi rend- Alapíttatott 1905-ben, közé vette fel. Három osztályú volt, 1835
óta négy osztályú, kapcsolatos vele egy érdem
<">t osztályú, 10 fokozatban.
kereszt.
Norvégország.
8. Szt. Szaniszló-rend. Alapította Poniatowski
1. Szent Olaf-rend. Alapította I. Oszkár királv Szaniszló Ágost lengyel király 1765 máj. 7. Sán
1847 aug. 21. Űj szabályzata 1906 jún. 9. Öt osz dor orosz cár 1815 dec. 1. az orosz rendek közé
átvette, négy osztályban. 1831 nov. 29. óta három
tályú.
2. Norvég oroszlán-rend. Alapította II. Oszkár osztályú.
király 1904 jan. 21. Egy osztályú.
9. Vöröskereszt-rend. Alapíttatott 1878 nov.
11. (23.) Két osztályú, csak nők nyerhetik. Az
Olaszország.
1877/78. és 1904/05. évi hadjáratok emlékére
1. Annimziata-rend. Alapította VI. Amadeus külön vöröskereszti tiszteletjelvények alapít
szavójai gróf 1360 és 1363 között, alapszabályait tattak, mindegyikük két osztályban.
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* Osztrák-Magyar Monarchia.
1. Aranygyapjas-rend (1. o.).
2. Mária Terézia-lovag remi (1. o.).
3. Szent István-rend (1. o.).
4. Lipót-rend (1. o.).
5. Vaskorona-rend (1. o.). Alapította II. Ferenc
császár 1816 febr. 12. Három osztályú.
6. Ferenc József-rend (1. o.). Az 1914/ 15-i világ
háború alkalmával I. Ferenc József császár és
király úgy intézkedett, hogy a tiszti kereszt, vala
mint a lovagkereszt is a harctéren szerzett érde
mekért a vitézségi érem szalagján adományoztassék. Azonkívül a 4—6. szám alatt felsorolt ren
dek mindegyike a világháború alatt a kardokkal
is adományoztatott.
7. Erzsébet-Terézia-rend (1. o.).
8. Papi érdemkereszt (1. o.).
9. Pro litteris et artibus érem (1. o.).
10. Csillagkereszt-rend (1. o.).
11. Erzsébet-rend (1. o.).
12. Német lovagrend (1. o.).
13. Johannita-rend (1. o.).
14. Vöröskereszt díszjelvény. Alapította. I.
Ferenc József 1914 aug. 22. Égy díszjelvény,
tiszti kereszt, I. és II. osztály, ezüst- és bronzérem.
15. Polgári hadi érdemkereszt (1. o.).
E rendjelek adományozása, a Monarchiának
1918. bekövetkezett felbomlása után megszűnt. Az
ú. n. Tanácsköztársaság 1919. a rendjelek viselé
sét megtiltotta,de a proletárdiktatúra után a Friedrich-kormány azok viselését újból megengedte.
L. még Magyarország.
Pápai szentszék.
1. Krisztus-remi (1. o.). Alapíttatott 1319. Egy
osztályú.
2. Szerecsen-rend. Alapította VII. Pius pápa
1806 szept. 23. A Szt. Lukácsról nevezett festő
iskola elnökének jelvénye.
3. Nagy Szt. Gergely-remi. Alapította XVI.
Gergely pápa 1831 szept. 1.; alapszabályokat
nyert 1834 máj. 30-án. Négy osztályú.
4. Szt. Sylvesfer-rend. Alapította IV. Pius pápa
1559 körül, az Aranysarkantyús lovagok rendje
néven. XVI. Gergely 1841 október 31. új alap
szabályokat adott neki. X. Pius pápa idejében
1905. a rend átreformáltatott, három osztályú
lett új jelvénnyel.
5. Pius-rend. Alapította IX. Pius pápa 1847
jún. 17. Három osztályú.
6. Pro ecclesia et pontifice díszkereszt. Alapí
totta XIII. Leo pápa 1887. Három fokozatú.
7. Szt. Cecília remije. Alapította IX. Pius pápa
1847 jun. 17. A pápai zeneakadémia tisztviselői
nek jelvénye.
Részben a pápai rendjelek közé tartozik:
8. A jeruzsálemi szent sir rendje, melyet VI.
Sándorpápa 1496.alapított. Utoljáraalapszabályo
kat IX. Piustól nyert 1868 jan. 24. Három osztályú.
IX. Pius breveje alapján a jeruzsálemi lat. szert,
patriarcha, mint apostoli delegátus, adományoz
hatja,
Perzsia.
1. Nisán-Agdasz (uralkodók részére) és NisánGudsz (mohammedán fejedelmek és hercegek
részére).

2. ^4 sah arcképe (Nisán-i-TimsáJ). Három
osztályú, az I. osztály gyémántokkal is adomá
nyoztatik. A mindenkori sah arcképét tünteti fel.
3. Napi- és oroszlán-rend. Alapította Feth-Ali
sah 1808. üt osztályú.
4. Nisán-Aftab. Női rendjel. Alapította NaszrEddin sak 1873. Három osztályú.
5. Tudomány és művészetek érme. Alapíttatott
1851. Négy osztályú.
* Poroszország.
1. Fekete sas-rend. Alapította I. Frigyes ki
rály 1701 jan. 17. Egy osztályú.
2. Pour le mérite remijei, a) Katonai osztály.
Alapíttatott 1667 május havában. 1810 jan. 18.
óta tisztán katonai rendjel. Két osztályú, b) Pol
gári osztály. Alapította IV. Frigyes Vilmos 1842
máj. 31. Egy osztályú.
3. Vilmos-rend. Alapította II. Vilmos császár
1896. a német császárság 25 éves fennállása al
kalmából. Egy osztályú.
4. A porosz korona érdemrendje. Alapította
II. Vilmos császár 1901 jún. 18. a porosz király
ság 200 éves fennállása emlékére. Egy osztályú,
gyémántokkal is adományozták.
5. Vörös sas-rend. Alapíttatott 1705., illetve
1712. Négy osztályú, azonkívül egy nagykereszt.
6. Korona-rend. Alapította I. Vilmos király
1861 okt. 18. Négy osztályú.
7. Hohenzollerni házi rend, 1. Hohenzollern.
A porosz rendjelek közé 1851 jan. 16. vétetett
föl. Két fokozat, mindegyik három osztállyal.
8. Mentési érem. Alapította III. Frigyes Vilmos
1833 aug. 16. Egy osztályú.
9. Johannita-rend (1. o.).
10. Vaskereszt. Alapította III. Frigyes Vilmos
1813 márc. 10. Megújította I. Vilmos király 1870
júl. 19. és II. Vilmos császár az 1914/15. világ
háború kitörésekor. Két osztályú, azonkívül egy
nagykereszt.
11. Lujza-rend. Női rend. Alapította III. Fri
gyes Vilmos 1814 aug. 3. Megújíttatott 1865 okt.
30-án. Két osztályú.
12. Érdemkereszt nők részére. Alapította I.
Vilmos császár 1871 márc. 22. Egy osztályú.
13. Porosz női érdemkereszt. Alapíttatott 1907
okt. 22. Két osztályú.
Portugália.
1. Krisztus-rend. Alapíttatott 1317., illetve
1319-ben. 1789. tíjjászerveztetett. Három osz
tályú.
2. Aviz-rend (Avizi Szt. Benedek rendje). Ala
píttatott 1144. Tíjjászerveztetett 1158. Három
osztályú.
3. S.-Tliiago (S. Jago)-rend. Alapíttatott 1290.
1862 okt. 31. újjászerveztetett. Öt osztályú.
4. Torony- és kard-remi. Alapította V. Alfonz
király 1459. Újjászerveztetett 1832 jul. 28. Öt
osztályú.
5. Villa - vieosai Mi Asszonyunkról címzett
rend. Alapította VI. János király 1819 szept. 10.
Négy osztályú.
6. Izabella-remi. Női rendjel. Alapította VI. Já
nos 1801 nov. 4. Alapszabályait 1804 április 25.
nyerte. Egy osztályú.
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* Reuss.
14. Jótékonysági rend. Alapította Izabella ki
a) Idősebb ág.
rálynő 1856 máj. 17. Három osztályú.
Polgári tiszteletkereszt. Alapította XX. Henrik
15. De la caridad rend. Alapította Don Carlos
fejedelem 1858 szept. 15..Három osztályú.
trónkövetelő 1874. Egy osztályú volt. Nem tar
h) Ifjabb ág.
tozik a szorosan vett spanyol rendjelek közé s
1. Polgári tiszteletkereszt. Alapította LXVII. viselése Spanyolországban nincs megengedve.
Henrik fejedelem 1857 okt. 20. Alapszabályait
16. Mária Krisztina katonai rendjel. Alapít
1858 jan. 1. nyerte. Két osztályú.
tatott 1890. Csak katonatisztek számára.
2. Tiszteletkereszt. Alapította XIV. Henrik
17. XII. Alfonz polgári érdemkereszt. Alapít
fejedelem 1869 máj. 24. Új alapszabályokat nyert tatott 1902 máj. 31., a közoktatás terén szerzett
1885 máj. 23. Két osztályú.
kiváló érdemekért. Négy osztályú.
18. Mária Lujza-rendjel. Alapította 1792 ápr.
Románia.
1. Román csillag-rend. Alapíttatott 1877 máj. 21-én IV. Károly király. Női rendjel. Megújítta
1.0. (22.). Változáson ment át 1880 ápr. 17. (29). tott 1816 okt. 25. Egy osztályú.
•Öt osztályú.
Svédország.
. 2. Román korona-rend. Alapította Károly ki
1. Seraphin-rend. Alapította állítólag I. Magrály 1881 márc. 14. Öt osztályú.
nus 1260. v. 1285. Újra szervezte 1814-ben XIII.
3.1. Károly rendje. Alapította I. Károly király Károly. Egy osztályú.
1906. Három osztályú.
2. Kard-rend. Alapította I. Wasa Gusztáv ki
4. Bene merenti érem. Tudomány és művésze rály 1522. Utoljára szerveztetett 1889 nov. 25.
tekért. A lapította Károly király 1876.Két osztályú. Öt osztályú.
5. Emlékkereszt nők részére. Alapíttatott
3. Északi csillag-rend. Alapíttatott 1748 ápr.
1877—78. Egy osztályú.
28-án. A rend 1844 okt. 14. óta három osztályú.
4. Wasa-rend. Alapította III. Gusztáv király
San-Marino.
San-marinói lovagrend. Alapíttatott 1860 márc. 1772 máj. 26. Alapszabályokat nyert 1798 nov.
26-án. Három osztályú.
15-én üt osztályban.
5. XIII. Károly rendje. Alapíttatott 1811 máj.
* Schaumburg-Lippe.
27. a szabadkőmivesek részére. Egy osztályú.
Schaumburg-Uppei házi rend. Alapíttatott
* Szász-Altenburg.
1899., mcgújlttatott 1902. Négy osztályú.
Tudomány és művészet érme. Alapította Ernő
* Schwarzburg.
herceg 1874 dec. 30. Két osztályú.
1. Tiszteletkereszt. Alapíttatott 1853 máj. 20.,
* S z á s z - A l t e n b u r g , K o b u r g , Gotha, Meininbővült 1857 máj. 28. Négy osztályú.
gen.
2. Mentési érem. Tulajdouképeni szeri'ezet nél
Szász-Ernesztin házi rend. Alapíttatott 1833
kül. Egy osztályú.
dec. 25.__mint a nevezett hercegségek közös házi
Spanyolország.
rendje. Öt osztályú.
1. Aranygyapjas-rend (1. o.).
* Szász-Koburg-Gotha.
2. Máltai rend, 1. Johannita-rend.
1. Érdemkereszt és érem, tudomány és művé
3. San-Fernando-rend. Katonai rendjel. Ala szetért.
1835 jan. 30., illetve 1860
píttatott 1811 aug. 31. Új alapszabályokat nyert ápr. 18. Alapíttatott
Két osztályú.
1862 máj. 18. Öt osztályú.
2. Női érdemérem. Alapította II. Ernő herceg
4. Szent Jakab-rend. Már 1030 körül létezett,
megerősítette III. Sándor pápa 1175 júl. 5. Három 1869 jan. 27. Egy osztályú.
osztályú.
* Szász-Meiningen.
5. Alcantara-rend.. Alapíttatott 1156. Egy oszt.
Tudomány és művészet érdemkeresztjeés érme.
6. Calatrava-rewl. Alapíttatott 1158. Utoljára Alapította György herceg 1874 jul.23.Két osztályú.
szervezte VI. Hadrián pápa 1523. Egy osztályú.
* Szászország.
7. Montesat-rend. Alapította II. Jakab király
1319. Egy osztályú.
1. Rutakorona-rend. Alapította Frigyes Ágost
8. Hermenegildo-rend. Katonai rendjel. Alapí király 1807 júl. 20. Egy osztályú.
totta VII. Ferdinánd király 1814 nov. 28. Három
2. Szent Henrik-rend-. Katonai rendjel. Alapí
osztályú.
totta 1736 okt. 7. III. Ágost lengyel király, szász
9. Katolikus Izabella-rendjel. Alapította VII. választó. Alapszabályait a rend 1829 dec. 23-án
Ferdinánd király 1815 márc. 24. Három osztályú. nyerte. Négy osztályú.
10. III. Károly rendje. Alapította III. Károly
3. Polgári érdemkereszt. Alapította Frigyes
király 1771 szept. 19. Újra megerősítette és szer Ágost király 1815 jun. 7. Alapszabályai 1849
vezte XII. Alfonz 1875 jan. 7. "Négy osztályú.
szept. 24. változtak. 1876 jan. 31. óta hat osztályú
11. Katonai érdemkereszt. Alapíttatott 1864 érdeméremmel.
4. Albrecht-rend. Alapította 1850 dec. 31. Fri
aug. 3. Négy osztályú.
12. Tengerészeti érdemrend. Alapíttatott 1866 gyes Ágost király. 1890 jun. 11. óta hét osztályú.
aug. 3. Négy osztályú.
5. Mentési érem. Alapíttatott 1831 május 18.
13. Mária Viktória polgári érdemrend. Ala Három osztályú.
pította Viktor Amadeus király 1871 jul. 7. Há
6. Szidónia-rend. Női rendjel. Alapította János
rom osztályú.
király 1871 márc. 14. Egy osztályú.
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7. Emlékkereszt. Alapította János király 1871
márc. 6. Egy osztályú.
8. Karola-érem. Alapította Albert király 1892
szept. 17. Három osztályú.
9. Mária Anna rendjel. Alapította III. Frigyes
Ágost király 1906 máj. 15.
* Szász-Weimar.
1. Fehér sólyom-rend. Alapította Ernő Ágost
herceg, megújíttatott 1815 okt. 18. A rend 1840
febr. 16. óta négy osztályú.
2. Tiszteletkereszt. Alapította Károly Sándor
nagyherceg 1871 júl. 19. Egy osztályú.
3. Tudomány és művészetek érme. Egy osztályú.

T o s c a n a (volt nagyhercegség, 1860 óta Olaszországgal
egyesítve).

1. Szent István-rend. Alapította Medici Cosimo
nagyherceg 1554 aug. 2. Megújította III. Ferdinánd
nagyherceg 1817 dec. 22. Négy osztályú volt.
2. Szent József-rend. Alapíttatott 1514., meg
szűnt 1860. Három osztályú volt.
3. Fehér kereszt-rend. Alapította ül. Ferdi
nánd nagyherceg 1814. Egy osztályú volt.
4. Katonai és polgári érdemkereszt. Alapította
II. Lipót nagyherceg 1853 dec. 19. Három osz
tályú volt.
Törökország.

1. Khanedáni-al-Oszmán-^rend. Alapította II.
Abdul Hamid szultán 1895.
2. Nisán-el-Iftikhar. Alapította II. Mahmud
szultán 1831 aug. 19. Egy osztályú.
3. Nisán-lmtiaz-rend. Alapította Abdul Ha
mid szultán 1879 szept. 21. Egy osztályú, két
éremmel.
4. Oszmanje-rend. Alapíttatott 1862 jan. 4-én.
1867 óta négy osztályú.
5. Medzsidje-rend. Alapíttatott 1851 aug. Öt
osztályú.
6. Ertogrul-rend. Alapította 1903. Abdul Hamid
szultán. Egy osztályú.
7. Nisán-i-Sefkat-rend. Női rendjel. Alapította
Abdul Hamid szultán 1878. Három osztályú.

Szerbia.
1. Szent Lázár-rend. Csak a király és a trón
örökös viseli.
2. Karagyorgyevics-rend. Alapította Péter
szerb király 1904. Négy osztályú.
.. 3. Fehér sas-rend. Alapíttatott 1882 febr. 22.
Üt osztályú.
4. Takova-rend. Alapíttatott 1865 máj. 22-én.
1878 febr. 15. (27.) óta öt osztályú. Megszűnt a
Karagyorgyevics-dinasztia trónraléptével, he
lyébe lépett
5. Koronarend. Alapíttatott 1911.
6. Szent Száva-rend. Alapíttatott 1883 jan. 23.
Öt osztályú.
7. Emlékérem a királyság proklamációja al
Tunisz.
kalmából, 1883 jan. 23. alapítva. Egy osztályú.
1.
Husseinite-rénd.
Alapította Szádi Ahmed
8. Natália-érem. Alapította Milán király 1886
Egy osztályú. Megszűnt.
febr. 22. (márc. 6.) Női rendjel. Egy osztályú. Meg bej,2. szultán.
Ahed-el-Aman-rend. Alapíttatott 1859., ill.
szűnt.
1874. Két osztályú. Megszűnt.
9. Emlékérem. Alapította I. Péter király 1903
3. Nisán-el-Iftikhar-rend. Alapította Szádi
aug. 22.
Ahmed bej, szultán. Hat osztályú. Megszűnt.
S z i c í l i a (volt királyság, ma Olaszországgal egyesítve).

1. Ferdinánd-rend. Alapította IV. Ferdinánd
király 1800 ápr. 1. Öt osztályú volt.
2. Szent Januárvas-rend. Alapította Károly
király 1738 júl. 6. Helyreállíttatott 1814. Egy
osztályú volt.
3. Konstantin-rend (1. o.).
4. Szent György-rend. Katonai rendjel. Alapí
totta 1808 febr. 24. Napóleon József. Újjáalakí
totta I. Ferdinánd 1819 jan. 1. Hat osztályú volt.
5 . 1 . Ferenc rendje. Alapította I. Ferenc 1829
szept. 28. Nyolc osztályú volt.
6. Mindkét Szicília rendjele. Alapította Napó
leon József. Három osztályú volt.
;Sziám.

1. Szent-rend (A kilenc drágakő csillaga). Ala
píttatott 1869 dec. 29., Hl. 1873. Égy osztályú.
Csak buddhisták részére.
2. Malia-Chakrki-rend. Alapította Csulalongkorn király 1884 szept. 21. Három osztályú.
3. Családi rend. Alapította az előbbeni 1873
nov. 16. Három osztályú.
4. Fehér elefánt-rend. Alapíttatott 1861. Öt
osztályú.
5. Sziámi korona-rend. Alapíttatott 1869 dec.
29-én. Öt osztályú.
6. Tudomány és művészetek érme. Alapíttatott
1887 szept. 19. Két osztályú.

Venezuela.
Bolivár rendje. Alapíttatott 1854 márc. 11.
Újjászerveztetett 1881 ápr. 6. Öt osztályú.
* Waldeck.

1. Polgári érdemrend. Alapíttatott 1871.,
illetve 1878. Három osztályú.
2. Érdemkereszt. Alapíttatott 1896. Négy
osztályú.
* Württemberg.
1. Korona-rend. Alapította I. Vilmos király
1818 szept. 23. Utoljára szerveztetett 1892 aug.
11. Öt osztályú.
2. Frigyes-rend. Alapította I. Vilmos király
1830 jan. 1. Alapszabályokat nyert 1856 jan. 3.
Négy osztályú.
3. Katonai érdemkereszt. Alapította Károly
Jenő herceg 1759 febr. 11. Újjászerveztetett 1818
szeptember 23. Három osztályú.
4. Olga-rend. Alapította Károly király 1871
jun. 27. Egy osztályú.
5. Károly- Olga-érem. Alapította Olga királynő
1889 jún. 16. Két osztályú.
Zanzibár.
Sugárzó csillag-rend. Alapította Bargasz ben,
Szaid szultán 1875 szept. 22. Két osztályú, a má
sodik négy fokozattal.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARC RENDJELEI.
Első nyomára 1848 aug. 1. akadunk. Mészáros
Lázár hadügyminiszter a Pesti Hírlap 122-ik szá
mában hős kitartásra buzdítja a katonaságot, tu
datván velük, hogy «akik magukat kitüntetik, a
haza egy magyar jellel fogja dlszeslteni». Az ér
demrend ügye ez időtől kezdve dec. 20-ig aludt.
A dec. 20-iki ülésen Kossuth Lajos bejelentette,
hogy a magyar kormány az érdemrendek ügye
iránt intézkedett. 1849 márc. 2. a kormány intéz
kedett egy katonai érdemrend készítése iránt, de
mivel «azok kiállítása hosszabb időt igényel, addig,
míg elkészülnének, ideiglenesen ezek helyett
egyszerű érdemjelek fognak kiosztatni három
osztályban». Az első rendű áll: 1. Egy sugarak
kal körített ezüst csillagból, melynek közepét
arany babérkoszorú s a magyar kettős kereszt,
szintén aranyból, ékesíti. 2. A második osztá
lyú ideiglenes pótdíszjel egy ezüst babérkoszorú,
mely mint csatt égőpiros szalagra van alkal
mazva, s a babérkoszorú közepében magyar ket
tős kereszt van helyezve tiszta aranyból; égő
piros szalagon a mell bal részén viselik. 3. A har
madik osztályú szintén úgy van ékesítve, mint
azelőbbeni, azzal a különbséggel, hogy ezen díszjelnél a babérkoszorú kisebb, s az aranyból ké
szített kettős kereszt elmarad. Ezt is égőpiros
szalagon, a mell bal részén viselik. A Közlöny
49-ik száma közli, hogy Kiss Ernő és Vetter An
tal altábornagyok, Görgey, Bem, Damjanich, Perczel Mór tábornokok és Guyon Éikárd ezredes, az
«országgyíilés által választott honvédelmi bizott
mány által» a katonai érdem jelek második osztá
lyával díszíttettek fel. A Kolozsvárt megjelent
Honvéd 1849. évi 87-ik száma közli, hogy Bem
József a katonai érdemrendjelek első osztályával
díszíttetett fel. Bem, a képviselőház által reá ru
házott jognál fogva, miután kezeinél másodosz
tályú érdemrend nem volt, 1849 ápr. 8-iki kelettel
a következőket tüntette ki harmadosztályú ér
demjellel : Ezredesek: Czecz János, Bethlen Ger
gely gróf, Kemény Farkas báró, Bánffy János
báró, Teleki Sándor gróf, Tóth Ágoston, Kiss
Sándor, Gáli Sándor. Alezredesek: Forró Elek,
Meszéna Ferenc báró, Pereczi Péter, Károlyi
Miksa. Ihász Dániel, Beké József, Szabó Nándor,

Inczédy Samu. Őrnagyok: Papp Vilmos, Bethlen
Olivér gróf, Dobay József, Müller József, Kabos,
Horváth Ignác, Makrai László, Juhász Albert,
Keller, Jeszenszky, Kálnoky Sándor, Kiss István,
Tranguss, Simonyi Simon. Törzsorvos: Zarziczky Dénes. Századosok: Jékei Lajos, Székely
Lajos, Szalbeck Lajos, Szalbeck György, Petőfi
Sándor. Főhadnagyok: Lukevics József, Zeyk Do
mokos, Nagy István. Alhadnagyok : Egyed Jó
zsef, Esterházy Kálmán. Káplárok: Simon An
drás, Bege Mihály, Koncz Elek. Alkáplárok:
Mincsor Antal, Pál Gergely, Szalánczy Domo
kos, Gál Albert. Közvitézek: Budai Mihály, Kiss
Barnabás, Koncz Antal, Czimbalmos Máté és
Deres István. A Közlöny 1849 ápr. 11-iki száma
közli: Kiss Pál és Leiningen Károly ezredesek,
Czillich Ede és Földváry alezredesek a harmad
osztályú érdemrendet kapták. Budavár bevétele
után a magyar kormány Görgey Arthurnak is
megküldte az első osztályú érdemrendet. Görgey
azonban azt nem fogadta el. A Görgeynek szánt
rendjel jelenleg a nemzeti múzeum birtokában
van. Bem első osztályú érdemjele pedig, melyet
a török kormány a lengyel hős halála után Kos
suth Lajosnak küldött meg, a székely múzeum
tulajdona. Megemlítendő, hogy a harmadosztályú
rendjel nem volt egységes, mert a vezérek maguk
készíttették. Ez az oka, hogy a nemzeti múzeum
ban a harmadosztályú érdemrend ötféle külön
böző változatban található. Készíttetett a kor
mány, Görgey, Bem, Klapka és Perczel. Nagysá
guk majdnem egyenlő, de a kivitel egyszerűbb
vagy díszesebb. Van azonban még egy érdem
rend, melyről meg kell emlékeznünk; ezt Kos
suth Lajos készíttette Olaszországban azon olasz
légionáriusok részére, kik egyúttal 1848—49. ma
gyar honvédek is voltak. E rendjel történetét
Kossuth Lajos Irataim 3. kötetének 732-ik lapján
leírja. Az érdemrend hátlapján Magyarország cí
mere van, s alatta e szavak: ((Függetlenségi harc
MDCCCXLVIII—IX.» koszorúval körítve. Az elő
lapon szintén koszorúban e felírás: «Hű honvéd
jeinek a magyar nemzete. Ebből az éremből a
nemzeti múzeumban két példányt őriznek. L. még
Kossufh-emlékérmek.
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ják, kivéve a tulajdonképeni lovagrendekből ala
kultakét. Idegen rendjelet rendesen csak a saját
uralkodó beleegyezésével lehet elfogadni és vi
selni. Némely rendjel, főleg a katonai R., a foko
zat szerint bizonyos számú s összegű nyugdijat
is biztosít tulajdonosának. Halál esetén a leg
több rendjel visszaküldendő. Az egyazon or
szágbeli R. egymás közti rangsora, rendesen külön
rendelet által van szabályozva, melynél általá
nosságban meg lehet jegyezni, hogy alsóbb rangú
rendjel magasabb osztálya megelőzi a magasabb
rangú rendjel alsóbb osztályát. Épp úgy a kül
földi R.-hez való viszony is a legtöbb államban
rendeletileg van szabályozva. A rendnek élén
mint nagymester az uralkodó áll. A legtöbb rend
nek külön kancellárja s hivatalnoki személyzete
van. Adományozni is rendesen az uralkodó ado
mányozhat csak rendjelet, de vannak egyes ki
vételek, hol másoknak, pl. fővezéreknek is meg
van e joguk, de csak bizonyos osztályokra nézve.
Majdnem minden rendnek megvan a maga kü
lön jelszava, rendjelszava, mely a rendjelvénye
ken olvasható. A rendjeltiüajdonosok, főleg a lo
vagok, rendvitézeknek is neveztetnek. A volt osz
trák-magyarrendjelek rangsora tekintetében je
lenleg a sorrend a következő : 1. Aranygyapjas
rend. 2. Szent István-rend nagykeresztje. 3. Li
pót-rend nagykeresztje. 4. Lipót-rend I. osztálya
és Vaskorona-rend I. osztálya. 5. Ferenc Jó
zsef-rend nagykeresztje. 6. Szent István-rend kö
zépkeresztje. 7. Lipót-rend középkeresztje. 8.
Vaskorona-rend II. osztálya és a Ferenc József
rend középkeresztje a csillaggal. 9. Szent István
rend kiskeresztje. 10. Lipót-rend lovagkeresztje.
11. Ferenc József-rend középkeresztje. 12. Fe
renc József-rend tiszti keresztje és Vaskorona
rend III. osztálya. 13. Ferenc József-rend lovag
keresztje. 14, Vörös kereszt tisztelet jelvény. Rang
soron kívül állanak a Mária Terézia-rend és a
Pro litteris et artibus, továbbá az I. Ferenc József
által alapított polgári hadi érdemkereszt. Az osz
trák-magyar rendjelek után következnek a Né
met lovagrend, Johannita-rend és a toscanai nagy
herceg által adományozott rendek, azután a kül
földi rendjelek, amelyeknek egymásutánjára az
illető ország nagyhatalmi állasa mérvadó. Egy
1908 április 10. kelt legfelsőbb elhatározása lovag
rendek közé nem tartozó kitüntetések, dísz- és
emlékjelvények rangsorozatát úgy a katonai,
mint a polgári egyének részére egyöntetűen sza
bályozta. Az egyes rendek nagykeresztesei ré
szére, amennyiben katonák, egy 1908 mára
23-iki legfelsőbb rendelet új viselési módot ál
lapit meg. Eszerint a nagykeresztesek minden
oly alkalommal, amidőn nem díszben jelennek
meg, a rend jelvényét háromszögre összerakott
szalagon a bal mellen viselik, a szalagon a meg
felelő rendcsillag kisebbített alakjával. Az 191 f—
1918-ik évi világháború alkalmából I. Ferenc
József a Vörös kereszt tiszteletjelvényt alapította
(1. o.), azonkívül elrendelte, hogy a harctéren
szerzett érdemekért a Ferenc József-rend lovag
keresztje a vitézségi érem szalagján is adomá
nyoztatik, valamint a tiszti kereszt is a vitéz
ségi rend szalagjából alkotott rozettával. Egyút
tal a katonai érdemkeresztet hadi ékítménnyel
Rémi JVÍÍJI/ Lexüconn. XVI. köt.

RendkivUli hitel

bővítette és három osztályra osztotta. 1916. pe
dig a Ferenc József rendhez hadi ékítményt is
csatolt, valamint a háborúban szerzett polgári
érdemek jutalmazására külön Polgári hadi ér
demkeresztet, melynek öt osztálya van, végül a
harctéren szerzett erdemek jutalmazására a ler
gónységi állományba tartozók részére a vas
érdemkeresztet alapította, mely utóbbi koroná
val vagy anélkül adományoztatott. IV. Károly
1916 decemberében a Károly csapatkeresztet ala
pította, melyet minden arcéiszolgálatot teljesített
katona megkapott, továbbá a sebesültérmet, mely
nek szalagján a vörös csíkok száma jelzi a sebe
sülések számát. 1917 szeptemberében pedig IV.
Karoly elrendelte, hogy az arany vitézségi érem,
valamint az ezüst vitézségi érem I. osztályát
katonatisztek is elnyerhetik. Ó alatta továbbá az
összes rendjelekhez külön kitüntetéskép a háború
ban szerzett érdemekért a kardok is adományoztattak, ezek — két egymást keresztező kard —
a rendszalagra erősítve viseltettek. Ez részben
már I. Ferenc József alatt is szokásban volt. IV.
Károly végül a Ferenc József-rend nagykeresztjét,
valamint a háború utolsó évében a Szent István
rend nagykeresztjót is hadiékítménnyel együtt
adományozta. A világháború alatt majd minden
országban külön háborús kitüntetések alapíttat
tak, részben csak katonai, részben csak polgári
személyek részére. Az 1916. évi koronázás alkal
mából aranysarkantyús vitézekké avatottak ré
szére 1917. egy külön jelvény alapíttatott. Az
1918. évi összeomlás után a középeurópai hatal
mak országaiban a rendjelek adományozása ter
mészetesen megszűnt. Ausztriában a köztársaság
ép úgy, mint az összes nemesi és rangi fokozato
kat (herceg, gróf, báró) megszüntette, a rendjelek
viselését is eltiltotta; ép így történt Magyarorszá
gon, hol az ú. n. tanácsköztársaság első teendői
közé tartozott egy hasonló tiltó rendelet kiadása.
A tanácsköztársaság bukása után a Friedrichkormány ezt a rendeletet hatályon kívül helyezte,
s azóta a rendjel viselése semmi akadályba nem
ütközik. Horthy Miklós kormányzó 1922 március
30-án magyar Vöröskereszt díszjelvényt alapított
három fokozatban, 1922 jún. 14-i elhatározásával
pedig magyar érdemkeresztet és érdemérmet ala
pított. Ez utóbbiaknak jelvényei ez idő szerint
még nincsenek megállapítva.
Irodalom. Wiltz, Die geistlichen und weltlichen Ritter- und
Damenorden, Prag 1821—27, ruházatképekkel; Gelbke,
Abbildung und Beschreibung der Ritterorden, Berlin
1832—39 ; Wahlen, Ordres de chevalerie et marques d'honneur, Bruxelles 1854; Ackermann, Ordensbuch, Annaberg
1855; Schulze, Chronik sammtlicher bekannter Ritterorden
und Bhrenzeiohen, Berlin 1855 és pótlásokkal 1870 és
1878-ból; Die Orden, Wappen und Plaggen aller Regenten
und Staaten, Leipzisr 1881; Zoller, Die Orden und Ehrenzeichen Deutschlands und Österreichs, Frankfurt 1881;
Das Buch der Ritterorden und Ehrenzeichen, Brüssel
1856; Heyer von Rosenfeld, Die Orden und Ehrenzeichen
von Österreich-üngarn, Wien 1891; Hoeftmann, Der preussische Ordensherold, Berlin 1868; Schneider müvei az
egyes német rendjelekről; Gritzner, Handbuch der Ritterund Vordienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des XIX. Jahrhunderts, Leipzig 1893 ; Heyer, Die
Orden und Ehrenzeichen der k. u. k. oest.-ung. Monarchie, Wien 1899 ; Trost, Die Ritters- und VerdienstOrden, Ehrenzeichen und Medaillen aller Souveráne und
Staaten seit Beginn des XIX. Jahrh., Wien 1910.
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Rendőri sajtóiroda

kerületi főkapitány, harmadfokban az illetékes
miniszter (bel-, kereskedelem-, földmivelés- vagy
honvódelemügyi miniszter). Mezőrendőri és erdei
kihágási ügyekben, ha a megtérítendő kár vagy
az érték 200 K-t meg nem halad, valamint felha
talmazás esetén cselédügyekben, a feljelentés a
községi bírónál is megtehető. Ily esetekben nagy
községekben a biró az elöljáróság egy tagjával
és a jegyzővel vagy helyettesével, kisközségek
ben pedig az elöljáróság két tagjával ítél, Buda
pesten az állami rendőrség hatáskörébe tartozó
ügyekben I. fokon az illetékes kerületi kapitány
ság vezetője, vagy a belügyminiszter által meg
bízott tisztviselők, II. fokon a főkapitány vagy
megbízott helyettese, a közigazgatási hatóságok
hatáskörébe utalt összes többi kihágási ügyekben
I. fokon a kerületi elöljáróság, II. fokon a tanács
gyakorolja. Harmadfokú hatóság Budapesten is
az illetékes miniszter. A rendőri büntető eljárást
a belügyi és igazságügyi miniszterek által kibo
csátott 65000/1909. B. M. rendelet (Rbsz.) sza
bályozza. A büntetéspénzek nyilvántartását, ke
zelését és elszámolását pedig a 127000/903. sz.
B. M. szabályzat.
Rendőri felügyelet, némely Btk.-ben bizo
nyos bűntettekre megállapított mellékbüntetés,
mely a szabadságvesztés büntetésének kiállása
után foglal helyet s a személyes szabadság bizo
nyos megszorításában áll. így jelesül abban, hogy
az annak alávetett egyén a részére megállapított
zárórán túl otthon tartózkodni, lakhely ének min
den változtatását bejelenteni s meghatározott
időpontokban a rendőrségnél jelentkezni tarto
zik. A magyar Btk. a R.-et mint mellékbüntetést
nem ismeri. Csakis a feltételes szabadságra bo
csátott bűntettesek állanak R. alatt bizonyos idő
tartamig és annyiban, hogy a rendőrségnél bizo
nyos meghatározott időszakokban jelentkezni, la
kásukat ós foglalkozásukat pedig bejelenteni és
igazolni tartoznak. A R. azonban közigazgatási
rendszabály gyanánt is jelentkezhetik, de termé
szetesen nem oly kényszerintézkedések formájá
ban, mint fentebb írtuk. Inkább csak szigorúbb
nyilvántartásnak mondhatjuk. így gyakorol R.-et
a rendőrség nemcsak a közbiztonságra veszedel
mes egyének felett, de R. alatt tartja pl. a bér
kocsisokat, közszolgákat, prostituáltakat stb. L.
Rendőri büntetés, a rendőri büntető bíróságok még Felügyeleti szolgálat.
által kihágási ügyekben megállapított büntetés.
Rendőri igazolvány, a rendőrségtől kiadott,
R.-ek a kbtk. szerint: elzárás és pénzbüntetés. személyazonosságot igazoló, legtöbbször arcképes
Amaz mint fő-, emez mint fő- és mellékbünte irat vagy jegy. Ilyenek: 1. amelyeket saját kö
tés ; a különös szakképzettséget kívánó foglal zegeinek ad ki, hogy rendőri minőségüket igazol
kozástól való eltiltás legfölebb 6 hónapi tartamra hassák ; 2. a hirlapok rendőri tudósítóié, az ú. u.
és elkobzás. A pénzbüntetés behajthatatlanság rendőri sajtóigazolvány, amellyel bizonyos jogo
esetében rendszerint elzárásra, némely kihágási sultságok is járnak, pl. a rendőri sajtóirodát lá
ügyben pedig az illető kihágásról rendelkező tör togathatják, a rendőri kordonokon belül foglal
vény értelmében közmunkára változtatandó át. hatnak helyet stb.; 3. R.-t kapnak azok is, akik
Rendőri büntető bíráskodás, büntetó eljárás rendőri felügyelet alatt állanak (1. o.); 4. végül
közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihá lehetnek ideiglenes jellegűek is, amelyekkel a
gási ügyekben. Hazánkban I. fokú hatóságok : rendőrség valakit bizonyos alkalmakkor, bizo
kis- és nagyközségekben a főszolgabíró, illetőleg nyos helyen való megjelenésre jogosít fel.
szolgabíró, a rendezett tanácsú és törvényhatósági
Rendőri kihágás, 1. Kihágás.
városokban az állami rendőrség kapitányságának
Rendőri Közlöny, 1. Belügyi Közlöny.
a vezetője, illetőleg akadályoztatása esetében a
Rendőri sajtóiroda, a rendőrség hírszolgál
megbízott helyettese; II. fokú hatóságok: kis- tató szervezete. Ez a hírszolgáltatás lehet közés nagyközségekben az alispán, a városokban a jI vétlen, ha a rendőrség maga adja ki híreit saját
Rendőr, 1. Rendőrség.
Rendőrállam, az olyan állani, amely polgá
rainak egyéni szabadságát jólétük megvédésé
nek jelszava alatt messzemenő rendőri korláto
zásoknak veti alá. A magánéletet is zaklatón
rendszabályozó szabályok és intézkedések, az iga
zolványok és engedélyezések rendszere, túlzásba
vitt közigazgatási gyámkodás jellemzi a E.-ot,
melynek hazánkban József császár kora és az
ú. n. Bach-korszak a jellegzetes példái. L. Jog
állam.
Rendőrfelségjog, a rendészetre vonatkozó
anyagi felségjog. L. Felségjogok.
Rendőrfelügyelő, a rendőri őrszemélyzet csa
pattisztje, vagyis a végrehajtó rendőrség tisztvi
selője. L. Rendőrség.
Rendőrföparancsnok, 1. Főparancsnok.
Rendőri bejelentés. Lakásbejelentési kötele
zettség keletkezik, ha a törvényhozás arra köte
lezi valamely város lakosságát, hogy lakóhelyé
nek nyilvántarthatása végett az oda való be- és
kiköltözését az arra kijelölt hatóságnak (Buda
pesten a bejelentő hivatalnak, 1. o.) jelentse be.
A bejelentési kötelezettség teljesítésére külön
be- és kijelentőlapok szolgálnak. A lapok szelvé
nyét a hivatalos lebélyegzés után a bejelentés
megtörténtének igazolásául a bejelentő fél vissza
kapja. A bejelentést megtenni minden rendőrőrszobán, sőt posta útján is lehet, az e célra szol
gáló b. levelező lapokon. A bejelentést teljesíteni
köteles: 1. a háztulajdonos, vagy annak megbí
zottja; 2. a bérlő vagy megbízottja azokra nézve,
akik vele nem egyidejűleg költöztek a lakásba ;
3. a nyilvános vagy magánintézeteknél ezeknek
igazgatói; 4. szállóknál a tulajdonos vagy beje
lentett megbízottja; 5. iparos-szállók kezelői a
beszállottakra nézve; 6. hajók, tutajok, malmok
s más vízi építményeknél azok gondozója. A kül
földieket a szállásadójuk. A bejelentési kötele
zettség alól mentesek mindazok, akiket a terüle
tenkívüliség (nagykövetek, követek stb.), vagy
a személyes mentesség (konzulok stb.) joga illet
meg, továbbá a tényleges szolgálatban álló ka
tonák, ha csak külön rendelet nem kötelez reá
(pl. az 1914—1918-iki háborúban a sebesült kato
nák bejelentése kötelező volt). A bejelentési köte
lezettség elmulasztása kihágást képez.

Rendőr-kutyák

Rendszer

kőnyomatosa útján, vagy a sajtóiroda helyi vetve az országos főkapitány útján, részben köz
ségében közszemlére téve, ahol azután a meg vetlenül, a saját ügyosztályaival.
jelenő rendőri tudósítók azokat tudomásul ve
Rendőrségi sajtóigazolvány a hírlapok rend
hetik; de lehet a hírszolgáltatás közvetett is, őri tudósítóinak és rovatvezetőinek igazolványa.
ha t. i. valamely magánvállalatban levő kőnyo L. Rendőri igazolvány.
matos újság közvetíti a rendőri híreket a napi
Rendpénzek. Némely lovagrendnek pénzvelapokhoz.
rési joga is volt. A Szt. János lovagrend Jeru
Rendőr-kutyák nemcsak a védelem szempont zsálemben, Rhodusban, Máltában veretett arany-,
jából, de a közveszélyes egyének felkutatásában ezüst- és rézpénzeket. A Német lovagrend Mais igen jó segítségül szolgálnak a nyomozó rend rienburgban és Mergentheimben. A lievlandi
őrközegeknek. Használatuknak már a múlt szá Schwertbrüder-rend is élt e jogával. Ezeket a
zad elején nyomát találjuk Belgiumban, ahonnan forgópénzeket nevezzük R.-nek.
Európa többi államaiba is elterjedt lassanként a
Rendreutasítás, gyülekezetekben, parlamenti
hírük és alkalmazhatóságuk. Nálunk ez idősze- s más testületi ülésekben az elnöknek fegyelmi,
rint még csak kísérleteznek velük. Használható rendfentartási eszköze. Ismételt R. esetében a
ságra első helyen állanak a németországi juhász szónoktól a szó rendszerint elvonható. L. Ilendkutyák, azután az angol airedate-terrierek s a fentartás.
magyarországi kuvaszok.
Rendsburg, az ugyanily nevű járás székhelye
Rendőrorvos, a rendőrkapitányságok szak Schleswig porosz kerületben, az Bider és a keletiközege az egészséget és testi épséget érintő, hoz északi-tengeri csatorna mellett, (1919) 15,655 lak.,
zájuk tartozó ügyekben. Vizsgálatait mindig csak a keleti-északi-tengeri csatornán 3 nagy forgó híd
a hatóság felhívására teljesíti.
vezet át. R. egykoron vár volt és a Schleswig-HolRendőrség az a hatósági szervezet, mely hi steinért folytatott háborúkban játszott szerepet.
vatva van a közrend előfeltételeit létesíteni, fenn
Rendszalag, 1. Rendjelek.
tartani ós biztosítani, ha kell, kényszerhatalom
Rendszalaglepke (Catocala, állat), ;i folyosó
mal is. A rendőri feladatok állami feladatok lévén, pille (1. o.) egyik magyar neve.
azokat az állam vagy közvetlenül a saját szervei
Rendszer (systema), részeknek egységes elv
vel oldja meg, vagy közvetve, átruházottan auto szerint egybekapcsolt egésze; olyanra is alkal
nóm helyi hatóságok útján. Az előbbiek képezik mazzuk, melynek részeit nem mi kapcsoltuk öszaz állami rendőrséget, az utóbbiak a helyi rend sze egységgé, hanem maga a természet vagy az
őrséget. Magyarországban 1920 óta helyi rendőr élet; ily értelemben beszélünk csillagrendszerről,
ség csakis a kis- és nagyközségekbenmaradtfenn, melynek részeit, az egyes csillagokat, egyete
míg az ország összes törvényhatósági és rendezett mes törvény kapcsolja egybe és tartja rendben;
tanácsú városaiban a rendészeti feladatokat állami idegrendszerről, véredény rendszerről, organikus
rendőrség látja el. A R. polgári intézmény, őrségi életrendszerről, társadalmi erők R.-éről stb.
személyzete azonban belszervezetében katonás Az általunk létrehozott R.-ek is két nagy osz
fegyelem alatt áll és egyenruhás testületet alkot. tályra sorozhatok: gyakorlati elvek v. intézmé
A R. szervezete két részre oszlik: az intéző és nyek R.-e, melyek az állami és társadalmi életet
a végrehajtó rendőrségre. Az előbbi alkotja a szabályozzák, pl. közigazgatás R.-e, vasutak R.-e,
tulajdonképeni rendőrhatóságot, az utóbbi pedig parlamenti R., katonai R. és tudományos R.,
annak közegeit. Az országos rendőrség feje a a szó szorosabb, voltaképeni értelmében. A R.
belügyminiszter, helyettese az országos főkapi ideálja tudományos törekvésünknek. Az egyes
tány. Budapesten és a kerületek élén vannak tudományok ismereteinek rendszeresítése az illető
a főkapitányok. Az intéző rendőrség tagjai: tudományok feladata, a különböző tudományok
a főkapitányhelyettesek, főtanácsosok, tanácso egybefoglalása és rendszeresítése a filozófia tö
sok, kapitányok, fogalmazók és segédfogalma rekvése. Fölötte fontos a R. azokban a tudomá
zók. A végrehajtó rendőrségek élén áll Buda nyokban, melyekben nagy a megismerendő egyes
pesten a főkapitánynak alárendelt főparancs tárgyak száma, mint az úgynevezett leíró ter
nok, a kerületekben a ker. főfelügyelő, kiknek mészettudományokban. Itt beszélünk mesterséges
tiszti személyzetét a főfelügyelők, illetve felügye és természetes R.-ról, aszerint, hogy valamely
lők alkotják. Az őrszemélyzet az altisztekből és külső, gyakorlati eligazodást megkönnyítő ren
a legénységből áll. Ezenkívül különféle szak det eszközlünk, vagy a dolgok egymáshoz tar
közegek és segédhivatalok egészítik ki a személy tozása, sokasága szerint akarjuk (classis-okba)
zetet, utóbbiak azonban már semmiféle hatósági elrendezni a dolgokat.
jogot sem gyakorolhatnak. Az I. fokú rendőrható
R. alatt értjük a kémiában testeknek a kör
ságok nálunk a városi rendőrkapitányságok, nyezettől valamilyen módon elkülönített csoport
akik fölött II. fokban hét kerületi (budapest ját. Fizikai és kémiai vonatkozásban megkülön
vidéki, szegedi, debreczeni, miskolczi, székes böztetünk homogén és heterogén R.-ket. Ho
fehérvári, szombathelyi és pécsi) főkapitány mogén R.-ek pl. a gázkeverékek, az oldatok, az
áll. Budapesten az állami rendőrség feje a fő elegykristályok. A heterogén R.-ek különálló
kapitány, akinek különleges állása van, a fenn fázisokból állnak, melyeknek mindegyike homo
tartott ügyekben I. fokú, egyébként II. fokú gén R. Heterogén R.-rel vau dolgunk pl. mikor
rendőrhatóság, az I. fokot pedig az utóbbi ese a víz vízgőzzel érintkezik, vagy mikor a víz jég
tekben a közigazgatási kerületek kapitányságai gel érintkezik. (Az egyes homogén R.-bői álló fá
képezik. A legfőbb vezetést és igazgatást a bel zisok a vízgőz, a víz, a jég). R.-ek egyensúlyaira
ügyminiszter gyakorolja és pedig részben köz- vonatkozólag 1. Egyensúly 2.-, Fázis 5.
ii*
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.Rendszertan (systematica), 1. a logikának az
a része, mely az ismeretek rendszeresítésének
módjával foglalkozik (1. Rendszer).
2. R. a biológiának az az ága, mely rendet és
áttekinthetőséget teremt az élő szervezetek válto
zatos körében. Ezt úgy valósítja meg, hogy az élő
lényeket hasonlóságuk mértéke alapján egymás
mellé és egymás fölé rendelt csoportokba, úgy
nevezett R.-i kategóriákba osztja. Utóbbiak száma
első sorban az ismeretek mennyiségétől, másodszor
agyakorlati szükségtől függ. Mennélnagyobb mér
tékben halad előre valamely élőlény-csoport tanul
mányozása, annál több különbség ismeretes és
annál több R.-i kategória megkülönböztetése válik
szükségessé, de e körülmény következtében egy
úttal szenved az áttekinthetőség, ezért a biológusok
ma már egyre hangosabban figyelmeztetnek arra,
hogy gyakorlati okokból nem szabad a rendsze
rezést túlhajtani.
A R.-i kategóriák megkülönböztetésének kiin
dulási pontja és alapja a faj (1. o.). A rendszerezőknek csaknem egyhangú véleménye szerint csak
a fajnak van realitása, a többi R.-i kategóriák
megkülönböztetése az emberi szellem abstrakciója,
ezért önkényes és egyértelműen nem is állapit
ható meg.
A főbb R.-i kategóriák az állatvilágban a kö
vetkezők :
Állatvilág (Regnum animale).
Törzs (Phylum).
Altörzs (Subphylum).
Osztály (Classis).
Alosztály (Subclassis).
Csapat (Legio).
Alcsapat (Sublegio).
Rend (Ordo).
Alrend (Subordo).
Család (Pamilia).
Alcsalád (Subfamilia).
Nem (Genus).
Alnem (Subgenus).
Faj (Species).
Alfaj, rassz v. faj ta (Subspecies).
Fajváltozat (Varietas).
Egyes egyén (Individuum).
A növényvilágban általánosságban ugyanezeket
a R.-i kategóriákat különböztetik meg, azzal a
különbséggel, hogy egyes botanikusok a Phylum
és Classis közé a Divisio, a Subclassis és Ordo
közé a Cohors, a Subordo és Família közé a Tribus, a Subgenus és Species közé a Sectio R.-i
kategóriáját iktatják még közbe. (L. Növény
rendszertan,
Növényrendszer.)
Az élőlények rendszere elemző úton készül. A
természetben talált élőlény-egyéneket egymással
gondosan összehasonlítják és nagyobb- v. kisebb
fokú hasonlóságuk alapján alacsonyabb v. maga
sabbrendű csoportokba osztják. Linné óta kétféle
rendszert szokás megkülönböztetni: mesterséges
és természetes rendszert. A mesterséges rend
szer bizonyos önkényesen kiválasztott, szembe
tűnő jellemvonások alapján csoportosítja a szer
vezeteket, a természetes rendszer pedig a ter
mészetes rokonság, a vérségi kapcsolat alapján
épül fel és így a törzsfejlődési múltnak is a leg
találóbb kifejezője. A természetes rendszer teljes
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kiépítése a mostani R. eszményi célja; ezt ipar
kodnak a rendszerezek teljes erejükkel megvaló
sítani.
A R.-i kategóriák neve a tudományos R.-ban
mindig latin v. ellatinosított név. A faj és az alfaj
kivételével az összes R.-i kategóriák egynevüek
(uninominalisak), a faj kétnevű (binominalis), az
alfaj háromnevű (trinominalis). A mostani meg
állapodások szerint az állatcsaládoknál az — idae,
növénycsaládoknál az —aceae, állataicsaládoknál
az —inae, növényalcsaládoknál az —oideae vég
zet a kötelező. A faj kétnevű; a név egyike a nem
(genus), másika a faj (species) neve. Az alnem
nevét kerek zárójelben kell a nem és faj neve
közé tenni, pl. Vanessa (Pyrameis) cardui (a
Pyrameis az alnem neve). Az alfaj neve a fajnév
után következik közvetetlenül, zárójel nélkül; pl.
Rana esculenta marmorata (a marmorata az
alfaj neve). A R.-i kategóriák szabatos jelzésére
vonatkozó szabályokat a biológusok a nemzetközi
zoológiai és botanikai kongresszusokon állapítot
ták meg s tették közzé.
Rendve (Rendva), kisk. Bars vmegye verebélyi j.-ban, (1910) 825 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Rendvitéz, 1. Rendjelek.
Rendzavarás, 1. Rendfentartás.
René (Renatus), 1. I. R., a Jó, Lotharingia
hercege, Provence grófja, nápolyi és.jeruzsálemi
király, II. Lajos címzetes nápoiyi király máso
dik fia, az ifjabb Anjou-házból, szül. Angersban
1409 jan. 16., megh. Aixben 1480 júl. 10. Apósá
nak, II. Károly lotharingiai hercegnek halála
után 1431. el akarta foglalni annak országát, de
Vaudemont Antal gróf szövetségesétől, Jó Fülöp
burgundi hercegtől vereséget szenvedett és fog
ságba esett. Innen 1437. szabadult ki óriási vált
ságdíj árán. 1438-ban a nápolyi királyság elfog
lalására indult, de már 1442. meg kellett hát
rálnia aragoniai Alfonz előtt. Hazatérve, 1445.
átengedte Lotharingiát fiának, Jánosnak, ő meg
Provenceba vonult. Itt a troubadour-költészet
pártolásával tűnt ki s maga is jeles költő volt.
Halála után Provence a francia koronára szál
lott. V. ö. Lecoy de la Marche, Le roi R., sa vie,
son administration (Paris 1875, 2 köt.).
2. II. R., Lotharingia hercege (1473—1508),
Vaudemont Ferry (Frigyes) gróf és Jolánta her
cegnő, R. 1. leányának fia, megh. 1508-ban. I. R.
unokájának, Miklós-nak halála után 1473. ő lett
Lotharingia jogos örököse. De Merész Károly
burgundi herceg is vágyott Lotharingiára és
ostrom alá vette Nancyt. R. azonban svájci zsol
dosaival 1477 jan. 5. nagy győzelmet aratott
felette s maga Károly is elesett. Az uralkodás
ban idősebbik fia, Antal (megh. 1544.) követte,
ki a Habsburg-Lotharingiai háznak apai őse.
Ifjabbik fiától, Glaade-tó\ (megh. 1550.) szárma
zott a Gwise-család (1. o.).
Renée de Francé, 1. Renáta.
Renegát (új-latin), «hitehagyott», általában
mindaz, aki hitét elhagyja, különösebben pedig,
aki a keresztény vallást az iszlámmal cseréli föl.
Átvitt értelemben használják olyanokra is, akik
politikai v. egyéb elveiket csereberélik.
Rénes forint (rhénusi vagy rajnai forint), a
tallér kétharmad része = 60 krajcár.
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Renet-alma, 1. Almafa.
Renirewshire (ejtsd: renfrusir), county Skócia
D.-i részében, 634 km2 területtel, (1921) 298,887
lak. Székhelye B., (192U 14,136 lak.
Reng., latin állatnevek után Bengger Johann
Rudolf német zoológus (1794—1832) nevének
rövidítése.
Rengasz (DÖV.), 1. Glutafa.
Renget (Benghet), kisk. Hnnyad vm. algyógyi j -ban, (1910) 1024 román lak. (Tr. R.)
Reni, város Besszarábiában, a Pruth torkola
tánál, kb. 7000 lak., vámházzal, jelentékeny
gabonakereskedéssel, folyami kikötővel. Dareios
513. állítólag itt kelt át a Dunán. 1916 szeptem
ber elején a román hadüzenet után az orosz csa
patok itt keltek át a Dobrudzsába a bolgárok
ellen; 1919. a vörös sereget az entente-csapatok
itt megverték s a várost elfoglalták. Most Ro
mániához tartozik.
Reni, Guido, a bolognai iskolához tartozó olasz
festő, szül. a Bologna melletti Calvenzanóban
1575 nov. 4., megh. Bolognában 1642 aug. 18. A
flamand származású, de Bolognában működő Dionysius Calvaerstnál, majd Lodovico Carraceinál
tannlt, de hatott rá Caravaggio, Annibale Carracci
és Rafael példája, valamint az antik művészet is.
Főként Bolognában, továbbá Rómában, rövid
ideig Nápolyban és Ravennában működött. A
Carracciak bárok festészetének leghatásosabb
folytatója, a vallásos áhítatnak mély érzésű ki
fejezője volt. Utolsó éveiben a kártya rabjává
lett, sok pénzre volt szüksége, ami művészeté
ben gyors termelésre, felületességre és modoros
ságra vezetett. Legkiválóbb művei: Aurora,
mennyezetkép a római Rospigliosi-palotában, Szt.
Péter keresztre feszítése, a vatikáni képtárban;
A betlehemi kisdedek megöletése, Pietá, Sámson
és Anyjának arcképe a bolognai áll. képtárban;
Tövissel koronázott Krisztus-fej a drezdai kép
tárban, Mária mennybemenetele a genuai S. Ambrogio-templomban és a müncheni képtárban,
Szt. Sebestyén a genuai Palazzo Rossóban, Atalantó és Hippomenes versenyfutása a nápolyi
nemzeti múzeumban. Jeles rézmetsző is volt. V. ö.
M. v. Boehn, G. R. (Bielefeld u. Leipzig 1910).

Rennenkampf

adta. Ott működött 1657-ig. Tőle eddigelé 13 ma
gyar és 14 latin nyomtatványt ismerünk. Utóda
lett Rosnyai János.
Renk, Friedrich, német orvos, szül. München
ben 1850 okt. 20. Egyetemi tanár lett 1889. Hal
léban, majd 1894. Drezdában a közegészségügyi
központi intézet igazgatója. Különösen a higienára vonatkozó tanulmányokat irt ; szerkesz
tője az 1903 óta megjelenő: Arbeiten aus den kö•niglichen hygienischen Instituten zu Dresden c.
gyűjteményes műnek.
R e n k e (állat), a kék maréna (Goregonus wartmanni Bloch.) német népies neve.
Rénkorszak, régebben kivált francia s egyes
német szakemberek által használt megneve
zése a régibb kőkor (paleolit-kor) legfiatalabb
szakának, geológiailag tehát az utolsó nagy jég
kornak (Kr. e. kb. 25—15,000 évek idején);
francia nevén: Tarandien, amely megfelel a
Mortillet-féle időtáblázat Magdalénienjének (La
Madeleine lelőhelyről). A R. klímája szárazan
hideg, flórája és faunája arktikus s az utóbbiból
kiválik a rénszarvas, mint vezető állat, amelyről
a Vcor nevét vette. A R. embere, akinek koponya
típusát a Laugerie-Basseban és Chanceladeban
lelt koponyákban vélik felismerni, eszkimószerü
vadász- és halász-életet élt; csontból és agancs
ból „készült, gyakran feltűnően művészi díszítésű
(1. Őskori művészet) szerszámai: nyílhegyek,
árak, szigonyok, tűk, tűzkőből való késpengék és
fúrók legalább ilyen életmódra látszanak mu
tatni. Még inkább a vadász-kultúra benyomását
nyerjük, ha a csont- és agancstárgyakon ügyes
kézzel vésett, valamint a la madeleinei és thayngeni barlangok falaira festett figurális rajzokat
nézzük, amelyeken kizárólag állatokat: a rén
szarvason kívül halat, vadlovat, bölényt, bar
langi medvét s az e korban már kihalófélben
lévő mammutot ábrázolta a R. embere. A R.
klasszikus területe a Dordogne-vidék, de emlékeit
megtaláljuk Svájcban, Angliában, Belgiumban,
Németországban és Ausztriában is. V. ö. Piette,
Ed., L'Art pendant l'age du renne; la question de
la domestication du renne (Congrés intern. d'Anthrop., 1889); Girot et Massenet, Les stations
de l'age du Renne dans les vallées de la Vezére
Renier (ejtsd.- rönié), 1. Léon, francia epigrafus, et de la Correze (1900).
szül. Charlevilleben 1809 máj. 2., megh. Paris
ban 1885 jún. 11., mint a latin felirattan tanára
Rennell, James, angol geográfus, szül. Chuda Collége de Francéban. Főművei: Recueil des leighben (Devonshire) 1742 dec. 3., megh. Lon
inscriptions romaines de l'Algérie (Paris 1855— donban 1830 márc 30. A tengerészeti pályára
lépett, Kelet-Indiában mint mérnök szolgált és
1858) és Mélanges d'épigraphie (1854).
2. B., Petrus Joannes, flamand meseköltő, Bengália felmérését vezette. Főművei: Descripszül. Deerlykben 1795., megh. Cortrijkban 1859., tion of Hindostan (1783, 3 kiad. 1793); Illustraahol mint tanfelügyelő működött. Vlaemsche tion of the history of the expedition of Cyrus
Fabelen (Flamand mesék, Cortrijk 1840,10. kiad. (1816); A Treatise onthe comparative geography
1859) c. meséi a legjobbak a flamand irodalom of W. Asia (1831).
ban. Költeményeivel 33-szor nyert különböző
Rennenkampf,PáiW, orosz tábornok, szüLEsztdijakat és úgy ezek, mint a nyelvészeti munkái országban 1854 ápr. 17. német eredetű családból;
több kiadást értek.
állítólag meggyilkolták a bolsevikok TaganrogReniformis (lat.) a. m. veseképű, vese- ban 1918. A helsingforsi nemesi akadémián ta
nult s az orosz hadseregbe lépve, 1895. már ezre
formájú.
Renitens (lat.) a. m. makacs, ellenszegülő. des lett. 1899-b9n a transzbajkáli csapatok vezér
kari főnökévé nevezték ki s 1900. mint vezérőr
Renitentia, ellenszegülés.
Renius, György, első vezetője volt annak a nagy harcolt Mandzsúriában a boxer-lázadás ide
nyomdának, amelyet Lorántfy Zsuzsanna állított jén. Az 1904—5-iki japáni háborúban lovassági
fel Sárospatakon 1650 körül s a kollégiumnak tábornok volt, de önálló működésében Kuropat-
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Rénolct

kin fővezér féltékenysége akadályozta. 1904 júl.
Reno (lat. Wienus), a Po jobboldali mellék
nagyszabású előretörést kísérelt meg Kuroki folyója felső Olaszországban, Emília olasz comserege ellen Korea felé, de kudarcot vallott. Az partimentóban. Ered a toscanai Appenninókban
1905 máre. 1—10-ikl mukdeni csatában a legszél Pracchliánál s Perrara alatt a Po di Primaróba
sőbb orosz balszárnyat vezette, ü volt az egyet ömlik. A száraz időszak kivételével 30 km.-nyire
len orosz főbb vezér, kinek hírneve nem szenve fölfelé hajózható. Hossza 180 km., vizterülete
dett csorbát a japáni háborúban. A háború után a 5000 km*.
vilnai hadtest parancsnoka lett, 1913. pedig a cár
Reno, Nevada északamerikai állam Washoe
az egész vilnai katonai kerület (4 hadtest) élére countyjának székhelye, vasúti gócpont, (i9ioy
helyezte. Az 1914. kitört világháborúban a Nye- 10,867 lak., állami egyetem székhelye. Kohók,
mew-hadsereg főparancsnoka lett, de a mazuri terménykereskedelem.
tavaknál (Insterburg) augusztusban rettenetes
Renoir (ejtsd: rönoár), Auguste, francia festő,
vereséget szenvedett Hindenburgtól. (L. Világ szül. Limogesban 1841 febr. 25., megh. Cagnesháború.) 1914 nov., mint a Narev-sereg főpa ban 1919 dec. 3. Mint porcellánfestő kezdte pá-*
rancsnoka, megkésett a lodzi csatáról s ezáltal lyáját, majd Gleyrenek volt tanítványa, utóbb
lehetővé tette a német sereg áttörését és megme Courbet befolyása alá is került és csatlakozott
nekülését. Ezért letették a vezérségről, le is tar az impresszionisták köréhez, melyben előkelő
tóztatták, majd a Kaukázusba küldték, de már helyet foglalt el. Művészete, mely a francia mű
1915 szept. Szent-Pétervár kormányzójává nevez vészet hagyományainak folytatásaképen főleg a
ték ki. 1916. ismét egy hadsereg élére állították nőt választja tárgyul, vénségéig meg nem fo
az északi harctéren. 1917. a forradalmi kormány gyatkozott erővel a festői ábrázolás új eszkö
letartóztatta, később állítólag meggyilkolták.
zeit kereste. Müveinek igen hosszú sorából kiRenner, Kari, osztrák államférfiú, szül.Unter- emelendők : Lisa (1867, Hága, Polkwang-muzeum);
tannowitzban (Morvaorsz.) 1871 dec. 14. Az alsó- Fiú macskával (1868, Berlin, Arnhold gyűjt.);
ausztriai tartománygyűlésnek, valamint a Reichs- a Sisley-házaspár képe (1868, Köln, Wallrafrathnak is tagja volt szociáldemokrata program Richartz-muzeum); Nyáron (1869, Berlin, Namal. 1918 okt. 31. a köztársasággá kikiáltott tionalgallerie); Hölgy feketében (1874, Paris r
Német-Ausztria kancellárjául választották. Részt Musée du Luxembourg); Apáholyban (1874, Paris,
vett a st.-germaini béketárgyalásokban. 1920 Durand-Ruel gyűjt., hol műveinek hosszú sora
júl. 3. kancellári állásáról lemondott. Magyar található; 1. a képmellékletet); Bál aMoulindela
országgal szemben ellenséges magatartást tanú Galetteben (1876, Luxembourg-muz.); A Charsított. Több politikai röpiratot irt; főbbek: Die pentier-család (1878, New-York, Metropolitan Krise des Dualismus (1904); Mehrheits- oder Museum); A reggeli (1879, Frankfurt, Stádel-féle
Volksvertretung (1904); Grundlagen und Bnt- intézet); Csónakázók reggelije (1881); Gyerme
wicklungsziele der Öst.-ung. Monarchie (1906, kek délutánja Vorgemontban (1884, Berlin, NaRud. Springer álnévvel); Oesterreichs Brneue- tionalgallerie); Fürdő nő (1885), amelyhez hasonló
rung (1919).
egyes és csoportképeket különösen utolsó korsza
Rennes (ejtsd: renn), Ille-et-Vilaine francia dé- kában nagy számmal festett. Az említetteken
partementnak fővárosa, érseki székhely, a Vi- kívül képei leginkább Wagram herceg és Gaugnat
laine és az lile, illetve az Ille-Rance-csatorna tor párisi gyűjteményeiben és a müncheni Thurkolatánál, (i92i) 82,241 lak. Jelentékenyebb épüle neysen-féle gyűjteményben vannak. V. ö. Meiertei : a St. Pierre székesegyház, a Notre Dame Graefe, Auguste R. (München 1911).
egykori apátsági templom (XI—XVII. sz.), az új
Rénold, nádor, a Rozgonyi család őse, Rénoldcsúcsíves St. Aubin, az igazságügyi palota (1618— nak, a kalocsai érsek tiszttartójának fia, szül.
1655), a szép tornyú városháza (1739), az arzenál, 1239 táján. Korán az udvarba került, mint (V.)
az egyetem.Van líceuma, papnevelő intézete, nyil István királyfi apródja. István herceget Stájer
vános könyvtára (50,000 köt.). Hadtestparancsnok országba követte és résztvett csatáiban. Midőn
ság, felebbviteli törvényszók székhelye. Közelében elvette Ponit gróf leányát, István az ifjú párt a
van a La Préválais kastély. A R.-i hadbíróság zalamegyei Söjtör ós Csesztnó falukkal ajándé
előtt folyt le a Dreyfus-per (1. o.). R. az ókori Gon- kozta meg. R. követte István ifjabb királyt a
date, a redon törzsek volt fővárosa, a IX. sz.-ban Görögország és a bolgárok ellen indított öt had
a bretagneiak elfoglalták, ettől kezdve hosszú járatba s híve maradt a polgárháború idejében
ideig R. volt a Bretagne fővárosa. 1357-ben az an is. Az isaszegi csatában István szemeláttára ej
golok ostromolták, 1720. nagy tűzvész pusztította. tette foglyul IV. Béla hadainak vezérét, NémetV. ö. Órain, R. et ses environs (Reims 1904).
ujvári Henrik bánt, ekkor sok sebet kapott s bal
szemét is elvesztette. István őt jutalmul fiának,
Rennesi lelet, 1. Arauyleletek.
Rennes-les-Bains (ejtsd: ren-ié-ben), falu Aude Henrik hercegnek udvarmesterévé, majd a királyi
francia départementben, (1911) 325 lak., 10 vasas lovászok ós Szabolcs vármegye ispánjává nevezte
és konyhasóforrással (9—46°), látogatott fürdővel. ki és sok birtokkal ajándékozta meg. Később IV.
Rennie (ejtsd: rennij, John., angol mérnök, szül. László az étekfogók mesterévé, Szolgagyőr is
Preston-Kirkben (Skócia) 1761 jun. 7., megh. Lon pánjává, 1289. pedig az ország nádorává tette.
donban 1821 okt. 16. Ó építette a többi közt a sheer- Ezt a méltóságát még III. András király idejében
nessi kikötőfalat, a londoni Waterloo- és South- is viselte. 1296 szept. 15. egy oklevél már mint
wark-hidat, dokkokat. Fia George (1791—1874) halottról emlékezik róla. Két feleségétől (Ponit
tervezte a szebasztopoli dokkokat, melyeket a szö leányának halála után Nekcsey Demeter nővé
vetségesek a város bevétele után szétromboltak. rét vette el) Salamon, Dénes, László, Gyula és
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Péter nevű fia s két leánya maradt. V. ö. Pór
Antal, R, nádor és ivadéka (Turul 1889,114—
118. old.)
R e n o m m é e (franc.) a. m. jó hírnév, tisz
tesség.
Renunce (franc, ejtsd: rönonsz), a francia renoncer (lemondani) szóból; a kárt j a j átokban:
1. meg nem felelő szin kiadása, 2. általában sza
bályellenes játék, ami a játszma elvesztését vonja
maga után.
Renouard (ejtsd: rönnár), 1. Antoine Augustin,
francia bibliográfus, szül. Parisban 1765 szept.
21., megh. Saint-Valéry-sur-Sommeban 1853 dec.
15. Fő müvei: Annales de l'imprimerie des Alde
(Paris 1803—1812, 2 köt., pótkötettel, 3. kiad.
1834,3 köt.) és Annales de rimprimerie des
Estienne (u. o. 1837—1838, 2. kiad. 1843). V. ö.
Tardieu, Vie de R. (u. o. 1854).
2. R., Paul, francia festő és grafikus, szül. CourChevernyben 1845. Pilsnek volt tanítványa. Része
volt a párisi nagy operaház kifestésében és fest
ményeinek, valamint rézkarcainak tárgyait több
nyire az opera és ballet köréből merítette. 30 réz
karca L'Opéra, 201 rézkarca Mouvements, gestes,
expressions elmen összegyűjtve jelent meg. Illusz
trációkat rajzolt az Ulustration, Paris illustré,
The Graphic stb. képes lapok számára.
Renouf (ejtsd: renúf), Péter le Page, angol
egyiptológus, szül. Guernsey szigeten 1822 aug.
23., megh. Londonban 1897 okt. 15. Az Írországi
katolikus egyetem tanára volt, 1886. a British
Museum keleti régiségeinek őre és a Society of
Biblical Archaeology elnöke lett. Főbb müvei:
An elementary manuál of the Bgyptian language
(1875); Lectures on the origin and growth of religion of ancient Egyptians (1880; 2 kiad. 1897,
németül Leipzig 1881). Megemlítendő még az
egyiptomiak halottaskönyvének fordítása, mely
a Proc. of the Soc of Bibi. Arch.-ban jelent meg.
Vannak egyháztörténeti művei is.
Renouvier (ejtsd: rönnvjé), Charles, kiváló
francia filozófus, szül. 1815 jan. 1., megh. Pradesban 1903 szept. 1. Ő alapltja meg a francia
filozófiában a neokriticizmust, Kantból indulva,
de nevezetes módon fontos pontokban módosítván
Kant filozófiáját. Ő is csak a jelenségeket mondja
megismerhetőknek, de a magánvaló fogalmat
kiküszöbölendőnek mondja. Még fontosabb az az
eltérése, hogy R. szerint a jelenségek világá
ban is van szabadság. A kategóriák tábláját is
nevezetes pontokban módosítja. Gazdag irodalmi
működésének termékeiből csak ezeket említjük:
Essais de critique générale 4 részben (logika,
pszichológia, természetfilozófia és történetfilo
zófia, melynek címe: Introduction á la philosophie
analytique de l'histoire, 1864, 2. kiad. 1890); La
science de la morale (1869 2 köt., 2 kiad. 1904);
La philosophie analytique de l'histoire (1896—97,
4 köt.); Victor Hugó le poéte (1893); V. Hugó
philosophe (1900); 1872—89 szerk. a La critique
philosophique c. folyóiratot. V. ö.Mieville,Janssens, Séailles, Arnal, Puard müveit R. filozófiá
járól.
Renovatio (lat.) a. m. megújítás, felfrissítés;
renovál, megújít, felfrissít.
Rense, helység, 1. Rhense.
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Rensselaer Cjty (ejtsd: rénnsziiier—, azelőtt:
Greenbush), város New York északamerikai ál
lam R. countyjában Albanyval szemben, az áthi
dalt Hudson mellett, East Albany-nak is nevezik,
(i9io) 10,711 lak., anilin-festékgyártás, bányászati
gépipar.
Rénszarvas (állat), 1. TarándszarvasRénszarvas (Rangifer), ma már nem haszná
latos nevű kis csillagkép a sarkcsillag és a Cas
siopeia között. Lemonnier vezette be a lappiandi
fokmérés emlékére.
Rénszarvas-zuzmó (növ.), 1. Rénzuzmó.
Rentábilis (franc, rentable) a. m. jövedelmet
hozó, jövedelmező; rentabilitás a. m. jövedelme
zőség; rentabilitási számítások: a jövedelem elő
zetes vagy utólagos kiszámítása valamely ter
melési ágban vagy vállalkozásban.
R e n t e (franc.), 1. Járadék; rentier, tőke
pénzes.
Rentmeister (Radvay) Antal, jogtanár, szül.
Szentgyörgyön (Pozsony vm.) 1837 jan. 29.,
megh. Pozsonyban 1908 dec. 22. 1860—66-ig
nagyváradi, 1866-tól pozsonyi akadémiai tanár,
1905. nyugalomba vonult s ez alkalommal szent
györgyi előnévvel magyar nemességet kapott és
családi nevét Radvay-v& változtatta. A jogi folyó
iratokban megjelent számos cikkén kívül önál
lóan megjelent müvei; Gaius (Pest 1869); A ró
mai jog alapjai (Pozsony 1880); Lex fedeidia
(Budapest 1888.)
R e n t o i l a g e (franc, ejtsd: raStoaiázs), régi ron
gált festmények vásznának újjal való pótlása.
B e n u m e r a t i o (lat.) a...m. visszafizetés.
R e n u u c i u m (lat.), 1. Üzenet.
R e n n n t i n t i o (lat.) a. m. lemondás (1. o.). Ál
talában a német fejedelmi családok nőtagjai által
férjhezmenetelük alkalmával, ünnepélyes alak
ban kiállított nyilatkozat, amellyel a házi törvé
nyekben megállapított örökösödési rendet elisme
rik, vagyis lemondanak a közönséges magánjog
szerinti örökösödési igényeikről. Ilyen tartalmú
okmányokkal már a XIII. sz.-ból találkozunk,
legelsőnek ma egy 1214. kiállítottat tartanak. A
XVI. sz. végétől a házi törvények érvénye, mint
a fejedelmi családok különös állásának megfelelő
kötelező jogé, elismertetett. De azért a R. továbbra
is fenmaradt, kiállításukat a házi törvények kö
telezővé (renunciationes necessariae) tették. Az
osztrák házban a R. kiadása IV. Rudolf herceg
idejétől (megh. 1365.) van állandóan szokásban.
De hogy már a XVI. sz.-ban csakis ünnepélyes
aktusnak tekintik, amely az örökösödésre változást
nem idézhetelő, világosan kitünikl. Ferdinándnak
1543. kelt végrendeletéből. Az osztrák pragmatica
sanctio után első R. volt az I. Józsefnek idősebb
leánya, Mária Jozefa által 1719. kiadott, majd
ezt követte az ifjabb leány Mária Amália fő
hercegnő R.-ja 1722. E R.-kat a németalföldi
rendek számára 1724. kiadott pragmatica sanctio
magyarázza. Az 1893 nov. 20-i legfelsőbb rendel
kezés szerint a R. a magyar kormánnyal hiva
talból közlendő.
R e n v e r s (franc, ejtsd: ranver), az oldaljárások
nak nevezett lovardái gyakorlatok egy neme
a ló idomításánál. Ellenkezője a travers-nek. A
ló hátulsó lábai a járáson maradnak s az első
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lábai egy kis lépéssel beljebb esó vonalon jár
nak, ugy hogy különösen a szögleteknél, de kü
lönben is, a ló hátulja nagyobb utat tesz, mint az
eleje.
R e n v e r s é (franc, ejtsd: ranverzé) a. ni. visszás
kép, az olyan metszet, amelynek lemezére az
eredeti mintát közvetlenül másolták s levonata
utóbbinak tükörkópét adja.
B e n v o i (franc., ejtsd: ranvoa) a. m. visszaküldés;
könyvekben, iratokban más helyre való utalás.
Róny, kisk. Bihar vm. vaskohi j.-ban, (1910)
567 román lak. (Tr. R.)
Rényi, 1. Aladár, zeneszerző,szül Kolozsvárott,
1888 szept. 9. Középiskoláit Kolozsvárott, a
jogot a budapesti egyetemen végezte, zenei tanul
mányait az orsz. zeneakadémián, ahol zenemüvészi és zenetanári okleveletszerzett, önállóan
megjelent müvei: Vonósnégyes ; Zongoraötös;
Dalok (1908-1920); A kis gróf (operett, 1911.
a Király-szinházban került színre, Bécsben Susi
cimen a Carl-theaterben, késóbb külföldön is);
Tiszavirág (operett, 1915. a Király-szinházban);
Vcmdergold kisasszony (operett, 1917. a Városi
színházban).
2. B. György, honvédezredes, szül. Szklenón
1828., megh. Budapesten 1891. Bátyjával, Rezső
vel, 1848—1849. mint honvéd százados küz
dött, 1850. a magyar emigránsokkal Parisba,
majd 1859. Olaszországba ment, hol a magyar
légió tisztje lett. Mint Cavour küldötte Cuza
oláh fejedelem kormányánál járt, hogy egy újabb
magyar felkelés számára szükséges fegyverek
átszállíthatását kieszközölje. 1866-ban az osztrá
kok ellen induló poroszországi magyar légió őr
nagya lett. Az alkotmány visszaállításakor a
m. kir. honvédségbe lépett és 1886. mint ezredes
vonult nyugalomba.
3. B. József, jogi író, B. 4. fia, szül. Esz
tergomban 1871. Mint egyetemi hallgató Buda
pesten 1891. ama válaszirat érdekében megin
dult mozgalmat kezdeményezte, amelyben a ma
gyar ifjúság a bukaresti diákok magyarellenes
memorandumára felelt. Bz időben az Egyetemi
Lapok szerkesztője is volt. Tanulmányai végez
tével 1895. a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumba lépett. 1905-ben a műegyetemen az al
kotmány- és közigazgatási jog tanára lett. Ön
állóan megjelent müvei: A helyi önkormányzat
(1896); Dolgozatok az angol és francia köz
igazgatási jog köréből (1899); A gyülekezeti
jog (1900); A külügyi közigazgatás (Í912); Az
ex-lex jogi kérdései (1914); A törvényhatósági
intézmény történeti fejlődése (1914). E Lexikon
nak is munkatársa.
•í. B. Bezső, író, B. 2. testvére, szül. Szklenón
1827 dec. 4., megh. Pozsonyban 1899 febr. 23.
Előbb teológus volt, majd jogi tanulmányo
kat végzett. Az 1848—49-iki szabadságharcban
Aschermann tábornoknak, a komáromi parancs
noknak segédtisztje lett. A szabadságharc után
az ügyvédi pályára lépett s 1865—67-ig Eszter
gom város főbírája és törvényszéki elnöke volt.
Az irodalom terén is működött s a pozsonyi
Toldy-kör elnökévé választotta. A lapokban meg
jelent számos cikkén kívül irodalomtörténeti
müvei közül említendők: Petrarca és Kisfaludy
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Sándor (Budapest 1880); Bália költészete a kö
zépkorban (u. o. 1887). Megírta továbbá a 64-ik
honvédzászlóalj történetét (Hazánk, 1884).
Rónzuzmó (növ.) a. m. Iramzuzmó, a Cladonia
génusz, melynek számos faja közül különösen a
Cl. rangiferina (bokros rónzuzmó) a sarkvidékig
és nálunk a hegyek magaslatain elterjedt, közön
séges zuzmó. L. Cladonia.
Reobatométer (rheobatometer, gör.), folyam
mélységmérő, Stahlbergertől való készülék, mely
arra való, hogy a tenger alatti áramok irányát
és erejét meghatározzák.
Keoccupatio (lat.) a. m. újramegszállás.
Reográf (rheograph, gör.) a. m. áramrajzoló,
más néven oszcillográf (1. 0.).
Reokord (rheochord, gör.), készülék, mellyel
bizonyos határokon belül elektromos áramkör
ben az ellenállást folytonosan (ugrás nélkül) le
het változtatni. Milliméter-skálával ellátott víz
szintes deszkán két platina-, vagy újezüstdrót
van kifeszítve, melyeken fémes súly csúsztat
ható. Az áram az egyik drót végén levő csavarszorítón át halad a dróton a csúszó kontaktus
hoz, onnan a másik dróton át vissza az áram
forráshoz. A csúszó kontaktussal tetszőleges hoszszaságú dróthosszak iktathatok be s igy az ellen
állás változtatható. L. még Beosztát.
Reométer (rheometer, gör.), elavult neve az
elektromos áramerősség mérésére szolgáló készü
lékeknek. Pl. galvanométer (1. 0.).
Reomótor (rheomotor, gör.), elavult neve az
elektromos áram előidézésére szolgáló készülé
keknek, ú. m. galván-batteria, hőelektromos osz
lop, magneto- v. dinamogóp stb.
Reorganizáció (franc.) a. m. újjászervezés.
Reoszkóp (rheoscop, gör.) a. m. galvanoszkóp,
1. Elektrotechnikai mérőkészülékek.
Reosztát (rheostat, gör.), készülék, hogy vala
mely elektromos áramkörbe ellenállások be- v. ki
iktattassanak pl. egy dinamogép mágnesező áram
körébe. A R.-okhoz tartozik a Poggendorff-féle
reokord. Ez két egyenletes vastagságú, egymás
mellé párhuzamosan deszkára feszitett drót, mely
a deszkán ide-oda tolható, kénesővel telt vasedény
szűk nyilasain áthalad és így a kéneső által
mindig vezető összeköttetésben marad. Ha a dró
tokat áramkörbe iktatjuk, akkor az áramkörbe
helyezett ellenállás az edény eltolása által vál
toztatható. Ha a drótok ellenállása ismeretes és
a beiktatott részek hossza — a csúsztatható edény
alatt a deszkán alkalmazott milliméterskála se
gítségével — megmérhető, akkor a beiktatott
ellenállás is mindenkor megmérhető. Mas fajtája
ezen eszközöknek a hengeres B.-ok. Ezekben az
ellenállásként szolgáló drót márvány- vagy más
szigetelőhengerre sürü, de nem érintkező csavar
menetekben van felcsavarva. A henger tengely
körül forgatható, forgatása által pedig egy a drót
hoz rúgó által odaszoruló kis fémcsiga tovább to
lódik, mi által a drótnak kisebb-nagyobb darabja
az áramkörbe iktatható. Tetszés szerint mérhető
ellenállások beiktatására alkalmas a dugós B.
vagy ellenállási szekrény. L. Elektrotechnikai
mérőkészülékek.
Reosztatikus gép. Planté szerint elektródák
ból álló akkumulátortelepnek egyesítése konden-
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zátorteleppel, hogy az előbbiben a feszültséget
emeljük oly hatások előidézésére, mint pl. a sta
tikai elektromosság előidézésére való elektromozógépekkel.
Reotaxis (rheotaxis, gór.), az organizmusok
nak a folyadékok áramlása által befolyásolt
mozgása, pl. az Aethalium plasmodiuma az áram
lás ellenében mozog.
Reotóm (rheotom, gór.), árammegszakító. Kü
lönösen az indukciós áram előidézésére szükséges
készülék, hogy az indukáló áramot gyors egy
másutánban önműködőlég megszakítsuk és ismét
zárjuk. L. Mágneses kalapács.
Reotropizmns (rheotropismus, növ.), a nö
vényrészeknek az áramló víz iránya által befo
lyásolt mozgási iránya. A tengeri gyökere az
áramlás ellenében nő (pozitív R.). L. még Tropizmus.
Rep., recepteken, I. Beit
Répa és répafélék, megvastagodott, húsos gyö
kerű növények, melyeket gyökerükért (R.) ter
mesztenek s ezt az egyes fajok szerint emberi
főzeléknek, állati takarmánynak, cukor és szesz
előállítására használják. Sok növény tartozik
ide, de ezekből a céklafélék (Béta cicla) közül
csak a cukorrépát (1. o.) és a takarmány- v. bur
gundi R.-t termesztik nagyban. A takarmány
répának sok a változata, amelyek alakban, nagy
ságban, a hús színében és belső tartalomban kü
lönböznek egymástól; a földből kinőnek. Ismert
jó fajták az oberndorfl, eckendorfl, mammut, olaj
bogyó elnevezésüek, melyeknek van fehér, sárga
és veres húsú változatuk. A répának az állat
tartásban nagy fontossága van, mert sok és be
cses takarmányt szolgáltat. Termelése feltételei
és teendői a cukorrépáéval megegyeznek. A vörös
vagy céklarépát főzelék céljára kertekben mü
velik. A karórépát, más néven még: töves-,
fanos-, svéd-, tótrépát az északibb és nedves
ségben nem szűkölködő vidékeken termesztik;
állati takarmányul és emberi eledelül is szol
gál (besavanyított R.). A kerek- vagy fehér-,
•ugar-, tarló-R. is nedvességben nem szűköl
ködő vidékeken van művelés alatt. Hosszú
ősszel gabona után — innét tarló-R. neve — és
elég esővel járó vidéken (nálunk Vas és Sopron
vármegyékben) sikerrel termesztik. Van kerek,
tányérformájú, orsós és hosszú gyökerű fajtája.
A murok- (1. o.) v. sárga-R. (Daucus carota) főze
lék és takarmány célra, a pasztinák, pásztornak,
peszternák (Pastinaca sativa) nálunk csak kerti
zöldségül kis mértékben termesztetik, de Belgium
ban, Angol- és Franciaországban takarmányul is.
A petrezselyem (1. o.) kerti zöldség. Vannak még
R.-gyökerű virágok is, ilyen pl. a Cyelamen, a
Campanula stb.
Betegségei: 1. Gyökér fekély- A fiatal növény
gyökerének felső vagy szárának alsó része meg
feketedik és eérnaszerűleg elvékonyúl, a növény
kidül és elpusztul. Okozói: a Phoma Betae
Frank, a Pythium de Baryanum Hesse, az Aphanomyces laevis de By nevű penészgombák, tov.
a hasadógombák Bacillus n emébe tartozó néhány
baktériumfaj, melyek közül hazánkban a Bacil
lus mycoides Flügge és a Bacillus Betae Mig.
bizonyult gyökérfekély-okozónak. Terjesztője a
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megfertőzött vetőmag v. talaj. Egyetlen célra
vezető védekezés ellene, hogy jó erőben levő
talajba vessük a répát, a vetésre jó csirázókópességü és száraz magot használjunk; a vetéssel
egyidejűleg szuperfoszfát-sortrágyázást adjunk.
Az elvetett tábla igen erősen lehengerelendő,
amint a sorok mutatkozni kezdenek, azonnal meg
kell sarabolni a R. sorközeit. Két hót múlva újból
kapálni kell a répát s ez alkalommal kat. holdan
ként száraz homokkal kevert 30 kg. csilisalétromot adunk fejtrágyának; ha a kapálás után a
gyökérfekély jelentkeznék, nehéz hengerekkel
újból meg kell hengerelni a répát. 2. Szívrothadós és szárazrothadás. Okozója a Phoma Betae
Frank nevű penészgomba. Aszerint, amint e
gomba a R. levélzetét avagy gyökerét támadja
meg, nevezzük a betegséget szívrothadásnak v.
szárazrothadásnak. A megbetegedett levelek el
halnak s a R. levél nélkül marad. A szárazrothadás külsőleg abban nyilvánul, hogy a R. kívülről
befelé barnulni kezd. A szárazrothadás a R. húsá
nak külső rétegét támadja meg, a középső részét
érintetlenül hagyja. Védekezés: egészséges R.mag vetése, helyes vetésforgó s a R. visszama
radt hulladékainak eltávolítása. 3. Gyökérfarkrothadás v. bakteriózis. A R. főgyökérónek leg
alsó része barnulni kezd s fonnyadásnak indul,
a R. később összeráncosodik, szívós lesz s ha
ketté akarjuk törni, hajlik, de nem törik. Ha a
megbarnult részen a répát keresztülszeljük, az
edénynyalábokból piszkos, lilásbarna tapadó nedv
szivárog ki, amely a levegőn csakhamar meg
feketedik. A betegséget a Bacillus Bus?ei Mig.
hasadógomba okozza, amely a vetőmaggal ke
rül a talajba. Védekezés: a vetőmag csávázása
2°/o-08 rézgálicoldatban 20 órán át v. 0'2o/o-os
formaldehid-oldatban 2 órán át. A R.-föld meszezése. 4. Vörösrothadás. Nedves talajon a R. gyö
kerét alulról fölfelé terjedőleg a Bhizoctonia violacea Tul. penészgomba vörös v. lilavörös szálai
vonják be sűrű hálóval. Védekezés: a nedves talaj
alagcsövezése, a talaj erős meszezése. 5. Sömör.
Meszes talajokban a már kifejlett R. helyenkint
érdes, ripacsos felületet kap. B betegség oka még
nincs felderítve. 6. Rozsda. A R. levelének szí
nén világos, vastag, a levél fonákán narancssárga
port tartalmazó foltok a rozsdától erednek, me
lyet az Uromyces Betae Tul. gomba okoz. Mag
répánál a rozsdás levelek leszedésével védekez
nek a baj ellen. 7. Állisztharmat. A még fiatal
R.-levelek színén világos, hullámos felületű fol
tok, a levél fonákján a foltoknak megfelelő he
lyen fehér, később piszkos-szürkévé váló penész
bevonatok a Peronospora Schachtii Foki penész
gombától származnak. 8. Ragya. Nyáron a R.
levelein kerek, 1—2 mm. átmérőjű foltok jelent
keznek, melyeknek belseje világosszínű hártya
szerű, szegélye pedig sárgásbarna gyűrű. Okozója
a Cercospora beticola Sacc. gomba. Terjesztője
a vetőmag és a fertőzött talaj. Védekezés: a vető
mag csávázása. 9. Levélbarnulás. A kifejlett
R.-levelek elbarnulásával jelentkezik a levelek
elhalása. Rendesen a szivleveleken kezdődik,
a Glasterosporium putrefaciens Sacc. gomba
okozza. Védekezés: a beteg levelek leszedése.
10. Sárgaság. A leveleken eleinte szabálytalan
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alakú sárga foltok képződnek, amelyek később
összefolynak s az egész levél halványsárga színt
olt. Okozója a Bacittus tabificans Delacr. hasadógomba, amely a beteg sejtek belsejében él. Vé
dekezés : a beteg növények kiszedése és megsem
misítése.
Répabarkó (állat), gyűjtőneve a cukor- és takar
mányrépát egyaránt károsító ú. n. orrmányos
bogaraknak. Ilyenek: a fekete B. (Psalidium
•maxillosum Eb.), a hegyesfarú B. (Tanymecus
palliatus Pb.), a lisztes B. (Cleonus punctiventris Genn.), a nyíljegyes B. (Cl. nigrosuturatus
Goez. v. obliquús Fb.), a sávoshátú B. (Cl. fasciatus Mull.), a hamvas B. (Cl. cinereus Schr.),
a barázdásfejü B. (Cl. sulárosiris L.), a tarka
B. (Cl. tigrinus Panz.), a négypontos B. (Cl.
pedestris v. ophthalmicus Rossi), & pápaszemes
B. (Liparus coronatus Goez.) stb. L. még Cleonus.
Répabogár (állat), a cukor- és takarmányrépa
leghirhedtebb tavaszi pusztítója. Több faj isme
retes. Legkártékonyabb: a lisztes B. v. lisztes
répabarkó (Cleonus punctiventris Germ.), mely
a testét borító pikkelyek és szőrök miatt lisztes
nek látszik. Megnyúlt feje (orrmánya) van, szárny
fedőin egy-egy rézsútos fekete sávot és e mögött
egy-egy feketén szegett kerek fehér foltot visel.
Egyéb fajok: a barázdásfejű B. v. répabarkó
(Cleonuspiger Scop.), a liamvas B. (Cl. cinereus
Schr.), a nyíljegyes B. (Cl. nigrosuturatus Goez.),
a négypontos É. (Cl.pedestris Poda) stb. Ezekhez
sorakozik a nagy vincellérbogár (Otiorrhynchus
ligustici L.) is, amely a barkókkal együtt rágja
le a kikelt répát. A vetést — gyakran több izben
is — meg kell ismételni. Védekezés: 1. körillárkolása a lucernatáblának, honnan a vincellérbogár, a régi egy- és kétéves répatáblának, hon
nan a barkók indulnak el útjukra; továbbá az új
répatáblának is, hogy így a bogarak az árkokban
megrekedjenek és összegyűjthetők legyenek, 2.
a bogarak szedése az árkokban, árkok mentén és
táblákon; 3. permetezés klórbárium 3—i, eset
leg 5%-os oldatával.
Répacukor, 1. Cukor.
Répacukoradó, 1. Cukoradó.
Répaienyő (növ.), 1. Fenyő.
Répagolyva (hernia Brassicarum, növ.), a ká
poszta, kél és repce, valamint rokonai gyökeré
nek beteges daganata; 1. Káposztabetegségek.
Répahal (áiiat), a német bucó (Aspro asper L.)
népies neve.
Répakapálógépek, 1. Ekeszerű gépek.
Répakáposzta (növ.), 1. Karórépa.
Répakiemelő eke, a répagyökeret körülvevő
föld meglazitására szolgál, hogy a répát az utána
jövő munkás a talajból könnyenben kiemelhesse.
Alakja az ekéhez hasonlít. A lazításra rendsze
rint két, hátul egymáshoz hajló késalakú túró
szerszám szolgál, melyek a répagyökerek egyegy sorának két oldalán haladnak. A f ogatos R.-k
között igen elterjedt a Deyl-féle. Nagyobb telje
sítőképességű, egyidejűleg több sort lazító R.-t
gőzekelokomotivokkal és sodronykötéllel von
tatnak.
Répamelász, 1. Cukor (gyártása).
Répamosógép, 1. Gyökérmosógép.
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Répapillangó (Pieris rapae L., állat), alakban,
színben és rajzban majdnem teljesen egyezik a
káposztapillangóval (P. brassicae L.), csak kisebb^
miért is kis káposztapillangónak is nevezik.
Bársonyszerűen szőrözött zöld hernyójának hátán
és oldalán egy-egy keskeny sárgás vonal fut végig,
A káposztafélék és más keresztesvirágúak kár
tevője, de ritkán jelentkezik nagyobb számban.
Reparáció (reparatio) v. reparatura (lat.)
a. m. javítás, igazítás; reparál: kijavít.
B. vagy Jóvátétel (franc, és ang. reparation,
ném. Wiedergutmachung) gyűjtőfogalom alatt
értjük mindazokat a pénzbeli és egyéb szol
gáltatásokat, amelyeket a világháborút befejező
békeszerződések értelmében a központi hatal
mak államai a szövetséges és társult hatal
maknak azon az alapon tartoznak teljesíteni,
hogy, mint e veszteségek és károk okozói, fele
lősséget vállaltak a békeszerződésekben mind
azokért a veszteségekért és károkért, amelyeket
a szövetséges és társult hatalmak, valamint
polgáraik a háború következményekópen el
szenvedtek. A jóvátétel kérdésével valamennyi
békeszerződés VIII. része, az 1921: XXXIII. tör
vénycikkel becikkelyezett trianoni békeszerződés
161—179. cikkei ós az ehhez a részhez tartozó
hat függelék foglalkoznak. A jóvátétel elvileg
két részből áll: 1. a háború következtében a békét
diktáló hatalmakat ért veszteségek és károk meg
térítéséből, 2. természetbeni visszaszolgáltatásá
ból azoknak a tárgyaknak, amelyeket a háború
folyamán az ellenségtől elvettek és Magyarország
területén természetben megvannak. A kártérítés
összege a békeszerződésben nincs meghatározva,
hanem az I. függelékben csupán azok a károk van
nak általánosságban megjelölve, amelyekért Ma
gyarország — a többi vesztes államokkal egye
temlegesen — felelősséget vállalt. A békeszerző
dések közül egyedül a Bulgáriával kötött nenillyi
békeszerződés tartalmaz a jóvátétel mennyiségére
összegszerű meghatározást (21/, milliárd arany
frank), egyébként a szövetséges és társult hatal
mak egymás között a békeszerződéseken kívül
csupán a jóvátételnek egy általános összegét ál
lapították meg 132 milliárd arany márkában. En
nek az összegnek, amelyben a Bulgária által fize
tendő jóvátételi összeg is bennfoglal tátik, a jelen
tékeny részét Németországtól igyekeznek behaj
tani és a fennmaradó összeg terhelné Ausztriát,
Magyarországot és Törökországot.
A békeszerződés ismételten hangsúlyozza, hogy
a Magyarországgal szemben követelendő jóvá
tételi összeg meghatározásánál figyelemmel kell
lenni Magyarország teljesítőképességére és ezért
a békeszerződés megváltoztatása nélkül is mód
van arra, hogy a teljesítőképesség hiányát, ami
a területi megcsonkítás következtében kézen
fekvő, a szövetséges és társult hatalmak elismer
jék ós Magyarországot a jóvátételi kötelezettség
teljesítése alól mentesítsék.
A jóvátétel teljesítésének módja a készpénz
fizetésen, cimletszolgáltatáson, állatok, gépek,
építőanyag, egyéb nyersanyag és hajók szolgál
tatásán felül Magyarország részéről támasztható
és jogosoknak elismert bizonyos követeléseknek a
jóvátételi számlán (titre des réparations) Magyar-
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ország javára Írása. A legjelentékenyebb ilyen
jóváírás előreláthatólag a 191. cikk alapján fog
történni, amelynek értelmében az elszakított terü
leteken lévő és a békeszerződés értelmében az
utódállamok részéről megszerzett állami javak
nak — ideértve Magyarországnak a volt OsztrákMagyar-Monarchia közös javaiban részesedését,
valamennyi koronabirtokot és az uralkodó család
magánjavait, — értékét Magyarország jóvátételi
számlája javára kell írni.
A jóvátétel kérdésének abban a részében, hogy
Magyarország az ellenséges államok hajóállomá
nyában a háború folyamán bekövetkezett veszte
ségek fedezésére mily módon köteles megmaradt
hajóállományának egy részét kiadni, döntőbíró
volt hivatva eljárni, aki határozatát már meg
hozta és az végre is hajtatott.
A jóvátétel ügyét egyébként a jóvátételi bizott
ság (fr. Commission des Eéparations, ang. Reparation Commission) intézi. A bizottság székhelye
Paris, tagjai közül egyet-egyet az Északamerikai
Egyesült Államok, Nagy britannia, Franciaország,
Olaszország, Japán, Belgium nevez ki, Görög
ország, Lengyelország, Románia, a Szerb-HorvátSzlovén állam és a Cseh-Szlovák köztársaság
pedig egy közös kiküldött útján vesznek részt a
bizottság működésében. Az Északamerikai Egye
sült Államokkal kötött békeszerződés (1921:
XLVIlI. t.-c), II. cikkének 4. pontja értelmében
az Egyesült Államok nem kötelesek a bizottság
ban résztvenni.
A bizottságnak, amely a Németországgal, Ausz
triával, Bulgáriával és Törökországgal szemben
működő bizottsággal azonos, Magyarország gaz
dasági viszonyainak tanulmányozására és a jóvá
tétel fizetési tervezetének elkészítésére hivatott,
munkálata során meg kell hallgatnia a magyar
kormányt. A bizottságnak Budapesten a magyar
viszonyok kikutatására és a magyar kormány
szerveivel való érintkezés közvetítésére irodája
működik (Commission des Réparations, Bureaux
de Bndapest).
Reparativ hajtás (n8v.), a gyökéren keletkezik
abban az esetben, ha a többi szár, ill. hajtás tel
jesen elpusztult.
Reparciálás (franc), részekre való felosztás.
Réparepce (n«v.). 1. Kerekrépa.
Reparticiós adók azok, amelyeknél a besze
dendő pénzösszeg előre meg van állapítva. Ez az
összeg azután az egyes kerületek, városok és vé
gül az adóalanyok között szabályszerűen f elosztatik. A felosztás vagy teljesen azonos, v. külön
böző (progresszív) adókulcs szerint történhetik.
A repartició rendesen csak az egyenes adóknál
fordul elő. Hazánkban a R. közé tartozik a föld
adó, Poroszországban a földadó, Franciaország
ban a földadó és az ajtó- és ablakadó.
Répás (Ripas), kisk. Hunyad vm. szászvárosi
j.-ban, (i9io) 134 román lak. (Tr. R.)
Répás (Zdala), adók. Belovár-Körös vm. kapronczai j.-ban, (1910) 1622 horvátlak. (Tr. SzHSz.)
Répásfalu (Repisko), kisk. Szepes vm. szepesófalui j.-ban, (1910) 525 szlovák lak. (Tr. L.)
Répáshuta, Gyertyánvölgy teleppel egyesített
kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, (1920) 467 ma
gyar lak.

—

Repce

Répássy János, egyházi Író, kat. áldozópap,
szül. Hernádnémetiben (Zemplén) 1844 febr. 2.
Pappá szenteltetvén, előbb lelkész, majd egri fő
egyházmegyei hitszónok és tanítóképző-intézeti
tanár volt, 1886. plébános lett Alsóábrányon (Borsod),innen nyugalomba vonult Budapestre. A Szent
István Akadémia tagja. Önálló eredeti müvei .Egyházi beszédek (1877); Csevegő habok (I. köt.
1879., II. köt. 1881); Egyházi beszédek (1881);
A bűnbánat szentsége (jutalmazott pályamunka,
1883); Az iskola porából (1885); Szent beszédek
(3 köt. 1886-87); Költemények (1885); Szellemi
körutazás (Eger 1885); Újabb költemények (u. o.
1896); Hárfahangok (két egyházi énekfüzet,
Alsóábrány 1907); Téli szivárvány (u. 0. 1907).
Répásy Mihály, 1848—49-iki honvédtábornok,
szül. Nagy-Váradon 1798., megh. Szegeden 1849
júl. 30. Mint dragonyos-kapitány jutott a m. kir.
testörségbe és lovassági tanító lett. 1846-ban át
helyezték a 6. sz. (Württemberg) huszárezredbe s
annak élén harcolt 1848 szept. 29. a pákozdi,
majd a schwechati (okt. 30.) csatában. 1849 ja
nuárban Perczel hadtestébe helyezték át s annak
lemondása után ö vette át ezen (2.) hadtest pa
rancsnokságát. A kápolnai csata alatt Füzes
abonyt és Tiszafüredet szállotta meg. Ezután a
hadügyminisztériumba rendelték mint pótlovazási felügyelőt. 1849 áprilisban tábornokká ne
vezték ki s máj. 8-tól e hó végéig helyettes had
ügyminiszter volt. A kormányt Pestre, később
Szegedre is követte, hol kolerában halt el.
Répaszelet (cukorrépaszelet), a háziállatok
takarmányozására használt cukorgyári hulladék,
mely friss, vízdús és szárított állapotban kerül a
forgalomba. A friss R. kb. 85°/o vizet és 10-6°/0
keményltőértéket tartalmaz; főképen hízó álla
tokkal és tehenekkel etetik. A szárított R.
keményítőértéke 51'9, növendék- és erőkifejtőállatokkal is lehet etetni.
Répaszesz, cukorrépából készített szesz.
Répaszóda, a cukorrépagyártásnál keletkezett
melászból hamuzsír mellett nyert szóda.
Répát, borvíztelep, 1. Kászonimpér.
Repatriálás (lat.) a. m. visszahonosltás, 1. Ál
lampolgárság.
Répavágógép, 1. Gyökérvágógép.
Répavarasodás (UÖV.), baktérium okozta be
tegsége a takarmány- és cukorrépának, miköz
ben a répa felületén a parabőrnek elhalt rétegei
helyén érdes, hoporjas felület keletkezik, ame
lyek az egészséges, belső részektől pára által el
határolódnak.
Répavetőgóp, 1. Vetögépek.
Répazúzógép, 1. Gyökérzúzógép.
Repce (Brassica Napus L.), keresztes virágú
növény. Szára 75—125 cm.-re megnő, színe le
veleivel együtt dereszöld. Alsó levele félbeszár
nyalt, a felső hosszúkás, szárölelő. Virágfürtje
megnyúlik, becője szétálló, magja gömbölyű,
barna-fekete színű. Két fajtáját termesztik, az
egyiket olajáért, s ez a B. var. oleifera DC, a
káposztáéhoz hasonló levelei után káposztarepcé
nek is nevezik, a másikat répaforma gyökeréért
is, s ez a répa-R. Mindkettőnek van őszi és ta
vaszi vetésre való alfajtája. Gazdasági müve
lésre csak az őszi káposzta-R. jutalmazó.
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A R. jó erőben levő talajt kíván ; megtűri és
meghálálja az erős trágyázást. Műtrágyából a
szuperfoszfát és a nitrogéntrágyák, csilisalétrom
neki valók. Talaját porhanyóra kell előkészíteni
s ehhez, miután legbiztosabban ugarba vethető,
három szántás s ezek között boronálás kell.
Minthogy korán, azaz augusztus hó végével már
el kell vetni, a vetésforgóban trágyás ugar után
jön, utána az őszi búza jól sikerül. Vetésre csak
a 45—50 cm. széles sorvetés ajánlatos, melynek
közeit ősszel még fogatosan megkapálják és fel
töltögetik. 1 kat. holdra 8—10 liter vetőmag kell.
Érik május végén vagy június elején; a mag
érése egyenlőtlen, ezért ha az alsó becők meg
értek, az aratást meg kell kezdeni. Utóérés petrencékben vagy vontatókban következik be. A
learatott R.-t nem szabad sokat bolygatni, mert
magjának a java kipereg, ezért a vontatókat
(azaz kisebb boglyákba gyűjtött rakásokat vagy
rudasokat) alacsony szekerekre, vontató talyigákra rakják s ezeken szállítják be, a szekerek
fenekére ponyvát kell tenni a hulló mag felfo
gására. Cséplése könnyű. Termése kataszteri
holdankint 6—9 q-ra, néha többre is mehet.
Magjának olajtartalma 40—50°/o, sonkolya igen
értékes takarmány. Szalmája alomnak való. A
R.-ben kárt tehet a hótalan téli hideg és a vas
tag hótakaró, úgyszintén a sok őszi nedvesség,
vízállásos helyek. Megkárosíthatják a földi bol
hák, a honvédbogár, a fényes R.-bogár, levél
tetvek stb.
Betegségei közül fontosabbak : 1. A fekete kór
ság v. R.-korom, okozója a Polydesmus exitiosus
Kühn nevű gomba. A levelet, szárat, de külö
nösen a becőket lepi el fekete sávokkal, miktől
ezek elszáradnak. Korai s ritkább vetést ajánla
nak ellene. 2. Fehér rozsda, okozója a Gysroptis
candidus de By. gomba, az egész növényt, de
különösen a becőket lepi el tejfelszerű foltokkal,
amelyek helyén a növény elszárad. 3. Liszthar
mat (1. o.). 4. Ragya (1. Peronoszpóra-betegség).
b. Tartós, nedves időjáráskor a Sclerotinia i/ibertiana Fuck. nevű gomba támadja meg a R. szárát,
mely megsárgul s elszárad. Ritkább vetés s a
földről a vizek levezetése ajánlatos ezen baj ellen.
6. Golyva (1. Káposzta-betegségek). Egyéb gom
bák okozta kártételek jelentéktelenek. — Kerti
R., 1. Eruca. — Fehér R., 1. Sinqpis.
Repce-bagolylepke (állat), 1. Éjjeli lepkék.
Repcebolha (Psylliodes chrysocephala L.,
állat), 1. Földi bolhák.
Repcecséplö, 1. Cséplőgépek.
Repcedarázs (Athalia spinarum Fabr., állat),
a levéldarazsak (Tenthredmidae) családjába tar
tozó kártékony rovarfaj. A termetesebb nősté
nyek 8 mm., a kisebb hímek 6 mm. hosszúak.
Mindkettő egyformán sárga testű, fejük és lá
baik azonban feketék. A darazsak május, majd
•augusztus táján rajzanak, tehát évente két nem•zedékük van. Külső körülmények folytán azon
ban az egyik v. a másik el is maradhat. A gazda
növény levelének szövetébe sülyesztett petékből
kikelő, hátukon feketészöld, hasukon szennyes
fehér álhernyóik különféle, termesztett és vadon
termő keresztesvirágú növények (repce, vadrepce,
karórépa, kerekrépa, tarlórépa) levélzetével táp
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lálkoznak és gyakran érzékeny károkat okoznak.
Kifejlődve, sekélyen a földben, kis gubóban bábbá
alakulnak. Irtásuk a mezőgazdaságban sokszor
szükségessé válik és rovarporos v. arzéntartalmú
folyadékokkal való permetezéssel történik.
Repcefénybogár (Meligethes aerieus Fabr.,
illat), a Fénybogarak (Nitidididae) családjába
tartozó bogárfaj. Teste hosszúkás tojásalakú;
színe sárgászöldtől a kékeszöldig változik; fém
fényű. Bunkós csápjai és lábai feketések. Hossza
2-5 mm. A repce, retek, gomborka és más keresz
tesvirágú növények virágzatának pusztítása miatt
káros. Petéit egyenkint a most említett növé
nyek virágbimbóiba rakja. Barna v. feketés fejű
és sárgásfehér testű lárvái virágrészekkel táp
lálkoznak s júniusban sekélyen a föld alatt laza
szövetből készített burokban bebábozódnak. A
bábból a kifejlett bogár rendesen július elején
bújik ki és áttelel. A R. kártétele ellen úgy lehet
a legjobban védekezni, hogy a repcevetések
gyors és erőteljes fejlődését mindenképpen elő
segítjük, mert az ilyen vetések a R. pusztításait
sokkal könnyebben kibírják. Ajánlatos meleg,
szélcsendes időkben a bogarakat erős vászonból
készített, nagy és rövid nyelű merltőhálókkal
úgy összegyűjteni, hogy egyik kezünkkel a hálót
tartjuk a repce növény alá, a másikkal pedig a
háló fölé hajlított növényről a bogarakat bele
rázzuk. Ez a müvelet a déli órákban eredmény
telen, mert ekkor a R. élénken rajzik.
Repceindigó (növ.), állndigónak is nevezik, 1.
Isatis.
Repcekáposzta (DÖV.), a káposzta (Brassica)
fajok egyike, melynek egyik fajtája a földi kalaráb. L. Karórépa.
Repcekorom, a repce fekete kórsága, 1. Repce.
Repceliszt a. m. apróra őrlött repcepogácsa.
Repceolaj, a téli repce (Brassica napus oleifera Dec.) és a nyári repce (B.praecox Dec.) meg
őrölt szemeiből sajtolt zsíros olaj. Színe sötét
barna, kénsawal való finomítás után sárga,
majdnem szagtalan, ize nem kellemetlen, idővel
azonban utálatos ízűvé és szaguvá válik, fajsú
lya 0-913—0-918; —6 és —10° között megfagy,
alkoholban alig, éterben könnyen oldódik, nem
szárad be; alkotórészei: az olajsav, erukasav
és sztearinsav glieeridjei. Használják világító
anyagul, szappan és gépkenő gyártására, bőr és
gyapjú megkenésére.
Repcepogácsa, kereskedelmi takarmány, mely
a káposzta- és réparepee magvának olajgyári
hulladéka. 23% emészthető fehérjét és 6 M %
keményitőértóket tartalmaz. A R. kevésbbé ter
mészetszerű takarmány, mivel mirozinsavas ká
lium nevű glikozidát és egy enzimát, a mirozinsavat tartalmazza, mely a glikozidából izgató
hatású mustárolajat termel. 1000 kg. élősúlyra
naponta 3—4 kg.-ot szoktak belőle etetni, legin
kább kérődző állatokkal.
Repceszipoly (állat), a repcebecőkben pusztító
Cecidomyia brassicae nevű gubacslégy. L.
Gubacslégyfélék.
Repcseny (növ.), 1. Erysimum.
Repcsik János, szül. Szepesbólán 1827., megh.
Beszterczebányán 1910. Volt 4r8-as hadnagy és
tanfelügyelő. Szerény fizetéséből csodálatra méltó
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takarékossággal összegyűjtött 200,000 koronányi
vagyonát a Felvidéki Magyar Közművelődési
Egyesület részére hagyta, hogy ebből az egye
sület a magyar-tót nyelv határán magyar
nyelvű tanfolyamot állítson fel.
Répcze, a Rábcza egyik forrásfolyója, 1. RábaRépczebónya, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-ban, (i9io) 944 német lak. (Tr. A.)
Répczecsáford, kisk. Sopron vm. csepregi j . ban, (1920) 146 magyar lak.
Répczefő, kisk. Sopron vm. felsőpulyai j.-ban,
(i9io) 215 német lak. (Tr. A.)
Répczejánosfa, kisk. Sopron vm. csepregi j . ban, (1920) 272 magyar lak.
Répczekároly, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-ban, (i9io) 849 német lak. (Tr. A.)
Répczekethely, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-ban, (i9io) 851 német lak. (Tr. A.)
Répczekőhalom, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-bau, (i9io) 1213 német és magyar lak. (Tr. A.)
Répczelak, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (1920)
1226 magyar lak.
Répczemicske, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-ban, (1910) 508 német és magyar lak. (Tr. A.)
Répczesarud, kisk. Sopron vm. felsőpulyai
j.-ban, (i9io) 843 horvát lak. (Tr. A.)
Répczeszemere, kisk. Sopron vm. csepregi j . ban, (1920) 791 magyar lak.
Répczeszentgyörgy, kisk. Vas vm. sárvári
j.-ban, (1920) 437 magyar lak.
Repeal Association (ejtsd: ripíl esszosjészn),
ir politikai egyesület, melyet O'Connell alapí
tott 1832. Nagy-Britannia és Írország kapcsola
táriak felbontására. L. Írország (története).
Repede, kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban, (1910)
976 rutén és német lak. (Tr. Qs.-Szl.)
Repedéses porcellán, 1. Graquelé.
Repejő (Repejov), kisk. Zemplén vm. mezőlaborczi j.-ban, (1910) 177 rutén és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Repenye, kisk. Máramaros vmegye ökörmezői
j.-ban, (1910) 1626 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Repercussio (lat.) a. m. visszaverés, vissza
pattanás ; a zenében 1. Fuga és Egyházi hang
nemek.
Répertoire (franc, ejtsd: repertoár) a. m. mű
sor (1. 0.).
Repertórium (lat.) a. m. címjegyzék, leltár.
Mint irodalomtörténeti, bibliográfiai műszó je
lenti valamilyen tudományra (pl. történet) vagy
tudományos kérdésre (pl. a mohácsi vész, Arany
János) vonatkozó irodalmi feldolgozások (mű
vek, cikkek) jegyzékét. Rendszeres, tudományos
R.-ok irodalmunkban csak a múlt század utolsó
negyede óta készülnek, legnevezetesebbek id.
Szinnyei Józseftől Hazai és külföldi folyóira
tok É.-a (három kötet, 1874—1885) és Hellebrant Árpád R.-ai, melyek az egyes szakfolyó
iratokban évenként tárgyi csoportok szerint öszszeállítják az illető tudomány (filológia, törté
net, nyelvészet, pedagógia) megelőző évi termé
sét. A rendszeres, poutos R. a tudományos mun
kálkodásnak szinte nélkülözhetetlen kelléke.
Repesztés (báoy.), 1. Bányamívelés.
Repesztett gyöngy, 1. Gyöngy (mesterséges
gyöngy).
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Repetái (lat.) a. m. ismétel.
Repetens (repetitor, lat, a. m. ismétlő), az a
rendesen ifjabb tanár, aki főiskolákon a hallga
tókat az egyes szaktudományokból a vizsgálatra
előkészíti (ismétlés, repetitio, repetitorium). Ré
gen főként teológiai intézetekben működtek R.-ek.
Ma nálunk pl. a műegyetemen s a tanárképzőben
is. Francia líceumokban mailre répétiteur a se
gédtanár, az egyetemen répétiteur a vizsgáld
professzor címe. — Repetensek collegiuma az
1777-iki Ratio Bdueationisban (1. o.) szervezett
intézmény egyetemi és gimnáziumi tanárképzés
céljaira. Itt R. az, aki tanárságra készül.
Repetició (repetitio, lat.) a. m. ismétlés, be
gyakorlás ; repetitorium, ismétlő előadás. B..-S
puska a. m. ismétlő fegyver; R.-s löveg a. m. is
métlő löveg.
Repeticiós kör, ismétlő kör, multiplikációs
kör, geológiai szögmérő műszereken (teodolit,.
univerzál-müszer) alkalmazott berendezés, mely
a megmérendő szög többszörösének leolvasását
teszi lehetővé. Célja a kör osztáshibáinak és a
leolvasás bizonytalanságának lehető csökkentése.
A módszer Mayer Johann Tobias (1. o.) német
asztronómustól ered.
R e p e t i t i o e s t m a t e r s t o d i o r a m (lat.)T
közmondás: az ismétlés a tanulmányok anyja.
R e p e t a n d a r n m l e g e s (lat.), Rómában a hi
vatalos hatalommal nyerészkedési célból való
visszaélés, megvesztegetés, zsarolás ellen hozott
törvények.
Repgow, 1. Eike.
Repiczky János, orientalista, szül. Új-Barson
1817 ápr. 23., meghalt Pesten 1855 márc. 25.
1842—43-ig a tübing^ni egyetemen Ewáld tanít
ványa volt. 1848. visszatért Pestre és 1851. ki
nevezték a pesti egyetemre a keleti nyelvek ma
gántanárává, hol a török, perzsa és szanszkrit
nyelvet tanította. Ezalatt megjelent munkái:
Keleti órák (Szeged 1848), melyben az arab, török
és perzsa költészetet párhuzamos mutatványok
ban ismerteti; Gyakorlati török nyelvtan (Pest
.1851). Az Akadémia, amely 1847. levelezőtagjává
választotta, török-magyar történeti kútfők gyűj
tésével és fordításával bízta meg. B munkálkodá
sának gyümölcsei: a török-magyar-kori történet
írásra vonatkozó bécsi kéziratok lajstroma; a
jászberényi török levelek másai és fordítása;
Naima török históriájának kivonata; Dzsáfer pasa
névtelenének magyarországi emlékiratai; aDerbend-náme és Dzselálzadé kivonata; lévai török
levelek; Szülejmán császár naplójának a magyar
hadjáratokra vonatkozó részei: egész kis török
magyar okmánytár. V. ö. Toldy Ferenc akadé
miai emlékbeszédét (Akad. Ért. XV. köt. 1855);
Ponori Thewrewk Emil Egyetemi beszédeit (Bu
dapest 1905, 49. 1.).
Repin (Rjépin), Hja Jefimovics, orosz festő,
szül. Csugujevóban (a charkovi kormányzóság
ban) 1844 júl. 25., megh. 1919-ben. Egész fiatal
korában szentképek festésével kereste kenye
rét, azután a szentpétervári művészeti akadé
mián tanult, 1871. Jairus leányának föltámasztá
sát ábrázoló képével ösztöndíjat nyert és néhány
évet Parisban ós Rómában töltött. Itt festette
Szadkó a tenger csudavilágában című kópét,
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melynek tárgyát orosz népmeséből vette. Nagy
föltűnést keltett a volgai bárkavontatókat ábrá
zoló képével (1873), mellyel a modern orosz fes
tészetben az első helyet foglalta el. B megkapóan realisztikus müvét követték: Egyházi
körmenet (1883); Rettenetes Iván agyonüti fiát
{1885); A kozákok válasza a szultánnak, mely
1896. Budapesten is ki volt állítva; Tolsztoj gróf
a szántóföldön; Tolsztoj gróf dolgozószobájában;
III. Sándor cár beszéde a községi elöljárókhoz
(1886); Szt. Miklós kivégzést akadályoz meg;
A párbaj stb. Képeinek egész sora a moszkvai
Tretjákov-képtárbanlátható.Kitünó képmásai kö
zül említendők: Piszemszkij költő, Liszt, Rubinstein, Musszoriszkíj zeneszerzők, Garzin regény
író stb. arcképei. V. ö. Album de J. R. (Szt.-Pétervár 1891); Norden, Hja Jefhnovitcsh R. (Wien
1894).
Kepistye (Repiste), kisk. Bars vm. garam
szentkereszti j.-ban, (i9io) 526 szlovák lakossal.
(Tr. Cs.-Szl.)
Repkény (növ.), 1. Borostyán és GlechomaRepkényvonal, 1. Cisszoid.
Replika (lat.) a. m. válasz, válaszirat.
Replika-per néven ismeretes nálunk az a
sajtóper, melyet a kolozsvári esküdtszék 1893
aug. 31. tárgyalt. Az eljárásra egy ily című röp
irat adott okot: Die Rumánische Prage in Siebenbürgen und Ungarn. Rephk der Rumánischen
Akademischen Jugend Siebenbürgens u. Ungarns
stb. A mű az oláh liga nagyszebeni nyomdájából
névtelenül került ki 1892. s izgató tartalmánál
fogva adott alkalmat az ügyészség beavatkozá
sára. Miután a szerzőket megállapítani nem lehe
tett, a röpirat terjesztőit: Popovics Aurél szigorló
orvost és Románul Miklós bankhivatalnokot állí
tották esküdtszék elé, melynek igazmondása alap
ján a törvényszék mindkét vádlottat elítélte.
K e p l u m (IIÖT.), a keresztesvirágúak becőterinésében lévő rekeszfal. (L. Becö.)
Repnin, Nikoláj Vasziljevics, herceg, orosz
diplomata és hadvezér, szül. 1734 mára 22., megh.
Moszkvában 1801 máj. 24. A hétéves háborút
végigharcolta, azután Nagy Frigyes porosz ki
rály udvarában volt követ. 1765—68-ban Varsó
ban diktátori hatalommal képviselte Oroszorszá
got s nagy része volt Lengyelország bekövet
kezett bukásában. 1770—74-ig és 1790—91-ig a
törökök ellen harcolt s ő kötötte meg a kücsükkainardzsü (1774) ésjasszii (1792) békét. Ezután
balti kormányzó, 1796. pedig tábornagy lett.
Reponál (lat.), 1. RepositioR e p o r t (ang. ejtsd: riport, franc, ejtsd: röpór), 1.

jelentés; hírlapi tudósítás valamely eseményről. —
2. A tőzsdei értékpapír-forgalom műszava s a határ
időügyletek elhalasztásánál (1. Prolongatio) azt a
pénzt jelenti, amelybe a vevőnek a lebonyolítás el
halasztása kerül (1. Tőzsdei határidöüzlet). A R.nak kétféle jelentősége van, nevezetesen jelentheti
azt a díjat, amelyet az eladó a vevőtől azért kap,
mert az ügylet lebonyolításának elhalasztásába
beleegyezett, de jelentheti azt a díjat is, melyet a
vevő a tőkepénzesnek azért fizet, mert ez kölcsönt
nyújtott neki. A R. nagysága sok körülménytől
függ; ha a prolongálandó ügyletek között nagyobb
számmal vannak a vevők prolongációi, akkor R. I
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keletkezik s ez annál magasabb lesz, mennél na
gyobb a különbség a vevők és az eladók prolongá
ciói között; ellenkező esetben deport keletkezik,
sőt előfordul az is, hogy «simán» folyik le a prolongáció, azaz sem R., sem deport nem keletkezik. A
több bizalmat érdemlő vevők kisebb R.-ot fizetnek,
mint a kevésbbé megbízhatók. Magas kamatláb
mellett a R.-tételek is nagyobbak, mint alacsony
kamatláb mellett. Ezeken kívül még az árfolyam
alakulások kilátásai is számításba jönnek. A
R.-ot a felszámoláskor alkudozással állapítják
meg s ilyenkor kétféle árfolyamot jegyeznek és
ha a prolongált darabok árfolyama magasabb a
még nem prolongált darabok árfolyamánál, akkor
a különbség a R., ellenkező esetben pedig a kü
lönbség a deport.
R e p o r t e r (ang., ejtsd: riporter) a. m. tudósító,

különösen hírlaptudósító, ki a képviselőházi, tör
vényszéki stb. nyilvánosan lefolyó tárgyalások
menetéről és tartalmáról, valamint egyéb ese
ményekről a hírlapot értesíti.
Reportüzlet, 1. Report.
R e p o s i t i o (lat.) a. m. visszahelyezés; repositorium, elrakó-, megőrzőhely, polc; reponál,
visszatesz.
R e p o u s s o i r (franc, ejtsd: röpusszoár). 1. Pár
kány-profilok alakítására szolgáló véső. — 2. A
festészetben erőteljes, sötét szín, amely a világos
színeket és fényhatásokat kiemeli v. sötét háttér,
amely a kép mélységét fokozza.
R e p r a c s e n t a t i o n i s i u s (lat.) a. m. képvi
seleti jog. A római jogban így nevezik az örök
lésnél a lemenőknek (descendentes) ama jogát,
hogy az öröklési rendből kiesett felmenő (ascendens) helyébe lépjenek s a helyett örököljenek.
Ha pl. az apának kellene örökölni, de ez kizáratik, v. érdemetlen, v. visszautasítja az öröksé
get, helyébe a R. címén gyermekei lépnek, per
stirpes.
R e p r e s s i o (lat.) a. m. megtorlás. A repressziv
intézkedések (rendszer) ellentéte a prohibüiv in
tézkedések (rendszer), amelyeknek célja a jogta
lanságnak megakadályozása, megelőzése.
Represszáliák (franc, représsailles) alatt jogo
sulatlan eljárásnak jogosulatlan eljárással való
viszonzását értjük. A R. ebben különböznek
a retorziótól, amely csak méltánytalanság
nak méltánytalansággal való viszonzását jelenti.
Meg szoktak különböztetni a nemzetközi jog
ban békés és háborús R.-at. így pl. a nemzet
közi jog a békés R. esete gyanánt említi idegen
államvagyonnak, amely a rendszabályt alkalmazó
állam területén fekszik, lefoglalását, zár alá vé
telét, hogy abból megtéríthető legyen az a kár,
amelyet ez az állam a másiknak jogosulatlan el
járása folytán szenvedett. Ilyen R. a túszok (1. o.)
visszatartása (androlepsia). A háborús R. pedig
arra valók, hogy a hadijog szabályait sértő ellen
felet a hadijog szabályainak megtartására szorít
suk. Szükség van a R.-ra azért, mert az államok,
mint a nemzetközi közösség tagjai fölött nincs
közös főhatalom. A modern nemzetközi jogi gon
dolkodás megkívánja, hogy a R. a humanizmus
keretén belül maradjanak. A R.-nak egymással
arányban kell állniok. A békés R.-at csak az ál
lam, a háborús R.-at önállóan parancsnokló had-
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seregparancsnokok is elrendelhetik. Régebben az
állam egyes egyéneknek is adott felhatalmazást
arra, hogy az őket ért jogtalanságot, amennyiben
tudják, a maguk erejéből hasonló jogosulatlan
cselekedetekkel viszonozzák. Az ily felhatalma
zásokat represszáliás leveleknek (lettre de marque)
nevezték.
Repressziv (lat.) a m. akadályozó, megtorló.
Reprezentál (lat.) a. m. képvisel, helyette
sít, bemutat, előállít; elül áll, tekintéllyel, súlylyal bír; reprezentáns, helyettesítő, népképviselő
valamely rendi gyűlésben.
Reprezentálási költség, költségmegtérités
jellegével biró működési pótlék olyan tisztviselők
részére, akik exponált helyen (pl. mint diplomá
ciai képviselők) működnek és az általuk képvi
selt állam tekintélyének fentartása érdekében
rendkívüli kiadásokra (fogadóhelyiségek fentar
tása, szolgaszemélyzet stb.) vannak kényszerítve.
Reprezentatív hatalom, az állam külső kép
viseletére vonatkozó felségjog.
Reprezentatív rendszer a. m. képviseleti
rendszer (1. o.).
Reprise (franc, ejtsd: röpríz, a. m. visszavé
tel, ismétlés), 1. valamely színdarab fölújítása,
amely hosszabb ideig nem szerepelt a műsoron.
— 2. R., a tengeri hadijoghoz tartozó fogalom,
a. m. vÍ8sz-zsákmány,v&gyis az ellenségtől elvett,
visszafoglalt zsákmány (1. Zsákmányjog). Ha a
E. eredetileg a saját lobogó alá tartozott, akkor
rendszerint az eredeti tulajdonosnak visszaadatik. Semleges hajók mentődíj (ném. Bergelohn)
ellenében v. anélkül a semleges tulajdonosnak
adatnak vissza; az első eset akkor forog fenn,
ha az első lefoglalás jogosult volt és a R. még
nem ment át vétel útján 3-ik személy birtokába.
— 3. R., zenei értelemben a. m. ismétlés; vala
mely zenei tétel egyik részének ismétlésénél a
következő rövidítést használják:

Reprise d'assurance (franc., ejtsd : röpríz
d'asszttransz) esete áll fenn, ha a biztosított fenn
álló biztosítását, azért mert biztosító társaságá
hoz nincs bizalma, vagy mert az új biztosításo
kat nem vesz már fel, vagy mert az illető ország
ból kivonul, vagy mert ottani működését be
szünteti, egy más biztositóra átruházza, olykép,
hogy az új biztosító a régebbi biztosítóval szem
ben a biztosított jogaiba lép. Az új biztosító ily eset
ben kár esetén rendesen csak akkor tartozik kár
térítést fizetni, ha a régebbi biztositó azt teljesí
teni nem tudja, vagy nem akarja. Ez okból a
biztosításnak ez a formája szavatoló biztosítás.
Reprobatio (lat.) a. m. ellenbizonyítás.
Reprodnctio (lat.) a. m. ismét előállítás, sza
porítás ; a technikában a. m. sokszorosítás.
Reprodukáló eljárás, így nevezik általában
a sokszorosító eljárást. R.-nak nevezik még a
berlini Reinecke által föltalált eljárást is, mely
hasonlatos az anasztatikai átnyomáshoz (1. o.).
Régebbnyomtatványokról vett átnyomat. A nyom
tatványt megtisztítják marókálival és salétrom
savas nátronnal, aztán vízben áztatják, utána
vékony zselatinoldattal vonják be, ennek tete
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jébe még benzinben oldott viaszt is kennek. Vé
gül aztán vízzel lemossák és az így preparált
nyomtatványról litográfiái átnyomatot lehet ké
szíteni.
Reproduktív szervek (iwv.), 1. Szaporodó
szervek.
Repsold, Johann Georg, német mechanikus,
szül. Wremenben 1770 szept. 19., niegh. 1830
jan. 14. Hamburg város tüzoltófelügyelője volt.
Igen pontos csillagászati műszereket készített.
Mechanikus műhelyét 1800. nyitotta meg. Meri
diánkörét 1818. a göttingeni csillagvizsgáló vette
meg. Besselnek ingakészüléket, Schumachernak
bázismérő készüléket készített. A precizió-mechanikának majd minden ágában úttörő gyanánt
szerepelt. — Fiai: Georg (szül. Hamburgban
1804, megh. u. o. 1887.) és Adolf (szül. Ham
burgban 1806., megh. u. o. 1871.) üzletét foly
tatták és az ifjabb egyúttal atyjának hivatalbeli utóda is volt. Ezután a rendkívülien kifej
lesztett és nagyobbított műhely vezetését Adolf
fiai: Johann Adolf és Oskar Philipp vették át.
V. ö. J. A. Repsold, Nachrichten tiber die Pamilie
R. etc. (Hamburg 1884).
Repszeg (Repsig), kisk. Arad vm borosjenői
j.-ban, (i9io) 1398 román és magyar lak. (Tr. R.)
Répszely László, teológus és jogtudós, szül.
Szombathelyen 1703 ápr. 4, megh. Budán 1763.
ápr. 24. Bölcsészeti tanulmányainak befejezése
után a Jézus-társaságba lépett. Tanította a köl
tészetet Nagyszombatban, a szónoklatot és böl
cselkedést Kolozsvárott, a nagyszombati egye
temen, ahol az egyetem helyettes kancellárja
lett, az erkölcsi és ágazatos hittant és a kánoni
jogot. Legnevezetesebb műve: Syntagma Juris
Hungarici complectens una peculiares Principatus Transsylvaniáé leges (Claudiop. 1742,2. kiad.
Cassoviae 1747, 3. kiad. 1763). Irt hittudományi,
neveléstani munkákat is és Hunnias címen a ma
gyarok honfoglalásáról latin nyelvű hőskölte
ményt.
R e p t a n t i a (állat), 1. Rákok.
R e p t i l i a (áiiat), 1. Csúszómászók.
R e p t i l i e n f o n d (ném.), betű szerint: a csúszó
mászók számára való pénzalap, átvitt értelem
ben: a megvásárolható, szolgalelkű sajtónak
utalványozott segélypénzek. A R. szálló-igét Bis
marck hozta forgalomba.
Republica Mayor de Centro-America. 1. Középamerikai köztársaság.
Republika, 1. Respublica.
Republikánus naptár, a francia konvent ál
tal 1793 okt. 6. életbe léptetett naptár, mely Na
póleonnak 1805 szept. 2-iki rendeletével szűnt
meg. L. Naptár.
Republikánus párt, az észak-amerikai Egye
sült-Államok egyik nagy politikai pártja. A ré
gibb R. 1792—1800. a föderalistákkal állott
szemben. Alapítója, Thomas Jefferson, 1800. az
elnöki székbe jutott s ezóta a R. volt uralmon
1828-ig. Ekkor a demokrata elnevezést vette fel
és a te^-párttal küzdött a hatalomért. A nagy
polgárháború kitörése előtt a rabszolgaságot
ellenző északi államok képviselői egy új R.-ot
alapítottak, míg a déliek megtartották a demok
rata elnevezést. 1860-ban a R. jelöltje, Lincoln
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győzött s ettől kezdve csekély megszakítással
(1892—96.) a R. volt uralmon 1912-ig. Az 1912-iki
elnökválasztáson a R. jelöltje Taft a demokrata
Wüson-nai szemben vereséget szenvedett. Az
1916. választáson ismét Wilson győzött, de 1920.
a R. újra többségre jutott s Hardingot válasz
tották elnökké 1921—25-re. — Programmját 1.
Észak-Amerikai
Egyesült-Államok (története).
R é p u b l i q u e d e s l e t t r e s (franc.) a. m. az
írók világa. Nouvelles de la R. címen a XVII. sz.
végén tudományos folyóirat jelent meg Német
alföldön.
R e p u d i a t i o (lat), visszautasítás, különösen
az örökségnek visszautasítása, valamely össze
köttetésnek felbontása. Észak-Amerikában, amely
nek alkotmánya szerint valamely szövetséges
államot csak beleegyezésével lehet perbe vonni,
az a határozat, amellyel egyes nyomasztó állam
adósság alatt álló államok adósságuk kifizetését
megtagadták.
K e p u g u a t i o (lat.) a. m. ellenállás, ellensze
gülés.
Repulse-öböl (ejtsd: ripöisz), Melville félsziget
D.-i részén, Brit-Eszak-Amerikában, a Hudsonöböltöl s a Fox-csatornától a Southampton sziget
választja el, itt telelt át 1846. Rae.
R e p u l s i o (lat.) a. m. elutasítás, visszauta
sítás ; repulziv, visszataszító.
Repusnica, adók. Belovár-Körös vm. kutinai
j.-ban, (i9io) 865 horvát és magyar lak. (Tr. SzHSz.)
R e p u t a t i o (lat.) a. m. tekintély, jó hírnév.
Repülés, az állatoknak általában véve a leve
gőben való helyváltoztatási módja. B célra szol
gálnak a szárnyak, vagy a mellső és hátsó vég
tagok között kifeszített repülőhártyák. Mivel a
levegő igen engedékeny közeg, benne a moz
gásra szükséges támasztópontot csak nagy felü
let találhatja meg s ezért hosszabb szárnyú álla
tok általában jobb repülők, mint a rövidebb szár
nynak. A szárnyak mint egykarú emelők mű
ködnek ; a szárny mozgatásának sebessége for
dított arányban áll felületének, illetve hosszának
nagyságával, tehát mennél rövidebb valamely
állat szárnya, annál gyorsabban kell azt mozgat
nia. Növénytani szempontból 1. Repülő szerv.
Állattani szempontból 1. Repülő állatok- Az ember
repülésére nézve 1. Repülőgép.
Repülési magasság, a iövedékpálya bármely
pontjának az irányvonal fölött merőlegesen mért
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Repülési magasság.

távolsága. Minden repülésmagasság egy bizo
nyos távolságnak felel meg, 1. az ábrát.
Repülési pálya, a kilőtt lövedék útja a térben.
Mértani vonal, melyen a lövedék nehézségi súly
pontja halad a cél felé. A R. egyenes vonal — a
cső tengelyének meghosszabbítása — lenne, ha
a Föld vonzó ereje nem hatna rá és olyan para
bola, melynek második fele az elsőnek kongru
ense, ha a levegő ellenállása a lövedék haladá

RepUlö állatok

sára hatást nem gyakorolna, de így a R. olyan
parabolikus görbe (ballisztikai görbe) vonal, mely
nek második fele: a leszálló ág görbébb, mint az
első, az ú. n. emelkedő ág. Ennélfogva a R. leg
magasabb pontja nem a közepén van. Azt a szö
get, mely alatt a cső tengelye a vízszintesre haj
lik, emelkedési szögnek, azt, amely alatt a löve
dék a csövet valóban elhagyja, a lövedék induló
szögének, azt a sebességet pedig, mellyel a löve
dék azon pillanatban bír, mikor a csőből kilép,
kezdősebességnek nevezzük.
Repülő állatok (állat) azok az állatok, amelyek
a levegőben lebegni és előrehaladni tudnak. A
lebegés föltételezi a fölszállást és a lebegés fenn
tartását, az előrehaladás pedig lehetővé teszi a
kormányzást. A felszálláshoz, lebegéshez és
előrehaladáshoz erő kell. Ezt az erőt a R. aktiv
működéssel, munkával, nevezetesen szárnyaik
mozgatásával létesítik. B mozgással szemben a
levegő ellenállást fejt ki és ez az ellenállás tartja
az állatot lebegve és hajtja előre. Igazi R. csak az
ízeltlábúak (Arthropoda) és Gerincesek (Vertebrata) törzsében találhatók. Itt azonban a R.
száma igen tekintélyes, mert a szárazföldön élők
nek 75°/0-a tud repülni. A R. száma:
a rovarok körében
a madarak kOrében
a denevérek körében

250,000 faj,
13,000 faj,
600 faj.

Ehhez járul még kb. 60 repülő halfaj és sok
szállóernyős repülő emlősállatfaj. Utóbbiak repü
lése (a denevérek kivételével) nem igazi repülés.
A levegőben való helyváltoztatásnak, melyet
rendesen egyszerűen repülésnek szokás nevezni,
a következő főbb módjai vannak :
A) A repülésszerű ugrás, melyre jellemző,
hogy velejében az ugrás meghosszabbításában
rejlik. Ennek jó példái a repülő halak, melyek a
vízből ki tudnak ugrani és ugrásukat a levegő
ben szárnyszerűen kiszélesedett és megnagyobbo
dott úszószárnyaikkal meghosszabbítják úgy,
hogy a víz felett egyesek 100—120 méternyi
utakat is megtehetnek. L. Repülő halak.
B) Szállóernyős repülés. A levegőben való
helyváltoztatásnak ez a formája szintén nem
igazi repülés, mert az így «repülő» állatok nem
tudják magukat a levegőben lebegve fenntartani
és a levegőben megtett utat nem tudják vissza
felé is megtenni. B helyváltoztatásnak szerve a
többé-kevésbbé kifejlődött szállóernyö, mely majd
a test oldalán, majd az ujjak között van kifeszítve
és melynek segítségével magasabban fekvő helyek
ről rézsútosan lefelé, olykor nagy távolságra
tudják az állatok a levegőt átszelni. így ((repül
nek)) a sárkánygyikok ('ZVaco-félók), a jávai
repülő béka (Rhacophorus Reinwardtii), a re
pülő maki (Galeopithecus volans), a taguán
(Pteromys petaurista), a repülő erszényesek
(Petauroides) stb. A szállóernyős repülés fejlő
désének legfelsőbb fokát a denevéreknél érte el,
melyeknek szállóernyője már valóságos szárnnyá
lett s a levegőben való helyváltoztatásuk már
mindenben megfelel az igazi repülés teljes fogal
mának. Ugyancsak a szállóernyő tökéletesebb
fokának tekinthető a régen kihalt repülő sárká
nyok (Pterosauria, Pterodracones) repülőkészüléké.

REPÜLŐGÉPEK. I.

A repülőgép alkatrészei io/a ábra: 1. Felső szárnyfelület. 2. Alsó szárnyfelület. 2a. Jobboldali szárny. 2b. Baloldali9?4™y- 3. Törzs. 4. Csűrőkormány. 5. Szárnymerevítö rúd. 6. Biztosító kábel. 7. Hordó kábel. 8. Függesztő kábel. 9. Mellékborda. 10. Szárnygerinc. 11. Borda. 12. Gerinemerevítö. 13. Segélyszárnygerinc. 14. Feszítőhuzal. 15. Szárnvniereví»'™d vasalása. 16. Futókerék glimmi-kópenye. 17. Futókerék tengelye. 18. Futókerék biztosító gyűrűje. 19. Futókerék
rugója. 20. Futókerék abroncsa. 21. Segédtartó. 22. Futókeréktengely burkolata. 23. Futószerkezet támasza. **• futószerkezet saruja. 25. Törzsgerinc. 26. Függélyes vezérlap. 27. Törzsborda (vízszintes). 28. Feszítő kábel.
29. Magassági kormány. 30. Oldalkormány. 31. Szántalp. 32. Utas (megfigyelő) ülése. 33. Pilóta ülése. 34. Feszítő bak-3Ö- Lé gcsavar. 36. Feszítökábel. 37. Felhágó (az ülésekhez). 38. Vízszintes vezérlap. 39. Függőleges törzsborda. 40. Motorház.

REPÜLŐGÉPEK. II.

J-'riedriclistiaffni vízi (úszós) felderítő.

W. Wright kétfedelű.

Oertz-féle vízi vadász (csónak).

Albertfalvai U. C. 1. felderítő kétfedelű.

Blériot egyfedelű.

Vickers «Amphibia». Szárazon és vizén egyaránt leszállhat.

REPÜLŐGÉPEK. III.

Gotha típusú bomba kétfedelű.

1000 lóerős staakeni utasgép.

Fokker háromfedelii vadászgépe.

Junkers fém-utasgépe.

tiiuiuüiis úrias (IIVIII) bombavetC.

A Haudley Page «\Y8» kabinja.
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I. Világháború előtti korszak.
Wright
Blériot XI.

I Kísérleti kétfedelű
I Sport egyfedelű

112-5 I 8-851
| 8*6 j 8 j

I 50 I 1 j24/291 Wright ... — I 60 I
j 14 | 1 20/25| Anzani
| 60/70 |

j
|

II
|

350 |kb. 1401 11 II 1905
| 3401 kb. 901 l | — | 1 9 0 6 , a La Manche csdtorua átrepűlcje

II. Világháború korszaka.
a) V a d á s z - r e p ü l ő g é p e k .
Fokker D. VII.
Siemens D. VI
Spad XX.

Vadász kétfedelű
8'9 6-9 2-9
1 í 185 B. M. W * | ... 200
1-75' 2000/4', 3000/7' 1-5
Vadász egyfedelű
9-3 I 6'4 2-7 1 i 160 Siemens taft. — 220 1-6' 2000/3-4',3000/5-7' 2
. . . . . . Vadász kétüléses kétfedelű 94 7\3 2-8 29 1 | 300 Hispano Sí ... 220
2-67'
2000/6-37'
2-5

Magy. Llovd 41. Ll. C I. Felderítő kétfedelű
Magy. Lloyd 46. Ll. C. V. Felderítő kétfedelű
Magy. Repülőgépgyár 369.
Br. C. I. ... ."_
Felderítő kétfedelű
Magy. Repülőgépgyár 161.
Ú. C. I. 1
... Felderítő kétfedelű
Ansaldo Sva 10
Felderítő kétfedelű . . . . . .
Friedrichshafen 41/a ... Uszós vizi felderítő kétf.
Oertz
Csónak felderítő kétfedelű
Junkers-Fokker J. I. ... Páncélos felderítő kétfed.

Gotha G. V
Gotha G. L. VII. ... ...
Breguet XIV. B2
CaproniCa5..
A. E. G-. N. I. .Siemens R. VIII.
Zeppelin Staaken R. 43-48

144 8-9 3-15
1119 7-22! 3
j
12-3 8-25; 3
i
9-4 6*4 2-7
9-1 6'1 2-6526-9
16-8 10-5 37
19-6 9 -96
70
16 | 9
3-4

1
1
1

688
540
640

218
230
260

4
3

720
741

220 1
220 1

1 1915, magyar terv.
1 1917, magyar terv.

5

880

240

1

1 1918

3-2'
33
2' 2000/4-1', 3000/7-5' 3
5
9-5'
4
2000/32'
2

720
760
1050
1584
1766

260
350
535
641
410

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1918, önálló magyar terv.
1918
1916
1917
1917

c) B o m b a - r e p ü l ő g é p e k .
260 j Mercedes ... ... 140 2\5' 2000/8-5', 3000/17' 4
2570
260 Mavb.tulkoinpr. 180
6000/38' '
3-5
2420
300 Renault ... ... 170
9-5'
4000/26-5'
2-3
1215
300 Fiat
142
10'
3000/35'
5
2980
150 Benz
143
10' 2000/23', 3000/50' 4
880
300 Basse-Selve ... 125
4500/90'
8 10.500
245 Mayb.tiükoinpr. 135
16'
3000/70'
20 10.200

1325
720
730
1800
520
7000
4200

1
1
1
1
1
2
2

2
1
1
2
1
3
2

1917, 7X100 ki-, bomba
1918
1918
1917
1917
1917
1918

b) Felderitő-repülőg-épek.
145 Dalmler „i ... 1,40
6'
185 Daimler-Mte... 165
4'1'
>
230 Hiero
i. ... 160/170 3'75'

1 230 Hiero
... 180
1 , 250 Isotta Fraseh.
230
II 150. Benz ... - ... 120
1 240 Mavbaeh ... ... 136
1 ; 200 Benz
155

Bomba kétfedelű..
23'7 12-4 j 4"3
2
Könnyű bomba kétfedelű 19-27 9*6 3"5
2
Könnvü bomba kétfedelű 14-4 8-861 3-5 48-7 1
Bomba kétfedelű
. . . . 2 3 - 4 2 12-6 4-4 132 3
Éjjeli bomba kétfedelű... 15-3 7-3 3-3
1
Óriás bomba kétfedelű ... 48 21-2 7-3 445 6
Óriás bomba kétfedelű ... 42 ! 22
330 5

3000/23'
3000/17'

1 — 1917
1— 1918, 2 motoros gf.
1 1 1918 •

III. A világháború utáni korszak.
a) Sport-, v e r s e n y - és k a t o n a i r e p ü l ő g é p e k .
Avro «Babv» 524
Dornier «Libelle»
Nieuport-Delage
Hanriot H. Ü. 15
Curtiss N. C 4

Sport kétfedelű
...
Csónak sport egyfedelű...
Verseny egyfedelű
. . . . . . Magassági vadász kétfed.
Csónak bomba kétfedelű...

7-5 5-7 j
8-05 7'01
7'72 6'06
11 -4 7-6
38'4 20'-8

2-2516-5
2-26 14
2-0310-9
28
7-45 220

1 35 I Green —
140
1 60/80" Siemens . . . . . . 130
1 300 j Hispano S. ... 280
1 300 j Hispano S.' ... 230
4 400 | Liberty 12.* ._. [120/155

3000/35'
7000/20'

3
3
1-5
4

2761
106
1— 1920
3501
250 1 2 1921, fémgép
900
1— 1921
8301
720 1 1 1920, fémgép, Rateaukompr.
73601 5320 2 10 1919, Atlanti. Óceán átrep.

b) U t a s - r e p ü l ő g é p e k .
Junkers J. 13
De Havilland
_.
Fokker F. III.
Vickers Vimy Atlantic...
Handley Page W. 8 ...
Staaken 4250a
Caproni Noviplan
Vickers Viking Amphibia

Utas
Utas
Utas
Utas
Utas
Utas
Utas
Utas

egyfedelű ...
kétfedelű
egyfedelű
kétfedelű
kétfedelű
egyfedelű
3X3 fedelű
kétfedelű ...

14-8
15-5
16-3
...20-4
22-8
32
33
14

9'5 I
11-9 |
10'6 I
13 •
18"3 ;
18 -5
22
9-75

2'65 33
3-9657-8
3-20 44
4-6 123
:V3 139
5 2 106
715
4-5 47-8

1 j 185
1 450
1 230
2 350
2 450
4 250
8 400
1 275

B. M. Vv.—'...
Napier Lion ...
Siddeley Puma
Rolls Koyce ...
Napier Lion ._
Mavbaeh
Liberty -- —
Rolls Koyce ...

170
190
160
160
166
210
140
174

3000/30'

3'5'

6
3
5
6
6-5
6

1030
586 2
1430
1200 1
1200
700 1
3270
2300 2
3400 '2000 2
6070
2430 2
14.000 10.000 4
1410
230 1

4
8
5
10
15
18
96
2

1920, fém
1919
1921
1918, Atlanti Óceán átrep.
1920
1920, fém
1920, második útján összetört
1918, szárazon és vizén
egyaránt leszállhat
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G) Evezős vagy úszó repülés. A levegőben
való helyváltoztatás az e célra alkalmasan kiala
kult szárnyak aktiv működésének következménye.
Ilyen igazi repülést találunk a rovaroknál és a ma
daraknál. A madarak evezős repülésére jellemző:
1. a madárszárny nagy felülettel felülről és hátul
ról lefelé és előre felé csap ; 2. a lecsapás tar
tama hosszabb, mint a szárnyak felemelése ; 3. a
lecsapás végén a madár szárnya csúcsát vissza
húzza és a felemelés végén előretolja ; 4. a le
csapáskor a szárny mellső és középső része előre
felé, végső része ellenben inkább hátra felé irá
nyul, ezért az előbbi két rész az emelésre, az
utóbbi az elörehajtásra szolgál. A rovaroknál a
rendes evezős repülés mellett megvan még a csa
varos repülés és a sárkányrepülés is. A csavaros
repülőknél a repülés pályájaegy légcsavar útjának
kimetszéseihez hasonlít; Így repülnek pl. a méhek,
a darazsak és a szitakötők. Ezeknél a szárnycsa
pások száma igen nagy (pl. a méhnél másodpercenkint 190, poszméhnél 240). A sárkányrepülés a
csavaros és vitorlás repülésnek egyesítése és leg
szebben a bogarakon látható. A sárkányrepüléssel
repülő bogaraknál az elülső szárnyak nem mozog
nak és vitorlaként szerepelnek, a hátsók pedig
úgy mozognak, mint a csavaros repüléssel repülő
rovaroknál (pl. a méheknél és a legyeknél).
D) Vitorlás repülés. Ennél a repülésnél a
szárnyak nem mozognak, hanem csak vitorlaként
szerepelnek. A vitorlás repülésnél a R. úgy állít
ják be szárnyukat, hogy a szél és levegő-áramlá
sok erejét kihasználhassák a lebegésre és az előre
haladásra. A repülésnek ez a formája sok madár
fajon észlelhető s a rendes evezős repülésbe van
közbeiktatva.
A madarak repülésének sebességére nézve az
irodalomban a legkülönbözőbb adatokat találjuk.
Ezek szerint a legjobb repülők egyike: a fecske,
óránkint 324 kilométert is megtesz, ami másodpereenkint 90 méter sebességet jelent. Teljesen
pontos adatok szerint az egyik postagalambverse
nyen egy fecske is résztvett s óránkint 205 kilo
métert tett meg. A postagalamb sebessége Gatke
szerint óránkint 185\5 kilométer. A legtöbb ma
dár sebessége másodpercenkint 13'9 és 17-1 mé
ter között változik. A rovarokközött leggyorsabb
repülök a szitakötök, melyeknek sebessége másod
percenkint legalább 15 méter, némely szitakötő
faj azonban oly gyorsan repül, hogy a fecskék
elől is el tud menekülni. A rovaroknál általában
az összes állatok között a legkedvezőbb az arány
a test súlya és a szárnyfelület között (pl. a szú
nyognál ez az arány: 1000 gr. testsúlyra 10 m3
felület, a galambnál viszont 1000 gr. testsúlyra
csak 0-25 m3 felület).
Repülő béka (áiiat), 1. Rhacophorus.
Repülő erszényes egér (Acrobates pygmaeus
Shaw., áiiat), 1. Erszényes egér.
Repülő erszényesek (állat), azon Erszényesek
(1. o.) gyűjtőneve, melyeknek elülső és hátsó vég
tagjaik között bőrvitorla van kifeszítve, melynek
segítségével rézsútosan lefelé jelentékeny távol
ságra ellebeghetnek. L. Erszényes egér, Erszé
nyes mókus és PetaurusRepülő erszényes mókus (áiiat), 1. Erszényes
mókus és Petaurus.
Révai Nagy Lexikona. XVI. Tíöt.
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Repülőgép (1 táblával és 3 képmelléklettel),
olyan légi jármű, amely a levegőnél súlyosabb tes
teket dinamikus úton emeli a magasba. Az e célra
szerkesztett gépek három különböző rendszerbe
sorozhatok: a) Sárkányrepülőgépek v. aeroplá
nok, amelyeknek fenmaradását ferde lapoknak
légcsavarok forgatásával előidézett vontatása biz
tosítja; b) csavarszárnyas szerkezetek v. heli
kopterek, amelyek a lebegéshez szükséges erőt
vertikális tengelyű légcsavarok útján létesítik;
c) madárszárnyas szerkezetek v. ornitopterek,
amelyeknek csapkodó szárnyai a madarak repü
lését vannak hivatva utánozni.
A levegő hatása a mozgásban levő szilárd
testre (légi erő). A levegő a benne mozgó szilárd
testre erőt fejt ki. Minden ilyen erőt légi erőnek
s ennek mozgásirányú összetevőjét légellenállás
nak nevezzük. Ezen erőhatások nagysága a labo
ratóriumi kísérletek szerint függ a test mozgás
irányra merőleges vetületének területétől, a moz
gás sebességétől és az ú. n. formatényezőtől, me
lyet minden egyes formára külön-külön kísérleti
leg állapítanak meg.
Síklap mozgatásakor legnagyobb a levegő nyo
mása, ha a lap a haladás irányával 90°-ot alkot,
vagyis arra merőleges. A legkisebb akkor, ha a
lap síkja beleesik a haladás irányába, azaz haj
lásszöge 0°. A lapra ható légi erő annál kisebb,
mennél kisebb a hajlásszög. A R.-en a mozgás
irányra merőleges felületek a nagy ellenállás
miatt nem alkalmazhatók.
A kis légellenállású testek megalkotásában a
természet nyújtotta példákat követjük, midőn a
halak és madarak testének mintájára, a R. tör
zsét és minden káros ellenállást szolgáltató ele
mét (futószerkezet, szárnydúeok stb.) ú. n. cseppszelvényüre készítjük. Ez az elnevezés onnan
származik, hogy a lehulló vízcsepp gömbalakja
az esés sebességének növekedésével mindjobban
megnyúlik, elül gömbszerü marad, hátul pedig
csúcsba hegyesedik. A levegő a nagy sebességgel
mozgó, könnyen idomítható anyagból oly alakot
fonnál, melynek légellenállása a laboratóriumi
kísérletek szerint a legkisebb (1. a képmellékleten:
1. ábra). Az ábra alsó részén a test mellett
áramló levegőrészecskék pályája látható, amely a
nyugodt, megszakítás nélküli áramlás jellemzője.
A mozgásirányba eső légi erőnek, az u. n. lég
ellenállásnak jelentős része a felszíni súrlódásból
ered. A felszíni súrlódást a nagy sebességgel
mozgó gép felszínének érdes, kiálló részeibe üt
köző levegő létesíti. Csökkentése végett a R.-eknek a levegővel érintkező felületeit (szárnyak,
törzs, kormányszervek stb.) a lehetőségig sima,
tükrös felszínűre készítjük.
A lebegtetés feltétele. Az aerodinamikai le
begtetésnek igen régen feltalált és ismert eszköze
a sárkány, melynek lapja a mozgó levegővel
szemben ferde helyzetben van, minek következ
tében az azon ébredő erőnek függőleges, felfelé
mutató összetevője is van, ami a sárkány súlya*
ellensúlyozza (2. ábra).
A sárkány lebegtetése a levegő mozgási ener
giájának hasznosítása útján válik lehetővé. Szél
ben, mint ismeretes, a sárkány egy helyben lebeg.
Lebegését szélcsendben a sárkány vontatásával
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érhetjük el. Ebből arra az eredményre jutunk,
hogy dinamikus úton a súlyerővel ellentétes erőt
a ferde helyzetű síklapnak és a levegőrészecs
kéknek egymáshoz való relatív elmozgatásával
létesíthetünk. Ezt az erőt emelőerőitek nevezzük.
Az ember által céltudatosan irányítható E. meg
alkotásában a lebegtető erő nagyságának meg
határozására irányuló kísérletek és számítások
adták a kiindulópontot. A helyben való lebegésre
Hargrave tett kísérletet, aki több nagy sárkány
egybekapcsolásával embert is felemelt néhány
száz méter magasságba. Ferde helyzetű, síklapo
kon végzett mérések előbb természetes, majd ké
sőbb mesterséges légáramban számszerű eredmé
nyeket is nyújtottak. Kitűnt ugyanis, hogy az
emelőerő a síklap méretviszonyaitól függ. Kes
keny és nagy terjedtségű slklapok, amelyek hoszszabbik oldalukkal merőlegesen állnak a mozgás
irányára, hasonlóan a repülő madár kiterjesztett
szárnyához, nagyobb emelőerőt szolgáltatnak,
mint azok, amelyeknek rövidebb oldaluk van a
támadó levegő hatásának kitéve. Kitűnt az is,
hogy a síklapok helyett a madarak szánryainak
mintájára alkalmazott, kissé ívelt lapok ugyan
akkora ellenállás mellett jóval nagyobb emelő
erőt adnak; míg a vékony ívelt lapok helyett al
kalmazott különböző vastagságú és keresztmet
szeti alakú (1. a 3. ábrát) szárnyfelületek az ellen
állás csökkentése mellett még nagyobb emelőerőt
eredményeztek. Olyan modellekkel, amelyekre
csavart gummiszálakkal forgatott ferde lapokat,
ú. n. légcsavart erősítettek, kimutatták, hogy a
dinamikus repülés olyan merevszárnyú, ú. n. sár
kányrepülőgéppel, amelyet a levegőben kellő erős
ségű motorral forgatott légcsavar vontat, lehet
séges. Az e célra szükséges könnyű repülőmótort,
igen sok gépészmérnöki találékonyság és komoly
laboratóriumi kísérletezés az automobil-motorból
fejlesztette ki és ez tette a dinamikus repülést
valóban lehetővé. A E. mai fejlettségi fokát az
után a E. elemeinek további rendszeres kísérletek
és elméleti megfontolások alapján való kifejlesz
tésével érték el. Itt elsősorban a szárnyfelületek
fejlődésére mutatunk rá.
Szárnyfelület. A E. szárnya a gép lebegtető
eleme, amelynek nagy terjedtsége és csekély mély
sége van. A E.-számy alakításában a főtörekvós
az, hogy csekély ellenállás mellett nagy emelő
erőt adjon. A síklapokkal szemben az ívelt szárny
felületek már fejlődést jelentenek, míg a külön
böző vastagsággal bíró keresztszelvényű (ú. n.
profllozott) felületekkel sikerült az ellenállást
csökkenteni, az emelőerőt vedig lényegesen nö
velni. Tehát a szárnyak jósága a terjedtség és
mélység helyes viszonyán kívül a szárny helyes
profilján is múlik. A profil jóságát ezidőszerint aero
dinamikai laboratóriumokban kicsinyített szárny modellekkel mesterséges légáramlatban való
megfúvassál, kísérlet útján állapítjuk meg. A kí
sérletek úgy folynak le, hogy a szárnymodellt
megfelelő mérleghez erősítve a légáramba helyez
zük s különböző hajlásszögeknél az ellenállást és
az emelőerőt egyidejűleg lemérjük. A kapott érté
keket koordináta-rendszerbe foglaljuk, még pedig
úgy, hogy az ellenállást vízszintes, az emelőerőt
pedig a függőleges tengelyre mérjük fel. Az ösz-
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szetartozó ellenállás és emelőerő-vektorokból a
szárnyra ható eredő erőt, az ú. n. eredő légierőt
is megszerkeszthetjük (4. ábra). A különböző
hajlásszögekhez tartozó eredő légierők vektorait
ily módon megszerkesztve, azokhoz a hozzá
tartozó hajlásszögeket beírva és a vektor-vég
pontokat burkoló görbével összekötve, a mért pro
filra jellemző polárgörbét kapjuk meg.
A polárgörbe nagy előnye az, hogy a profil
összes jellemző tulajdonságait szemléltetően ábrá
zolja, aminek különös jelentősége a különböző
szárnyprofilok összehasonlításában nyilvánul.
Ugyanazon koordináta-rendszerbenaz összehason
lítandó profilokat felrajzolva, közvetlenül láthat
juk, hogy ugyanakkora emelőerő mellett mekkora
ellenállással bír az egyik, illetve a másik. Az
5. ábrán egy síklap (teljes vonal) és egy ívelt lap
polárgörbéjét látjuk (szaggatott vonal).
A polárgörbe alakjából a különböző hajlásszö
gek mellett keletkező légierők törvényszerűségére
is következtethetünk. Azt látjuk, hogy 0°—15°-ig
az emelőerő rohamosan nő, miközben az ellenállás
csekély növekedést mutat, majd 15°-tól 90°-ig az
emelőerő csökken, az ellenállás pedig rohamosan
nő, amiből látható, hogy a szárnyak maximális
hasznosítható hajlásszöge 14—15° között mozog.
A polárgörbéből érintöszerkesztés útján a szár
nyak leggazdaságosabb beállítási szögét is meg
határozhatjuk. A koordináta-rendszer kezdőpont
jából a görbéhez vont érintő érintési pontjához
tartozó hajlásszög a leggazdaságosabb, amit geo
metriai alapon közvetlenül is beláthatunk. Ugyanis
az érintő pontból az abszcisszára bocsátott vetítő su
gár, továbbá az abszcissza és az érintő háromszöget
alkot. Ha a polárgörbe bármely más pontjához húrt
vonunk, a hasonló módon létesített háromszögek
befogóinak viszonya, minthogy a befogók a lég
ellenállás és az emelőerő nagyságának megfelelő
mérőhosszuságok, kedvezőtlenebb értéketfogadni,
mint az érintő ponthoz tartozó háromszög befogói.
Azon törtszámot, amely megmutatja, hogy a lég
ellenállás hányadrésze a szárny által létesített
emelőerőnek, a relatív ellenállás tényezőjének v.
siklószámnak nevezzük. Utóbbi elnevezés onnan
származik, hogy a szárny ellenállásának és az
emelőerőnek viszonyát kifejező tört (mely pl. 1/15)
a siklóképességre is világot vet. Ugyanis ez eset
ben a siklás 15 méternyi haladásnál 1 méternyi
nivóveszteséget idéz elő.
A támadópont vándorlása. A mozgásirányra
merőleges siklapon az elemi részecskékre ható
nyomásokat vizsgálva, azt látjuk, hogy azok a lap
súlypontjához képest szimmetrikusan helyezked
nek el, minek folytán az eredő nyomás (az eredő
légierő) a lap súlypontján halad át. Ezzel szemben a
ferde lapon a nyomáseloszlás más képet mutat.
A levegőszálak a 6. ábrán látható módon a lap
éle előtt szétválnak és a lap alatt haladó légrészecs
kék nyomást, míg a felette haladók szívó hatást
fejtenek ki. E két erőhatásnak eredője az B légi
erő, melynek vízszintes vetülete, Bx = n lég
ellenállás, By pedig = az emelőerő. A tapasz
talat azt mutatta, hogy az eredő légierő a ferde
lapokon már nem a súlyponton át hat, hanem a
csökkenő hajlásszögeknél mindinkább a támadó
élhez közeledik. Ezt a jeienséget a támadópont
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vándorlásának nevezik, melynek oka az, hogy a nek most már van felhajtó, illetőleg az ábrán
légrészecskék a támadó él közelében erősebb feltüntetett esetben leszorító ereje. Ez a P erő az
nyomó, illetve szívó hatást fejtenek ki, mint a a karral szorozva a súlypont körül olyan forgató
szárny hátsó éle, az ú. n. kilépő él közelében. Ha nyomatékot létesít, mely a R.-et eredeti helyzetébe
sonló jelenséget észlelünk az iveit és profllozott tereli vissza. (Ezek a kilengések a valóságban oly
felületen is. Miután a támadópont vándorlásának csekélyek, hogy alig láthatók).
a R. stabilitására nagy hatása van, a polárdiaUgyanilyen szerepe van a nyílvessző végére
grainin kísérleti megállapításakor a támadópont illesztett vezértollnak is, melyről tudjuk, hogy
nak a támadó éltől számított távolságát is min egyrészt a nyílvessző irányának megtartására,
den egyes hajlásszögre meghatározzák. A kapott másrészt a buckázás elkerülésére szolgál.
értékek táblázatából vagy diagrammjából a geo
A hosszanti stabilizálásnak második módja a
metriai szempontból hasonló profilokra a támadó Pénaud-féle egyensúlyozás (9. ábra). Ebben az
pont helyzetét mindenkor kiszámíthatjuk.
esetben a R.-t például a súlypont előtt egy nagyobb
A R.-ek egyensúlyozása. Ha a R.-et súlypont szárnyfelülettel s a gép farán egy kisebbel sze
jában felfüggesztjük, akkor a gép e pont körül reljük föl, s ez utóbbinak beállítási szögét ki
minden irányban kilenghet. Ezek a különböző sebbre vesszük, mint az előzőét. Ha most a gép
kilengések tulajdonképpen a súlyponton áthaladó, nek pl. fara lebillen, akkor mind az első, mind a
három egymásra merőleges tengely körül történ hátsó felületnek támadási szöge nő. A szögek
hetnek (1. a 7. ábrát). E három tengely közül az változásával megváltozik a felületeknek felhajtó
egyik a szárnyfelület támadó vonalával egybeeső ereje is. Mivel pedig a hátsó kisebb szögnek nö
X, a másik a motor tengelyének meghosszabbítá vekedése alkalmával jóval nagyobb mértékben
sából származó F s a harmadik e kettőre merő nő az emelőerő, mint az elülső nagyobb szögnek
ugyanakkora szöggel való növekedésekor, ezért
legesen álló Z tengely.
A R. felsorolt három tengelyének megfelelően a gép hátsó része ismét eredeti helyzetébe tér
a külső behatások három irányban zavarhatják vissza s az egyensúly így helyreáll.
A hosszanti stabilitás szempontjából nagy fon
meg a gépnek egyensúlyát, tehát háromféle sta
tossága van a E. építésében a helyes tömegelosz
bilitásról kell szólnunk:
tásnak is. Ezt azzal érjük el, hogy a motor húzó1. Az X tengely körüli hosszanti,
teugelyét, a mótortengely meghosszabbítását
2. az Y tengely körüli haránt és
alkotó egyenest, lehetőén a gép súlypontjába
3. a Z tengely körüli oldalstabilitásról.
a) Hosszanti stabilitás. A R.-et úgy kell meg helyezzük, vagy attól nem távolra, Ugyanis ha
szerkeszteni, hogy hossztengelye mindenkor a a húzótengely a súlyponttól távol van, sebesség
repülés irányával (repülőpálya) egybeessék. Ezt változáskor (induláskor, leszálláskor) a gép a
elsősorban azzal érjük el, hogy a szárnyak nyo- tömeghatásoktól származó nyomatékokat kap az
másközéppontját (támadópont) a gép súlypontjába X tengely körül, amelyek a kormányzást lehe
helyezzük, amivel (miként a 7. ábrán látható) az tetlenné tehetik éppen a repülés legkritikusabb
F emelőerő és a G súlyerő közös függőlegesbe pillanataiban, midőn a gép felemelkedőben, illetve
leszállóban van.
esnek, ami a stabilitásnak legelső feltétele.
Azonban a R. repülése közben különböző zavaró
b) Harántstabilitás. Az Y tengely körül való
impulzusokat kap (széllökések), amelyek a súly automatikus stabilizálás a szárnyaknak gyenge
pontban felfüggesztett R.-et az X tengely körüli V alakba állításával történik. Ennek hatása
lengésekre késztetik. Miután a légcsavar húzó abban nyilvánul, hogy oldalbillenés esetén a
ereje a gép hossztengelyével egybeesik, a gép szárnyak emelőereje, illetve a szárnyakon ébredő
pályája nullámgörbét mutatna. A tétlenséget te légierő függőleges vetülete csökken (10. ábra).
kintetbe véve, világos, hogy a kilengések kezdetén Ha az Fy kisebb, mint a G súlyerő, úgy a gép az
i\ gép eredeti pályáján halad, minek folytán a Fx oldalirányú komponens mozgató hatásán kí
lengés szögének megfelelően a szárnyak támadási vül sülyedni is fog. Ezen egyidejűleg három
szöge is ugyanannyival növekszik, illetve csök dimenzióban történő mozgás azt eredményezi,
ken. A hajlásszög-változtatással együtt jár a hogy a mélyebben levő szárny támadási szöge
támadópontvándorlás, minek folytán az emelő- megnövekedik, a magasabban levőé csökken és
és súlyerő már nem esik közös függőlegesbe. Ez így az emelőerő is hasonló növekedést, illetve
a lengés értelmének megfelelően, váltakozó érte csökkenést mutat. Ez oly nyomatékot létesít,
lemben forgató erőpárt létesít, ami a gép egyen amely mindenkor a billenéssel ellentétes hatású.
súlyát felbontja.
Az automatikus stabilizálásnak ezt a módját
Ennek ellensúlyozására a lengést csillapító nyo mégsem használják minden R.-en, mivel ez az
matékokról kell gondoskodni, ami egyúttal a egyensúlyt érezhető lengések útján állítja csak
támadópontvándorlásból származó erőpárok nyo helyre. E széllökéseket, különösen nagy sebességű
matékát is legyőzi. Ezt az ú. n. vízszintes csilla gépeken, a szárnyvégre csuklósan erősített stabili
pítólap (vízszintes vezérlap) alkalmazásával érjük záló felületeknek ellentétes értelmű elforgatásá
el. A gép hossztengelyének irányában a súlypont val ellensúlyozzák. (L. a R. kormányzása).
tól lehetőleg távol vízszintes síklapot helyezünk
c) Oldalstabilitás. Az oldalstabilizálás a Z ten
el. Ennek működését a 8. ábra világítja meg. Ha gely körüli lengések csillapítására szolgál, más
a gép repülése közben az X tengely körül kileng, szóval a gép irányának megtartását biztosítja.
akkor súlypontja egy ideig eredeti pályáján halad. Evégből a R. farára, a súlyponttól lehetőleg tá
Ennek következtében a R. farán elhelyezett víz vol, vagyis ugyanoda, ahová a vízszintes stabili
szintes csillapító felület olyan szögbe áll be, amely záló lapot helyezik, függőleges lapot (függőleges
12*
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vezérlap) is állítanak, melynek iránya a húzótengely irányával egybeesik.
A R. stabilizálására egyesek automatikus készü
lékeket is készítettek, amelyek a pilóta egyen
súlyozó mozdulatait helyettesíteni, illetve ki
küszöbölni volnának hivatva. Ezeket önműködő
stabilizátoroknak nevezik. Rendszerint a folyadéknivó vízszintes vagy az inga függőleges helyze
tének felhasználásával és segédmotorral mozgat
ják a kormányszerveket. Újabb időben különösen
a radiotelegraflkus úton kormányozott pilóta
nélküli R.-ekben használják fel sikerrel az emlí
tett készülékeket. Magyarországon komoly kísér
leteket e téren Bánki Donát és Mélczer Tibor
végeztek.
A R. alkotórészei. A R. aerodinamikai szervei
(1. 10ja ábra) között a szárny a lebegtetéshez
szükséges erőt adja, a szárnyon és a gép farán levő
stabilizáló lapok pedig az egyensúlyozást szol
gálják. A függőleges és vízszintes vezérlaphoz
csuklószerüen kapcsolandó az oldal- és magassági
kormány. Az oldalkormány az irányváltoztatást
szolgálja, míg a magassági kormány a gép fará
nak leszorításával a R.-et felemelkedésre, a gép
farának emelésével pedig leszállásra készteti.
A kormányszerveknek a kormányrúddal való
összeköttetését a 11. ábra szemlélteti. A magas
sági kormányt és a szárny végén levő stabilizáló
lapokat (csűrőlap) egyesített kormánnyal, míg az
oldalkormányt lábitóval mozgatják. A szárnyakat
és a kormányszerveket a merev törzs köti össze,
amely a motor, a pilóta, az utasok és egyéb hasz
nos teher befogadására is alkalmas. A törzs tel
jesen burkolt s az áramvonal-alakot a lehetőségig
megközelíti, hogy a nagy sebességű mozgással
szemben minél kisebb legyen az ellenállása.
A törzshöz erősitik a futószerkezetet, amelynek
az induláskor és leszálláskor van szerepe és az
eközben ébredő erőhatásokat megfelelő rugózás
útján adja át a törzsnek. A modern R.-eken elül
futókerekeket alkalmaznak, a gép farán pedig
szántalpat. Az induláskor a gép farát a magas
sági kormány segítségével gyorsan felemelik s
így annak fékező hatása nem érvényesül, le
szálláskor pedig a szántalpnak fékező hatása a
megállást lényegesen gyorsítja.
A légcsavar, a R. vontató eleme, szimmetri
kus elrendezésű (két- vagy négyágú) ferdelapok
ból áll. Ezek, forgatásuk által, tengelyirányú
húzóerőt fejtenek ki. Miután a légcsavaroknak a
tengelytől a csavarszárnyak végéig minden egyes
pontja csavarvonalat ír le, az egyes csavarelemek emelkedési szögét úgy kell megszerkesz
teni, hogy azok mindegyike f ordulatonkint ugyan
akkora utat tegyen meg. Ellenkező esetben egyes
csavarelemek elősietnének, mások pedig vissza
maradnának, ami a légcsavar vonzóerejét ron
taná. Az előbbi feltételt kielégítő csavarokat
állandó emelkedésű csavaroknak nevezzük. Egy
a kerületen és a középponthoz közelfekvő m emel
kedésű csavarelemnek pályáját ábrázolja a 12.
ábra. A csavarelemek pályájának sikbafejtésével
állandó magasságú háromszögeket kapunk (13.
ábra), melyeknek eredményvonallal jelölt át
fogói a csavarelemek által megtett utakat és az
emelkedési szögeket szemléltetik. A pályakifejté
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sek ábrájának segítségével a légcsavarszerkesz
téshez szükséges adatokat is megkaphatjuk. A
légcsavar valóságban nem teszi meg az emelke
dési szög által megszabott utat, hanem ahhoz
képest kissé visszamarad. Ezt a jelenséget slipnek, visszacsúszásnak nevezik. Oka abban kere
sendő, hogy a légcsavar által vontatott R. ellen
állása nem engedi a csavart ideális pályáján ha
ladni (ezen csak 0 ellenállás esetén haladhatna),
hanem jól szerkesztett csavaroknál 15—20°/o
visszamaradást létesít.
A légcsavar jóságát, a helyes szerkesztésen
kívül, a jó profllozás szabja meg, mint a szárny
felületekét. Újabban a légcsavarok jóságát azzal
törekedtek javítani, hogy nagy átmérőt és kisebb
fordulatszámot alkalmaztak. Ugyanis a nagy át
mérőjű csavar kerületi elemei ugyanakkora utat
kisebb emelkedési szöggel tehetnek meg, minek
következtében az azon ébredő légierő tengely
irányú vetülete nagyobb, mint a kis átmérőjű
csavar szélső eleméé. Ily módon sikerült már a
slipet 5—10%-ra is csökkenteni.
B.-típusok (1. a képmellékleteket). A sárkány
repülőgépek, bár ugyanazon alapelvek felhaszná
lásával épülnek, mégis bizonyos elrendezésben
különbséget mulatnak. A legszembetűnőbb a szár
nyak elhelyezése. Azokat a R.-eket, amelyeknek
szárnyai egy síkban vannak, egysíkúaknak vagy
monoplánoknak (egyfedelüeknek is) nevezzük.
Ha a szárnyak két egymásfeletti síkban vannak,
a R. kétsíkú, biplán (kétfedelű), ha pedig három
vagy több síkban vannak egymás fölött, háromsíkú (triplán), ill. többsíkú (multiplán).
A R.-eket osztályozzák a felhasználás módja
szerint is. A hadi célokat szolgáló gépeket
katonai, a személy- és postaszállító gépeket
polgári vagy forgalmi gépeknek nevezik. Úgy a
katonai, mint •& polgári É.-ek a vízi (hidroplán)
és szárazföldi gépek csoportjára oszlanak asze
rint, amint vízről, illetőleg vízre, vagy pedig
földről, ill. földre szállnak. A vizi R.-ek ezidőszerint kétfélék: 1. repülöcsolnakok, melyeknek
úszócsolnaka a R. törzse (Albertfalvai, Domier,
Libelle); 2. talpas hidroplánok, amelyeknek a
rendes törzshöz kapcsolt külön úszócsolnakjaik
vannak (Rumpler, Junkers).
A hidroplánnak és a szárazföldi gépnek egyesí
tése az ú. n. amphibia, mely úgy a vízről, mint
a szárazföldről tud indulni, illetve arra leszállni.
A katonai R.-eket szűkebb felhasználásuk sze
rint vadász-, felderítő- és bombavető-g&peknék.
nevezzük. A vadász-repülőgépek a repülőtámadások elleni védelemre, valamint az ellenséges
felderítő- és bombavető-gépek megtámadására
valók. Rendszerint együlésesek, igen erős motor
ral (200—400 lóerőig), hogy sebességük nagy és
emelkedésük gyors lehessen. A légcsavar forgás
körén át tüzelő gépfegyverekkel vannak ellátva,
amelyeket a mótortengelyről vezérlenek, hogy
csak olyankor lőhessenek, amikor a légcsavar
szárny a fegyvercső előtt már elhaladt. A célzás
a R. irányításával történik. A felderftö-gépek
vagy gyalogsági állásoknak, a megszálló csapa
toknak elhelyezését és erősségét vannak hivatva
kis magasságból kipuhatolni, vagy a tüzérség be
lövését és tűzét irányítják, vagy pedig a front-
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mögötti nagyobb csapatinozdulatokat, technikai
berendezéseket (pl. vasút, lőszerraktár, építkezés
stb.) figyelik. A felderítő-gépek elmaradhatatlan
kelléke a fényképezőgép, amellyel a különösen
fontos pontokat megörökítik s így egyrészt a
közvetlenül érdekelt csapatoknak vagy parancs
nokságoknak is megmutathatják, másrészt az
illető tereprészt a repülés után gondosan tanul
mányozhatják. A felderitő-gépeken az előbb már
említett ós mereven beépített vezérelt gépfegyve*sn kívül, amelyet a pilóta kezel, a megfigyelő
ülésben szabadon mozgatható gépfegyvert is
alkalmaznak, amellyel oldalirányban és hátrafelé
is lehet lőni, hogy a védekezés minden irányban
lehetséges legyen. A felderítő-gépeknek azonban
támadó szerepük is van. Kisebb bombákkal, vala
mint gépfegyvertűzzel csapatfelvonulásokat, tá
madó gyalogsági és rohamcsapatokat, élelem- és
lőszer-utánpótló oszlopokat támadhatnak meg s
így az ütközetek lefolyására döntő hatást is
gyakorolhatnak. A bombavetőgépek nagy teher
bírású óriás E.-ek, amelyek két, három, sőt több
motorral is épülnek. Feladatuk forgalmi góc
pontok, gyártelepek, raktárak bombázása s főleg
a frontmögötti részek katonai szempontból fontos
telepeinek megbénítása.
kpolgári célú E.-ek a gyengébb motorral készült,
kis sebességű, illetve az erősebb motorú és gyor
sabb sportgépek csoportjára oszlanak, melyek
főleg rekordjavitás céljaira készülnek, valamint
a személy- és gyorsposta továbbítására szolgáló
forgalmi B.-re (Junkers, Fokker, De Havilland,
Farman «Góliát», Spad stb.).
A R. kormányzása. A 11. ábra szemlélteti az
egyesitett és a lábkormánynak összeköttetését a
kormánylapokkal. A kormányoszlopnak előrenyomásával a magassági kormány pozitív táma
dási szöget kap, vagyis a gépnek végén levő éle
lesülyed s ezzel a gép farát felemeli (leszállás,
siklórepülés). Ellentétes értelmű kormánymozdu
lat emelkedést eredményez.
Az oldalkormány a lábitóval mozgatható. For
dulás azonban tisztán csak az oldalkormány fel
használásával csupán kis sebességű gépekkel
hajtható végre. Ugyanis fordulóban a centrifugá
lis erő hatása alatt a R. kifarol s így a kívánt pá
lyát nem bírja leírni. A centrifugális erőnek
ellensúlyozására a fordulóban a R.-et be kell
dönteni, amivel az emelőerőnek a centrifugális
erővel ellentétes, a görbületi kör középpontjába
mutató vetülete van. Mikor az emelőerő vetülete
ugyanakkora, mint a centrifugális erő, a forduló
farolás nélkül hajtható végre (14. ábra).
Kis sebességű gépeken a bedőlés a szárnyak
sebességdifforenciájából származó emelőerő-kü
lönbözet hatása alatt önműködően következik be.
Ugyanis a belső körön haladó szárny kisebb se
bességgel halad, mint a külső körön haladó. Nagy
sebességű gépeken az ebből származó sebességkülönbözet a R. nagy sebességéhez képest elenyé
sző, miáltal az önműködő bedőlés nem követke
zik be; hanem csak a szárnyvégeken levő csűrő
lapok meghajlításával, amit a kormánykerék el
forgatásával végez a pilóta, aki ezzel a R.-et a
forduló görbületi sugarának megfelelően kisebb
vagy nagyobb mértékben mesterségesen dönti be.
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A 14. ábrából látható az is, hogy nivóveszte
ség nélküli fordulás csupán kellő húzóerőfelesleg
gel rendelkező R.-nél lehetséges, mivel nívóvesz
tesóget mindaddig nem szenved a gép, amíg az
emelőerő függőleges vetülete legalább akkora,
mint a gép súlyereje. Midőn az egyensúly felbom
lik, a gép a nehézségi erő irányába is mozog, sülyed, mint mondani szokták: lecsúszik. Csúszás
közben a gép ferde helyzete következtében a kor
mányok szerepe megváltozik, minek folytán az
oldalkormány a dőlés mértékének megfelelően
mindinkább a magassági kormány szerepét veszi
fel, melynek hatása alatt a gép az orrára áll.
Ebben a helyzetben a magassági kormány útján
a gép gyorsan felrántható, miáltal normális hely
zetbe kerül.
Az indulás és leszállás. Induláskor a motor
megindítása után a légcsavar húzóerejének hatása
alatt a R. gyorsuló mozgást végez. Midőn a gép
a lebegéshez szükséges sebességet elérte, a pilóta
a magassági kormány segítségével emelkedésre
készteti a gépet. A szükséges magasság elérése
után a magassági kormányt vízszintes helyzetbe
hozva, a gép horizontális pályán halad. Azonban
(amennyiben a motor teljes erővel működik), a
R. állandó magasságot nyer, mivel a motor a gép
lebegési erőszükségleténél nagyobb teljesítmény
nyel dolgozik, minek folytán a nívóveszteség nél
küli repülésnél nagyobb lévén a sebesség, az emelő
erő is nagyobb a gép súlyerejénól. A teljesítmény
többlet tehát a gép állandó emelkedésére vezet.
Az állandó emelkedés csökkentése végett a tel
jesítménytöbbletet meg kell szüntetni, amit a
motor fojtásával érhetünk el. Az elmondottakból
nyilvánvaló, hogy a teljesítménytöbblet a fordu
lóknál és az emelkedésnél szükséges.
A leszállás, amennyiben külső veszély (pl. ka
tonai gépeknél ellenséges támadás) vagy a gépen
keletkezett zavar (pl. porlasztó tűz) azt igen sür
gőssé teszi, történhet zuhanórepüléssel, amikoris
a pilóta a teljesen orrára állított gépet csak a
föld közvetlen közelében húzza ki a vízszintesbe,
vagy pedig meredek vagy csekély lejtésű sikló
repüléssel. Siklórepülés történhet teljesen meg
állított, vagy lassan járó motorral. Előbbi rend
szerint mótorhibából származó kényszerleszállás
kor, utóbbi normális repüléskor fordul elő. A
motornak lassú járatása a siklórepülés tartama
alatt lehetővé teszi azt, hogy amennyiben a le
szállás előreláthatóan nem sikerülne a kívánt
módon, vagy a leszállásnak előre nem látott aka
dálya támad (pl. hirtelen a gép előtt felbukkanó
ember, járómű vagy terepakadály), úgy a pilótá
nak módjában áll a motornak teljes mértékben
való ttzeinbehelyezésével újra felemelkedni s a
leszállást jobb körülmények közt, vagy jobb he
lyen megismételni.
Az elmondottak szerint a siklórepülés motorikus
erő nélkül végrehajtható. Ezt a nehézségi erő
nek mozgásirányú összetevője teszi lehetővé.
Ugyanis miközben a R. csekély lejtésű pályán
siklik, a nehézségi erőnek a mozgás irányába eső
összetevője is van. Amennyiben a mozgásirányú
összetevő a gép sűlyedésnélküli lebegéséhez szük
séges húzóerővel egyenlő, a siklás a lejtős pályá
hoz képest sűlyedés nélkül inegy végbe. Viszont
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a lejtés szögének nagysága a magassági kormány
Végeredményben kimondhatjuk, hogy nivóvesznyal szabályozható s így a R. az illető géptípusra teség nélküli repülést akkor végez a mótornélküli
jellemző minimális siklószögű lejtőn tud haladni. gép, ha a légáram irányától eltekintve, annak
A siklóképesség a szárnyprofil jóságán kívül a emelkedési sebessége legalább egyenlő a gép
törzs és a R. egyéb járulékainak légellenállásától sülyedési sebességével.
és a gép terhelésének nagyságától függ. Azok a
Az emelkedő áramlatok létesülésének főtényegépek tudnak nagy távolságra siklani, amelyek zője a nap sugárzó melege (minek folytán a fel^
nek jó a szárnyprofiluk, csekély a káros ellen melegedett levegő felemelkedik) és a terepalaku
állásuk és a szárnyaknak m2-ekben kifejezett te latok, hegyek, hegyláncok, lejtők, melyek mentén
rületére számított úgynevezett felületi terhelésük. emelkedésre, majd a magaslatok elérése után az
A B. fejlődésének irányai. A R.-ek tökélete ellentétes oldalon lehömpöly üdésre bí r ják a levegő
sítésénél, főként a polgári célokat szolgáló gépek tömegeket.
nél az a törekvés, hogy a R.-ek üzemi és beszer
Ujabban, a laboratóriumi kísérletek alapján,
zési költségeit csökkentsék s így rentabilitás arra az eredményre jutottak, hogy az egyenlőt
szempontjából a többi közlekedési eszközökhöz len légmozgások, az ú. n. periodikus irány
közeledjenek. Ezt elsősorban a motorok erősségé változása áramlatok — melyek a légkörben igen
nek csökkentésével lehet elérni, másodsorban az gyakoriak — ugyancsak energiaforrásai a vitor
olcsó gyártásra alkalmasabb Rekonstrukciók útján. lázó repülésnek. Ugyanis a fenti áramlatokba he
A lóerőszám csökkentésének legeredményesebb lyezett szárnyfelület-modelleken, az áramlás irá
módja jobb, ökonomikusabb szárnyprofilok léte nyának lengése arányában az ellenállás csökkent,
sítése.
megszűnt, sőt előremutató komponenst, ú. n. lát
A repülés gazdaságosabbá tételének másik irá szólagos húzóerőt is eredményezett. (Betz és Katznya az atmoszféra mozgási energiáinak a repülés mayer kísérlete.)
céljaira való hasznosításában nyilvánul. Ezt a célt
A szélenergiáknak a repülés céljára való hasz
szolgálják a mótornélküli B.-el végzett ú. n. vi nosításán kívül, a sárkány-R.-ek biztosságának
torlázórepülések, amelyekkel már sikerült az növelése céljából, arra is törekszenek, hogy a
emelkedő légáramlatok felhasználásával többórás R.-ek nagy leszállási sebességét a lehetőségig
repüléseket végezni. E téren az első jelentős ered csökkentsék. Ugyanis a sebesség csökkenésével
ményeket a németek érték el a rhöni vitorlázó még kevésbbé sikerült leszállásoknál is az ütődés,
repülőversenyeken. Hentzen 1922 aug. 21-én 3 óra melyet a gép szenved, lényegesen kisebb s így a
és 5 perces repülést végzett, közben indulási helye törési eshetőség is kisebb lesz, valamint a leszál
felett 350—400 m. magasságban többször átrepült. lásra (és felszállásra) szükséges hely is. Ez irányú
Az emelkedő áramlatokban való repülés lehe törekvések között főleg Hanley-Page (angol) és
tőségének magyarázatára szolgál a 15. ábra. Az Lachman (német) kísérletei érdemelnek különös
a) eset a lebegési sebességgel repülő motoros gé figyelmet, akik egymástól függetlenül osztott
pet ábrázol: b) eset egy leállított motorral sikló (zsaluszerű) profilokkal a felhajtóerő lényeges
repülést végző gépet mutat be, melyet a nehéz növekedését érték el, bár ezzel egyidejűleg az
ségi erő pályairányú komponense mozgat.
ellenállás is megnövekedett. Ezen újítás felhasz
A két ábrából a két repülési mód munkaviszo nálásával Hanley-Page gépet is épített, amelynél
nyait is összehasonlíthatjuk. Míg a horizontális az egyszerűség végett csupán az orrában osztotta
repülésnél a légcsavar húzóerejének és az erő a profilt (16. ábra). A hézagnak felnyitásával
irányában megtett útnak, a sebességnek szorzata nagy emelőerőt kap a gép (kis sebesség), lezárá
méri a lebegéshez szükséges munkát, addig a sikló- sával pedig a nagyobb sebességű horizontális
repülésnél, mivel a munkát a nehézségi erő végzi, repülés végezhető. Ugyanezt változtatható görbüa gép súlyának és a súlyerő irányában történő letü számyprofilokkal is megkísérelték.
mozgásnak, a sülyedés-sebességnek szorzata adja
A R.-épités szempontjából arra törekedtek a
azt meg.
tervezők, hogy a R.-eknek élettartamát a lehető
A siklórepülés ismeretével már könnyen meg ségig megnöveljék. Ugyanis a fakonstrukciójú
érthetjük a vitorlázórepülést is, amely tulajdon gépek az időjárás viszontagságaival szemben nem
képpen az emelkedő légáramlatokban véghezvitt mutatnak nagy tartósságot. Eső, hó, sót a lég
siklórepülés. A 15. c) ábra világosan szemlélteti köri nedvesség hatása alatt ellenállóképességüket
a viszonyokat. A R. valamely |3 szög alatt emel rohamosan elvesztik. A felhasznált fának prepa
kedő és Wí sebességű emelkedő áramlatot szel rálásával sikerül ugyan az élettartamot megnyúj
át. Miután a R. valóságos pályája mindenkor tani, de a fakonstrukciónál elkerülhetetlen enyvea közeg mozgásától függ, könnyen belátható, zések, a helyi vetemedésekkel kapcsolatban, a R.
hogy a 15. c) ábrán szemléltetett gép eredőmoz gyors elévülését nem tudják megakadályozni.
gása az eredményvonallal jelzett S-ből S^-be fog
Ez a körülmény okozta, hogy oly építőanyago
vezetni, vagyis a gép magasságot nyer és közben kat törekedtek alkalmazni, amelyek ily hatások
előre is jut. Ez a szembefujó emelkedő légáram nak ellenállnak. Vékonyfalú acélcsövekkel kísé
lat esete.
relték meg helyettesíteni a fát, amely a R.-törUgyanezen alapon beláthatjuk azt is, hogy hát zsek építésénél igen jól bevált. Majd a könnyű
szélben, amikor az megfelelő emelkedéssel is bír, fémek, alumínium, dúralumínium alkalmazásával
a gép magasságot nyer s valóságos repülési sebes úgy a törzs-, mint a szárnyépítést, valamint a
sége is nő. Az ábrán W% szemlélteti az említett szárnyaknak, vékony lemezekkel való borítását
emelkedő légáramlatot, amelynek hatása alatt a eszközölték. így születnek meg & fémrepülőgépek,
gép S-ből S,-be jut.
amelyek az időjárás viszontagságainak, esőnek,

Repülőgép

hónak kitűnően ellenállnak, hangározásuk éppen
ez oknál fogva semmi vagy csak igen csekély
gondot okoz, úgy hogy szükség esetén a szabadban
hagyhatók heteken, sőt hónapokon át, csupán a
szélrohamok ellen biztosítandók lekötéssel.
A fémreplilőgépek megalkotásában a németeké
az elsőség. Junkers professzor a világháború
alatt építette az első, a maga nemében tökéletes
fém-R.-et. A nagyobb szilárdságú fémnek alkal
mazásával egyidejűleg a káros ellenállású feszítő
•írótokat is kiküszöbölte s a szabadonhordó szár
nyak alkalmazásával irányt mutatott a R. további
fejlődésére. Junkerssel egyidőben a friedrichshafeni Zeppelin-művek is óriás féin-R.-eket kezde
nek építeni, Dornier vezetése alatt.
Magyarországon a fém-R.-ek építésében Svachulay Sándornak voltak kiváló érdemei, aki egy
úttal egész Európában az első használható fémR.-et építette. Építőanyag acélcső és vászon volt.
Helikopter v. csavarszárnyas R. függélyes ten
gelyű ferde lapoknak forgatásával létesít a súly
erővel ellentétes emelőerőt. Bár a lebegtetésnek
legegyszerűbben kivihető módja, mindamellett
gyakorlatilag mai napig nem tudták megvaló
sítani, mivel a stabilitási feltételeket nem elégíti
ki, s azonkívül gazdaságosság szempontjából is
a sárkány-R, mögött marad. A lóerőnkénti teher
emelés viszonya 1:2-5 ~ 3 a sárkány-R. javára.
Az első számottevő helikoptereredinényt Buda
pesten érték el 1918. A Petróczy-Kármán-Zurawte-féle ú. n. kötött helikopter — amely a tüzér
ségi megfigyelők kötött ballonjait volt hivatva
helyettesíteni — volt az első, amely egy ember
súlyának megfelelő terheléssel tartósan a leve
gőben maradt. A kísérletek folytatását a háború
befejezése megszüntette.
Újabb időben különösen a spanyol Peskara
foglalkozik a kérdés megoldásával. Közös ten
gelyre helyezett, ellentétesen forgó csavarjainak
segítségével sikerült már a földet elhagynia. A
vízszintes mozgást a csavartengelynek döntésével
éri el. A csavar emelőerejének ez esetben víz
szintes komponense is van, ami a dőlés mértéké
nek megfelelően horizontális sebességet ad a gép
nek. A helikopter döntését Peskara a csavar
szárnyaknak a forgáskör egy pontján történő
hajlásszög-növelésével éri el, megfelelő vezérlő
szerkezet útján. Más kísérletezők a horizontális
mozgás létesítésére külön vízszintes tengelyű
csavart alkalmaznak.
Ornitopter v. csapószárnyú R.-ekkel mai napig
számbavehető eredményt nem értek el. A mada
rak szárnymozgásának utánzása oly komplikált
mechanizmusokat von maga után, melyeknek
gyakorlati alkalmazására alig van remény.
A repülőgép története.

A R. története — ha csakis a komoly tanul
mányokat vesszük figyelembe — a XIX. sz. ele
jén kezdődik. A legelső, aki a dinamikai repülés
problémájával foglalkozott, az angol Sir George
Cayley volt, aki 1809. közzétett, de csak 1871.
méltatott tanulmányában a sárkányos R. főjellemzőit már részletesen tárgyalta. Cayley
megszerkesztette az első sárkányos R.-et előbb
motor nélkül, majd motorral is, de gépe kisérle-
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tezés közben eltörött. Utána egy másik angol,
Henson (1843) próbált egyfedelű R.-t szerkesz
teni, majd Wenham, aki gépével siklórepülést is
végzett. Vele egyidőben Le Bris francia tenge
rész az albatrosz mintájára és méreteinek meg
nagyobbításával készített készüléket, amellyel
maga végzett próbákat (1857—67). De sem ezek,
sem Maxim Hiram (1894, London) többfedelű
gépe, sem Ader Clement (1897, Paris) «Avion»
nevű és denevérre emlékeztető R.-e, sem pedig
Kress W. (1900, Bécs) aeroplánja nem értek el
jelentős eredményt. Ez alatt az idő alatt főleg
tanulmány szempontjából igen érdekes R.-mintákat készített Pénaud A. (1871, Paris), Cayley
munkáinak méltatója, Tátin V. (1879, Paris),
Langley S. P. (1896, Washington) stb.
Valamennyi előzőnél nagyobb hatással volt a
sárkányos R. mai alakjának létrejöttére Lilienthal
Ottó berlini mérnök munkássága. Lilienthal előbb
hosszasan tanulmányozta a madarak szárnyainak
szerkezetét és repülésüket, vizsgálta a szél ellen
állását különböző alakú sík és kissé ívelt lapokon.
Idevágó tapasztalatait és méréseinek eredményét
1889. és 1894. könyvalakban nyilvánosságra
hozta. Ezenkívül 1891. siklórepuléshez fogott,
eleinte csak 1—2 m., majd 15—20 in. magasság
ból ugorván, ill. ereszkedvén le. Kísérleteire kez
detben egyfedelű, 1895-től kezdve kétfedelű gé
pet használt, amelyeket maga tervezett és készí
tett is. Idővel akkora biztosságra tett szert, hogy
10 m. sebességű szélben is elindult és sokszor
350 méternyit is repült. Végül csapkodó szárnyú
szerkezetet készített, melyet motorral szerelt fel.
Kisérlet közben (1896) lezuhant és életét vesz
tette mint a dinamikai repülés első áldozata. Két
fedelű gépe függőleges és vízszintes lapokból
alkotott farkszerű kormányszerkezetével már
magában foglalta a későbbi Wright-téle R.-nek
főbb elemeit. Lilienthal számos követőre talált;
ilyenek voltak Nagy-Britanniában S- P. Pilcher ;
Amerikában a francia eredetű 0- Chanute
(1896-tól kezdve), majd később Wilbur és Orwille Wright (1900); Franciaországban Ferber
tüzérkapitány (1899), stb. A Wright-testvérek
eredményes siklókisérleteiket titokban végezték,
úgy, hogy a francia kísérletezők tőlük teljesen
függetlenül jutottak eredményre.
Wright-ék.
már 1903—5 között tudtak számbajövő légiutakat
megtenni. Az európai kontinensen a brazíliai ere
detű Santos Dumont tette meg az első 100 m.-es
utat motoros R.-pel (1906 Paris). Az első l'/a
km.-nyi zárt kört Farmon, Henri repülte be
(1908, Passy-les-Moulineaux). Az első légi utazást,
városról-városra szállva, ugyancsak az utóbbi
tette meg (1908 Bony—Reims között, 27 km.).
Louis Blériot repülte át először a La Manchecsatornát (1909, Calais— Dover, 37' alatt), amit
az aviatika óriási diadalaként ünnepeltek Paris
ban. Az 1909. év másképpen is nevezetes az
aviatika történetében: ekkor lépett a világ elé
a R.-vezetők egész raja az aug. 22—29. között
megtartott első versenyen Reimsben. Az itt be
mutatkozott 26 versenyző között a sebességi dija
kat Blériot L. és Curtiss G. H. (amerikai) nyerte
el (77 és 76 km. sebességgel óránkint); a leghoszszabb utat (190 km.) Farmon H. tette meg és a
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leghosszabb időn át is ő repült egyfolytában
(majdnem 4 órát). Ez a verseny nyilvánosan iga
zolta a sárkányos R.-ek életrevalóságát. Az a
hatalmas eredmény, amit a francia aviatika alig
10 év alatt elért, nemcsak a kísérletező mérnö
kök és mechanikusok lelkes kitartásának köszön
hető, hanem annak a bámulatos áldozatkészség
nek is, amelyet a francia társadalom az aviatika
iránt mutatott. A franciák példájára megindult a
legtöbb művelt államban — különösen Német
országban — az aviatika felkarolása, a társada
lom részéről számos egyesületnek, a kormányok
részéről főleg a honvédelemnek keretében. A világ
háború kitörése előtt 1909—1914-ig több mint
100 repülő- és utazóversenyt, valamint több ki
állítást rendeztek. A lázas tevékenységre jellemző
a kísérletek és versenyek áldozatainak nagy
száma is, amely a jelzett 5 év alatt — az 1914.
évi francia «Aero-Manuel» adatai alapján —
500-ra tehető.
Magyarország a E. történetében a világ
háború előtt igen szerény helyet foglalt el.
Régebben Martin Lajos (1. o.) és Némethi/ Aladár
foglalkozott a repülés elméletével, sőt az előbbi
egy madárszárnyú R.-mintát («lebegő kerék»),
utóbbi néhány R.-et is készített, de egyik sem ért
el komolyabb eredményt. A polgári aviatika kül
földi fellendülése nálunk is szélesebb körben kel
tett érdeklődést. 1909 okt. 17. repült a Rákoson
Blériot; az első magyar, akinek hazánkban R.-en
felszállnia sikerült, Kutassy Ágoston ár. volt ;
Adorján János volt az első, aki hazai R.-en és
magyar motorral repült (1909 dec. 9., 150 m.-t).
A R.-szerkesztéssel és repüléssel foglalkoztak
még: Svachulay Sándor, Zsélyi Aladár, Hor
váth Ernő, Székely Mihály és mások.
Az előzőkben említett kísérletező és spo^iszerű
repüléseken kívül néhány próbát tettek a R.-en
való rendszeres közlekedéssel, a légiforgalommal
i s : így 1911. az allahabadi (India) kiállítás alkal
mával, továbbá London és Windsor, Rabat és Fez,
Rákos és Győr (Székely M. újságot szállít) kö
zött, 1912. Yokohama és Tokió, Debreczen és
Nagyvárad (Lányi) stb., 1913. Bork és Brück,
Villacoublay és Bordeaux, Nagyvárad és Szeged
stb. között, de ezek a kísérletek megfelelő tapasz
talatok hiányában kedvező eredményre nem
vezettek.
Sokkal jobban bevált a R. már a világháború
előtt a katonai feladatok szolgálatában. Az 1911
júniusi picardiai hadgyakorlaton, amelyen 12 R.
vesz részt, megállapítják a franciák, hogy a R. az
ellenséges hadállások gyors és alapos felderíté
sére kiválóan használható, a belforti gyakorlato
kon pedig arról győződhettek meg, hogy a tüzér
ségi tűz irányítására és vezetésére is nagyon al
kalmas.
A R. első háborús szereplése az olaszok tripoliszi hadjáratában következett be (1911 okt. 21.
végzi Parazzine kapitány a világtörténelem első
háborús felderítő repülését; Rossi kapitány vak
merő bombatámadásaival tűnik ki) és utána
(1912—13.) a balkáni hadjáratban.
A R. katonai értékének felismerése ntán min
den állam lázas igyekezettel fejleszti légi had
seregét. Az első 37 katonai gépet az Egyesült
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Államok rendeli meg 1908., Franciaország 1910.
kezdi kiépíteni légi flottáját, amely 1914 márciu
sáig 677 R.-re nő; Németország, Anglia és Orosz
ország 1911-től kezdve helyez nagyobb súlyt a
légi haderő fejlesztésére. Az Osztrák-Magyar
Monarchiának 1910. még csak két katonai gépe
volt, 1911. a délmagyarországi hadgyakorlaton
már 6 katonai és 3 polgári gép vesz részt; az
1912. évi makói hadgyakorlaton 12, majd az 1913.
évi csehországi hadgyakorlaton már 18 R.
Az egyre jobban növekvő katonai R.-szükséglet szilárdítja meg tulajdonképpen az aviatikai
ipar helyzetét is, amely 1910-ig állandó válsá
gokkal küzd. A világ legelső R.-gyára, a francia
Voisin testvéreké, 1905. alakul meg; az első
amerikai gyár, a Wright Aeronauticál Corp
1906., az első német (Ktanpler), angol (Short)
és osztrák (Lohner) gyár 1908. Az új iparág gyors
fejlődésére jellemző, hogy Franciaországnak 1914
elején már 52 R.-, 23 aerornótorgyára és összesen
94 repülőszakinabeli különféle üzeme van, Német
országnak pedig ugyanakkor 18 nagyobb ós 19
kisebb R.-gyárból álló ipara. Ausztriában a világ
háború kitöréséig 5 R.-gyár (Lohner, Fischamendi
állami üzem, Weiser és Fia, a későbbi Aviatik,
Thőne és Fiala, Albatros, a későbbi Phőnix) és 2
aeromótorgyár (Daimler, Warchalovszky) dolgo
zik. A magyar aeroipar közvetlenül a háború
előtt születik meg. 1914 januárjában alakul első
üzemünk, az Első Magyar R.-gyár r.-t. Albert
falván, amelyet Weiss Manfréd és a Ganz-Danu
bius gyár alapít; ugyanezen év májusában indul
meg a munka második üzemünkben, a Magyar
Lloyd R. és motorgyárban Aszódon. A gyárból
kikerült első géppel, a magyar R.-ipar első alko
tásával éri el Bier főhadnagy a magassági világ
rekordot az asperni versenyen.
A világháború kitörése új korszakot nyitott
meg a R. történetében. A polgári repülés egy csa
pásra megszűnik, a pilótákat, R.-eket besorozzák
és a szárazföldi haderőkkel egyidőben mozgósít
ják a kis, jelentéktelen repülőcsapatokat is. Fran
ciaország 22, Anglia 12, Oroszország 6, Belgium
6, Japán 1, Szerbia 1 századot, tehát összesen 48
századot és 380 R.-et vonultat fel Németország 41,
az Osztrák-Magyar-Monarchia 13, összesen 54
százada és 260 R.-e ellen. A R. már az első csa
tározásokban szerephez jut. 1914 aug. 20. meg
jelenik Paris fölött az első Taube, amelyből 6
bombát dobnak le a francia fővárosra. 1915 tava
száig a R. kizárólag a szárazföldi csapatok ellen
harcol; ellene géppuskákkal és elhárítóágyúkkal
védekeznek, de amikor ez elégtelennek bizonyul,
felfegyverzik a R.-eket is és megindul a R.-ek
harca egymás ellen, a légiharc is, amely célra
külön, könnyű, mozgékony, gyors és hirtelen
emelkedő vadász-R.-et építenek. Az első hitele
sen elismert légiharcot 1915 febr. 12. vívja meg
egy angol és egy német R. Brüsszel felett. 1915
máj. 23. beleavatkozik a világháborúba Olasz
ország is, amely 10 századot, kb. 60 R.-et moz
gósít.
A harcvonal megszilárdulása, kiterjedése és az
emiatt kétszeresen fontos gyors hírszerzés a repülő
alakulatok állandó növelésére kényszeríti a had
vezetőségeket. A francia alakulatok és gépek
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száma pl. 1916 októberéig a mozgósított 22 szá
zadról 214-re és 146 R.-ról 1950-re nő. A légi
haderő fejlesztésével nagyobb arányúvá válnak
a légi harcok, tökéletesedik a légi védelem, ezzel
kapcsolatban nehezebb a R.-ek belövő, felderítő,
bombázó tevékenysége. 1917-ben, a híres Bölckeés Bichthofen-az&má évében, valóságos légi
ütközetté szélesednek ki a légi harcok. A gép
veszteség ugyanezen évben a németeknél 700,
« entente-nál 2530 E.-re nő, az 1914—15-ik
év. 174 entente és 166 német R.-veszteséggel
szemben.
1916-tól kezdve minden feladatcsoportra külön
böző jellegű R.-et építenek: a rajvonal lövész
árkaiban meghúzódó gyalogságot páncélozott, ala
csonyan repülő,gyalogságiR.-peltámadják; a fel
derítést a vadászgépek elől egyre nagyobb magas
ságokba menekülő fényképező R.-ek végzik, ame
lyekbe nagy gyújtótávolságú, erős lencséjű fény
képező gépeket építenek be. A nehéz tüzérség
belövését és tüzét dróttalan távíróval felszerelt,
külön tüzérségi R.-ek irányítják; a hadműveleti
terület bombázására külön nappali és éjjeli bom
bázó R.-eket építenek, amelyek egyenként 5—1000
kg.-os, összesen 500—3500 kg. súlyú bombákat
szállítanak.
1917 ápr. 8. az Egyesült-Államok hadüzeneté
vel a hadviselők száma veszedelmes ellenféllel
szaporodik, de a U. S. A. légi haderő első fecskéi
csak 1918 tavaszán jelennek meg az európai harc
téren. Ez év végén kikapcsolódik a háborúból
Oroszország, amely a német és osztrák-magyar
légierők egy részét részint saját, részint francia
repülőivel lekötötte: az itt felszabadult erők a
többi (francia, olasz) harctérre mennek át.
Ekkor 1918. már légi háború lett a légi har
cokból, a R.-ek nem rajokban, hanem tömegekben
vonulnak fel egymás ellen, a páncélos gyalog
sági R.-ek részt vesznek a rohamokban, minden
eddigit felülmúló mértékben bombáznak hidakat,
utakat, táborokat és olyan színvonalra emelik a
felderítés módszerét, amilyet még néhány évvel
azelőtt elképzelni is nehéz volt. A németek pl.
1918. napi 4000 fényképfelvételt készítenek (1915.
napi 400-at) és hetenkint 24,000 km3-t fényké
peznek le. A franciák 1917. egy év alatt összesen
642 tonna bombát dobtak le, 1918 okt.-ben már
hetenkint 1000 tonnát.
A repülőalakulatok felhasználásának taktikája
is megváltozik: az elszórt századokat összevonják
a veszélyeztetett vagy támadásra kiszemelt sza
kaszokra és így egyrészt lehetetlenné teszik az
ellenség felderítését, hogy észrevétlenül csopor
tosíthassák át a szárazföldi haderőket, másrészt
nagyobb tömegekkel támadják az ellenség felvo
nulása útjait, hogy a védekezést és utánpótlást
nehezítsék meg. A második Marne-i csatában jó
részt a repülők elhárító munkája tette lehetővé a
franciák rajtaütésszerű támadását. Ez az erőltetett
felderítő munka és a fokozott harci tevékenység
az eddiginél is nagyobb veszteségekkel jár. A né
metek összes háborús R.-vesztesége 8138 R., ebből
1045 a legutolsó csonka háborús évre esik. Az
entente vesztesége 7695 R., ezek közül 3637-et
1918. lőttek le. A légiharcnak hősei támadnak,
akik a legtöbb ellenséges R. lelövésével tűnnek ki,
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így a franciáknál René Főnék kapitány 75, a
németeknél Bichthofen Manfréd báró 80, Udet
Ernő hadnagy 60, Brumovszky osztrák kapitány
36, Kiss és Fejes magyar tiszthelyettesek 20,
illetve 19 győzelemmel.
A repülőfegyvernem fokozatos előtérbenyomu
lása a légi alakulatok erőteljes növelésére kény
szeríti a hadvezetőségeket. 1918 októberében
Angliának 4500, Franciaországnak 4000, Olasz
országnak 2000, Belgiumnak 200, az EgyesültÁllamoknak 700, az entente-nak tehát összesen
11.400 R.-e harcolt Németország 4050, az
Osztrák-Magyar Monarchia 1200, tehát összesen
5200 R.-e ellen, vagyis összesen 27-szer annyi,
mint a hadüzenet után. Ezeken a gépeken kívül
nagyon sok R.-et alkalmaznak a front mögötti ala
kulatoknál, kiképző állomásokon, pótszázadoknál,
légi védelmi alakulatoknál stb., úgy hogy a francia
repülőcsapat teljes R.-állománya 11,836, az angolé
22,171 R., vagyis 3—5-ször akkora, mint a harc
téri csapatoké.
A követelmények és szükségletek minden kép
zeletet felülmúló növekedése egyrészt állandóan
növeli a R. teljesítményeit, egyre tökéletesíti a
tervezés és gépépítés módszereit, másrészt hatal
mas termelésre készteti az aeroipart, amely évrőlévre nagyobb arányúvá fejlődik. A háború előtt a
legnagyobb átlagos sebesség 100 km. óránkint, az
emelkedés átlagban 1000 m.-re 30' alatt, a szállít
ható hasznos súly 150 kg., átlagos repülő távolság
300 km.; a háború végén a vadászgépek 200 km.
óra sebességgel repülnek, 1000 m.-re 1-6' alatt emel
kednek, a felderítőgépek átlagos repülő távolsága
750 km., a bombagépek hasznos súlya pedig eléri
a 4350 kg.-ot. A R.-ek teljesítményének minőségi
fejlődésénél sokkal szembetűnőbb a gyártott R.-ek
mennyiségének növekedése. Az entente-államok
R.-gyárai a háborús évek alatt 124,410, a köz
ponti hatalmak gyárai pedig 53,071 R.-et gyár
tottak ; a nagyhatalmak közül a legtöbb R.-et
Franciaország állítja elő (51,143), ahol az 1915-től
számított 4 háborús év termelése 970%-kal múlja
felül az 1910-től számított négy békeév termelé
sét (4723); a legkevesebbet Oroszország (2492) és
Magyarország (2029). Ugyanilyen arányokban nő
az aeromótorgyártás, továbbá az alkatrészek (lég
csavar, műszer, abroncsok stb.), kellékek és fel
szerelési tárgyak (sátor, hangár, fényképező és
dróttalan távirócikkek stb.) előállítása is.
Az egyre fokozódó szükséglet nemcsak a mozgó
sításkor fennállott gyárakat kényszerítette munkáslétszánmk növelésére és fokozatos terjeszke
désre, hanem számos új vállalat keletkezését is
elősegítette. Olaszországnak pl. 1915. még csak 8
R.-gyára és 9 egyéb, szakmához tartozó üzeme
volt, 1918. már 27 R.-gyára és 328 aeroszakmabeli különféle üzeme dolgozik; az Osztrák-Magyar
Monarchia R.-gyárainak száma az 1914 aug.-i
7-ről 1918. 12-re növekszik, ezek közül 3 magyar
(a Magyar R.-gyár Albertfalva, a Magyar Lloyd
Aszód és a Magyar Általános Gépgyár Mátyás
föld). A főiparágak (R.- és motorgyártás) fejlődése
kihat a segédiparra is és számos felszerelési, szubliferáns iparágat teremt, úgy hogy a háború vé
gére minden nagyobb államban nemzeti, a külföld
től majdnem teljesen független aeroipar keletkezik
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A R.-ipar teljesítőképességének fokozatos növe
kedésére jellemző a munkáslétszám szaporodása
. i s ; a legnagyobb magyar R.-gyár, az albertfalvai,
1914. még csak 80, 1918. már 1900 munkással
dolgozik; a magyar R.- és motorgyárak munkás
létszáma a háborús évek alatt 190-ről 4300-ra nő,
a francia gyáraké 12,650-ről 186,000-re.
A központi hatalmak összeomlása új helyze
tet teremtett az aviatika terén is.
a) A központi hatalmakhoz tartozó államok
repülőanyagát az entente részben összerombol
tatta, részben elkobozta. Németország a fegyver
szünetkor 5600, abékekötés után 14.137 R.-et adott
át az ententenak; az Osztrák-Magyar-Monarchia
R.-einek nagyrésze az olaszok zsákmányává vált;
a Magyarországon visszamaradt kb. 650 R.-et
részben a románok hurcolták el, részben az
ellenőrző-bizottság parancsára rombolták össze.
A békeszerződések a központi hatalmak katonai
repülését teljesen eltiltották, a polgári aviatikát
csak hosszabb tilalmi idők lejártával engedték
meg, akkor is erős korlátozások mellett. (Sebes
ség maximuma 170 km. óránkint, hasznos súly
600 kg. stb.)
Az entente-államoknál a légicsapat, amely a
háború alatt külön haderővé fejlődött, békelét
számra csökkentve továbbra is megmaradt.
Franciaország pl. a háborúvégi 258 századról
168-ra és 13,102 R.-ről kb. 2500-ra, Anglia 260
századról 26-ra, 22,171 R.-ről 1938-ra csökkenti
állományát. 1923-ban Franciaországé a legerő
sebb légi hadsereg, amely több R.-pel rendelkezik,
mint a világ összes többi állama együttvéve.
o) A katonai repülés mellett a világháború
utón újra feléledt a polgári repülés is, amelynek
két főágában: a sport-, ill. versenyrepülésben és
a légiforgalomban egyaránt jelentős eredménye
ket értek el. A R. maximális teljesítményeit, a
repülés rekordjait évről-évre javítják. 1914-ben a
legnagyobb magasság utas nélkül 8150 m., a leg
nagyobb berepült távolság 1900 km., a leghoszszabb egyfolytában repült idő 1 utassal 9 óra 45
perc, a legnagyobb sebesség utas nélkül 200 km.
óránkint. 1923 elejéig a legnagyobb magasság:
11,300 m.-re (Irving, Egyesült-Államok), a leg
nagyobb távolság 4510 km.-re (a francia
Bossoutrout-DrouMn), az egyfolytában repült
idő 34 óra 19 perc 7 mp.-re, a legnagyobb órán
kinti sebesség 402 km.-re (Hofferman, EgyesültÁllamok) javult. Az első looping-ot (légi bukfencet)
1913 szept. 21-én végzi a francia Pégoud ; 1920
máj. 26. honfitársa, Fronval, egymásután 962
bukfencet hány a levegőben 3 óra 52 perc alatt.
A nagyobb földrajzi távolságok átrepülése is
csak a világháború után sikerült (a Földközi
tengert 1913 szept. 23. repüli át először Garros,
760 km.). 1919 nov. 12-től dec. 10-ig Ross Smüh
angol kapitány az angliai Hunslow-ból az
ausztráliai Port Darwin-ba repül és a 16,528
km.-es távolságot 26 szakaszban 27 nap alatt re
püli át. 1919 máj. 6. Bead hadnagy két szakaszban
(Newfundland—Azori szigetek — Lissabon) át
repült az Atlanti Óceánon (3450 km., 26 óra
alatt); jún. 14—15. Alcock kapitánynak sikerül az
Óceánt egyhuzamban átrepülnie (Newf oundland—
Clifden, 3050 km., 16 óra 12 perc alatt). Afrikát
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Ryneveld és Quintin repüli át 1920 febr. 22-tól
inarc. 20-ig London—Cairo és Cap-Town kö
zött (8278 km., 72 óra 40 perc).
A R.-nek és üzemének drágasága miatt a repü
lés mindezideig népszerű tömegsporttá nem vál
hatott. Helyette a mótornélküli vagy kisebb lóerejü motorral hajtott, sikló és vitorlázó' .R.-nek,
amely a légáramlatokból nyeri a lebegéshez
szükséges energiát, lesz a hivatása, hogy közön
séget neveljen a repülősportnak. A sikló, ill.
vitorlázó repülés úttörője IÁlienthal volt; az
első komoly eredményeket a háború előtt a né
met «Ila» egyesület érte el, amely 1910-ben 112
perces és 840 m.-es rekordot állított fel. A háború
után a mótornélküli repülést újra a németek kez
deményezték; az 1920., 1921. és 1922. rendezett
rhöni versenyeken az egész világ figyelmét föl
keltették szép sikereikkel (1921 aug.-ban Hentzen 3 óra 6 percen át repült). A német világ
rekordot azonban ugyanazon év októberében le
veri a francia Maneyrol, aki az Itford Hill-i
(Anglia) versenyen 3 óra 26 percig repült; majd
a francia Barbot 8 óra 35 perc 56 mp. biskrai
repülésével (1923 febr. 1.).
A repülősportnál sokkal nagyobb gyakorlati
jelentőségre tett szert a világháború óta a légi
közlekedés, amely személy-, posta- és árúszállí
tásra terjed ki. A R. a leggyorsabb közlekedési
eszköz, nemcsak legnagyobb forgalmi sebességé
nél fogva, hanem azért is, mert pályája szabad,
egyenes, nincs kanyargó utakhoz stb. kötve. Ez
a nagy forgalmi sebesség gazdaságilag értékesít
hető időnyereséget jelent. (London—Budapest—
Konstantinápoly vonaton 89, R.-en 18 és fél óra.)
A légiforgalom kiépítésének gondolatával már
a háború alatt is foglalkoztak ; a R.-et futárjára
tokra használták fel, egyben tapasztalatokat gyűj
töttek a polgári közlekedéshez. Olaszország pl.
1917 májusban Milano és Turin, júniusban Nápoly
és Palermo között rendezett be járatokat, Német
ország 1918 február—júniusig Adlershof és Köln
között. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918 már
cius 20-án nyitjameg a Bécs—Krakkó—Leinberg—
Kiew-i, július 4-én a rövid életű Budapest—Bécs-i
postajáratot. A békekonferencia ideje alatt Paris—
Koblenz, Paris—London között létesítenek f utárforgalmat.
Európában a rendszeres polgári légiforgalom
1919. kezdődik. Március 1-én nyílik meg a London—
Páris-i vonal. Február 5-én indul meg a forgalom
Berlin és Weimar, ugyanezen hónapban Berlin—
Hamburg, áprilisban Berlin—Vesztfália—Warnemünde és több más város között. A forgalmi háló
zat évről-évre nő. Franciaország pl. 1919-ben
500 km.-es hálózaton 4 vállalattal és 46 R.-pel bo
nyolítja le a forgalmat: 1920-ban 3100 km.-en 6
vállalattal, 1921-ben 4840 km.-en 11 vállalattal
és 287 R.-pel.
A legnagyobb német légiforgalmi társaság, a
Deutsche Luftreederei 1919-ben 1585, 1920-ban
2240, 1921-ben 3095 km.-en tartott fenn rend
szeres légi közlekedést. Az európai vonalhálózat
hossza 1922-ben 12,155 km. (18 vonal), amelynek
kb. fele a franciák kezelése alatt áll. Európában
kizárólag államilag szubvencionált magánvállala
tok látják el az üzletszerű repülést. A komolyabb
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vállalatok száma 1922-ben 26 (Franciaország 11, közi Aerosalon-t, amelyen 187 francia, 11 angol
Németország 8, Anglia 3, Olaszország, Belgium, és 7 olasz kiállító vesz részt. 1920-ban Parisban,
Hollandia, Svájc 1—1).
Londonban (Olympia show), Amsterdamban, Prá
A légiközlekedés terjeszkedésével és meghono gában, Chicagóban rendeznek kiállításokat.
sodásával kapcsolatban évről-évre nö a szállított
A légiforgalom hatalmas fellendülése kihatott
utasok, posta és árú mennyisége is. A francia válla az aviatika állami szervezetére is. A világháború,
latok pl. 1920-ban 3664 úton 6748 utast, 108,570 alatt nagyobb hatáskörű Légügyi Igazgatóságok
kg. postát és árút szállítottak; 1922-ben 7626 vagy szakosztályok alakulnak a hadviselő álla
úton 1§38 utast, 346,332 kg. postát és árút. A mok hadügyminisztériumaiban. A világháború
német vállalatok 1920-ban 527,245 km.-en és után a legtöbb helyen különválasztották a pol
3506 úton 3785 személyt, 18,969 kg. postát és gári és katonai repülés állami adminisztrációját.
árút; 1922-ben 1.204,000 km.-en és 2504 úton Angliában külön Légügyi Minisztérium (Air
7730 utast, 65,370 kg. postát és árút.
Ministry) alakul a háború végén, amely ma két
Magyarországon az első polgári légiforgalmi főosztályból (katonai és polgári) áll. Francia
vállalat, a Magyar Aeroforgalmi r.-L, 1920 feb országban a katonrai repülés a Honvédelmi Minisz
ruárban alakult. Első vonalút 1920 nov. 7. nyi térium Légügyi Igazgatóságának,a polgári aviatika
totta meg Budapest és Szombathely, a másodikat a Közmunkaügyi Minisztérium Légügyi Állam
decemberben Budapest és Szeged között. A béke titkárságának hatáskörébe tartozik. Németország
szerződésre való tekintettel járatait 1921 április ban és Ausztriában a Közlekedésügyi Miniszté
ban beszüntette és miután az entente ellenőrző riumban szerveztek Légügyi szakosztályt.
bizottsága R.-eit összeromboltatta, ugyanezen év
Magyarországon 1919 jan.-ban a kereskedelmi
decemberében felszámolt. 1920 novembertől 1921 minisztérium kebelében alakult egy 5 tagból álló
áprilisig 34,720 km.-en 58,702 postai küldeményt Polgári Légi Bizottság, amelyet a tanácsköztár
szállítottak a vállalat E.-ei.
saság feloszlatott. 1920 januárban ugyancsak a
1922 május 1. óta egy francia vállalat, a Gomp. kereskedelmi minisztériumban külön Légügyi
Franco-Boumaine de Nav. Aer. bonyolítja le a Szakosztályt szerveztek (II., 1921 jún. óta XI.
Bécs—Budapest—Bukarest-i forgalmat.
szakosztály), amelynek vezetője előbb Petróczy
1922 őszén két magyar vállalat is engedélyt István, majd Vassel Károly légiforgalmi igaz
kapott a légiközlekedésre: még pedig a Magyar gató.
Légiforgalmi r.-t. a Bécs—Budapest—Belgrád-i,
Irodalom. Prandtl, Ergebnisse d. Aerodynamisclien Vera Magyar Aero Express r.-t. a Prága—Budapest- suchsanstalt zu Göttingen; Proli, Flugtechnik; Bader,
Grundlagen d. Flugtechnik; Van Gries, Flugzeugstatik;
Zágráb, Budapest—Bukarest, Budapest—Siófok-i Fiori Altamura, Motori Aeroplani, Idrovolanti italian), 1920 ;
vonalra és a Duna magyar szakaszára (vízigéppel). R. Eisenlohr, Die feindlichen Kampfflugzeuge, 1918 ; Bader,
Az előbbi Fokker, az utóbbi Junkers'R.-et használ. Entwicklung der Verkehrsflugzeuge, 1920 ; u. a., Grund
der Flugtechnik, 1920; Baumann, Entwicklung der
Európán kívül az Egyesült-Államokban a leg ingen
Riesenílugzeuge. Zs. f. Flugtechn., 1920/23 ; Grész-Lampich,
fejlettebb a légiközlekedés: itt 1923-ban 88 ma Modellrepülögépek készítése ; F.yb, Fliegerhandbuch, 1918 ;
gánvállalat látja el a nagyrészt időszakos, rend Serényi-Visnya, A levegő meghódítása ; L. Crosara, Cronologia Aeronautica; Berget-Bogdánffy, Utazás a levegőben,
szertelen forgalmat; azonkívül az állam saját 1910;
Grey, Jane's Ali the World's Aircralt 1919—1921;
kezelésében a Newyork—Sanfranciskó-i vonalon G. Huismann, Dans les conlisses de l'Aviation, 1920;
légiposta-járatot tart fönn, amelyen rendes díj Janner Ernő, Adatok a repülőipar történetéhez, 1922 ; P.
Neumann, Die deutschen Luftstreitkrafte im Weltkriege,
szabás mellett főleg leveleket szállít.
1920; Hoff, Entwicklung der deutschen Heeresflugzeuge.
Az Egyesült-Államokon kívül Kanadában, Ar Zschr. d. Ver. deutsch. Ing., 1920; Forland, History ot the
Air Force; Paganini, Geschichte der Luftpost, 1920;
gentína, Colombia, Brazília, Ausztrália, Japán, U.S.A.
Stenger-Matzenau: Die deutsche Luftpost, 1921; Petróczy,
India, Sziám és Délafrikában fejlődött ki jelen A
legyőzött Németország aviatikája, 1922; W. Fisser, Die
téktelenebb légiforgalom. Az európai hatalmak Lufttahrt als Verkehrsmittel, 1922: Hirschauer, L'aviation
transport, 1920; Döring, Veisicherung u. Luftverkehr,
Szíriában, Kongóban és Tuniszban rendeztek be de
1921 ; Georgii, Der Segelflug, 1922.
futárjáratokat.
Repülőgépezet, olyan színpadi gép, melynek
A rendszeres légiforgalmon kívül alkalmi köz
lekedésre (repülések a francia csataterekre, légi segítségével emberek és tárgyak a levegőbe emel
sétautazás), erdei tűzrendészetnél (az Egyesült- kednek a szinpadon. Főkép operákban, balletek
Államokban), beteg- és gyógyszerszállításra" (Afri ben, látványos színművekben alkalmazzák. Vala
kában), a térképészet és földmérésre, légi rek melyes kezdetleges formája megvolt már a régi
lámra (f Ustírás és röpiratok ledobása), csempészek görög szinpadon, mikor istenek jelentek meg a.
ellenőrzésére és számtalan egyéb alkalmazásban szinen (deus ex machina).
is felhasználják a R.-et. A R. tudományos fel
Repülőgépvezető, 1. Pilóta.
használására (földrajzi és régészeti kutatások,
Repülő gyík-sárkány (állat), 1. Crassilingvia.
légkőrvizsgálatok, stb.) nagy jövő vár.
Repülő hajóraj (ném. Fliegendes GeschuaA katonai R.-állomány és szükséglet megszün der), 1. Cirkálók.
tetésével, ill. leszállításával kapcsolatban lénye
Repülőhal (Dadylopterus, <üiat), a Páncélosgesen csökkent a R.-ipar termelése is. Hazánkban arcúak (Gataphracii) családjába tartozó halnem,
1923. a légitilalom feloldása óta csak egy Üzem melyrelegjellemzőbb nagyon fejlett, legyezőalakú,
foglalkozik kisebb mértékben R.-gyártással, az két részre osztott mellúszója. A melluszó elülső
albertfalvai Neuschloss-Lichtig gyár (a volt része kicsi, csak néhány kisebb úszósugárból áll,
Magyar R.-gyár).
a hátsó része majdnem testhosszuságu és benne
A háború vége óta újra felélednek a R.-kiállí- számos, hatalmas úszósugár van. Négy faj isme
tások is. 1919-ben rendezik a 6. párisi nemzet retes, melyek a Földközi-tengerben, az Atlanti- és
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Indiai-óceánban honosak. Leggyakoribb a közön
séges R. (D. volitans L.). Háta világosbarna,
sötétebb márványszerű foltozással; hasoldala
rózsaszínű; feje és testoldalai világospirosak, ezüs
tös fénnyel; mellúszóit sötét alapon kék színű
foltok és sávok díszítik; farka vörösesbarna. Hossza
30—50 cm. A vízből 4—5 méter magasra is ki
tud emelkedni és a levegőben 100—120 méternyi
utakat is megtesz. L. még Repülő halakRepülő hal (Piscis volans), kis csillagkép a
déli égen, néhány apró csillagocskával, melyek
közül a legfényesebb is alig negyedrendű.
Repülő halak (áiiat), azok a halak, amelyek a
vízből kiemelkedve rövidebb-hosszabb utakat tud
nak a levegőben megtenni. Az ilyen halaknak
elülső páros végtagjai feltűnően nagyok. A E.-nál
tulajdonképpeni repülésről nem beszélhetünk, ha
nem csak ugrásokról, melyeknek távolságát a le
vegőben a szárnyszerűen megnagyobbodott elülső
páros végtagok jelentékenyen meghosszabbítják.
Ennek bizonyítékai: 1. elülső páros végtagjaik
szerkezete és izomzata alkalmatlan a hatásos
evezős repülésre; 2. a K. levegőbe dobva lebegő
mozdulatokat sohasem végeznek. A R. legismer
tebb képviselői: a Szárnyas halak (Exocoetus,
pl. a fecskehal), a Morgóhalak (Trigla, pl. közön
séges morgóhal, 1. Morgóhalak), a Szárnyas
lovacskák (Pegasus, 1. Szárnyas lovacskák) és
a Repülő hal (Dactylopterus, 1. Repülőhal).
Repülőhártya (patagium), a törzs oldalán,
vagy a törzs és a végtagok, esetleg az ujjak kö
zött szállóernyő módjára kiszélesedett bőrvitorla,
mely a denevéreknél, egyes erszényeseknél
(Petaurista), félmajmoknál (Galeopithecus), re
pülő mókusnál (Pteromys), repülő gyíknál
(Draco) és repülő békánál (Rhacophorus) stb. a
levegőben való helyváltoztatásnál szerepel.
Repülő híd v. repülő komp, 1. Komp.
Repülő hollandi, 1. Bolygó hollandi.
Repülő komp, 1. Komp.
Repülő kutya (kalong, &nat), 1. Repülökutyák.
Repülőkutyák (Pteropodidae, állat), a Dene
vérek rendjébe, a Nagy denevérek (Megachiroptera) alrendjébe tartozó denevércsalád. Az ide
tartozó denevérek a többiektől főleg abban külön
böznek, hogy nemcsak a hüvelykujjukon, hanem
mutatóujjukon is karmuk van, továbbá orrukon
hiányzik a hártyás bőrfüggelék és fülükön nin
csen fülfedő. Fejük a kutyáéhoz vagy a rókáéhoz
hasonlít; innen kapták nevüket. Az ó-világ trópusi
és trópus körüli tájain és Ausztráliában honosak.
ÁrnyaB erdőkben tartózkodnak és főleg gyümöl
csök levével táplálkoznak. Fajokban leggazdagabb
a szorosabb értelemben vett repülőkutyák (Pteropus) neme, amelybe többek között a kalong,
vagy maláji repülőkutya (Pteropus celaeno
Herm. = régi néven : Pt. edulis E. Geoffr.) és a
repülő róka vagy indiai repülőkutya (Pteropus
medius Tem.) tartozik. Az előbbinek teste 40, az
utóbbié 28 cm. hosszú s kiterjesztett szárnyaik
1-5, illetőleg l-l—1-25 méter szélesek. További
említésre érdemes fajok : az Afrikában (Szahará
tól délre a Zambézi folyóig és Arábia déli részéig)
honos szalmasárga repülökutya (Roussettus
stramineus E. Geoffr. = régi néven: Xantharpia
straminea E. Geoffr.), az Egyiptomban és Nubiá-
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ban gyakori nílusi repülökutya (Roussettus
aegyptiacus E. Geoffr.) és a délafrikai örvös
repülökutya (Roussettus coliaris 111.).
Repülő maki (Galeopithecus, áiiat), a Bőrszárnyúak (Dermoptera) rendjébe tartozó emlős
állatnem. Legfeltűnőbb szerve a torka oldalán
kezdődő s a végtagok és a törzs oldalán a farka
hegyéig terjedő és a kéz- és lábujjak közötti
részekre is áthúzódó bőrvitorla, mely szállóernyőként szerepel és mellyel rézsútosan, lefelé,
fáról-fára ereszkedhetnek. Mindössze két faja is
meretes : a kaguáng vagy közönséges repülőmaki (G. volans L.) és a boholi repülőmaki (G.
philippinensis Waterh.). A kaguáng kb. házi
macska nagyságú (egész teste 60 cm. hosszú;
ebből a méretből 10—12 cm. esik a farkra). Háta
sűrű szőrrel fedett, oldala azonban csak gyéren
szőrös, néhol csupasz. Színezete felül szürkés
barna v. halvány gesztenyebarna, ezüstfehér
pettyekkel és erekkel; alul világos vörhenyesbarna. A maláji félszigeten, Sziámban, Birmában
és a Nagy-Szunda-szigeteken honos. Húsát a
benszülöttek eszik. Főleg értékes prémjéért va
dásszák.
Repülő mókus (Pteromys, áiiat), a Mókusfélék
(Sciuridae) családjába tartozó emlősállat-nem.
Elülső és hátulsó végtagjaik között szállóernyő
höz hasonló bőrvitorlája van, melynek segítségé
vel az idetartozó fajok rézsútosan lefelé jelenté
keny távolságra ellebeghetnek. 15 fajuk ismere
tes. Közülök leggyakoribb az Indiában, Ceylon
ban és Birmában honos taguán (Pteromys petau
rista Pali. = Petaurista oral Tick.); hossza 60
cm., farka kb. ugyanilyen hosszú ; bundája felül
szürkés-fekete, alul szennyes fehéresszürke, vég
tagjai vörösesbarnák, lábai feketék. Éjjeli állat.
Repülő posta, leveleknek és egyéb postai
küldeményeknek légi járművekkel szállítása. Az
első R.-t Ramport francia posta-vezérigazgató
rendezte be. 1870/71. a németek által körülzárt
Parisból szabad léggömbökkel, egyszerre kb.
100 kg. mennyiségben, mintegy 2'/ 2 millió leve
let továbbított. Választ a vele szállított posta
galambok vittek. Repülőgépekkel az első kísérlet
1911 szept. 1. Londonból Windsorba, francia
részről 1913 okt. 15. Villacoublay és St. Julién
(Gironde) közt történt, de kevés sikerrel, úgy
hogy azt kezdetlegessége miatt nem is rendsze
resítették. A világháború adott óriási lendületet
a R.-nak. Nagy távolságra levő vagy közlekedés
sel nem bíró csapattestek postaszállításánál volt
nagy szerepe. így rendszeres járat volt Bécs—
Krakó—Lemberg—Kiev—Odessza közt. A néme
tek Helsingforsból Dünaburgon, Kovnón, BresztLitovszkon, Berdícseven, Odesszán át Bukarestbe
és Berdicsevből elágazva Kiev—Jekaterinoszlávon át Szebasztopolba tartottak fenn rendszeres
R.-t. A háború után a megmaradt és polgári
szolgálatra kevésbbé alkalmas hadi repülőgépek
kel kísérleteztek (nálunk Budapestről Szombat
helyre és Szegedre), de az üzemi anyagok hiánya
és részben magas ára miatt ezek a legtöbb állam
ban abbamaradtak. A R. szolgálat nemzetközi
szabályozásra vár. Addig külön egyezmények
alapján, magánvállalatok postaszolgálatra is fel
használt járatokat tartanak fenn: Paris—London;
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Paris—Lille; Pária—Strassburg—Prága, elága
zással Varsóba, Budapest; New-York—Phila
delphia—Washington ; New-York—San Fran
cisco (kormányozható léghajóval 48 óra alatt
szemben a vasút 7 napjával).
Repülő rákok (állat), azon Evezőlábú rákok
(Copepoia) gyűjtőneve- melyek a vízből ki tud
nak ugrani és a víz *ikre felett meglehetősen
hosszú ívben ismét visszaereszkednek a vizbe.
A legismertebb R. a PcmteWi?! a-nemből kerül
nek ki.
Repülő róka (áiiat), 1. Repülő kutyák.
Repülő sárkány (állat), 1. Repülő gyíksárkány.
Repülőszerv, repülőkészülék (növ.), a növé
nyek termésein és magvain kifejlődő részek
(Bzárnyak, szőrök) v. függelékek, amelyek arra
szolgálnak, hogy a légáramlás, szél őket könnyen
továbbszállítsa. Ilyen R. van a lependék termé
seken (juhar, szil, kőris stb.), a szárnyas termé
seken (Isatis, Thlaspi), a tollasán farkazott ter
méseken (Dryas, iszalag), a bóbitás terméseken
(fészkesek). Bizonyos magvakon szőrcsomóként
alakul meg a R., mint a gyapot, fűz, nyár stb.
magván.
Repülőtér, a repülőgépek indulása és érkezése
számára alkalmassá tett terület. Teljesen sík és
akadálymentes. Az ideális R. nagysága 1 km2.
Alakját rendesen úgy választják meg, hogy hossz
tengelye az uralkodó szél irányába essék s így a
repülőgép fel- és leszállását — amely lehetőleg
mindig a szél ellenében történik — megkönnyítse.
A R. berendezése: 1. Hangárok- Számuk és
nagyságuk a R.-en forgalomban lévő repülőgépek
számához, általában a várható légiforgalom nagy
ságához igazodik. 2. Javítóműhelyek, a repülő
gépeken szükséges kisebbszerű javítások és vál
toztatások eszközlésére. 3. Az időjárás megfigye
lésére berendezett obszervatórium, amelyben a
levegő nyomását, hőmérsékletét, nedvességét ellen
őrzik s figyelemmel kisérik a szél irányát, erős
ségét és jellegét, azaz, hogy egyenletesen avagy
lökésszerűen fúj-e? Itt figyelik rneg a felsőbb
levegőrétegekben uralkodó meteorológiai viszo
nyokat is, hogy a repülőgép vezetője már gépe
indulása idején számot vethessen a fenn reá vá
rakozó légköri jelenségekkel. 4. Az obszervató
riummal kapcsolatban működik a szikratáviróhivatal. Itt veszik fel az illető ország, avagy kon
tinens meteorológiai állomásairól szikratávíró
utján érkező időjárási jelentéseket, amelyekből az
országban avagy a kontinensen uralkodó időjárási
viszonyokat foglalják egybe, ebből azután a gyak
ran 6—10 órát is egyhuzamban a levegőben töltő
és sok száz kilométert leszállás nélkül berepülő
reptilőgépvezető tájékozódhatik, hogy hol, milyen
időjárásban lesz része. A szikratávíró-hivatal ré
vén tudják meg a R.-en, mikor s honnan várhat
nak gépeket, vagy a sok repülőgépre már felsze
relt szikratávíró-berendezések útján kapott táv
iratokból azt, hogy az egyik vagy másik úton
levő gépnek nincs-e segítségre szüksége. Végül a
szikratáviró-hivatal jelzéseket is küld szerte,
amelyekből viszont az úton levő gépek vezetői,
olyankor, ha alattuk a vidék felhőkbe van borítva
s így térképeiket nem használhatják, megállapít
hatják, hogy gépük a levegőben pillanatnyilag
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hol s merre tartózkodik. 5. Postahivatal. Ide
viszik ki a városból a repülőgépen továbbítandó
leveleket és csomagokat. Innen szállítják be a
repülőgépen érkezetteket. 6. Vám- és útlevélfelül
vizsgáló-hivatal. A nemzetközi légi forgalmi út
vonalak ezidőszerint csak a nagyobb városokat
kötik egymással össze. A forgalmi repülőgépek
leszállása a határmenti vámvizsgáló állomásokon
nagy időveszteséggel járna, ezért a vám- és út
levélvizsgálat közvetlenül a R.-en történik. 7. A
forgalmi hivatal, amelynek feladata hasonló a
vasúti forgalmi hivatalokéhoz. Pl. ügyelni, hogy
a repülőgépek össze ne ütközzenek, a menetren
deket pontosan betartsák stb. 8. Váró- és étter
mek az utasok s a R.-en alkalmazottak számára.
9. Gépkocsiszin, az utasokat s alkalmazottakat a
R.-re szállító autók részére. 10. Gondnoki hivatal
a R. karbantartásának ellenőrzésére. Végül mint
a legfontosabbak: 11. Jelzőkészülékek, amelyek
által a R. fölé érkező pilóták megtudják, hogy
melyik R. felett vannak, ennek mely részén száll
hatnak le s odalenn milyen irányú szél uralkodik.
Az állomás nevét a földre vagy az épületek tete
jére festett 4—10 m. nagyságú betűkkel, a leszál
lás helyét s a szél irányát ugyancsak nagy, több
méter hosszú és széles fehér nyilakkal jelzik.
Éjjel ezek ki vannak világitva s magának a R.-nek
helyét is különféle, már igen messziről kivehető
világítási hatásokkal jelzik (égő máglyák, vilá
gító tornyok stb.)
A R.-ek rendeltetésük szerint: 1. Gyáriv. kísér
leti R.-ek, amelyek közvetlen egyes repülőgép
gyárak mellett fekszenek, céljuk, hogy a gyári
szereidéből újonnan kikerülő repülőgépeket for
galombahozataluk előtt kipróbálják, újabb re
pülőgéptípusokkal zavartalanul kísérletezhesse
nek. 2. Iskolai R.-ek, amelyeken a repülőgép
vezető-jelöltek nyernek kiképzést. 3. Forgalmi
R.-ek, amelyeket kizárólag a légiforgalomban
közlekedő repülőgépek számára tartanak fenn.
Ezek közül a kisebbeket, amelyek csupán a leg
szükségesebbekkel vannak felszerelve s a főbb for
galmi végállomások között 40—60 km.-nyi távol
ságokban vannak elhelyezve, kisegítő R.-nek v.
szükségleszállóhelynek nevezik, mert céljuk, hogy
ha a gépet útközben valami baj érné, alkalmas he
lyen szállhassanak le s a leszállás független legyen
a terepnehézségektől (pl. hegyes tájakon, v. kert
művelés alatt álló vidékeken.) Ezekkel ellentétben
azokat a nagy R.-eket, amelyeken naponta már
százával közlekednek a légjármüvek s amelyek
berendezése a lehető legtökéletesebb, aerodromoknak nevezik. Ilyenek pl. a le bourget-i Paris és
a croyodon-i London mellett; ez idő szerint ezek
Európa leghatalmasabb s legjobban berendezett
R.-ei. Ezeken bonyolódik le a paris—londoni légi
forgalom is, naponta oda-vissza menetrendszerinti
pontossággal indított és érkező öt-öt légijárattal.
4. Végül itt kell megemlítenünk még az ú. n.
vízi repülőgépállomásokat is, amelyeknek rend
szerint nincsen külön szárazföldi R.-ük, mert az
úszókkal v. csónakszerű törzszsel ellátott repülő
gépek fel- s leszálló helye a vízfelület, legyen a
vízi repülőgépállomás akár folyami, akár tavi
v. tengeri állomás. Ugyanúgy azonban, mint a
szárazföldi R.-eket, ezeket is ellátják a fenti be-
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rendezésekkel. Természetesen az ú. n. amphibiák
vagyis azok a repülőgépek, melyek úgy a száraz
földön, mint a vízen való kikötésre alkalmasak,
mindkét nembeli R.-et felkereshetik. A jövőben
a forgalmi repülőgépek éppen ezért valószinüleg
mind amphibiák lesznek s a R.-ek berendezése is
ezek szerint alakul.
Hazánkban R.-ek vannak: Budapest mellett
Mátyásföldön és Albertfalván. Ezek tulajdon
képpen gyári R.-ek. Közülök az előbbi szolgál
ideiglenesen a hazai légiforgalom központjául,
ahol is eddig két magyar és egy külföldi légi
forgalmi vállalat székel. Vidéki R.-eink, a miskoíczi, szegedi és szombathelyi. Létesülőben: a
debreczeni és nagykanizsai. Vizi repülőgépállomás
van Budapesten a Ferenc József-hidfő budai ol
dalán s a Balatonon egyelőre Siófokon.
Repülőverseny, a repülőgépek teljesítménye
és fejlődése mértékének bizonyos időközökben
való megállapítására szolgáló intézmény, amelyet
a múltban propaganda-célokból ú. n. látványos
repülésekkel kapcsoltak egybe és így nagy közön
ség jelenlétében sportszerű keretek között bonyo
lítottak le, újabban azonban ebbeli jellegükből
mindinkább veszítenek, mert kiírásuk alkalmával
a díjakat olyan feltételekhez kötik, amelyeknek
következtében a R.-ek a gépek műszaki verse
nyévé alakulnak át. A R.-ek jutalmazására bár
mely oldalról rendelkezésre bocsátott díjak kiadá
sának feltételeit mindig az illető ország aerosportfőhatósága (1. Léghajózási Egyesületek)
állapítja meg, kivéve, ha a díjakat katonai vagy
más állami intézmények külön kikötésekkel írják
ki. A versenyek lebonyolítása az aerosportfőhatóságok által delegált sportbiztosok jelenlétében
történik. Az előzőknél elért jobb eredményeket,
mint rekordokat, a Nemzetközi Léghajós-Szövetség
bírálja felül, illetve taxtja nyilván. A rekordok
bármelyikének figyelemmel kisérése a repülés fej
lődésének hü képét nyújtja. így pl. arnig Santos
Dmnont motoros repülőgépen 1906 szept. 13-án
megteszi az első 7 méteres ugrást a levegőben,
addig 1908 okt. 30. H. Farman már 27 km. utat
tesz meg és W. Wright ugyanez év dec. 31-én
124 km. távolságot repült be. Azóta Alcock és
Brown 15 óra 57 pere alatt leszállás nélkül át
repülték az Atlanti-óceánt és Ross Smith angol
aviatikus 27 nap alatt Londonból Ausztráliába,
Port Darwinba repült. A R.-ek lehetnek: távolsági,
sebességi, időtartam, magassági, megbízhatósági,
teherbírási, leszállási, emelkedési, cél- stb. verse
nyek, aszerint, hogy minő teljesítményt kivannak
a versenyző géptől, illetve vezetőjétől. Vannak
szárazföldi s vízi R.-ek, az előbbin a szárazföldi,
tehát a futó szerkezetekkel felszerelt gépek, az
utóbbin a vizi repülőgépek, azaz a csónaktörzsű v.
úszókkal felszerelt gépek vesznek részt. Megkülön
böztetünk még nemzeti és nemzetközi R.-et. Ilyen
volt pl. az 1910. Budapesten tartott R., amelyen
részt vettek az akkori idők legkiválóbb és leg
híresebb pilótái. Végül ide tartozik még az ú. n.
körrepülés is, amelynek kiindulási és célpontja
is ugyanaz.
Repülő zsír, 1. Kenőcs.
Requa üteg, az északamerikai polgárháborúban
használt löveg. 26 db. 60 cm. hosszú puskacsövet
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egymás mellé raktak egy sorba s vasrámával
összefoglalva lövegtalpra helyezték. Egy külön
leges szerkezettel a csövekbe egyidejűleg és há
tulról tették a töltényt, az elsülés szintén egy
idejűleg történt, de a lövéseknek szerteágazó
irányt lehetett adni. Legnagyobb lövési távolság
2000 m. A golyószóró a R.-ból fejlődött.
Requena (ejtsd: rekenya), székhelye R. járásnak
Valencia spanyol tartományban, (1910) 16,270 lak.,
közelében ásványvízforrásokkal.
R e q u e s e n s y Z u f i i g a (ejtsd: rekeszensz i zunyiga),

Luis de, spanyol hadvezér, szül. 1526., megh.
Brüsszelben 1576 márc. 5. Előbb Milano hely
tartója volt, azután a felkelt Németalföld kor
mányával bízta meg II. Fülöp spanyol király
1573. Elődjének, Álba hercegnek kegyetlenke
dései után szelídebb bánásmóddal akarta lecsen
desíteni a felkelőket. De terve nem sikerült s
neki is fegyverhez kellett nyúlnia. 1574 ápr. 14.
a mooki mezőn fényes győzelmet vívott ki a fel
kelőkön, Leiden városát azonban hiába ostro
molta négy hónapig.
R e q u é t e (franc, ejtsd: rökét) a. m. kérvény,
1. még Maítres des requétes.
R e q u i e m (lat.), a tisztító helyen szenvedő
lelkekért fekete színű miseruhában moníott szent
mise vagyis gyászmise. R.-nek nevezik, mivel e
szóval kezdődik (R. aeternam dona eis Domine, et
lux perpetua luceat eis a. m. adj nekik Uram örök
nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék
nekik). A gyászmisóben elmaradnak az örömet
kifejező részek, mint a glória és credo; az ite
missa est helyett azt mondja a pap: Requiescant
in pace (nyugodjanak békében); a mise végén a
népre adni szokott áldás elmarad, minthogy a
pap a szent miséből nyert áldást a meghaltakra
alkalmazza. A gyászmisét néha a templomban
felállított ravatal mellett szokta követni egy szer
tartás, a libera (1. o.). A gyászmisók ünnepélyes
ségének emelésére vannak R.-nek nevezett egy
házi komoly zenemüvek is. Ilyenek Palestrina,
Asola és Pitoni, Mozart és Cherubini stb. müvei.
R e q u i e s c a t in p a c e (lat.), a. m. nyugodjék
békében, 1. Requiem.
K e q u i e t ó r i u m (lat.) a. m. nyugalomhely, sír.
Requirál (lat.), 1. Rekvirál, Rekvirálás.
R e q u i s i t i o (lat., megkeresés) alatt értik a
nemzetközi magánjogban a megkeresőlevelet
(commission rogatoire, 1. Jogsegély, Nemzetközi
jogsegély). A rendes "hivatalos forgalomban a R.
nem inas, mint átirat, amelyet egyik hatóság a
másik hatósághoz valamely ügyben valamely kó
relem teljesítése végett intéz. A nemzetközi köz
jogban és a háborús jogban R. alatt élelmisze
reknek, a felszereléshez szükséges tárgyaknak stb.
elvételét, rekvirálását (1. o.) értjük. Ennek rend
szerint csak készpénzfizetés vagy elismervény
adása ellenében van helye (1913. XLIII. t.-c.
5. §. IV., 6. §. II.; 1914. L. t.-c. 3. §.). Régente a
R. alatt a harácsolást értették, amely egyes dol
goknak ellenszolgáltatás nélkül való elvételét
jelentette.
R e q n i s i t n m (lat., a. m. kellék), valamely
színdarab előadásához szükséges tárgyak. L. Kel
lékes.
R e m i n d o m í n i u m (lat.), 1. Tulajdonjog.
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Res (lat.) a. m. dolog. A római jog m-nek ne
vezett általában minden jogtárgyat, legyen az
testi (res corporalis) v. testetlen dolog (res incorporalis), pl. valamely jog. Res communis
omnium oly dolog, melyet a római jog mindenki
közös javának tekintett s ezért nem lehetett ma
gántulajdon tárgya, pl. a levegő, tenger, stb. Res
consumptibilis (v. res quae usu tolluntur vei minuuntur) a. m. elhasználható dolog. Res divini
iuris a. m. megszentelt (vallási tárgyú) dolog;
ide tartoztak a res sacrae, sanctae ós religiosae.
Ezek szintén ki voltak vonva a forgalomból. Res
extra commerciwn az ilyen, forgalomból kivont
dolgok általános elnevezése. Res fungibilis (v.
res quae in pondere vei in numero constant), he
lyettesíthető dolog. Res furtiva, lopott dolog.
Res hostilis, az ellenség tulajdonát tevő do
log. Res integra, változatlan helyzet. Res iudicata a. m. ítélt dolog, jogerős birói ítélettel el
döntött ügy (1. Jogerő). Res inhabilis, elbirtok
lásra nem alkalmas dolog. Ilyenek a res furtivae
és a res vi possessae (rablott dolgok). Res litigiosa, peres ügy. Res mancipi a ius civile értel
mében oly dolog, mely csak mancipatio stb. útján
volt megszerezhető (1. Mancipatio); ellenkezőleg
res nec mancipi. Res nallius, uratlan dolog.
Res publicae, állami dolgok; eredetileg a római
nép (populus Romanus) minden tulajdona. Ez szin
tén nem lehetett magántulajdon tárgya (res
extra commercium). Ellentéte: res privatae, ma
gántulajdon tárgyát képező dolgok. Res vublico
itsui destinatae, közhasználatra szánt dolgok.
Justinianus idejében már csak ezek voltak ki
vonva a forgalomból. Res uxoria, a feleség
vagyona (1. Dos, Paraferna). Res universitatis,
város, törvényhatóság tulajdonát tevő dolog.
Resaca (spany., a. m. hullámtörés), a nyu
godtan mozgó hullámok neve a baszk kikötők
ben. A Balatonon «lógó» a nevük.
Res accessoria (lat.), 1. Mellékdolog.
Resad effendi, V. Mohammed szultán (1. o.)
neve trónralépése előtt.
Res ad triarios redit, latin közmondás:
ia triariusokra (vagyis a harmadik sorban har
coló katonákra, a tartalékra) kerül a harc sora»,
tehát nagy a veszedelem (Livius 8, 8, 11).
Rescissio (lat.), valamely jogügyletnek ha
tálytalanítása, érvénytelenítése. Testamentum
rescissum, a bizonyos anyagi jogi okokból meg
semmisített végrendelet. Rescindálni a. m. meg
támadni, érvényteleníteni (valami jogügyletet).
R.-panasz: ezt célzó kereset.
Rescriptum (lat.), valamely főhatóságtól,
jelesül minisztériumtól az alantas hatósághoz
intézett leirat, határozat. A római jogbanrescripta
rincipum a császárnak egyes esetekre vonat
ozó feleletei. A E.-ok csak abban az ügyben
voltak irányadók, amelyben keletkeztek, kivéve
ha a R.-ot a császár edictum név alatt (inserto
edicti vocabulo), tehát általános kötelező erővel
biró rendelet alakjában bocsátotta ki.
Rescriptuin Ulyricum (lat.), 1. Declaratoriurn Ulyricum.
Resculum, római helység Dáciában, valószínű
leg a mai Sebesvár helyén; castrumát leirta Finály Henrik az Erd. Muz. Evk. III. 5—9.
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R é s e a u (franc, ejtsd.- rezó), a varrott csipkék
alapszövete, amely bobbinetgépen (1. Bobbinet)
készül. Likacsai négy- v. hatszögüek.
R e s e c c l e s i a s t i c a e (lat.), 1. EgyházivagyonR e s e c t i o (lat.), 1. Csonkolás.
Reseda_L., rezeda (növ.), a Resedaceae család
génusza. 30 faja 1 — 2 éves v. évelő fű, főkép a
Földközi- és Vöröstenger környékén. Levelük
egyszerű v. szárnyasán karélyos, viráguk fürt
ben. 4—8 csészelevelük, 4—7 szirmuk, 7—40
porzójuk van. A nyeles, együregű nyitott mag
házból többmagú tok fejlődik. A R. luteola L.
(fogas, festő v. sárgás rezeda, korbácsfű, Isten
korbácsa, 1. a Festéknövények mellékletén), 2 éves,
60—120 cm. magas. Levele szálas, lándzsás, ter
mése kerek. Német-, Francia-, Angolországban téli
és tavaszi vetéssel termesztik, de gyéren nálunk
is néhol. Sárga festőanyagot (luteolin) nyernek
belőle. El van terjedve egész Közép- ós DélEurópában. Igen közönséges a R. lutea L. (vad
rezeda, olasz mustár v. repce). A R. odorata L.
(szagos, illatos rezeda) Észak-Afrikából szár
mazó, kellemes illatú népszerű kerti növény. Fás
szárú és nagyobb termetű fajtája a nagyvirágú
R. (R. grandiflora), egy másik a fás R. (R.
arborea).
R e s e d a c e a e , Rezedafélék (növ.), a szabad
szirmú kétszikűek csaladja a Rhoeadales soro
zatban. 45 faja közül 30 a Reseda-génuszé (1. o.).
Főkép mediterrán-vidéki füvek, váltakozó leve
lekkel és sűrű fürtben álló, dorsiventralis virá
gokkal, ezek néha sziromtalanok, különben pedig
4—8 csészelevelük, 0—8 szirmuk, 3—40 porzó
juk van és 2—6 termőlevelük, melyek szabadok
és nyitottak v. pedig felső állású, együregű, a
csúcsán nyitott magházzá nőnek össze. Úgy a
porzók, mint a termőlevelek vacokkorongon v.
vacokoszlopon (nyélen) állnak, melynek egy ol
dalon kiálló karélya van.
Réselés, 1. Bányamívelés.
R é s e r v a g e (franc, ejtsd: rezen-ázs), 1. Szín
nyomás.
R e s e r v a t i o (lat.) a. m. fentartás; jus rése)'vatum, fentartott (rezervált) jog. — R. mentalis,
az elmében való, nem nyilvánított fentartás,
jelesül eskületételnél hallgatag tett hozzáadás,
amellyel az esküvő lelkiismeretét megnyugtatni
akarja. Jogilag hatálytalan.
R e s e r r a t i o n s (ejtsd: rézervésnsz), az észak
amerikai Egyesült-Államokban és Kanadában a
kormány által az indiánusok számára fentartott
területek: Indián R. Katonai célokra fentartott
területek a military R.; vannak fentartott erdő
területek is: forest R.
R e s e r v a t i s r e s e r v a n d i s (lat.) a. m. a fentartandók fentartásával.
R e s e r v a t u m c c c l e s i a s t i c u u i (lat.), a. ni.
egyházi fentartás, neve az augsburgi vallás
béke tárgyalása alatt létrejött királyi nyilatko
zatnak (deklarációnak), miszerint az egynázfejedelmek, ha evangélikusokká lesznek, méltósá
gukról és javadalmukról lemondani tartoznak.
R é s e r v e (franc, ejtsd: rezerv), 1. Tartalék.
R é s e r v o i r (franc, ejtsd: rezorvoár) a. m. me
dence, halastó; a technikában tartály víz és gázok
fölvételére.

Reéetarl
ReSetari, adók. és pk. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, (1910) 1580 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Resetarski Brdjani, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, (i9io) 491 horvát és szerb lak.
(Tr. SzHSz.)
Résgaluta (aram, exilarcha, a. m. az exiliumbeliek fejedelme), a babiloni zsidók legfőbb világi
hatósága, melyet az állam elismert. A R. bizonyos
előjogokkal birt, azonkívül méltósága apáról
fiúra átszállt. A R.-k Dávid király leszármazott
jainak mondták magukat.
Réshangok (a zárhangokkal ellentétben), a
nyelvtanban azok a mássalhangzók, melyeknek
kiejtésekor a száj részei sehol sem záródnak el
egészen, hanem valamelyik helyen rést hagynak
(máskép fúvóhangok, folytonos hangok, spirán
sok), p. I, v, f, z, s, j stb. L. Hangok.
Resiátok. Az egyenlítői Afrikában, a Rudolftó É.-i részén lakó szemita jellegű néger nép,
mely valószínűleg délről kerülhetett oda, de szár
mazása ismeretlen. V. ö. Höhnel, A Rudolf- és
Stefánia-tavakhoz (Budapest 1892).
Resiczabánya (Resifa vagy Recifamontana),
nagyközség Krassó-Szörény vm. R.-i j.-ban, a
Berzava völgyében, (1910) 2212 házzal és 17,384
lak., vasúti állomással, 1854 óta az osztrák-magyar
államvasut-társaság bánya- ós kohómüveinek
gócpontja volt. Környékén kőszénbányászat fo
lyik. V. ö. Mihalik Sándor, R. múltja és jelene
(R. 1896); a R.-i régi magyar templomromokról
(Arch. Értesítő 1897). (Tr. R.)
R é s i d e n t (franc, ejtsd: rezidan) a. m. megha
talmazott. Nemzetközi jogban a ministres résidents: követek (1. 0.).
R e s i d e n t i a (lat.), az államfőnek rendes tar
tózkodási helye; a várost, melyben az államfő
R.-ját tartja, székvárosnak nevezik. R.-nak neve
zik az ország legfőbb hatóságainak székhelyeit
is. A r. kat. egyházjogban a javadalmasnak kö
telessége, hogy személyesen és állandóan a java
dalom helyén tartózkodjék. Ez az u. n. R. perpetua, 1. Obedientia.
R e s i d u u m (lat.) a. m. üledék, maradék. Ha
a töltött elektromos sűritőket, pl. a leideni palac
kot kisütjük és a két fegyverzet közötti vezető
összeköttetést a kisütés után megszüntetjük, ak
kor megfigyelhetjük, hogy a töltés ezen egyszeri
kisütés után nem tűnt el teljesen. A sűrítők cse
kélyebb s csökkenő mértékben töltötteknek mu
tatkoznak és újból kisüthetők. A látszat az, mintha
az eredeti töltésből a sürltőben R.maradt volna,
mely csak tovább történő vezető összeköttetés al
kalmával egyenlítődik ki.
R e s i g n a t a r i u s (lat.), 1. Resignatio.
R e s i g n a t i o (lat.) a. m. lemondás, pl. hivatal
ról, másrészről megnyugvás (pl. a végzetben).
Az egyházi jogban a R. v. renuntiatio az egy
házi javadalom megüresedésének egyik és pedig
az a módja, hogy a javadalmas maga v. megbí
zottja által a kompetens egyházi hatóságnak szó
val vagy írásban bejelenti a javadalomról való
lemondását. Szabad lemondási joga csak a pápá
nak van, a többi egyházi személy nyomós okpk
alapján csak felsőbb egyházi hatósága engedé
lyével mondhat le. Resignatarius az, aki a lemondónak helyébe és jogaiba lép. L. még Lemondás.

Réső Ensel
R e s i n a (lat.) a. m. gyanta. R. álba (fehér
gyanta) az erdei ós a jegenyefenyő gyantája;
R. benzoé a Styrax benzoin gyantája (1. Benzoegyanta); R. chibou v. R. de Gomart, 1. Bursera; R. copal v. jR. courbaril 1. Hymenaea;
R. dammar, 1. Dammar-gyania; R. Draconis
a. m. sárkányvér, 1. Calamus; R. elemi, 1. Elemi ;
R. flava a Pinits strobus gyantája; R. Guajaci, 1.
Guajak-gyanta ; R. jalapae, 1. Jalapa-gyanta;
R. Juniperi, 1. Boróka; R. kauri, 1. Kauri-kopál; R. laccae a. m. gummilakk, 1. Gummilakkfák; R. Ladanum a. m. Ladanum, 1. Cistus;
R. lutea növi Belgii, 1. Akaróid-gyanta; R.
mastichis, 1. Masztix; R. pini a. m. R. álba;
R. pini burgundica a Pinus pinaster szurokja ;
R. sandaracae, 1. Gállitris; R. storax, 1. Storax;
R. Tolutana a. m. tolubalzsam, l. Myroxylon.
Resina (ejtsd: rezina), város Napoli olasz tarto
mányban, közúti vasúttal, (1911) 20,566 lak., se
lyemfonás s kitűnő bortermelés(Lacrimae Christi);
lávafejtés. R. részben a Herculanumot eltakaró
lávarétegen épült, 1631. a láva és 1906. hamu bo
rította el. A tenger partján állott itt hajdan Re
tina, Herculanum egykori kikötője, amely^ 79.
szintén elpusztult.
Resinár (Rasinari, Stadtendorf), nagyk. Szeben vmegye nagydisznódi j.-ban, (1910) 5771 román
és cigány lakossal. (Tr. R.)
Resinári hegycsoport, a Szebeni havasok
egyik ága (Szeben vmegyében), a Czód és Szebenpatakok völgyei közt, legmagasabb helye aResineu
(1965 m.). (Tr. R.)
R e s i n o s i s (nov.), 1. Gyantafolyás.
R e s I n t e g r a (lat.), 1. Res.
R e s i u d i c a t a (lat.), 1. Res.
Resnik, adók. Zágráb vm. zágrábi j.-ban, (1910)
1430 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
R e s u u l l i u s (lat.) a. m. uratlan dolog.
R e s o l u t i o (lat.) a. m. határozat, döntés, más
részt feloldás. Gonditio resolutiva,ieloláó feltétel,
ellentétben a conditio suspensiva, felfüggesztő
feltétellel. Resolutus, elszánt, határozott, hat
hatós.
Resolution (ejtsd: rizoijúsn), sziget Amerika É.-i
részén a Bafíin-föld és a Labrador-félsziget kö
zött, a Hudson-Strait bejáratánál. Területe 2530
km3.
Resolution-expedició (1872—75), 1. Tengeri
tudományos expedíciók.
R e s o i v e n t i a (lat.), 1. Antidyscratica.
R e s o n a n t i a (lat.) a. m. együtthangzás, 1.
Hang rezonanciájaR e s o n a t o r (lat.), 1. Hang, Elektromos re
zonancia.
R e s o r b e n t i a (lat.), 1. Oszlató szerek.
R e s o r c i n , 1. Rezorcin.
R e s o r p t i o (növ.), az oldott tápláló anyagok
felvétele és pedig a legtöbb növényen a gyökerek
által. L. Felszívódás.
Réső (Resov), kisk. Sáros vm. bártfai j.-ban,
(1910) 334 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Réső Ensel, 1. Sándor, jogi író, szül. MagyarSoókon (Nyitra) 1787., megh. Budapesten 1860
máj. 31. A szabadságharc alatt az éjjeli bizott
ság elnöke volt s részt vett a fontosabb kikülde
tésekben. Irodalmi dolgozatai a Tudományos Gyüj-
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teményben és a Jelenkorban jelentek meg. Önálló
munkai közül nevezetesebb Béla király Névtelen
jegyzőjéről írt értekezése.
2. B. Sándor, jogi iró, szül. Budapesten 1833
febr. 1., megh. u. o. 1899 febr. Tanulmányai
végeztével ügyvéd lett Budapesten. Főképpen
szabályrendeletek gyűjtésével és afegyházi ügyre
vonatkozó külföldi művek átültetésével foglal
kozott. Főbb müvei: Hazai polgári eljárásra
vonatkozó szabályrendeletek(Pestí86í); Külhoni
fogházak börtönrendszereiről rendeletek (u. o.)
1866); Az esküdtszék Magyarországon (u. o.
1867); Fegyházi reform Magyarországon (u. o.
1868—69). Irt értekezéseket is Árpád és Attila
sírjáról.
Resp., a latin respective (1. o.) szó rövidí
tése. Értekezéseken respondens (védő) v. respondeatur (felelni kell rá) helyett.
Respective (új-lat.) a. m. illetőleg, illetve,
vonatkozólag; helytelenül használják «vagy»
értelmében.
Respectus (lat.) a. m. tekintély, tisztesség;
a rézmetszeteken a lap üres széle; respektál, tisz
teletben tart. L. még Kiméleti napok.
Respectus parentelae (lat.), a kánonjogban
neve az oldalági vérrokonság házassági tilalmá
nak. A tilalom a harmadik (Can. 1076.2. §.) fokig
szól különbség nélkül, a vérrokonság akár törvé
nyes házasságból, akár házasságon kívül kelet
kezett. Az első fokot kivéve, a többi alól fölmentós adatik.
Respiráció (respiratio, lat.), a. m. lélegzés.
Respirációs kaloriméter, az állatok és az
ember energiaforgalmának meghatározására való
élettani vizsgálókészülék, melynél a direkt kalorimetriás meghatározás — vagyis a hő- és
munkatermelés közvetlen mérése — és az in
direkt meghatározás, vagyis a szervezetben tör
tént égési folyamatok vegytani megállapítása,
egyszerre jut alkalmazásra. A legnevesebb ily
nemű készülék az Atwater-Rose-fóle.
Respirációs készülékek, élettani vizsgáló
berendezések a légesere (1. Lélegzés) mennyiségi
meghatározására. Lényegük, hogy megállapít
ják a belehelt levegő ós a kilehelt levegő menynyiségét és összetételét. Híresek a PettenkoferVoit és a Zuntz-Geppert-féle készülékek. L. még
Mentőeszköz.
Respirátor, készülék a belehelt levegő tu
lajdonságainak bizonyos módosítására. Legtöbb
ször az orrot és szájat fedő álarc v. szájkosárszerű váz hordozza a készülék lényeges részét.
Leggyakrabban a porszűrő B.-t használják,
melynél drótháló között levő vattán kell a leve
gőnek átáramolnia. Porképződéssel járó ipari üze
mekben használata fontos. Az inhaláló R.-ok
gyógyszerek párájával telítik a belélegzett leve
gőt (1. Belélegzési orvoslás). A levegömelegítö
R.-ok lényege finom fémrács, mely a kilehelt
levegőtől fölmelegszik, s így fölmelegíti a be
szívott hideg levegőt. Megfelelő vegyi anyagok
kal itatott R.-okkal védekeznek mérges és maró
gázok ellen is, így a háborúban használt gáz
támadásoknál is nagy jelentőségük van. A füst
gázok elleni védelemre a tűzoltók is használják.
L. Mentőeszköz.
Révai Nagy Lexikona XVI. köt.

Res s a c r a e

R e s p i r o (olasz) a. m. lélegzet, továbbá nyu
galom. Kereskedelmi értelemben a. m. respektnap,
1. Kiméleti napok.
Respondeál (lat.) a. m. felel, megcáfol; res
pondens, valamely értekezés védője; responsabilis, felelős. Éesponsio-bér, védelmi és biz
tosítási díj; a lovagoktól a rendnek fizetett adó.
R e s p o n d e n t i a (lat.) a. m. aventure-kereskedés (1. o.)
R e s p o n s o r i u m (lat.), a. m. felelet; így ne
vezik az egyházban azokat az énekeket vagy
imákat, amelyeket a pap vagy más előimádkozó
vagy énekes elkezd, a hivők vagy énekkar pedig
folytatnak.— Hasonlók ehhez az úgynevezett improperiák, a szenvedő Megváltó panaszló énekei,
amelyeket az egyház nagypénteken, a kereszt
imádása alatt adat elő. Két kar énekli. L. még
Antifona.
R e s p o n s m i i (lat.) a. m. 1. felelet, 2. véle
mény, különösen: jogi vélemény. A római jog
ban nagy szerepet játsztak a responsa juris
prudentium, azaz a jogtudósoknak a hozzá
juk intézett kérdésekre adott jogi véleményei,
amelyek Augustus óta a császár nevében (ex
auctoritate principis) adatván, az ily R.-nak a
bíróságra kötelező (törvény-) ereje volt. A «ius
respondendi», melyet a császártól ezzel kitünte
tett jogtudósok élveztek, azt jelentette, hogy kö
telező erejű R.-ot adhattak. A többiek mintegy
másodrendüekké sűlyedtek; R.-ot ugyan ők is
adhattak, de annak autoritativ ereje nem volt.
Több részleges szabályozás és kísérlet után III.
Yaientinianus császár ú. n. idézési törvénye (lex
citationis, K. u. 426.) kimondta, hogy csupán
Papinianus, Paulus, Ulpianus, Gaius és Modestinus R.-ai és művei, illetve mindazokéi, kiket e
tudósok idéznek, bimak kötelező erővel. Nézet
eltérés esetében a többség dönt, ha ez nem állapit
ható meg, úgy az a nézet kötelező, amelyet Papi
nianus követ.
3. B., tudományos elnevezése egy zsidó tudo
mányirodalmi műfajnak, amely részben gyűjte
ménye az egyesek és községek által bizonyos
rabbikhoz intézett vallásos kérdéseknek és az
azokra adott tudományosan megokolt feleletnek,
részben pedig olyan levelezési alakban megírt
kérdéseket és feleleteket tartalmaz, ahol maga
az író minden aktualitástól távol vallási kérdé
seket vet föl és tudományosan megold. A R.
mint műfaj a gaoni (1. o.) korszakban lép föl,
legnagyobb képviselői Salamon b. Adrét és Szó
fér Mózes. V. ö. Josef Müller, Binleitung in die
Responsen der Babylonischen Gaonen (Berlin 1891)
és Zacharias Frankéi, Bntwurf einer Geschichte
der Literatur der Nachtalmudischen Responsen
(Breslau 1865).
Responzórikus imádságok, részben olyan
zsidó imádságok, amelyeknek rendes bekezdése:
Dicsértessék az Örökkévaló; amire, midőn az
előimádkozó ezt recitálja, a közönség (.(dicsértes
sék Ö és dicsértessék az 0 never> feleletet adja ;
részben olyanok, ahol az előimádkozó és a közön
ség felváltva egy-egy verset mondanak.
R e s p u h l i c a (lat.), általában állam, szűkebb
értelemben köztársaság (1. o.).
R e s s a c r a e (lat.), 1. Egyházi vagyon.
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Réssel, Joseph, osztrák technikus, szül. Chrudimban (Csehország) 1793., megh. Laibachban
1857 okt. 10. Mindenféle találmánnyal foglalko
zott, Így pl. az archimedesi csavart a hajók (1.
Gőzhajó) mozgatására alkalmazta. 1863-ban
E.-nek Bécsben szobrot emeltek a műegyetem
előtt.
R e s s e v e r a e s t veruni g a u d i u m (lat.)
a. m. a komoly (komolyan végzett) dolog a valódi
élvezet. Ifjabb Plinius 23. leveléből való idézet.
Resske, 1. Jean de (Jan Mic.zislaw), lengyel
operaénekes, szül. 1850 jan. 14. Varsóban. 1874.
lépett föl Velencében, mint baritonista, Beschi né
ven. 1885—89-ig a párisi Nagyopera első teno
ristája volt. 1895-ben a new-yorki Operához
szerződött, később Parisban énektanár lett. — 2.
Edouard de,B. 1. testvéröccse, operaénekes, szül.
Varsóban 1855 dec. 23., megh. Gareckben (Len
gyelország) 1917 máj., basszista, 1885—98-ig a
párisi Nagyopera tagja volt. 1907-ben énekiskolát
nyitott. — 3. Josephine, B. 1. húga, szül. 1855.,
megh. Varsóban 1891 febr. 22. Koloraturaénekesnő volt. 1875-ben a párisi Nagyoperánál
működött, 1879. a milanói Scala-szinház tagja
lett. 1882-ben férjhez ment Korneuburg Lipót báró
hoz s megvált a szinpadtól.
Ressl vagy Bessul, IV. Béla idejében vándo
rolt be Magyarországba, hol a komáromi Udvardot kapta örökös birtokul. Évek multán egy nagy
szombati polgárt agyonütvén, perdöntő párvia
dalt kellett volna vívnia. R. az özveggyel pénzben
egyezett ki, mivel azonban fizetni nem tudott,
jószágát az özvegy kapta, míg ő neki — ami igen
ritka eset — a király megengedte, hogy az or
szágból kiköltözzék.
l i e s s o r t (franc, ejtsd: reszór) a. m. rugó, in
dok, szak, szakma, ügykör. L. Illetékesség.
R e s s o u r c e (franc, ejtsd: rösszursz) a. m. se
gély- vagy jövedelmi forrás.
Rest, Gilan perzsa tartomány fővárosa,mintegy
42,000 lak., virágzó iparral, amely leginkább a
selyem földolgozásával és sálok készítésével fog
lalkozik. Bazárjaiban van összehalmozva Per
zsiában a legtöbb selyem. Kikötőhelye Enszeli,
mintegy 3000 lak., de a nagyobb gőzösök a nyilt
tengeren kénytelenek horgonyt vetni.
Restancia (a lat. resto igéből) a. m. maradék,
hátralék, amit állva hagytak.
Restauráció (restauratio, lat.) a. m. helyre
állítás. Politikai értelemben az alkotmány erő
szakos vagy forradalmi megváltoztatása után a
korábbi alkotmány helyreállítása, az elűzött di
nasztiának a trónra visszahelyezése. Ezért neve
zik R.-nak Angliában a Stuartok visszatérését
az angol trónra 1660. Cromwell halála után,
Franciaországban pedig I. Napóleon bukása után
a Bourbon-házi királyok visszatérését. Nálunk a
megyei tisztújítást nevezték 1848 előtt R.-nak.
— B. a művészetben, 1. Restaurálás. — B. to
vábbá a. m. vendéglő.
Restaurálás (lat), a művészetben a régi ron
gált művészi alkotások helyreállítása oly mó
don, hogy eredeti jellegük változást lehető
leg ne szenvedjen. A R.-t ily értelemben csak
a XIX. sz. karolta föl. A művészet régibb kor
szakaiban a műemlékeket az illető kor stíljé

Restif (Rétif) de la Bretonne

ben újították meg vagy bővítették ki. Ily módon
sok helyütt igen festői és hatásos épületkom
plexumok keletkeztek, amelyeket azonban a XIX.
sz. tanult Ízlése nem értett meg. Ebben gyöke
rezik a XIX. sz.-beli R.-ok purisztikus iránya,
amely a régi épületek helyreállításának ürügye
alatt ezekről minden olyan művészi részletet el
távolított, amely nem az épület zömének stíljé
ben készült. Az ily irányú R. ellen, mely volta
képen inkább rekonstruálás volt, már Ruskin is
kikelt, de csak napjainkban győzött az az irány,
amely a R. feladatát a konzerválásra, vagyis a
bármily különböző stilű részletek egyaránt gon
dos föntartására szorította. A rekonstruáló irányú
R. külföldön és nálunk sok műemléket fosztott
meg eredeti varázsától, kivételesen azonban van
nak művészi szempontból is értékes példái, mint
a budavári Nagyboldogasszony-templom, Schulek
Frigyes műve. Az építészeti R.-nak rengeteg iro
dalma van, amelyet nálunk br. Forster Gynla
ismertetett tüzetesen (Műemlékek védelme, Buda
pest 1906). A szobrászatban a R. az antik már
ványszobrok hiányzó részeinek kiegészítésére
szorítkozott s ezt különösen a XIX. sz. első felé
ben muzeumokban is nagyban felkarolták. Köz
gyűjtemények e téren ma már nagyon óvatosak,
viszont nagy tökéletességet ért el a festmények
R.-a, amelyen ép azért muzeumokban szinte min
den régi kép keresztülesik, mielőtt kiállítják. A
R. a festészetben igen bonyolult eljárásokkal
kapcsolatos s ezzel ép azért csak nagy képtárak
jól felszerelt laboratóriumai foglalkozhatnak si
kerrel. A portól megviselt olajfestményeket tolltörlővel, nedves selyem- v. vászonszövettel tisz
títják, a tapadós piszkot közömbös szappannal
mossák le. A megrepedezett flrniszt Pettenkofer
regeneratív eljárásával úgy frissítik föl, hogy a
képet színével lefelé alján alkoholos kendővel
burkolt lapos ládába zárják, ahol az alkoholgő
zök a flrniszt megduzzasztják s repedései ismét
összehegednek. Zsíros v. kemónykopál és boros
tyánkő firnisszel bevont képek ily módon nem
restauráihatók. A megvakult flrniszt kopaivabalzsam és ammóniák keverékével mossák le az
olajfestményről s aztán új firnisszel vonják be.
Amely kép deszkája korhadt vagy vászna
foszlófélben van, ezt rentoilage-nak. vetik alá:
a festmény színére csalánszövetet és több ré
tegben papirost csirizeinek; ez utóbbinak meg
száradása után meleg vízzel leáztatják a fát v.
a vásznat, a festékréteget gondosan megtisz
títják s új vásznat v. deszkát ragasztanak rá,
majd az ellenkező oldalon a papirost és csalán
szövetet leáztatják. Tempera-képeket csak ben
zinnel, terpentinszeszszel v. terpentinbenzinnel le
het tisztítani. A bemeszelt falképeket száraz ke
nyérrel tisztítják, konzerválásuk viasszal v. pa
raffin-oldattal történik.
R e s t a u r a n t (franc, ejtsd: resetoraő) vagy res
tauratio a. m. vendéglő; restaurateur, vendéglős.
Resté (Beste), kisk. Abauj-Torna vm. csereháti j.-ban, (i9io) 441 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Restér (Rostár), kisk. Gömör és Kis-Hont vm.
rozsnyói j.-ban, (1910) 356 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Restif (Rétif) de la Bretonne, Nicolas Edme,
francia regényíró, szül. Saoyban (Auxerre mel-
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Részegség

lett) 1734 nov. 22., megh. Parisban 1806 febr. 3.
Részege (Resighea), kisk. Szatmár vniegye
A naturalizmus egyik korai előfutára. Több mint nagykárolyi j.-ban, (1910) 779 román és magyar
200 kötet, jobbára sikamlós, sőt cinikus törté lak. (Tr. E.)
netet irt össze, amelyekben azonban sok helyes
Részeges fű (növ.), 1. Lolium.
megfigyelés és életteljes részlet található. Legjobb
Részegség vagy ittasság, az alkoholmérge
müvei: Le paysan perverti (1776); Monsieur Ni- zésnek (1. Szeszmérgezés) hevenyés alakja (alcolas (1796—97 ; összevont kiadás : 1907,3 köt.). coholismus acutus). B mérgezés lefolyásában két
V. ö. Dühren (J. Bloch): E., Der Mensch, der időszakot lehet megkülönböztetni: az elsőt izga
Schriftsteller, der Eeformator (Berlin 1906).
tottság, a másodikat levertség, összeesés jel
Resti mozaik. A posztómozaikot nevezik így, lemzi. Mindkét fokozatban első sorban a közép
amely a perzsiai Eest városban a XVI. sz.-tól ponti idegrendszernek, különösen pedig a nagy
kezdve virágzó technika.
agynak megtámadott volta a feltűnő. A szellemi
Rest io L. (aőv.), 1. Restionaceae.
funkciók élénkek, felületesek és gyorsan válto
Restionaceae (növ.), az egyszikűek családja zókká lesznek; az Ítélőképesség háttérbe szorul
a Parinosae-sorozatban; 250-nél több faja van, a képzelet csapongása mellett, az érzéki észre
csaknem kivétel nélkül ausztráliai és délafrikai. vétel elhomályosul, az intelligencia foka csök
Szittyó- vagy sásfélékre emlékeztető növények, ken, a képzetek gyorsan váltakoznak, az emlé
gyepesen nőnek, kúszó rhizomájuk van, virág kezet élessége gyengül; emellett a részegek ka
zatuk végálló f dzér vagy buga. Eészben száraz raktere sokszor a rendessel ép ellenkezőre vál
helyek, részben mocsarak lakói. Az idetartozó tozik, rendesen erőszakosak, ellenmondást nem
Bestio L. gónusz 100 faja közül többnek virág tűrők, verekedésre hajlandók, bő és hangos be
zatát száraz bokrétába kötik.
szédűek, igen változó kedélyüek, könnyen sért
Restituálás (lat.), helyreállítás, visszaállítás, hetek ; mozgásaik eleinte gyorsak, később hatá
rozatlanok lesznek, innen a részegek támolygása
visszahelyezés.
Restitutio In i n t e g r u m (lat.) a. m. előbbi is, mi a kis agy összerendezési (koordinációs)
állapotba visszahelyezés. A római jogban a prae- működésének megzavarásából magyarázandó,
tori jogból származó az a rendkívüli jogorvoslat, ugyanezért csakhamar a beszéd is, a nyelvmoz
melynek célja a szigorú jog alkalmazása által gások ügyetlensége, nehézkessége miatt, kiejtés
valakit ért hátrányt orvosolni azért, mert a hibákkal kevert, hebegő lesz. A lehangoltság
hátrányt szenvedettnek különös viszonyai mel stádiumában a fenti jelenségeknek ellenkezője
lett a szigorú jognak alkalmazása a méltányos látható; e stádium különösen erősebb szesztar
sággal ellenkezik. Célja tehát a szigorú jog (jus talom folyadékoknak egyszerre és nagy menyscriptum) és a méltányosság (aequitas) között nyiségben való bevétele után jelenik meg. Ilyen
támadt ellentétnek kiegyenlítése. A véletlen, v. kor a mozgások nehézkesek, a járás rogyó, a te
a sértettnek saját hanyagsága által okozott sé kintet értelem nélküli, merev, réveteg, az eleinte
relem ellen R.-nak nincs helye. Jogszerű okok kipirult arc halavány lesz és az intelligenciának
a R.-ra (justa eausa restitutionis) a kiskorúság ; minden bélyegét elveszti. Mig az első stádiumban
a távollét (absentia) s jelesül az állam érdekében a lélegzés, órlökés szaporább, addig a depressziós
tartott távollét (a. reipublicae causa); az igazság stádiumban gyérebb lesz, végre álom következik
szolgáltatásnak megtagadása és általános zára be, melyből igen nehéz az ébredés. A legerősebb
dékkép (generális clausula) bármely más tény mérgezéseknél pedig valóságos összeeséssel járó
leges akadály, melyet a bíró figyelembevételre önkívület (sopor, coma) jelentkezik, mely alatt
méltónak talál (item si qua alia justa causa esse az előbb fokozott vérnyomás nagyon alászállott,
videbitur). A mai jogra nézve 1. Előbbi állapotba az arcot hideg verejték borítja, a hőmérséklet
alászáll, mert a bőrerek tágak s így a hővesztés
visszahelyezés.
Restrictio (lat.) a. m. megszorítás, kikötés. nagy; innen van, hogy a részeg ember könnyen
fagy meg. E stádiumban olykor fulladási görcsök,
Restringál (lat.) megszorít, korlátoz.
halál is kö vétkezhetik be a lélegző centrum bénu
Resultatum (lat.) a. m. eredmény.
Résumé (franc, ejtsd: rezümé) a. m. összege lása miatt. Törvényszéki tekintetben fontos, hogy
zés ; különösen esküdtszéki eljárásban a bizonyí E. közben a halál nem mindig következik be tiszta
tási eljárás eredményeinek elnöki összegezése, alkoholfuladás, hanem más fajta fuladások kö
vetkeztében is; így az önkívületben levő beteg
összefoglalása.
Resupinatio (növ.), bizonyos virág felnyitá hányadéka a levegőutakba juthat, vagy az illető
sakor észlelhető mozgás, a hossztengely körül árokba esvén, szája a víz felszíne alá kerül, vagy
történő elfordulás, amelynek következtében a az ágynak vánkosaiba fulad stb. A R. kezelése
virág szimmetriasikja is megváltoztatja eredeti hánytatok adásában, gyomormosásban, a fejre
elhelyezését. így a 90°-nyi elfordulás után az alkalmazott hideg borogatásban, fekete kávénak
eredetileg mediánsíkban futó szimmetriavonal a s más izgató szereknek adásában áll, szükség
laterálisba kerül, 45°-nyi elfordulással pedig a esetén mesterséges lélegzés is alkalmazandó.
diagonálisba, 180°-nyi elfordulással újra a meA E., mint az ember öntudatát és szabad
diánba, de ebben az esetben a hátul elhelyezett elhatározási képességét megszüntető vagy csök
tagok előre, a jobboldaliak baloldalra, a balolda kentő ok, úgy a polgári, mint a büntetőjog terén
liak jobbra kerülnek.
jelentős szerepet játszik. A polgári jogban a E.ben tett akaratkijelentés nem létesít kötelmet
Resurrectio (lat.) a. m. feltámadás.
ós az öntudatlanságig fokozódó E.-ben okozott kárt
Részarányosság, 1. Szimmetria.
az ember csak akkor nem tartozik megtérítni,
Részben kamatozó sorsjegy, 1. Sorsjegy.
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ha a R. maga neki vétkéül be nem számítható.
A büntetőjog terén különbséget tesz az, vájjon a
R. teljes öntudatlanságot vagy csak oly állapotot
idézett-e elő, amelyben öntudatát nem veszti el,
de nagyfokú felhevültsége és izgatottsága foly
tán akarata szabad elhatározási képességével
már csak korlátolt mértékben rendelkezik. To
vábbá különbséget tesz az, hogy a R. véletlenül
keletkezett, vagy hogy azt maga a lerészegedett
egyén vétkesen vagy szándékosan idézte elő. Az
utóbbi különbségeknek nincs jelentősége abban
az esetben, ha a R. öntudatlanságig fokozódott. B
helyzetben ugyanis az ember büntetőjogilag beszámitható cselekményt egyáltalában nem, tehát
akkor sem követhet el, ha magát azért itta le,
hogy részeg állapotban a szándékolt cselek
ményt elkövesse; de ha a büntetendő cselek
mény megvalósítása nem «elkövetés», tehát po
zitív cselekvés, hanem mulasztás, a szándékos
lerészegedés akkor sem zárja ki a beszámítást,
ha öntudatlan állapotot idézett elő. Ily eset pl. az,
ha a vasúti váltóőr szándékosan leissza magát
avégett, hogy a legközelebbi vonat érkezésekor
szolgálatképtelen legyen. Akkor sem zárja ki a
teljes R. az eredmény beszámithatását, ha oly
esetben, midőn a gondatlanság (culpa) is bünte
tendő, a tettes azért nem fejtheti ki a kellő és
kötelességszerű gondosságot, mert R.-ét vétkesen
vagy szándékosan maga idézte elő. Erre is példa
a vasúti őr. Ha a R. nem teljes, a vétlen R., mint
a tettes bűnösségét és büntetésének enyhítését
előidéző ok teljes mértékben figyelembe veendő,
míg a vétkes és szándékos R.-et enyhítő körül
ménynek sem lehet elfogadni, sőt ha valaki a
bűntett elkövetése céljából szándékosan issza le
magát, anélkül, hogy R.-e öntudatlanságig foko
zódnék : ez súlyosító körülmény. A Btk. nem tar
talmaz külön rendelkezést a R. mérlegeléséről; né
mely külföldi törvény azonban megemlékezik ar
ról. A R. és lerészegítés mint kihágás büntetendő
a Kbtk. szerint a következő két esetben: 1. 500
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő
az, aki nyilvános helyen botrányt okozó részeg
állapotban jelenik meg (84 §.); 2. 1000 koronáig
terjedhető pénzbüntetés alkalmazandó, ha valaki
mást korcsmában, vendéglőben, utcán vagy más
nyilvános helyen szándékosan lerószeglt, v. ha
azok, akik szeszes italok eladásával iparszerüleg
foglalkoznak, vagy ezek megbízottjai, a részeg
nek, noha ezt az állapotát tudják, még szeszes
italt adnak, mely esetekben a pénzbüntetés 2000
koronáig emelhető, ha a kihágás 14-ik évét még
be nem töltött fiatalkorú ellen követtetik el (85. §.).
Az újabb büntetőtörvények és javaslatok bizton
sági rendszabályokat (1. o.) is tartalmaznak a
szokásos iszákosok ellen, akik ez állapotukban
büntetendő cselekmények elkövetésére hajlandók.
Részek, 1. Partium.
Reszelek az a por, mely reszeléskor a vas-,
illetőleg fémtárgy felszínéről leválik.
Részelés, a terménybeli munkabér kiosztása.
Ide tartozik az aratórész kiosztása a keresztek
ben álló gabonából, a cséplőrész kimérése az el
csépelt terményekből, továbbá a részért kiadott
rétek, tengeri- és répaföldek terméséből a mun
kást illető rész kiosztása.

Részes gazdálkodás

Reszelő, a fémiparban hosszúkás, fogazott
edzett acél kéziszerszám, kisebb fémfelületek
finomabb leforgácsolására, lereszelésére. Hossza
100—600 mm. Keresztmetszete igen különböző,
lehet négyzetes, lapos téglalap, kör, ritkábban
háromszög, félkör és ellipszis. Az orra felé legtöbb
ször keskenye
dik (lazáink).
Csúcsos végé
re fa, v. papirmaché fogan
tyút erősíte
nek. Fogaza
tát úgy kapja,
hogy a még
meg nem ed
zett szerszám
ra ferde szög
alatt egymás
sal párhuza
mos rovátká
kat vágnak
(alapvágás), s
ezeket ellenke
ző ferdeségű
szög alatt vá
gott barázdák
kal (felsővá
gás) kis fogak
ra szaggatják.
Aszerint,
amint a fogak
durvábbak v.
finomabbak, il
letőleg aszerint,hogy a R.Reszeifik.
nek hány foga
2
van 1 cm -en, v. hány alapvágás esik 1 cm.-re,
megkülönböztetnek durva-, közepes- ós simitóR.-t. A R.-höz hasonló szerszám a ráspoly. Ez
a fa-, csont-, kő- és bőriparban használatos és
a R.-től csak abban különbözik, hogy a fogazatát
nem a fent irt módon kapja, hanem három ol
dalú gúlában végződő vésővel hasítékokat vág
nak bele.
Reszelő kagyló (Lima, áiiat), az Egyzáróizmú
kagylók (Monomyaria) egyik neme. Héja két
egyenlő, fehér szinű teknőfélből áll, melynek kül
sején erős bordák vannak (innen neve). 30 élő és
számos fosszilis faja ismeretes az újabb palaeozói
rétegekből (főleg a jurából és krétából). Legis
mertebb a fészekkészltő Lima hians (Gm.) Lov.
és a Lima striata Schl.
Reszelővágó, fémipari szerszámgép, mely a
még meg nem edzett reszelőkbe a fogazatot al
kotó hornyokat önműködően és igen gyorsan be
vágja (1. Meszelő).
Részes, 1. Részesség.
Részes bérlő, másként feles bérlő, oly bérlő,
aki haszonbér fejében a bérbeadónak az előállí
tott terményeknek bizonyos előre kikötött részét,
rendszerint felét tartozik átengedni. L. Feles
gazdálkodás, Feles művelési szerződés.
Részes gazdálkodás tulajdonképen termény
bérlet, mikor is a bérleti díjat a bérlő a termény
bizonyos hányadában, pl. felében, harmadában,
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negyedében szolgáltatja be. L. Feles gazdálko
dás, Feles művelési szerződés.
Részesség több személynek büntetendő cse
lekmény elkövetésére való szándékos közremű
ködése. A R. ismérvei: 1. A személyek többsége,
azaz legalább két személy közreműködése, akik
közül az egyik a tettes, azaz a bűncselekmény
elkövetője, annak mintegy középpontja, melyhez
a R. egyes alakjai kapcsolódnak. 2. A szándé
kosság, ami úgy értendő, hogy csak szándékos
tettesi cselekmény mellett kifejtett szándékos
közreműködés tekinthető E.-nek. A részes szán
dékának egyébként három pontra kell irányulnia:
a) kell, hogy tudatában visszatükröződjék a tet
tesi cselekmény, b) tudnia kell, hogy saját cse
lekményével a tettesi bűncselekményhez hozzá
járul és c) akarnia kell saját tevékenységét. 3.
Az okozatosság, azaz kell, hogy a részes cselek
ménye az elkövetett bűncselekménynek egyik
oka vagy legalább is feltétele legyen, amiből
folyólag a bűncselekményben annak elkövetése
utáni részvétel (orgazdaság, bűnpártolás), ú. n.
utólagos E., nem tulajdonképeni bűn-R. 4. A R.
negyedik ismérve, hogy legyen bűncselekmény,
azaz oly tettesi cselekmény, mely a törvény ál
tal büntetendőknek minősítettek közé tartozik.
A R. egyes alakjait különtartva:
I. Társtettesek azok, akik a bűncselekmény
hez tartozó tevékenységet vagy legalább is an
nak a kísérlet területére eső részét együtt vagy
közösen foganatosítják, illetve akik a bűncse
lekményhez tartozó eredmény döntő tényezőjét
együtt vagy közösen hatályossá teszik. A társ
tettesek az elkövetett bűncselekményre határo
zott büntetéssel büntetendők (Btk. 70. és 71. §§.).
II. Felbujtó az, ki mást valamely bűncselek
mény elkövetésére szándékosan reábír (Btk. 69.
§. 1. pont). A felbujtás jellemző ismérve a reábírás, mi alatt oly értelmi tevékenység értendő,
amelynek hatása következtében valaki valamely
bűncselekmény elkövetésének elhatározására in
díttatik. Nem bujtható fel a beszámíthatatlan
egyén (ilyenkor az ú. n. közvetett tettesség esete
létesül), továbbá az, akiben a tettesi szándék már
kialakult (alias facturus esete). A felbujtó az el
követett bűncselekményre határozott büntetés
sel büntetendő (Btk. 71. §.); adott esetben lehet
séges, hogy a felbujtó súlyosabb büntetést kap,
mint a tettes.
III. Bűnsegéd az, aki a bűncselekmény elkö
vetését szándékosan előmozdítja vagy könnyíti,
annak előmozdítására vagy könnyítésére mást
roábir, úgyszintén aki másokkal a cselekmény
elkövetésénél vagy annak elkövetése után nyúj
tandó segély, vagy a cselekményből származó
haszon biztosítása, vagy pedig hatósági intézke
dések meghiúsítása iránt megelőzőleg egyetért
(Btk. 69. §. 2. pont). A bűnsegély körében tehető
megkülönböztetések közül jelentős a fősegéd fo
galma. Fösegéd alatt azt a közreműködöt szokás
érteni, akinek segítő tevékenysége nélkül az alap
cselekmény nem lett volna elkövethető. A helyes
felfogás szerint (Wlassics, Angyal) a fősegéd a
tettessel egyenlően büntetendő. A bűnsegéd egye
bekben a kísérletre vonatkozó szabályok szerint
büntetendő, tehát enyhébben, mint a tettes.

—

Részjegy-törzskönyv

A bűnrészességre vonatkozó különleges sza
bályok közül kiemelkednek a következők:
1. A részeseket illetően szabály az együttes fe
lelősség ; ettől eltér a sajtójogi fokozatos felelős
ség, melynek értelmében az 1848. XVIII. t.-c,
de az ennek helyébe lépő új sajtótörvény (1914.
XIV. t.-c.) szerint is a sajtó útján elkövetett bűn
cselekményeknél nem az összes közreműködők
együtt, hanem egymást kizárva és fokozatosan
felelősek: a szerző, másodsorban időszaki lapok
nál a felelős szerkesztő, egyebütt a kiadó, har
madsorban a nyomdaváílalat tulajdonosa. 2. A
bűnrészes, ha visszalép és visszalépésével az
eredmény bekövetkezését elhárítja, a maga sze
mélyében nem büntetendő; a vele együttműkö
dött tettes vagy részes azonban felelős, kivéve,
ha a tényálladókból semmi sem valósult meg.
3. A tettes túllépéséért (excessus mandati) a ré
szes nem felelős, hacsak a részes szándéka a
mennyiségileg v. minőségileg eltérő eredményt
eventualiter át nem foglalta. 4. Valamely tettes
vagy részes személyes tulajdonságai v. körül
ményei, melyek az elkövetett cselekmény bün
tethetőségét megszüntetik, büntetését enyhítik
vagy súlyosbítják: a többi tettesre és részesre
nézve tekintetbe nem vehetők (Btk. 74. §.). Ha
azonban a kérdéses személyes tulajdonság a bűn
cselekmény konstitutív eleme (annak lényegéhez
tartozik pl. a tettes vérrokoni minősége a vérfertőztetésnól), vagy ú. n. eszköz tulajdonság (pl.
a cselédi minőség a cselédlopásnál), úgy hatásá
ban az e tulajdonsággal nem jellemzett többi ré
szesre is kiterjed (az apát leányával közösülésre
felbujtó idegen vérfertőztetésre való felbujtásban,
a cseléddel társtettesi minőségben együttműködő
nem cseléd cselédlopásban bűnös).
Részestárs a. m. üzlettárs, aki a vállalkozás
ban és annak eredményében részesedik.
Részesülő, a nyelvtanban a. m. melléknévi
igenév (participium), 1. Igenév.
Részforgatmány az olyan forgatmány, amely lyel a váltóbirtokos nem az egész váltóösszeget,
hanem annak csak egy részét ruházza át. A
váltójogi irodalomban uralkodó nézet szerint a
R. érvénytelen.
Részhangok, 1. Aliquot hangok.
Részitélet, egy keresetlevélbe egyesített több
követelés közül egy követelésre vagy a követe
lésnek egy részére nézve hozott Ítélet, amikor az
Ítélethozatalra még meg nem érett követelés v.
rész iránt folytatja a biró a tárgyalást. Ha az al
peres a követelést v. egy részét elismeri, v. a fel
peres követeléséről v. egy részéről lemond, köte
les a biró R.-et hozni.
Részjegy, a szövetkezeti alaptőkéhez való hoz
zájárulást, azaz tőkebeflzetóst igazoló értékpapír,
melynek tulajdona igazolja a szövetkezeti tag
ságot, tehát a szövetkezeti alapszabályokban
biztosított jogok gyakorlására jogosít, illetőleg
a megállapított felelősség viselésére kötelez. A
nyereség elérésére alakult szövetkezeteknél a
R.-ek szelvényei jogosítanak az osztalék felvéte
lére.
Részj egy-törzskönyv illetve részjegynyilván
tartó-könyv. A kereskedelmi törvény értelmében
minden szövetkezet köteles a kibocsátott részje-
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Részteljesítés

gyekről számszerint vezetett nyilvántartó vagy dominii)és így ha a vevő az árút a vételár lefizetése
törzskönyvet vezetni, melyekből a szövetkezeti előtt továbbadja, őt sikkasztás miatt üldözi. A
tag neve, bel epése, a részjegyek felmondásának tisztességtelen eladónak az ad alkalmat a vissza
élésre, hogy a vevő, éppen mivel a teljes vételár
időpontja és a tag kilépése kitűnjék.
helyett aránylag csekély részletet (a vételár hu
Reszké, énekesek, 1. Resske.
Reszketés (remegés, tremor), valamely test szad, tizenketted részét) köteles egyszerre fizetni,
résznek önkéntelen gyors, apró mozgása, mely könnyen vásárol olyan árúkat, amelyekre valódi
az idegrendszer különféle betegségeiben fordul szüksége nincs, továbbá könnyen vásárol érték
elő és igen változatos tünet lehet; többnyire bizo telen árúkat értékükkel arányban nem álló árért.
nyos helyzetben v. mozgás közben észlelhető, rit Szokásos és nem kifogásolható kikötése a R.-ről
felvett okiratoknak az a záradék, hogy bármelyik
kán nyugalomban.
részlet fizetésének elmulasztása esetében az egész
Reszketők, 1. Quekerek és Shakers.
vételár esedékessé válik. Azonban már visszaélés
Reszkető kór, 1. Surló kór. ,
az a kikötés, hogy a vevő ilyen esetekben a már
Részleges állomorfózák, 1. Alalakuság.
Részleges kár (franc, havarie particuliére), fizetett részleteket is elveszti stb. Ezeket a viszszaéléseket kíván jamegakadályozni az 1894. máj.
1. Biztosítás.
Részleges munkaképtelenség esetére való 16-iki német és 1896. ápr. 27-iki osztrák törvény,
amely az ilyenféle kikötéseket érvényteleneknek
biztosítás, 1. Biztosítás.
Részlet, franc, détail, a festményeken és szob mondja ki, a vevőre hátrányos más kikötésekre
rokon az alárendeltebb elemek s kevésbbé fontos nézve pedig megszorításokat tesz. Nálunk, bár a
járulékok, pl. ruha, jelvények stb. elnevezése. A R. régebben szokásban van, a legutolsó évtizedek
R.-ek különböző fokú kidolgozásának a művészi ben pedig igen kiterjedt volt, a R.-ről általános
törvény nincs, csak a közforgalom tárgyát tevő
hatáskeltésben jelentős a szerepe.
Részieteladási osztály a nagykereskedők üz értékpapírok részletekben való eladása van az
letének az a része, ahol az eladás «en détaü» 1883. XXXI. és az azt kiegészítő 1889. IX. tör
(1. o.) folyik; a banküzletekben pedig az az osztály, vénycikkben szabályozva. Az ezekben a törvé
nyekben foglalt igen szigorú szabályoknak sike
ahol értékpapírok részletfizetésre adatnak el.
rült is az akkoriban nagyon elharapódzott vissza
Részletes vita, 1. Általános tdta.
éléseknek gátat vetni. Egyéb R.-ekre nézve csak
Részletfizetés, 1. Fizetés és Részteljesítés.
Részletív. A részletfizetésre kötött adásvételi a polgári perrendtartás tartalmazza azt a rendel
szerződés okirata. A R. feltűnően (a homlokzatán) kezést, hogy R.-ből származó perekre egyes, az
ilyennek megjelölendő és a törvény rendelkezése eladóra kedvező birói illetékességek igénybevé
szerint állítandó ki. Eszerint magában kell fog tele ki van zárva (1911.1. t.-c. 29., 31. és 45. §.,
lalnia az eladott értékpapír nemét, számát, a rész 1912. LIV. t.-c. 105. §.).
letfizetések összegét és időpontját. A E.-ekről a
Részletváltó, az olyan váltó, amelyen a fize
kereskedő külön könyveket köteles vezetni.
tés részletekben, több lejárati időben van megál
Részletkötvény. Kötvényekkel (1. o.) fedezett lapítva. Váltójogunk a legtöbb váltójoggal meg
kölcsönök kibocsátásánál gyakran abból a célból, egyezően kimondja, hogy a fizetés ideje az egész
hogy á legkisebb tőkének is lehetővé tegyék a váltóösszegre nézve csak egy és ugyanaz lehet s
jegyzést, az alapcímleteket R.-ekre bontják. így így a R.-t érvénytelennek tekinti.
keletkeznek »/„ 7 4 , Vs RReszm, arab eredetű török szó, adót jelent. A
Részletrajz (détailrajz), építészeti tagozatok török hódoltság idejében divott főleg e kifejezés,
nak, díszitményeknek, gép- és egyéb technikai és az a sokféle adó, melyet a magyar jobbágy a
szerkezetek alkotórészeinek természetes nagy töröknek is tartozott fizetni, mind e névvel volt
ságú rajza, amelynek alapján azok kivitelre ke jelölve. A főbb adónemek a következők voltak:
rülnek.
R.-i árusz mátkaadó, R.-i agnám juhadó, R.-i
Részletügylet, árúknak kicsinyben (en détail) bádzs vámfizetés, R.-i bágcse kertadó, R.-i dejiradásvétele oly módon, hogy a vevő a vételárat men malomadó, R.-i duhán füstpénz, R.-i eszivisszatérő időközökben (hetenként, havonként) rán fogolypénz,R.-i fucsi hordóadó,R.-ikantar
részletekben fizeti. A tisztességes részletügylet mázsapénz, R.-i kován méhkasadó, R.-i orak
mind a vevőre, mind az eladóra előnyös. A vevőre kaszaadó, R.-i otlak legelőilleték stb.
azért, mert a vételárnak részletekben való fize
Résznek, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
tése lehetővé teszi számára olyan árúk megszerzé (1920) 832 magyar lak.
sét is, amelyeket vagyoni viszonyai miatt nem
Résztelek (Tátáresti), kisk. Szatmár vm. ertudna megszerezni, ha a vételárat egy összegben dődi j.-ban, (IMO) 1121 román és magyar lak.
kellene megfizetnie, az eladóra azért, mert a R. (Tr. R.)
következtében olyan vevőre is szert tehet, aki
Részteljesítés (részbeli teljesítés) az, amelykülönben a vételre képtelen lenne. Kétségtelen lyel az adós csak egy részét szolgáltatja annak,
azonban, hogy a R. igen alkalmas arra, hogy a amivel a hitelezőnek a köztük levő jogviszony
tisztességtelen vevő v. eladó vele visszaéljen. A szerint egy meghatározott időpontban tartozik.
legközönségesebb visszaélés a vevő részéről az, Általános szabály, hogy a hitelező a neki járó
hogy az árút az első részlet lefizetése után tovább egységes szolgáltatást nem köteles részletekben
adja és így az eladó rajta a vételárat nem tudja elfogadni, mihez képest a R.-t rendszerint min
behajtani. Ez ellen az eladó úgy szokott véde den őt érő joghátrány nélkül visszautasíthatja,
kezni, hogy az árú tulajdonjogát a vételár teljes de pénztartozásoknál a hitelező a résztörlesztést
lefizetéséigmagának tartja fenn (pactum reservati rendszerint köteles elfogadni, mert ezeknél a R.
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elfogadása a hitelező érdekét nem igen sértheti,
és mert már az esetleges kezesekre való tekin
tettel is kívánatos az ilyen tartozások kifizeté
sét az adósnak megkönnyíteni. Pénztartozások
nál a különböző jogrendszerek a résztörlesztés
visszautasítását ezért csak úgy engedik meg, ha
a hitelező kimutatja, hogy annak elfogadása az
adott esetben érdekével ellenkezik. Lásd bőveb
ben Fizetés alatt.
Resztó (a lat. resto [állva maradok] szótól),
kártyajátékoknál használt kifejezés, midőn a já
tékos nem kér több kártyalapot az osztótól.
Résztörlesztés, 1. Részteljesítés és Fizetés.
Részvény (actia), oly értékpapir, amely egy
részvénytársaság (1. o.) alaptőkéjének alapsza
bályszerűen megállapított hányadát képviseli és
amely tulajdonosának, a részvényes-nek mind
azokat a jogokat biztosítja, amelyeket a társa
sági alapszabályok, ill. a törvény megfelelő ren
delkezései előirnak. A R. tehát a) értékpapir,
mely az alaptőkének egy meghatározott részét
képviseli; b) okmány, mely a részvényesi jogo
kat igazolja. A R. tulajdona a K. T. szerint biz
tosítja az alaptőke megfelelő hányadához való
tulajdonjogot, a jövedelemnek a R.-re eső nye
reségrészét, osztalékát (1. o.), a R.-társaság
ügyeihez való hozzászólás jogát a közgyűlés út
ján, viszont magában rejti a R? erejéig való va
gyoni felelősséget. A K. T. sem a R. számát,
sem névértékét nem írja elő s így ezt minden
R.-társaság a maga hatáskörében, alapszabá
lyaiban szabja meg. A R. névértéke fel nem oszt
ható tulajdonosa által, viszont a R.-társaságnak jogában van eredetileg nagyobb névértékű
R.-eket kibocsátani s ezeket előre meghatározott
hányad-részvényre bontani. A R.-ek a részvénye
sek által forgalomba hozhatók és pedig ha a
R. névre szól, akkor hátirattal (forgatmány, 1.
o.), ha bemutatóra szól, egyszerű átadással, az
alapszabályok azonban a R.-ek forgalomba hoza
talát rövidebb vagy hosszabb időre kibocsátá
sukkor megtilthatják. A R.-ek ellenértékének
befizetését az alapszabályok, ill. már a terve
zet állapítják meg, a K. T. csupán azt írja elő,
hogy a R.-ek jegyzésekor legalább 10%-nak, az
alakuló közgyűlésig pedig 30%-nak kell befizetve
lenni. Amíg a R. teljesen befizetve nincs, a R.-es
ú. n. R.-utalványt, ill. ideiglenes R.-t kap (Interimssehein), amely mindig névre szól. A teljes be
fizetés után az ideiglenes R. helyett a részvényes
megkapja a végleges R.-t. A R.-ekről a részvény
társaságoknak ú. n. törzskönyvet kell vezetniök,
még pedig permanensen akkor, ha a R.-ek névre
szólnak, viszont ha bemutatóra vannak kiállítva,
akkor csak az eredeti R.-jegyzők névsorát kell
kitüntetni a jegyzett R.-ek számaival. Minden
részvényes a R.-el együtt ú. n. szelvényivet kap,
mely a nyereségrészesedés (osztalék, dividenda)
felvételére szolgáló nyugtákat tartalmazza, ren
desen 5—10 évre előre, ezenkívül egy szelvény
utalványt (talon), mely a letelt 5—10 év multán
a további évekre szóló szelvények kiváltására
jogosít. Sokszor a szelvényíven nincs külön ta
lon, hanem az utolsó szelvény szolgál a további
szelvények kiváltására (csereszelvény). Az az öszszeg, amelyet a R. mint az alaptőke hányada kép
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visel, a névérték; mivel a részvénytársaság tiszta
vagyona az évek során alapított tartalékok és
nyereségelővezetósek által megnövekszik s így
a R. értéke is nagyobbodik, azt az értéket, me
lyet a társaság mindenkori tiszta vagyonának
a R.-ek darabszámával való osztásából nyerünk,
belső értéknek nevezik. Azáltal, hogy a R.-ek nem
kamatot jövedelmeznek, hanem a vállalat nyere
ségéből részesednek, aszerint, amint a várható
osztalék a R. névértékéhez viszonyítva, %~Da:n
meghaladja az általános kamatozást v. az alatt
marad, változik az ár, amelyet a R.-ért a forga
lomban hajlandók adni; ez az árfolyami érték.
Mivel ekkép a R.-ek a normális kamatozásnál
többet jövedelmezhetnek, a R.-eket a jövedelem
hez viszonyított értékükben hajlandók csak a
részvényesek eladni. Sok társaság azonban bizo
nyos idő multán R.-eit fokozatosan visszaváltja
névértékben s így a részvényes csak a névérték
nek megfelelő normális jövedelemről hajlandó
lemondani, míg az ezt meghaladó vállalkozási
nyereséget (felülosztalék, superdividenda) tovább
kívánja élvezni, ezért a beváltott R.-ek helyébe
a társaságok ú. n. élvezeti jegyet (Genusschein)
adnak a volt részvényesnek. Ha a társaság akár
kedvező, akár kedvezőtlen körülmények folytán
tőkéjét felemeli, újabb R.-eket bocsát ki, melyek
kel szemben az eredetieket törzsrészvényeknek
nevezik, ha pedig az újabb kibocsátás érdekében
előnyöket voltak kénytelenek adni az új kibocsá
tású R.-eknek, akkor ezeket elsőbbségi R.-eknek
nevezik.
Részvényaláírás, 1. Részvénytársaság.
Részvények vagyonváltsága, 1. Vagyonváltság.
Részvényes, 1. Részvénytársaság és Rész
vény.
Részvényes betéti társaság, 1. Betéti tár
saság.
Részvényjegyzés, 1. Részvénytársaság.
Részvénykönyv, 1. Részvény.
Részvényszelvény, 1. Részvény.
Részvénytársaság (ném. Aktiengesellschaft).
A K. T. értelmében oly előre meghatározott
számú és névértékű részvényekből (1. o.) álló
alaptőkével megalakult társaság, melynek tagjai,
a részvényesek, csupán részvényeik erejéig fele
lősek. A törvény értelmében tehát a R.-nak két
tényezője van : az alaptőke és a részvényesek.
Az alaptőke azoknak az anyagi erőknek összes
sége, melyet a R.-i vállalkozásba fektettek, a
részvényesek pedig az alaptőke bizonyos előre
meghatározott hányadáról szóló részvényeknek
tulajdonosai. A R.-ok gazdasági jelentősége a kis
tőkéknek egyesítése nagyobb vállalkozások cél
jaira, vagyis egyrészt nagy tőkét igénylő, tete
mes jövedelmet igérő, de viszont nagy kockázat
tal járó gazdasági vállalkozások lehetősége, más
részt alkalom a kistőkésnek a gazdasági vállal
kozásokban való részvételre. A R. ilyetén kon
strukciója hozza magával azt, hogy annak meg
alapítása jelentős szervező munkát igényel, me
lyet az ú. n. alapítók végeznek. Ennek az alapi
tásnak lényegesebb momentumai a következők:
az alapítók (kik között gyakran bankok is sze
repelnek), közrebocsátják az alapítandó R. terve-
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zetét (prospektus), mely magában foglalja a R.-ra
vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. (A R. célja,
alaptőke nagysága, részvények száma és név
értéke, a jegyzés módja és határideje, a várható
jövedelmezőség stb.). A tervezet közrebocsátása
után kezdődik az alaptőkét alkotó részvények
jegyzése, mely a közrebocsátott aláírási íveken
a részvények számának megjelölése és a jegyzett
részvények névértéke 10°/0-ának lefizetése által
történik. A jegyzés lejártával megállapítást nyer
az, hogy az összes jegyzési helyeken együttvéve
mennyi részvény jegyeztetett; ha ez az alaptőkét
nem éri el, az aláírás ideje meghosszabbítható,
vagy az alapítók érdekeltsége ú. n. szindikátust
alakíthat, mely egyetemleges felelősséggel jegyzi
a hiányzó tőkét. Ha azonban a jegyzés az alap
tőkét túlhaladja (túljegyzés), akkor a jegyzése
ket arányosan leszállítják (redukció), de úgy,
hogy azok, akik csak egy részvényt jegyeztek
(kis részvényesek), részvényüket feltétlenül meg
kapják. Ha a li. alaptőkéje biztosítva van (azaz
teljesen jegyezve és 30% részvényenkint be
fizetve), az alapítók alakuló közgyűlést hívnak
egybe. Az alakuló közgyűlésen (ennek határozat
képességéhez legalább 7 részvényes megjelenése
szükséges, akik az alaptőke '/«részét képviselik),
miután a részvényesek kifejezetten nyilatkoztak
arról, hogy kívánják a R. megalakulását, igazol
ják az alaptőke biztosítását, megállapítják az
előre előkészített alapszabályokat, megválasztják
az igazgatóságot (ha csak az alapítók nem élnek
azzal a törvényadta jogukkal, hogy maguknak
az első öt évre az igazgatóság kinevezését fentartsák) és a felügyelő bizottságot. Ezután a
R. végleges megalakulásához már csak az szük
séges, hogy az igazgatóság a R. cégét be
jegyeztesse. Az ekként megalakult R.-nak há
rom működő közege van. 1. Az igazgatóság,
mely a vállalat összes ügyeit vezeti és a vál
lalatot harmadik személyekkel szemben kép
viseli ; 2. a felügyelő bizottság, mely a vállalat
ügyvezetését, vagyonkezelését és elszámolását
ellenőrzi; 3. a közgyűlés, melyen az igazgatóság
és felügyelő bizottság évenkint jelentést tesz és
számadást ad (mérleg, veszteség- és nyereségkimutatás) az elmúlt év gazdálkodásáról és amely
egyedül van hivatva a R. életébe vágó legfonto
sabb ügyekben határozni (alapszabályváltozta
tás, tőkefelemelés és leszállítás, nyereségfelosz
tás, fúzió, felszámolás stb.). A legtöbb R.-nál talál
ható ezen a három főtényezőn kívül még más
működő szerv is, ú. n. választmányok, ill. bizott
ságok formájában, melyek azonban legtöbbnyire
csak konzultatív működést fejtenek ki (hitelvá
lasztmány, váltóbiráló bizottság stb.). A R.-ok,
mint nyilvános számadásra kötelezett vállalatok,
az évi közgyűlés elé terjesztett jelentést, mérle
get, veszteség- és nyereségszámlát, valamint a
nyereségfelosztási indítványt közzéteszik az alap
szabályokbán körülírt módon. Az évi jelentésben
az igazgatóság ismerteti és jellemzi működését,
magyarázza a vagyonmérleget és az ebben mu
tatkozó tiszta nyereséget igazolja a veszteség
és nyereségszámla adataival. Ha a felügyelő bi
zottság is helyesnek találta az ügyvezetést, va
gyonkezelést és elszámolást, akkor a közgyűlés
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az elmúlt évre megadja az igazgatóság és fel
ügyelő bizottság részére a felmentvényt, amely
határozattal szemben azonban jogában van bár
mely részvényesnek törvényes úton kifogást
emelni. Ha a kifogás csak később merülne fel,
akkor a részvénytőke »/,„ részét képviselő rész
vényesek kívánságara ú. n. rendkívüli közgyűlés
hívandó össze, melyen a kifogások előterjeszthe
tők. A nyereség felosztása iránt az igazgatóság
tesz indítványt a közgyűlésnek a felügyelő bi
zottság hozzájárulásával, melyben az alapszabá
lyokban előirt tartalékokdotálásaután fenmaradó
nyereséget a részvényesek között osztják szét
osztalék gyanánt, de nem teljes összegben, mert
ugyancsak a nyereségből fedezik az igazgatóság
jutalékát,a tisztviselők jutalmazását (remuneráció), alapítványok támogatását stb., a nyereségnek
fel nem osztható részét pedig a következő évre
vezetik elő. Ha a R. tartalékai erősen megnöveked
tek és erősen biztosítottnak tekinthetők, felemelik
az alaptőkét olykép, hogy a tartalékalap erejéig
részvényeket bocsátanak ki és ezt a részvénye
sek között arányosan osztják szét. Alaptőkefelemelós fog történni ott is, ahol a R. üzletköre
annyira emelkedik, hogy az eredeti alaptőkével
már nem áll arányban ; ilyen tőkefelemelós rész
vényei jegyzés alá kerülnek, de az eredeti rész
vényeseknek ekkor is előjoguk (optio) van a vásár
láshoz. Végre szükséges az alaptőke felemelése
ott, ahol veszteségek folytán a részvénytőke egy
része elveszett s ezt pótolni kell; mivel azonban
ilyen R.-okkal szemben nem nagy a bizalom, a
tőkefelemelésből származó új részvényeket bizo
nyos előnyökkel ruházzák fel (pl. osztaléka előbb
fedezendő a nyereségből), az ilyen részvényeket
nevezik elsőbbségi részvényeknek. Ha a R.-nak
veszteségei voltak, vagy nincs szüksége a teljes
eredeti alaptőkére, tőkeleszállítás történik és pe
dig, ha ennek veszteség az oka, akkor a részvé
nyek névértéke megfelelően lejjebb szállíttatik
(lebélyegzés, mert az új névértéket rábélyegzik
a részvényre), ha a leszállításnak tőkefelesleg az
oka, akkor a R. vagy magánforgalomban vissza
vásárolja részvényeit, vagy sorsolás útján név
értékben évenkint visszavált bizonyos mennyisé
get, melyek helyett azután élvezeti jegyeket (1. o.)
ad a részvényeseknek. A R. feloszlik, ha az idő,
melyre alakult, eltelt, ha más R.-gal egyesül, ha
csődbe jut, vagy ha bármi okból a közgyűlés a
felosztást kimondja. Hazánkban a R. a kereske
delmi társaságok legkedveltebb formája: 1. bank
üzleteknél, 2. biztosító társaságoknál, 3. nagyobb
ipari és közlekedési vállalatoknál, 4. ipari vagy
kereskedelmi egyesületeknél. Kereskedelmi tör
vényünknek a R.-okra vonatkozó részei termé
szetesen ma már nem felelnek meg a viszonyok
nak, miért is tervbe van véve nálunk is a R.-i
törvény átalakítása.
Részvénytársasági biztosítás, 1. Biztosítás.
Részvénytőke, 1. Részvénytársaság.
Részvényutalvány, 1. Részvény.
Részvét, szószerint mással együtt érezni, más
nak örömét a maga örömének, másnak bánatát,
szenvedését a magáénak érezni; a jelenlegi nyelv
használat inkább a fájdalom együttérzésére szo
rítja, a sajnálat szinonim kifejezésévé teszi,
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talán azért, mert mások örömét cgyüttérezni
ritkább jelenség, mint a fájdalomban részt venni.
(Jean Paul mondja : A fájdalomhoz való részvét
hez embor kell, az örömhöz valóhoz angyal!)
Schopenhauer élesen vizsgálta a részvét érzé
sét; erkölcstani elméletének alapjává tette. V. ö.
Preisschrift über die Grundlage der Morál.
Bét v. kaszáló, állandóan füvet termo telek,
melynek lekaszált termése a széna. A rét a bir
toknak igen becses része, mert a legalkalmasabb
takarmányt a legkevesebb költség mellett szol
gáltatja. A rétek használati értéke függ a talaj
tól, a fekvéstől és a növényzettől. Legjobbak
szoktak lenni a völgyi v. lapály rétek, melyek
2 kaszálást adnak: a hegyi és erdei rétek, ha
utóbbiak nem árnyékosak, igen jó, de kevesebb
szénát adnak. A mély fekvésű vizes rétek szé
nája savanyíl, a sásféléktől; az előbbiek széná
ját édes-neí mondják. Természetes a rét, ha
természetalkotta mivoltában használják; mes
terséges, ha azt emberi munka hozta létre. Mind
kettő lehet öntözhető is és pedig egyszerű mó
don, pl. az ott folyó patak vizének ráeresztésével az alkalmas fekvésben, vagy mesterséges
módon, mikor a rét területét arra előkészítik s
a vizet külön épített csatornákkal vezetik; az
ilyen rétet műrétnek mondják. L. Öntözés.
Rétalakítás az eddig más célra használt terü
letnek rétté változtatása, ami legjobban úgy
történik, ha a földön 1—2 évig erős trágyázás
mellett kapásnövényeket termesztenek s ezek
után a földet alkalmas magvakkal, fű- és here
félékkel bevetik. Tudnivaló, hogy a magában is
száraz természetű talaj nem való rétnek; a gyep
vetés biztosabb, mint a természetre bízott befüvesedés. L. Befüvesítés, Fümagkeverék.
Rétújítás a kimerült, elmohosodott rétek meg
javítása. Történhetik az előbb leírt módon, s
ez lesz a gyökeres javítás, vagy pedig úgy, hogy
a megnyitás előtti őszön a rétet apró trágyával
erősen megtrágyázzuk, ezt jól szétboronáljuk;
tavaszkor a régi gyepet searificatorral (1. o.)
hosszában és keresztben meghasogatjuk, alkal
mas fűmagvakkal bevetjük s meghengerezzük.
A magvetés jobb lesz, mint a szénamurvával való
behintés.
Rétművelés a rétek alakításánál és használa
tánál végezni szokott munkák összessége. Leg
szükségesebb a tavaszkor végzendő erős megboronálás, amikor a vakondok-túrásokat, hangyazsombékokat is el kell egyengetni, ezekre a
munkákra valók a rét- vagy láncboronák és a
rétgyaluk. A képződő dudvafoltokat, bokrokat ki
kell irtani. Vizállásos helyekről lefolyást kell
készíteni; még jobb, ha ezeket lassankint jó
földdel feltöltjük ; a patakok partjait a beszaka
dás ellen megerősítjük, a rét széleit nemes fűzek
kel beültethetjük. A kaszálást akkor kell végez
tetni, mikor a rét növényzetének zöme virág
zásban van, ebből lesz a legjobb széna; a késői
kaszáláskor a fűfélék már elvénülnek, szénájuk
kisebb értékű lesz. A műrétek kezelésére min
denütt külön utasítások állanak fenn, melyek az
öntözés idejét, tartamát szabályozzák.
A rétek trágyázása is a rétművelés egyik fon
tos része. A nem öntözhető és áradásoknak ki
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nem tett rétek trágyázásra szorulnak, ami 3—á
évenkint ismétlendő. Legjobb a rétre az érett
istállótrágya, amit őszkor kell kihordani és el
teríteni ; de ebből alig jut a rétre, ezért haszná
latosabb a jó keveréktrágya, a komposzt (1. o),
amit szintén ősszel kell kihordani és elteríteni,
esetleg pedig boronálással jól szótaprózni. A
trágyalevet már télen lehet a hóborította rétre
szétöntöztetni. Műtrágyák közül a szuperfoszfát,
kálisók s különösen a Thomas-liszt (300 kg. 1
hektárra) vannak jó hatással; a fahamu, mész
por, márga, iszap a lápos réteket javítják. Leg
hatásosabb trágyázási mód az öntözés (1. o.). V. ö.
Bálás A., Rétmivelés; Kvassay Jenő, Rétmívelés, tekintettel az öntözésre (1877); Károly R.,
Rét- és legelőművelés (1904); Vincent L.,' Der
rationelle Wiesenbau (1870).
Két, Hajdúböszörményhez tartozó puszta Hajdú
vmegyóben, (1910) 1672 magyar lak.
R e t a b l e (franc, ejtsd: rötábi) a. m. oltártábla,
általában az oltárnak az oltárasztal fölötti része
az oltárképpel v. szobrokkal.
R e t a b l i s s e m e n t (franc, ejtsd: rötabiisszmaB),
a. m. helyreállítani, katonai értelemben a háború
ban megviselt csapatok hézagait kitölteni, fegy
verzetét, ruházatát és egyéb felszerelését jókarba
hozni, egyszóval a csapatot újból teljesen harc
kész állapotba hozni.
R e t a i l (ang., (ejtsd: ritéi), a. m. kiskereskedés,
kicsinyben való eladás.
Rétalakítás, 1. Rét.
Retalhuleu, fővárosa Guatemala R. departementojának, (1916) 13,600 lak.
R e t a l i a t i o (lat.) a. m. megtorlás.
Rétállás (Bopoca), kisk. Vas vm. muraszom
bati j.-ban, (íoio) 381 vend lak. (Tr. SzHSz.)
R e t a r d (franc, ejtsd: rötár) a. m. halasztás,
késedelem; órákon (R) azt az irányt mutatja,
melyre a szabályozó mutatót igazítani kell, hogy
az óra járása lassuljon.
R e t a r d a t i o (lat.), a. m. lassítás. A fizikában
mozgó test sebességének csökkenését jelenti.
Rété (Béca), kisk. Pozsony vmegye szenczi
j.-ban; (1910) 1067 magyar és cigány lak. (Tr.
Cs.-Szl.)
Réteg (geoi.) a település olyan formája, amely
valamely mozgató tényező (víz vagy levegő) és
a nehézségerő hatása folytán letelepedett kőzetet
tár elénk. Az egyes R.-eket vagy R.-hasadék
(R.-hézag), vagy pedig elütő kőzetanyag vékony
telepecskéje (közbülső anyag, választólap) vá
lasztja el egymástól, mint pl. a kagylósmész
R.-eit a vékony agyagrétegek. Hasonló kőzet
anyag mellett a szemecskék nagysága, vagy
színének különbsége is jelzi a R.-zést, pl. a tarka
homokkőben. Némely kőzetben csak a zárványok
zónás elrendezése utal reá, mint a tűzkövek zó
nája a fehér krétában. Rendszerint világosan
látható palásságot, vagy ú. n. sík párhuzamos
szerkezetet, de azonkívül harántrétegezést (keresztrétegzés, álrétegzés, egyenlőtlen és diszkordáns párhuzamos szerkezet, diagonális R.-zés) is
mutat. A R. lapjai között megkülönböztetünk
alsó (talp-) és felső (tető-) R.-lapot, egymástól
való távolságuk adja a R. vastagságát. A R.
fedőlapján gyakran kövületek is felhalmozód-
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nak, vagy pedig hullámbarázdákat, hálóforma
léceket, t'éregnyomokat látunk rajta. A vastag
E.-eket padoknak nevezzük (pl. homokkő-padok),
a gyakorlatilag fontos anyagok E.-eit telepnek
(pl. széntelep, vastelep) hívjuk. Ha a E. fedő- és
fekvő lapja mind közelebb jut egymáshoz s érint
kezik, úgy a E. kiékül. A B.-nek a föld felületén
való kibukkanása a B.-kibíivás, s ha ez ferde
szögben v. derékszögben áll ki, R.-féjnek hívjuk.
Ha a E. kiékülése aránylag csekély kiterjedésben
minden irányban megvan, úgy a település for
mája lencsealakú, pl. a kősó, gipsz lencsés telepei.
Több egymás fölött fekvő E. közül a fedő réteget
fedű-nek, az alsót fekű-nék hívják, a fekű az
idősebb, a fedű fiatalabb. A R.-ek sorozatát E.-csoportnak v. -szisztémának mondják.
Ha a R.-ek v. R -csoportok fekvése vízszintes,
vagy kissé hajlott, szintes vagy lebegő B.-ekről
szólunk. A szintes helyzetből való eltérés esetén
a R.-ek csapásáról és düléséről szólunk, amiket
kompassz és klinométer segélyével mérünk. Ha
az egymás fölött fekvő E.-csoportok egymással
párhuzamosak, konkordáns (azonos), ha pedig el
térők, díszkor tláns (elütő) E-zésről szólunk. Utóbbi
esetben a két E.-zés között bizonyos idő telt el,
ami alatt a régebbi E.-csoport eredeti helyzetéből
kimozdult. Ha a R.-csoport a másikon átnyúlik,
akkor átkapó v. transzgredáló település (transzgresszió) származik.
A R.-ek eredetileg többé-kevésbbé vízszintesen
települtek, későbbi mozgások azonban összegyűr
ték. Ha a R.-ek merőleges helyzetbe kerülnek,
akkor függélyesen fejükön állanak, ha pedig
90°-on is túlhaladnak, hanyatt dűlő vagy átbuk
tatott E.-zés támad. Ha a E.-ek az oldalaktól,
a R.-szárnyaktól egy vonal felé, a medence
vonal felé dűlnek, szinklinális vagy medenceszerű E.-zés támad, ha pedig minden oldalról
egy pont felé mélyednek, az üstszerü telepü
lés támad. Mindkét eset a szinklinális telepü
léshez tartozik, vagyis a E.-ek egymás felé dűl
nek teknőszerüen. Megfordítva a E.-ek antiklinálisak, amidón a R.-ek háztető v. boltozat
módjára települnek. Ha a R.-ek tetejükön egy
pontban kulminálnak s minden oldal felé dűlnek,
kúp- v. dómszerü településről, ha pedig egy vo
nalról, vagyis az antiklinális tengelyéről dűlnek
lefelé, nyeregszerü v. boltozatos településről szó
lunk. Ha a legmagasabb részeket az erózió később
eltávolítja, akkor a légnyereg támad. Ha a me
dencék és nyergek egymáshoz csatlakoznak, gyű
rődés támad. Izoklinális gyűrődések az olyanok,
amelyeknek oldalai többé-kevésbbé párhuzamo
san állanak. Ha a E.-ekre ható oldali erők nem
voltak elég erősek, akkor ráncolódás, v. a R.-ek
hajladozása áll elő. Legyezöszerü E.-zés a na
gyon erősen gyűrődött hegységekben, pl. az Al
pokban gyakori.
Réteges kőzet, 1. Kőzet.
Rétegfelhö (lat. stratus), 1. Felhöalakok.
Rótegterv, 1. Szintezés.
Rétegvonalak, 1. Szintgörbe.
Rétegzés, 1. Réteg.
Retek (Raphanus L., növ.), a Cruciferae (Ke
resztesek) család génusza; 10 mediterrán-vidéki
európai, 1 jávai. Egyéves és évelő füvek. Gyöke
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riik gumós. Száruk felálló, elágazó, sima v. durva
szőrű, levelük lantalakú, karélyos, viráguk murvátlan, dús fürtben ál), szirma fehér, halaványlila v. sárga, bíboros erezetű. Becőjük nem nyí
lik kopácsokkal, hosszú csőrű, cikkes v. henge
res. Vetésben alkalmatlankodó, nehezen kiirtható
gyom a R. raphanistrum L. (repcsén E., dudva
v. mezei R.). Virága kénsárga, erezete lilaszínü
v. sötétsárga. Kemény beeője olvasóalakú, 3—8
bütykű, a magvak benne esrysorosak. Éréskor
cikkekre hullik szét. A kerti E. (R. sativus L.)
virága halványlila, sötétebb erekkel, v. fehér.
Termése nem cikkes, hosszúkás hengeres, legfel
jebb csak kissé befüződött, szivacsos belében a
magvak 2 sorosak, darabokra nem hull szét. Ha
zája talán a mediterrán-vidék. Már az ókorban
termesztették. Számos alakját két csoportba le
het összevonni, ú. m. a) a valódi v. öreg R. (E. sa
tivus, var. niger) gumója gömbalakú vagy orsó
forma, húsa csípős ízű. Pajtái ismét két csoportba
tartoznak, ú. m. a nyári (szentiváni) és a téli E.;
ezek közül legelterjedtebbek a fekete és a fakó héjúak. Csípős izük a kéntartalmú és a hagymáéval
rokon illanó olajtól származik, amit régebben or
vosszerül is használtak. Eégi mondás a E. fo
gyasztására, hogy reggel méreg, délben étek, este
orvosság; az a tapasztalat, hogy mérsékelten
használva, az emésztést elősegíti, b) Az apró v.
hónapos E. (E. sat. radicula) gumója kisebb,
gömb- v. répaalakú, piros v. fehérhéjű; fehér
húsa édesebb ízű és puhább, mint a télié. Már
korán januárban vetik melegágyba, később pedig
szabad földbe, napos helyre. Más fajta a kinai
repce- v. olaj-R. (R. oleiferus), melyet olajtar
talmú magjáért mint nyári repcét kezdtek ter
meszteni, de felhagytak vele, mert keveset terem.
Retekolaj, a retek magvából készült olaj,
mely meglehetősen tartós és ételolajnak, vala
mint Kínában a fekete tuss készítésére is való.
Retel, hibás írással Ketel kun vezér neve. L.
Ketel.
R e t e m i r a b i l c (lat.), 1. CsodareceRétén, a tűlevelűek kátrányából elkülöníthető
ciklusos szénhidrogén és pedig 8 methyl- ő methylaethylphenanihren, C18H18. Szesz, éter, ligroin
stb. oldja. Krómsav retenchinonná: C18H1602
oxidálja.
Réten (Retis, Reteschdorf), kisk. Nagy-Küküllő várm. nagysinki j.-ban, (1910) 933 román
és német lak. (Tr. E.)
Retenciós cysta, 1. üysta.
R e t e n t i o (lat.) a. m. megtartási jog.
Reteny, a szelénnek rossz magyar neve.
R e t e p o r a (áiia.), 1. Mohállatok.
R e t e p o r a c e l l u l o s a (állat), 1. Hálóskorall.
Rétes, csak nálunk, azonkívül Ausztriában és
Szerbiában ismert tésztás étel, mely igen lágyra
hagyott gyúrt tésztából olyképen készül, hogy
fél lit. lisztre körülbelül 1/i lit. langyos vizet s
diónagyságú zsírt számítva, az egész gyurmát
megsózva és kézzel jól leverve fél óráig pihentet
jük, azután jól belisztezett abroszon gyúrófával
kissé megnyújtjuk, majd kézfővel minden irány
ban a lehetőségig kinyújtjuk. A tésztának az
abrosz széléről lecsüngő peremét óvatosan le
fejtjük, a kinyújtott tésztát zsírral meglocsoljuk
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6 miután vagy öt percig szikkadni hagytuk, tet
szés szerint cukorral édesített nyers gyümölcs
csel, túróval, tejfellel, mákkal, dióval, káposztá
val stb. megtöltjük, hengerítjük vagy laposra
hajtjuk, s újólag megzsírozva egy szintén zsíros
bádoglemezen gyorstűz mellett megsütjük. A
tölteléke szerint nevezzük aztán almás, cseresz
nyés, meggyes, diós stb. R.-nek.
Reteszdob (vasút), a magyarországi és más
vasutakon használatos Siemens- e's Halske-renászerü váltóállító- és csúcselzáró szerkezetnek fő
alkotórésze: egy öntöttvasból készült tok (dob),
mely erős csavarokkal a váltótalpfára és a váltó
fősínjéhez van erősítve. A R.-ban, annak víz
szintes fenekébe ágyazott függőleges tengelyen
van az állitócsiga, mely a köréje csavart és a
váltóállító központból mozgatott kettős huzal
vezetékkel forgatható. Az állitócsiga felső síkjá
ból kiemelkedik egy csap és egy félköralakú
borda. Ha a csiga forog, előbb a csap belekap egy
horonyba, mely a vágány irányára merőleges vas
rúdon (fogó- v. állítórúd) keresztirányban van al
kalmazva. Ezáltal a csap a fogórudat kényszer
mozgással hosszirányban eltolja és a rúddal szi
lárdan összekötött csúcssínt a tősín felé tolja és
hozzá szorítja. Az állitócsiga ezután még tovább
forog, miközben a fent jelzett félköralakú borda
behatol a fogórúdnak egy bevágásába, ezáltal a
rudat s a hozzá'erősitett csúcssínt rögzíti, vagyis
a váltót elreteszeli. A kettős huzalvezetéknek s az
állitócsigának ellenkező irányú mozgása a csúcs
sínt nyitott állásba állítja s abban reteszeli el.
Retiala (Rétfalu), adók. és pk. Verőcze várm.
eszéki j.-ban, (1910) 2559 német, magyar és hor
vát lak. (Tr. SzHSz.)
Rétfalu (Wiesen), nagyk. Sopron vm. nagy
martom j.-ban, (i9io) 1799 német lakossal, akik
kitűnő gyümölcsöt (gesztenyét is) termesztenek
s ezzel Európa minden nagy városába kereske
dést űznek. (Tr. A.)
Retford (East-Retford), város Nottingham8hire angol countyban, (1911) 13,386 lak., jelentős
gyáriparral.
Rétgyalu, rétek megművelésénél használt esz
köz, mely az egyenetlen, dombos, vakondtúrásos
talajfelszínt gyalulással egyengeti. Pőalkatrésze
egy négyszegletes fakeretbe foglalt s a menet
irányra ferdén elhelyezett, erős kés-, illetve
gyalupenge, mely előtt késborona, utána pedig
tüskésborona halad. Míg az előbbinek célja a
föld előzetes felhasogatása és lazítása, addig az
utóbbi a legyalult réteg egyengetésére és simítására szolgál.
Réthát, nagyk. Temes vm. újaradi j.-ban, (1910)
985 német lak. Egy 1135-ből származó oklevél
ben, miut az aradi káptalan egyik faluja, Abád
néven fordul elő. (Tr. R.)
Réthei Prikkel, 1. Lajos, színész, szül. Buda
pesten 1860. Eleinte jogot, majd bölcsészetet hall
gatott az egyetemen, 1894. végezte a színművé
szeti akadémiát s a budai Várszínházban kezdte
pályáját. Vidéki szinészkedés után 1907. a buda
pesti Magyar Színház tagja lett, mint jellemszínész. Főbb szerepei: Lucifer, Pollila (Közönyt
közönynyel), Báró (Éjjeli menedékhely), Ferenc
császár (Sasfiók) stb.

—

Réthey

2. R. Mar ián,Szt. Benedek-rendi tanár, nyelv
tudományi és etnográfiai író, szül. Csémen (Ko
márom vm.) 1871 aug. 19. Felsőbb tanulmá
nyait Pannonhalmán és Budapesten végezte, itt
böleseletdoktori oklevelet szerzett. Tanár volt Sop
ronban, Pápán, Esztergomban, hol több évig az
Esztergom és Vidéke politikai lapot is szerkesz
tette, legutóbb a győri főgimnázium helyettes igaz
gatója. Számos nyelvészeti és etnográfiai érteke
zése jelent meg különböző folyóiratokban; ön
állóan megjelent müvei: A Pray-kodex (1903);
Sándor István nyelvtudománya (1909); Gsúzy
Zsigmond szavai (1909); A magyar táncnyelv
(1906); sajtó alatt: A magyarság táncai, nép
rajzi monográfia.
Rethel (ejtsd: retei), székhelye Ardennes francia
département R. járásának, (1911) 5187 lak., gyapjú
fonás, finom merino- és flanellszövés. St. Nicolas
temploma XIII. sz.-beli, földmíves iskolája és ka
marája van. R. a rómaiak idejében Gastrum Retectmn, a XI. sz. óta Rethelois fővárosa volt. 1650
dec. 15. Plessis-Praslin marsai elfoglalta és mel
lette a főnemesi fronde vezérét Turennet meg
verte. 1914 aug. 31. Hausen tábornok német csa
patai megverték itt a franciákat. V. ö. Saige et
Lacaille, Trésor des chartes du comté de R. (Pa
ris 1902—1904, 2 köt).
Rethel Alfréd, német festő, szül. Diepenbendben, Aachen mellett, 1816 máj. 15., megh. Düssel
dorfban 1859 dec. 1. A düsseldorfi akadémián Schadownak volt tanítványa, majd Majna-Frankfurt
ban Verthez, Steinléhez, utóbb Schwindhez csat
lakozott. Dániel az oroszlánbarlangban (Frank
furt, Stadel-féle intézet), Gusztáv Adolf holttesté
nek megtalálása Lützennél (stuttgarti képtár) és
más történeti képek után az aacheni császárterem
számára Nagy Károly történetéből 8 nagy falké
pet rendeltek meg nála. E nagy műhöz 1844—
1845-ig Olaszországban végzett tanulmányokat,
1847—51-ig elkészítette a kartonokat és a fest
mények közül négyet, őrültséggel végződő ideg
baja azonban megakadályozta a mű befejezését,
amely tanítványára, Kehrenre maradt. R. aacheni
falképei a német monumentális festés legkiválóbb,
erőteljes alkotásai. Hasonló jellegű fametsze
tekben reprodukált két rajzsorozata: Hannibál
átkelése az Alpokon és Haláltánc 1848., amely
Holbein és a forradalom hatása alatt keletkezett.
V. ö. Müller von Königswinter (Leipzig 1861),
Valentin (Berlin 1892), M. Schmid (Bielefeld
1898), Pontén (Stuttgart (1911) monográfiáit.
Réthely (Retisevo), nagyk. Temes várm. verseczi j.-ban, (1910) 1223 román lak. (Tr. SzHSz.)
Réthey Ferenc (réthei), jogi író, szül. Kecske
méten 1880 júl. 4. Jogi tanulmányai végeztével
1904. a kecskeméti ref. jogakadémián a római
jog tanára lett. 1912. a kolozsvári egyetemen a
római jogból magántanárrá képesítették; 1917.
a kassai kir. áll. jogakadémia magán- és osztrák
jogi tanszékére nevezték ki nyilv.r. tanárrá, ahol
1920 májusig működött, mikor is a csehek kiuta
sították. 1920 szept. Mosón vm. főispánja lett.
Nevezetesebb munkái: Kezességi adatok a római
jogban (Kecskemét 1905); A sortartás kifogása
(Budapest 1912); A római rabszolgaság kérdése
(Kecskemét 1913); A vadimonium (u. o. 1916).
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Kéthi Lajos, orvos, szül. Abaujszinán 1857 hoz szerződtették. Legnagyobb sikereit vidéken
jún. 18. Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte aratta. Rudnyánszky Gyula költő neje lett és fér
s ott 1881-től Albert tanár klinikáján, majd jét 1905. Amerikába követte, ahol mint a Boston
Sehnitzer mellett a poliklinikán működött mint Opera társaság primadonnája is működött.
3. R. Mór, matematikus, szül. Nagykőrösön
asszisztens. 1894-ben a bécsi egyetem magán
tanára, 1919. rendes tanára lett. 1894 óta egyszer 1846 nov. 3. Főiskolai tanulmányait a bécsi
smind az Allgemeine Krankenhausban is műkö műegyetemen s a budai József-műegyetemen vé
dik, mint az orr- és gégebajok specialistája. Igen gezte. 1869-ben a József-műegyetemen tanár
sok cikket és értekezést irt folyóiratokba. Müvei: segéd, azután a körmöczbányai főreáliskolán ta
Die Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und nár; 1874. a kolozsvári egyetemen az elméleti
des Rachens (Wien 1892); Die Krankheiten des fizika és a matematika tanára, 1886. a József
Kehlkopfes (Wien és Leipzig 1890 és 1900); Die műegyetemen a matematika, 1891. pedig az ana
Motilitátsneurosen des weichen Gaumens (1893); litikai mechanika tanára lett. 1878-ban a Tudo
Die polypoide Rhinitis u. ihre Behandlung (Wien, mányos Akadémiának levelező, majd 1900. ren
Leipzig 1894); Die Laryngealen Brscheinungen des tagja lett. Irt matematikai és fizikai érte
bei der multiplen Sklerose des Gehirns und des kezéseket s az Akadémia megbízásából kiadta
Bolyai Tentamenjét (König Gusztávval, KilrEückenmarks (Wien 1907).
Róthly Antal, meteorológus, szül. Budapesten schák Józseffel és Töttössy Bélával, Budapest
1879 máj. 3. Bölcsészetdoktor, a Közgazd. egye 1904).
Rethymo (Retimo), város Kréta szigetén,
temen az éghajlattan előadója. 1900-ban a M. kir.
orsz. Meteorológiai Intézet szolgálatába lépett, (1912) 9086, többnyire mohammedán lakossal.
Réti, 1. István, festő, szül. Nagybányán 1872
1913. a Magyar Adria Egyesület első tengerku
tató expedíciójának meteorológusa volt. Klima dec. 16, Eleinte Hollósy Simonnál tanult München
tológiai és földrengéstani dolgozatai a Meteo ben, később Parisban a Julián-akadémián Doucet
rológiai és Ampelológiai intézetek évkönyvei osztályában. Első tárlati képe a Bohémek kará
ben, a Math. és Terin. Közleményekben s hazai és csonya idegenben (1893., a Szépművészeti Mú
külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Önálló zeum tulajdona). Egyik alapítója ós vezetője volt
munkái: Az 1894—1907. években Magyarorszá a nagybányai müvésztelepnek. 1900-ban Öreg
gon észlelt földrengések (7 köt.); Földrengések honvédek c. képére megkapta a Lipótvárosi
a Balaton környékén (a balatoni monográfiá Kaszinó 1000 koronás díját. Arcképei közül fel
ban) ; Magyarország földrengési térképe; A tűntek a saját maga, Jókai és Herczeg Ferenc
földrengésekről, különös tekintettel az Alföldre arcképe. 1901-ben a müncheni nemzetközi műés Kecskemétre; Adatok a szőlészeti meteoroló tárlaton Intérieur c. képére második érmet ka
giai állomások klímájához; Időjárás és Ég pott. 1905-ben a Fraknói-díjjal Rómában tele
pedett le, két óv múlva ismét Nagybányára ment,
hajlat. Munkatársa e Lexikonnak is.
Rethra (Riedegost), az ó-vend szláv törzs iste 1913. a budapesti Képzőművészeti Főiskolának
neinek főhelye, merseburgiThietmar szerint négy tanára lett. Több mesteri illusztrációt készített
napnyi távolságban Hamburgtól, nagy tó közepén Kiss József költeményeihez. V. ö. Művészet,
feküdt. Kikutatása azonban máig nem sikerült. 1912. évf. 46.1.
2. R. Richárd, sakkmester, szül. Bazinban 1889
Réthy, 1. László, etnográfus és numizmatikai
író, szül. Szarvason (Békés várm.) 1851 nov. 21., máj. 28. Már 1907. szerepelt a nemzetközi sakk
megh. Aradon 1914 nov. 20. Bölcsészeti tanul versenyeken ; 1918. első lett a kassai Charousekmányait Budapesten és Bécsben végezte. 1880-ban emlékversenyen, ugyancsak első volt 1920. a
magyar numizmatikából, heraldikából és ősrégé- göteborgi nagy nemzetközi versenyen. A modern
szetből doktori oklevelet szerzett. 1881-ben a irányzat egyik legjelentősebb képviselője. Mint
Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségosztá «vakjátékos» legkiválóbb az élő mesterek közt,
lyába került, hol 1901. igazgatóör lett. 1900-ban 1919. Haarlemban egyidejűleg 24 játszmát vezea budapesti egyetemen magántanárrá képesítet zetett a táblák megtekintése nélkül. Főmunka
ték. Mint etnográfus 1885. György Endre veze társa volt Collijn svéd sakk-tankönyvének:
tése alatt résztvett a balkáni expedícióban, mely Larobok for schack (1920). Önálló műve: Die
nek eredményeképen megírta Az oláh nyelv és neue Ideen iin Schachspiel (Wien 1921).
nemzet megalakulása c. müvét (Budapest 1887,
R e t i a r i u s (lat.), gladiátor páncél és pajzs nél
2. kiad. Nagy becskerek 1890), melyért az Akadé kül, fegyverei egy 3 águ villa, tőr és háló (rete),
mia 1892. levelező tagjává választotta. Nevezete melyet ellenfele fejére igyekezett vetni, ha az
sebb művei: Anonymus az erdélyi oláhokról előbbi kettővel meg nem sebezhette. L. Gladiá
c. tanulmánya (Budapest 1880) s numizmatikai torok.
főmunkája, az Egyetemes Magyar Eremtár (CorR e t i c e l l a (olasz, ejtsd: —cseiia) a. m. hálócska,
pus Nummorum Hungáriáé I.', II. köt., Budapest szövött munka. L. Csipke.
1899, 1907), mely árpádházi és vegyesházi ki
R e t i c e n t i a (lat.), 1. Aposiopesis.
rályaink pénzverésének leíró részét öleli fel. Mint
Réti csík, 1. Csík-félék.
költőtLömj Árpád álnéven írt humoros verseiről
R e t i c u l a r i s (lat.) a. m. hálózatos, recés.
(egy gyűjtemény megjelent, mint kézirat, 1919)
R e t i c u l u m (lat.) a. m. kis háló, kenyeres ta
az egész ország ismerte. V. ö. Num. Közi. XIV., risznya, vadászzacskó, hajszorító háló a nők
1915.22—28. lap. Munkatársa volt e Lexikonnak is. fején. — Opus reticulatum a falépítés oly módja,
2. JR. Laura, operettprimadonna, szül. 1866. hogy a téglák hálószerű rajzot mutatnak a falon.
Nagykőrösön. 1881-ben a budapesti Népszínház-1| R e t i c u l u m (áiiat), a. m. recésgyomor (1. o.).
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Rétif de la Bretonne, 1. Bestif de la Bre látszatlan. Könnyen olvad; meggyújtva lánggal
ég és kellemes szagú gőzöket áraszt. Éter oldja.
Réti fülesbagoly (áiiat), 1. Baglyok.
Kémiai összetétele nincs pontosan kiderítve;
Réti galócát növj, Diószegi igy nevezi etszegfú- szent, hidrogént és oxigént tartalmaz, pl. C^H^O.
gombát (1. o.).
Hozzászámítják a walchowitot Morvaországból
Réti gyapot fnov.), 1. Eriophorum.
(Walchow), a piroretint, a middletonitot, a beRéti héja (Circus, áiiat), a Sólyomfélék (Fal- rengelitet stb.
conidae) családjába tartozó madárnem. Az ide
Retinitisz (gör.), 1. Ideghártya gyuladása.
tartozó fajok közepesnagyságúak és karcsú tes
R e t i n o s p o r a Zucc. (növ.), oltás által szapo
tiek; csőrük kicsi, gyenge, flaom alkotású, a rított ifjúkori alakjai egyes Cupressaceáknak,
felső káva erósen hajlott, hosszú és kampós; 1. Ghamaecyparis.
lábaik nagyon hosszúak, karcsúak ós rövidujjúak;
Réti poszméh (áiiat), 1. Poszméh.
szárnyuk nagy és hosszú, de aránylag keskeny
R e t i r a d e (franc, ejted: rötirád) a. m. hátrá
srajta a harmadik és negyedik evezőtoll a leg lás, visszavonulás; továbbá árnyékszék.
hosszabb s az elsó föltűnően rövid; farkuk széles,
Réti sas (Haliaeius, áiiat), a Sólyomfélék
közepes hosszú; tollazatúk puha, selyemfényű. (Falconidae) egyik neme. Fajaik nagy, sasterHazánkban négy faja él: 1. A kékes R. (C cya- metü madarak. Csőrük nagyon erős, hatalmas
neus L.); a hím háta hamvas-szürke, hasa fehé kampójú. Csüdjük erős, s a tollazat rajta csak a
res, a nőstény háta barnás-szürke, hasa fehéres, csűd közepéig terjed, vagyis nem az ujjak tövéig,
barna gerincfoltokkal. Hossza 46—50, szárny mint az igazi sasoknál. Lábujjaik erősek, szaba
hossza 36—40, farkhossza 21 cm. Különösen a dok s hosszú, hegyes és nagyon hajlott karmok
mocsaras síkságokat szereti. 2. A hamvas vagy kal fegyverzettek. Szárnyuk nagy, széles; hegye
szürke R. (C. pygargus L.); a hím hamuszürke, csaknem a fark csúcsáig ér s evezőtollai közül a
szárnyközepe felett fekete haránt sávval, a szárny harmadik a leghosszabb. Tollazatúk többé-keTége fekete. A nőstény háta barna, világosabb fol vésbbé sötét v. élénkebb szürke alapszínű; a fark
tokkal. Hasonló nagyságú, mint az előbbi. Hazája rendesen, a fej gyakran fehér. Hazánkban a na
Európa, Ázsia és Észak-Afrika. Magyarország gyobb tavak és folyók mentén közönséges, állandó
ban mint vándormadár márc.-tól okt.-ig mocsaras madár a halászsas v. tavi sas (H. albicilla L.).
helyeken és hegyek közt tartózkodik s főleg ege Fölül és alul földszínű barna; farka hófehér;
rekkel, békákkal és rovarokkal táplálkozik. 3. A viaszhártyája, csőre, szeme és lábai sárgák; kar
{akó É. (C. macrurus Gm.); a hím háta világos mai feketék. Hossza 84—92 cm., szárnya 63—60
szürke, hasa fehéres, míg a tojó háta barna, vilá cm., farka 29—30 cm., csőre 5—6'7 cm. Egész
gosabb foltokkal, hasa rozsdasárga, vereses ge- Európában honos. A dánok csonttörő sas, az
rmcfoltokkal. Hazája Dél-Európa. Vándormadár. izlandiak ássa, a svédek hafsöre néven ismerik.
Az alföldön elég gyakori. 4. A vörhenyes R. (G. Egyéb fajai: az Arai- és Kaspi-tó körüli steppéaeruginosus L.); általában barna-vörös szinü ; a ken élő szalagos R. (H. leucoryphus L.), az
hím feje világossárga foltos, a nőstényé fehéres. északamerikai fehérfejű R. (H. leucocephalus
Európát, Ázsiát és Észak-Afrikát lakja. Magyar L.) és az afrikai lármás R. (H. vocifer Daud.).
országban mint vándormadár márc.-tól okt.-ig
R e t i t e l a r i a e (állat), akéttüdős pókok (Dipneufőleg mocsaras és nádas helyeken fordul elö. A mones) alrendjének egyik csoportja, melynek
vizi madarak flókáinak veszedelmes ellensége. fajai hurokhálót kötnek s ezért Hurokkötö pókok
Népies nevei: nádi kánya, tavi sas, vizi ölyv, nak nevezik. L. Pókok.
örves ölyt), örv stb.
Retke (áiiat), a dunai galóca (Salmo hucho L.)
népies neve.
Réti mész, 1. Tavi kréta.
Retkovci, adók. és pk. Szerem vm. vinkovcei
Retimo, finn erdei szellem, 1. Erdei szellemek.
j.-ban, (1910) 1358 horvát és német lak. (Tr. SzHSz.)
Retimo, város, 1. Rethymo.
Rétközberencs, kisk. Szabolcs vm. kisvárdai
Retina (lat.), 1. Szem'.
j.-ban, (1920) 1046 magyar lak.
Retina, város, 1. Resina.
Rétmester, öntözhető rétek alakításánál és ke
Retinaculum (növ.), 1. Kosborfélék.
Retinaleválás (ablatio retináé) 1. Ideghártya zelésénél a felügyelettel megbízott közeg. A szük
séges szakismereteket e célra a vízmesteri isko
leválása.
Retinalit (ásv.), mézsárga nemes szerpentin ; lákban szerzik meg.
Retorika (gör.) a. m. szónoklattan (vagy nem
lelőhelye Grenville, Canadában.
rossz, de már elhanyagolt névvel: ékesszólás
Retineál (lat.) a. m. visszatart.
Retinia (áiiat), a Sodrópillék (Tortricidae) tan), a szónoklat elmélete, vagyis mindazon ta
egyik neme. Legközönségesebb fajaik: a barna nulságok összege, melyek a szónoki beszéd meg
fenyő-ilonca (R. resinella L.) és a sárga fenyő- alkotására és előadására vonatkoznak; tágabb
üonca (R. Biwliana Schiff.). Nagy ellenségei a értelemben R.-nak nevezzük nemcsak a szónok
lat, hanem általában a prózai műfajok elméletét
fenyőknek.
Retinit (ásv.), a borostyánkővel rokon gyanta, a poétikával ellentétben, úgy hogy e szerint kö
mely különösen barnaszénben és barnaszéntele- réhe tartozik a szónoklaton kivül az értekezés, a
pekben, ritkábban agyagban és márgában talál levél, a dialógus, a történetírás és mindenféle
ható, nagyobbrészt gömbös vagy szögletes dara könyv. Foglalkozik a müvek tartalmának fel
bokban, de hintve és mint bekérgezés is; igen találásán és megszerkesztésén kívül stilisztikai
könnyen szétmorzsolódik. Többnyire viaszsárga oldalával is, a kifejezések szabatos v. hathatós
vagy sárgás-barna, viaszfényű, áttetsző vagy át voltának mérlegelésével stb. A E. fogalmi köre
tonne.
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különben idővel változott. Aristotelesnél még
gyakorlati pszichológiai fejezetek is vannak
benne (az indulatok tana). Hosszú időn át a sti
lisztikának volt testvérszaka, amennyiben a sti
lisztikát az emberi beszéd Írásbeli, a R.-t pe
dig szóbeli használatának elméletéül tekintették.
Ismét más felfogás az, mikor a R.-t mint általán
a prózai műfajok elméletét a poétika mellé állít
juk. Mióta a stilisztika nemi fogalommá emelke
dett s az emberi beszédművekre általában vonat
kozik, azóta a R. a stilisztikához képest aláren
deltségi viszonyba került. Egyébként a R. fogal
mában általán előtérben van a szónoki és az élőszó
beli elem képzete. A R.-t tudományos rendszerbe
Aristoteles foglalta először (magyarra fordította
Kis János 1846). A rómaiaknál Cicero írt hat
R.-i művet, rendkívül becses észleletekkel (for
dította nagyrészt Fábián G.) és Quintilianus egy
nagyszabású rendszeres R.-t Institutiones Oratoriae címmel (magyarul Szenczy Imrétől). L. még
Bátorok. ,
Irodalom. Ujabbkori müvek: Blair H. Aesthetikai és R.-i
leckéi, ford. Kis János, 2 köt., Buda 1838 ; Volkmann, Die
Ehetorik der Griecben und Römer, in systematischer Übersicht dargestellt, 2. kiad. Leipzig 1885: ez után készült Sárffy
Aladár kivonatos arankája: A klasszikusok R.-ja, Budapest
1890; Chaignet, La rhétorique et son histoire, Paris 1888;
Philippi, Die Kunst der Rede, 1896 ; Szeberényi, Lajos, Po
litikai szónoklattan, Pest 1849; Szalay László, Allamférflak
és szónokok könyve (jellemzések) ; Toldy István, A magyar
politikai szónoklat kézikönyve (mutatványok), Pest 1866.
Nagyobb elméleti mii: Aosay Ferenc, A prózai műfajok
elmélete, Budapest 1889.

Retoroa, sziget, 1. Burutu.
Rétorok (gör.), az ókori görögöknél a szónok
nak, valamint a szónoklat tanítóinak közös neve;
a rómaiaknál csak az utóbbit jelentette, amazok
nak orator volt a nevük. A szónoklat (retorika)
elmélete szicíliai eredetű. Ott Rorax és Tisias
kezdték szabályokba foglalni a törvényszéki be
széd készítését. A retorikát a rábeszélés mester
ségének fogták fel, mely a rossz ügyet is hivatva
van jó színben tüntetni fel. Athénbe a szofisták
{1. o.), főleg Gorgias (1. o.) és Trasymachos (1. o.)
plántálta át a beszéd művészetét, ők teremtették
meg az attikai müprózát. Az athéni gyakorlati
szónokok közül különösen tízen emelkednek ki
(1. Attikai szónokok). Ezek között volt Isokrates (1. o.), az ékesszólás leghíresebb tanító
mestere. A retorika tudományának rendszerét
Aristoteles alapította meg fenmaradt Retoriká
jában. A makedón uralom alatt különben elhall
gatott az athéni szónoklat s az ékesszólás iskolai
képzőeszközzé törpült vagy mint deklamáció,
azaz költött tárgyról való szónoklás szerepelt. A
római uralom korában ismét nagy hatalommá
vált a görög retorika, melyet a római császárok
is pártoltak, persze csak az ünnepi deklamációk
alakjában. A «második sophistikaa korában, mely
a Plaviusoktól Septimius Severusig terjed, a gö
rög R. szócsillogtató művészete újra föléled. Teó
riáját Hermogenes (1. o.) foglalta rendszerbe. —
Rómában a Kr. e. II. sz. közepén kezdtek a görög
R. meghonosodni s bár 161. szenátus-határozat
kiűzte őket Rómából, mindinkább meggyökere
sedtek s a retorikai képzés a római ifjú elenged
hetetlen szükségletévé vált. A tanulni vágyók
Athén, Rhodos, Kis-Ázsia szónoki iskoláit keres
ték föl. A retorika teóriáját a Kr. e. I. sz.-ban

Retorzió

egy ismeretlentől(talánCornificiustól) való könyv,
az ú. n. Auetor ad Herennium dolgozza föl elő
ször ; majd Cicero írja meg szónoklati, elméleti
müveit. Az ú. n. ezüstkorban Quintilianus (1. o.)
írja meg Institutio Oratoriáját. A császári kor
ban különben, mint mondtuk, a görög R. foglal
ták el a tért; természetesen a politikai beszéd
teljesen elnémult, a törvényszéki beszéd gyakor
lása csak a praktikus szükségnek tett eleget, így
tehát csak a deklamáció, az ünnepi beszéd lehe
tett a szónoki képzés tárgya. A görög R. müveit
összegyűjtötte Walz (9 köt., Stuttgart 1833—
18úb);Spengel (3 köt., Leipzig 1853—56) és Halm
(1836). V. ö. Blass, Die attische Beredsamkeit
(2. kiad., Leipzig 1887—98, 3 köt.); Volkinann,
Die Rhetorik der Griechen und Römer (München
1901); Amim, Lében und Werke des Dión von
Prusa (Berlin 1898).
R c t o r s i o (lat.), 1. Retorzió.
Retorta (franc, retorte), rossz magyar néven :
gör eb. Üvegből, tűzálló agyagból v. fémből készült
körtealakú edény, amelynek hosszú szára körül
belül 45° szög alatt lefelé van hajtva. A R.-t a
laboratóriumokban és a kémiai gyárakban szilárd
anyagok hevítéséhez, folyadékok desztillálásához
stb. használják.
Retortagrafit, igen kemény, tiszta szén, mely
írnom rétegekben rakódik le a világítógázgyárak
azon agyagretortáinak falára,melyekben a kősze
net szárazon desztillálják. Némely világítógáz
gyárban igen nagy mennyiségben gyártják, mert
kitűnő anyagot szolgáltat a Bunsen-féle elektro
mos battériákhoz, legfőképen pedig az elektro
mos ívlámpák szenét készítik belőle, úgyszintén
a legjobb köszörüköveket tű- és műszergyárosok
számára.
Retortakályhák, olyan kályhák, melyekben
egyidejűleg több retortát hevíthetnek.
Retortakoksz a. m. gázkoksz, 1. Gázgyártás.
Retorzió (retorsio, lat.) a. m. megtorlás. A
comitas gentium (1. o.), az államoknak az az el
járása, amely a szigorú nemzetközi jogi kötelesség
határain túlmenve, kedvezőbb elbánásban része
síti a külföldieket, mint amennyire ezeknek joguk
volna, azt a hézagot igyekszik betömni, amely a
hiányzó nemzetközi jogi szabály és a modern élet
követelményei között van. Ez a móltányos elbánás
napjainkban még ahhoz van kötve, hogy a másik
állam viszonos eljárást (1. Viszonosság) kövessen.
Ha valamely állam a méltányosság követeléseit
nem tartja meg, annak teszi ki magát, hogy vele
szemben R.-val élnek, azaz a méltánytalanságot
méltánytalansággal viszonozzák. Ha pl. az egyik
állam nem hajtja végre a másik állam ítéleteit,
ez az állam sem fog az ítéletek végrehajtására
segédkezet nyújtani. Ez a R. lényege. A R. joga
(jus retorsionis) tehát azt jelenti, hogy minden
államnak joga van azt a méltánytalanságot,
amelyet polgárai külföldi államban szenvedtek,
ennek az államnak azokon a polgárain, akik az
ő területén vannak, hasonló méltánytalanság
gal viszonozni. A hangsúly a méltánytalanságra
esik s ezt a fogalmat nem szabad a jogtalanság
gal összezavarni. Minden államnak joga van
arra, hogy a külföldit ne tekintse a belföldivel
egyenlőnek, hiszen az állam által nyújtott ked-

Retouche

—

207

vezményekre csak az állampolgároknak van jo
guk. Ha az állam a külföldit ennél az álláspont
nál kedvezőbb elbánás alá veszi, megvárhatja,
hogy ennek a külföldinek az állama az ő polgá
rával szintén méltányosan bánjék. A R. tehát
sohasem jogtalanság s ebben különbözik a represszáliától (1. o.). R.-nak helye lehet a nemzet
közi közjog és magánjog minden területén.
Retouche (franc, ejtsd.- rütus), 1. Betusálás.
Retouche-firnisz. Aszfalt, viasz stb. oldata
terpentin-, benzin- v. benzolban. Gyantának ol
data alkoholban, éterben v. kloroformban. Hasz
nálják egész lemezek alapozására, egyes részek
lefödésére v. erősítésére.
Retour (franc, ejtsd: rötúr) a. m. visszatérés.
E.-áru a. m. visszaérkezett árú; B.-díjak a. m.
visszatérített dijak.
Rétöntözés, 1. Öntözés.
R. et P., 1. Buiz et Pav.
Rétpusztító bagolylepke (áiiat), 1. Éjjeli lep
kék.
Retraetio (lat.) a. m. összevonás, összehúzó
dás, pl. a méh összehúzódása szüléskor, a hólyagé vizeléskor.
Retraite (franc, ejtsd: rötrét), a takarodó ide
jét jelző kürt- vagy dobjel, amelyre a katonák
nak tizedestől lefelé szállásaikra kell vissza
térni, ha csak a további kimaradásra külön en
gedélyük nincs. Különös ünnepélyes alkalmak
kor a takarodót fúvó vagy verő hangászokat a
katonai zenekar kíséri (zenés takarodó).
Retranchement (franc), 1. Erődítés és Elsáncolás.
Retributio (lat.) a. m. díjazás, bér, meg
fizetés.
Retriever (ang., ejtsd: ritriver), olyan vizslafaj,
melyet főleg az elejtett vad elhozására használ
nak. Van hullámos és göndör szőrű R.
Retro (lat.) a. m. vissza, pl. retrocessio, vissza
engedményezés.
Retrocesszionális biztosítás, ha a viszont
biztosító saját kockázatát egészben v. részben
tovább viszontbiztosítja, 1. Biztosítás.
Retroíaringeális tályog a. m. garatmögötti
tályog (1. o.).
Retroflexio (lat.), a. m. hátrahajlás. B. uteri
a. m. a méh hátrahajlása, 1. Méhbetegségek.
Retroflexio tibiae (lat.) A sipcsont felső
részének hátrafelé való hajlását jelenti (vedda,
senoi, ausztráliai).
Retrográd (lat.), visszafelé menő, hátráló. — B.
mozgás a csillagászatban a bolygók látszólagos
hátráló mozgása. L. Bolygók.
Retrográd kamatszámítás, a folyószámlái
kamatok kiszámításának az a módja, amelynél a
folyószámlában szereplő összes tételeket a leg
korábban esedékes tétel időpontjára (epocha) ve
zetik vissza, úgy, hogy a folyószámla zárásakor
csakis a tőkéknek egyenlegét kell számításba
venni és azt az időponttól a zárás napjáig fölkamatolui. L. Folyószámla.
Retrográd módszer, 1. Folyószámla.
Retrogressziv fajkeletkezés (n8v.),l. Mutációs
elmélet.
Retroperitonealis (lat.) a. m. hashártya
mögött fekvő, pl. R. tályog.
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Retrospekció (lat.), visszapillantás; retrospek
tív, visszapillantólag, visszanézőleg.
R e t r o t r a c t i o (lat.) a. m. visszavonás.
Retrovaccina(lat.), himlőoltó nyirok emberi
himlővel oltott borjú himlőhólyagjából véve, me
lyet újra emberre (vissza) oltanak.
R e t r o v e r s i o (lat.), a. m. hátradűlés. B. uteri
a. m. a méh hátradülése, 1. Méhbetegségek.
R e t r o v e r s i o t i b i a e (lat.). A primitív né
pek (vedda, senoi, negrito, ausztráliai stb.) síp
csontjának ama sajátsága, hogy felső izfelszíne
hátrafelé lejt. Jellemző bélyege ez az embersza
bású majmoknak és a neandervölgyi ősember
nek s behajlított térdekkel való járásra vall. A
R. európai magzatok sípcsontjain is megvan, de
az első év közepe felé megszűnik.
R. et S., latin növénynevek után Bömer Johannes Jacques (1763—1819) zürichi botanikus
és Schultes Josef August (1773—1831) osztrák
botanikus nevének rövidítése.
Rétság, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, (1920)
1086 magyar lak., járásbírósággal.
Rétté, Adolphe, francia költő, szül. Parisban
1863 júl. 25. A szimbolista költői iskola egyik
megalapítója volt. Eleinte anarchista és szatanikus gondolatokat vetett papirosra, de 1907. viszszatért az egyház hívei közé. Lírája szenvedélyes,
de leíró részeiben finom és gyöngéd. Főbb köte
tei : Cloches dans la nuit (1889); La fórét bruissante (1896); Lumiéres tranqullles (1901); Du
diable á dieu (versek, 1908); La seule nuit (1899);
Mémoires de Diogéne (1902); Le regne de la béte
(regények, 1909); Aspects (1897); Arabesques
(1899); Le symbolisme (1903) kritikai művek stb.
Retteg (Reteag), kisk. Szolnok-Doboka vm.
dési j.-ban, (1910) 2318 magyar, román és cigány
lak. (Tr. R.)
Rettich, Julié (családi nevén Gley), német
színésznő, szül. Hamburgban 1809 ápr. 17., megh.
Bécsben 1866 ápr. 11. Szülei is színészek voltak.
Először 1825. a drezdai udvari színházban lépett
föl, 1830. a bécsi Burg-szinház tagja lett s
némi megszakítással haláláig tagja maradt.
Zsófia főhercegnő felolvasója volt. Eleinte drá
mai szende, majd később tragika-szerepeket ját
szott sok erővel és szenvedéllyel. Főbb szerepei:
Gretehen, Gonerill, Erzsébet királyné (Stuart
Mária) stb. Férje, B. Kari, szintén érdemes szí
nész volt.
Retty, Bosa, német színésznő, szül. Hanauban 1875 dec. 26. A berlini Deutsches Theaterben lépett föl először 1893. Berlin után 1895. a
bécsi Népszínház, majd 1904. a Burg-szinház
tagja lett. Kivált naiv szerepekben kiváló, ter
mészetes kedvesség és behízelgő hangja emelik
játékát. Főbb szerepei: Heilbronni Kátchen,
Ánnchen (Ifjúság), Káthe (Alt-Heidelberg) stb.
Rétújítás, 1. Bét.
Retusálás, a franc. retouche-bó\ (ejtsd: rötus),
festményeken az ecsettel való utolsó simítások,
régi festmények átfestése, az iparművészeiben,
pl. porcellántárgyakon a kisebb hibák javítása,
a fényképészetben a negatív és a pozitív képek
szabad kézzel való kidolgozása.
Réty (Bát), kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban,
(1910) 903 magyar lak. (Tr. R.)
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Retyezát, a Déli Kárpátok kristályos vonula
tának egyik hegysége Hunyad vmegye DNy.-i
sarkában. Egészben véve Ny—K.-i irányú, D.-en
az Oláh-Zsil völgyére, É.-on pedig a hátszegi
medencére ereszkedik alá. A R. egyike Erdély
legszebb és legregényesebb hegységeinek, átla
gos magassága 2300—2400 m., jelentékenyebb
csúcsai a Szlevej (2381 m.), Bukura (2427 m.) s
a Pelaga (2506 m. a legmagasabb kiemelkedés),
a Papusi (2443 m.), Gruni (2321 m.), Kosztura
(2235 m.). A hegységben nagykiterjedésű hegy
hátak vannak havasi legelőkkel. A jég-korszak
ban el volt jegesedve, amire ma tengerszemei
mutatnak, közülük legnagyobb és legszebb a
Zanoga. Északi lejtőin gesztenyefák közül emel
kedik ki a bükkfaerdők öve, ezt fölfelé haladva
a fenyvesek régiója váltja föl, majd a cirbolyafenyőkön fölül a törpefenyő és törpeboróka ta
lálható foltonként, efölött a növényzet megszű
nik. Állat- és növényvilága teljesen havasalji
jellegű, a magasabb részeken zerge, barna-, sza
kállas keselyű, alacsonyabb részein medve, farkas,
őz, nyest, vadmacska tanyázik. A hegység legna
gyobbrészt csillámpalából, flllitből, gnájszból áll.
Lakói ma románok, régebben a szláv és magyar
elem uralkodott. Belsejében alig van emberi la
kás, csak legfeljebb néhány havasi pásztor
kunyhó, az É.-i hátszegi medence azonban sűrűn
lakott. A R. a turistáknak sok szépet nyújt, de
még nincs kellőleg berendezve. A Zanoga-tó kö
zelében az itt 1882. járt Rudolf trónörökös emlé
kére 1896. emléktáblát állítottak föl. (Tr. R.)
R e t z . , tudományos növény- és állatnevek után
Retzüis Johann Anders nevének rövidítése, szül.
Christianstadban 1742., megb. Stockhohnban 1821.
Retz, 1. (Rais, Raiz, ejtsd: ressz v. ré), Gilles de
Laval, R. báró, francia marsai, szül. Machecoulban 1404., máglyán halt meg 1440 okt. 25. Nantesban. VIII. Károly alatt az angolok ellen viselt há
borúban tüntette ki magát, különösen Orléans be
vételekor, amidőn az orléansi szűz oldalán harcolt;
jutalomképen a marsali méltóságot kapta. 1433.
Nantes melletti tiffangesi várába vonult vissza,
hol fényes udvart tartott; rendkívüli fényűzése
által azonban zilált anyagi helyzetbe került, me
lyen segítendő, alkémiára adta magát. Részint ter
mészetellenes gyönyöreinek, részint babonás haj
lamainak számos fiút és leányt áldozott föl; emiatt
Nantesban tűzhalálra ítélték. A kékszakállúi, o.)
lovag alakja talán az ő személyéhez fűződik.
V. ö. Bossart, Gilles de Rais, maréchal de Francé,
dit Barbe-Bleue.
2. R., Jean Frangois Paul de Gondi, francia
bíbornok, szül. Montmirai-en-Brieben 1614 okt.,
megh. St.-Denisben 1679 aug. 24. Mint fólsz. pap
nagybátyjának, a párisi érseknek koadjutora lett.
1648. a Fronde élére állott és Mazarin megbuk
tatására törekedett. Időközben 1652. bibornok
lett, de ugyanabban az évben dec. 19. elfogták
és Vincennesbe zárták. Fogsága alatt halt meg
nagybátyja, és ő képviselője által az érsekséget
birtokba vette, habár az udvar azt megüresedett
nek tekintette. Vincennesből elmenekült és csak
Mazarin halála után 1664. térhetett vissza Fran
ciaországba, miután érsekségéről lemondott,
amiért a et.-denisi apátságot kapta. Ez idő óta
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csendesen és visszavonultan élt. Nagy képzett
ségű és rendkívül hű emlékezőtehetséggel biró
férfiú volt, de vakmerő és intrikus. Életrajzát ö
maga irta meg Mémoires du Card. de R. c. 4 kö
tetes munkában.
Retzius, 1. Anders, svéd anatómus, szül. Lundban 1796 okt. 13., megh. Stockholmban 1860 ápr.
18. Stockholmban anatómiai intézetet alapított.
Munkái összegyűjtve 1864. jelentek meg Stock
holmban, ahol 1863. szobrot is állítottak neki.
2. R., Gustaf, svéd anatómus és antropológus,
R. i.fia, szül. Stockholmban 1842 okt. 27., megh.
1919. Az anatómia tanára volt a stockholmi Karo
lina-intézetben. Főbb munkái svéd nyelven: Ta
nulmányok az idegrendszer és a kötőszövet anató
miájáról (1875—76); Biológiai vizsgálatok (18881882, folytatása 1891—1906, 13 köt.); Az emberi
agy (1896, 2 köt.); Crania suecica antiqua (1900).
Reubéni Dávid, arab zsidó kalandor és álmessiás, szül. Khaibarban 1490 körül, megh.
Llerena spanyolországi városban 1535 után. 1622.
lépett föl és azt híresztelte magáról, hogy fivére
annak a zsidó királynak, aki Arábiában a har
madfél zsidó törzs felett uralkodik. Azzal jött
Európába, hogy a pápa és a zsidók között szö
vetséget hoz létre a keleten élő zsidók és keresz
tények felszabadítására. VII. Kelemen pápa fo
gadta és Rómában majdnem fejedelmi tisztelet
ben részesült, azonkívül tárgyalásba bocsátko
zott vele III. János portugál király is. A spanyol
és portugál marranoszok a zsidó messiást látták
benne. Különös buzgalommal apostolkodott mel
lette Molcho Salamon, aki R.-ben való hitének
hatása alatt nyíltan áttért a zsidó vallásra. V.
Károly aztán mindkettőjüket elfogatta. Molchót
az inkvizíció máglyahalálra ítélte, R.-t csak bebörtönözésre.
Reuchlin, 1. Hermann, német történetíró, szül.
Markgröningenben, Ludwigsburg mellett, 1810
jan. 9., megh. Stuttgartban 1873 máj. 14. Előbb
evang. lelkész volt. Művei közül említendők:
Geschichte von Port Royal (Hamburg és Gotha
1839—44); Pascals Lében (Stuttgart 1840); Ge
schichte Italiens von Gründung der regierenden
Dynastien bis zur Gegenwart (Leipzig 1859—74,
4 köt.). Magyarul megjelent: Olaszország törté
nete az újabb uralkodóházak megalapításától
mostanáig (ford. Jánosi Ferenc, Budapest 1866).
2. R., Johann, aki nevét Kapnion-m (kapnos=füst) görögösítette, hírneves német huma
nista, a klasszikus tanulmányok megalapítója,
szül. Pforzheimban 1455 febr. 22., megh. Liebenzell-fürdöben 1522 jún. 30. Freiburgban tanult,
1473. Parisba kisérte Frigyes őrgrófot s ott gö
rögül tanult, majd Orléansban és Poitiersben
jogot hallgatott; 1481. württembergi Eberhard
gróf tanácsosa lett, kivel s utóbb egyedül is több
ször járt Olaszországban. Ennek halála után Ingolstadtban a görög és héber nyelvet tanította.
A pestis elűzte onnan s Tübingenben lett egye
temi tanár. Nagy nyelvismerete, sokoldalú mű
veltsége s férfias jelleme a humanisták vezérévé
tette. Nagy érdemeket szerzett a görög nyelv ta
nításával. Erasmussal (1. o.) szemben az új-görög
kiejtést fogadta el (reuchünismus, itacismus).
Tankönyvei közül latin szótára (Vocabularius
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breviloquus sy nopsis grammaticaeGraeeae (1475— Florentiner (Leipzig 1840—44,4 köt.); Beitráge zur
1476, 25. kiad. 1504), görög nyelvtana és görög italienischen Geschichte (Berlin 1853—57,6 köt.)!
beszélgetései (Colloquia graeca 1489) voltak igen Die Jugend Caterina's de Medici (u. o. 1856, 2.
népszerűek. Elegáns latinsággal írt két vígjáté kiad.); Zeitgenossen, Biographien und Charakkot, melyeket Heinrich Gusztáv ismertetett a teristiken (u. o. 1862, 2 köt.); Geschichte der Stadt
Budapesti Szemlében (59. köt.). Korszakos mun Rom (u. o. 1867—70, 3 köt.); Lorenzo de Medici
kássága a héber nyelv terén: Rudimenta hebraica il Magnifico (Leipzig 1883, 2 köt., 2. kiad.); Ge
(1606) és De accentibus et orthographia linguae schichte Toskanas seit dem Ende des florentinebraicae (1518). Az első héber szöveget is ő adta nischen Preistaats (Gotha 1876—77, 2 kötet);
ki német földön, t. i. hót zsoltárt (1512). Héber Charakterbilder aus der neuern Geschichte Itatanulmányai szenvedélyes vitába keverték a kölni liens (Leipzig 1886); Aus König Friedrich Wilhumanizmus-ellenes párttal. Mikor ugyanis Pfef- helms IV. gesunden und kranken Tagén (u. o.
ferkorn kikeresztelkedett s a zsidó biblián kívül az 1885).
összes héber könyvek elégetését sürgette, E. a
Reunio kamarák, 1. Visszacsatolási kamarák.
császár megbízásából írt emlékiratban erélyesen
K é u u i o n (franc, ejtsd: reUnjon) a. m. ismét
föllépett ellene. Pfefferkorn azzal vádolta, hogy egyesülés; a társas összejöveteleket is így hívják.
a zsidók megvesztegették, mire ő Augenspiegel
Réunion, azelőtt Ile Bourbon, francia sziget
(1511) e. müvében élesen vágott vissza. Most a az Indiai-óceánban, területe 1980 km2, lakóinak
kölni teológiai fakultás eretnekséggel vádolta száma (1921) 173,190, ezek közül 159,218 európai.
R.-t, de a speieri püspök a pápa nevében fölmen A vulkáni sziget ÉK.-i és egy DNy.-i részből áll,
tette. 1520-ban azouban maga a pápa mégis el ezeket a Plaine des Caffres nevű 1600 méter
itélte ; ennek azonban nem lett foganatja, mert magas fensik köti össze. A DNy.-i részben van a
.Miksa császár pártját fogta, a német tudósok pe sziget legmagasabb hegycsúcsa, a Piton des Neidig lelkesen sorompóba állottak mellette s a Ru- ges (3150 m.), amelyet régi bedőlt kráterek fognak
bianus és Hutten Ulrik által szerkesztett Episto- körül. A DK.-i részen van a Volcan (2625 m.),
lae obscurorum virorum (1515) a gúny megsem amelynek még most is működő krátere a Piton
misítő fegyverével állította pellengérre a kölnie de la Fournaise és kiömlött lávája, a Grand Brúlé
ket. Maga R. a Clarorum virorum epistolae c. a tengerig nyúlik. Számos folyó öntözi, de kevés
alatt adta ki a hozzá intézett helyeslő leveleket. nek van állandóan vize. A partokon sok a laguna,
R. különben, bár Melanchton az ő nőtestvérének a sziget belsejében pedig az ásványvízforrás. Az
unokája volt, tartózkodó állást foglalt el a hit éghajlat enyhe és a magasság szerint változik ;
újítással szemben, sőt végtére Luther ellen nyi gyakoriak a nagy viharok. A növényzet buja; az
latkozott, amiért Hutten meg is támadta s más ázsiai szigetvilág termékei mind megteremnek.
barátai is elidegenedtek tőle. Görög írók latin A kultúrnövények közt első helyen áll a cukor
fordításain kívül kiadta Xenophon Apológiáját, nád, azonkívül kávé, kakaó, vanília és fűszerek.
Agesilaosát és Hieronját, Demosthenes de Co- A fauna igen gazdag; de sajátlagos emlősei,
rona-ját és Aeschinest. Éietét megírta és levele kigyói nincsenek ; ellenben teknősbékái, gyíkjai
zéseit kiadta L. Geiger (Stuttgart 1871, 1875). és madarai igen. Hajóforgalma csekély. A sziget
élén egy kormányzó áll, mellette 4 tagból álló
Reuchlinizmus, 1. Itacizmus.
Reuental, német költő, 1. Neidhart von titkos tanács. A főváros, egyszersmind püspöki
székhely St-Denis az ÉNy.-i parton,23,972 lak.
Reuental.
Reuleaux (ejtsd: röió), Franz, német technikus, Jobb a kikötője a 15 km.-nyire fekvő Saint-Paulszül. Eschweilerben 1829 szept. 30-án., megh. nak, a franciák első telepének, 18,646 lak. SaintBerlinben 1905 aug. 20.1856. a gépészet tanára Pierre a D.-i parton 29,481 lak. A szigetet 1507. v.
Zürichben; 1864. ugyanazon szak és a kinema 1508. Pero de Mascarenhas portugál hajós fedezte
tika tanára lett Berlinben az iparakadémiában, föl; de a portugálok nem alapítottak rajta gyar
1868. u. o. igazgató, 1890—91. a technikai főis matot. 1649-ben Flacourt, Madagaszkár francia
kóla rektora volt. Főérdeme, hogy új alapokra kormányzója, királya nevében birtokba vette és
fektette a kinematikát. Technikai fő műve: Theo- Bourbonnak keresztelte. 1655-ben keletkezett
retische Kinematlk (Braunschweig 1875). Neveze rajta az első francia telep, a mai St.-Paul helyén.
tesebb művei: Konstruktionslehre für den Ma- A nagy francia forradalom kitörésekor köztársa
schinenbau (Braunschweig 1854—62); Der Kon- sággá alakult. 1810 jul. 10. Abercromby angol
strukteur (Braunschweig 1860-62,4. kiad. 1889); admirális Mauritiusszal együtt meghódolásra
Kurzgefasste Geschichte der Dampfmaschine kényszeritette, de 1814. ismét visszakerült Fran
(Braunschweig 1891); Die sogenanute Thomassche ciaországhoz. 1848 óta hivatalosan R.-nak neve
Rechenmaschine (2. kiad. Leipzig 1892); Eine zik. V. ö. Cordemoy, Étudesurl'ile de la R. (Mar
Reise quer durch Indien (2. kiad. Berlin 1885) ; seille (1905); Lépervanche, Carte de la R.,
Lehrbuch der Kinematik (Braunsclrweig 1875— 1:100,000 (Paris 1906); Hermám, Histoire et
géographie de la R. (Paris 1909).
1900, 2 köt.).
Keus (lat.), polgári perben alperes; büntető
Reuma, reumatizmus, 1. Csúz.
Reumont (ejtsd: rtfmoH), Alfréd von, német diplo perben a vádlott, a bűnös.
Reus, város, R. járás székhelye Tarragona spa
mata és történetíró, szül. Aachenben 1808 aug.
15., megh. u. o. 1887 ápr. 27. Diplomáciai pályá nyol tartományban, (1920) 29,421 lak.; élénk borján legtöbbet Rómábau (1836-43 és 1849—51) és terménykereskedelem.
Reusch, í. Franz Heinrich, német egyházi iró,
és Firenzében (1851—60) működött, hol porosz
követ volt. Müvei: Römische Briefe von einem ó-kat. teológus, szül. Brilonban (Vesztfália) 1825
lUmi Xaijjj Lexikona, XVI. köt.
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B. története. A R. fejedelmok őse Jáiribor
dec. 4., megh. Bonnban 1900 niárc. 3. 1861. a
bonni teológiai fakultáson tanár volt, később a Henrik volt, ki IV. Henrik császártól 1099. Gera
vatikáni zsinat határozatait ellenzőkkel tartván, és Weida birtokokat kapta. Unokája, Gazda;/
1872. a kat. egyházból kiközösítették. Az ó-kat. Henrik (1188—1200) megszerezte Plauen bir
mozgalmak kezdetén 1878. plébános volt Bonn tokát is. Ennek utódai alapították a család külön
ban és ó-kat. püspökhelyettes. Főbb müvei: Lehr- böző ágait. A plaueni ág alapítója, Henrik (megh.
buch der Einleitung in das Alté Testament (4. 1309 körül) nevezte magát először Beuss-nek,
kiadás 1870); Bíbel und Natúr (4. kiad. 1876 ; mert anyja orosz hercegnő volt. A weidai ág
magyarul: Szentírás és természet, ford. a pesti 1531., a gerai 1550. halt ki. A plaueni ág idősebnövendékpapság egyházirod. iskolája, Bpest bik ága 1616 óta a R.-Greiz nevet használta,
1870); Der Process Galileis (1879); Die Ge- tagjai 1671. a grófi címet vették fel, XI Henrik
schichte d. Moralstreitigkeiten in d. röm. kath. pedig 1768. a birodalmi fejedelmi rangot kapta,
Kirche seit dem XVI. Jahrhundert (1888) stb. így alakult meg az id. R. fejedelemség. XI. Hen
Azonkívül szerkesztette 1866—77. a Teologisches rik fia, X1I1. Henrik (180Ö—17) a Rajnai szö
Litteraturblatt c. folyóiratot.
vetség, majd a Német szövet szövetség tagja
2. R., Frieclrich, német szobrász, szül. Sie- lett. Ennek fiai XIX. Henrik (1817—36) és
genben 1843 szept. 5., megh. Girgentiben 1906 XX. Henrik (1836—59) voltak. Ez utóbbinak
okt. 15. Berlinben az akadémián és Wolff Albert fia, XXII. Henrik (1859—1902) egy ideig anyja
nál tanult. Kiváló művei: I. Vilmos császár lovas gyámsága alatt állott. Mint önálló uralkodó (1867
szobra Siegenben: a gőz démonát ábrázoló cso óta) porosz- és birodalomellenes magatartásával
port a charíottenburgi műegyetem épületén; Bis tüntetett. Fia, XXIV. Henrik (szül. 1878) elme
marck és Albrecht porosz herceg emlékszobrai bajos, helyette az ifj. R.-ágból való XIV. Hen
Königsbergben, ahol a művészeti akadémia ta rik, majd ennek fia, XXVII. Henrik kormá
nára volt.
nyozta országát.
Reuse (ejtsd: röz) v. Areuse, 40 km. hosszú folyó
A plaueni ág ifjabb ága 1666. három ágra
Neufeh&tel svájci kantonban; a Neufcháteli tóba szakadt. A gerai és lobensteini ágak kihalása
ömlik.
után a schleizi ág egyesítette az összes birto
Reusor (Rdufor), kisk. Fogaras vm. f ogarasi kokat. Ez az ág 1806. fejedelmi címet kapott.
j.-ban, (i9io) 639 román lak. (Tr. R.)
XLII. Henriket
(1806-1818) fiai, LXI1.
Reuss, az Aare jobboldali mellékfolyója Svájc Henrik (1818-54) és LXVII. Henrik (1854ban. Ered Uri kantonban négy forráspatakból, 1867) követték az uralkodásban. Ez utóbbinak
közülük a legnagyobb az Urseren vagy Realper- Ü&.XIV. Henrik(1867-1913) egyúttal R.-Greiz
R., amely a Furka-liágóról jön. A Gotthard- régense is volt 1902 óta, de már 1908. mindkét
R. a St.-Gotthardról jő s az előbbivel Hos- fejedelemség kormányát rábízta fiára, XX VII.
penthalnál egyesül; Andermattnál fölveszi az Henrikre, ki 1913 óta R.-Schleiz fejedelme ÓB
Oberalp tavának lefolyását, azután áttöri az R.-Greiz régense volt és 1918 nov. mondott le a
Ördöghldjának nevezett szurdokot, majd fölveszi trónról.
a Göschenen-völgyi R.-t s Altdorf tói nem messze
A R.-Schleiz-&gnak egyik mellékága a Köa Vierwaldstátti-tóba ömlik; a tavat Luzernnél stritz-hg. Ebből származott Eleonóra hercegnő
hagyja el, határul szolgál Zug, Zürich és Aargau (szül. 1860 aug. 22., megh. 1917 szept. 12.), ki 1908.
közt s Windisch közelében torkollik.
Egész hossza Ferdinánd bolgár fejedelemhez ment nőül.
146 km., vízterülete 3414 km2, ebből 145 km2
A R. család férfitagjai VI. Henrik császár em
gleccserekre jut, esése 1130 m.
lékére mindannyian a Henrik nevet viselik. Az
Reuss, két volt német fejedelemség az ú. n. idősebb ág Henrikjei a 100-ig számlálnak és
türingiai államok közt; az egyikben a Reuss- azután újból kezdik a számítást; az ifjabb ág
család idősebb ága, a másikban az ifjabb ága ural pedig mindeu új században kezdi újból a számí
kodott. Az idősebb ági R. vagyis R.-Greiz volt a tást. V. ö. Bertold Schmidt, Die Reussen, Geneakisebbik, Szász-Weimar, a szász
királyság és az logie des Gesamthauses R. (Schleiz 1903).
ifjabb ági R. között, 316 km2 területtel, (1910)
Reuss, 1. August Emánuel, osztrák paleon
72,769 lakossal. R. örökös fejedelemség volt, 1867 tológus, szül. 1811 aug. 7. Bilinben (Csehország),
márc. 28. publikált alkotmánnyal.
megh. 1873 nov. 26. Bécsben. Tanulmányai vé
Az ifjabbági B. vagyis B.- Gera-Schleiz-Loben- geztével szülőföldjén orvos lett, majd 1849. a
stein-Ebersdorf, vagy rövidítve: R.-Schleiz, két prágai egyetemre hívták meg a geológia taná
kerületből állt, összesen 827 km2 területtel, (1910) rának. 1863-ban a bécsi egyetem tanára lett. Első
152,752 lak. Folyói a Saale és Elster. Fontosabb munkája: Die Versteinerungen der böhmischen
iparágak: a gyapjú- és pamutszövés, vasöntés, Kreideformation (Stuttgart 1845). Később főkép
gépgyártás, bőrcserzés és dohánygyártás. Az al a foraminiferákkal és korálokkal foglalkozott s
kotmány az 1852 ápr. 14-iki alaptörvényen nyugo e nemű közleményei nagyrészt folyóiratokban
dott, amelyet 1856 jún. 20. és 1871 jan. 17. revi jelentek meg. Fontosabb művei e nemben: Neue
deáltak.
Foraminiferen aus dem österreichischen TertiárA világháború után a két R. fejedelemség 1918 beeken (Wien 1849); Über einige Anthozoen aus
nov. 10. köztársaság lett és 1919 ápr. 4. Beüss den Tertiárschichten des Mainzer Beckens (Wien
nepáliam néven egyesült; 1920 ápr. 30. óta pedig 1859); Die fossilen Foraminiferen, Anthozoen
Gera-Greiz néven Thüringia szabadállamhoz u. Bryozoen des deutschen Septarienthones (Wien
tartozik. Gera- Greiz területe 1143 km2, lakossága 1865); Palaontologische Studien über die álteren
(1919) 211,594.
I Tertiárschichten der Alpen (Wien 1868—1873).
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2. R., Eduárd, német protestáns hittudós és író, 1874); K.Th.Gaedertz,R.-Studien(Wismar 1890);
szül. Strassburgban 1804 júl. 18., megh. u. o. P. Warncke, R. ( Leipzig 1899); Gaedertz, R.
1891 ápr. 15. 1872-ben strassburgi teológiai tanár (Reelams Univ. Bibi.); Gálos R., R. (Uránia 1908).
Főművei: Geschichte der heiligen Schrift Neuen
4. R., Gábrielé, német írónő, szül. Alexandriá
Testaments (6. kiad. 1887); Geschichte der heiligen ban 1859 febr. 8. Erkölcsi célzatú, a családi élet
Schrif t Altén Testaments (2. kiad. 1890); Histoire keretéből vett regényeiben leginkább egy-egy jól
de la théologie chrétienne au sióele apostolique rajzolt jelenettel v. arcképpel hat. Legnagyobb
(3. kiad. 1864); Cunitz-cal együtt kiadta Kálvin hatást kisebb elbeszélések után megjelent első
összes műveit Corpus Reformatorum cím alatt regényével: Aus guter Familie (Berlin 1895) ért
(1863).
el. Egyéb főbb müvei: Glück und Geld (Leipzig
Reuter Gamillo, orvos, szül. Resiczabányán 1888); Der Lebenskünstler (Berlin 1896); Frau
(Krassó- Szörény vm.) 1874 febr. 11. Egyetemi Bürgelin u. ihre Söhne(1899); Ellen von der
tanulmányait Budapesten végezvén, 1901 óta Weiden(1901); Frauenseelen(1901); Liselotte von
tanársegéd volt az elme- és idegkórtani klinikán. Reckling (1903); Das bőse Prinzesschen (1905);
1918. egyetemi magántanár lett a budapesti tu Wunderliche Liebe(1905); Der Amerikaner (1907);
dományegyetemen s még ugyanaz évben az ideg Das Problem der Ehe (1907); Das Tranenhaus
es elmekórtan nyilv. rendes tanára a pozsonyi (1909); Sanfte Herzen (1910); Frühlingstaumel
egyetemen. Tudományos dolgozatai orvosi folyó (1911); Ins neue Land (1916); Die Tugend eines
iratokban jelentek meg. E Lexikonnak is munka Idealisten (1917); Die Herrin (1918); Grossstadttársa.
mádel (1920); Vom Kinde zuin Menschen (1922).
Reuter, 1. Ghristian, német író, szül. Kütten- Irt két írói arcképet is M. Ebner-Eschenbachról
ben (Zörbig mellett) 1665 októberében, megh. 1710 és A. Droste-Hülshoffról (1905). Magyarul meg
utón. Életéról keveset tudunk. 1703—10-ig Ber jelent: Egy úri leány története (reg., Budapest
linben az udvari ünnepélyek számára drámai szö 1915 és 1920).
vegeket írt: L'honnéte femme oder d. Ehrliche
5. R., Hertnann, német prot. teológus és
Frau zu Plissine (1695); Der ehrlichen Frau történetíró, szül. Hildesheimben 1817 aug. 30.,
Schlampampe Krankheit und Tod (1696); mind megh. Göttingenben 1889 szept. 17-én. 1876-ban
kettőt kiadta EUinger (Halle 1890). Értékesebb Göttingenben teológiai tanár lett. Művei: Ge
regényszerű műve: Schelmuffskys Reisebeschrei- schichte Alexanders III. und der Kirche seiner Zeit
bung (1696, kiadta A. Schullerus, Halle 1885), (2. kiad. Leipzig 1860—64,3 köt.); Geschichte der
melyben éles szatírával, de egyúttal egészséges, religiösen Aufklárung im Mittelalter (u.o. 1875—
jóízű humorral gúnyolja korának hóbortjait. Ele 77, 2 köt.); Augustinische Studien (Gotha 1887).
tét megírták Fr. Zarncke. R. (Leipzig 1884) és Egyik alapítója volt a Zeitschrift für KirchenE. Gehmlich, R. (u. o. 1891).
geschichte (1876) c. jeles folyóiratnak.
2. R., Florizel von, amerikai hegedűművész,
Reuter-ügynökség (Reuter s Telegram Gomszül. Davenportban (Jowa) 1893 jan. 21. C. Thom X>any, rövidítve R.T.C-), londoni hírlaptudósító
son, Emilé Sauret és Henry Marteau voltak a iroda, mely Nagy-Britannia és Írország s a brit
mesterei. 9 éves korában diplomát kapott. Mint gyarmatok egész sajtóját távirati tudósításokkal
gyermek beutazta az egész világot és mindenütt ellátja, s magánosoknak is szolgál a legújabb
meghódította a közönséget hegedüjátékával. Irt jelentésekkel politikai, pénzügyi és közgazdasági
szimfóniát, szimfonikus költeményeket is.
eseményekről; a kontinens sajtója számára pedig
3. R. Fritz, alnémet tájnyelvű költő, szül. naponkint ad ki egy Általános Tudósítót, mely
Stavenhagenban(Mecklenburg)18l0nov.7.,megh. ben a Nagy-Britanniában végbement fontosabb
Eisenachban 1874 júl. 12. Jogot hallgatott előhb eseményekről számol be. Fiók-ügynökségei és
Rostockban, majd Jenában, ahol diákmozgal levelezői vannak a föld fontosabb pontjain. A
makba keveredvén, 1833. Berlinben elfogták és R.-et Reuter Paul Július báró (szül. Kasselben
halálra Ítélték. Az ítéletet a királyi kegyelem 1821 júl. 21., megh. Nizzában 1899 febr. 25., kit
30 évi várfogságra változtatván, nyolc évig síny a szász-kóburg-gothai herceg 1871. bárói rangra
lődött különböző várakban. 1840-ben kiszaba emelt) alapította 1849. Aachenben, honnét 1851.
dult; elébb gazdálkodott, majd tanító lett, az Londonba tette át.
ötvenes évek közepétől kezdve pedig csak az
Reutlingen, a württembergi Schvvarzwaldirodalomnak élt. Tehetsége érett férflkorában kerület és R. kerület fővárosa a Sváb-Alp lábá
fejlődött ki és különösen plattdeutsch tájszólás nál, termékeny vidéken, (1919) 28,891 lak. .pamutban irt humoros müveiben ért tetőpontot. Láuschen szövőkkel, gyapjú- és pamutfonókkal; szövőisko
un Rimels c. sok kiadást ért gyűjteménye e nem lával, pomológiai intézettel; kénes fürdővel; a
ben a legismertebb alkotása. Az észak-német tár XIII. és XIV. sz.-ból való gót templommal. R. List
sadalmi állapotokat hatalmas erővel és megrázóan nemzetgazda szülőhelye. R. 1240-ben lett biro
festi Kein Hüsung c. elbeszélő költeménye. Leg dalmi várossá; a sváb földön először fogadta be
jelesebb műv e, az Olle Kamellen, önéletrajzi vonat a reformációt; 1803. került Württemberghez.
kozásaiért is nevezetes. Összegyűjtött művei: V. ö. Hochstetter, Führer dureli R., (9. kiad. 1914).
Sámmtliche Werke (Wismar und Ludwigslust
Reutte, az ugyanily nevű tiroli kerületi kapi
1863-1868,13 köt.). Újabb kiadásaiból a legtelje tányság székhelye, a szomszédos Breitenwang
sebb K. P. Mutteré (Leipzig, 18 köt.), kritikai kisközséggel együtt (i9io) 1723 lak., pamutfonás
kiad. W. Seelmanné (Leipzig). V. ö. Fr. Frehse, sal és szövéssel.
Wörterbuch zu R.-s sámmtl. Werken (Wismar
R e v . (többes számban Revs), Angolországban
1867); H. Ebért, R. u. seine Werke (Güstrow és Amerikában szokásos rövidítése a Reverend
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(lat. reverendus, a. ni. t;sztelendő)szónak, amelylyel a papokat illetik.
Rév, általában védett kikötőhely (1. Kikötő),
különösen pedig folyóknál az a partrész, ahova
azok a rendes járatú kisebb hajók, kompok és
csónakok kötnek ki, melyek a két part közti
forgalmat tartják fenn. De a fogalmat a közélet
ben átvitték magára a folyón át való közlekedés
műveletére s a révjogról szóló törvényes intézke
déseink is ilyen értelemben használják.
Rév (Vad), kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, a
Sebes-Körös völgyében, (mo) 3989 román ós ma
gyar lak. 1903-ban itt cseppkőbarlangot fedeztek
fel (Zichy-barlans), mellette menedékház van.
(Tr. E.)
Reva, az ugyanily nevű kis középindiai htibórállam fővárosa, kb. 25,000 lak.
K e v a c c i u a t i o (lat.), már oltott egyén ujraoltása, pl. himlő, kolera stb. ellen.
Révai, 1. Károly, költő, szül. Abrudbányán 1856
okt. 2., megh. Nagybányán 1923 ápr. 16. Az egye
temet Kolozsvárott végezvén, államszolgálatba
lépett, előbb a nagyági bányaigazgatóságnál; ké
sőbb kincstári főigazgató lett Nagybányán. Költe
ményei és elbeszélései sűrűn jelentek meg külön
böző lapokban. A Petőfi-Társaság tagjául válasz
totta. Önállóan megjelent művei: Aranyos Erzsike
megérkezett (költ. 1904); Rákóczi (elb. költe
mény); Delelő; Alkonyat (költemények). Fordí
tott román és német költőkből.
2. R. Miklós, a legkiválóbb magyar nyelv
tudós, szül. Szentmiklóson (Torontál) valószínű
leg 1749 (mások szerint 1750) febr. 24., megh.
Pesten 1807 ápr. 1. A szegedi kegyesrendiek
gimnáziumában tanult, majd maga is kegyes
rendi szerzetes lett, tanult és tanított Kecske
méten, Tatán, Veszprémben, Nagy-Károlyban,
Nyitrán, Bécsben, Nagyváradon, foglalkozott
mindenféle tanulmánnyal, kiképezte magát a
rajzolásban, irt latin verseket s már 1773 óti
magyar verseket római mértékekben (megjelen
tek 1778. Magyar alagyák, 1787. Megyés ver
sek c. alatt), melyekkel a deákos költői irány
egyik alapvetője lett. Nyugtalan természete sok
bajba sodorta, főkép elöljáróival nem tudott meg
férni. Ezért — noha csak 1796. oldották föl szer
zetesi fogadalma alól — már 1778 óta a renden
kívül élt, többnyire nagy küzdelmek, sót nyo
morúságok között keresve kenyerét. Volt nevelő
főúri házaknál, szerkesztett újságot (Pozsonyban
1784. a Magyar Hírmondót), hosszabb ideig volt
rajztanár (íyőrött, tartott kosztos-deákokat, ta
nított Esztergomban és Komáromban, majd 1802.
Bécsben a könyvtárakat búvárolta, de állandóan
dolgozott költői és tudományos művein. Rajongó
szeretettel csüngött faján és az irodalmon, s am
bíciója épp oly határtalan volt, mint bámulatos
a szorgalma. 1802-ben kineveztetvén a pesti egye
temhez a magyar nyelv és irodalom tanárának,
gyors egymásutánban bocsátotta közre évtizedes
munkásságának gyümölcseit. így jelent meg a
Halotti Beszédet fejtegető remek munkája, az
Antiquitates literaturae hungaricae (1803), s a
még nagyobb jelentőségű, a nyelvtudományi iro
dalmunkban korszakot alkotó Elaboratior grammatica hungarica 2 kötetben (1803—1806, a har
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madik kéziratban maradt kötetet az Akadémia
adta ki 1908.). E rendkívül mély tudománnyal
dolgozott művekben R. először alkalmazta a
nyelvtudományban a nyelvtörténeti módszert s
ezzel a maga és nemzete dicsőségére megelőzte
a külföldet is, így Grimm Jakabot, a német
nyelvtörténet nagyhírű megalapítóját. R. nyelv
történeti fölfogása ellen síkra szállott méltó
ellenfele, Verseghy Ferenc (1. o.), aki rendszerét
az élő nyelvre, a közszokásra alapította. Több
vitairatban egymással folytatott küzdelmük,
melynek legfontosabb ütközőpontjai az ikes-ragozás s a j - , illetőleg y-os írás volt, eleinte a
hivatalos körök pártolása következtében Ver
seghy javára hajolt, csakhamar, főkép Kazinczy
s az 1830. megalakult Akadémia befolyására
R. javára dőlt el, noha tudományos fölfogásuk
inkább kiegészítette, mint lerontotta egymást.
R. többi munkája, melyek nagyrészt kéziratban
maradtak, kevésbbé fontos, így töredékes Iliasforditása és iskolai könyvei; becsesebbek ki
adásai (Faludy, Orczy, Batsányi versei). Magyar
nyelvi és irodalmi kézikönyvét, A magyar deáki
történetet Rubinyi Mózes adta ki 1912., ver
seinekjavát, köztük a maga idején nagy föltűnést
keltett hazafias versét, melyet a hazakerült ma
gyar koronának örömünnepére 1790. írt, Császár
Elemér a Nemzeti Könyvtár XXIII. 1. kötetében.
Ugyanott működésének rövid méltatása. Élet
rajzát megírta Csaplár Benedek egy négykötetes,
csonka munkában (száraz, de gazdag adatokban,
1881—1889), s rövidebben, de népszerűen és na
gyobb művészettel Bánóczy József (1879). Szülő
városa 1893. szobrot állított emlékének.
Révai-kódex, 1. Bécsi kódex.
Révai Testvérek irodalmi intézet részvény
társaság. 1869-ben Révai Testvérek cég alatt
könyvkereskedést alapított Budapesten Révai
Sámuel (1. iíeVa?/-család: R. 6.) s a rendes könyv
kereskedésen (sortiment) kívül tudományos antíquáriumotis rendezettbe, mely akkor még jófor
mán ismeretlen fogalom volt nálunk. 1877-ben a
sortiment könyvkereskedésDobrowsky ésFranke
tulajdonába ment át, a cég innentől kezdve egy
ideig csak a tudományos antiquáriumot ápolta es
egész jelentéktelen kiadói üzletét. Nagyobb lendü
letet ez utóbbi csak akkor vett, mikor Révai Mór
(1. Révay-os&lM: 4.) 1880. belépvén a cégbe, meg
alapította a Regényvilág c. folyóiratot és e köré
csoportosította az akkori idők legkiválóbb szép
irodalmi íróit. 1885-ben a cég beszüntette a
Regény világ-ot és ezzel nagyarányú szépirodalmi
termelését is. Csak Jókai Mór és Mikszáth Klí
mán munkáit adta ki azután még évtizedeken
keresztül. Más téren, az ismeretek népszerű
sítésének mezején úttörő munkásságot fejtett
ki a cég ezekben az esztendőkben. Megindította
a Világhírű Utazások Könyvtára c. válla
latot és ebben közrebocsátotta gr. Széchenyi
Béla keletázsiai, Stanley H. M. középafrikai ós
TJjfalvy Károly keleti utazását. Kiadta az első
nagyszabású magyar képzőművészeti publikációt,
a Magyar Művészet c. díszmüvet Szana Tamás
szerkesztésében; Marczali Henrik A legújabb kor
története c. nagy művét; megállapodásra lépett a
Magyar Tudományos Akadémiával, hogy annak
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könyvkiadó vállalatát egyes kötetekben hozzá
férhetővé tegye egyenként is a művelt közönség
nek, és e vállalkozás során kiadta sok egyéb
munka mellett Beöthy Zsolt: A szépprózai elbe
szélés története, Ooncha Győző : Újkori alkotmá
nyok, Heinrich Gusztáv : A német irodalom tör
ténete és Simovyi Zsigmond : A magyarnyelve,
jelentős munkáit, megkísérelte Jókai Mór mun
káinak olcsó füzetes és illusztrált kiadásban való
terjesztését; megindította a Magyar Ifjúság c, a
serdülő ifjúságnak szánt folyóiratot és ennek kap
csán számos jeles ifjúsági iratot bocsátott közre;
végül Jó könyvek c. szépirodalmi vállalatával
kísérletet tett arra, hogy az igazi irodalomnak
megnyerje a ponyvát, illetve annak közönségét,
a falusi népet. 1885-ben a cégre ruházták át a
Rudolf trónörökös védnöksége alatt megindult
nagy népismei műnek, Az Osztrák-Magyar
Monarchia írásban és képben című, füzetek
ben megjelent kiadványnak terjesztését és en
nek siker? érdekében országos nagy colportageintézményfc létesített. További kezdeményezése
volt a cégnek a havi részletfizetési módozat be
vezetése és megkedveltetése a magyar közönség
gel. A vállalat e fontos ágának vezetése a cég
alapító ifjabb fiának, Révai Ödönnek gondjaira
volt bízva, ki 1884. lépett társul a cégbe. Az új
szerű terjesztési eszköz segítségével vitte sikerre
a Pallas Nagy Lexikona, A Magyar Nemzet
Millenniumi Története, A Műveltség Könyvtára,
a Nagy Képes Világtörténet, a Teljes Magyqr
Törvénytár, a Magyar Bemekírók, Brehm: Al
latok Világa c. nagy irodalmi vállalkozásokat és
raégsok értékes termékét a magyar irodalomnak.
1894-ben a könyvkiadás legnagyobb feladatai
nak egyike hárult a cégre. Kiadta Jókai Mór öszszes műveinok nemzeti díszkiadását 100 kötetben,
amellyel elnyerte az 1900-iki párisi világkiállítá
son a grand prix-t. (V. ö.: A Jókai-jubileum és a
nemzeti díszkiadás története, Budapest 1898.)
A cég többféle irányban mindjobban terjeszked
vén, célszerűnek látszott annak részvénytársa
sággá való átalakítása, ami 1895. be is követke
zett. Miután már előzőleg megvette az Aigner
Lajos-féle kiadványok nagyobb részét, 1896. be
olvasztotta a Lauffer Vilmos-féle könyvkiadó
vállalatot, annak több mint 1000 kiadványával.
1904-ben megvette a pozsonyi Stampfel Károly
egész könyvkiadóvállalatát és azt áttelepítette
Budapestre, végül visszaváltotta az eredetileg
általa megalapított Dobrowsky és Franke-féle
könyvkiadványokat. A múlt század utolsó és
e század első évtizedében több nagy magyar
író összes műveit bocsátotta közre a R. így
1889. Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáit
először füzetekben, azután kötetekben és ezek
ből folytatólag 34 kötetet adott ki; 1900. indí
totta meg Eötvös Károly műveinek kiadását
(21 kötet), 1901. bhró Eötvös József összes mun
káinak első teljes kritikai kiadását Voinovics
Géza szerkesztésében, 1902. Rákosi Viktor mun
káinak gyűjteményes kiadását (20 kötet), 1905.
Abonyi Lajos összes munkáit Endrödi Sándor
szerkesztésében (20 köt.) és végül 1906. Ambrus
Zoltán müveinek egyöntetű kiadását 16 kötetben.
Ezekhez csatlakozik a későbbi években Zola
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Bmile: a Rougon-Macquart ciklus teljes sororozata és Dosztojevszkij müveinek teljes magyar
kiadása. 1904-ben kezdte meg a R. 5 kötetes so
rozatokban azt a jelentős vállalatát, mely Klasszi
kus Regénytár cím alatt magában egyesítette a
külföldi irodalmak legjelesebb szépirodalmi mun
káit, mindig az eredetiből készülő hű, teljes és mű
vészi fordításokban. Azonfelül, hogy terjesztési
nagy üzeme útján más kiadók nagyobbszabású ki
adványait is terjesztette, kiadói minőségében is
társult a R. esetről-esetre más kiadókkal egyes
nagyobb feladatok megoldására. Legnevezetesebb
ilyen társulásai a Franklin-Társulattal valók a
CorpusJwis Hungarici és a Nagy Képes Világtö,rténet együttes közrebocsátására, továbbá Az
Elet kiadóvállalattal Az Élet Könyvei c. 30 kö
tetes ciklus kiadására. Egyik nagyfontosságú
kiadványa volt az intézetnek A Magyar Keres
kedő Köm/ve c. 4 kötetes nagy enciklopédikus
munka (1906—1911).
1910-ben ünnepelte meg az ország Mikszáth
Kálmán negyven éves írói jubileumát és ekkor
bocsátotta közre a R.3 sorozatban a 32 kötetes össz
kiadást, valamint az író rendelkezéséhez képest
a Hátrahagyott munkák 19 kötetét. Az 51 kö
tetes jubiláris Mikszáth-kiadás Rubinyi Mózes
szerkesztésében oly kritikai összkiadás, melyhez
fogható teljesség és szerkesztés tekintetében alig
van irodalmunkban.
1911-től kezdve több rendbeli népszerűsítő
gyűjteményt indított meg az intézet, meg akar
ván valósítani Magyarországon is a jó és olcsó
könyv ideálját. Ezek közül valók a Világkönyv
tár, a Mestermüvek és a Politika és Társadalom
Q,. gyűjteményes vállalatok, melyek a világiroda
lom legelismertebb íróinak, a tudományok első
rangú művelőinek reprezentatív munkáit adják
jó fordításokban a közönség kezére. Egyik leg
nagyobb kiadói feladat elé akkor állíttatott az inté
zet, midőn a Pallas Nagy Lexikona végleges elfogytával kiadta a Révai Nagy Lexikonát, jó
formán az egész magyar tudományos világ, mint
egy 500 munkatárs közreműködésével, Révai
Mór főszerkesztő irányító vezetése mellett Kovács
Zoltán szerkesztésében. A R.-nek 1911 óta ügy
vezető igazgatója dr. Szántó Andor.
Reval (Revely, Danupils, Kolivanj), Esztonia
volt orosz kormányzóság és R. járás székhelye,
most Észtország fővárosa, mai hivatalos neve
Tallinn, a Finn-öböl R.-i kikötőjének DNy.-i
partján, (1920) 115,000 lak., tengeri fürdők, élénk
ipar és kereskedelem; hadi és kereskedelmi kikötő.
R. felső és alsó városból áll; amaz meredek dom
bon fekszik, utcái szűkek és görbék, az alsó város
széles utcákból áll, az ipar és kereskedelem szék
helye. Kiválóbb épületek : egy régi, dán eredetű,
festői kastély; a székesegyház, a Szt. Olaus gót
templom, 145 m. magas toronnyal; a Szt. Mik
lós templom a XIV. sz.-ból, Holbein 2 régi fest
ményével ; a Szentlélekről elnevezett templom a
XIII. sz.-ból; a csúcsíves városház. R. alapítója
1219-ben II. Valdemár dán király volt. 1238-ban
brémai és lübecki kereskedők telepedtek meg
benne, akik a Hansa tagjává tettek. 1374-ben a
dánok átengedték a kard-rendnek ; 1525. fölvette
a reformációt; 1561. svéd birtokká lett; 1570—
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71-ig és 1577. az oroszok sikertelenül ostromol
ták. 1711. megadta magát Nagy Féter cárnak.
A Finn-öböl bejáratánál lévén, 1909. az orosz kor
mány R.-t Kronstadt mintájára megerősítette.
1916 júl 18. német repülök bombázták, 1918
íebr. 25. a német csapatok megszállották. V. ö.
Neumann, Riga und R. (Leipzig 1908); Hunfalvy
Pál, Utazás a Balttenger vidékén (Pest 1871, 2 k.).
R e v a l e n t a a r a b i c a (növ.), 1. Bükköny.
R e v a l i d a t i o (lat.) a. m. előbbi érvényébe
visszahelyezés.
Reván, perzsa neve Brivánnak (1. o.).
R e v a n c h e (franc, ejtsd: röváns) a. m. megtor
lás. — R.-politika és É.-Mború, általában boszúálló politika és háború, különösen pedig Francia
országnak az a törekvése, hogy 1870—71-iki leveretését Németországon megbőszül ja.
Révaranyos (azelőtt: Bácsaranyos), kisk.
Szabolcs vm. tiszai j.-ban, (1920) 955 magyar lak.
Révaújfalu (Novo-Selo-Banat), nagyk. Toron
tál várm. pancsovai j.-ban, (1910) 6601 román,
szerb és német lak. (Tr. SzHSz.)
Rév&y-család (szklabinai és blatniczai báró,
trebosztói és bisztricskai nemes), Szerem várme
gyéből eredő nemes család, melynek ismert őse
Jakab comes a XIII. sz. elején. A család a mohácsi
vész után Turócz vármegyébe került. Neve
zetesebb tagjai: Ferenc, 1521. Báthory nádor tit
kára, a mohácsi vész után Ferdinánd párthíve
lett, 1532. Turócz vármegye főispánja, 1538. ki
rályi személynök, 1552. nádori helytartó; megh.
1553 nov. 1. Adományt nyervén a szklabinai és
blatniczai uradalomra (1540. és 1560.), alapítója
lett a család ez ágának, mely később báróságot
nyert, sőt egyik tagja, Péter, grófi ágat is alapí
tott, mely azonban 1853. leányágon kihalt. Ist
ván, aki eleinte Szapolyai pártján volt, később
Ferdinándhoz szegődött és a dunai naszádosok
kapitánya lett. 1528. harcolt János király el
len, azóta nem szerepelt. Ő tőle ered a család
trebosztói ága. A trebosztói ágból eredtek: István,
szül. 1602 aiig. 12., Forgách Zsigmond nádor ud
varában nevelkedett, később a portára ment. 1631.
Tokaj kapitánya. 1635 ben báróságotnyert.Lás^Zoval, Andrással és Miklóssal együtt. Megh. 1653
jan. 25. — László, 1619. Esterházy nádor apródja,
később Bethlen Gábor híve. Nemsokára ismét a
nádori párthoz csatlakozott és 1626. Mansfeld
ellen hadakozott. 1639-ben a német, 1644. pedig
az összes magyar- és németországi császári ha
dak főbiztosa lett. 1648-ban pozsonyi kapitány.
Megh. 1666. Korának eseményeiről naplót veze
tett, melyet jR. László, R. Márton és Esterházy
Zsófia fiók taplójából 1600—1655 címen Dualszky János (a Magyar Történelmi Tár 3. köte
tében 243—252. old.) adott ki. — Péter, szül.
1568 febr. 2. 1598-ban Turócz főispánja, 1604. ki
rályi tanácsos és táblai biró, 1608. koronaőr,
1610. főudvarmester, 1615. főajtónálló, 1619. főasztalnok. Két becses művet írt a koronáról ily
címmel: Commentarius de Sacra Corona Hungá
riáé és De monarchia et Sacra Corona Regni Hun
gáriáé. Megh. 1622. — Simon, szül. 1820., valósá
gos belső titkos tanácsos. Megh. 1880 jan. 17. En
nek fia Simon (szül. 1865 máj. 29.) és unokaöccse,
László (szül. 1882 júl. 27.), 1916 dec. 30. a már
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birt örökös főrendiházi tagsági joguk fenntartása
mellett a magyar grófi méltóságot kapták.
Réva.j-család, a magyar irodalom és művészet
fejlesztése terén kiadói és írói munkásságával
érdemeket szerzett család. Nevezetesebb tagjai:
1. _R. Bódog, jogi író. R. 2. fia, szül. Budapesten
1872 ápr. 7. Tanulmányait Budapesten végezte és
1896. igazságügyi szolgálatba lépett, majd jegyző,
1902. albiró, utóbb járásbiró lett; 1912. a budapesti
törvényszékhez helyezték át, hol 1917. ítélőtáblai
bíróvá lépvén elő, 1920 októberében történt nyu
galomba vonulásáig a személyállapoti perek ta
nácsát vezette. Azóta ügyvédi gyakorlatot foly
tat. Élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki a
polgári törvénykezési és a házassági jog, továbbá
az igazságügyi igazgatás terén. Cikkei jobbára a
jogi szaklapokban jelentek meg. Önálló munkái:
A járásbirósági pervezetés (Budapest 1908); A
meghatalmazás be nem csatolásának következ
ményei a járásbirósági eljárásban (u. 0. 1909);
A járásbirósági tömegnap (u. o. 1909); Tanul
mány német járásbíróságokról (u. 0.1912); Há
zassági eljárás a Bp. gyakorlatában (u. o. 1915);
Az elhagyásosper,(u. 0.1920); A hűtlen elhagyá?
(házasságjogi tanulmány, két kiadásban u. 0.
1920 és 1921).
2. R. Lajos, jogi író, R. 6. testvéröccse, szül.
Eperjesen 1844 jan. 1., megh. Budapesten 1918
aug. 17. Több évi publicisztikai tevékenység után
ügyvédi pályára lépett. Évekig szerkesztette az
Ungarische Gerichtshalle, 1885 óta A Jog c. szak
lapokat. Főbb müvei: Strafreform und Gefangnisswesen (Budapest 1874); Budapest gyermekei
(u. 0. 1874); Der ungarische Strafprocess und die
Stellung des Vertheidigers in der Untersuchung,
Schlussverhandlung(u. 0.1881); Bűnügyi statisz
tika (u. o. 1901); A magyar szinházi jog mai
érvényében (u. o. 1907).
3. JK. Leó, könyvkereskedő, R. 2. ikertestvére,
szül. Eperjesen 1844 jan. 1., megh. Budapesten
1909. Előbb Eperjesen, utóbb Pesten az Osterlamm-féle könyvkereskedésben elsajátítván szak
mabeli ismereteit, 1867-ben Lipcsébe került a
nagyhírű List és Franké antiquáriumába. 1868.
Bécsben a Floh című humorisztikus lapnak volt
kiadóhivatali főnöke és mint ilyent egy lapközlemény folytán sajtójogi felelősségre vonták.
Mivel máskülönben nem lehetett volna R-t elítélni,
ekkor hozta a bécsi legfőbb ítélőtörvényszék azt
az akkoriban felette fontos döntést, hogy Magyar
ország Ausztriával szemben külföldnek tekin
tendő. 1869-ben bátyjával, R. Sámuellel együtt
alapította meg a Révai Testvérek céget és en
nek keretén belül az első tudományos antiquáriumot hazánkban. Különösen elismerésre tett szert
VI. sz. Hungaricákról szóló nagy katalógusa, ér
tékes könyvészeti megállapításokkal. 1885-ben
kivált a cégből ós ezentúl saját neve alatt foly
tatta az antlquáriumot.
4. R. Mór János, könyvkiadó, R. 6. fia, szül.
Eperjesen 1860 febr. 24. Egyetemi tanulmányait
Budapesten és Lipcsében végezvén, 1880. az apja
által 1869. alapított Révai Testvérek könyv
kereskedő cégbe társul lépett be és megalapí
totta e cégnek könyvkiadói osztályát. 1880—85.
a Regényvilág c. szépirodalmi folyóiratot szer-
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késztette. 1885. jelentékeny részt vett a Rudolf Györgyey Irén, szül. 1876 márc. 18., Andor
trónörökös által kezdeményezett Az Osztrák-Ma Mária írói álnév alatt Bébiké memoárjai,
gyar Monarchia írásban és képben c. népismei Egy kis kutya önéletrajza címen érdekes tár
mű megindításában és szervezésében. 1893. R. esz sadalmi és politikai vonatkozású munkát adott
méje és indítványa alapján határozta el a Jókai ki (1918).
Mór 50 éves írói jubileumának megünneplésére
5. R. Ödön, R. 6. fia, szül. Eperjesen 1862 júl.
megalakult országos bizottság Jókai műveinek 29. Középiskolai tanulmányai befejeztével édes
egyöntetű, szép új nemzeti diszkiadásban való atyja eperjesi könyvkereskedésében megtanulta a
közrebocsátását, olyformán, hogy a szerzőnek a könyvkereskedelmet, azután Németországba és
kiadás jövedelméből legalább 100,000 frtnyi tisz Svájcba ment, hol előkelő könyvkereskedésekben
teletdíj jusson. A Révai Testvérek cég 1895 júl. gyarapította ismereteit. 1882-ben belépett a Révai
1-éa részvénytársasággá alakulván át, annak Testvérek cégébe, melynek 1895. részvénytársa
vezető igazgatójává R.-t választották meg. 1901 sággá való átalakulásakor egyik ügyvezető-igaz
óta két cikluson át országgyűlési képviselő volt, gatója lett. Mint ilyen különösen a terjesztési üze
Tisza István ós a szabadelvű párt 1906-ban be met fejlesztette naggyá. 1898-ban a nagy nehéz
következett bukásáig. Akkor teljesen visszavo ségekkel küzködő Könyves Kálmán mükiadó
nult a politikai közélettől, hogy előkészíthesse a részvénytársaság talpraállitását vitte eredmé
Révai Testvérek cég által tulajdonul megszerzett nyesen keresztül, utóbb e társaság igazgatója lett
Tollas Nagy Lexikona új kiadását, melyet 1910 és mint ilyen nagy sikerrel fejlesztette a magyar
óta Révai Nagy Lexikona címmel saját főszer műkereskedelmet, kiváló magyar képzőművészeti
kesztése mellett bocsát közre. Fiatalabb éveiben alkotások elsőrangú sokszorosításainak kiadásá
az Ország-Világban, a Pesti Naplóban és a Ma val. Ő kezdeményezte a Társaság útján magyar
gazin f. d. Literatur d. Auslandes c. német folyó és külföldi művészek gyűjteményes kiállításait
iratban tett közzé számos irodalmi tanulmányt, (1. bővebben Könyves Kálmán mükiadó r. t., apót
a Reelam-iéle Universal-Bibliothekban Kármán kötetben). Az utóbbi években nagy mértékben fo
Fanny hagyományai német fordítását. A világ ganatosította magyar mülapoknak külföldön való
háború során jelentékeny publicisztikai működést elterjesztését az e célból Bécsben és Berlinben
fejtett ki, gyors egymásutánban adván ki a kö alapított terjesztő vállalatok útján. Ez utóbbi
vetkező, nagyobbrészt külpolitikai tárgyú müve intézi a magyar műkiadói termékek világszerte
ket : A világháború végcélja. Anglia kiválása való exportját és a magyar művészek ismertetését
Európából (Budapest, 1915); A béke útja (u. o. és műveik propagálását közvetíti külföldi művé
1917); A magyarság ügye a külföldön (u. o. szeti szaklapokban.
1917); Magyar demokrácia, magyar választójog
6. R. Sámuel, könyvkereskedő, szül Sebes(u. o. 1917); Egy magyar ember nyitt levele Kellemesen (Sáros) 1833 ápr. 13., megh. Buda
Wilson elnök úrhoz Magyarország integritá pesten 1908 nov. 13. Gyermekkorában csak elemi
sáról (névtelenül u. o. 1918); Földet a népnek, oktatásban részesült és már 13 éves korában,
pénzt az országnak (u. o. 1918); Magyarország 1846. Eperjesen egy könyvkötő műhelybe került
integritása és a Wilsoni elvek (u. o. 1920). Né tanoncnak. Azután Budapesten, Nagyszombatban
met nyelven megjelentek: Das Bndziel des Welt- és Bécsben nyerte további szakmabeli kiképezkriegs. Bnglands Ausscheiden aus Európa (Berlin, tetésót. 1856-ban Eperjesen könyvkötőmühelyt
1916); Die Deutsche Sprache in Ungarn. Brief- nyitott. 1859-ban átvette a Benczúr József által
wechsel zwischen Maurus Révai u. Geh. Rath. 1834. megalapított könyvkereskedést, melyet
Prof. Dr. Rudolf Eucken, Jena (Breslau, 1916); 1882-ig személyesen vezetett, azután pedig vejé
Der Weg zum Frieden (Berlin, 1917). Franciául nek adott át. 1869-ben Budapesten is könyvkeres
megjelentek: La doctrine de Monroe appliquée á kedést nyitott, melynek vezetésével eleinte test
l'Europe (1916); Le militarisme allemand (1916); vérét, 1880 óta fiait biztameg. 1895-ben az általa
L'áme anglaise (1916); La voie de la paix (1917); megalapított Révai Testvérek cég részvény
L'idéal démocratique de l'entente et la Hongrie társasággá alakulván át, az üzlettől visszavonult.
(1918); Lettre ouverte d'un hongrois a M le prósident Könyvkereskedői pályáján végig szünetlenül a
Wilson sur rintégritó de la Hongrie (névtelenül). hazai könyvkereskedelem színvonalának emelé
Ezeken kívül szerkesztette a Révai-cég kiadásá sén és érdekeinek előmozdításán fáradozott soha
ban megjelenő gyűjteményes váilalatok közül a nem lankadó buzgalommal, és az ő tevékenysége
Világkönyvtár, Mesterművek, Politika és Tár és lelkes fáradozása hozta létre a Magyar könyv
sadalom c. gyűjteményeket, valamint az Olcsó kereskedők országos egyletét, melynek eleinte
Jókai c. Jókai-kiadást, mely a szerzőnek sok évekig vidéki elnöke, később visszavonulása után
ismeretlen kisebb munkáját hozta felszínre, il örökös tiszteletbeli tagja lett. R. autodidakta volt
letve oly összeállításban adta, mely áttekinthe a szó igazi értelmében. A tudományok többféle
tővé tette az eddig elszórt dolgozatokat. A prole ága iránt érdeklődött ós sok irányú alapos isme
tárdiktatúra alatt írta és annak bukása után adta retre tett szert. Az idegen nyelveket is csak ön
ki Irók-Könyvek-Kiadók, Egy magyar könyv képzés útján sajátította el és az összes művelt
kiadó emlékiratai c. két kötetes nagy mémoire- nemzetek irodalmában ritka jártasságra tett szert.
munkáját (Budapest 1920), mely kultúrtörténeti Tanulmányai eleinte a könyv kulturális feladatai,
szempontból érdekes rajzát adja az 1870—1920 a könyvtárügy és népnevelés körül mozogtak,
közötti korszak magyar irodalomtörténetének később a nemzetgazdaságtan és a szociológia fog
és a könyvtermelés fejlődésének. B Lexikon fő lalkoztatták. E tanulmányainak eredménye A tár
szerkesztője. — Felesége, R. Mór Jánosné sz. sadalmijólét feltételei című nagy müve, mely
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1901. jelent meg és mint első ilynemű eredeti (1914); Politische Vorgeschichte des grossen
magyar munka, nagy feltűnést keltett és meleg Kriegs (1919).
R e v e n u e (franc, ejtsd: rövufi) a. m. jövedelem.
elismerést aratott. 1902. németül is megjelent
Re v e r s (lat.) a. m. valósággal, tényleg.
Lipcsében Grundbedingungen der gesellschaftR é v e r b é r e (franc, ejtsd: reverbür), csiszolt vájtlichen Wohlfahrt címmel. Életrajzát megírta
Steinhofer Károly: Révai Sámuel élet- és pálya tükör, mely egy előtte fölállított láng fényé
rajza 1833—1908 (Budapest 1910), továbbá Ré nek erős visszaverésére szolgál; maga az ily tü
vay Mór János: Irók-Könyvek-Kiadók c. művé körrel ellátott lámpa is; tágabb értelemben utcai
(gáz-) lámpa.
nek I. kötetében.
Reverdin, Auguste, svájci sebészorvos és író,
Róvay József, tanár, író, szül. Kecskeméten
1881 nov. 22. Az egyetemet Budapesten végezte szül. Genfben 1842., megh. u. o. 1908 jún. 18.
és doktori oklevelet szerzett. Előbb kegyesrendi A genfi egyetemi sebészeti klinika vezetője volt.
tanár volt és több rendi gimnáziumban tanított, Számos cikket írt német és francia folyóiratokba.
majd a rendből kilépve, Sopronban, Szabadkán és Önállóan megjelent művei: De l'énuclóation
Késmárkon volt tanár, 1911 óta a budapesti egye dans le traitement du goitre (1892); Antisepsie et
temen a latin filológia magántanára, 1917. a Veres asepsie chirurgicales (1895); ez utóbbit a párisi
Pálné leánygimnáziumnak tanára, 1918. igaz orvosi akadémia a Laborie-dijjal tüntette ki.
Revére, Giuseppe, olasz költő, szül. Trieszt
gatója lett; a proletáruralom alatt a közokta
tási népbiztosságban a középiskolai ügyosztály ben 1812 szept. 2., megh. Rómában 1889 nov. 23.
főnöke volt; 1920. tanári állásától elmozdították. Az osztrákellenes olasz forradalom egyik harcosa
1922 óta a Kultúra könyvkiadó r.-t. főtisztviselője. volt, népszerűvé is olasz politikai versei tették.
Számos értekezést írt több nyelven hazai és Róma elfoglalása után az olasz külügyminiszté
idegen folyóiratokba. Önállóan megjelent művei: riumban fogalmazói állást kapott. Drámái össze
Ue vita et operibus Commodiani Gazaei (Te gyűjtve Drammi storici (Firenze 1860) c. alatt
mesvár 1902); Dalok könyve (Budapest 1902); jelentek meg. Híresebb verskötetei: Nuovi soBimbilla (1904); Gommodianus élete, müvei és uetti (Capolago 1846); Osiride és Sgoccioli (Roma
kora (Budapest 1909); Über das Zeitalter Kommo- 1881). Irt humoros útirajzokat is: Bozzetti aldians (Torino 1912); Római emlékek (Késmárk pini (Genova 1857) és Marina e paesi (u. o. 1858)
1913); A palatinusi feszület (Budapest 1913); c. útikarcolataiban.
O-keresztény symbolumok (u. o. 1914); Nero
Revére Beach (ejtsd: rivir bics), község Massafáklyái (u. o. 1915); Petronius és kora (u. o. chusetts északamerikai államban, (1920) 28,823
1923). Irt latin nyelvtant és több latin szerző lak., a közeli Boston lakóinak kedvelt üdülőhelye.
müvét fordította.
R e v e r e n d (ang.), 1. Rev.
Révayfalva, kisk. Turócz vm. turóczszentmárReverenda (lat.), a papok hivatalos öltönye,
tonl j.-ban, (1910) 1458 szlovák és magyar lak. amely a méltóság szerint különböző szíuü: az
(Tr. Cs.-Szl.)
egyszerű papoké fekete, a püspököké viola, a
Revdinszkij-Szavod,bánya- és kohóhely Perm bibornokokó vörös, a pápáé fehér színű. Az öl
orosz kormányzóság Jekaterinburg nevű járásá tönytől vette eredetét a papok megszólítása is:
ban, kb. 10,000 lak., vas- és rézkohókkal, nikkel- reverendus, tisztelendő; ad modum r., nagyon
tisztelendő; reverendissimus, főtisztelendő.
ós aranybányászattal.
R é v e i l l e , 1. Ébresztő.
R e v e r e n t i a (lat.) a. m. tisztelet, különösen a
Réveillére (ejt«d: reveijsr), Paul Emilé Marié, tisztelet kimutatása, mély meghajlás.
francia földrajzi író, szül. St. Martinban (Ré-sziR é v e r i e (franc, ejtsd: révrí) álmodozás, ábránd.
get) 1829 márc. 29. Tanulmányai végeztével ten
R e v e r s , 1. Avers.
gerésztiszt lett s 1889. ellentengernaggyá nevez
R e v e r s i o (lat.) a. m. megfordítás, megfor
ték ki. R. volt az első, aki a Mékong zuhatagjain dulás.
sikerrel haladt át. Földrajzi munkáin kívül szá
Reverzális (lat.), általában írásban tett ígéret,
mos szociálpolitikai s a békemozgalommal fog téritvény. A róm. kat. egyházjogban különösen
lalkozó dolgozatot irt. Nevezetesebb müvei: Paul vegyes házasság esetében a katolikus apától kö
Branda álnév alatt: Mers de l'Inde (Paris 1870); vetelt térítvény, melyben arra kötelezi magát,
Mers de Chine (1872); Lettres d'un marin (1881); hogy minden gyermekét a kat. vallásban fogja
Autóm du monde (1884); Le Haut-Mékong, ou le neveltetni. Az egyházjog a lelkészeknek szoros
Laos ouvert (1887, új kiad. 1889); Réflexions di- kötelességévé teszi, hogy az esketés előtt ily
verses (1876—91, 11 köt.); valódi neve alatt je R.-okat lehetőleg kieszközölni törekedjenek, s
lentek meg: La conquőte de l'Oceán (1894); Mé- azok épségben tartása fölött szigorúan ügyel
galithisme (1900) stb.
jenek. Hazánkban a R.-ok az 1868-ik évig élték
virágkorukat és az egyes hitfelekezetek közt sok
R e v e l a t i o (lat.), 1. Kinyilatkoztatás.
panaszra adtak okot. Az 1894. XXXII. t.-c. meg
Revely, város, 1. Reval.
R e v e i i a n t s (franc), 1. Kisértet, Házi szel adta a szülőknek a szabadságot arra, hogy
gyermekeiknek mely vallásfelekezethez tartozá
lemek.
Reventlow, Ernst, gróf, német író, szül. Hú sát a házasság inegkötése előtt létesített közös
súmban 1869aug. 18. Előbb katonatiszt volt, azután megegyezéssel állapíthassák meg. A megegye
a Deutsche Tageszeitung szerkesztője Berlinben ; zés azonban csak úgy érvényes, ha kir. köz
kiadja a Reichswart heti folyóiratot. Művei: Der jegyző, kir. járásbiró, polgármester v. főszolga
russisch-japanische Krieg (1904—06, 3 köt.); bíró előtt s a törvényben meghatározott alak
Deutechlands auswártige Politik 1888—19131 szerűség mellett jő létre. Az ezen feltételek s

Reverzlós inga

— 217 —

alakszerűség hiányában létesült megegyezés (bár
mely szerződós, téritvény vagy rendelkezés) ér
vénytelen. Ha a vegyes házasságra lépők a meg
szabott feltételek s alakszerűség mellett megegye
zést nem létesítettek, úgy az 1868. LIII. t.-c.
szerint a gyermekek szülőik vallását nemük sze
rint követik, feltéve, hogy a szülők vallása a be
vettek v. törvényesen elismertek közé tartozik.
Reverziós inga, 1. Inga.
Revesedés (növ.), 1. Farevesedés, Fagomba.
Révész, a folyók bizonyos pontjain a két part
közt rendesen közlekedő kisebb hajók, kompok
átkelő szolgálatában alkalmazott egyén. Ez el
nevezés alatt rendszerint a felelős kompkezelőt
értjük.
Révész, 1. Bálint, ref. egyházi író, szül. Debreczenben 1816 jan. 16., megh. u. o. 1891 okt. 8.
Tanulmányait szülővárosában végezte. 1844-ben
Debreczenben teológiai tanár, majd 1855. debreczeni lelkész, 1871. pedig püspök s a főrendiház
tagja lett. Művei kisebb-nagyobb alkalmi dol
gozatain kívül nagyobbrészt imádságos könyvek
és egyházi beszédek, melyek közül nevezeteseb
bek : ünnepi, évszaki és alkalmi egyházi beszé<fefc(Debreczenl893); Halotti egyházi beszédek és
alkalmazások (életrajzával együtt, melyet a ha
lála után megjelent köteteket sajtó alá rendező
Csiky Lajos irt, u. o. 1894).
2. R. Béla, író és hírlapíró, szül. Esztergom
ban 1876 febr. 17. Középiskoláit Esztergomban
és Budapesten elvégezve, külföldre ment, hoszszabb időt töltött sanyarú viszonyok között Pa
risban és Berlinben, mígnem a Népszava c. szo
ciáldemokrata napilap meghívta belső munka
társának. A 90-es évek végétől kezdve műveli a
szépirodalmat is; tárgyait többnyire a szegény
emberek küzdelmes életéből meríti, melyet rea
lizmussal, de együttérzéssel rajzol. 1912-ben meg
nyerte a főváros Ferenc József irodalmi díját.
Önálló novellakötetei; Emberek harca (1899);
Forgatagban (1903); Új novellák (1904); A nagy
börtön (1907); Genovéva arca (elbeszélések,
1907); Találkozás Hamupipőkével (1909); Ve
lük -értük (1911); Nyomor (1913); Vonagló
falvak (regény, 1914); Beethoven (1914); Minia
tűrök (1918); Egyedül mindenkivel (1922);
Negyvenöt miniatűr (1922); megjelent egy tanul
mánya is: Ady Endre életéről, verseiről (1922).
Néhány munkáját németre is lefordították.
3. R. Géza, filozófiai és pszichológiai Író,
szül. Siófokon 1878 dec. 9. Berlinben, München
ben, Göttingenben töltött néhány évet, főleg lélek
tani tanulmányokkal foglalkozott. Budapesten
megszerezte a jogi, Göttingenben a filozófiai dok
tori oklevelet. Budapesten habilitálta magát kísér
leti lélektanból, melyet itt először ő adott elő.
Lélektani laboratóriumot is rendezett be és a fő
városi pedagógiai szeminárium lélektani labora
tóriumának ő volt a vezetője. 1918-ban a buda
pesti tud.-egyetemen a lélektan rk., a proletárdik
tatúra alatt ny. r. tanára, majd az amsterdami
pszichológiai-pedagógiai intézet igazgatója lett.
Főbb értekezései: Abhángigkeit d. Farbenschwellen von der achromatischen Erregung; Experimentellpsychologische üntersuchungen an Hühnern; Lichtsinn der Nachtvögel; Orthosymphonie
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stb. a Zeitschr. f. Psychologie-ban. Studien zur vergleichenden Psychologie; Selbstbeobachtung bei
Kindern; Über«audition coloréeo stb. a Zeitschr.
für angewandte Psychologie-ban. Über binaurale
Tonmischung stb. a Gesellscli. der Wissenschaften
zu Göttingen értesítőjében. A színtelen folyama
tok; Heterochrom photometria új módszere, az
Akadémia Mathematikai és Természettudományi
Értesítőjében stb. Majmokon végzett vizsgálatok,
az Archives de Biologie-ban. Önállóan megjelent
művei: Zur Grundlegung der Tonpsychologie
(Leipzig 1912); Erwin Nyíregyházi, Psychologische Analyse eines musikalisch hervorragenden Kindes (u. o. 1916); A tehetség korai
felismerése (Budapest 1918); Das frúhzeitige
Aufreten der Begabuns' und ihre Erkennung
(Leipzig 1921).
4. B. Imre, ref. egyházi író, szül. Újfehértón
(Szabolcs vm.) 1826 jan. 14., megh. Debreczenben 1881 febr. 13. Felsőbb iskolai tanulmányai
végeztével nagyobb külföldi tanulmányutat tett
s 1854. szentesi, majd 1856. debreczeni lelkész
lett. Egyideig a debreczeni kollégium tanára s
országgyűlési képviselő is volt. Abban a nagy
egyházjogi harcban, melyet a magyar protes
táns egyház az abszolutizmus alatt a bécsi kor
mánnyal vívott, K. élénk részt vett s irodalmi
téren igen eredményesen védelmezte egyháza
törvényes állását. 1859-ben az Akadémia leve
lező tagjává választotta. Nevezetesebb művei:
A prot. egyházalkotmány alapelvei (Szarvas
1856); Erdösi János, magyar prot. reformátor
(Debreczen 1859); Dévai Biró Mátyás életrajza
és irodalmi művei (Pest 1863): Kálvin élete és
a kálvinizmus (u. o. 1864, 3. kiad. Debreczen
1909); A magyarországi ref. egyház énekeskönyvéről (Debreczen 1866); Egyházi beszédek
(1870-1890).
5. B. Imre, festő, szül. Sátoraljaújhelyen
1859 jan. 21. Bécsben kezdte meg tanulmányait
Griepenkerlnél és Müllernél, Budapesten kiállí
tott első képére, a Csárdai jelenetre (megvette
Erzsébet királyné) 1882. megkapta a 6000 frankos
Munkácsy-dljat, amellyel Parisba utazott s ott
Munkácsy útmutatása mellett dolgozott. 1884-ben
kiállította Petőfi a csárdában c. festményét,
amely a londoni múzeumba került. Menekülő c.
képére bronzérmet kapott Parisban (1889), Fa
nem (1899) c. müvét megvette a Szépművészeti
Múzeum. 1904-ben otthagyta munkálkodásának
színhelyét, Bécset, Budapestre költözött, azóta
tanára a Képzőművészeti Főiskolának és 1921
óta vezetője a Főiskola kecskeméti müvésztelepének.
6. B. Imre, ref. egyházi író, B. 7. fia, szül.
Pápán 1889 jún. 30. A teológiát Kolozsvárott és
Montaubanban végezte; bölcsészetdoktor.l912-ben
helyettes, 1914. rendes tanár lett a kolozsvári ref.
teol. fakultáson ; 1920 óta debreczeni lelkipásztor.
1921 óta szerkeszti a Debreczenben megjelenő
Hit és Élete, folyóiratot.Önálló művei: A tudo
mányos egyháztörténetírás (Kolozsvár 1913);
Lutheri és kálvini vallásosság (u. o. 1914);
Dévai Bíró Mátyás tanításai (u. o. 1915); Bod
Péter mint történetíró (u. o. 1916); Vallásunk
a történelemben (u. o. 1918. Az «A mi vallásunk))
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c. enciklopédikus rnű egyháztörténelini része; gőzhajóállomással, posta, távíró, telefonállomás
Akikre nem volt méltó a világ (u. o. 1921). sal ; a Balaton egyik leglátogatottabb nyaraló
1913—1920-ig főmunkatársa, később társszerkesz- telepe ; régi templomromokkal.
tője volt a kolozsvári Református Szemlének.
Révhely (Záh-od'), kisk. Ung vm. nagyberezMagyarra fordította Doumergue Emil kis mű nai j.-ban, (1910) 751 rutén és magyar lak. (Tr.
vét : Művészet és Érzelem Kálvinnál és a kál Cs.-Szl.)
vinizmusban (Budapest 1921) és Kálvin jelleme
Reviczky-csaZrfá (revisnyei), Árva vmegye
(u. o. 1922). Svéd fordításban adták k i : A magyar családjainak legrégebbike, mely Hotimértől veszi
református egyház viszonya az egyetemes keresz eredetét, ki 1272. IV. Lászlótól az Árvában
ténységhez c. értekezését (Stockholm 1919).
fekvő Revisnye birtokra nyert adományt. Fiai
7. JR. Kálmán, ref. egyházi író, R. 4. fia, közül, kiknek egyikéről az adománylevélben té
szül. Debreczenben 1860 aug. 11., ahol teológiai tetik említés, Lodánt, Bodort és Miklóst ké
tanulmányait végezte, azután a berlini egyete sőbbi okmányokból ismerjük. Ezektől szárma
men tanult. 1886-ban pápai teológiai tanár, 1892. zott tovább a család, mely idővel több más ágra,
kassai lelkész, majd az abauji egyházmegye Suffa, Burián, Dedinszky stb. családokra osz
esperese, 1918. a tiszáninneni ref. egyházkerület lott. A család minden időben kiváló szerepet ját
püspöke, 1920. miskolczi lelkész lett. A debre- szott a közéletben, egyik tagja Ádám (1. alább:
czeni egyetem 1917. teológiai doktori oklevél R. 1.) kancellár volt. A családból Károly 1770.
lel tüntette ki. Lapokban és folyóiratokban szá bárói rangra emeltetett, de a családnak ez az ága
mos egyháztörténeti cikke és tanulmánya jelent kihalt. János báró, tábornok (szül. Revisnyén
meg. Szerkesztője volt 1890—1892-ig a Dunán 1702 jun. 23., megh. 1778 márc. 23.) 1721—65
túli Protestáns Lapnak, valamint egyik munka közt a Károlyi gróf nevét viselő huszárezred
társa a Magyar protestáns egyháztörténeti mo- ben szolgált; résztvett az örökösödési és a hét
nographiák (Budapest 1898) e. vállalatnak. Ön éves porosz háborúban. 1761-ben altábornagy lett
álló művei közül nevezetesebbek : A reformáció s 1773 bárói rangra emeltetett. Egyik leánya
hatása hazánkra (Debreczen 1884); A lengyel Juditka Hohenlohe Albert Károly herceghez ment
disszidens kánonok története s befolyása a budai nőül, kitől a hercegi ág waldenburg-schillingszsinat törvényhozására (Pápa 1887); Unitárius fürsti ága származik. Antal, R. Károly testvére,
történetírás (u. o. 1891); Százéves küzdelem a író, szül. S.-A.-Újhelyen 1723 jun. 17., megh. Budán
kassai ref. egyház megalakulásáért (Budapest 1781. 1771-ben magyarországi tábori püspök és
1892); Az unitárius történetírás legújabb remeke lekéri apát lett. Nevezetesebb müvei: Elementa
(Debreczen 1895); Alvinczi és a kassai vértanúk logicae, metaphysicae et theologiae naturális
(Budapest 1899); A kassai ref. templomok rövid (1753—57); Universae Matheseos brevis institörténete (Sárospatak 1911); Egy hitvalló prédi tutio (Tyrnaviae 1752). József, kir. táblai biró
kátor (Debreczen 1918).
és pesti egyetemi jogtanár, R. Ádám gr. atyja,
8. R. Mihály, újságíró, szül. Kemenesmihály- szül. Derecskén 1750 febr. 23., megh.' Izsákon
fán (Vas vm.) Í884 A jogot Budapesten végezte. (Pest m.) 1815. Jogi munkái közül említésre méltó:
1906 ban a Népszava c. lap munkatársa, 1919. Introductio ad politicam Regni Hungáriáé (Buda
helyettes szerkesztője lett; 1913—1919. Az Ifjú 1790, név nélkül). Mint költő is ismeretes volt,
munkás c. lapot szerkesztette. A magyarországi de munkái egyes alkalmi versek kivételével
munkásmozgalom történetével foglalkozott több nyomtatásban nem jelentek meg. V. ö. Reviczky
cikkében s A hütlenségi pör (Budapest 1911) és Sándor, A Reviczky-család okmánytára (Buda
A magyarországi munkásmozgalom története pest 1878). — Nevezetesebb tagjai még a csa
ládnak :
1867—1913. (u. o. 1913) című füzeteiben.
9. R. Sámuel, mérnök, szül. Tóvároson 1852.
1. R. Ádám gróf, kir. főkancellár, szül. DebA műegyetemet Budapesten és Münchenben vé reczenben 1786 máj. 23., megh. 1862 ápr. 21. Galí
gezte. Több tanulmányt irt műszaki folyóira ciában a királyi ügyészség szolgálatában állott s
tokba és a Magyar Nyelvőrbe. Segédszerkesztője 1808. az udvari kancelláriához fogalmazóvá ne
volt a Magyar Mérnök- és Építészegyesület Köz vezték ki. 1809-ben résztvett a napóleoni har
lönyének ; kezdeményezője és segédszerkesztője cokban. 1811-ben királyi táblai ülnök s királyi
volt az egyesület műszaki könyvkiadó intézmé kamarás, 1814 a velencei cs. kir. kormány
nyének s a technikai műnyelv megmagyarositá- széknél valóságos tanácsos, 1818. Lombardia és
sában is jelentékeny része volt. Irta a Vasúti Velence királyságok kamarai előadója, 1822. a
szótárt (2 köt.) magyar, német és francia nyel galíciai kir. főkormányszék előadója, 1825. a cs.
ven. Reclus Elisée «La Térre» (A föld) c. mun kir. udvari kamara (mai pénzügyminisztérium)
kájának nagyobb részét ő fordította.
alelnöke, 1826. magyar kir. udvari alkancellár
Révészcsiga (áiiat), a Lábas fejűek (Gephalo- és főudvarmester, 1828 főkancellár, a Szt.-István
poda) rendjébe tartozó ISautilus magyar neve. rend kancellárja s Borsod vármegye főispánja,
Révfalu, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban, 1831. a Magyar Tud. Akadémia igazgató tagja
lett. 1836-tól a főkancellárságtól megválva, a
(1920) 208 horvát és magyar lak.
Révfalupataház, azelőtt külön község Győr toscanai udvarnál osztrák követ és meghatal
vármegye tósziget-esilizközi járásában, újabban mazott miniszter volt.
Győr városával egyesült, (i9io) 3877 magyar
2. R. Károly gróf, orientalista, szül. Revis
lakossal.
nyén (Árva) 1737., megh. Bécsben 1793 aug. 10.
Révfülöp, Kővágóörshöz tartozó telep Zala Terjedelmes ismeretei voltak a nyugati és keleti
vm. tapolczai j.-ban, a Balaton partján, vasúti és nyelvek körében, ami alkalmassá tette őt, hogy
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a diplomáciai pályára lépjen. Mint rendkívüli talan s alig hogy második verskötete, a tartal
nagykövet Varsóba kerdlt, innen 1782. Berlinbe, mas, költői értékben gazdag Magány a Kisfa1786. Londonba helyezték át. 1773-ban bárói és ludy-Társaság támogatásával 1889. megjelent,
1787. grófi rangra emelték. Háflz perzsa költő 16 Budapesten elhunyt, épen akkor, midőn egy új
ódáját eredetiben és latin fordításban kiadta: Spe szerelme s a már-már kivívott dicsőség majdnem
cimen poeseos persicae (Bécs 1771), továbbá egy boldoggá tették. R. igen művelt lélek és finom
török taktikai munkát tett közzé francia fordí izlésü író volt. Ismerte a világirodalom jeles ter
tásban: Traité de latactiqueouméthodeartificielle mékeit s nagy nyelvtehetsége volt, németül csi
ponr l'ordonnance des troupes (Bécs 1769). Nagy nos költeményeket írt, sőt egy időben arra is
része volt a Hammer-Purgstalltól szerkesztett gondolt, hogy egészen német költővé lesz. Győ
Pnndgruben des Orients c. gyűjteményes munká zött hazafias érzése s megmaradt költészetében
ban. V. ö. Goldziher, A keleti tanulmányok ma is magyarnak. Megpróbálkozott, de kevés siker
gyar bibliográfiájához (Egyet. Pliil. Közi., V.). rel a drámában (Jóbról írt tragédiája, Jobáb, az
3. B. Szeve'r, hírlapíró, szül. Nagyváradon Akadémia Teleki-pályázatán kudarcot vallott);
1840., megh. Pesten 1864 szept. 24-én. Nagyvá írt Apai örökség címmel egy kis pszichológiai
radon végezte középiskolai és jogi tanulmányait regényt (1884), melynek hősében önmagát festi,
s előbb ott a megyét szolgálta, majd 1861. Pestre de legjelesebb a lírában. Költészetében életének
jött, folytatta tanulmányait és a Pesti Napló küzdelmei, szenvedései tükröződnek mély memunkatársa lett. Számos kritikai cikket irt a lanchóliával s érzelmei inkább mélyről, mint
napilapokba és folyóiratokba. Huszár Imrével erővel törnek föl; hevesebb érzelmei csak sze
lefordította Hugó Viktor Nyomorultak c. regé relmi költeményeiben szólalnak meg, ott is tom
nyét (1862), Zilahy Károllyal szerkesztette az pítva. Megható, erősen egyéni hangulattal zengi
Alföldiek segélyalbumát (1864) s megalapította kétségeit és csalódásait s amint egész tárgy
1864. az Anyagi érdekeink c. közgazdasági lapot, köre egyéni életében gyökerezik, fölfogásában
amely azonban R.-nek pisztolypárbajban történt sincs semmi nyoma a nemzetinek, a népiestől
megöletése után (ellenfele Élek Gusztáv volt) meg egyenesen tartózkodik. Ez vonta fejére a
kozmopolitizmus vádját, noha a nemzeti mo
csakhamar megszűnt.
Reviczky Gyula, költő, szül. Vitkóczon(Nyitra) tívumok elhanyagolása épen nem volt nála ten
1855 ápr. 9., megh. Budapesten 1889 júl. 11. R. dencia s maga nemcsak Aranyt szerette és rész
Kálmán földbirtokosnak volt törvénytelen gyer ben utánozta, hanem volt is érzéke költészetünk
meke és származása kegyetlen örökségként nehe nemzeti törekvései iránt, csak nem művelte,
zedett reája: sorsát, világnézetét és költészetét mert nem talált költői egyéniségéhez. Szellem
egyaránt befolyásolta. Atyja és nemeslelkű neje ben, formában a nyugat-európai költészet hatása
törvényes gyermekükként tekintették, R.-nek alatt áll s bölcselkedő hajlamával hajlik a re
hosszú ideig sejtelme sem volt származásáról, sőt flexió felé, mely erősebb volt benne, mint kép
nevelőanyja vagyonát is ráhagyta, de a könnyelmű zelete. Nagy műgonddal dolgozott; nyelve inkább
apa fiát nem adoptálta, sőt anyai örökségét is el mély, mint színes képekben gazdag. Egypár első
verte. Léván megkezdett középiskoláit Pozsony- rangú költeménye között vannak remekek, mint a
. ban épen befejezte, mikor atyja meghalt és őt nagy Pán halála, melyet ma is kedvvel szavalnak még
nyomorban hagyta. Anyai nevét ugyan 1874. R.-re hivatott művészeink is. Mondása: a világ csak
változtathatta, de jogi tanulmányait félbe kellett hangulat, szállóigévé lett. Költői műveit érdekes
hagynia, hogy megkereshesse mindennapi kenye visszaemlékezések kíséretében B. Gy. összes köl
rét. Egy ideig nevelősködött Garamujfalun, majd teményei címmel két kötetben Koróda Pál adta
két évig Dentán; itt érte az első mélyebb sze ki 1895. üjra 1902. (Magyar Remekírók, 53. köt.),
relmi szenvedély, melynek emlékét Emma c. 1904. (Képes Remekírók) és 1911. Életrajzát kü
dalciklusa őrzi. Korán ébredt írói hajlama több lön kötetben Paulovics István irta meg 1910.
ízben a fővárosba vonta, hol ambicióinak méltó
Reviczkytelep, Izsákhoz tartozó puszta Pestteret remélt találni, de csak 1877. telepedett meg Pilis-Solt-Kiskun vm. kunszentmiklósi j.ban, (i9io>
végleg Budapesten. Egy zajos mulatságokban el 674 magyar lak.
telt év után, melynek emléke a Perdita dalciklus,
Revideál (lat.) a. m. valamit vizsgálva átnéz,
1878. a Hon szerkesztőségének tagja lett. Las felülvizsgál. L. még Revízió.
sanként nevet vívott ki magának, tehetsége is
R e v i e r (német) a. m. kerület, járás, dűlő,
kifejlődött, kritikái, tanulmányai, költeményei pagony.
— köztük magyar versek német fordításai — az
l í e v i e w (ang., ejtsd: rivjú) a. m. áttekintés,
ifjú nemzedék legtanultabb és legtehetségesebb szemle, angol folyóiratok címe (franc, revne).
tagjai közé emelték. 1883-ban Ifjúságom cím
R e v i e w of R e v i e w s (ejtsd: rivjú of rivjúsz).
mel a Petőfi-Társaságtól kiadott verskötetét a angol folyóirat, alapította W. T. Stead 1890.
kritika nagy méltánylással fogadta, de ugyan azzal a céllal, hogy a különböző folyóiratokban
akkor a Hon megszűntével kenyerét vesztette. megjelent legjobb cikkek kivonatát közölje. A
Egy ideig fővárosi, majd vidéki lapoknál dolgoz bevezető tanulmányt kezdetben mindig maga
gatott, kedvetlenül s nélkülözésekkel küzdve és Stead irta és nagy feltűnést keltett különösen a
csak 1887. a Pesti Hírlapnál jutott biztos anyagi hágai békekonferencia mellett és a délafrikai
helyzetbe, kellő munkakörhöz: az irodalom és háború ellen írt cikkeivel.
színház rovatát bizták reá. Ekkor azonban jelent
Revilla-Gigedo (ejtsd.- reviiiya hihedo),Colima me
kezett végzetes betegsége, a tüdövész; 1888. xikói államhoz tartozó szigetcsoport a Csendesés 1889. Arcóban keresett enyhülést, de hasz óceánban, területe 186 km2, 1500 lak. 1905 aug.
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«gyes szigetei vulkáni katasztrófa következtében
eltűntek. Legnagyobb szigete Socorro.
Réville (ejtsd: revü), Albert, francia prot. teoló
gus, szül. Dieppeben 1826 nov. 4., megh. Paris
ban 1906 okt. 25. Lelkész volt, majd 1862. tanár
a leideni egyetemen és 1880. a vallástörténet ta
nára a párisi Collége de Prance-on. Nevezetesebb
munkái: Études eritiquessarl'évangile selon saint
Mathieu(1862); Histoire du dogme de la divinité de
Jésus Christ (1868, 3. kiad. 1904); Jésus de Nasareth (2. kiad. 1906, 2 köt.). — Pia Jean: teoló
gus, szül. Rotterdamban 1854 nov. 6., megh. Pa
risban 1908 máj. 5.1906 óta atyjának volt utóda
párisi tanszékén. 1885-ben megalapította a Revue
de l'histoire des religionst. Müvei: La religion á
Romé sous les Sévöres (1886); Les origines de
l'épiscopat (1894); Le quatriéme évangile (2. ki
adás 1902).
Révilletékek. 1. Kikötői illetékek.
Revillout (ejtsd: roviijú), Eugéne, francia egyip
tológus, szül. Besanconban 1843 máj. 4., megh.
Parisban 1913 febr. 1. Leginkább a démotikus és
kopt nyelvjárással, az egyiptomi nyelv és iroda
lom újabb két kialakulásával foglalkozott. Neve
zetesebb művei: Chrestomathie démotique (Paris
1880); Cours de langue démotique (u. o. 1884);
1880 óta R. kiadta a Revue égyptologique c. folyó
iratot, melynél Brugsch és Chobac is közremű
ködtek. Bisenlohrral 1885. megkezdte a Corpus
papyrorum Aegypti kiadását.
R e v i n d i c a t i o (lat.), valamely dolognak tu
lajdonul visszakövetelése.
R e v i r e m e n t (franc, ejtsd: rBvirmaH), hajózási
műnyelven a. m. a hajó fordulása; kereskedelmi
műnyelven a. m. leszámolás adós és hitelező kö
zött tartozásaik és követeléseik kölcsönös betu
dása által; nem tévesztendő össze a virementtal, a költségvetési hitelátruházással, mely alatt
az utalványozó hatóságoknak azt a jogát értjük,
amelynél fogva a költségvetési törvényben ki
fejezetten megjelölt egyes címeknél és rovatoknál
elért megtakarítások erejéig más címek és rovatok
hitelét túlléphetik anélkül, hogy ezt a túlkiadást
az állami zárszámadás során igazolniuk kellene.
L. Átruházás.
Revisnye (Revisne), kisk. Árva vm. alsókubini
j.-ban, (1910) 75 szlovák lak. (Tr. Gs.-Szl.)
Revistyeváxalja (Podzámőie), kisk. Bars vm.
garamszentkereszti j.-ban, (1910) 242 szlovák la
kossal; a Garam folyó mellett Revistye vár
romjai. A vár az Árpádok uralkodásának végén
épült, 1352. királyi birtok volt, 1388. Mária
királyné, majd Mátyás király birta, kinek özve
gye 1490. Dóczy Orbán egri püspöknek adomá
nyozta. A Dóczy-család kihaltával a kincstárra
szállott. (Tr. Cs.-Szl.)
Revízió (lat.) a. m. felülvizsgálat. Peres el
járásban 1. Félülvizsgálat. — Adóügyekben
az adókataszterek időnkónt megismételt átvizs
gálását jelenti. így nevezik a fogyasztási adók
ellenőrzésére szolgáló helyszíni szemléket is,
amelyeket a pénzügyőrség kirendelt hivatalnokai
az egyes raktári és üzleti telepeken végeznek.
— A számvitelben a kifizetés céljából bemuta
tott számláknak s utalványoknak alaki és tárgyi
helyességét kell a R.-nak megvizsgálnia. — Vám

—

Revocatoria actio

ügyekben az a hivatalos vizsgálat, amelyet a
vámhivatalok a vámhatáron átmenő árukon azért
végeznek el, hogy megállapítsák azoknak vám
tételeit, esetleg vámmentességét. — A könyv
nyomtatásban a R.-nak két fajtája van: a
szerző-revizió és a géprevizió. Az előbbit a könyv
szerzője, vagy az újság szerkesztője nézi át a
már megtördelt oldalakon, az utóbbit a nyomda
revizora (1. Korrektor), ki a sajtóból kikerült
első levonatot oly célból nézi át, hogy a szerző
v. szerkesztő által kijelölt hibákat a szedő meg
korrigálta-e. A géprevizió azért is fontos, mert
átnézésénél sok egyéb dologra is ki kell terjednie
a revizor figyelmének, aki felelős azért, hogy a
nyomtatvány kifogástalanul kerüljön a megren
delő kezébe.
Revizionizmus (szoc), szemben azokkal, akik
Marx tanait a maguk egészében fentartják (orto
dox marxisták), azok, akik a marxi tételeket egyes
részeikben elavultaknak, helytnem állóknak, revideálandóknak,reformálandóknak tartják. Ezek az
ú. n. revizionisták, tanaikat R. néven szokták
összefoglalni.
Reviziós-rendszer. Közegészségügyi rendszer
a tengeri kikötők megvédésere fertőző betegsé
gek ellen. Lényege, hogy az egészségügyi ható
ságok a befutni készülő hajót még kikötése előtt
átvizsgálják, hogy van-e rajta fertőző beteg, v.
fertőzött holmi. A revíziót és a fertőzött hajóval
történő intézkedéseket a különböző államokban
különböző törvények és rendeletek szabályozzák.
Revizorok a. m. ellenőrök (1. 0.) A nyilvános
számadásra kötelezett vállalatok ellenőrzése
minden államban fontos kérdése a közgazdasági
életnek. Különösen fontos pedig a bankok ellen
őrzése, mert a bankok a legkülönbözőbb ügyle
teket kötik a reájuk bízott idegen tökével és nem
egyszer előfordul, hogy gazdasági válságok a
nem teljesen szolid alapon működő kisebb ban
kok egész tömegét söprik el. A háború okozta
nagy gazdasági változások bizonyára szintén
alapjában megrendítették volna a kisebb bank
intézeteket, de ennek a veszélynek elhárítására
alapíttatott a törvényhozás által a Pénzintézeti
Központ, mely egyrészt tőkével segítette a kisebb
intézeteket, másrészt R. által az ekkép szanált
intézeteket állandó ellenőrzése alá vette. A Pénz
intézeti Központ törvény által való létesítése az
első lépés volt hazánkban a hivatalos revízió meg
teremtésére.
Révkalauz, 1. Hajókalauz.
Révkapitány, 1. Kapitány.
Révkápolnok (Vad, régebben Biidöspatak ós
Révhörtvélyes), kisk. Szolnok-Doboka vm. kápolnokmonostori j.-ban, (1910) 495 román lak. (Tr. R.)
Révkolostor (Vad), kisk. Szolnok-Doboka vm.
dési j.-ban, (1910) 666 román lak. (Tr. R.)
Rév-Komárom, 1. Komárom.
Révkörtvélyes (Ourtuius), kisk. Szolnok-Do
boka vm. nagyilondai j.-ban, (1910) 321 román
lak. (Tr. R.)
Révleányvár, kisk. Zemplén vm. bodrogközi
j.-ban, (1920) 824 magyar lak.
R e v o c a t o r i a a c t i o (lat.), megsemmisítést,
különösen törvényellenes hübérelidegenítés meg
semmisítését célzó kereset.
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Revoil, Louise, 1. Golet.
Revokáció (revocatio, lat.) a. m. visszavonás,
visszahívás; revokál, visszahív, visszavon; revokatórium a. m. visszahívó okirat.
Révülte (franc, ejtsd: revoit) a. m. lázadás.
Revolució (revolutio, lat.), 1. az állami életben
a. m. forradalom (1. o.). — 2. R. csillagászati érte
lemben a. m. keringés, a bolygók keringő moz
gása a Nap körül.
Revolucionárius (franc, révolutionnaire) a. m.
forradalmi, lázongó.
Revolver (az angol to revolve a. m. forgatni
szótól) a. m. forgópisztoly, egy kézzel használ
ható tűzi lövőfegyver, melynek forgatható, 5—12
töltőűrrel ellátott tárhengere van. Az elsütő bil
lentyű egyszeri hátrahúzása egy-egy töltőűrt for
dít a cső mögé s midőn a töltőűrben levő töltény
pontosan a cső tengelyirányába érkezett, az ütő
szeg elórecsapásával elsüti azt. A R.-eket újabb
időben nagy mértékben kiszorítják a használat
ból az önműködő pisztolyok (Browning-pisztolyok,Frommer-pisztolyok (1. Önműködő lövófegy
ver), amelyek a lőporgázok hátralökését hasz
nálják ki a töltésre és a kilőtt töltényhüvelyek
kivetésére.
Revolverágyú, 1. Gatling-ágyú.
Revolverfej, 1. Revolverpad.
Revolverpad vagy revolvereszterga, újabb
rendszerű fémipari szerszámgép. A modern tö
meggyártás az előállítási költséget azzal igyek
szik olcsóbbá tenni, hogy a gyártmányt teljesen
egyforma kivitelben, egyszerre több ezer darab
ban állítja elő. A legegyszerűbb fémipari gyárt
mány is többnyire sokoldalú megmunkálást kí
ván. Pl. egy csavarmenetes-csapszeg előállítá
sához is négy művelet szükséges: a kereskede
lemben kapott több méter hosszú rúdból a kívánt
hosszúságot le kell vágni (leszúrás), a levágott
darabot előbb megközelitőleg (nagyolás), majd
pontos átmérőre (simítás) meg kell esztergálni, s
a csapba csavarmeneteket kell vágni (menet
vágás). Ha a darabot közönséges esztergapadon
állítjuk elő, úgy mind a négy müveletet megelő
zőleg a kést pontosan be kell állítani, s a munkát
méretre ellenőrizni. Ez 1000 darabnál 4000 késbeállítást és ugyanannyi ellenőrző mérést kíván.
A E.-ok nagyjában hasonlítanak a közönséges
esztergapadokhoz (1. Szerszámgép), csakhogy ú.
n. revolverfejjel vannak ellátva, amelybe egy
szerre 4—6 szerszámot is foghatnak. A revolverfoj oly szerkezetű, hogy a szerszámok közül egy
szerre csak egy dolgozik, a többi oldalt kitér. Ha
az egyik szerszámról a másikra akarunk térni, a
revolverfejet egy fogással szög alatt elforgatjuk.
A munka elején a legelső darabon minden egyes
művelethez a megfelelő szerszámot külön-külön
pontosan beállítjuk. Ha a késeket azonban egy
hez beállítottuk, a többi darabot minden be
állítás, vagy ellenőrző mérés nélkül végig esz
tergálhatjuk. Azáltal ugyanis, hogy a revolver
fejet minden művelet után elforgatjuk, min
dig más és más kést hozunk működésbe, de
azok a darabot mindig pontosan ugyanarra a
méretre munkálják meg, mint a legelső példányt.
Az 1000 darabot tehát egyszeri késbeállításra, s
az első darabok ellenőrző mérésével, készre esz
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tergálhatjuk. A R.-ok általában bonyolult helyze
tűek s igen drágák. Ott azonban, ahol egy cikket
tömegesen és olcsón kell előállítani, a befektetési
költségek mindig megtérülnok. Megtakarítást fő
leg az eredményez, hogy naponként sokkal több
darabot gyárthatunk rajta, mint közönséges esz
tergapadon, s így egy darabra sokkal kisebb
munkabér, amortizáció és rezsiköltség jut. Nagy
jelentőségű az is, hogy olyan helyen, ahol sok É.
áll szemben, nem kell minden pad mellé drága,
szakképzett munkást állítani, hanem elég 5—10,
néha 15 géphez is egyetlen előmunkás, ki a kése
ket beállítja és ellenőrzi, míg a gépek mellett
olcsó napszámosok, sőt inasok is állhatnak. A
R.-ok tökéletesebb újításai a fél automaták és az
automaták. Utóbbiak, ha a nyers rudat betettük
s a késeket beállítottuk, minden ellenőrzés nélkül,
önműködően is eldolgoznak.
Révtízfalu, Rév községhez tartozó puszta Bi
har vm. élesdi j.-ban, (i9io) 706 román és magyar
lakossal. (Tr R.)
Revucza, a Vág mintegy 85 km. hosszú bal
oldali mellékfolyója; ered Liptó vm. DNy.-i szög
letében, a Krizsna(1575 m.) K.-itövében; eleinte
a Szueha dolina-völgyben, majd Három-R. közsé
gen keresztül folyik s Rozsavölgynél torkollik.
Völgyén végighalad a rózsahegy—beszterczebányai állami út (a Stureczi-hágón át). (Tr. Cs.-Szl.)
Kevue (franc, ejtsd: rövtt) a. m. szemle ; 1. az
angol Review mintájára számos francia időszakos
folyóirat címe.
2. R., katonai értelemben a. m. mustra, újab
ban szemle, a katonai csapatoknak a magasabb
parancsnokok által való megtekintése, akár abból
a célból, hogy a csapat kiképzési fokáról, akár
hogy a felszerelés teljességéről és jókarban lété
ről meggyőződjenek.
3. R., zenés, látványos darabok, melyek tár
gyukat az elmúlt év eseményeiből veszik s melye
ket nagy operettszínházak heteken át megszakí
tás nélkül szoktak adni a szezon vége felé, mikor
komolyabb érték helyett aktuális tréfákkal és
fényes kiállítással vonzzák a közönséget.
Kevue de P a r i s (ejtsd : rővü dö pari), francia
irodalmi folyóirat, melyet 1829. alapított Veron
s amelybe Balzac, Dumas pöre, Eugöne Sue,
Lamartine, Seribe, Vigny és más írók dolgoztak.
A R. 18 44. megszűnt. A romantikus írók egy cso
portja 1852. újra megindította, de 1858. a cenzúra
beszüntette. B folyamokba Bouilhet és Flaubert
is írtak. 1894-ben o címen Lavisse ós Gandcrax
szerkesztésében újra megindult egy félhavi folyó
irat.
Kevue <les D e n x Mondes (franc, ejtsd:
röTii dé dő mond; a. m. két világ szemléje), Paris
ban megjelenő félhavi folyóirat politikai, tudo
mányos, művészeti és szépirodalmi tartalommal.
P. Buloz alapította 1831., az ő halála után 18771893-ig fía, Charles Buloz,1893-1906-igF.Brunetiére s 1906 óta Prancisque Charmes a szerkesztő.
A legelőkelőbb francia folyóirat.
R e v u l s i o (lat.) a. m. leszaggatás, szétszaggatás, szótoszlatás. Az orvostanban 1. Elvezetökúra.
Rewbell (ejtsd: rebeii; Reubell), Jean Baptiste,
francia forradalmár, szül. Kolmarban (Blszász)
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1747 okt. 8., megh. 1807 nov. 23. Ügyvéd volt s
mint a harmadik rend követje foglalt helyet az
1789—91-iki alkotmányozó-gyülésben, hol a leg
szélsőbb republikánusokhoz tartozott. 1792-ben a
konventbe választották be, a rémuralom alatt
többnyire a vidéken működött. Robespierre bu
kása után a jakobinusok ellen fordult és nagy
befolyáshoz jutott. 1795-ben a direktórium tagja
és elnöke lett. 1799-ben sorshúzás által kimaradt
abból s az Öregek Tanácsába jutott. Napóleon
hatalomra jutása után visszavonult a politikai
élettől.
R e x (lat.) a. m. király, az állam feje, ki Rómá
ban választás útján Kr. e. 753—510-ig töltötte be
a legfőbb hadúri, birói és papi tisztet. Tekintélye
az auspiciumokon (madárjóslatokon) alapult, me
lyekkel az állam nevében tanácsot kért az iste
nektől. Ha a rex meghalt, új választásig interrex
(1. o.) látta el teendőit. Mint papot a fetialisok,
augurok és pontifexek vették körül. Mint had
vezértől a tribunus militum (lovasvezér) vette át
rendeleteit. Mint birót a quaestorok (1. o.) és a
duoviri perduellionis támogatták. Rex sacrorum
(v. sacrificulus) látta el azokat az állami isten
tiszteleteket a királyok elűzése után, melyek nem
a pontifexek hatáskörébe tartoztak; ő elnökölt a
comitia calata nevű gyűléseken is. Minthogy pedig
nem tölthetett be más hivatalt, nagyravágyó em
berek nem vágyódtak méltóságának elnyerésére.
Felesége, a regina sacrorum, szintén ellátott bi
zonyos papnői teendőket.
Rex Sándor, kémikus, szül. Debreczenben 1881
tlec. 16. Felsőbb iskolai tanulmányait a budapesti
műegyetemen és egyetemen végezte s böicsószetdoktori oklevelét oldékonysági vizsgálatai alap
ján ez utóbbi egyetemen nyerte. 1902-ben az egye
tem I. sz. kémiai intézetének szolgálatába lépett,
ahol egyideig mint gyakornok, majd mint tanár
segéd működött; 1910-től az egyetem III. sz. ké
miai intézetének tanársegéde, 1917-től a kísér
leti kémia megbízott előadója lett. 1921-től a
Dr. Rex kémiai gyár R.-T. igazgatója. Nagyobb
munkája: Kísérleti chemia (3. kiad. Budapest
1922). E Lexikonnak is munkatársa.
Kexa Dezső (nemeskuthi), író, szül. Budapes
ten 1872 febr. 28. Egyetemi tanulmányai végez
tével előbb hírlapíró volt, azután Árvavármegye
főlevéltárosa, egyszersmind az alsókubini Csaplovics-könyvtár vezetője, majd Fojérvármegye.
utóbb Pestvármegye főlevéltárosavá nevezték kiSzerbia megszállásának utolsó két évében a Bel
grádi Hirekegyik szerkesztője volt. Szépirodalmi
munkám kívül történelmi, különösen színészet
történeti tanulmányokat írt. Önállóan megjelent
művei: Katalin, Kati, Katinka, Kátchen (el
beszélések, 1892); Az élet (regény, 1898); Első
és utolsó (költemények, 1899); Shakespeare Itá
liában (1900); A modem ember (bohózat, 1906) ;
Alkony (regény, 1907); Tüzek (elb., 1908); A
Nemzeti színház könyv- és levéltára (1908);
Báthory Erzsébet (1908); Tizenkét illustratio
Goethe Faustjához Zichy Mihálytól (1911); Az
árvái vár falképei (tanúim., 1912) stb. Lefordí
totta franciából id. Dumas Kean c. drámáját (1899);
újlatinból Joannes Secundus: Csőkok könyve c.
költemény-ciklusát (1910) és Diderot: Les bijoux
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indiscrets c. regényét (1921). Az 1922. évi Petőficentennárium alkalmából kiadta Petőfinek 1841ben sajtó alá készített, de soha meg nem jelent
Lánc versei c. versgyűjteményét.
R e x a p o s t o l i c n s (lat.) a. m. apostoli király
(1. o.).
R e x c a t l i o l i c u s (lat.), 1. Katolikus felség.
R e x c b r i s t i a n i s s i m u s (lat.),I. Egyház első
szülött fia és Legkeresztényibb király.
R e x convivii (lat.), 1. Arbiter bibendi.
R e x fidelissimus (lat.), 1. Egyház leghűbb
fia és Leghívöbb Felség.
R e x h a e r e d i t a r i u s (lat.), 1. Örökös király.
R e x n o n m o r i t u r (lat.) a. m. a király meg
nem hal; az örökös monarchiának alapelve,amelynek értelmében a korona birtokosának halálával
a trónörökösödésre jogosult azonnal ipso jure he
lyébe lép, úgy hogy trónílresedés pillanatnyilag
sem áll be. Az elv francia formulázása ez : Le roi
est mórt, vive le roi (1. o.).
R e x r e g n a t , s e d n o n g u b e r n a t (lat.), 1.
Le roi régne et ne gouverne vas.
R e x s a c r o r u m (lat.), 1. Rex.
Rey, 1. Ernest, francia zeneszerző, 1. Reyer, 2.
2. R. (Rej),Mikotaj z Nagtowic, lengyel költő,
szül. Zoravnában (Ukrajna) 1505 febr. 4., megh.
1569. Autodidakta volt; írt szatirikus költemé
nyeket, epigrammákat, költői tréfákat s később
kálvinista szellemű írásokat vallási kérdésekről.
Legnevezetesebb alkotása: a lengyel népszokások
egy korképe, mely Zwiereiadlo (A tükör) c. alatt
jelent meg. Költői műveinek új kiadása 1848.
jelent meg.
Reybaud (ejtsd: rebó), Louis, francia iró, szül.
Marseilleban 1799 aug. 15., megh. Parisban 1879
okt. 28. Mint kereskedő beutazta a Keletet meg
Indiát s 1829. Parisban telepedett meg. Társada
lomtudományi tanulmányai Etudes sur les réformateurs ou socialistes modernes (1840—43) címen
jelentek meg. Nagy népszerűségre jutott Jérőme
Paturot a la recherche d'uneposition sociale(1843)
c. szatirikus regénye.
Reye, Theodor, német matematikus, szül. Kuxhavenben 1838 jún. 20., megh. 1919. 1867-ben
Zürichben, 1870. Aachenben, 1872. Strassburgban
egyetemi tanár. A Steiner és v. Stadt által kifej
tett tiszta geometria főképviselője. Főbb müvei:
GeometriederLage(4.kiad.Leipzigl899 és 1907,
3 köt.) Wirbelsttirme, Tornados und Wettersaulen
(Hannover 1872); Synthetische Geometrie der
Kugeln etc. (Leipzig 1880); Die synthetische Geo
metrie im Altertum und in der Neuzeit (Strassburg
1886, 2. kiad. 1889).
Reyer, 1. Eduárd, osztrák geológus, szül. Salz
burgban 1849 máj. 10., megh. Jenában 1914 júl.
12.1882-ben a bécsi egyetemen a geológia tanára
lett. Geológiai irányú művei között legismerteb
bek : Die Euganeen (Wien 1887); Aus Toscana
(Wien 1884); Über die Goldgewinnung in Californien (Berlin 1887); Theoretische Geologie
(Stuttgart 1888); Geologische Prinzipien-Fragen
(Leipzig 1907). Népművelési kérdésekkel is fog
lalkozott s e nemben ismert müve: Handbuch der
Volksbildung (Stuttgart 1896).
2. R. (tkp. Rey), Ernest, francia zeneszerző,
szül. Marseilleban 1823 dec. 1., megh. Le Lavan-
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douban.Huyéres mellett, 1909 jan. 15.1850. LeSelam e. szimfóniái ódájával tűnt fel (szövegét Gauthier Th. írta). Nevezetesebb művei: Maitre Wolf
ram (1854, első operája); Sacountala (ballet 1868);
La statue (legsikerültebb alkotása, 3 felv. opera
1861); Erostrate (1862); Sigurd (1884); Salambo
(1900); Victoire! (kántáté 1859). A Journal des
Débats zenekritikusa s a Nagyopera könyv
tárnokavolt és tagja az Akadémiának. A francia
zenei romantikának Berlioz és Dávid mellett leg
kiválóbb képviselője.
Reyerit (ásv.), a zeolit-csoport tagja, kalciumaluminium-hidroszilikát; romboéderek és hatszö
ges táblák; a táblalap szerint kitűnően hasad
és gyöngyházfényű; gyakran sugaras-rostos hal
mazok. Grönlandban található (Disko és Niakornak).
Reyes, Galdas de, spanyol fürdő, 1. Caldas, 1.
Reykjavik (Rejkjavik, Reikiavik), Izland szi
get fővárosa, püspöknek és a legfőbb kormány
hatóságoknak székhelye, (1920) 15,328 lak., nagyobbára faházakkal; papi szemináriummal,
nyilvános könyvtárral és a sziget régiségeiből
álló gyűjteménnyel.
Reymont, Wtadistaw, lengyel író, szül. Piotrkow vidékén 1868 május 6. A modern lengyel iro
dalom egyik legkiválóbb képviselője. Pesszimiz
mus és végtelen szomorúság vonul végig minden
alkotásán. Első munkáiban a vándorkomédiá
sok nyomorúságát (Komedyantka stb.), majd
utána a lodzi gyárak, gazdagok és szegények éle
tét festette reális színekkel. Legnagyobb munkája
a Chlopi (Parasztok, Varsó 1904-10) 4 részből
álló paraszt epopeája prózában, amely felöleli egy
egész falu életét összes vonatkozásaiban. Említést
érdemelnek még: Ziemia obiecana (Az Ígéret
földje, u. 0.1898); Ave patria (u. 0.); 0 zmierzehu
(Alkonyat, u. 0.1910) stb. V. ö. Wodcicki, R. (a
párisi Revue 1903 júliusi számában.)
Reyna Barrios, Jósé Maria, 1. Éarrios, 2.
Reynaud (ejtsd: renó), Jean, francia szocialista
filozófus, szül. Lyonban 1806 febr. 14., megh. 1863
jun. 26. Bányamérnök volt, de behatóan foglalko
zott társadalmi tudományokkal. Egy ideig SaintSimon irányát követte. Az 1848-iki képviselőház
tagja, majd közoktatásügyi államtitkár lett. Mű
vei : Considération sur Fesprit de la Gaule (Paris
1847, 2. kiad. 1864); Térre et ciel (1854, 5. kiad.
1866); Oeuvres choisies (1865): Études encyclopédiques (1866,3 köt.); Vie et correspondance de
Merlin de Thionville (1860).
Reynier (ejtsd. renié), Jean Louis Ebenezer, gróf,
francia tábornok, szül. Lausannebanl771 jan. 14.,
megh. Parisban 1814 febr. 27. A francia tüzér
ségbe lépve, 1795. már dandártábornokká lépett
elő. 1798. mint hadosztályparancsnok kisérte Na
póleont Egyiptomba. Itt Kléberrel együtt vívta
ki a heliopoliszi győzelmet (1800 márc. 20.). 1805
végén Nápoly ellen küldötte Napóleon császár és
1806. elfoglalta Gaétát. Az 1809-iki osztrák hábo
rúban mint hadtestparancsnok tűnt ki a wagrami
csatában. Az 1812-iki orosz hadjáratban a 7.
(szász) hadtestet vezette. 1813-ban a Rajnai-szö
vetség csapatainak élén harcolt s a lipcsei csata
harmadik napján (okt. 19.) fogságba esett. Kicseréltetese után Parisba ment betegen s nemsokára
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meghalt. Örökösei adták ki: Mémoires sur l'Égypte
(Paris 1827) c. művét.
Reynolds (ejtsd: rénoidsz), Josliua, sir, angol
festő, szül. Plymptonban 1723 jul. 16., megh.
Londonban 1792 febr. 23. Hudson Thomas arckópfestő tanítványa volt, azután főleg Rembrandt
műveit tanulmányozta, másolta; 1749—52. pedig
Olaszországban tartózkodott. Itt a régi mesterek
tanulmányozásába mélyedt el, alkotásaiknak igen
alapos ismerője lett, művészetére azonban a ve
lencei és bolognai mesterek gyakorolták a legna
gyobb befolyást, azonkívül a hollandi és flamand
festők is. Művészetének eklektikus jellege legin
kább történeti képeiben (pl. Scipio önmegtagadása,
Szt. Pétervár, Eremitage; Kígyó a fűben, Lon
don, National Gallery) nyilvánul, míg képmásai,
melyek révén vetélytársa, Gainsborough Thomas
mellett korának legnagyobb, legünnepeltebb an
gol festője volt, aki 1768. az újonnan alapí
tott londoni müv. akadémia első elnöke, majd
III. György király udvari festője lett, mély jel
lemzésükkel, dekoratív előkelőségükkel és színességükkel R.-ot a legnagyobb képmásfestők
közé emelik. Művei túlnyomó részben angol
nyilvános és magángyűjteményekben vannak; 14
a londoni National Galleryben, köztük lord Heathfleld és a négy Montgomery kisasszony képei, a
londoni Wallace-gyűjteményben, pl. a híres Epres
leány, R. híres gyermekképeinek egyike ; Mrs.
Siddons színésznő mint tragikai múzsa, Grosvenor Houseban; a Devonshirei hercegné és
leánya (1. a képmellékletet); sir Edward Hughes
tengernagy arcképe a greenwichi Painters Hall
ban, amelynek valószínűleg színvázlata a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban levő kép. Mű
vészetelméletiirodalommal is foglalkozott (iratait
kiadta Malone, London, 1797); híresek és ma
radandó hatásúak akadémiai beszédei: Fifteen
discourses (sok uj kiadás). V. ö. Leslie-Taylor
(London 1965), Ghosneau (Paris 1887), Phillips
(London 1883), Armstrong (u. 0. 1900), Boulton
(u. 0. 1905), Ortlepp (Strassburg 1907) mono
gráfiáit.
Réz (cuprum), mint ásvány, termés állapotban
a szabályos rendszerben kristályosodik (oktaé
der, kocka, rombdodekaéder, tetrakiszhexaóder);
a kristályok rendesen torzultak, gyakran hat
szöges vagy romboéderes külsejűek; többnyire
drót-, hajszál- vagy mohszerűek, lemezesek. Rit
kán található szabad tömbökben, szemekben.
Pszeudomorfózákat alkot kuprit után. A termés
R. viszont könnyen átalakul kuprittá, malachittá
és azurittá. Nem hasad, törése horgas, nyújt
ható és kalapálható; rézvörös, sárgára vagy bar
nára futtatődik. Más rézércek társaságában érctelérekben és érctelepekben található: Libetbánya, Szomolnok, Szászkabánya, Moldova;
Comwall; Fahlun Svédorsz.; több helyen az
Uraiban, Arizonában, Búrra Búrra Ausztráliá
ban ; a rézpalában Mansfelden. Nagy tömegben
geolitok társaságában a Laké Superior környé
kén Michiganban, ahol eruptiv kőzetekben és
pedig a melafir mandolaköveiben fordul elő és
egyúttal a kvarckonglomerát kötőanyagát is
alkotja; itt többnyire kevés termés ezüstöt is tar
talmaz.
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választható ki. I. Lássuk először a száraz úton
való koholást. Ez a művelet függ a rézércek
kémiai alkatától és tisztaságától. A) Legkönynyebb azoknak a rézérceknek koholása, melyek
a rezet oxid, oxidul, szénsavas réz vagy rézhidrát alakjában tartalmazzák. Ide tartoznak
a vörösrézérc vagy kuprit, a malahit, a rézazur vagy azurit. Az első rézoxidul, a má
sodik és a harmadik bázikus szénsavas réz és
rézhidrát vegyüléke. Ezeket az érceket gyengén
megpörkölik és aztán rézben bővelkedő salak és
mészkő hozzáadásával az ú. n. kis olvasztóban
(Iírummofen), redukálják, amiigen könnyenmegy,
mert a rézoxid vegyületei nem sok meleget
kivannak. (A rézoxidul COj-f-O vegyülésekor
40,810, a vízmentes rézoxid Cu-f-0 vegyülése
kor pedig 37,160 hőegység keletkezik, holott a '
szén, ha szénsavvá ég el, 96,960 hőegységet fej
leszt.) A tűz hevétől megömlesztett nyers rezet
(Schwarzkupfer) a salak lecsapolása után az előmedencébe eresztik s ha kissé lehűlt, felszínére
annyi vizet locsolnak, hogy bizonyos vastagságnyira megkeményedjék; ezt a darabot kétfogú
horoggal kiemelvén, élére állítják s gondosan oly
vályúba vetik, melyen keresztül hideg víz folyik,
ennek célja a réz oxidációjának meggátlása. Ezt
a tárcsaszakításnak (Spleissen) nevezett műve
letet mindaddig ismétlik, míg csak a medencében
réz van. Az így nyert kohótermék a tárcsaréz vagy
rozetta. B) Mivel az oxidtartalmú rézércek rit
kák, a rózkohászat súlypontja a sűrűn előforduló !
kéntartalmú rézércek koholásában rejlik. A né
met mód szerint való olvasztás aknás kemence- |
ben, az angol mód szerinti pedig lángaliókban
történik.
A aknás kemencékben való olvasztás, ha
az érc aranyat és ezüstöt nem tartalmaz, a
következő munkálatokra oszlik: 1. az ércek
pörkölése ; 2. a pörkölt ércek nyers olvasztása;
3. a nyers kéneskő pörkölése; 4. a nyers kéneskő
(Rohlech) töményítő olvasztása; 5. a töményített
kéneskő pörkölése; 6. a pörkölt töményített ké
neskő olvasztása feketerézzé; 7. a feketeréz
finomítása tárcsarézre ; 8. a tarcsaréz végkésze
lése. A pörkölés célja az, hogy a rézkéneg (CuS)
elveszítse kéntartalmát és átalakuljon rézoxiddá.
Pörköléskor a rézkéneg ként veszít ós kuproszulflddá (C^S) lesz, mire ez utóbbiból levegő jelenlété
ben rézoxidul (Cu30) és kénessav (S02) származik.
Azonban a rézoxidul és kénessav tovább oxidá
lódván, rézoxidot (CuO) és vízmentes kénsavat
(S03) kapunk. Ez utóbbi szintén elősegíti arézoxidulnak oxiddá való átváltozását, azonban kénsa
vas rézoxid is származik, de ez növekedő hőmér
sékletnél rézoxidra és kénsavra bomlik fel; úgy
hogy utoljára mégis csak rézoxidotnyerünk. Azon
ban nem törekednek arra, hogy minden rézkéneg
átalakuljon rézoxiddá, hanem arra, hogy kuproszultid és rézoxid keverékét kapják, mert a koholás további folyamatához kén is kell, amennyiben
ez is előmozdítja a szinréz kiválását és tüzelő
anyagként szerepel (Cu2S-f-2CuO = S03-f-4Cn).
Megjegyezzük még, hogy ritkán pörkölik a réz
A rézércek koholása.
kéneget magánosan, hanem adnak hozzá vas
A rézércekből a réz száraz ós nedves úton, kéneget azon célból, hogy a pörköléskor kelet
kémiai és elektrokémiai folyamat segítségével kező bázikus kénsavas vasoxid a magasabb hő-

A réz tulajdonságai és felhasználása.
A réz jellemző vörös színű (rézvörös), igen nyújt
ható, jól fényezhető és a szabályos rendszerben
kristályosodó fém, melynek szilárdsága mm2-kint
hengerelve (mint lemez) 23 kg., húzva (mint drót)
42 kg. Atomsúlya 63'1, fajsúlya 8-921 és 8-952
között változik, az öntött könnyebb mint a kala
pált, s ez könnyebb mint a húzott. Igen jól nyújts
ható, azonban hidegen kalapálva vagy henge
relve rideg lesz, de kilágyul, ha izzítjuk. Törése
fényes horgokat ós szemcséket láttat, a kovácsolt
réz azonban inas törésű és selyemfényű. Az elek
tromosságot igen jól vezeti. A tiszta vörösréz
fajlagos vezetősége 0 O-nál, ha a kénesőt l-nek
vesszük: 58'9, s csak a kiizzltott ezüst áll előtte
(62-6). Fajlagos ellenállása 0 O-nál 1-60, 15 Onál pedig 1-72, mig a kiizzltott ezüsté 1-506, ille
tőleg 1-590. Hőfok-együtthatója 0-38%- Ez a kö
rülmény teszi a vörösrezet az elektrotechnika leg
becsesebb anyagává. Azonban megjegyezzük,
hogy idegen anyagok hozzákeverése a réz veze
tőségét nagyon csökkenti. így ha a tiszta vörös
réz elektromos vezetőségét 1000-nek veszszük, a
sziliciumbronzé 980 és a foszforbronzé 290. A
nedves levegőn és szénsav jelenlétében oxidáló
dik, felszínén nemes patina— bázikus szénsavas
rézoxid — keletkezik, mely a további oxidációt
meggátolja. Levegőn izzítva barna színű rézoxiduloxidréteggel vonódik be, mely vékony ré
tegben áttetsző és rubinszlnű. A réz 1207 O-nál
olvad meg, olvadt állapotában tengerzöld színe
van és a durranó gáz lángjával elpárologtatható.
Zöld színű lánggal ég. Olvadt állapotában gázo
kat tartalmaz, melyek kihűléskor a fém felszí
nére jutván, elszállanak, miközben az ezüst fröcscsenéséhez hasonló jelenség mutatkozik. Általá
ban a réz öntésre nem való, mert a gázok egyrésze az öntvénybe szorul. A réz technikai tulaj
donságait a cink, ón, ezüst és bizmut csak ke
véssé befolyásolja, a kén és l°/o rézoxidul melegtörést, a vas pedig meleg- és hidegtörést okoz,
azonban legártalmasabb az ólom és nikkel, de kü
lönösen az utóbbi, ha antimonnal társul. A rézoxidultartalmu réz törése téglavörös, a kén
tartalmúé sárgás, az ólomtartalmúé pedig szürke.
Nagyobb mennyiségben a felsorolt fémek leg
nagyobb része a rézzel kitűnő technikai tulajdon
ságú ötvényeket (1. Bézötvények) alkot. Ezen
a tulajdonságán alapszik forraszthatósága is.
Salétromsavban és meleg kénsavban gyorsan
oldódik, hideg sósavban és kénsavban nehezen.
Erősen megtámadják az ammóniák, az ammoniáksók ós a konyhasó is; a kénhidrogén pedig megfeketlti. A rezet lemezek alakjában tetők fedé
sére, hajók borítására, fürdőkádak, kályhák, edé
nyek, üstök, domborított műtárgyak (szobrok),
lokomotív-tűzszeki'ények, diuamoelektromos gé
pek, cukor- szesz-, sör- és festékgyártó készülé
kek stb. készítésére használják. Mint drót vagy
drótkötél az elektromos vezetékekhez a legalkal
masabb. Mint váltópénz, villámhárító, címer,
szövetnyomó henger stb. szintén fontos szerepet
játszik.
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3. ábra. Pörkölt pirit izzítására való tokos kemeoce hosszanti metszete.
6. ábra. Rézércek pörkölésére való lángálló.

5. ábra. A Gibb és Gelstharp-féle pörkölő kemence vízszintes metszete.

4. ábra. A Gibb és Gelstharp-féle kemence hosszanti metszete.

1. ábra. A m;n -'• n

iiicn.'t- ^ uiciice hosszanti metszete.

8. ábra. A pörkölt rézércek olvasztására való kemence
vízszintes metszete.

2. ábra. A munsfeldi akna* ki-mence keresztmetszete.

7. á b r a . Kuvácóugftu \ ;IIÍA kiln husszauii metszete.
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mérsékletnél felbomolván, a szabaddá váló kénsav
a rézrészek oxidációját előmozdítsa. Ha az érc
kevés rezet tartalmaz, töményítik. Ezt a műve
letet sokféleképen végzik, mi csak egyet emlí
tünk fel. Ha a rézvegyületet tartalmazó piritet
(vaskéneg) levegő hozzájárulása mellett óvato
san pörköljük, akkor előbb a vaskéneg oxidáló
dik, a megömlütt rézérc pedig a pirit belsejébe
húzódván, koncentrálódik. Ha a piritdarabot
széttörjük, a vasoxid-burok leválik a rézben gaz
dagabb magról. A pörkölésnek ezt a módját ne
vezik magra való pörkölésnek- Régebben a réz-

i. ábra. HalmazpBrkölés.

érceket halmazban (górcokban) vagy páholyok
ban pörkölték. A halmazban való pörkölést az
1. ahra láttatja. Az a-val jelzett faalapra hány
ják a c, d, e, f, (j ércrétegeket olyformán, hogy a
nagyobb darabók alul, az apróbbak felül legye
nek. A halmozás után a faalapot oldalt vagy a
b aknában rakott tűzzel meggyújtják. A fa tüze
izzásba hozza az érceket, mire a kén elég kénes
savvá s a pörkölés további folyamata az érc kén
tartalmának magától való és sokszor hónapokig
eltartó továbbégésén alapszik. A pörkölésnek ez
a módja tökéletlen és sok tüzelő veszteséggel
jár, ezért a halmot három oldalról légbevezető
nyílásokkal ellátott fallal körítik. Ilyen u. n.

2. ábra. PörMlópáhoIyok.

pörkölöpáholyt vagy szint láttat a 2. ábra, még
pedig üresen (d és f), csak faalappal (a és c) és
működés közben (b és e). Azonban még ezek a
pörkölök is tökéletlenek s különösen megvan az
előbbiekkel együtt az a közös hibájuk, hogy idő
szakosan működnek és a szabadon elszálló kénes
sav mind a munkások egészégére, mind a közeli
növényzet tenyészetőre nagyon ártalmas. Ez
okból újabban aknás pörkölökemencéket hasz
nálnak, melyek üzeme folytonos, gyors, kevés
tüzelőanyagot kíván és olyan, hogy a kénes sa
vat felfoghatják és belőle kénsavat készíthetnek.
Ide tartoznak a melléklet 7. ábrájában előtün
tetett kovácségetök vagy kilnek. Miután a ke
mence A aknáját erős tűzzel izzásba hozták, a
nyíláson át behányják az ércet, mely a kemence
Révai Nagy fxxikoiui. XVI. líöt.
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hevétől kezdetben meggyújtott kén továbbégése
következtében szintén izzásba jön. Az e, cl, g nyí
lások a levegő beeresztésére és az összesülő érc
lazítására valók ; a kénes sav a k, k, i füstcsa
tornákon távolodik el. A pörkölt ércet a b nyílá
sokon át húzzák ki. Azonban a kilnek csak dara
bos érc pörkölésére valók, az ércpor pörkölésére
a 3. ábrában előtüntetett Gerstenhöfer-íéle ke
mencét használják. Ennek A aknájában három
szögletes agyagpálcák (f) vannak. Bzt a kemen
cét is előbb jól megizzítják s ha már elég meleg,
az a tölcsérbe töltött ércport az etető hengerek
segítségével a b csatornába
juttatják. Az érc e polcra s
innen az f rudakra, ezekről
pedig az akna alján levő szál
lító csigára hull. A levegő
alul tódul be ós a kénes sav
a c d csatornákon száll el.
2. A fémoxidokat, kénsa
vas sókat és kénes fémeket
tartalmazó pörkölt ércet sa
lakkal, és ha nincs bennük
kova, agyagpala v. szilikát,
ilyenekkel is keverve, faszén
v. koksz segítségével megolvasztják. A tennék,
melyet kéneskönek neveznek, mintegy 20—30%
ként, a salak pedig jobbára kovasavas vasoxidult
tartalmaz. Nehogy az idegen fémek, jelesen a vas
a kemencében redukálódjék, ebben csak alacsony
hőmérsékletet tartanak fenn. Ugyanis a rézércek
ben vasvegyületek is vannak. Ha ezeket a vas
tartalmú rózvegyületeket pörköljük, akkor az
érc vaskénegének kénje a rézoxidulra hat és
vasoxidul keletkezik, mely a salak kovasavjával
könnyen elegyül és
mint meddő rész a
salakban marad, s
míg a kemencében
vas és kén van je
len, addig a rézből a
salakba nem megy
át semmi. A vas re
dukciójának meggátlása céljából a
nyers olvasztáshoz
alacsony kemencé
ket használnak,még
pedig annál alacso
nyabbat, minél több
vasoxid van a pör
költ ércben. A vas 3. ábra. Gerstenhöfer-féle pSrkfilfloxidban gazdag
kemence.
rammelsbergi réz
érceket l 88 in., a vasoxidban szegényebb felsóharzi rézérceket 3-45 m. s a vasoxidban szegény
mansfeldi rézpalát 9-5 m. magas kemencében ol
vasztják. Minél bővebb a kemence aknája, annál
több tüzelőanyagot és levegőt kíván, melyet fú
vókkal hajtanak be. Az aknás kemencék e cso
portjába tartozik a Svédországban használatos
suluokemence, a Raschette-félo normál aknás
kemence, valamint a melléklet 1. és 2. ábrájá
ban előtüntetett mansfeldi aknáskemence foly
tonos salaklefolyással. Ennek aknája A 9'414 m.
magas, 1/88 m. alsó és 2.2 m. felső bőséggel. A
15
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fúvószelet a fúvókákon át hajtják be, a salak
pedig b nyíláson folyik ki; c a csaplyuk, melyen
át a megömlött nyers kéneskő a d folyókába s
innen az e csurgókon át az f víztartóba folyik és
kisebb-nagyobb darabokká fagy. A fúvó levegő
vezetékét g, az l csőbe torkoló gázelvezető csa
tornákat h, az adatoló tölcsért k, az akna bélés
falát m és a kemence külső n falát tartó öntött
vasoszlopokat o betű jelöli.
3. A gyártott nyers kéneskövet a már leírt pör
kölő kemencékben megpörkölik, miközben a már
leírthoz hasonló kémiai folyamat keletkezik. A
nyers kéneskő pörkölésekor is csak az idegen
fémek oxidálására törekszenek. A nyert pörköléket 4. a töményitő olvasztásnak vetik alá, még
pedig v. aknás kemencében, v. lángállóban. Ezt
az olvasztást is úgy vezetik, hogy az idegen fé
mek oxidjait a salak kovasavtartalma kösse meg
és tisztább réz maradjon vissza, így nyerik a
töményüett kéneskövet, melyben már 60»/o-nál
is több réz van. 5. A következő müvelet a töinényített kéneskő pörkölése, melynek célja az öszszes illó alkotórészek eltávolítása és az összes
rondító fémek oxiddá
való átváltoztatása, A
pörkölést halmokban,
páholyokban v. lángal
iókban végezik s a
nyert pörköléket 6. re
dukáló tűzzel megol-

4. AT>ra. A fekete réz finomítására való tűzhely.

vasztják, mikor is a rézoxidot a szén és szén
oxid rézzé sziníti. A nyert fekete vagy nyers
réznek nevezett termék 90 — 96% rezet tartal
maz. Ezt a nyers rezet rondítóinak kiűzése céljá
ból 7. oxidáló olvasztással finomítják; ekkor az
idegen alkotórészek, de a réz egy része is oxidá
lódik s visszamarad a tárcsaréz. A szóban- forgó
rondítok a vas (1-4—3-5%), az ólom (l 6%), a
cink
(1—4%), a nikkel és kobalt (05%) és a kén
(0-5—1%), továbbá az arzén, antimon és bizmut.
Legkönnyebben távolítható el a vas, cink és ólom,
aztán a nikkel, kobalt és bizmut s legnehezebben
az antimon és arzén. Az ólom 0'5—1%-nyi menynyisége még hasznos is, mert oxidja az idegen
fémeket elsalakítja. A szóban forgó rondítókat a
keletkező és a rézzel elegyült rézoxidul (Cu30)
távolítja el, olyformán, hogy oxigént ad le a
rézben levő fémeknek és ezek oxidjai a salak
kovasavjával a salakba mennek át. Ha egész jól
dolgoztak, a müvelet végén még 6—8% réz
oxidul marad a termékben, mely azt oly töré
kennyé teszi, hogy se nem kovácsolható, se nem
hengerelhető. A mondott okból a tárcsaréz réz
oxidulját redukáló lánggal rézzé szinítik; ez a
8-ik és utolsó müvelet, mely után a réz henger
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lése, kikalapálása vagy más módon való feldol
gozása következik.
A fekete réz finomítására való tűzhelyet a
4. ábra láttatja. A falazott kemence homokból és
agyagból készített b részének a teknője alkotja
a tűzfészket. A fúvólevegő f fúvókán árad be és
a rézre vetett faszenet, valamint a réz idegen al
kotórészeit oxidálja. Az a teknő oly nagy, hogy
200—400 kg. réz fér bele. A kemence elején levó
vaslap a munkahelyet, a b töltelék alatt levő
csatorna pedig a nedves fal gőzeinek elvezetésére
való nyílást jelöli. A művelet közben az elszálló
kénes sav apró rézdarabkákat ragad magával,
melyek erősen sziporkáznak; ez az ú. n. rczsziporkázás (Kupferregen). Azt, vájjon a réz már
eléggé megfinomodott-e, úgy tudják meg, hogy
kerekre esztergált és jól megtisztított vasrudat
dugnak a fémfürdőbe s abból gyorsan kihúzván,
vízbe merítik; ez az ú. n. réz forgács-próba. Ha a
rúdon vékony, hajlékony, könnyen leváló, barna
veres pettyű, inas törésű, durva és ripacsos fel
színű, belül vörös és fémfényű kéreg (forgács)
rakódik le, akkor a réz jó. Most a fúvó működé
sét beszüntetik, a szenet eltakarítják, a salakot
lecsapolják s midőn a réz kissé lehűlt, a tűzhe
lyet kitisztogatják. Ennek megtörténte után a
kemencében maradt rézzel úgy járnak el, mint
cikkünk elején leírtuk, vagyis viz segítségével
tárcsarézzé alakítják.
A kéntartalmú rézérceknek az angol mód sze
rint való koholása 11 műveletre oszlik: 1. az
érc pörkölése : 2. a nyers- vagy bronzkő kiolvasztása a pörkölt ércből: 3. a nyers- vagy bronzkő
pörkölése; 4. a pörkölt nyers- vagy bronzkő töményítő olvasztása, vagyis a fehérkő készítése;
5. az ú. n. kékkő kiolvasztása nyers kéneskő és
pörkölt érc keverékéből; 6 a kékkő pörkölése és
olvasztása fehérkővó; 7. a fehérkő pörkölése és
olvasztása töményített kővé; 8. a 4., 6. és 7. alat
tiak salakitó olvasztása fehér-, illetőleg vöröskővé ; 9. a fehérkő pörkölése és olvasztása tömé
nyített kővé; 10. a töményített kőnek és a réz
tartalmú nyers rézüledéknek (Boden) fekete rézzé
való olvasztása; 11. a fekete réz finomítása. 1. Az
érceket vagy aknás kemencében vagy lángállóban
pörkölik. Az utóbbiak közé tartozik a melléklet
6. ábrájában előtüntetett 3-5 m. széles és 6'5 m.
hosszú lángálló, melynek adatoló nyílásait e,
munkaterét b, a tűz hevének csökkentésére való
nyelvet /,•, a füstcsatornát pedig l, illetőleg u je
löli. Időről időre az oldalnyílásokon áta pörköleket
fölkeverik. 2. A pörkölt ércet savanyú salakkal
vagy kovával keverve (ha ilyent elegendő menynyiségben nem tartalmaz), lángalióban megol
vasztják. Ekkor a pörkölék oxidált fémalkotórészei elsalakulnak, a kén pedig a rézoxidot rész
ben redukálja, részben pedig a redukált rézzel
kéneskövet alkot. A rézércek olvasztására a
melléklet 8. ábrájában előtüntetett lángállót
használják. A kemence homokból készített munka
terét A és tüzelő rostélyát B jelöli. A salakot
D nyilason az F homokformákba, az olvadt
kéneskövet pedig EB csatornán át a vízzel telt 0
tartóba csapolják. W az a osőrlő, mellyel fel
vonják a víztől szemcsézett rézzel teli G tartót.
K a kémény. (3. és 4.) A nyers- vagy bronzkövet
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magasabb hőmérsékletnél, de a leírtakhoz hasonló
kemencében pörkölik s a fehérkövet v. tisztább
kénes ércek s oxidált ércek, v. igen tiszta bronzkő
és oxidált salak összeolvasztásával nyerik. így
keletkezik a hólyagos rézkéneskö, melyben már
8zinrézkiválrnányok is vannak. A fehérkő a kékkő
és a hólyagos rézkéneskö közötti termék. (6. 7., 8.)
A kékkő és a fekete réz készítésekor származó
salakot kovás ércekkel összeolvasztva, a fehérkövön kívül vöröskövet is kapnak. Az olvasztás
úgy történik, hogy a kemencébe először sovány
kőszenet terítenek s erre a kovás érceket, ezekre
pedig a szóban forgó salakot terítik. Ez a kő
igen tiszta, mert a rezet elrondltó idegen féme
ket a szén redukálja, vagy pedig ezek leüleped
vén, a kéneskőtől elválnak. 10. A töményttett kö
vet minden hozzátétel nélkül lángalióban megol
vasztják és a keletkező salakot többször leeresz
tik ; ekkor a rózoxidulból és a kénes rézből a kén
behatása következtében kiválik a réz
(2CIL,0 + Cu3S = 6Cu + SOa)

és a kén mint "kénessav elszáll. Most a kemence
hőmérsékletét csökkentik, hogy a réz felszínén
rézoxidulbúi álló kéreg keletkezhessen; aztán újra
erősen tüzelnek az előbb említettük reakció új
ból való lótesülése céljából. Ezt a műveletet (az
ú. n. pörkölékolvasztást) többször ismételve, a
kén lassankint eltávolodik s visszamarad a fe
kete réz, melyet 11. a már leírt módon finomí
tanak.
C) Az ezíisttartalmú rézércekből a nyers réz
elszivárogtatásával nyerik ki a nemes fémet. E
célból a darabokra tört nyers rezet alacsony ak
nás kemencében ezüstös ólommal vagy más ólom
tartalmú anyaggal megömlesztik, igyekezvén
arra, hogy 1 rész réz és 4 rész ólom ötvénye ke
letkezzék. Ezt aztán lecsapolják és a nyers koron
gokat a szivárogtatóra helyezvén, körülrakják
szénnel és lassacskán fokozott tűzzel az ólommal
ötvöződő ezüstöt leszivárogtatják. A visszama
radó rézbocsokat az izzasztó pestben kiizzitják,
mikor is rézben bővelkedő salak, az ú. n. aszalék
v. izzasztmány (Darrost) folyik le s a még ólmot
tartalmazó visszamaradt nyers rezet a rézflnomitó tűzhelyen teljesen megtisztítják.
II. A réz nedves úton való nyerése. Ha a réz
ércek oly kevés fémet tartalmaznak, vagy annyi
idegen alkotórész van bennük, hogy a száraz
úton való koholás nem volna gazdaságos, akkor
a nedves eljáráshoz fordulnak. E célra különö
sen alkalmasak a kovás oxidált ércek, mert
az oldékony meddő kőzet a tökéletes és gaz
daságos kivonást nagyon akadályozza és nehe
zíti, így a mésztartalmú érceket vasklorürrel,
vaskloriddal és kénsavas vasoxiddal lúgozzák,
vagy pedig égetik, oltják ós iszapolják, hogy az
oldatba mész ne jusson. A rézben szűkölködő ké
nes érceket hosszabb időn át a levegőn hagyják,
hogy ennek és a nedvességnek behatása követ
keztében kénsavas sók, jelesül kénsavas réz
keletkezhessek, melyet kilúgoznak. A mállatást
elősegítik azzal, hogy az ércet klórnátriummal
átitatják. Gyorsabb a munka akkor, ha a kénes
érceket pörköléssel rézoxiddá változtatják és azt
hígított kén- vagy sósavban feloldják. Néha az
ércet klórnátriummal keverve pörkölik és a ke
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letkezett rézkloridot kilúgozzák. A nedves úton
való rézgyártásnak fontos anyaga a kénsav gyár
tásakor melléktermékül nyert pörkölt pirit (vaskéneg) is, melyben a vasoxidon kívül rézoxid is
van mintegy 3°/o réztartalommal. Ezt az anyagot
Longmaid és Henderson eljárása szerint 12—
15% durván őrölt konyhasóval keverik, aztán
lángalióban vagy tokos kemencében égetik és a
keletkezett rézkloridot vízzel kilúgozzák. A hasz
nált tokos pörkölő kemencét a melléklet 3. áb
rája láttatja. A kemencetokot G, a pörkölt pi
rit beadására való nyilasokat M, a tűzfészket
H, a fütőcsatornákat J és V és a kémény nyila
sát n jelöli. A pörköléskor elszálló klór-, sósav-,
vas- és rézkloridgőzök a prg csatornán a sűrítő
toronyba szállanak, melyen keresztül sűrítésük
céljából víz folyik. Mivel az ércfolytonos keverése
fáradságos kézi munkát kivan, olyan pörkölő ke
mencéket is használnak, melyekben a pörköléket
gépi berendezéssel kavarják. Ide tartozik a mel
lékelt kép 4. és 5. ábrájában előtüntetett Gibb
és Gelstharp-íéle pörkölő pest. A vaslemezből
készített és D tűzálló téglákkal kibélelt kör
kerek b kemence függőleges tengely körül forog
hat. A csapot a csöves g karok tartják, perselye a
tányér alján van. Az L hajtótengely átteszi a for
gást a J lánckorong és i vezetőcsiga segítségével
a b tányérra. A pörköléket az M gereben kavarja
össze, melyet a kemence E boltozatának nyilasán
függesztenek be. A gereben ferde lapátjai az előre
tolt pörköléket o ferde lap segítségével a p
csatornába sodorják. Az L tengelyre ékelt c vég
telen csiga hajtja a de fogaskerékművet, ez pedig
f hajtórúd segítségével a K vezetékben mozgó
H rudat ide-oda tolja. E rúd végén van a G ön
töttvas-eke, mely a jjT dobogóról az adatoló E
nyilason behányt anyagot szétmorzsolja és át
kavarja. A rostélyt C, a kemence falazatát m, az
égéstermékek elvezetésére való nyílást pedig F
jelöli. Hunt és Douglas & pörkölt kovás érceket
120 rész konyhasónak és 280 rész vasvitriolnak
1000 rész vízben való oldatával, melyhez még
200 rész konyhasót adnak, lúgozzák ki. A rézklo
rid és klorür az oldatba megy át. A Dötsch-féle
eljárás szerint a pörköletlen kovákat vasklorid
oldattal kezelik, mely esetben a réz szintén mint
rézklorid vagy klorür megy az oldatba, míg a
vaskovand változatlanul marad.
A mesterségesen készített réztartalmú oldato
kon kívül a nedves eljárás szerint értékesítik
azokat a réztartalmú bányavizeket is, melyek a
kénes ércek elmállása és a bányavízben való fel
oldása következtében természetes úton keletkez
nek. Ez az ú. n. cementvíz különösen Szomolnok
rézbányászatában játszott nagy szerepet. Ha akár
a természetes, akár a mesterséges rézoldatba
bármiféle vasat teszünk, keletkezik kénsavas vas
oxid (vasvitriol) vagy vasklorid, a réz pedig a
vas helyét foglalja el. Ezt nevezik cementréz
nek, a műveletet pedig rézejtésnek. A rézejtés
tulajdonképen az elektromosságon alapszik. A
vas és a benne levő idegen alkotórészek a réz
oldattal elemet alkotván, a gerjesztett elektromos
áram behatása következtében a nem nemes fém
(a vas) a nemesebb fémet (a réz) oldatából kiejti
és helyét elfoglalja. A művelet gyorsítása célja
ira
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Ml a folyadékot keverő készülékekkel folytono az anódánál. Ez a két képlet azt is mutatja,
san mozgatják vagy pedig lépcsősen elhelyezett hogy abban az esetben, ha az oldatot az alkal
folyókákon vezetik el a vasdarabok felett. Szo- mazott áramintenzitásnak megfelelőleg gondo
molnokon egymás felett elhelyezett esőcsator san savanyúan tartjuk, akkor a reakciók a kató
nákat használtak, melyekbe a 28 cm. hosszú, 7 dán és anódán egyfoima gyorsasággal menvén
cm. széles és 1V2 cm. vastag vasat rostélyszerüen végbe, az elektrolita (folyadék) változatlanul
helyezik el. A 936 fekvő (állandó kénsavas rézoxid-tartalommal) marad
csatornából álló 3720 m. meg. A rézben levő idegen fémek, nevezetesen az
hosszú ejtőcsatorna 30 ezüst és arany oldhatatlan állapotban, mint iszap,
álló kádban végződik, me részben az anódákra tapadnak, részben pedig az
lyekben a lecsurgó lúg edény (bontó-cella) fenekére .ülepszenek le a réz
utolsó réztartalmát is el ben volt többi anyaggal együtt, melyek közt réz
veszti, mert ha úgy hull oxidul, rézszulfür, kén, az antimon, arzén és
a vasra, gyorsabb a cse bizmut bázikus szulfátjai, továbbá ólomszulfát,
rebomlás. Ily módon éven- arzénsavas és antimonsavas fémek vannak. Az
kint 5.790,000 hl. cement- elektrolitába átmegy a vas, cink, kobalt, nikkel és
vízből 125,000 kg.
ábra. Az anóda képe.
rezet nyertek. El
méletileg 100 rész rézre 89 rész vas kel
lene, azonban elfogy 200—300 rész a
nyers vas ronditói, a cementviz szabad
sav- és Deutrális ferriszulfát-tartalma
miatt. A cementréz nem tiszta, elrondítják
vasrészek és bázikus vassók, ezért a tisz
tátlanabbakat az ércekkel vagy kéneskő
vel együtt megolvasztják, a tisztábbak
ból pedig fekete rezet készítenek. A ned
ves eljárásnak második módja, mely a
gyártott réz finomsága miatt napról-napra
nagyobb fon
tosságú lesz,
az elektroliti
kus rézejtés.
Ennek az eljá
rásnak alapját
tulajdonképen
az vetette meg,
hogy az ezüst
tartalmú réz
nek az ú. n.
ezüsttelenítő
olvasztással
való ezüsttelenítése igen tö
kéletlen, sok
költséggel és
fómveszteséggel járó mun
7. ábra.
8. átira.
kálat. Holott 6 -8 ábra. Elektrolitrczmü rézejtőcelláinak felülnézete, keresztmetszete és hosszanti metszete.
a feladat az
elektromos bontás segítségével (1. Elektrolízis) lassankint az antimon, arzén és bizmut is, minek
elég egyszerűen oldható meg.
következtében annak szabad kénsavtartalma
Abban az esetben, ha szabad kénsavat tartal csökken. Az elektrolizáláskor gázfejlődés nem
mazó rézgálicoldatba függesztett nyersréz-táblá igen lép fel, miután a nyers réz-táblák mint ol
kon mint anódákon, s ezek közé helyezett rézleme dódó anódák szerepelnek; ugyanez okból az
zeken mint katódákon (1.5.-8. ábrát) elektromos elektrolízishez energia alig szükséges, mert
áramot vezetünk keresztül, akkor réz ejtődik ki amennyi az elektrolitréznek a katódán való kiej
a katódául szolgáló rézlemezekre, az anódául szol téséhez szükséges, csaknem ugyanannyi lesz
gáló nyersréz-táblákból pedig az egyenértékű szabaddá az anódán a nyers réz oldódása (GuS04
mennyiségű réz oldódik ki. A folyamat képét az képződése) következtében, vagyis a bontó és ve
alábbi képlet láttatja. A katódán végbemenő gyítő hő egymással közel egyenlő: 55,960 kg.munka: CuSo4 (kénsavas rézoxid) + H 2 0 (víz) = kaloria, azaz a folyamat csupán annyi energiát
Cu (réz) + H2S04 (kénsav) -)- O (oxigén) kiejtő- kíván, amennyi a fémvezető és a folyadékellen
dik a katódára. Az anódán végbemenő munka: állás, továbbá esetleg némely a rézben levő ide
Cu (réz) + H 2 S0 4 (kénsav) -f O (oxigén) = gen anyagoktól okozott ellenelektromótoros erő
CuS0 4 (kénsavas rézoxid) + H 2 0 (víz) képződik legyőzéséhez szükséges. Csakhogy a gyakorlat-
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ban a bontó és vegyítő hő között bizonyos kü
lönbség van, arni onnan ered, hogy az anóda nem
tiszta réz és igy a rézszulfátképződésen kívül
egyéb kémiai reakciók is lépnek fel, melyek a
vegyítő hő előbb említett 55,960 kg.-kaloria ér
tékét többé-kevésbbó megváltoztatják. Egy lóerő
vel óránkint 2-2 kg. réz ejthető ki.
Elektrolitául oly szabad kénsavtartalmú réz
szulfátoldatot használnak, mely a réz tisztasága
szerint 1 1.-ben 150—180 g. kristályos rózszulfátot, 50—60 g. koncentrált kénsavat és 800 g.
vizet tartalmaz. A szabad kénsav egyrészt azért
szükséges, hogy a folyadékot jobb vezetővé te
gyük, másrészt pedig, mert az idegen fémeknek
és ezüstnek a katódára való kiejtődését akadá
lyozza. A szabad kénsav még azért is szükséges,
mert a bontáskor a rézgálicból szabaddá lett kén
sav nem oldja fel elég gyorsan az egyenértékű
rezet az anódából. Szabad kénsav nélküli elektrolitánál ennek réztartalma gyorsan apad, nem
pótolódik. Az elektrolitét 25—30 napnál tovább
használni nem lehet, mert ezen idő alatt annyi
káros hatású anyagot, nevezetesen antimont, ar
zént vesz fel, hogy a kiejtődött elektrolitréz ké
miai összetételét tekintve, nem felel meg a kívá
nalmaknak, miért is friss elektroütával kell he
lyettesíteni ; az elromlott elektrolitából pedig újra
tiszta rézgálic készül. Az anódákról az ezüsttartahnú iszap magától lehull a cellák fenekére;
seprővel csakis a cellákból eltávolított s újból
olvasztandó anódatábla-maradékokról takarítják
le, valamint akkor, ha új elektrolitát készítenek.
Jelenleg Magyarországban a legnagyobb elektrolitrézejtö Csepelen, Weiss M. gyárában van.
Az arany és ezüst mellett a legrégibb idők óta
ismeretes fém a vörösréz; azonban míg az ara
nyat és ezüstöt technikai tulajdonságai inkább a
luxuscikkek gyártására teszik hivatottá, addig
a vörösréz nyujthatósága és szilárdsága miatt
már fegyverek és eszközök készítésére is alkal
masnak bizonyult. A vörösrézről szóló történeti
följegyzések a legrégiebbek közé tartoznak. Egyip
tomban a legfontosabb hasznos fém volt. A biblia
Tubalkaint tartja feltalálójának. Általában a sé
miták a rézipar első rendű mesterei lehettek.
Európában a réz ismerete sokkal fiatalabb, a
görög mitológia szerint Kadmus feniciai királyfi
ismertette azt meg Görögország parti lakosságá
val. Állítólag a kalkiszi rézbányákat Eubeában
már jóval a trójai háború előtt mívelték s a gö
rögök ezt az új fémet e bányaváros után nevez
ték el kalkosznak. Lehet azonban, hogy megfor
dítva történt a dolog. Amennyire Plinius, Dioscorides ős Galenus irataiból kitetszik, a kohá
szat egyik legnehezebb feladatát, a kénes rézér
ceknek aknás kemencében való olvasztását már
az ókorban is jól ismerték. A réz kohászata a kö
zépkorban nem igen változott s az újkorban is,
egészen a XIX. sz.ig, oly lassan fejlődött, mint
a vaskohászat. Biringuccio, Agricola, Ercker s
a XVI. sz.-ban élt többi kohászati író szerint a réz
érceket aknás kemencékben olvasztották, melyek
nek szerkezete nem sokkal különbözött a XIX.
sz. derekán használtaktól. A középkorban és új
korban legkiválóbb róztermolő ország volt Nagybritannia, mely 1790-ben 4083 t., 1800-ban 6000
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t, 1810-ben 7181 t. és 1828-ban 12,088 t. rezet
termelt. Leghíresebbek voltak a eornwallisi bá
nyák, ahol az első rézércet 1679. találták.
Igen régi Németország és Ausztria rézipara. 860
körül virágzottak a majnavidóki bányák Franko
niában. 968-ban I. Ottó német császár alatt kezd
ték a rammelsbergi (Harz) bányászatot, 970-ben
nyitották meg a siebenlebeni, 1100. a rudolfstadti
(Szilézia), 1150. a stadtbergi, 1162 és 1170 között
a freibergi, 1199. a hettstádti, 1272. az eibenbergi és grünbergi (Csehország), 1295. a saalfeldi
(Türingia) és a kuttenbergi (Csehország), 1320.
a neustadti (Harz), 1409. a schwatzi (Tirol), 1482.
a gosenbachi (Siegen) rézbányát stb. Kiemeljük
azt is, hogy Szászországban a grünthali rézkohót
1493. a magyarországi Allenpeck testvérek épí
tették. Azonban a felsorolt kohók ós bányák legna
gyobb része csakhamar vesztett jelentőségéből.
A XVIII. sz. vége felé Németországban és Ausz
triában, különösen a frankenburgi (felső Hessenben), a rammelsbergi (az alsó Harzban), a sehwatzi
(Tirol), a schladmingi (Stájerország), a rudolf
stadti, kupferbergi (Sziléziában) és a mansfeldi
voltak a leghíresebbek. Különösen kiemeljük az
utóbbit, hol évenkint mintegy 16,000 mázsa rezet
termeltek. A többi helyeken az évi termelés 2000
mázsa körül forgott.
A magyar rézkohók már tetemesen több rezet
termeltek. Hazánkban a gömör-szepesi ércvidék
Óvártól Kassáig, a nagybányai bányavidék Ugocsa, Szatmár és Máramaros varmegyékkel és a
délmagyarországi bányavidék Krassó-Szörény
vármegyével termelték a legtöbb rezet. A leg
régibb magyar fémbányák közé tartoztak a selmeczi (765), a körmöczi (770) ós a beszterczebányai
(795). Ezek közül leghíresebb volt a Beszterczebánya melletti urvölgyi rézbánya, melyet 1257-től
kezdve mívelnek és a szomolnoki, mely a XV.
sz.-ban kezdett hirossé lenni. Különösen 1497 óta,
mikor a rézejtést honosították meg. Némi jelen
tősége volt még Libetbányának, Rozsnyónak és
Zalatnának. A délmagyaroszági rézipar, mely a
dognácskai, oraviezai, szászkai, moldovai és csiklovai rézkohókból állott, a törökök kiűzése után
1720 körül kezdődött. A magyarországi rézipar
virágzásának legszebb idejét a XVI. sz. elején
élte. Ez a nevezetes korszak 1493. kezdődött, mi
dőn Thurzó János a legtöbb felsőmagyarországi
rézbányát megvette és 1495. Fugger Jakabbal
azok értékesítése végett szövetkezett. Hogy az
ércek olvasztását megtanulja, Thurzó Velencébe
ment s ott mint napszámos dolgozott. 1496-ban
Thurzó Ulászló királytól szabadalmat nyert, hogy
Beszterczebányán, vagy bárhol az országban ol
vasztókat építhessen, azokban rezet termelhes
sen és azt az ezüsttől elválaszthassa. A rézbá
nyászat és kohászat oly virágzásnak indult, hogy
a Thurzó-Pugger-szövetkezet 1495-től 1546-ig
110,185 mázsa rezet és 417,651 márka ezüstöt
vagyis évenként átlag 2170 mázsa rezet és 8189
márka ezüstöt termelt. A Thurzó-Pugger-szövetkezettel kötött és többször megújított szerződóst
1546 ápr. 15. bontották föl. Ferdinánd király
a szövetkezettől visszavett bányákat és kohókat
tovább míveltette és ekkor vette kezdetét saját
képen a bányák és kohók kincstári kezelése. Egyes

Réz

—

230 —

megőrzött okmányok arról tesznek tanúságot,
hogy a kohósítás ebben az időben igen kezdetleges
volt. A réz olvasztásánál egy kemence csak 3 napig
dolgozott egyfolytában és még 1560. is az volt a
kohászok fő törekvése, hogy az üzemet, mint az
ezüstkohóknál, legalább hat napra terjeszthes
sék ki. A XVIII. században Urvölgy óvenkint mint
egy 6000 mázsa és a szomolnoki rézejtő mintegy
2400 mázsa rezet termelt. A XVIII. sz. végén a
felsőmagyarországi rézkohókból mintegy 18,500,
az erdélyiekből 1500 és a délmagyarországiakból
6500 mázsa réz került ki.
Igen híres volt hajdan a faluni rézbánya Svéd
országban, melyet 1200. nyitottak meg. Itt a
XVII. sz. derekán 3455 t. rezet termeltek. Spa
nyolország rézbányászata csak az ókorban volt
hires. A rio-tintói bányákat már a feniciaiak mivelték, később itt a rómaiak is sok rezet termeltek.
A régebben is hires róztermelő országok sorába
tartozik még Oroszország, melynek uráli kohói
ban a XVIII. század végén éyenkint átlag 58,000
mázsa rezet termeltek. Kis-Ázsiában legneveze
tesebb volt az örmény rézbányászat, honnan
1762. mintegy 128,000 mázsa réz került a piacra.
Arézben gazdag Amerika a XVIII. században még
kevés rezet termelt; itt a kohászatnak ez az ága
csak újabban lendült fel. A réztermelés óriási
lendületet csak a XIX. sz.-ban nyert. A gépgyártás
elterjedésével a rézfogyasztás évről-évre növeke
dett, a gépek csapágyaihoz, a lokomobilok tüzszekrényeihez, a gőzgépek, kazánok, vízvezeték és
gázvezeték szerelvényeihez, legújabban pedig a
galvanoplasztikához, a dinamóelektromos gépek
hez és az elektromos vezetékekhez mindig több és
több réz kell. A föld összes rézkohóinak termelése
1840-ben 50,000,1850-ben 65,000,1860-ban 90,000,
1870-ben 115,000, 1880-ban 155,000, 1890-ben
280,000, 1893-ban 310,000, 1895-ben 334,000 és
a világháborút megelőző években 1 millió ton
nára rúgott. A nagy és folytonosan emelkedő
rézfogyasztást csak új bányák feltárásával, a
régiek belterjesebb kiaknázásával és modernebb
bánya- és kohóberendezésekkel győzhetik meg.
A coquimbói (Chile) rézkohót 1837. építették fel,
1843. kezdték el a lake-superiori rézbányászatot,
mely 1856. már nagy jelentőségűvé vált, 1860.
építette Raschette a róla elnevezett kemencét a
nyisnyetagilszki orosz kohótelepen, 1865. állí
tották fel a grünthali kohón a réz rafflnálására
való és előmelegített fúvó levegővel dolgozó gáz
kemencét és 1866. Swanseaban az első elektroli
tikus rózejtőt Elkington szabadalma szerint. Két
évre rá Jossa és Saletin Oroszországban, Rittinger pedig Szomolnokon kísérletet tesznek a réz
nek Bessemer eljárása szerint való gyártására.
1869. felfedezik a buttei (Montana) rézérceket.
s felállítják Parrotmineban az első olvasztót.
1876. építik fel a hamburgi és 1878. az okeri
elektrolitikus rézejtőt és 1884. szerkeszti Dávid
és Manhes a rézkő bessemerelésére való fekvő
konvertert, 1895. pedig felállítják az argói lángál
lót 50 t. napi termelésre.
, 1913-tól a réztermelés élén az É.-A. EgyesültÁllamok állanak. Az említett évben 5.891,000
q-t állítottak elő. Nagy szerepet játszik még Ja
pán (666,000 q), Ausztrália (478,000 q) és Ka
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nada (349,000 q). Európában a réztermelés élén
áll Nagy-Britannia (521,000 q), Németország
(343,000 q) és Spanyolország (236,000 q). Hazánk
ban 1867-ben 23,846, az 1867—76 közti évtized
ben átlag 13,275, az 1877—86 közti évtizedben
átlag 7872 és az 1887—94 közti időközben átlag
csak 3101 q rezet termeltek. A helyzet a világ
háború előtt és a háború alatt némileg javult. A
termelés 1913-ban 4047 q-ra rúgott. CsonkaMagyarországnak rézkohói nincsenek.
A világ rézfogyasztása kereken egy millió
tonna. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok
1913. évi fogyasztása 3.481,000, Németországé
2.593,000, Nagy-Britanniáé 1.403,000, Francia
országé 1,036.000, Olaszországé 312,000, Ausz
triáé 270,000 és Magyarországé 130,000 q-ra
rúgott. Európában 1914-től 1918-ig egy főre
évenkint átlag 1*3 és Magyarországban 0-85 kg.
vörösréz-fogyasztás számítható, ha az ötvények
réztartalmát is tekintetbe vesszük.
Irodalom. Karmarsch und Heeren, Technisches Wörterbuch, S. kiad., 5. köt., Kupfer címszó; Percy J., Die Mctallurgie, ford. Knapp; Faller Károly, A fémkohászattan
kézikönyve, Selmeczuánya 1896; Kerl, Handbuch der motallurgischen Hüttenknnde, 2. kiad. 1861—65 ; Woditska
István, A nagybányai m. kir. elektrolitrézmü imertetése,
Nagybánya 1896. Chemiker Zeitung 1895. évf.; Berg- u.
Hüttenmannische Zeitung 1896. évf. ; Az 1896-iki ezredéves
országos kiállítás általános katalógusa, Villa csoport;
Karsten, System der Metallurgie, 1831; Hering C. A.,
A vörösréz a múltban, jelenben és jövőben; Pécti Antal,
Alsó-Magyarország bányamüvelésének története, 1884;
Eissler, Hydro-metallurgy op copper, London 1902; Ulke,
Die elektrolytiscbe Eaffination des Kupfers, Halle 1904;
Stevens, Copper Handbook, 4 köt., 1903—1904; Hixon,
Notes on lead and copper smelting and copper converting, New York 1909; The practice of copper smelting
u. o. 1911.

Réz, 1. Géza, bányászati író, szül. Selmeczbányán 1865. Bányamérnöki oklevelet 1888. nyert
Selmeczbányán, 1889—90. tanársegéd ugyanott
az ásvány- és földtani tanszéken, majd több he
lyen volt mérnök. 1902—1904-ig a pénzügymi
nisztérium bányászati ügyosztályában működött
s 1904. a selmeczbányai bányászati és erdészeti
főiskolán a bányaműveléstan tanára lett, 1896—
1904-ig pedig a magyar állam területén végzett
petroleumfúrások ellenőrzésével volt megbízva.
A selmeczbányai bányászati és erdészeti főisko
lának az 1918/1919. tanévben rektora volt.
Tanulmányútjairól a Bányászati és Kohászati
Lapok hasábjain számolt be, ahol több önálló ta
nulmánya is jelent meg. Kiválóbb dolgozatai:
A selmeczi bányavidék erövízgazdászata (1907);
Adatok a Magyarországon eddig végzett petroleumkutatások eredményeiről (1908); A bányá
szati kísérleti ügy külföldön-, hazánkban és fő
iskolánkon (1912); Bányaműveléstan. Sélmeczbánya (1912). Angolból lefordította a Modern
bányászat c. művet (1914).
2. R. Lola (Kosáryné), írónő, szül. Ferenczaknán (Selmeczbánya' telepe) 1892 dec. 7. Életé
nek nagyrészét Selmeczbányán töltötte. 1912-ben
férjhez ment dr. Kosáry János tanárhoz. 1918. a
Kisfaludy-társaság, 1920. az Athenaeum pályá
zatán nyert regénnyel pályadijat. írt több apró
elbeszélést is. Önállóan megjelent regényei:
Filoména (1920); Álom (1921); Hazafelé (ifjú
sági regény, 1921); Ulrik inas (1922); A szép
Kamilla macskája (1922); Pityu (1923).
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3. R. Mihály, jogi Író, szül. Maros-Csapón 1878
szept. 16., megh. Genfben 1921 máj. 26. Jogi ta
nulmányai végeztével 1900. megválasztották szol
gabírónak Dicsőszentmártonban; 1907. eperjesi
jogtanár, 1913. egyetemi tanár lett Kolozsvárott.
Midőn a románok az egyetemet elfoglalták, neki
is távoznia kellett. 1921 elején a Népszövetség
főtitkársága mellett Genfben szervezett magyar
titkárság vezetője lett. A Magy. Tud. Akad. leve
lező tagja volt, ugyancsak az Akadémia 1921. a
publicisztikai Bródy-dljjal tüntette ki. Számos
alkotmányjogi cikke jelent meg napilapokban és
folyóiratokban. Önálló müvei: A kiegyezésről
(1905); Tanulmányok (1909); Magyarország és
Ausztria közjogi viszonya (1910); Közjogi ta
nulmányok (1914). Irt ezeken kívül több röpira
tot: Magyar fajpolitika; Nemzeti politika;
A magyarság uralma stb.
Réz acetátjai. A réznek egy normális és több
bázisos ecetsavsóját ismerjük; utóbbiak a keres
kedésben grünspan néven fordulnak elő. A R.
közül a fontosabbak: 1. Normális rézacetát,
ecetsavas réz (desztillált grünspan):
Cu(C2H302)2 + H 2 0
amely legegyszerűbben a rézoxidnak vagy a rézkarbonátnak ecetsavban való feloldása útján ké
szül. A koncentrált oldatból kékes-zöld színű, egyhajlásu oszlopokban válik ki, amelyek 5 sr. forró
vagy 13 sr. hideg vízben feloldódnak. 2. A bázi
sos rézacetátok közül pedig az u. n. kék grünspant, (COjCHC.HgO.,);, + 6H..O, nagyban úgy ál
lítják elő," hogy rézlemezeket megsavanyodott
(tehát ecetsav tartalmú) bortörkölybe állítanak,
amikor a réz felületén az ecetsav és a levegő
oxigénjének együttes hatása folytán bázisos réz
acetátból álló Tíéreg képződik, amelyet a rézlemez
felületéről időközönkint lefejtenek. De készítik
úgy is, hogy a vízzel megnedvesített normális
rézacetátot néhány hónapig a levegőn kiterítve
hagyják. A bázisos rézacetát apró kék szinti kris
tályokból áll és víztől elbomlik. A E., amelyek
kivétel nélkül heves hányást okozó mérges ve
gyületek, ecetet tartalmazó rézedények felületén
igen könnyen képződhetnek, ezért savanyu étele
ket v. italokat csak ónozott rézedónyekben szabad
készíteni. A R.-t szép szinük miatt viz- és olaj
festékek készítéséhez használják. A rézacetát és
rézarzenitböl álló vegyület képezi a fő alkotóré
szét a legszebb zöld festéknek, amely schweinfitrti v. császár zöld néven fordul elő a keres
kedésekben. Ez a vegyület igen könnyen képző
dik akkor, ha a bázisos rézacetátot arzéntrioxiddal és vizzel főzik. Smaragdzöld szinü por, rend
kívül mérges. Tapéták, szövetek stb. festésére
olykor még manapság is használják, noha alkal
mazása szigorúan el van tiltva.
Rezaldol, resaldol, dioxibenzoilbenzoésavas
etil, C6H3(OH)2CO. C6H4. COO. C2H5, sárgásfehér
kristályos por. Op. 135°. Víz kevéssé (480 s. r.)
oldja, lúgok és szesz bőségesen oldják. Főképen
tuberkulózisos bélhurutnál gyógyszerül haszná
latos.
Rézammin gyök. Kétvegyértékű komplex
gyök, melynek vegyületei akkor keletkeznek, ha
valamilyen réz-só oldatához fölös mennyiségben
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ammoniumhidroxid-oldatot elegyítünk. A R. ké
miai képlete az ammónia mennyiségétől függően
Gu(NHs)3v.Cu(NH3)4.
Rézantimonfény (ásv.), 1. Wolfsbergit.
Rézarzenit (arzénessavas réz), CuHAs03. Ez
az igen mérges só sárgás-zöld szinü csapadék
alakjában válik le, ha a rézszulfát oldatához az
arzéntrioxid ammoniakos oldatát öntjük. A ke
reskedésben Scheele-féle zöld elnevezés alatt for
dul elő és a szigorú tilalom dacára olykor festék
gyanánt használják. Alkotórésze a schweinfurti
zöldnek is. L. Réz acetátjai.
Rézbánya (Baifa-Oras), kisk. Bihar vm. vas
kóin j.-ban, (i9io) 689 román és magyar lak.;
rézbánya és kohó. R. ősi bányaváros, hol már
1342. bányák voltak. Ólom-, réz-, ezüst- és arany
bányái hajdan híresek voltak. Határában van a
Biharkapu és a Körösbarlangja, melyből a Fe
kete Körös egyik ága tör elő. (Tr. R.)
Rézbányay, 1. János, katolikus egyházi író,
szül. Pakson (Tolna) 1831 jan. 16., megh. Pécsett
1918 ápr. 8. Pappá szentelték 1854., 1857. pap
nevelő intézeti lelkiigazgató, 1878. a pécsi püspöki
joglieeumban tanár lett. Számos teológiai cikket
és tanulmányt írt. Önálló művei: Európa mű
velődési történelme (1. köt. 1878—79, 2. köt.
1881, Pécs); Az ókori népek művelődési törté
nete (Budapest 1886).
2. B. József, pécsi kanonok, szül. Pakson (Tolna)
1860. A teológiát Bécsben végezte. Pappá szen
telték 1882. Rövid ideig tartó káplánkodás után
papnevelőintézeti tanulmányi felügyelő Pécsett,
később u. o. 1889 -1918. teológiai, 1907—1918.
egyszersmind jogakadémiai tanár volt, 1918.
pécsi kanonok lett. Tagja a Szent István akadémiá
nak. Számos egyháztörténeti és teológiai munkát
írt, részben német kiadásokban is. Főbb művei:
A kereszténység befolyása a római jog fejlődé
sére (Budapest 1888); Az egyház és állam között
való viszony kérdése hazánkban (u. o. 1889);
Compendium Patrologiae et Patristicae (Pécs
1894); Hol született magyarországi szent Mar
git, Skóthon királynéja (u. o. 1895); Szt. Gyprián élete és munkái (1891); Szent Ambrus
püspök (1896); Nemzeti, tartományi és egy
házmegyei zsinat (Budapest 1896); A házasság
szentsége (Budapest 1900); Az egyházi szónok
lat kézikönyve és Az egyházi szónoklat egyete
mes története (4köt., Budapest-Pécs 1902—1906);
Bölcsészeti Erkölcstan (Pécs 1917); sajtó alá
rendezve készen 2 kötet Vasár- és ünnepnapi
Szentbeszédei (ezek külön sorozatokban már
megjelentek); továbbá számos egyházi éneke és
költeménye megzenésítve, ezek közt: Király
himnusz (Pécs 1891, díszkiad.); Ave Maria
(díszkiad. Pécs 1896); Karácsonyi Oratórium
(Pécs 1887), továbbá több legenda megzenésítve.
Rézbányit (ásv.), Frenzel szerint ólombizmutszulfld: Pb4 Bi10 S, 9 ; vaskos-szemcsés halmazok;
fémfényű, ólomszürke, sötétebbre futtatódik;
karca fekete; opak. Bibarmegyébon Rézbányán
kalkopirittel és kalcittal elegyedve és kvarcban
bennöve terem. Régebben a tisztátalan Cosalitot
is R.-nak hívták.
Rézbarna (Hattchet-barna, firenzei barna,
boroszlói barna, keririai barna), szép színű, de
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nem tartós sötétbarna festék. Előállítását 1. Bo
roszlói barnaRézbársonyérc (ásv.), 1. Cianotrichit.
Rézbizmutfény (ásv.) a. m. Wittichenit (1. o.).
Réz bromidjai. A réz kétbromidja: 1. Kuprobromid v. rézbromür, Cu2Br2, tűztünemények kö
zött képződik, ha hevített rézforgácson brómgőzt
átáramoltatunk. Vízben oldhatatlan fehér por,
hígított sósav, brómhidrogénsav vagy ammónia
színtelenül oldja; megolvasztva zöldesbarna tö
meggélesz. 2. Kupribromid v. rézbromid, CuBr2,
előállítására rézhidroxidot vagy rézoxidot brómhidrogénsavban oldanak és az oldatot légüres
térben kénsav felett bepárologtatják. A képződő
kristályok a jód kristályaihoz hasonlítanak. Víz
ben oldódik ; hevítéskor brómot veszítve kuprobromiddá alakul.
Rézburkolat (ném. Kupferhaut; olasz, fodera
di rame; ang. coppersheating), a hajó külső,
viz alatti részének rézlemezek, Yellow- v. Muntzfémlemezekből álló burkolata, mely a hajó külső
palánkjaira szögeztetvén, arra szolgál, hogy a
hajótestet a tengeri növényzet és kagylók lerakó
dásától megóvja, miután ezeknek a hajótesthez
való tapadása a hajó menetgyorsaságát jelenté
kenyen befolyásolja. A R.-ot csak a fahajóknál
használják.
Rézcsillám (ásv.), 1. Kalkofillit.
Rézcsövek, 1. Cső.
Rézdrót. A vörösréz hidegen igen jól nyújt
ható s ezért belőle, ópúgy mint a kováesvasból és
acélból, drótot húzhatunk. L. Drót.
Rezeda (növ.), 1. Beseda. — E--félék, l. Besedaceae.
Rezedamagolaj (növ.), a Beseda luteola mag
jából nyert olaj, melyet a flrnájszgyártásban és
égőolajként használnak.
Rezedazöld a. m. krómzöld.
Réz efendi, 1. Bejsz efendi.
Rézejtés, 1. Béz.
Rezek, Antonin, cseh történetíró és osztrák mi
niszter, szül. Neuhausban (Csehország) 1853 jan.
13., megh. Bubentschben, Prága mellett, 1909
febr. 3. A prágai cseh egyetem tanára volt 1883—
1896. Ekkor belépett az osztrák közoktatásügyi
minisztériumba, ahol 1897. osztályfőnök lett és
1899. megkapta a belső titkos tanácsosi méltó
ságot. 1900—1903. cseh tárcanélküli miniszter
volt. Igen sokat írt, említést érdemel: Zvolení a
korunováni Perdinanda I. za krále ceskeho (I. Ferdi
nánd cseh királlyá való választása és koronázása,
1878). Értett magyarul s egyetemi tanár korában
a magyar alkotmánytörténetet többször előadta.
Rézemailozás, amerikai klisékészítő eljárás.
A fémlemezt enyv és ammoniumbikromát vegyi
tekével vékonyan bevonják, szárítják és raszter negatív alatt fényhatásnak teszik ki, azután megmossák.A fényhatás alatt megmaradt és oldha
tatlanná vált enyvréteget magas hőfok alatt he
vítik és azután a szokásos módon maratják. A
keményre égetett enyvréteg ellenáll a maró fo
lyadéknak és csak azok a részei maródnak ki,
melyeket a fény nem ért.
Rézércek, a termésrézen kívül fontos E.-ek:
kalkozin, covellin, bornit, kalkopirit, bournonit,
fakóérc, kuprit, malachit, azurit, krizokolla.

—
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Rézérték v. rézvaluta a pénzügynek a réz va
lamely súlyegysége szerint való rendezése. A leg
régibb időkben Keleten az aranyértéket hozták
be, a görögök az ezüstértéket. A rómaiak eleinte
a rézórték alapján állottak (as = 1 font), de a Kr. e.
I. sz.-ban áttértek az ezüstre s a császárság ko
rában az aranyra.
Rezerválás (lat.) a. m. föntartás, megőrzés,
megtakarítás; rezervált a. m. tartózkodó.
Rezerváta, 1. Kiadási tartalékRezes cserebogár (Anomala aenea Deg., áltat),
1. Zöld cserebogarak.
Rezes orr, 1. Bosacea.
Rézezüstfény (ásv.), 1. Stromeyerit.
Rézfa (növ.), 1. Jambosa.
Rézfácán (áiiat), 1. Fácánfélék.
Rézfedél, rézlemezekkel borított fedél, 1. Fém
fedél.
Rózfekete (ásv.), helyesebben fekete rézérc,
amorf, fürtös, vaskos tömegek, bekérgezések,
pszeudomorfozák más rézércek után; földes tö
résű, igen lágy ós szétdörzsölhető, barnásfekete,
fénytelen, karca kissé fénylő. Víztartalmú réz-,
mangán- és vasoxid elegye. Lelőhelye Oravicza,
Freiberg, Siegen, a Harz. A rézmangánérc ha
sonló külsejű és összetételű: lelőhelye Kamsdorf
és Schlaggenwald.
Rézfény (ásv.), 1. Kalkozin.
Rézfényű agyagedények, 1. Lüszteres agyag
edények.
Rezfolyó (Coppermine-river), folyó BritÉszakamerikában. Partjainak ércekben való gaz
dagsága miatt a benszülöttek régóta ismerik.
Ered a Point-tóból, számos vízesés után az Északi
Jeges-tenger Coronation-öblébe torkollik.
Rézfoncsor (HgCu16), az iparban kiterjedt alkal
mazást talált, lágy állapotban képlékeny, mint az
agyag, s ha megkristályosodott, oly kemény lesz,
hogy fényezni, kalapálni és hengerek között nyúj
tani lehet. A mondott okokból a E.-ralrégebben fo
gakat plomboztak; ma lemezek összeragasztására
használják. E célból a ragasztandó helyet fém
tisztára tisztítják s a foncsorral bekenvén, a má
sik lemezt ráteszik s mind a kettőt 80—90° C-ig
fölmelegítik. Az u. n. bécsi fémkitt 86'4°/o rézből
és 13-6°/0 kénesőből áll. A E.-t készítik rézgálicoldatból, cinklemezekkel kiejtett rézből, melyet
megmosnak, salétromsavas kénesőoxiduloldatban
gyengén megfoncsoroznak, azután forró vízbe
öntenek és a hozzáadott kénesővel (3 r. rézhez
7 kéneső) foncsorrá elegyítenek. Midőn az összes
rezet a kéneső megkötötte, a vizet leöntik és a
puha f oncsort a kívánt alakra idomítják.
Réz foszfátjai, a fontosabbak: 1. Bézfoszfát
v. foszforsavas réz, Cua(P04)2 3H 2 0, kékes-zöld
szinü csapadék alakjában válik le rézszulfát- és
nátriumfoszfát-oldatoknak elegyítésekor. Vizben
nem, de savakban és ammóniában oldódik. Az al
kálifémek foszfátjaival kettős sókat alkot. —
2. Bézpirofoszfát v. pirofoszforsavas réz :
C u ^ O , 2H20,
zöldesfehér csapadék, képződik, ha rézszulfát
oldatot nátriumpirof oszf át - oldattal elegyítünk.
Savakban és ammóniában szintén oldódik. — 3.
Bézfoszfit vagy foszforossavas réz, CuHP08
2H20. Kristályos kék szinü csapadék; keletkezik,

Rézfoszfid

—

233

ha rézacetát-oldathoz hígított foszforossavat ele
gyítünk.
Rézfoszfid. Réznek foszforral létesített vegyü
lete, a két elem egymásba olvasztása által kép
ződik. i6°/o foszfortartartalmú R.-ot úgy állíta
nak elő, hogy rezet, szenet és metafoszforsavat
izzítanak. Foszforszegónyek vöröses, foszforban
gazdagabbak acélszürke színűek. Poszforbronz
gyártására használják.
Rézgálic (chalkanthit, cianozit, ásv.), más né
ven rézvitriol vagy kékkő, rézszulfát (CuS0 4 +
5HjO), a természetben mint rézércek mállási ter
méke található cseppkőves, fürtös és veséded ala
kokban, mint bevonat és üledék, úgyszintén víz
ben oldva (cementviz). Kristályokban ritkán te
rem. A mesterségesen készített kristályok na
gyon szép egyhajlásu rendszerbeli kristályok. Ég
kék vagy zaürkék sziuü, áttetsző, nem hasad, kel
lemetlen összehúzó ízü, mérges. K. 25, fs. 22—
23. Vizben jól oldódik, az oldatból a rezet a fém
vas kicsapja; ezen alapszik a cementréznek készí
tése a eementvizből. Levegőn hosszabb ideig állva
vagy melegítve, vizét veszti és megfehéredik.
Szomolnokon, Urvölgyön, Moldován találni. L.
még Rézszulfát.
Rezgés, 1. Rezgő mozgás.
Rezgések felvétele. Hangzó test rezgéseit a
szem nem bírja követni. Hogy láthatókká legye
nek, először is nagyítani kell őket. Ez többféle
képen történhetik. Ha pl. hangvilla egyik szárára
(a végén) csúcsban végződő rugalmas lemezkét
erősítenek s a rezgő hangvilla ezen csúcsos vé
gét a rezgésekre merőlegesen, kormozott üveg
lapon húzzák végig, a rezgéseknek megfelelő
hullámvonal rajzolódik le. A rajz egyenletesebb,
ha a rezgő csúcs forgatott hengerrel érintkezik,
melynek palástját kormozott papírlap borítja. (L.
Fonautográf). Még szebben lehet a rezgéseket
optikai segédeszközökkel láthatókká tenni. így
pl. hangvilla egyik szárára, a végéhez közel, kis
tükröt erősítenek, melyre fénysugarat vetnek. A
rezgő hangvilla mozgásában a tükör is részt vesz
és a parányi kirezgéseket a visszavert fénysugár
nagyítva mutatja a felfogó ernyőn. Ha ez a rez
gésekre merőlegesen mozog, hullámvonal kelet
kezik. Mozgó filmszalagon a rezgések fotográfiai
képe megrögzíthető. Ha egy hangvilla helyett két,
egymásra merőlegesen rezgő hangvillát látnak el
tükörrel, a visszavert fény a kombinált rezgések
eredőjét mutatja: a nyugvó ernyőn a Lissajousféle ábrák (1. o.) keletkeznek. Húrok rezgéseit
Mikola Sándor eljárása szerint úgy lehet látha
tókká tenni, ha rezgő húr árnyékkópét függőle
ges tengely körül egyenletesen forgó dobra vetí
tik, melynek palástját fekete posztó borltja, míg
erre egyenletes közökbon keskeny fehér sávok
vannak ragasztva. Ha a húr rezgésszáma meg
egyezik a dob forgási számával, ennek palástján
egy helyen maradó hullám éles képe látszik. Ha
a forgásszámok nem teljeson megegyezők, a hul
lám előre vagy hátra mozog. (L. Math. ós Phys.
Lapok 1906. óvf.).
A sípokban rezgő levegő sűrűség- ós feszültségváltozásait a König-féle manometrikus lángzókkal (1. Hang), a rezgési állapotot pedig Hopkins
eljárása szerint kis fagyűrűre kifeszített hártyá
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val, illetve az erre tett porzóval lehet kimutatni,
ha a gyűrűt cérnán az üvegfalú sípba bocsátják.
Igen szépen eszközölhető a R. Wittmann Ferenc
műegyetemi tanár feszültségátvivő és feszültség
jelző dobozával. Az első a König-féle feszültség
jelző méreteivel biró fadoboz, melynek alaplapja
vékony kollódiumhártya; fedőlapjából a doboz
terével közlekedő, rövid kaucsukcső indul ki,
mely a foszültsógjelző dobozhoz vezet. Ez utóbbin
fagyűrűre ragasztott kollódiumhártya veszi át a
sípból érkező rezgéseket, melyek a gummicsövön
át tölcsérszerű dobozba jutnak; az ezt elzáró
hártya a rezgéseket kis halcsontlemezke közvetí
tésével hártyapapirosra ragasztott kis tükörre
viszi át, míg a tükörre eső fénysugár visszaverő
dés után a rezgési rajzokat ernyőre vetíti. (L.
a Természettudományi Közi. 1905. évi pótfüzeteit.)
Lényegileg a felsorolt optikai módszerekhez
hasonlóan eszközlik a beszéd fényképezését, a
fotofonográf (1. o.) felvételeit a szeléncella fel
használásával, az oszcillográfok vagy reográfok
(1. o.) felvételeit a váltakozó áramot jellemző gör
bék föltüntetésére.
Rezgési elmélet, a fényjelenségeknek Huyghenstől eredő elmélete, mely szerint a fény a min
denütt elterjedt éternek rezgéseiből áll. L. Fény.
Rezgési sík, 1. Fénysarkttás és Poláros fény.
Rezgésszám, a rezgések száma másodpercen
ként. L. Hang, Rezgő mozgás.
Rezgőfü (növ.), 1. Briza.
Rezgő mozgás, a testeknek vagy részeiknek
egyenlő időközökben egyformán ismétlődő moz
gása. Példái az inga, húr, harang, rugalmas pálca,
hangzó síp levegőjének mozgása, v. a hullámzó
vízfelület egyes részeinek emelkedése és sülyedése.
Az összes hangzó testek, valamint a mozgásukat
tovaszállító levegő részei is R.-t végeznek. A hő
tüneményeit is az anyag legkisebb részeinek lát
hatatlan R.-ával magyarázzák, a fény jelenségeit
pedig az egész mindenséget betöltő éter rezgései
nek tulajdonítják. R. keletkezik, ha rugalmas
testet egyensúlyi helyzetéből kimozdítunk, ami
dőn a kimozdítás nagyságával arányos erő az
előbbi állapotot igyekszik visszaállítani. Ez csak
a nyugalmi állapot körül történő rezgések elvég
zése után történik meg. A rezgések annál tovább
tartanak, mennél kisebb az akadályozó erők (súr
lódás, közeg ellenállása) fékező hatása. A magára
hagyott rezgő test rezgései csillapodnak, végre
megszűnnek. Ha a fékező erő igen nagy, a test
már egy-két rezgés után nyugalomba jut. Az ilyen
R.-t aperiodikusnak nevezik s érzékeny galvano
métereknél használják fel.
A R. jellemző adatai: a rezgésidő, mely alatt
a mozgásnak egy szakasza (periódusa) bevégző
dik, a rezgésszám, vagyis a rezgések száma egy
másodpercben és a kilengés nagysága (amplitúdó).
A rezgésszám határozza meg a hang magasságát
és a fény színét, a kilengés nagysága pedig a
hang vagy fény erősségét. A R. példájaként fel
említjük a húrok rezgését. Ez lehet hosszrezgés,
ha a húrt hosszában dörzsöljük, vagy keresztrez
gés, ha hosszára merőleges irányban kimozdítjuk,
pl. vonóval rezgésre indítjuk. A zenében csak ez
utóbbi rezgéseket használják. A két végén meg
erősített, kifeszített húr rezeghet egyetlen orsót
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alakítva, amidőn alaphangját adja, vagy úgy,
hogy több egyenlő részre osztva, több orsót ala
kít. Ez esetben felhangot ad ; az egyes orsók kö
zött nyugalomban maradó pontok, ú. n. csomó
pontok vannak. Ha a húrt nem a középpontjában
pengetik meg, az alaphangot felhangok is kisérik,
melyek megadják a húr hangjának ú. n. színeze
tét. A húr felhangjai ú. n. harmonikus felhan
gok, melyek rezgésszámai úgy viszonylanak egy
máshoz, mint 1 : 2 : 3 : 4 stb. A rezgésszám annál
nagyobb, mennél nagyobb a feszítőerő, mennél
rövidebb a húr, mennél kisebb a húr fajsúlya és
vastagsága. A képlet, mely a törvényt kifejezi,
a következő:

°=éj/f

hol n a rezgésszám, l a húr hossza, M a feszítő
súlyok tömege, g a nehézségerő gyorsulása, q a
keresztmetszet, 8 a húr anyagának sűrűsége. Ha
R. rugalmas közegben tovahalad, a rezgésre in
dított ponttól távolabbi pontok egymásután kez
dik meg a R.-t s akkor hullám alakul. A húrban
is hullám terjed tova, mely a megerősítési pon
toknál visszaverődve, az oda haladókkal állóhul
lámokat hoz létre. Említést érdemelnek még az
elektromos rezgések. Peddersen kiderítette, hogy
a leideni palack kisülése nem egyetlen szikrában,
hanem a szikrák egész sorozatában megy végbe.
A jelenség oka az önindukció (1. o.). Az elektromos
ság, elhagyván a fegyverzetét, ellentett nemű
elektromossággal tölti meg a fegyverzetet s ez
annál többször ismétlődik, mennél kisebb része
használódik el az elektromos energiának az egyes
szikrákban s a vezetéken való áramlás közben.
(L. Elektromos rezgések). A rezgési időt kiseb
bítve, Hertz olyan rezgéseket hozott létre, me
lyekkel kimutathatta, hogy az elektromos erő
hullámokban terjed, melyek a fényhullámok mód
jára visszaveretnek, töretnek és terjedési sebes
ségük a fényével egyezik. L. Hang, Húrmozgás,
Elektromos hullámok, Elektromos oszcillátor.
Rézhat) (ásv.), 1. Tirolit.
Rézhamu. Ha a fémes felszínű rezet levegőn
izzítják, kezdetben szivárványszínű futtatásszint
kap, majd pedig megbarnul s végül megfekete
dik, mert rajta rézoxidul, majd rézoxidult tar
talmazó oxid keletkezik. Ez utóbbi a réz meghajlitásakor vagy kalapálásakor lepattogzik, ezt ne
vezik R.-nak vagy rézrevének.
Rézhegység, fiatalabb.harmadkori üledékekkel
részben eltakart, lepusztult variszkuszi röghegy
ség Bihar és Szilágy vmegyék határán, ENy.—
DK. irányába húzódva. K-en a Plopis hágó (669
m.) választja el a Meszes-hegységtől, D.-en a
Sebes-Körös határolja a Bihar-hegység felé. É.-on
a Berettyó és Kraszna völgyébe ereszkedik alá,
Ny.-i részén pedig Derna és Tataros vidékén je
lentékeny aszfaltbányászat folyik. Jelentéke
nyebb csúcsai a Polyána Varsztyik (790 m.), Réz
hegy (725 m.) és a Ponor (779 m.), legnevezete
sebb pedig Bucsa felett a Királyhágó (586 m.,
1. o.). Élesd körüli részét Élesdi hegységnek is ne
vezik, abban van Sólyomkő vára s a feketeerdői
nagy üveggyár. A hegység magva kristályos kő
zetekből áll. (Tr. R.)

Rezítés

Réz hidroxidjai. 1. Kuprohidroxid v. rézhi
droxidul, narancssárga színű csapadék alakjában
válik le, ha kuproklorid-oldatot nátriumhidroxid
dal elegyítünk. E csapadék savakban oldódik és
ekkor a megfelelő kupro-sók képződnek. — 2.
Kuprihidroxid v. rézhidroxid, Cu(OH)2, világos
kék csapadék, mely rézszulfát- és nátriumhidroxidoldatoknak elegyítésekor válik le. A megszárított
kék csapadékot festékek készítésénél használják.
Savakban a megfelelő kupri-sőkká, ammóniában
pedig sötétkék színnel kuprioxidammoniává
oldódik. Ez a folyadék (Schiveitzer-féle kémlő
szer) a cellulózt (gyapot, selyem stb.) oldja; szö
vetek és növényrostok vizsgálásánál is haszná
latos. A kuprihidroxid magas hőmérsékletre he
vítve fekete színű kuprioxiddá alakul át.
Rézhidroxidul, 1. Réz hidroxidjai.
Rezi, nagyk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, (1920)
1503 magyar lak., szép kúphegyen fekvő vár
rommal. A vár a 13. században épült, 1342-ig a
veszprémi püspökség birta, utóbb ismételve ki
rályi vár volt, 1378. a Laczkfi-család, 1438—1760.
a gersei Pető-család birta, melyről a gr. Festetics
családra szállt. 1713-ban lerombolták.
Rezidencia, 1. Residentia.
Rezidens, 1. Résident.
Rezik János, XVII. sz.-beli magyar tudós,
szül. Koroson (Nyitra), megh. Eperjesen 1710
aug. 4-én. Eperjesen az ékesszólás, a költészet
és a történelem tanára volt, de ez a város is
(1685) a császáriak kezére kerülvén, a protestán
sok elvesztették iskoláikat meg templomaikat,
s R. 1687. Thornba ment, melynek egyetemén
1688. rendkívüli, 1690—1705. rendes tanár volt.
Ekkor a késmárkiak hivták meg rektornak, de
közben az eperjesiek rábírták R.-et, hogy az ő fő
iskolájuk vezetését vállalja el s R. csakugyan
Eperjesre ment, hol 1705-től haláláig, az 1710-iki
nagy pestisig működött. R. igen sokat irt; nyom
tatásban megjelent: Reparatio viola ti honoris per
privátam ferrum (A párbajról, Thorn 1703—04);
Pigritius scholarum hostis etc. 1707. die 18. Már
tii in theatro repraesentatus (Bártfa 1707); Musa
Fragopolitana loquens (u. o. 1708); Salvianus
Massiliensis redivivus, morum emendator acerrimus (u. 0. 1708); Articuli de persona Christi in
examine tractandi (u. o. 1708) stb.
Rezinátfestékek olyan lakkfestékek, melyek
úgy készülnek, hogy gyantaszappan-oldathoz
kátrányfestéket adnak és ciakszulfáttal v. más
fémsóval a R.-et kiválasztják. Vízben oldhatatla
nok, oldhatók éterikus olajokban, benzolban, al
koholban, benzinben, terpentinolajban. Linóleum,
celluloid, bőr, fa, viaszos vászon stb. festésére
használják.
Rezinátok, 1. Gyantaszappan.
Rézindiánusok. Az atabaszk indiánusok egyes
törzsei brit Eszakamerikában, a Réz folyó kör
nyékén. Ősidőktől kezdve jó rézbányászok és réz
művesek voltak, ettől kapták nevüket is.
Rézindigó (ásv.), a. m. covellin (1. 0.).
Rezisztencia (lat.), a. m. ellenállás. L. Paszsziv rezisztencia.
Rezítés v. rézzel való bevonás, az a galvanosztégiai (1. 0.) müvelet, melynek segítségével a
réznél elektropozitívabb fémek, jelesen a cink, ón
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és vas rézzel vonhatók be. A használt fürdők leg
inkább ciankálium-tartalmuak, de vannak e nólkttl való bázikus fürdők is. A vas és acél R.-ére
használják a következő fürdőt: 10 lit. víz, 200 g.
poralakú kettőskőnessavas nátron, 400 g. kristá
lyos szénsavas nátron, 200 g. neutrális ecetsavas
rézoxid, 200 g. 75%-os ciankálium és 125 g. am
móniák .(szalmiákszesz). A fürdőt ugy készítik,
hogy 5 lit. vízben feloldják a két nátronsót, s
ugyancsak 5 lit. vízben a ciankáliumot. Az ecet
savas rézoxidot az ammóniákban oldják fel s a
nyert kék oldatot a nátronsók oldatához öntik;
ekkor kékes - zöld csapadék keletkezik, mely a
ciankáliumoldat hozzáöntésekor megtisztul s tel
jesen színtelen lesz. A cinktárgy E.-ére való fürdőt
a következőképen készítik : 7 lit. vízben felolda
nak 190 g. mészhijas borkövet és 425 g. kristályos
szénsavas nátront, melyhez 3 lit. vízben feloldott
190 g. rózgálicot adnak. A csapadékot leszűrik
és a nyert sót s/4 lit. 16—18° sűrűségű maró
nátronlúgban feloldván, a leszűrt oldathoz adják.
Újabban használják a rézoxidsók helyett a rézoxidult is, mely a kereskedelemben kupron néven
kapható. Ennek a fürdőnek összetétele 100 g.
kupron, 300 g. 99°/0-os ciankálium, 300 g. por
alakú kettős kénessavas nátron ós 15 lit. víz.
Kupron helyett vehetünk kupronszulfitot (kén
savas rézoxiduloxidot) is. 400 g. 60°/0-os cian
kálium, 120 g. kupronszulfát s 10 lit. víz elég jó
fürdőt ad.
A rézfürdöbe a legtisztább rézből való anódákat (1. Elektrolízis) használják, melyek jó nagyok
és kiizzítottak legyenek. Ha a R. közben ezekre
zöldes iszap (bázikus rózcianür) rakódik, a fürdő
ben nincs elég ciankálium, s a bajon ennek hozzá
tételével segítenek; azonban sok ciankálium se
jó, mert a tárgyra ejtett réz könnyen lehámlik ;
ekkor rézcianürcianiddal kötik meg a fölösleges
ciankáliumot. Ha fogy a fürdő réztartalma, cián
rézkáliummal vagy ciánróznek ciankáliumban
való oldatával pótolják azt. A rezítendő tárgya
kat jól meg kell a zsíradóktól és rozsdától tiszto
gatni (1. Gsávázás és Ezüstözés). A fürdőbe füg
gesztett tárgyakat 045—055 ampere erős áram
használata esetén a kiejtett réz csakhamar be
vonja, azonban 5—10 perc múlva ki kell őket a
fürdőből venni és erős sárgarózkefével megdör
zsölni, hogy a csapadék erősen tartson s bágyadt,
majd rózsaszínű, majd barnás felszíne helyett fé
mes felszínt kapjon. Ezután a tárgyat, ha vasta
gabb rézburkot akarnak, újra a fürdőbe függesz
tik. A bevont tárgyat vízzel jól leöblítik, ezután
szárítják és ha szükséges, bécsi mészszel bekent
puha gyapotkorongokkal fényezik. Igen jó az FFF
jegyű fényező vörös is. A fényezett réztárgya
kat átlátszó lakkal védik meg a rozsdásodástól.
Lehet rezíteni elektromos áram nélkül is. Oldjunk
fel 10 lit. 60° C. hőmérsékletű vizben 1 kg. mészhijas porrá tört borkövet és 300 g. szénsavas réz
oxidot, mely oldathoz iszapolt krétát adván, a
csapadékot leszűrjük. E folyadékban a cink egy
szerű bemártással, a többi fémek pedig cinkhez
értetve rózburkot kapnak. A vasat és acélt 10 lit.
viz, 50 g. rőzgálic és 50 g. tiszta tömény kénsav
keverékében gyorsan megrezíthetik (1. Galvano
plasztika). V. ö. Langbein G., Vollstandiges Hand-

buch der galvanischen Metallniederschláge (3.
kiad. 1895).
Rézjodür, kuprojodid, CuJ, fehér, kristályos
por. Hevítéskor megolvad, izzítva elpárolog. Víz
ben oldhatatlan, sósav oldja. Képződik fémes réz
ből és szín-jódból hevítéskor, v. ha kupri só olda
tához jódkálium oldatát elegyítik. Előállítására
pl. kupriszulfát-oldatot kéndioxid-gázzal telíte
nek és hozzá jódkálium-oldatot elegyítenek, majd
a fehér csapadékot vízzel mossák és megszárít
ják. Dél-Amerikában a nátriumsalétrom anya
lúgjából kiválasztott E.-ból szín-jódot állítanak
elő. _
Rézkarbid (acetilénréz, kuproacetilid), Cu2C2,
keletkezik, ha vízben eloszlatott rézoxidulra ace
tilén hat.
Rézkarbonát (szénsavas réz), CuCOs, előfor
dul mint kupricinkkarbonát (aurichalcit). Bázi
kus R. mint malachit CuCOs -)- Cu(OH)3 és rézlazur2CuC0 3 +Cu(OH) a . Nedves levegőn a rézen
és a bronzon egy bázikus só keletkezik, melyet
nemes grünspannak, rézrozsdának vagy pati
nának neveznek. Rézvitríol-oldatból szénsavas
kálival lecsapott bázikus só mint hegyi mala
chit vagy rézzöld víz- és olajfestóknek haszná
latos.
Rézkarc, 1. Rézmetszet.
Rézkék (ásv.) a. m. krizokolla (1. o.).
Rézkéneg, 1. Réz sztdfidjai.
Rézkészítmények (orvosi célokra). A számos
rézvegyület közül aránylag csak keveset használ
nak fel gyógyítási célokra. A magyar gyógy
szerkönyvben csak két rézkészítmény hivatalos:
akékgálic (cuprum sulfuricum, réz-szulfát), mely
külsőleg mint összehúzó és edző szer használa
tos (p. a trahoma gyógyításában), belsőleg adva
pedig biztos hatású hány tatóként szerepel. A má
sikhivatalos szer a réztimsó(cuprum aluminatum
vagy lapis divinus, lapis ophthalmicus), mely rézgálicnak, kálisalétromnak és timsónak összeol
vasztott, némi kámfort is tartalmazó keveréke.
Enyhe összehúzó szer.
Réz kloridjai. A réznek két kloridja fontos,
u. m.: 1. Kuproklorid v. rézklorür, Cu2Cl2, képző
dik akkor, ha finomul eloszlott rezet közönséges
hőmérsékleten klórgázzal összehozunk. Fehér
kristályos só, amelynek előállítása úgy történik,
hogy kuprikloridot rézreszelékkel és sósavval főz
nek ; a megszűrt folyadéknak vízzel való hígí
tásakor a kuproklorid fehér csapadék alakjában
válik ki. Vízben nem oldódik, hevítve megolvad.
A levegőn könnyen oxidálódik és ekkor megzöl
dül. Hígított sósavval készült oldata sok szén
oxidgázt képes abszorbeálni. Vizes oldatából káli
lúg bázikus kloridot (rézoxidklorid) lehet előállí
tani. — 2. Kupriklorid v. rézklorid, CuCl2, kép
ződik akkor, ha rezet klórgázban melegítünk.
Rendszerint úgy állítják elő, hogy rézoxidot só
savban feloldanak és az oldatot bepárologtatják.
Ilyenkor smaragdzöld színű kristályok válnak ki,
amelyek két molekula kristályvizet tartalmaznak
(CuCl2-|-2H20). Vizben és borszeszben oldható. A
réznek bázisos kloridjai s ammóniával való ve
gyületei is ismeretesek.
Rézklorür, 1. Réz kloridjai.
Rézkólika, 1. Rézmérgezés.
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Rézkor, a történelemelőtti időknek az a szaka,
amely a csiszoltkő kultúráját, tehát a neolitikumot (1. Kőkor) összeköti a bronzkorral (1. o.);
innen származik a régészeti irodalomban hasz
nálatos neve a R.-nak: aeneolitikum. A volt
Osztrák-Magyar Monarchia területén, az Alpok
ban, Sziléziában, Posenben, Brandenburg, Pommeránia, Mecklenburg és Schleswig-Holstein terü
letén, majd Dániában, Svéd-, Olaszorszországbari,
- Angliában, az ir földön, Franciaországban és az
ibériai félszigeten egész sorát találták az olyan
ember-készítette tárgyaknak (artefaktum), ame
lyeknek formái ugyan még teljesen a csiszolt kő
korszak 3. fázisának tipusvilágát uralják, de
anyaguk és technikájuk szerint a fémkorszakok
emlékei közé sorolandók. E tárgyakon végzett
vegyi vizsgálatok szerint azok majdnem tiszta
rézből készültek. Amióta az európai E.-ra vonat
kozó vizsgálatait Wüde Írországi régész közzé
tette s vele majdnem egyidejűleg, de tőle függet
lenül Kubinyi Ferenc kivált a magyarországi R.
eszméjét vetette fel, azóta több mint három év
tizeden keresztül állandó vita tárgya volt az
európai R. lehetősége s annak keretében a ma
gyarországi anyag szerepe. A kérdés 1895—96.
óta eldöntöttnek tekinthető, amikor Hampel Jó
zsef a R.-ra nézve a következőket állapította meg:
1. Rézkultura a természetes előfeltételek mérvé
hez képest oly vidékeken keletkezhetett és fejlőd
hetett önállóan, ahol a réz termőállapotban vagy
ércekben előfordulhatott. A régi világ körében
ilyen régió az Ural vidéke, délen Cyprus szigete,
a Sinai hegy, Elba szigete és Közép-Olaszország,
a spanyol félsziget, Anglia, az alpi vidék és a
Kárpátok területe. 2. A felsorolt vidékeken a meg
előző kőkor nyomán keletkezhetett a rézkultura,
valószínűleg mindegyiken egymástól függetle
nül és a kőkori formák mintájára. 3. A nemzet
közi forgalomnak, amely a kőkorban fönnállott, a
R.-ban is tapasztaljuk a tanulságait; a különböző
R.-i régiók hatással voltak egymásra. 4. Magyar
országon e hatásokat világosabban észlelhetjük,
mint másutt, a) Autochton-típusok mellett, ame
lyek a kőkor általános idomait utánozzák és b) a
magyarországi rézipar által kifejlesztett típusok
mellett látunk c) idomokat, amelyek déli vidéke
ken, Cyprus szigetén s a görög és a délolaszor
szági szárazföldön is előfordulnak; d) vannak sa
játos formái, amelyeknél fogva a magyarországi
R. az uralvidéki típusokkal függ össze; e) van
nak elvétve előforduló idomok, amelyek talán
Ny. felől jutottak ide. 5. A rézkor a fémszerszáinok előállításában az öntést és kalapácsolást
használta; pontokból, egyenes és görbe vonalak
ból álló díszítményeket produkált; a keramikában bizonyos fokú ízlést és ügyességet tanúsított;
a R. embere messzi földről származó anyagokat
használt az ékítésre. 6. Az átmenet a bronzkorra
lassú és fokozatos volt; Magyarországon ez át
menetben a réz keverésénél az antimonnak is
fontos szerepe jutott; az idomok fokozatos hala
dásával az óntartalom is gyarapszik. 7. A R.-ból
a bronzkorra való átmenet Európában valószínű
leg a Kr. e. második évezred közepén történhe
tett meg, míg kezdetéül általában a csiszolt kő
kor végét kell feltételeznünk. A bronzkorba való
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átmenet nem pusztította ki a R. valamennyi ido
mát, néhány típus túlélte az ősidőket és átszállott
a történeti korra.
A R. jellemző formáit a mellékelt tábla mutatja
be. Szerszámai közül jellemzők a keskeny véső
(1. ábra) és kivált az ellentett élü csákány (2.
ábra); fegyverei közül bemutatunk fejszét (3.
ábra) s az ilyennek készítésére szolgáló magyar
országi (nándorváraljai) lelőhelyü kő-öntőmintát
(4. ábra); görögországi tipusú tőrkardot (5. ábra);
a kivált hazánkban honos kisebb törti]>ust(6.ábra),
amely még kőkori formákat utánoz. A R. ékszerei
között fontos szerepet játszik a karika-karperec
(7. ábra), amely nagy számban fordul elő s egyes
kutatók szerint egyúttal pénzül, a vagyongyűjtés
és cserekereskedés eszközéül is szolgált s a R.
fejlettebb fázisaiban mind gazdagabb vésett díszt
is felmutat (8. ábra). Ilyen karikát, még valószí
nűleg ázsiai (uráli) befolyásoltságot látunk a 9.
ábrában is. Igon jellemző formái a R.-nak a spirá
lisok is, amelyek valószínűleg ruha-, mellkapcsok
szerepét töltötték be (10. ábra). A korszak gya
kori ékítőeszközei közé sorolhatók továbbá a
javarésztspondilus-kagylóból faragott gyöngyök,
gyürük ós díszítő-lapocskák is.
Irodalom. Much Matthaeus, Die Kupferzeit in Európa,
2. kiad., Jena 1893; Hampel József, Bronzkor emlékei
Magyarhonban, 1—3., Budapest 1885,-1896 és Ujabb tanul
mányok a rézkorról, Archaeologiai Értesítő 1895; ugyanaz
kibővítve német nyelven : Neuere Stúdión über die Kupfer
zeit, Zeitschrift für Ethnologie 1896 ; Pulszky Ferenc, Ma
gyarország rézkorszaka, Budapest 1884 és Magyarország
Archaeologiája 1., Budapest 1897; Reyer, Die Kupferlegierungen, ihre Darstellung und Verwendnng bei den Völkern
des Altertnms, Archív für Anthropologie, 14. köt.

Rézkova (ásv.), Zay Mineralogiájában a kalkopiritet nevezi így; jelenleg a krizokolla nevű ás
ványt jelenti.
Rézkovand (ásv.), 1. Kálkopirit.
Rézlaznr (ásv.), 1. Azurit.
Rézlemez. A rezet vastag táblákba öntik és
lapos talpú kalapáccsal izzó állapotában 15 mm.
yastag lappá kalapálják és vagy izzón v. pedig
hidegen kihengerlik; a nyert gyártmány a R. A
hengerlés következtében a R. megkeményedik
és rideg lesz, ezért kiízzítják és hideg vízbe
mártják, ekkor megpuhul és felszínéről a réz
réteg lepattogzik. Vékony lemezek készítésekor
a kihengerelt lemezt, ha már vastagsága a kellő
határt elérte, összehajtják és így hengerük to
vább. A hengerlés befejezte után a lemezt vas
lapra helyezve, faverőkkel megkalapálják, majd
körülvágják, mérik és osztályozzák. A hidegen
hengerelt R. az időjárásnak és a tenger vizének
jobban ellenáll, mint a melegen hengerelt s a hen
gerléskor fellépő hulladók is kisebb, mintegy VsVoA melegen való hengerléskor 100 rész rézből
kapnak 80 rész ép R.-t, 13 rész hulladékot és
4 rész rézhamut; teljesen elkallódik 3 rész. A
kereskedelemben előforduló legvékonyabb R.-ek
vastagsága05 mm., rendesen760—900mm.szé
les és 1-5—-l-8 m. hosszú lemezeket hengerelnek
s vagy tábla vagy tekercs alakjában árusítják.
Egy m2 területű és 1 mm. vastag R. súlya 8-8 kg.
A R.-t galvanosztégiai úton is gyártják. A rezet
vashengerekre ejtik ki, felszínét achattal simít
ják s ha már elég vastag, hosszanti irányban fel
vágják és szétterítik (Elmore eljárása).
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Rézlüszter, I. Lüszteres agyágedények.
Rézmangánérc (isv.), l. Rézfekete.
Rézmaratás, 1. Rézmetszet.
Rézmérgezés (capn-ismus), a gyakoribb mér
gezések közé tartozik. Azok a rézvegyületek,
melyek ilyen mérgezésre okot szolgáltatnak, leg
inkább a következők: a rézoxidul, a bázikus réz
klorid (braunschweigi zöld), rézhidroxid, a brémai
zöld, melyek mind festékül használatosak; a rézgálic, melyet némelykor a búzakenyérhez is ad
nak a pékek, továbbá elvetés előtt a búzát is
szokták benne áztatni, a neutrális és bázikus
ecetsavas réz (az utóbbi az u. n. grünspan). Sőt
maga a fémréz is okozhat mérgezést ételek út
ján, mert habár vizben oldhatatlan, mindazáltal
levegő és nedvesség egyidejű hatása alatt a fe
lületén könnyen bázisos szénsavas réz képződik;
a szerves savak (ecetsav, zsírsavak) pedig még
igen hígított állapotukban is képesek a rézzel oldékony sókat alkotni, ha egyszersmind levegő
van jelen. A hevenyés R. különben rendesen ked
vező lefolyású. E mérgezés jelenségei: erős, ki
merítő hányás, kékes v. zöldes hányadék, feketés
székletét, börsárgaság; esetleg rángások, majd a
törzsizmok bénulása és halál.Több réz-sómaró mé
reg, úgy hogy a nyálkahártyákon roncsolásokat
okoz. A krónikus R. rézöntőknél és más, rézzel
foglalkozó munkásokon fordul elő, kólikával (rézkólika) vagy lázas gyomorbélhuruttal (gastroenteropathia cuprica febrilis Falck) járó általá
nos bántalom alakjában, mely az állandó táplál
kozási zavar folytán nagyfokú elgyöngüléssel és
lesoványodással jár s ha elhanyagoltatik, kime
rülés által halálra is vezethet; ellenkező esetben
azonban rendesen gyógyulásba megy át. Az ilyen
betegségben szenvedők bőre, hajzata, sőt a belső
szervek és a csontok is zöldesszínűre vannak
festve. A hevenyés R. ellen tojásfehérjét, égetett
magnézia-oldatot adhatunk be; hányta tokra ren
desen nincs szükség, mert a rézkészítmények
maguk hányást okoznak; gyomormosás és has
hajtók alkalmazása igon üdvös, csak zsírnemű
hashajtók (ricinusolaj) kerülendők, mert ezek a
réz felszívódását elősegítik. A krónikus R. keze
lésében első dolog a beteget a réztartalmú helyi
ségekből eltávolítani, a test felületére tapadó
rézpor eltávolítására langyos, szappanos fürdőket
rendelni, a beteget jól táplálni, a kólika ellen
enyhe hashajtókat, meleg borogatásokat (ahason)
alkalmazni, izzasztókat éshúgyhajtókatadnistb.
Rézmetszés, 1. Rézmetszet.
Rézmetszet (gör. chalkographia), a grafikai
művészetek egyik legrégibb és legnemesebb tech
nikája, amelynél a műlapokat vésett rézlemezek
ről nagy nyomású gépeken az acélmetszetekhez
hasonlóan mély nyomással sokszorosítják.ellentét
ben a magas nyomású fametszettel. Technikai ke
zelésük szerint a R.-eket három főcsoportba soroz
hatjuk : a vonalas rajzú, a hántoló modorban ké
szülő R.-ekre és a rézkarcokra. Az első a tulajdonképeni R. (Kupferstich, Gravure au burin).
Ennél a rézlap megmunkálása közben a vésőé a
főszerep; a lemezt vékony gyantaszurok-, aszfaltv. viaszréteggel vonják be, erre rárajzolják vagy
másolópapír segítségével rámásolják a sokszoro
sítandó képet s vonalait karcoló tűvel a gyantás
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alapra vagy ezen át magába a rézlemezbe kar
colják ; maratása után a gyantás réteget eltávo
lítják s a rézlemezre karcolt v. maratott képet
háromélű, ferdére csiszolt vésővel a rajznak s a
világosság és árnyék váltakozásának megfelelően
hol ritkább, hol sűrűbb s majd párhuzamos, majd
ismét egymást keresztező vonalakban vésik. A
vésés közben keletkező érdességeket, a szakállt,
hántoló vassal leszedik s a lemezt ennek helyén
megfelelő acélszerszámmal csiszolják. A vonalas
rajzú R. mesterei finom árnyalással színes min
tájuk tónushatásait is vissza tudják tükröztetni;
újabban azonban csak a motívumok külső és belső
vonalait s formák kiemelésére csak a legszüksé
gesebb árnyékokat vésik ki s az ilyen R.-et ne
vezik kartonmetszetnek. Ha minden árnyékolást
nélkülözünk ezen, mint pl. régibb mütörténelmi
és más könyvek képein, kontúr-metszet a R. neve.
Ha véső helyett acéltűvel munkálják meg a le
mezt, amely finom és sekély vonalaival így csak
korlátolt számú lenyomatot ad, hidegtűvel ké
szült R. a neve (franc, taille-douce).
A hántoló modorú R. (mezzo-tinto) ritkán ké
szül rézlemezen; nagyobb keménysége miatt acél
lemezre másolják és maratják a rajzot, aztán a
lemez felületét finom, éles fogacskákkal ellátott
ívelt felületű acélszerszámmal (berceau, Wiege)
érdessé, szemcséssé teszik (grainure) s a kép vi
lágos részeinek megfelelően az érdes felület egyes
részeit hántolókéssel eltávolítják. A hántoló mo
dort, amelynek lemezeit a tulajdonképeni R.-tel
ellentétben magas nyomással soksorosítják, Siegen alezredes a XVII. század negyvenes éveiben
találta föl. A rézkarc v. rézmaratás (Radierung,
aquafortis) a festő-rézmetszők (peintres-graveurs)
kedvelt technikája, amelynek a tulajdonképeni
R.-nél is van előkészítő szerepe; abban áll, hogy
a sötét gyantás alapra karcoló tűvel, ceruzához
hasonló acélszerszámmal reákarcolják a képet,
úgy hogy az alapon keresztül vonalai a vörösréz
színében tűnnek elő s aztán salétromsavban,
újabban inkább vaskloridban maratják.
A R. egyéb technikái az itt ismertetett három
eljárásban gyökereznek. Az aquatinta modor a
rézmaratás elvein alapszik, a rajz körvonalainak
könnyed edzése után a lemezt finom gyantaporral
vonják be s a kép világos részeit a savnak ellen
álló fedőflrnisszel festik be s a maratással így
nem vonalakat, de síkokat mélyítenek a lemezbe,
amelynek levonatai a tusrajzokra emlékeztetnek
s azért az aquatintát tusmodornak is nevezik. A
pontozó modor a vonalas R. egyik válfaja s vé
sett vonalak helyett poncoló szerszám segítségé
vel pontokat vernek a rézlemezbe. Ez a XVI. sz.
végén Nürnbergben keletkezett, de a XVIII. szá
zadban főleg Angliában virágzott. A krétarajz
modor (crayon-maniére), amely a XVHI. sz.-ban
Franciaországban keletkezett, apontozó modornak
a rézmaratásban gyökerező változata; a réz
lemezt a maratásnál használt alapanyaggal von
ják be s több csúcsú tűvel v. éles fogú kerékkel,
a roulette-tel és a mattoir-ral dolgozzák meg s
aztán maratják. A színes R. rendszerint több le
mez felhasználásával készül. (L. Színes metszetek.)
A R. sokszorosítását réznyomásnak nevezik s
a gép, amelyen készül, lényegében egymással el-
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lenkező irányban forgó kettős henger. A meg
melegített lemezt festékkel kenik be, amely mé
lyedéseit kitölti s mielőtt a hengerek közé dug
nák, a lemez felszínéről a festéket gondosan le
törlik ; erre megnedvesített finom rongypapirost,
az utóbbira megfelelő nagyságú nemezdarabot
tesznek. A lendítőkerékkel forgatott hengereken
keresztül bocsátva, kész a levonat, amire a le
mezt minden egyes nyomat előtt a jelzett módon
ismét festékkel dörzsölik be. Minthogy a rézlemez
nyomás közben hamar kopik, egy lemezről csak
korlátolt számban készülhet kifogástalan nyo
mat, jól megmunkált R.-ü lemezről 1000 jó s 1500
másodrendű, rézkarcról csak 200—-300 nyomat.
Újabban a lemezeket edzik v. galvanoplasztikái
úton tetszés szerinti számú nyomólemezt készíte
nek az eredeti R.-ről s így korlátlan számmal
egyforma minőségű nyomat készülhet. Mindazon
által a művész rézmetszők (peintres-graveurs)
még ma is ragaszkodnak a régi szokáshoz, amelylyel a különböző állapotú nyomatokat a levona
tokon megjelölték s a gyűjtők is e jelzések sze
rint értékelik a R.-eket. A próbanyomatokat,
amelyek még a R. befejezése előtt készülnek,
remargtte-nyomatoknak nevezik s néha M. v.
R. betűvel jelölik meg. A kész R. első levonatait
(épreuves avant la lettre) feliratok nélkül készí
tik s jeltelen művészlenyomatoknak nevezik.
Ezek közül a legjobbakra a mester ceruzával írja
föl nevét. Az ezután készülő levonatok állapotát
a mester sajátkezűleg bevésett nevével vagy más
jellel jelzi, melyet a lemezről később lecsiszolnak.
Ezek a jelzett művészlenyomatok. Végül rávésik
a lemezre a kép címét és a mester nevét s ezek
a rendes nyomatok, amelyeket korábbi vagy ké
sőbbi nyomásuk szerint s a nyomatok számához
képest ismét több állapot szerint értékelnek.
A R. története a XV. sz.-ban kezdődik s ősei az
ötvösök vésett díszű munkái voltak, amelyek
ről Vasari szerint először Maso Finiguerá-nak
jutott eszébe levonatokat készíteni. Az első év
számmal jelzett R. 1446-ból német munka s a
német R. korábbi fejlődése arra vall, hogy a tech
nika eredeti hazája Németország volt. Az első ki
válóbb német mestert 1466-ból csak nevének
kezdőbetűi szerint ismerjük. Ez az E. S. jegyű
monogrammista, akitől Schongauer, a XV. szá
zadbeli R. legkiválóbb művelője is tanult. Ennek
finom technikáját örökölte Dürer, aki a hideg
tűvel s a rézkarccal is kísérletezett. Követői,
akiken már az olasz renaissance hatása is szembe
tűnő, az ú. n. kismesterek. A XVI. sz.-beli német
R. művelői sorában az iparművészet számára diszitőmunkákat metsző mesterek külön csoportot
alkotnak; a század végén az olasz és a német
alföldi R. fölébe kerekedik a német mestereknek.
Itáliában Baccio Baldini, az első ismert mester e
téren, 1470—80 között dolgozott; a legkiválóbb
rézmetszők Pollajuolo és Mantegna, a XVI. szá
zadban Marco Antonio Bajmondi. Németalföldön
a R. régebbi jeles mesterei közül Lucas van Leyden válik ki, iskolát azonban igazán csak Rubens
és Rembrandt teremtett e téren. Franciaország
ban a XVII. sz.-ban Callot hatása lesz csak mér
tékadó, a XVIII. sz.-ban a színes R. lendül föl.
Angliában, mint a XVIII. sz.-ban a kontinensen
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is, a R. mint reprodukáló technika jut jelentőség
hez. A XIX. sz.-ban ismét az önálló művészeti
jelentőségű R.-ek kerülnek előtérbe s különösen
a rézkarcot sok kiváló festő ma is előszeretettel
műveli. Magyarországon a R. múltja csak a
XVII. sz.-ba nyúlik vissza, kiválóbb művelői
azonban csak korunkban akadtak. A XIX. szá
zadban ilyenek voltak Döby Jenő, Bauscher La
jos, Aranyossy Ákos. Újabb mestereink szintén
túlnyomóan a rézkarcot müvelik. V. ö. Mqjer
István, A rézmetszetek műtana (Buda 1847); Éber
László és Gzakó Elemér, A sokszorosító művé
szet (Iparművészet könyve I., Budapest 1902):
Singer, Der Kupferstich (Bielefeld 1904); Kristeller, Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten (Berlin 1905).
Rézmüvesség. A réz hideg állapotban is igen
könnyen alakítható; ez a tulajdonsága, különösen
a rézlemezt, a műipar terén a leghasználhatóbb
anyagok közé avatja. Azt a mesterséget, mely a
réz szóban forgó alakításával foglalkozik, R.-nek
nevezzük. A mai rézművesek leginkább vert réz
ből való főzőüstöket, fürdőkályhákat ós kádakat,
szesz-, sör- és cukorgyári berendezéseket, szóval
műszaki tárgyakat készítenek. A Keleten jobbára
oly rézkancsókat, tálakat, medencéket stb. ké
szítenek, melyeket a rézből való kidomborítás
után beónoznak ós ezután véséssel díszítik.
A XVII. sz.-ban kezdték a domborított rézszob
rokat a drága öntött bronzszobrok helyett hasz
nálni. Ilyen Erős Ágoston drezdai szobra (1731—
36-ig készítette Wiedemann Lajos), a new-yorki
Szabadságszobor, a bánhidai millennáris emlék
(repülő turul) stb.
Reznek (Otis tetrax L., áiiat), 1. Túzok-félék.
Rezneklile (áiiat), az ugartyúk (Oedicnemus
oedicnemus L.) népies neve. L. Ugartyúk-félékReznicek, íhnil Nikolaus, báró, német zene
szerző, szül. Bécsben 1861 máj. 4. 1909-ben a
berlini Komische Oper karnagya, 1920. a charlottenburgi Staatl. Hochschule zeneszerzés-tanára
lett. Operái: Satanella (1888); Fortunatus Imre
(1889); Donna Diana (1894); Till Eulenspiegel
(1904) gyorsan népszerűvé tették. Egyéb müvei
közül kiemeljük requiemjét és f-dur miséjét,
amelyet I. Ferenc József jubileumára írt (1898).
Réznikkel (ásv.), 1. Nikkelin.
Réznitrát, salétromsavas réz [Ou(NOs)2]. A réz
nek ez a sója úgy készül, hogy a rezet hígított
salétromsavban oldják és az oldatot kikristályo
sítják. Ilyenkor a R. 3 molekula kristályvizet
tartalmazó sötétkék színű prizmaalakú kristá
lyokban válik ki, míg az alacsonyabb hőmérsék
leten képződő táblaalakú kristályok 6 molekula
kristályvizet tartalmaznak és világoskék szí
nűek. A R. vízben és alkoholban könnyen oldó
dik ; magas hőmérsékletre hevítve víz és nitrogóndioxid távozik el belőle és fekete színű réz
oxiddá alakul át. A réznek bázisos nitrátja és
ammóniákkal való vegyülete: Cu(NOs)2-)-4H3N is
ismeretes.
Réznyomás, így nevezik a rézmetszetek, acél
metszetek és heliogravürök sokszorosítását, mely
külön e célra alkotott réznyomósajtón történik
(L. Rézmetszet). Ide sorozható a mélynyomás
(1. o.) is.
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Rézólomfény, kuproplumbit (ásv.), rézólomszullld: Pb2Cu3S3; szabályosan kristályosodik, a
kocka szerint hasad; rendesen csak szemcsés
halmazokban található, fémfényű, feketés ólomszürke. Chilében bányásszák.
Rezolúció (lat.), 1. Besolutio.
Rezolúciós formula. A véderőjavaslat ellen
1912. folytatott obstrukció idejében a Kossuthpárt gr. Apponyi Albert kezdeményezésére haj
landónak nyilatkozott az obstrukció abbanhagyására, ha bizonyos közjogi követelményei tel
jesülnek. Ezek közé tartozott, hogy a képviselő
ház határozatban (rezolúcióban) mondja ki, hogy
a tartalékosok és póttartalékosoknak béke idején
kivételes tényleges szolgálattételre behívásáról
és benntartásáról rendelkező 1888. XVIII. t.-cikket nem lehet úgy értelmezni, amint az 1905. a
Pejérváry-kormány alatt történt, amikor is a
kormány e törvény alapján gondoskodott az újonclétszám fedezéséről, bár az országgyűlés az újon
cokat nem szavazta meg. Ehhez a megoldáshoz,
az ú. n. R.-hoz azonban gr. Khuen-Héderváry Ká
roly miniszterelnök a korona hozzájárulását nem
tudta megszerezni s ezért a kormány 1912 márc.
7-én lemondott, midőn pedig a Khuen-Hédervárykabinetet a felség újból kinevezte és legfelsőbb
kéziratban kijelentette, hogy az említett tör
vényben biztosított fejedelmi jogához ragaszko
dik, a parlamenti vita újabb erővel tört ki, mire
a kormány 1912 ápr. 18. újból lemondott s helyét
Lukács László minisztériumának engedte át.
Rézolvasztás, 1. Béz.
Rezolvens, az algebrában oly segédegyenlet,
melyet az algebrai egyenlet megoldásához állí
tunk fel.
Rezonálás, v. együtthangzás, az a jelenség,
midőn egyik test átvesz egy másiktól származó
és hozzá eljutó rezgéseket s ennek következtében
maga is visszaadja a hangot. Ez a jelenség az
akusztikában és zenében nagy fontosságú. A tes
tek csak azon rezgéseket képesek a környezetből
átvenni és magukban felhalmozni, melyeket al
kalmas megindítás után maguk is képesek vé
gezni.
Rezonánc-induktor. Azt a körülményt, hogy
elektromos hullámoknak egyik rezgő rendszer -

A rezonánc-induktor vázlatos rajza.

tői a másikhoz való átvitelére aránylag csekély
impulzusok kellenek, ha a két rendszer ráhangzásra van szerkesztve, a dróttalan távírók szikrainduktorainak készítésénél következőleg hasz
nálják ki. Az induktor P primértekercsét (1. az
ábrát) a J indukciós-tekercs közvetítésével a
W gépből váltakozó árammal látják el. Mivel az
S másodlagos tekercsből és az í'-en át hozzákap
csolt CL rezgőkörből álló rezgő-rendszer saját
rezgésszáma pontosan megegyezik a primőráram
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periódusszámával, ez az SGL körben ugyan
olyan periódusú váltakozóáramot indít, melynek
feszültsége a rezonancia hatására folyton növe
kedik, míg _F-nél szikra ugrik át, mely a CL
körben rezgéseket vált ki. Ilyen induktorium
sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint olyan,
mely a rezonancia fölhasználása nélkül működik.
A J tekercsnek az a feladata, hogy nagysága
szerint vagy kisebbítse a priméráram energia
szállítását (ha .F-nél nem kívánják a gyors szik
rázást), vagy nagyobbítsa (ha gyors telegrafáláskor gyakrabban bekövetkező hullámvonulato
kat kívánnak).
Rezonátor, 1. Hang, Elektromos rezonancia.
Rezonátor-próba, a hegedűn alkalmazott já
tékmód a hangszer fedele egyenletes rezgésének
megállapításánál. Ilyenkor a G-húrt egyenletes
erővel szólaltatjuk meg, míg a többi húron a
G hang felső hangjait érintjük. Az így keletke
zett, harangzúgáshoz hasonló hangot németül
Glockenschlagnak mondják.
Rezopirin (resopyrin), antipirin és rezorcin
vegyülete. Szeszben oldható, kristályos por.
Gyógyszerül használatos.
Rézorbánc, 1. Bosacea.
Rezorbin (resorbin), főképen mandulaolajjal
és viasszal készült, nem izgató, hűtő, zsíros
emulzió. A bőrre kenve, gyorsan felszívódik, miért
is gyógyszerekkel keverve, kenőcsalapanyagul
használják.
Rezorcin, metadioxibenzol, kémiai képlete :

/VOH
OH
Először 1864. Hlasiwetz ós Barth állították elő
Galbanum és Asa-foetida (gyantanemű testek)
kálilúggal való összeolvasztása útján. Szín- és
szagtalan, édes ízű por, mely alkoholból vagy
éterből táblácskákban vagy rombos oszlopokban
kristályosodik. Olvadási pontja 118° Celsius,
forrp.276°. Vízben, alkoholban és éterben könnyen
oldódik. Kloroformban és széndiszulfidban old
hatatlan. Ammóniákkal levegőnek kitéve először
rózsaszínű, majd barnaszínű lesz. Vizes oldata
ferrikloridtól ibolyaszínt ölt, de ólom
acetáttal csapadékot nem ad, ezáltal
különböztethető meg apirokatechintól.
Ftálsavanhidriddel összeolvasztva fluoreszcein képződik. Gyakorlatilag mint
gyógyszert fertőtlenítésre és mint láz
ellenes szert használják. Azonkívül fon
tos kiindulási anyag számos festéknél.
A rezorcindiacetátot használják mint
kámforpótlékot és filmanyagot. Acetaldehid rezorcinnal (és kénsav) cserző anyagot
szolgáltat, trinitroszármazéka pedig robbanószer.
Rezorcinftalein, 1. Fluoreszcein.
Rezorcinol, rezorcin és jodoform keveréke.
Bőrbetegeknél hintőporul használják.
Rezorufin, C la H,N0 3 összetételű chinonimidfesték. Szesz, éter kevéssé, anilin, forró tömény
sósav bőségesen oldja. Lúgokkal készült oldatai
rózsaszínűek és cinóbervörös színnel fluoresz
kálnak.
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Rezovac, adók. Verőcze vm. verőczei j.-ban,
(i9io) 994 magyar, horvát és szerb lak. (Tr. SzHSz.)
Rézoxid, 1. Réz oxidjai.
Rézoxidammonia, 1. Uéz hidroxidjai.
Rézoxidhidráfc a. m. kuprihidroxid, 1. Réz
hidroxidjai.
Réz oxidjai. A kuprooxid v. rézoxidul, Cu,0,
a természetben mint vörös rézérc (cuprit) szabá
lyos oktaéderekben található. Előállítására réz
szulfátoldatot annyi szőllőcukorral elegyítünk,
hogy az ezután hozzáöntött káliumhidroxidtól
csapadék ne keletkezzék és e sötétkék színű
folyadékot felforraljuk. A kuprooxid ilyenkor
narancsvörös, kristályos csapadék alakjában vá
lik le. Savakban színtelenül oldódik, de az oldat
a levegőn oxidáció következtében megkékül. A
kuprooxid üveggel összeolvasztva, azt szép vörös
színűre festi és az iparban vörös üveg készítésére
használják. Kuprioxid v. rézoxid CuO, a termé
szetben előforduló ásványa tenorit v. melakonit
néven ismeretes. Monoklin pikkelyekből áll.
A mesterségesen előállított fekete-színű alaktalan
test. Réznítrát, rézkarbonát vagy rézhidroxid
izzítása révén állítható elő. Magasabb hőmérsék
leten a hidrogén, szén, szénoxid ós általában véve
a szerves vegyületek könnyen rézfómmé redu
kálják. Legfőképen a szerves vegyületek elemzé
sénél használják. A kuprioxid nagyon higroszkópos és a nedvességet csak élénk izzáson veszti
el. B sajátságot a szénvegyületek analízisekor
figyelembe kell venni.
Rézoxidsók, a. m. kupri-sók, 1. Réz-sókRézoxidul, 1. Réz oxidjai.
Rézoxidulsók, a. m. kupró sók, 1. Réz-sók.
Rézoxiklorid, 1. Réz kloridjai.
Rézöntő, az a mesterember, aki sárgarézből és
más rézötvényekből háztartási cikkeket, gépré
szeket s másefféléket önt.
Rézötvények. A vörösréz a legtöbb fémmel ki
tűnő tulajdonságú ötvényeket alkot. A vörös
réz és alumínium alkotja az aluminiumbronzot
(1. Aluminiumöntvények), a vörösréz és cink
alkotja a sárgarezet (1. o.), a vörösréz és nikkel
alkotja az alpakkát (1. o.), a vörösréz ós man
gán a mangánbronzot (1. Mangánötvények), a
vörösréz és szilícium alkotja a sziliciumbronzot
(l.o.), a vörösréz, cink és vas a deltafémet (1. o.),
a vörösréz és ón az ágyú-, szobor-, harang- és
tükörbronzot (1. Bronz) sfb. Ezeken kívül fon
tosak — különösen a pénzverés szempontjából —
a réz-ezüst és réz-arany ötvények.
Rézpácok, 1. Pácok.
Rézpala (geoi.). A német felső Perm v. Zechstein-képződmény alsó osztályának egyik tagja,
mely az alapkonglomerátumokra következik,
viszont pedig a Productus-mészkő által boríttatik. A legföljebb 60 cm. vastag E. voltaképen
feketés bitumenes márgapala sok halmaradványnyal (Palaeoniscus Preieslebeni, 1. a Perm-szisz
téma tábláját) és a telep alsó ötödrészében fino
man behintett rézércekkel (Termésréz, Chalkopirit, Bornit, Chalkosin, Covellin) pirittel, galenittal, szfalerittal és kevés argentittal. A Cu-tartalom nem több, mint 2—3°/o és ebből kb. V2°/o
az Ag mennyisége. Ennek dacára a bányamívelés oly élénk, hogy az évi termelés a 100,000
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mázsa Cu-t és 400 mázsa Ag-t is meghalad
hatja.
Rézpöröly v. hámor, az a műhely, melyben a
finomított rézből különösen mélyített árukat ké
szítenek. L. Hámor.
Rézreve, 1. Rézhamu.
Rézrozsda, 1. Fémek színezése.
Rézrubin, 1. Rubinüveg.
Réz-sikló (Coronella, állat), a Siklófélékhez
tartozó kigyónem. Egyik faja az osztrák R. (C
austriaca Laur.). Orrlemeze oly hosszú, mint
aminő széles; homloklemeze mell felé szélesedett;
pikkelyei 19 hosszsorba rendeződöttek. Háta vör
henyes-szürke, néha barnás v. zöldes színbe ját
szik, leggyakrabban sötét foltok kettős sorával;
nyakszirtjén hátul kerekített sötét folt fekszik ;
szemétől szájzugáig sötét vonal húzódik. Hasít
sárgásszürke v. vörhenyes, egyszínű v. feketén
pettyezett. Hossza 65—80 cm. Majdnem egész
Európában honos; nálunk közönséges; száraz,
napsütötte köves és bozótos helyeken él, gyíkok
kal és más apróbb állatokkal táplálkozik. DélFranciaországban, a Pyrenaei-félszigeten, Olasz
országban és Észak-Afrikában honos a girondi R(C. girondica), Észak-Amerikában a láncos R.
(0. getula L.). Utóbbi 1-35 m. hosszú.
Réz-smaragd (ásv.), 1. Dioptasz.
Réz-sók. A réznek kétféle vegytiletsorozatn
van. Az egyikben, a kuprovegyiiletekben, a réz
egyvegyértékü; a másikban, a kuprivem/ületekben a réz két vegyértékű. A közönségesR. kuprisók. A kupri-sók vízmentes állapotban többnyire
fehérek, a víztartalmúak kék-vagy zöldszinűek.
Hígabb vizes oldatuk kékszínű, vagyis a kupri-ion
kék. A foszfáton és karbonáton kívül a közönsé
ges kupri-sók vízben oldhatók. Oldatuk savanyú
kémhatású és összehúzó, undorítóan fémes ízű.
Mérgezők ; hányást, hasmenést, nagyobb mennyi
ségben halált is okoznak. Ellenszerül tejet, tojás
fehérjét szoktak alkalmazni. A kupri-sók 1—6
molekula ammóniával különböző összetételű
komplex-sókká, kupriammin-sókká egyesülnek,
melyek szép sötétkék színűek. A kupri-sókból
redukciókor kupro-sók keletkeznek. A kupro-sók
legtöbbje vizben oldhatatlan, vagy kevéssé oldó
dik. Színtelenek, néha sárgák vagy vörösek.
Levegőn, különösen könnyen lúgos oldatban,
kupri-sókká oxidálódnak.
Réz-spiritusz, rézacetát ecetsavval és acetonnal R.-t eredményez.
Rézszalmiák, 1. Rézszulfát.
Rézszilicid, Gu2Si, réznek szilíciummal elek
tromos kemencében való olvasztásánál keletke
zik. Fs. 6'9; fölös szilíciumban oldódik, kihűléskor
kristályos levelekben kiválik.
Réz színezése, 1. Fémek színezése.
Rézszulfát (kénsaras réz, rézgálic, gálic, kékgálic, kékkő, kékvitriol), a réznek legfontosabb
sója, kémiai képlete: CuS04-f-5H20. Mestersége
sen sokfélekép gyártják és sok esetben mint mel
lékterméket kapják. A rézkohók és rézművesműhelyek rézhulladékaiból úgy készítik, hogy
azokat koncentrált kénsavban melegítés közben
feloldják és az oldatból a R.-ot kikristályosítják.
A természetes v. a mesterséges rézszulfldból úgy
készül, hogy azt pörkölés által R.-tá alakítják át,
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amely a tömegből vízzel kivonható. Mellékter |
Réztimsó, 1. Rézkészítmények.
mékül kapják az arany és ezüst elválasztásakor.
Rézuranit (ásv.), 1. Torbernit.
A szemcsézett aranytartalmú ezüstöt ugyanis
Rézvaluta, 1. Bézérték.
kénsavval főzik, ilyenkor az arany oldatlanul
Rézvirág (nőv.), 1. Zinnia.
visszamarad, míg az ezüst mint ezüstszulfát fel
Rézvirág v. kalkotrichit (ásv.), finom hajszál
oldódik. Ebbe az oldatba az ezüst leválasztása szerű frwprií-kristályképződmények; gyönyörű
végett rézlemezeket állítanak, amikor a rézből cochenille- vagy karminpiros; tulajdonkép egyR. lesz. A körmóczbányai pénzverő-intézetben is irányban megnyúlt és ellapult kockák hálózatos
ezt az eljárást használták. A R. igen szép sötét fonadékából áll, amelyre mikroszkopikus oktaé
kék színű, egyhajlású kristályokból álló test; derek tapadnak. Lelőhelyei: Moldova a Bánság
borszeszben nem, de vízben könnyen oldódik. Ol ban ; Cornwall, Morenci Arizonában.
data szép kék színű és undorító fémes ízű. Rend
Rézvitriol, 1. Bézgálic és Bézszulfát.
kívül mérges. A kristályos R. 100°-ra hevítve,
Rézvoltaméter. Erős áramú galvanométerek
csak 4 molekula kristályvizet veszít el, 240°-on hitelesítésére való. Az idő egysége alatt a kén
azonban teljesen vízmentessé lesz. A vízmentes savas rézoxidoldatból kicsapott rézmennyiség
R. fehér színű por, mely a víztől ismét megkékül, súlya : mértéke az illető áramerősségnek. 1 am
ezért mint vízelvonó és a víz kimutatására (al pere áram egy másodperc alatt 00003269 gramm,
koholban, kloroformban, éterben stb.) szolgáló 1 óra alatt tehát 1-1768 g. rezet ejt ki.
anyagot kémszerül használják. A R. az alkáli
Rézvörös-porcellán, 1. Bouge flambée.
fémek szulfátjaival kettős sókat képez, ilyenek
Rézzöld (ásv.), 1. Krizokolla.'
pl. a kálium-R.: K,S04.CuS04-|-6H20 és ammoRezső, a Rudolf név magyarosított alakja.
nium-B. (rézszalm iák): (H4N)2S04.CuS04+6H20,
Rezsőfalva (Budinská), kisk. Trencsón vm.
amelyek úgy állíthatók elő, hogy R.-oldatot ká kiszuczaújheiyi j.-ban, (i9io) 724 szlovák lak.
lium- illetve ammoniumszulfát-oldattal elegyí (Tr. Cs.-Szl.)
tünk és kikristályosítjuk. Ha R.-oldathoz annyi
Rezsöháza (Budolfsgnad), nagyk. Torontál
ammóniát öntünk, hogy a kezdetben keletkező vm. nagybecskereki j.-ban, (1910) 3186 német és
kékes-zöld csapadék ismét feloldódjék, igen szép magyar lak. (Tr. SzHSz.).
lazurkék színű oldatot kapunk, amelyből hoszRézsuka (DÖV.), 1. Lepidium.
szabb idő múlva ií.-am»i0HÍaA;CuSO4.4H3N-|-rI.2O
Rézsű, a mesterséges földfeltöltések lejtős ol
válik ki sötétkék színű kristályokban. E vegyü dala. Vasúti töltéseknél hajlása nagyobbára l'/ 2
letet régebben cupruni sulfuricum ammoniatum (IV2 lábas lejtő), ami annyit tesz, hogy l»/8 m".
néven gyógyszerül használták. A R.-ot gyógy vízszintes távolságra 1 m. emelkedés jut. Árvízszerül, dezinflciálásra, hánytatónak (hivatalos gátak árvíz felőli R.-je 2, 3, 4, sőt Hollandiá
szer), a gazdaságban pácolásra, permetezésre, az ban 6 lábas lejtővel készül. Minél meredekebb a
iparban pedig festékek, galvanoplasztikái má R., annál inkább ki van téve a veszélynek, hogy
solatok és galvános elemek (Danielik-féle) elő az árvíz megtámadja, megrongálja. Az eső vagy
állítására használják. L. Be'zkészítme'nyek és árvíz ellen a R.-t védeni kell gyepesítéssel, amely
Eézgálic.
úgy történhetik, hogy gyeptéglákkal burkoljuk,
Réz szulfidjai. A réznek két szulfidja ismere vagy fűmaggal bevetjük. Nagyobb veszélynek
tes, amelyek a természetben is előfordulnak: kitett R.-ket rőzsével, kővel, téglával stb. bur
1. Kuproszulfidvagyrézszulfür :Cu2S, képződik kolják.
akkor, ha finom rézreszeléket megfelelő mennyi
Rf. és Rfz., az olasz rinforzando (1. 0.) rövi
ségű kénvirággal összeolvasztunk. Fekete színű, dítése.
vízben oldhatatlan test; salétromsavban mele
Rgl., 1. Beg.
gítéskor kénkiválás közben feloldódik. — 2. KuR. H . , az angol Right Honoicrable (1. Honoupriszulfid vagy rézszulfid, rézkéneg: CuS. Fe rable) rövidítése.
kete csapadék alakjában válik le, ha réz-sók ol
K h , a rodium (rhodium) kémiai gele.
datába kénhidrogéngázt vezetünk. Hígított sa
Rha, a Volga (1. o.) ókori neve.
létromsavban feloldódik; a levegőn lassanként
Rhabanus Maurus, 1. Hrabanus Maurus.
oxidálódik és ekkor rézszulfáttá lesz. Mind a kettő
Rhabdit (ásv.), l.JSchreibersit.
a természetben is előfordul, az elsőuek kalkocit,
Rhabditek, az Örvényférgeknél (Turbellaria)
az utóbbinak covellin és cantonit a neve.
előforduló és pálcikaalakú képződménnyé meg
Rézszurokérc (ásv.), máj- v. gesztenyebarna, szilárduló mirigy váladék. A R. a bőr hámsejtjei
zsírfényíi, kagylóstörésü; gyakran pszeudomor- v. a bőr alatt levő parenchyinasejtek közé beik
fóza kalkopirit és fakóérc után; a vasoxidhidrát-, tatott egysejtű mirigyek váladékai és a zsákmány
a rézzöld-, a rézoxid- és kovasavnak elegye.
elejtésére szolgálnak. Az ilyen képződményekkel
Réztányér (cintányér, ném. Becken, ol. piatti, ellátott örvényférgek zsákmányukat elárasztják
franc, cymbales), határozatlan hangmagassággal R.-kel, melyek csakhamar nyúlós nyálkává duz
biró ütőhangszer (1. Ütőhangszerek). Tányér zadnak s ez a ragadós anyag lehetetlenné teszi
alakú, ércből öntött lemez, kerülete lapos és a zsákmány elillanását és védekező mozgásait.
R h a b d i t í s (állat), a Fonalférgek (Nematodes)
a közepén vájt félgömbökön keresztül húzzák át
a tartószijjakat. Zenekarban sokféle módon al rendjébe, az ecetféreg-félék (Anguillulidae) csa
kalmazzák. A két tányért erősen v. halkan egy ládjába tartozó féregnem. Számos faja részben
máshoz ütik, v. halkan egymáshoz dörzsölik, v. szabadon a földben vagy a vízben él és rothadó
széleit dobverővel ütik, v. ugyancsak dobverővel szerves anyagokkal táplálkozik, részben élőskö
dik. Emberben eddig két faját észlelték: a B.
tremolószerűen sokszor egymásután érintik.
Rá-ai Nagy Lexikona. XVI. liül.
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pellio Schn. és B. niellyi Blanchard fajokat. Az
előbbit Scheiber Székesfehérváron egy asszony
verés és gennyes vizeletében találta meg; hossza
0-8—l-3 min. A B. nigrovenosa Eud. heterogoniájáról híres; egyik nemzedéke hímnős és a ha
lak és varangyos békák (Bufo) tüdejében élős
ködik, a másik nemzedék pedig szabadon él. Bstercoralis = Strongyloides stercoralis, 1. Strongyloides.
R h a b d o c o e l i d a e vagy R h a b d o c o e l a
(Tömlöbelűek v. Pálcabelűek, áiiat), az Örvény
férgek (Turbellaria) rendjének egyik alrendje,
melyre jellemző, hogy belük nem ágazik el faalakúlag, mint az Ágasbelűeknél (Dendrocoelidae),
hanem egyenes, töinlőalakú. 350 fajuk ismeretes.
L. Örvényférgek.
R h a b d o d o n (Mochlodon), a Dinosaurusok
rendjébe tartozó kihalt őshüllő, melynek maradvá
nyai a délfraneiaországi és az erdélyi felsőkrétá
ból ismeretesek. A hunyadmegyei Valiora és Szent
péterfal va danien-rétegei a Bh.priscum Mathéron
nevű fajnak számos maradványát szolgáltatták.
Rhabdofán (ásv.), vesealakú, zsírfényü, barnás
tömegek. A ritka elemeknek (lantán, didimium,
yttrium, erbium) foszfátja, EP0 4 -f-H 20 , Cornwallban található.
R h a b d o g a l e (állat), a zorillák (1. Zorilla) ré
gibb nemi neve.
R l i a b d o m , a f ebsőbbrendű gerinctelen álla
tok (Mollusca, Arthropoda) szemében a fény
fogó sejtek (retina-sejtek) pálcikaalakú végző
déseinek neve. E.-nak nevezik tágabb értelemben
a gerinces állatok szemében levő pálcikákat és
csapokat is.
R h a b d o m a n t i a (gör.), jóslás vesszőkből,
pálcikákból; már Herodotos följegyzi e szokást
a szkítákról. Hasonló a kártyavetéshez; az el
hajított vesszők elhelyezkedéséből történik a E.
(L. Sorsvetés.) E.-nak hívják azt az eljárást is,
midőn egy megfelelő szenzitív természetű egyén
egy vesszőt kézbe véve, elindul oly célzattal,
hogy a vesszőnek automatikus megfordulása
által megtudja, hol kell víz vagy ércek után
kutatni. (L. Varázsvessző.)
R h a b d o m y o m a (gör.), 1. Izomdaganat.
R h a b d o n e m a n i g r o v e n o s u m (állat), =
Bhabditis nigrovenosa, 1. Rhabditis.
R h a b d o n e m a s t r o n g y l o i d e s (állat), =
Strongyloides intestinalis, 1. Strongyloides.
R b a b d o p o r e l l a Stolley (növ.), a Gyroporellához hasonló, fosszilis algák; egyenes, kerek
pálcikák, átmérőjük legfeljebb 1ji mm. Örves ter
metű Siphoneae-hez sorozható génusz, melynek
azonban sporangiuma ismeretlen. Norvégia középszilur rétegeiben gyakoriak, nemkülönben É.Nómetország vándorköveiben is, különösen a Kielkörnyéki düuviális görgetegben.
Bhabo, Magyarország ókori és középkori föld
rajzában a. m. a Rába folyó.
Rhachi
1. Báhi . . . .
R h a c h i a n e c t e s (állat), a Halcsontos cetek
(Mysticeti) alrendjébe tartozó cet-nem, mely a
Barázdás- és Sima bálnák között átmenetet alkot.
B nem képviselője a kaliforniai szürke bálna
(Bh. plaucus Cope). A hím 12, a nőstény 14 m.
hosszú. Alapszíne kékesszürke, behintett fehér,
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foltokkal; halcsontjai világosbarnák, sárgák vagy
majdnem fehérek. Szalonna-rétege 15—25 cm.
vastag. A Csendes-óceán északi részének amerikai
és óvilági részeiben honos.
R h a c l i i s (gör.) a. m. gerincoszlop.
R h a e o p h o r u s (áiiat), a Kétéltűek (Amphibia)
osztályába, a Békák (Anura) rendjébe és a Szilárdmellkasú békák (Firmisternia) csoportjába tar
tozó béka-nem. Fajai a leveli békákra emlékez
tetnek. Legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy elülső
és hátulsó végtagjuk ujjai igen hosszúak és kö
zöttük úszóhártyához hasonló bőrvitorla van ki
feszítve, mely szállóernyőként működve lehetővé
teszi, hogy rézsútosan, egyik fáról a másikra
ereszkedhessenek alá; innen kapták a repülő ne
vet. 45 fajuk ismeretes, melyek Dél- és KeletÁzsiában és Madagaszkár szigetén honosak és
fákon, bokrokon élnek. Legismertebb a borneói és
a jávai repülőbéka (Bhacophoruspardalis Gthr.
és Bh. reinwardtii Boie). Képét I. a 2. kötethez
mellékelt Békák I. c. képmellékleten.
Rhadamanthys, Zeus és Európa fia, Minős
testvére, igazságos és bölcs uralkodó és törvény
hozó, kinek ezért a későbbi monda az alvilág
három birája közt adott helyet (Minossal és
Aiakosszal együtt). A monda szerint Minős elűzte
Krétából s ekkor Boiotiába ment, hol Amphitryon
özvegyét, Alkmenét nőül véve, a kis Heraklest
nevelni segítette. Homeros szerint élve jutott az
eliziumi mezőkre (1. Elysium).
Rhadames^ér/iacíamesy. Gadámes, a rómaiak
Cydamusa), város és oázis Észak-Afrikában; Fezzan kerület fővárosa. R.-nek híres, vízben gazdag
forrása az oázis öntözésére szolgál. Lakossága
élénk kereskedést folytat a tuareg országokkal
és Szudánnal. A város sűrűen egymás mellé épí
tett, többemeletes házakból, szűk utcácskákból áll.
Főtermékei az oázisban: datolya, dinnye, füge,
zöldség. A rómaiak alatt, akik Kr. e. 19. foglal
ták el, E. Provincia Numidicához tartozott. 646.
az arabok birtokába jutott.
Rhaedestos (Raedestus), 1. Bodosto.
Rhaetia, 1. Baetia.
Rhaeticit (ásv.), a rhaetiai alpokban előforduló
disztén.
Rhaotoromán, 1. Baetoromán.
R h a g a d e s (gör.-lat.), 1. Bagádok.
Rhagae (Bhaga), ókori város Mediában, a mai
Teherán közelében. Földrengések következtében
tönkrement, de I. Seleukos Europus néven újra
fölépítette. Némelyek Arsacia városát azonosít
ják E.-val.
R h a g a s , rhagades, 1. Bagádok.
Rhagit (ásv.), bázikus bizmutarzenát:
2BiAs043Bi(OH3).
Sárgászöldes, fürtös, viaszfényü tömegek. Urán
ércekkel Schneebergben (Szászországban) fordul
elő.
R b a g i u m (állat), a Cincérek családjába tartozó
bogárnem. Fajai pusztuló, szuvasodó fákban élnek.
Nálunk fenyvesekben gyakori a tövises fenyőcincér (B. inguisitor L.), ritkább a kétsávos tö
vises cincér (B. bifasciatum F.). A többi fajok
(B. mordax Deg., B. sycophanta Schr. stb.) lomboB fákban tartózkodnak. Erdészeti szempontból
ártalmatlan állatok.

Rhagoletls cerasl
Rhagoletis c e r a s i (áiiat), 1. Cseresznyelégy.
Rhallisz, görög államférfiú, 1. Éalii.
R h a m m u r a (állat), a Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendjébe, a Gyilkos fürkészdarazsak
(Braconidae) csaladjába tartozó állatnem. Legeajátszerübb faja a Kamerunban honos B. filicauda Enderl., melynek nősténye 12 cm. hosszú
fonalvékonyságú tojócsővel van ellátva.
R h a m n a c e a e , Bengefélék (n5v.), a szabadszirmú kétszikűek családja a Rhamnales soro
zatban. Mintegy 500 faja csaknem kizárólag
cserje v. fa, részben forró-, részben mérsékelt
öviek; mindenütt megvannak, ahol fás növények
megélhetnek. Levelük egyszerű. Viráguk jelen
téktelen, többnyire bogas virágzatban áll, ren
desen 2 ivarú, a vacok kehelyalakú, szélén az
apró csészelevelek és szirmok (5—4) s ez utób
biak előtt állva a porzók erednek, míg a 3—2
üregű, ritkán 1 v. 4 üregű magház a vacok fe
nekén van szabadon v. vele összenőve. A bibe
szál egyszerű v. osztott. A magházüregekben
1—1 fenékálló visszafordult magkezdemény van.
A termés száraz, résztermésekre pattan szét, el
lódítva a magvakat, v. csonthéjas, külső húsos
résszel; v. szárnyas. A magban nagy csíra van.
Idetartozik a Bhamnus (1. Benge), Baliurus,
Zizyphas stb.
R h u m m U e s (n5v.), a szabadszirmú kétszikűek
sorozata 2 családdal: Rhamnaceae (Bengefélék),
Vitaceae (Szőllőfélók). •
Rhamnus, ógörög város Attikának BNy.-i
tengerpartján. Tekintélyes romjai (két Nemezistemplom, színház, akropolisz, agora, nekropolisz)
a mai Ovriokasztro mellett.
K l i a m n u s (növ.), 1. Benge.
R h a m p h a s t i d a e (állat), 1. Borsevők.
R h a i n p h a s t u s (állat), 1. Borsevók.
Rhainphorynchns,arepülősauriusokrendjébe s a Rhamphoryncliidae-családba tartozó
kihalt hüllónem, melynek 20 cm. hosszúságot is
elérő feje hosszú, hegyes, fogakkal ellátott csőr
ben végződött. A szemek szarugyűrűt viseltek.
A bajorországi és württembergi felső-jurából
szép csontvázak ismeretesek (Eh- Gemmingi H.
v. Meyer).
R h a m p h o s t o m a (állat), a gaviál régi tudo
mányos genus-neve.
Rhampsinitos, egyiptomi király, a görögök
nyelvén III. Bamses (1. o.).
Rhangavisz, görög tudós, 1. Bangabé.
R h a p l i i d i a (állat), a Recésszárnyúak (Neuroptera) rendjébe tartozó rovarnem. Szúnyogés légypusztítása révén hasznos. Nálunk közön
séges a R. ophiopsis Schum. (tevenyakú recés
légy); hossza 10 mm.
R h a p i s L. (n«v.), a pálmák génusza 5 fajjal,
Kínától, Japántól a Szunda-szigetekig. Bozótosán
növő pálmák, nádszerü szárral, melynek csúcsán
legyezőalakú levelek vannak, a levélsugarak
csúcsa fogas. A R. flábelliformis Ait.-t gyakran
ültetik. Szárából csinos sétapálca (ground-rattans)
készül.
R h a p s o d i a (gör.), 1. Rapszódia.
Khapsoaomsmtia(gör.)A.Rapszodomantia.
R. H a r t . , természetrajzi nevek után Hartig
Róbert (1. o.) nevének rövidítése.

Rhédey
Rhat (Ghat), oázis a középső Szaharában.
Kereskedelme jelentékeny. A kb. 8000 főnyi
lakosság négerekkel vegyes berberekből áll, akik
hosszú időn át elzárták a városba vezető utat
az idegenek elől. Számos utazó lelte már R.-ban
halálát, igy Tinné kisasszony, Bary, Duperré,
Joubert.
Rhat-emelet, 1. Raetiai emelet.
Rháti Alpok, helyesebben Rhaetiumi Alpok
néven foglalják egybe a K.-i Alpok kristályos
zónájából az Albula, Silvretta és Fermunt (Vermunt) csoportokat.
Rhaticus, Georg Joachim, matematikus és
csillagász, szül. Feldkirchben 1514 febr. 16., meg
halt Kassán 1576 dec. 5. Tulajdonképeni neve
Georg Joachim von Lauchen. Zürichben menynyiségtani tanulmányokat végzett és 1537. Wit
tenbergben a matematika tanára lett; miután
két évet (1539—41) Prauenburgban töltött Coppernicusnál, ismét visszatért Wittenbergbe, hon
nan Nürnbergbe, majd Lipcsébe ment az egye
temre. Később Lengyelországban és Magyarorszá
gon tartózkodott. A Coppernicus-féle világnézet
terjesztése céljából adta ki 1540. a Narratio
prima de libris revolutionum Copernici c. mun
káját ; később adta ki az Ephemeris ex fundamentis Copernici c. művet. Nagy érdemeket
szerzett a trigonometrikus függvények tíz szám
jegyű táblázatainak számításával; ezt a mun
kát tanítványa Otho folytatta és 1596. ki is
adta Opus palatinum de triangulis címen.
Rhátikon, a Keleti Alpok mészkővonulatának
kezdőtagja Liechtenstein és Svájc határán, főbb
csúcsai: Scesaplana (2969 m.), Drusenfhih (2835
m.), Madrishorn (2830 m.), Sulzfluh (2824 m.)
stb. (L. még Alpok). V. ö. Tarnuzzer, Der geol.
Bau des R. (Chur 1891).
Rházes, Rázi, Abubater, Albubeter, Bubikir,
(latinosan Rhases, Rasis), teljes nevén Abu Bekr
Mohammed el Rázi, mohammedán orvos, a kö
zépkor egyik legnagyobb orvosi elméje, szül.
Rai perzsa városban 850 körül, innen ered R.
neve; megh. a X. sz. második vagy harmadik
évtizedében. Bagdadban önálló orvos volt és a
betegségeket saját tapasztalatai alapján kezelte,
a himlőről szóló művét, mely latin fordításban
De variolis et morbillis címen jelent meg, a mo
dern orvosok is figyelemre méltónak ítélték. Hí
rét a halála után tanítványaitól kiadott orvosi
munkája: Al-Hávi terjesztette el, amely fordí
tásban Liber continentis címen 1486 óta több
kiadásban jelent meg. Arab irodalomtörténetírók
szerint 201 munkát irt.
Rhé, sziget, 1. Ré.
Rhea v. Kybele (1. o.), frigiai istenasszony,
krétai monda szerint Zeus anyja.
R h e a (állat), 1. Nandufélék.
R h e a (n6v.), a ramie (1. o.) egyik neme.
Rhea Silvia, 1. Rea Silvia.
Rheda Pál ós Péter, 1. Lipsiai Bheda.
Rheden, város Gelderland németalföldi tarto
mányban, az Ijssel folyó mellett, (1920) 20,619
lak., jelentős gyáriparral, virágkertészettel.
Rhédey -család (kisrédei gróf és nemes), Aba
nemzetségéből eredő hevesvármegyei nemesi csa
lád, melynek első ismert őse kisrhédei és szent16*
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mártoni Mikó, a XIII. sz. végén; a leszármazás
tőle szakadatlanul vezethető le. A család 1466.
kapott címeres levelet Mátyás királytól. A csa
lád fényének megalapítója Ferenc, szül. 1611.,
1648 óta máramarosi főispán, II. Rákóczi György
erdélyi fejedelem tanácsosa, majd pedig, miután
Rákóczi 1657. kénytelen volt lemondani, a rendek
nov. 2. őt választották fejedelemmé. 1658 jan. 9.
azonban ismét Rákóczi foglalta el a fejedelem
séget. 1659 jan. 13. grófságot nyert. Megh. 1667
máj. 7. — László, szül. 1636 jan. 11-én, 1654.
Rákóczi udvarában tartózkodott, később Három
székfőkapitányalett. Részt vett Rákóczi lengyel
országi háborújában és naplót hagyott hátra (Tört.
tár I.). Az erdélyi ág 1744 nov. 13. emeltetett
grófi rangra. — Lajos, szül. 1770., cs. és kir.
kamarás, Bereg vm. főispáni helyettese, 1808
grófi rangot nyert. A Nemzeti Múzeum javára
10,000 forintot adott. Megh. 1831 máj. 21. A
grófi ágnak B. Gábor-ban (megh. 1897 ápr. 21.)
magva szakadt. — A családnak egyik nőtagja,
B. Claudina grófnő (megh. 1841 okt. l.)az 1885.
elhalt Sándor württembergi herceg morganatikus
felesége lett, fia Ferenc 1863. Teck hercege címet
nyert, ennek fia Adolf (szül. 1868 aug. 13) a világ
háború folyamán, 1917 júl. 16. német cüneinek
letétele mellett az angol marquess of Cambridge
címet kapta; nővére, Mary (szül. 1867 máj. 26.),
V. György angol királynak felesége.
Rhegium, görög város a Fretum Siculum (a
Messinai szoros) mentén, Cumae (1. o.) mellett.
Olaszország legrégibb görög gyarmatvárosa, 743.
Kr. e. Eubea és Messenia itt letelepedett lakói ala
pították. Jelentős kereskedelmi város volt. 387-ben
I. Dionysios feldúlta, 270. a rómaiak vették bir
tokukba. A második pún háborúban és Augustusnak Sextus Pompejusellen viselt háborúiban jelen
tős szerepe volt. R. mai neve Beqqio di Galabria
(1. o.).
R h e i d a e (állat), 1. Nandufélék.
Rheidt, város, 1. Bheydt.
Rheims, francia város, 1. Beims.
Rhein, a Bajna folyó (1. o.) német neve.
Rheinberger, Josef Gábriel von, német zene
szerző, szül. Vaduzban (Liechtenstein) 1839 márc.
17., megh. 1901 nov. 25. Münchenben, ahol 1859.
a konzervatóriumon a zeneelmélet tanára, 1877.
udv. karnagy lett. Művei nagy megbecsülésnek
örvendenek. Kiemeljük a következőket: Wal
lenstein (op. 10); Demetrius-nyitány (op. 110);
nyitány «A makrancos hölgy»-höz; számos
kamarazenemü; orgonaművek, főként 20 orgona
szonáta ; 12 mise; Die sieben Raaben című opera
(1869); Des Türmers Töchterlein című víg opera
(1873); sok karmű és dal. V. ö. Molitor,
Joseph Rh. und seine Kompositionen für Orgel
(1904).
R h e i n b u n d (ném.), 1. Bajnai szövetség.
Rheine, város Münster porosz kerületben, az
Ems mellett, (I9i9) 15,638 lak., pamutfonással,
gépgyártással. Közelében van Gottesgabe sósfürdő és sófőző, amely évenként 600 tonna sót
szolgáltat.
Rheinielden, az ugyanily nevű járás szék
helye Aargau svájci kantonban, a Rajna bal
partján, (1920) 3771 lak., gazdag sóbányákkal,
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több sósfürdővel. 1638 márc. 3. szász-weimari
Bernát itt Werth Jánost legyőzte és elfogta.
Rheinfels, kastély és egykori vár Koblenz po
rosz kerületben, a Rajna bal partján, St.-Goar
alatt. 1245-ben III. Diether katzenellnbogeni gróf
építette. 1797-ben a franciák feldúlták és 1843.
a későbbi I. Vilmos császár vásárolta meg a ter
jedelmes romokat.
Rheingau, Wiesbaden porosz kerülethez tar
tozó, 22 km. hosszú és 10 km. széles vidék, a
Rajna jobbpartján, Eltville főhellyel. A R.-i hegy
ség az É.-i és K.-i szelek ellen védi. Itt terem
nek a legjobb rajnai borok.
R h e i n g r a f (ném.), 1. Bajnai gróf.
Rheiohessen, 1. Bajnai Hessen.
Rheinland v. Bheinprovinz, 1. Bajnai tarto
mány.
Rheinsav, 1. Chrysophansav.
Rheinstein, kastély Koblenz porosz kerület
St.-Goar nevű járásában, a Rajna bal partján,
Assmannshausennel szemben,80 m.-nyíre a Rajna
fölött, szép gyűjteményekkel. A Rajna vidéké
nek egyik legszebb kastélya. 1279-ben történik
róla először említés. A rajnai városi szövetség
azonban mint rablóvárat feldúlta. Frigyes porosz
herceg a várromot megvette s 1825—29-ig újra
felépítette.
Rheita Schyrlaeus, Jlíária de, kapucinus szer
zetes, fizikus ós csillagász. Eredeti neve Schyrl
volt, de ezt latinos alakban használta. Szül. Cseh
országban 1597., megh. Ravennában 1660.Coppernicus ellenében új világrendszert állított fel, me
lyet Oculus Enoch et Eliae, sive radius sidereomysticus (Antwerpen 1645) c. művében leír. B
műben írja le R. az ő találmányát, a terresztrikus
teleszkópot négy lencsével, és használja először
az objektív és okulár kifejezést a teleszkóp tárgy és szemlencséjének megjelölésére.
Rhenai, sziget, 1. Délosz.
Rhenanus Beatus (eredeti vezetékneve: Bild;
Rhenanusnak nevezte magát, mert családja Rheinauból származott), német humanista, született
Schlettstadtban 1485., megh. Strassburgban 1547
júl. 20. Erasmusszal benső barátságban volt. Ki
váló kritikai tehetség; számos római írót kiadott,
így Velleius Paterculust (1522), kit ő fedezett
föl, Tacitust, Liviust és több latin egyházatyát.
Fő történeti müve: Rerum Germanicarum libri
trés (1531), nemzeti szellemben irt tudományos
munka. Életét megírta Sturm, a híres strassburgi
rektor (1551) és Horawitz Adalbert (1872). Leve
lezéseit ugyanő és Hartfelder (1886) adta ki.
Rhense (Bhens, Bense), falu Koblenz porosz
kerületben, a Rajna és vasút mellett, (1919) 1808
lak., régies külsejű házakkal, ásványvízforrással.
1338-ban a német választó-fejedelmek itt hozták
azt a határozatot, hogy a megválasztott német
császár a pápa koronázása nélkül is császárnak
tekintendő és nem szorul a pápa megerősítésére.
Rhenus, a Bajna folyó (1. 0.) latin neve.
Klieo . . . alatt nem talált szók Beo . . . alatt
keresendők.
R l i e o b a t h o m e t e r (gör.), 1. Mélységmérő.
R k e o r n i t l i e s (állat), a Madarak osztályának
egyik rendje. Idetartoznak a Nandufélék (1. 0.).
R h e o s t a t (gör.), 1. Beosztát.
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Rheotaxis (gör.), 1. Eeotaxis.
Rheotropisinns (gör.), 1. Reotropizmus.
Rhesos. thrált király, a monda szerint a trójaik segítségére jött, de megérkezése után az első
éjjelen Odysseus és Diomedes reá törtek, lovait
elrabolták, öt pedig megölték. Buripides e mon
dát egy tragédia tárgyává tette.
Rhetinit (ásv.), 1. Retinit.
Rhetorica, 1. Betorika.
Klieum L., rebarbara (növ.), a Polygonaceae
(Keserüfüfélék) család génusza, 20 faja Szibíriától Palesztináig és Ruméliáig van elterjedve.
Nagy, évelő füvek, vastag gyökérrel, köpcös, hú
sos tőkével, vastag, bütykös szárral, kürtös pálhájú, nyeles, tenyeresen erezett nagy levelekkel,
2 v. 1 ivarú, 3 tagú virágokkal dús bugákban.
Porzók 2 körben, a belsőben 3, a külsőben meghasadás folytán 2X3. A 3 élű magház tövén méz
fejtő pikkelyek vannak, a termés 3 szárnyú.
Egyes R.-fajok kerti dísznövények, mások
konyhakerti növények, amennyiben meghámozott
levélnyelük pörkölve, sütve, levesnek elkészítve
kerül elfogyasztásra, de levéből kellemes bor
is készül, fiatal virágkocsányaik pedig a kelvirá
got helyettesítik. A nagy murváktól lombos virágzatú, hegylakó R.-fajok közül valók szolgál
tatják a több mint 4000 év óta(Kina) használatos
rebarbara orvosszert. Kelet-, majd Dél-Ázsiából
került Európába, az ó- és középkorban a Feketetenger vidékein át, később Belső-Ázsián és Moszk
ván át, a kinai városok megnyílása óta pedig
főkép tengeri úton, kivált Kantonból (kantoni re
barbara). Ez utóbbit a B. officináié Baill. szol
gáltatja, a Moszkván át jövőt a B. palmatum L.
Hhouuia. rheumatismus, 1. Gsúz.
Rhexit, 1. Dinamit.
Rheydt (Bheidt), város Düsseldorf porosz ke
rületben, (1919) 42,821 lak., a monumentális Hohenzollern-kúttal, selyem-, bársony- és pamut
szövéssel, vasöntéssel. 1918 dec. 10., a fegyver
szünet után, belga csapatok szállták meg.
Rhianos, görög epikus költő Kréta szigetéről,
Eratosthenesnek barátja (Kr. e. 276—195); rab
szolgasorsból vergődött tekintélyes állásra. Irt
eposzokat (Herakleia, Aehaika, Eliaka, Thessalika
és Messeniaka; ez utóbbit Pausanias forrásul
használta), epigrammákat és kiadta a homéroszi
költeményeket. Töredékeit kiadta Meineke. Analecta Alexandrina (Berlin 1843).
Rhiau (Rio), 1. Riau.
Rhigas, újgörög költő, 1. Bigasz.
Rhigolen, 1. Petroleum.
KUin (ejtsd: reü), a Bajnífolyó (1. o.) francia
neve.
Rhin, a Ha vei jobbold ali mellékfolyója Potsdam
porosz kerületben. Róla van elnevezve a Rhinviziút, amely 1776. és 1893—1900-ig készült el 6
kisebb-nagyobb tóból és csatornából, hossza 51
km., ebből 31'6 km. a tavakra jut.
Rkina (angyalcápa, áiiat), 1. Cápa.
Rhiualgia (gör.), orrfájás.
Rhinaster (állat), a kéttülkü rinocerosz (Diceros bicornis L.) régi neve. L. Binocerosz-félék.
Rhind (rind), nép. 1. Beltdzsok.
Rhineurynter (gör.), orrvérzés csillapítá
sára szolgáló kaucsuktömlő, mely az orrüregbe
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bevezetve, felfúvás által tamponálja az orrüreget.
R h i n i a t r i a (gör.), orrgyógyászat.
R h i n i d a e (angyalcápák, áiiat), 1. Cápa.
R h i n i t i s (gör.), az orr nyákhártyájának gyuladása (nátha).
Khi n o b l c i i o r r h o c a (gör.), genyes orrfolyás.
R h i u o c e r o s (állat), 1. Binocerosz-félék.
R h i n o c e r o t i d a c (áiiat), 1. Binocerosz-félék.
R l i i n o c h e t u s j u b a t u s (illat), 1. Kagit.
R h i i i o c h o c r u s (állat), a Tapirok (Tapirus)
egyik alneme. Idetartozik az indiai tapir (Tapi
rus indicus Cuv.). L. Tapir-félékR h i n o d e r a i a (állat), a Szilárdmellű békák
(Fir mister nia) csoportjába, a Szűkszájú békák
(Engystomatulae) családjába tartozó béka-nem.
Egyetlen faja ismeretes: a B. darwini D. B., mely
sajátszerű ivadékgondozásáról híres. A hímek pá
ratlan hangzacskója hatalmasan megnagyob
bodva és mell- és törzsböre alatt kiszélesedve ha
talmas költőzacskóvá módosult. A hím a nőstény
által lerakott petéket megtermékenyíti és a meg
termékenyített petéket szájüregén keresztül a
költőzacskójába juttatja; itt fejlődnek ki belőlük
az utódok. A rendesen igen élénk, de változó színű
R. hossza mindössze 3 cm. Chile déli részében
Valdiviától Puertóig erdőkben honos.
R h i n o d o n (érdes cápa, állat), 1. Cápa.
R h i n o d o n t i d a e (érdescápák, állat), 1. Cápa.
K h i i i o k a r c i u o m a (gör.), az orr- és orrüreg
rákja.
R b i n o l a l i a (gör.), orrhangon való beszélés,
dünnyögés. Előállhat az orr-toroküreg bedugu
lása folytán (polipok, adenoid vegetációk által)
és ezt rliinolalia clausa névvel jelöljük ; de elő
állhat szájpadhüdés által (dif teritisz után) is, ezt
rliinolalia apertá-nak nevezzük.
R h i n o l a r y n g o s k o p (gör.), a. m. orr-gége
tükör (1. o.).
R h i n o l i t h (gör.), a. m. orrban képződött kő;
rendesen szénsavas és foszforsavas mészlerakó
dás az orrba szorult idegen test körül.
Rhiiiologia (gör,), az orrbetegségek tana.
R l i i n o l o p h i d a e (áiiat), 1. Patkósorrú dene
vérek és BMnoloplms.
R h i n o l o p h u s (patkósdenevér, állat), a Kis
denevérek (Microcliiroptera) alrendjébe tartozó
denevér-nem. Legjellemzőbb bélyege az orr saját
ságos bőrfüggeléke, mely 3 főrészből áll: 1. víz
szintes helyzetű, levélalakú, rendesen patkóhoz
hasonló patkóból; 2. a patkó közepéből kinyúló
nyeregből; 3. a patkó két hátulsó végéből eredő
lándzsából. Szárnya feltűnően széles és rövid,
ezért nehézkesen repül. Fajai Földünk keleti
felének lakói. Mintegy 30 élő faj ismeretes. Kö
zönségesebb, nálunk is előforduló fajai: a nagy
patkósdenevér (B. ferrum-equimtm Schreb.), a
kis patkósdenevér (R. hipposideros Bechst.) és
a kereknyergü denevér (B. euryale Blas.).
Rhinoniacerbetnlae(áiiat), másként Rhynchites betuleti F., 1. Eszelény.
Rbinon.yctcris (állat), a Patkósorrú denevé
rek egyik neme.
R h i n o p h o r (szaglótapogató), a Hátulkopol
tyús csigák (Opisthobranchia) hátán levő két
tapogató, mely szaglásra való.
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R l i i n o p h r y n u s (állat), a Varasbéka-félék
egyik neme, melyből legismertebb a Mexikóban
élő nagyorrú béka (B. dorsalis Dum. et Bibr.).
Teste esetlen, majdnem tojásalakú s feje csőrszerüen kihegyesedő. Hossza 6 cm.
R l i i n o p l i y m a (gör.), 1. Rosacea.
RhinopitIiecas(&iiat),aCerkófmajmok egyik
neme. Legismertebb faja a Kínában honos B.
Boxellaiiae A. M. Bdw.
R h i u o p l a s t i c a (gör.), az orr hiányának mű
téti pótlása. L. Képzömütétek.
R h i n o p o m a (állat), a Denevérek rendjébe, a
Kis denevérek alrendjébe, a Hosszúfarkú dene
vérek (Rhinopomidae) családjába tartozó dene
vér-nem. Legismertebb faja a bütykösorrú denevér
(B. microphyllum E. Geoffr.), melyre legjellem
zőbb nagyon hosszú és vékony farka. Észak-Afri
kában, Kis-Ázeiaban, Elő-Indiában és Birmában
honos. Testhossza 5'5 cm., farka ugyanakkora.
R h i n o s c i u r u s (állat), a Mókus-félék család
jának egyik neme, melyre jellemző, hogy fajaik
nak a többi mókusokénál sokkal hosszabb szájorruk van. Az orrmányos mókus (B. laticaudatus
Mull. Schl.) hazája Maiakká és Borneo, a lary-é
(B. insignis P. Cuv.) Maiakká, Szumatra, Java
és Borneo.
R h i n o s k l e r o m a (gör.), különösen Ausztriá
ban és délnyugati Oroszországban előforduló ritka
betegség, mely rendesen a légutak elején (innen
scleroma respiratorium), az orr nyálkahártyáján,
a garaton, gégében kezdődik, innen az ajkak, az orr
bőrére, a légcsőre terjed át, hosszú éveken áll fenn
s mint a nyálkahártyának v. bőrnek porckemény,
sima felszínű, lemezszerű megvastagodása vagy
elkeményedése (szkleroma) jelentkezik. A meg
vastagodott orrbőr barnapirossá, keménnyé, me
revvé lesz, könnyen berepedezik és hámpikke
lyekkel fedett. Az orr nyálkahártyáján is porc
kemény dudorok, lemezek képződnek. A bántalom
fertőző; bacülusát ismerjük. A baj első leirói:
Hebra és Kaposi.
R h i n o s k o p (gör.), orrtükör.
R h i n o s k o p i a (gör.), az orrüregnek tükörrel
való vizsgálása.
R l i i n u s p o r i d i u u i K i n e a l y i (állat), a Nyál
kás spórásállatkák (Myxosporidia) rendjébe tar
tozó véglény-faj, mely a trópusokon az emberek
orrnyálkahártyáján keletkező daganatokban élős
ködik.
R h i n o s t e g n o s i s (gör.), a. m. orrdugulás.
R h i n o s t i c t u s (áiiat), a Cerkófmajmok egyik
alneme. Ide tartozik többek között a kékorrú
cerkófmajom (Cercopithecus cephus L.), a sujtá
sos eerkófmajom (C. petaurista Schreb.) és a
szívjegyű cerkófmajom (C- Schmidti Mtsch.).
R h i n s , JuleS DutreuU du (ejtsd: dütröjj dtl ren),

francia utazó, szül. St.-Etienneben 1846., megh.
Tibetben 1894 jún. 5. 1883-ban résztvett Brazza
expediciójában az ügove környékén, 1891. Grenard orientalistával belsőázsiai expedíciójára in
dult s 1893. Lassza közelébe jutott Minthogy nem
kapott engedélyt a város megtekintésére, K.-re
vonult a Me-kong forrásvidékéhez s azután a felső
Jang-ce-kianghoz, de ez útján Tan-Buddhánál a
tibetiek megölték. Grenard nagynehezen eljutott
expedíciója romjaival és gyűjteményeivel Pe
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kingbe. Munkái: Le Royaume d'Annam et les
Annamites (Paris 1879); Le Congo francais (1885);
Études sur le Tibet orientál (1887) és Asie centrale (18ü0). Utolsó útjának eredményeit Grenard
dolgozta föl: MÍ8sion scientiflque dans la Haute
Asie (1897-98, 3 köt).
Rhinton, tarentumi görög tragédiaíró Kr. e.
300 táján, az úgynevezett hilarotragédia (1. o.)
vagy rhintonika feltalálója. Kevés töredéke ma
radt.
Rhintonika a. m. hilarotragédia (1. o.).
Rhion, 1. transzkaukáziai folyó, 1. Rión. — 2.
B. (gör., lat. Rhium promontorium), a korintusi
öböl bejáratánál fekvő peloponnézusi hegyfoknak
ókori neve (ma Kasztro Moreasz), a szemközti
lokriszi hegyfok neve Antirrhion (ma Kasztro
Bumeliasz).
R h i p a e i m o n t e s (lat.), az ókori Íróknál em
lített hegység. Úgy említik, mint csak nevéről is
meretes, messze északon lévő hegységet, ahol a
hiperboreusok v. a szkíthák laknak.
R l i i p i c e p h a l u s (állat), a Kullancsok (Ixodidae) egyik neme, melynek 20-nál több faja arról
nevezetes, hogy veszedelmes, betegségokozó vég
lényeket terjeszt a házi- és vadállatok között. így
az egész földön elterjedt B. sanguineus Latr. a
Babesia canis-t, a déleurópai _R. bursa Can.-Fanz
a Babesia ovis-t, az afrikai B. simus Koch a
szarvasmarhák parti lázát okozó TJieileria
parva-t terjeszti.
R h i p i d i g l o s s a (állat), 1. Aspidobranchiata.
R h i p i d i g o r g i a (áiiat), 1. Legyezökorall.
R h i p i d i u m (növ.) a. m. legyező virágzat (1. o.).
R h i p i d u r a (állat), a Légykapó-félék (Muscicapidae) családjába tartozó madárnem, mely az
ó-világ forró égövében honos. Legismertebb a
feketebegyü paradicsom-légyvadász (R. melanogastra Swains., újabb néven: Tchitrea viridis
St. Mull.); hossza 37, szárnyliossza 9 cm.
Kltipipliorus (állat), a Tollascsápú bogarak
(Rhipiphoridae) családjába tartozó bogárnem,
melynek lárvái a darazsak földalatti fészkében a
darázslárvákban élősködnek. Legismertebb faja
a R. paradoxus L. (tollascsápú bogár).
R h i p i p t e r i i (állat), 1. Stylopidae.
R h i p s a l i s Gaertn. (nsv.), a Cactaceae génusza;
30 faja dél- és középamerikai, részben afrikai,
fán lakó kaktusz. Testük elágazva esüng alá a
fákról, az ágak fonalasak v. levélalakúan lapo
sak v. többólüek, de különben igen változatosak.
Viráguk az éleken áll. Egyeseket kultiválnak,
így gyakran a brazíliai B. pachyptera Pfeiff.-t,
ágai laposak, levélszerüek, élein nyolcával jó
illatú sárga virágok állnak.
R h i z i c o m a (nSv.), a. m. gyökérképlet (1. o.).
R h i z i n a (nBv.). a zuzmók telepének egy vagy
többsejtű rögzítésére szolgáló fonalai.
R l t i z o k i u m (növ.), Baktériumfélék génusza,
melynek egyik faja, a B. leguminosatum (R. radicicola, Bacillus radicicola) a hüvelyes növények
gyökérzetén apró gumócskákat idéz elő (1. Bakteroid szövet). Mivel ez a baktérium a levegő nit
rogénjét köti le, gazdasági szempontból is nagy a
jelentősége.
R h i z o c e p h a l a (Gyökérfejű rákok, áiiat), a
Kacslábú rákok (Girrivedia) egyik neme, mely-
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nek fiijai egytől-egyig tízlábú rákokon (Decapoda), fóleg Tarisznyarákokon (Brachyura) és
Kemeterákokon (Paguridae) élősködnek és ki
fejlett állapotban alaktalan tömlőt alkotnak. A
tömlő egyik nyilasán, amely a szájnyílásnak felel
meg, gyökérszerü nyujtványok indulnak ki s
ezekkel behálózzák a gazdaállat bélcsatornáját,
hogy a táplálékot felszívhassák. Petéikből nauplius-lárvák fejlődnek. Sokáig férgeknek tartot
ták s csak akkor derült ki rák voltuk, amikor
lárváikat felismerték. Himnösek és hanyatló át
alakuláson mennek át. Mindannyian tengeriek.
Legismertebb fajuk a Sacculina carcini Thomps.,
mely a tarisznyarákon (Carcinus maenas) gya
kori.
Rhizocrinus (állat), a Tüskésbőrűek állat
törzsébe, a Tengeri liliomok (Crinoidea) osztá
lyába tartozó állat-nem. Fajai mind tengermélyiek.
Rhizoctonia DG-, Gyökérfojtó (növ.), növénykárositó gombagénusz, melynek rendszer
tani helyét még nem ismerjük. A gomba több
nyire ibolyaszínű fonalak szövevényéből és szklerociumból (1. o.) áll. Legnevezetesebb a B. violacea
Tul., mely a lucernát pusztítja. A lucerna gyö
kérzetét lepi el s ennek következtében a levelek
és szárak elhervadnak, végül elszáradnak. A luoerna e betegsége nagy foltokban terjed. Vé
dekezni ellene nehéz. Semmiesetre sem szabad
ugyanott a következő évben is lucernát termesz
teni. A burgonya gumójának felületén élősködik
a B. solani Kühn és a sáfrány gumóján a B. crocorum DC.
Rhizodermis (növ.), a gyökér egy v. több
rétegű felbőréuek a neve, amely a protodermából
képződik és főleg a víz és a benne oldott sók fel
vételére szolgál (1. Epibléma).
Rhizogén réteg (növ), így nevezi van Tieghem
a gyökérben levő perikambiumot (1. o.).
Rhizoglyphns (állat), a Sajtatkák (Tyroglyphidae) egyik neme. Fajai növényeken, főleg
gumókon és gyökereken élnek s gyakran az ember
bőrére is áttelepednek és börgyuladást okoznak.
A B. parasiticus Dalgetty fajt pl. gyakran ész
lelték a teaültetvényekben dolgozó kulik lábán.
Rhizoida (növ.), a telepes növények tengelyé
nek alsó részén levő egysejtű v. többsejtű színte
len fonalak, melyek részint a növénynek a talaj
hoz való Tögzltésére, részint táplálóanyagok fel
vételére szolgálnak. A mohák és harasztok előtelepein a rhizoidák vannak.
Rhizoma (n»v.), a. m. gyöktörzs (1. o.). — B.
asari, 1. Asarum. — B. curcumae, 1. Guracma.
— B. filicis maris, 1. Dryopteris. — B. serpentariae, 1. Farkasalma. — B. tormeniillae, 1. Potentilla. — B. Zingiberis, 1. Gyömbér.
Rhizomorpha, egyes gombák miceliumszálaiból alkotott gyökérkinézésű barna zsinórok
neveztetnek így. 187-í-ben Hartig kiderítette,
hogy a fenyők gyökérzetén élősködő R. nem más,
mint egy nagyon közönséges kalapgombának, a
mézszínű galócának (Armillaria mellea [Vahl.]
Quel.) a miceliuma.
Rhizomys (állat), a Rágcsálók rendjébe, a
Heréc-félék (Spalacidae) családjába tartozó em
lősállat-nem. Fajaik a földi kutyához (Spalax)
hasonlóan föld alatt élnek, de még vannak kicsiny,

nyitott szemeik és rövid fülkagylóik s farkuk sem
csenevészett el teljesen. Legnagyobb a 40—50
cm. hosszú nagy gyökérpusztító patkány (B.
sumatrensis Raffl.), mely Szumatrában és HátsóIndiában honos. Többi fajai Indiában, Dél-Kinában és Kelet-Tibetben élnek.
Rhizon, Bhizonicus Sinus, 1. Risano.
R h i z o p l i a g a (áiiat), 1. Gyökérevök ésVombát-

félék.

R h i z o p h o r a L. (növ.), mangrovefa, a Rhizophoraceae-család génusza, melynek 3 faja forró
övi, iszapos tengerpartok mangrove-erdeinek fája.
Rövid törzsüket számos, ívben hajlott támasztógyökér tartja a víz fölött, mig dagálykor maguk
részben v. egészben benne vannak a vízben. Az
ágakról léggyökerek ereszkednek alá s elérvén
a talajt, gazdagon elágaznak, mintegy lehorgo
nyozzák a növényt. Levelük osztatlan épszélű és
felbőre alatt több rétegű víztartó rétege van.
Viráguk sárga v. zöldes, csészéje, pártája 4—4
levelű, magháza félig alsó állású. A mag csírá
zása már a fán indul meg, a csiranövény sima,
bunkóalakú szikalatti szára kinyomul a termés
ből, majd pedig a rügyecskével együtt lehull az
iszapba, hogy meggyökerezzék. A B. mangle L.
(manglefa) Amerika, a B. conjugata L. Ázsia, a
B. mucronata Lam. Japán és Ausztrália megfe
lelő partjain van elterjedve, az utóbbi Kelet-Af
rikáig. Kérgükből értékes cserzőanyagot nyernek.
R l i i z o p l i o r a c e a e , Mangrovefafélék (növ.), a
szabadszirmú kétszikűek családja a Myrtifloraesorozatban. 60 faja csaknem kizárólag forróövi
örökzöld fa v. cserje, ezek közül több faj forró
övi, iszapos, vizenyős tengerpartokon (mangrove)
erdőt v. bozótot alkotva, az ú. n. mangrovenö
vényzet főtagja, mely dagálykor a vízből, apály
kor a bűzös iszapból emelkedik ki támasztó és lég
gyökerektől tartva. Magvuk csírázása a fán ma
radó termésben indul meg. L. még Bhizophora.
RhJzophysa (állat), a Hólyagos medúzák
(Siphonophora) rendjének egyik neme. Legismer
tebb faja: a B. filiformis Lam, a Földközi-tenger
ben is honos. Több faja a mély tengerben él s ezek
néha nagyon nagyok, így Chun 4 méter hosszú
példányt is észlelt.
R h i z o p o d a (állat), 1. Gyökérlábúak.
R h i z o p o d i u m , az állábak (pseudopodium)
az a fajtája, mely gyökérszerűen elágazik és a
Gyökérlábú véglényekre (Bhizopoda) jellemző.
R h i z o s t o m a (áiiat), 1. Korongos medúzák.
R h i z o t h e r a (állat), a Tyúk-félék családjába
tartozó madár-nem. 2 faja ismeretes, melyek
közül a hosszúcsörű frankolin (B. longirostris
Temm.)aMaláji-félsziget déli részében, Szumatrá
ban és Borneóban honos.
R l i i z o t o m u s (gör.-lat., a. m. gyökérásó, gyö
kérmetsző), a régi korban az orvosságos füvek,
különösen gyökerek gyűjtésével foglalkozó alsó
rangú nép, az orvosi növények első felismerői,
az orvoslás mesterségének kezdői. Ilyen volt pl.
a görög Kratenas, aki a füvek orvosi hatásáról
könyvet is irt és Mithridatesnek ajánlotta.
R h i z o t r o g n s s o l s t i t i a l i s (áiiat), 1. Júniusi
cserebogár.
R l i o d a n , 1. Bodán.
Rhodanus, a Rhone latin neve.
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Rhode Island (ejtsd: ród ájiend), az É.-amerikai
Egyesült-Államok legkisebbiké, területe 3233
km2, (1920) 604,397 lak. Legnagyobb folyója a
Pawtucket. Éghajlata enyhe. Földmívelésen és
állattenyésztésen kívül hatalmas ipara van; leg
fontosabb iparágai: a pamut-, gyapjúfonás és
szövés, a kelmefestés, a vasipar különböző ágai,
ékszer, kötött-, kauesukáruk és konzervek készí
tése, malomipar. Sok embert foglalkoztat még a
halászat és bányászat. Kereskedelmét Providence,
New Port és Bristol kikötők bonyolítják le. A
végrehajtó hatalom a kormányzó kezében van. A
törvényhozó testület a szenátusból (38 tag) és a
képviselőházból (100 tag) áll; Providenceben tartja
az üléseit. R. 5 couutyra oszlik és 38 községe
van; fővárosa Providence. R. gyarmatot 1636.
Williams Roger alapította. Nemsokára Hutchinson vezetése alatt új telepesek jöttek R.-be,
akiket a massachusettsi puritánok türelmetlen
sége űzött el. 1643-ban I. Károlytól kapták a
szabadságlevelüket. A szabadságharcban tevé
keny részt vett, az Unióba 1790 máj. 29. lépett
be. Uj alkotmánya 1842. kelt. R.-ban szeszes ita
lok árulása tilos. V. ö. Field E., State of R. ect.
(Boston, 1902, 3 köt.); Richmann I., R., its Making and Meaning 1636—83. (New-York 1902);
u. a., R. (Boston 1905).
R l i o d c o r e t i n , 1. Konvolvulin.
Rhodes (ejtsd: ródsz), Cecil, angol gyarmatpoli
tikus, szül. Hertfordshireben 1853 júl. 5., megh.
Fokváros közelében (Dél-Afrika) 1902 márc. 26.
Mint szegény ifjú vándorolt Dél-Afrikába, hol a
gyémántmezők és aranybányák felfedezése után
nagy vagyonra tett szert. 18Sl-ben beválasztot
ták a fokföldi képviselőházba. Ezután nagy te
vékenységet fejtett ki az angol uralom terjesz
tésében és megalapította a Dél-Afrikai Angol
Társulatot (1. o.). Főrésze volt a becsuána-fölá
(1885) és a matabelék-oTsz&gémeik (1889) meg
szerzésében (Rhodesia). 1890-ben fokföldi mi
niszterelnök lett s egy délafrikai angol biroda
lom megalapításán fáradozott. Az ő tudtával és
támogatásával tört be Jameson (1. o.) 1895 dec.
Transzvál köztársaságba. A betörés kudarccal
végződött s R.-nek 1896 elején le kellett mon
dania. A búr háború kitörése után 1899. Kimberleybe ment és részt vett annak védelmében. Vég
rendeletében nagy összeget hagyott az oxfordi
egyetemre. V. ö. Cecil R., his political life and
speeches, by Vindex (London 1900); Heusman,
Cecil R. (u. o. 1902).
Rhodesia, Rhodes Cecilről elnevezett s a dél
afrikai angol társulat (Chartered South Africa
Company) által alapított gyarmatország Dél-Af
rikában. A Belga-Kongo, Német-Keletafrika,
Mozambik, Transzvál, a Becsuána-föld és Portu
gál-Nyugatafrika között. A Zambezi-folyótól
E.-ra fekvő rész északi R., a D.-re fekvő rósz déli
R. Mindkettőnek kormányzatát a brit kormány
1898, illetve 1911 máj. 4. kelt rendelete szabá
lyozza. Eszerint Észak-R. élén egy kinevezett kor
mányzó és egy állami megbízott (Resident Commissioner) áll, aki a brit Dél-Afrikai Társaság ál
tal három évre kijelölt és az állam által megerő
sített háromtagú tanáccsal együtt gyakorolja a
végrehajtó hatalmat. A törvényhozó tanács áll a
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kormányzóból, hat kinevezett és 12 választott
tagból: ezeknek megbízatása is 3 évre szól. A
törvényhozó tanács javaslatai csak akkor lesz
nek törvényekké, ha a kormányzó jóváhagyja.
A gyarmat jobban kihasznált és értékesebb ré
sze Dél-R. s 383,200 km2 területe a Masona- és
Matabele-földeket foglalja magában. Népessége
(1921) 33,500 európai és kb. 765,000 benszülöttből állott. A délafrikai angol társaság főleg
a gyarmat ásványi kincseit iparkodik érté
kesíteni (aranyat, ezüstöt, szenet), a Masonák
földjén pedig az állattenyésztést és földmívelést
űzik sikerrel. Fővárosa Salisbury. Nevezetesebb
városok még: Bulavajo, Victoria, Umtali, Gwelo,
Enkeldorn, Melsetter stb.
Észak-R. területe 748,200 km2 s a Mveru, Tanganyika, Luapula, Avemba, Loangra és Barotse
vidékeket foglalja magában. Népessége (1920) 3500
európai és kb. 930,000 benszülött lakosból állott,
kiknek főfoglalkozása a földművelés és bányá
szat. Fötermékek: búza, rozs, árpa, rizs, tea,
kávé, szöllő, dohány, kaucsuk, amelyek egyúttal
exportcikkek is. Bányatermékek: arany, réz, ón
és különösen ólom.
Az egész Afrikán keresztül tervezett vasúti
vonal kiépített része úgy déli, mint északi R.-t
keresztülszeli s Dél Rhodesiában Bulavajo, ÉszakRhodesiában Livingstone, Kalomo, Pemba, Kafue
és Boana azok a nagyobb városok, amelyek mel
lett elhalad. Észak-R. nagyobb tavai közül a Tanganyika és Nyassza, folyói közül a Zambezi, Ka
fue és Csambezi hajózhatók.
Irodalom. Bryce, Impressions of South Africa, London
1897: Darter, The Pioneers of Mashonaland, London
1914: Honé, Southern R., London 1909 : Melland-Cholmeley, Trough the Heart of Africa, London 1912; Rolin, Les
lois et rAdminístration de la Rhodésie, Paris 1913.

R h o d e u s (ánat), 1. Ökle.
Rhodez. francia város, 1. Rodez.
R h o d i c i t , 1. Rodicit.
R h o d i n a l , 1. Rodinal.
K h o d i t e s (állat), 1. Gubacsdarazsak.
R h o d i u n i , 1. Rodimn.
R h o d o c e r a (állat), a Citromlepke (1. o.) régi
tudományos nemi neve.
R U o d o c h r o s i t (ásv.), 1. Mangánpát.
R h o d o c r i n u s (állat), 1. Tengeri liliomok.
R h o d o d e n d r o n Planch., (nfiv.), havas szépe
(havasi vagy alpesi rózsa, a német Alpenrose után; ragyabura), az Ericaceae-család génusza. Az ide mint alnem számított Azalea L.-vel
együtt 200 faja van. Kis fák, magas v. alacsony,
örökzöld v. lombhullató cserjék; levelük bőr
nemű, épszélű, széle néha visszagöngyölődik; vi
ráguk magános, gyakoribb azonban a végálló
ernyő. A virág jókora nagy, többnyire szép piros
pártája tág v. keskeny csövű, a harang és tölcsér
különféle formájával, 5 karélyú karimája nem
egészen sugaras szimmetriájú. 5—10 porzója gör
bült és kiálló, rövidebb a bibeszálnál, tokjuk a
csúcson likkal nyílik. A magház többnyire 5
üregű; tok lesz belőle. A legtöbb keletázsiai
és északamerikai; európai 4, kaukázusi 5, ausz
tráliai 1. Sarkvidéki, hegyi, havasi növények.
Az alpesi R. ferrugineum L. (rozsdás havas
szépe), a horvát havasokon fordul elő. Virága
élénk piros v. bíborszínű, levele keskeny lánd-
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zsas, a széle kopasz és visszagöngyölt, visszája
rozsdavörös pikkelyekkel borított. A R. hirsntum L. (borzas h.) a Magas Tátrában ültetve, de
csak tengődve él,a horvát havasokon és az Alpok
ban nő. Pártája borzas szőrű, levele a szélén pillas, csipkés, visszája zöld, elszórtan mirigypetytyekkel. Mindkettő főkép mésztalajon nő. Keresz
teződésük a R. intermédium Tsh., szintén alpesi.
Erdély sziklás havasain helyenkint tömeges a
B. Kotschyi Simk. (R. myrtifolium Sch. et. K.,
erdélyi h.). Levele visszás tojásdad, széle vissza
göngyölt, fonákja nem olyan rozsdás, mint az
elsőé. Virága kárminpiros, borzas, ritkán pik
kelyes.
Rhodologia (nőv.) a. m. a rózsákkal speciá
lisan foglalkozó tudomány.
Rhodonit, 1. Rodonit.
Rhodope, balkán-félszigeti hegység, 1. RodopeRhodopliyceae (nsv.), 1. Piros moszatok.
Rhodos, sziget, 1. Ródus.
Rkodoülit, 1. InesitRhodotypus S. et Z. (nüv.), a Rosaceae család
génusza; egyetlen faja a Japánban honos, ná
lunk eddig még ritkán díszcserjének tartott R.
kerrioides S. et Z. Nagy sötétzöld levele átelle
nes, néha csaknem 3-as örvben. Az ágak végén
szép nagy fehér virága van.
Rhodus, sziget, 1. Ródus.
Rhodusi kolosszus, 1. Kolosszus.
Rhodusi vitézek, 1. Johamiita-rend.
Rhoeadales (növ.), a szabadszirmú kétszi
kűek sorozata. Virágtakarójuk v. porzótájuk kö
rös ; rendesen csészére (2, 4 v. több) és sziromra
tagolódik, hiányozhatik is. A magház felső ál
lású 2 vagy több levélből alakul. A magkezde
ményen 2 integumentum. Többnyire füvek. Csa
ládjai: Papaveraceae, Gapparidaceae, Cruciferae, Resedaceae, Moringaceae.
Rhoikos, 1. Kentauros (1. o.), kit Artemis meg
ölt. — 2. Samosi görög művész a Kr. e. 6. század
ban, az ércöntés föltalálója és Theodorosszal
(l. o.) együtt a sainosi Hera-templom építője. Ü
építette állítólag az ephesosi Artemisiont is.
Rhoio, Staphylos (1. o.) leánya.
Rhomboid (gör.), 1. Romboid.
Rliombomys (állat), az Egérfélék családjába,
a Hörcsögfojű egerek (Gerbülinae) alcsaládjába
tartozó emlősállat-nem. Ázsia középponti fekvésű
részeiben honos. Legismertebb faja a R. opimus
Lcht., melynek egyik nagyságával kitűnő alfaja
(R. opimus gigauteus Büehn.) a Gobi-sivatagon
és Dzsungariában él.
Rhombus, 1. Négyszög.
Rhombushal (Rhombus, állat), a Félszegúszó
halak (P/eitronecfidae) egyik neme. Testük az
összes félszegúszók között a legszélesebb. Az
egész testen végighúzódó hátúszójuk már a sze
mek tájéka előtt kezdődik. Mindkét szemük a
baloldalra húzódott. 7 fajuk ismeretes, melyek
a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban ho
nosak. Leggyakoribb a nagy R. (Rhombus maximus L.), melynek hossza az 1'métert is megha
ladhatja és súlya a 35 kg.-t is eléri; húsát nagyra
becsülik. Sokkal kisebb, mindössze 40 cm. hosszú
a közönséges R. (Rhombus laevis L.) Kövesült
R.-maradványok a harmadidőszak iiladékeiben
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nem ritkák. Magyarország területén szintén több
kihalt R.-faj maradványai ismeretesek ; így a Rh.
Fitzingeri Heckel a sopronmegyei Szt.-Margit
felsőmediterrán lajtamészköveiben, a Rh. Bassanianus és Rh. parvidus Kramb. pedig a horvát
országi Dőlje szarmata emeletbeli diatomeás pa
lájában fordul elő.
K l i o n c h u s (gör.) a. m. szörtyzörej (1. o.).
Rhondda (azelőtt: Ystradyfodicg), több köz
ség egyesítéséből keletkezett város Glamorganshire walesi countyban, a hasonló nevű folyó
völgyében, (1921) 162,729 lak., nagy vasművekkel
és gazdag kőszénbányákkal.
Rhone, Í.LeR. {latRhodanus),Franciaország
vízben leggazdagabb folyója; ered Í753 m. magas
ban Wallis svájci kanton ÉK.-i szögletében a
Grimsel és a Furka hágók közt a R.-glecseren. Martignyig DNy.-nak folyik, ittÉNy.-nak fordul és 35
km. hosszú harántvölggyel keresztültör a hegy
láncokon. Martignyig völgyét Wallis-nsLk neve
zik, ezen alul Alsó-Wallis-nak. St.-Maurice alatt
Porté du R. nevű szorosával áttör a Dent-du-Midi
és a Dent de Mordes láncain s ezután már 8 km.
széles, részben mocsaras völgyön folyik keresz
tül, ahol hajózhatóvá válik, azután három ágra
oszolva a Genfi-tóba ömlik Le Bouveretnél. A ta
vat Genfnél hagyja el, fölveszi az Arveot s Genf
től 16 km.-nyire a francia határhoz ér. Fort l'Eclusenél kezdődik szurdoka, amellyel a Jura-hegy
séget szeli át. Ez a része karsztosodás útján ke
letkezett, régen egy darabon a föld alatt folyt,
újabban ezt a részt robbantásokkal fölszakították,
de még ma is Perte du _R.-nak nevezik. Ezt el
hagyja Bellegardenál, Lyonnál a Saőnet veszi
föl, s ezentúl egyenesen D. felé halad. Ez az alsó
szakasza hajdan tengeröböl volt, amelyet a folyó
lerakódásai apránként feltöltöttek. K.-ről az Alpok
részei határolják a R. 200 km. széles medencéjét.
Arlesnál kezdődik deltája, jobbra DNy. felé indul
ki belőle a Kis-R. (Petit-R.), amely a főággal a
nagy De la Camargue szigetet zárja be az Etang
de Valcarés nevű lagunával. A Nagy-R. (Grand
R.) a Golfé de Fosba folyik, mellette halad el az
Arles-Bouci és a St.-Louis csatorna. A Kis-R.tól Ny.-ra van az Aiguesmortes síkság s a NagyR.-tól K.-re a Crau, amelyeket a folyó feltöltései
hoztak létre. A R. egész hossza 782 km. (260 km.
Svájcban, beleértve a Genfitavat is 72 km. hoszszúságban, a többi Franciaországra jut), vízterü
lete 98,900 km2. Szélessége a Perte du R.-nál 25
m., Valeneenál 670 m., Arlesnál 1600 ni., ezen
alul ismét csak 200 m. Szélességének váltako
zása s áramlásai miatt a hajózás nehéz rajta.
Utolsó szakaszán 46 km.-nyire érezhető rajta
az árapály is, tengeri hajók Arlesig mennek föl
rajta. A R.-t a Canal de Bourgogne és Canal du
Centre a Seine-nel és Loire-ral, a Rajna-R. csa
torna a Rajnával, a Beaucaire-Aiguesmortes csa
torna folytatásokkal a Canal du Midivel köti
össze. Torkolatába igen sok iszapot hord állandóan
s a Nagy-R. ág évente 57—58 m.-rel hatol bel
jebb a tengerbe.
Irodilom. Chantre, Mazet, Le R. navigable, Lyon 1878;
Lenthéric, Le R. alpestre, Avignon 1884, 2. kiad. 1904;
Wood, In the valley oí tne B., London 1899 ; Jasmund, Die
Regulierung der R., Berlin 1900 ; Le R., sa navigation
depuis les temps ancien e t c , Lyon 1904.
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2. R., francia département Saöne-et-Loire, Ain,
Isére és Loire departementok, a R., Saöne és
Loire között fekszik. Területe 2859 km2, (1921)
956,566 lak. Járásai: Lyon és Villefranche; fő
városa: Lyon. 1793-ban R.-et-Loire département
kettészakitásával Lyonnais és Beaujolais részei
ből alakították. V. ö. Eolland et Clouzet, Dictionnaire illustré du département du R. (Lyon 1903,
2 köt.).
Rhőne-borok, a Rhone folyó mentén elterülő
borvidék borai. A jobb parton Condrieu és Ampuis között van a híres Gőte líoti, vörös borok
kal, a bal parton az Eremitage vörös és fehér
borokkal. Szalmaborokat is készítenek. A Rhone
deltájánál elárasztásra berendezett szőlőterületek
is vannak, ahol az Aramon- és Alicanté Bouchetfajták adják a borokat.
Rhóne-gleccser, a Berni-Alpok Damma-csoportjában a Gezmerhörner (3200 m.), Bggstock
(3556 m.), Dammastock (3633 m.), Rhönestock
(3603 m.) és Galenstock (3597 m.) közt, területe
23 km2, gleecsernyelve 5 km. hosszú, ebből ered
a Rhone. 1874 óta mintegy 800 m.-t hátrált.
R h o p a l o c e r a (állat), 1. Lepkék.
R h o p a l o d i n a (állat), a Tengeri ugorkák
(Holothuria) egyik neme. Teste palackalakú.
Nyugat-Afrika partjain honos.
K k o p a l u r a (állat), 1. Mesozoa.
Rhorer László, orvos, szül. Budapesten 1874
okt. 18. Orvosdoktorrá avatták u. o. 1897.
1898-ban a magyar kir. állatorvosi főiskolához
nevezték ki tanársegédnek, 1902. a főiskolán a
fizikai kémiából, 1907. a budapesti egyetem orvosi
karán az orvosi fizikális kémiából képesítették
magántanárrá, 1908. afőiskolán rk. tanárrá, 1910.
rendes tanárrá nevezték ki. Nagyobb munkái: Az
oldatok elméletének alkalmazása az ásványvizek
élettani és gyógyító hatásának értelmezésére
(Hári Pállal; az Ursz. Balneol. Egyes, pályadíjá
val kitüntetve, 1905); Az elektromosság tanának
haladásáról (1910): Orvosi fizikai chemia (1912;
a K. Orv. Egyes. Balassa-dljával kitüntetve);
Physika (Budapest 1914, 2. kiad. 1922). Ezen
kívül számos önálló értekezése jelent meg ma
gyar és német tudományos folyóiratokban.
Rhoswitha. 1. Roswitha.
R l i o t a c i s i u n s , 1. Rotacizmus.
Rhousopoulos, 1. Athanasios, új-görög klaszszikus-tilológus és archaeológus, szül. Bogatsiko
faluban (Makedónia) 1823 ápr. 27., megh. Athén
ben 1898 dec. 13. Németországi egyetemeken ta
nult, gimnáziumi tanár lett Patrasban, majd az
athéni egyetemen filológiát és archeológiát ta
nított. Főbb müvei: Zamolxisról (doktori érteke
zés, Göttingen 1852); Bevezetés Thukydides ol
vasásához (Athén 1861); A Régiségtan kézi
könyve (u. 0. 1875); Antigoné arcképéről (u. o.
1875); A Parthenon (1895; tiltakozik minden re
staurálás ellen); Themistokles emléke Magnesiában (1896); Elmélkedések Pindaros egy szaváról
(1898).
2. R., A. Rhousos, R. 1. fia, szül. Athénben
1862 ápr. 2. Jogi tanulmányait Athénben végezte.
Erzsébet királyné új-görög tanára és felolvasója
volt két esztendőn át. 1891-ben tanár lett a buda
pesti keleti kereskedelmi akadémián és később
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az egyetem közgazdasági fakultásán. 1922-ben
nyugalomba vonult. A budapesti görög kir. fökonzulátust mint konzul 18 évig vezette s ez idő
alatt sokat tett a magyar ipari termékek Görög
országban való terjesztéseért. A világháború után
a budapesti speciális jóvátételi bizottság delegátu
sának nevezték ki, a béke megkötése után a buda
pesti görög kir. követség titkára és a görög kor
mány delegátusa lett. Athénból értékes görög
etnográfiai gyűjteményt hozott ajándékul a keleti
keresk. akadémia múzeumának. Önállóan meg
jelent irodalmi művei -. Erzsébet királyné emléke
zete (Budapest 1898); Wörterbuch der neugriech.
u. deutschen Sprache (Athén, Leipzig 1900).
Rhön (helyesebben Rön), a Közép-Német hegy
vidék kialudt vulkáni hegye a bajor Alsó-Frank,
a porosz Hessen-Nassau és a szász-weimari Eisenach kerületben. Tulajdonképeni magja a Hohe-R.,
amelynek legmagasabb csúcsa a Wasserkuppe
(950 m.), ettől Ny.-ra van a Pferdskopf (876 m.),
DNy.-ra a Heidelstein (938 m.) s D.-re a hatal
mas Dammersfeld (930 m.). A Milseburg v. Totenladéval (833 m.) szemben látható a Teufelswand
nevű oszlopos szikla. A hegység legzordabb és
legkietlenebb része a Hohe-R, a Sinn és a frank
Saale közt van a Déli R., az Ulster és Fulda
közt a Vorder-R. nevű része. A R. trachit, bazalt,
fonolit erupciós kúpok csoportja, a triász réteg
sorozat (tarkahomokkő és kagylósmész) kb. 630
m. magas hátságán. V. ö. Lénk, Zur geol. Kenntniss der südl. R. (Würzburg 1887); Hosxfeld,
Höhenschichtenkarte des R. (1:100,000, 3. kiad.
Eisenach 1905).
Rhönit (ásv.), az amfibolcsaládnak legújabban
felfedezett tagja, a mely sok tekintetben nagyon
hasonlít az enigmatithoz, ill. cossyrithoz. Némely
bazaltnak elegyrésze; azonkívül az amflbolbazaltok és fonolitok nagy amflbol egyéneinek átala
kulása révén jött létre ; igy a Rhönben, a Siebengebirgeben, a Laachi tó környékén, az Odenwaldban, a Kaiserstuhlban, Csehországban.
R h u s L . (növ.), az Anacardiaceae család génusza;
120 faja a szubtropikus és a melegebb mérsékelt
övi tájak lakója. Cserjék, fák. Levelük váltakozó,
osztatlan, hármas v. szárnyas. Viráguk dús bugá
ban áll, poligám, apró, 5 tagú. A magház egy
üregű és az üregben 1 fenékálló magkezdemény
van. Sok R. faj cserző- v. festőanyagánál, vagy
tejnedvénél fogva jelentős. Cserzésre fontosak:
R. coriaria L. (Földközi-tenger, Makaronézia, 1.
a Cserzőnövények mellékletén), R. typhina L.
(ecetfa) és R. glabra L. (északamerikai), R. lucida L., R. tomentosa L. (fokföldi). Ágaikat és
leveleiket használják cserzésre. Ugyanezek leve
lét zamatositás végett dohánylevelek közé ele
gyítik. Festésre fajonkint ág és levél, tejnedv,
gyökér és termés v. kéreg szolgál. R. coriaria
és R. glabra, R. toxicodendron L. (Japán,
Észak-Amerika, Mexikó) R. copallina L. (ÉszakAmerika). A japáni és kinai R. semialata Murr.
levelén az Aphis chinensis Doubl. levéltetü szú
rásától keletkeznek a hólyagszerű kinai gubaesok
(gallae ehinenses), rendkívül sok csersavat tarmaznak, ezért kereskedelembe kerülnek. A R. co
riaria levele és termése összehúzó szer, termése
hazájában fűszer is. Egyes fajok tejnedvéből flr-
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nisz készül, igy a, japáni fimisz (flrniszfa, firnisz, szömörce), a R. vernicifwa DC. (Japán) és
a R. succedanea L. (Japántól a Himalájáig) tejnedvéből ; az északamerikai R. venenata DC.-éból
készülő fekete. Igen mérges a R. toxicodendron
tejnedve, de másoké is mérges, reuma és bénulás
esetében alkalmazzák is. A R. succedanea termé
séből nyerik a gyertyakészítésre alkalmas japáni
viaszkot (cera japonica). Nálunk ecetfa név alatt
3 R.-fajt ültetnek, mindkettő alacsony fa: a R.
coriaria L. szárnyas levele 5—7 szárnyú, gerin
cén keskeny szegély van, levélkéi tompán fűrészesek, molyhosak. Virágzata tojásdad, végül
éretten megpirosodik, termése piros, lencsenagy
ságú. A R. typhina L. (ezüst szömörce) fiatal ága
és hajtása barna molyhú, levele 8—10 szárnyú,
a levélkék élesen fürészesek, alul szürkén
molyhosak. Igen tömött hosszúszőrű, érett bu
gája bíboros barna. R. cotimct L. (szömörce,
füstik, fustet), melynek fája ftistin-t (C68H5G013)
tartalmaz, a miből kénsav segítségével a ftsetin
(C1jH10Oo-|-4H?O) válik ki, gyapjúfestéshez hasz
nálják. L. Cotinus.
Rhusma turcorum (lat), rusma, a törökök
és némely ortodox zsidók által használt szőrvesztőszer. Úgy készül, hogy 1 sr. arzéntriszulfldot (auripigment) és 8 sr. oltott meszet össze
dörzsölnek és annyi tojásfehérjót meg szappan
lúgot kevernek hozzá, hogy péppé legyen. Keleti
népek borotválkozás helyett szakállukat úgy tá
volítják el, hogy arcukat e péppel bekenik és megszáradás után lemossák.
Khj akolitu (ásv.), a. m. szanidin, 1. Földpát.
Rhyl (ejtsd: rüji), város az angol Waleshez tar
tozó Plintshire countyban, (1910) 9005 lak., tengeri
fürdővel.
Rhymney (ejtsd: rimmne), város Monmoutshire
angol countyban, (1910) 11,451 lak., vasművekkel.
Rhyn vagy Rijn a Rajna folyó hollandi neve.
Rhyuchaceros (áiiat), l. Szarvascsörü ma
darak.
Rhynclútes (állat), 1. Eszeléwg.
Rhynchobdellidae (állat), 1. Piócafélék.
Rhynchocephalia (Felemás gyíkok v.
Hidas gyíkok, állat), a Csúszómászók (Reptilia)
egyik rendje. Az idetartozó fajok külsejükre a
gyíkokkal egyeznek meg, azonban testük belső
alkotásában részben élő, részben kihalt más ren
dek, sót osztályok jellemvonásait egyesitik. Két
ségkívül a legősibb szabású hüllők közé tartoz
nak s eredetük a karbon- és triaszkorban élő
Stegocephala-esoDotíig nyúlik vissza. B rendnek
egyetlen egy faja él ma: az ausztráliai felemás
gyík (Sphenodon [= Hatteria] punctatiis Gray).
Teste esetlen, több tekintetben bizonyos leguánokéra emlékeztető. Feje négyszögletes; törzse
zömök; farka oldalról lapított, háromszögű, kö
rülbelül félakkora, mint a törzse; végtagjai ötnjjúak, karmosak s köztük kis úszóhártya feszül.
Tarkóján, hátának hosszában és a farka hátolda
lán tövisekből álló taraja van. Testét apró pikke
lyek és nagy négyszögű pajzsok fedik. Alapszíne
sötét olajzöld, közbehintett fehér és sárga foltok
kal. Állítólag 2-6 m. hosszúra is megnő, rendesen
azonban csak 50—75 cm. hosszú. Új-Zélandban
honos.
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R h y n c h o c y o n (állat), a Rovarevők rendjébe,
az Orrmányos cickányok (Macroscelididae) csa
ládjába tartozó emlős állat-nern, melynek az orr
mányos cickányok sorában a legrövidebb hátsó
végtagja és a leghosszabb orrmánya van. Szőrük
a többi orrmányos eickánnyal ellentétben nein
puha, hanem merev. Farkuk hosszú és harántul
elrendezett pajzsokkal fedett. Zanzibárban és
Német-Kelet-Afrikában honosak. Ismertebb fajai:
R. cirnei Ptrs., R. reichardi Rchw., R. petersi
Boc. és R. stuhlmanni Mtsch.
K b y n c b o g i i a t h i a (gör.), embertani kifeje
zés az előugró arc jelzésére.
R b y n c b o l i t e s (paleont.), kövesült csőr, vagyis
lábasfejűek kövesedéit állkapcsai, amelyek a
triász, jura és kréta szisztémákban elég gyakran
fordulnak elő.
K b y n c b o n i y s (állat), az Egér-félék család
jába, az Orrmányos patkányok (Rhynchomyinae)
alcsaládjába tartozó állatnem, melynek egyetlen
egy faja : az orrmányos patkány (R. soricoides
Thos.) ismeretes. A Filippi-szigeteken honos. Jel
lemző reá cickányszerüen megnyúlt szájorra és
csenevész fogazata.
R h y n c h o s t r e o n Sayle (paleont.), 1. Exogyra.
R h y n c h o t a (áiiat), 1. Félfedelesszámyuak.
Klij ncliotus (áiiat), a Vöcsöktyúkok (Tinamiformes) rendjébe tartozó délamerikai madár
nem. Legismertebb faja az inámbú v. pampaszi
tyúk (R. rufescens Teinm.). Kb. házityúk nagy
ságú. Uralkodó színe sárgás-rozsdavörös; torka
fehéres; csőre barna; lábai hússzínű barnák. Ar
gentínában, Uruguayban, Paraguayban és Brazí
liában (Báhiáig) honos. Meghonosításával Európá
ban több helyen kísérleteztek. Nálunk Cseklészen,
Szalárdon, Pusztavacson és Karapáncsán a kí
sérletek részben beváltak, úgy hogy meghono
sodását a legközelebbi időben várhatjuk. Húsa
ízletes.
Rhyndakos (mai néven Adionasz v. Adramosz-csáj), kisázsiai folyó; ered a Dindymos, mai
nevén Murad-dagh É.-i lejtőjén és a Márványtengerbe ömlik. Mellékfolyója a Makestos. A R.
mellett győzte le Lucullus Mithridatest Kr. e 73.
Rhynsburgiak, 1. Kollegiánsok.
Rhyolith, 1. Trachit.
R l i y p a r o g r a p o o s (gör.), 1. Ropográfia.
R h y p i a (orv.), 1. Rúpia.
. Rhys, John, angol filológus, szül. Abercareoban
(Wales) 1840 jún. 21. 1878-ban Oxfordban a kelta
nyelvek tanára lett. Főműve : Lectures on Welsh
Pbilology (London 1877); Lectures on the origin
and growth of religion as illustrated by Celtic
heathendom (1888); Celtic folklóré: Welsh and
Manx (1901).
R h y s s a (állat), 1. Fürkésző darazsak.
R b j t b m u s , 1. Ritmus.
R h y t i d o c e r o s (= Buceros, áiiat), 1. Szarvas
csörü madár.
U b y t i d o m a (növ.) a. m. parakéreg (1. o.)
R h y t i n a (tengeri tehén v. kéregbörü dugong,
áiiat), a Szirénák rendjének egyik neme. A mai
rendszerezek az idetartozó egyetlen fajt a HydroáawzaZí's-nembe sorozzák Hydrodamalis stelleri
Retz. néven. Hossza 8—10 m., súlya 380 mázsa is.
Testét cserkéregszerü csupasz bőr födi. Feje a
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bivalyéhoz hasonlít. Állkapcsai fogatlanok; de
szaruneinü rágólernezzel borítottak. Szemei igen
kicsinyek, szemhéjak nélkül. Fülkagylói nincse
nek. Farkúszója félholdalakú. Steller 1741. látta
először a Bering-szorosban az amerikai partok
közelében. Az utolsó példányt 1768. látták.
R b j t i s m a Fries (növ.), a tömlős gombák génusza, melynek mintegy 20 faja ismeretes. Fel
tűnő gombák, mert a leveleken terjedelmesebb
fekete, szurokszerű foltokat idéznek elő. Nagyon
elterjedt a jávorfa E.-ja, a R. acerinum (Pers.)
Fries és a fűzfáé, a R. salicinnm (Pers.) Fries.
Khyton, 1. Bitón.
R. I . , a latin rex imperátor rövidítése, a. m.
császár (és) király.
R. I . , Iíhode Islancl (1. o.) nevének hivatalos
rövidítése.
Ki, japáni útmérték = 3927 m.
R i a (spanyol), 1. Rias.
Riad, fővárosa Nedzsdnek, az egykor hatal
mas, de jelenleg aláhanyatlott vahábita államnak.
1824. épült a Dzsebel Arid-hegy lábánál elterülő
nagy pálmaerdőben. A vahháhizmus virágzása
idejében a várost többnyire katonák lakták. La
kosságát 20,000-re becsülik.
Riadás, 1. Rianás.
Riade volt a neve annak a helységnek Merseburg környékén, ahol Zoltán vezér kalandozó ma
gyarjai 933 márc. 15. Henrik szász hercegtől nagy
vereséget szenvedtek. (így Widukind szász kró
nikás.) Liutprand ellenben Merseburg mellé he
lyezi a csatát. R. helység talán Reideburggal vagy
Rietheburggal azonos. Klein-Corbetha és Öglitsch
táján a Saale jobb partján a Rieth, Rietanger és
Riedbrunnen nevek is emlékeztetnek reá. A R.-i
csatában egykorú krónikások 36,000-re teszik a
magyarok veszteségét, mely azonban távolról
sem volt oly nagy; de annál fontosabb volt a
csata következménye; mert a magyaroknak nyilt
mezőn vesztett első csatája az BNy.-i szlávokat
megszabadította a magyaroknak fizetett adóktól
és ajándékoktól. A németek Henriket magán a
csatatéren kiáltották ki császárrá; a császár a
merseburgi palota mennyezetén festményben örökittette meg diadalát, a keuschbergiek pedig még
most is megülik a magyaroktól való szabadulá
suk évfordulóját. V. ö. Hadtörténelmi Közlemé
nyek (1888. évf. 669. oldal); Fabarius, Die
Schlacht v. R. (Halle, 1896): Kustermann, Über
den Ort der grossen Ungarnschlacht (Zeitschr.
des Harzvereins XXIX. 1896.).
Riadei csata, 1. Riade.
Riadó, jel, melylyel a helyőrség csapatait harc
készségbe helyezik. A R. esetére szükséges ren
delkezéseket aR.-intézkedések tartalmazzák. R.liely, a csapatok gyülekező helye. A felriasztás
vagy csupán az illető jelnek fúvása (verése) vagy
különös messze megérthető jelek, mint ágyulövések, tűzjelek stb. által történik. Kaszárnyákban
vagy szállásokban előforduló tűzvész alkalmá
val a tüz-riadójelt adják.
Riakolit (ásv.) a. m. szántain. 1. Földpát.
Rialto-híd (ponté di Rialto), Velence fő hídja.
Rianás, v. riadás, nyilt vízsáv valamely jég
felületen, keletkezik a jég térfogatváltozásai kö
vetkeztében, 1. Balaton.

—

Ribftry

Riant (ejtsd : riaS), Paul, comte de, francia tör
ténetíró, szül. Parisban 1836 aug. 7., megh. La
Vorpilliéreben (Wallis kanton) 1888 dec. 17. A
keresztes háborúk történetének fáradhatatlan
kutatója volt. Cikkei nagyrészt a saját szerkesz
tésében megjelenő Archives de l'Orient latin
(1881—84) c. folyóiratban jelentek meg. Önálló
művei: Les expéditions et pélerinages des Scandinaves en Terre-Sainte (1865); Études sur l'histoire de l'église de Bethléem (1889—96).
Rianzares hercege, Mária Krisztina (1. Mária
53) spanyol királyné férje.
R i a s (spany., egyesszámban ria, eredetileg
a. m. folyótorkolat), öblök olyan tengerparton,
amelyre merőlegesen (diszkordáns part) jönnek
ki a hegyláncok s ezek mint félszigetek, a köz
tük levő völgyek pedig mint benyúló tengeröblök
nyilvánulnak a partalakulásban. Ilyen Görög
ország déli része, Kisázsia Ny.-i partvidéke stb.
Ebben az értelemben Richthpfen honosította meg
ezt a műszót Spanyolország BNy.-i partjáról, ahol
ezeket az öblöket riáknak (rias) nevezik, ezek
azonban, mint újabban kiderült, nem tiszta tipusos R.-ok. A R.-al .azonos viszonyok jelölésére
használják Isztria ÉNy.-i partján a valloné, Ír
országban pedig a bay szót. V. ö. Schu-ind, Die
Riasküsten (Prag 1901).
R.ia,VL(Rio.Riouic,RiiO,nén\etalföldi kormány
zóság Kelet-Indiában. A Malakka-szoros K-i bejára
tánál fekvő Riau-Lingga-szigetekből (4724 km-), a
Karimon, Anamba, Tambelan és Natuna szige
tekből, továbbá a Szumátra K-i partján fekvő Indragiriországból áll. A legnagyobb ezek köztil a
Lingga szigetcsoport 826 km2 ter., az ugyanily
nevű fővárossal és kikötővel, továbbá a tőle D-re
fekvő Szingkep. A szigeteken értékes fák, bors
és gyömbér terem L. Bintang.
Ribadeneyra, Pedro de, jézustársasági pap,
író, szül, Toledóban 1527 nov. 1., megh. Barcelo
nában 1611 szept. 22. Tanár volt Rómában a Collegium germanico-hungarieumban, 1553. szentel
ték föl; később különböző magasabb rendi hiva
talokat viselt. Megírta a jezsuitarend első három
generálisának életrajzát; ezenkívül főbb müvei:
egy Anti-Machiavelli (Tratado de la religion y virtudes que deve tenerelPrincipe Cristiano, 1597);
Flos sanctorum (Szentek legendái, 1599).
Ribahal (állat), a lápi póc (Umbra canina Marsigli) népies magyar neve.
Ribahal-félék (állat), 1. Umbridae.
Ribáry Ferenc, történetíró, szül. Koltán (Komá
rom) 1827 okt. 6., megh. Budapesten 1880 máj. 17.
Részt vett a szabadságharcban, de elfogták, hadifoglyul Königgrátzbe hurcolták és később köz
bakának sorozták be egy osztrák ezredbe. 1851.
megszabadult s 9 évinevelősködés után, 1861. a
budai főgimnáziumban tanár lett. Legnagyobb
müve egy világtörténelmi vállalat lett volna, de
ebből csak az ókort végezhette be (Az ókor tör
ténete, Budapest 1886, I., II., III. köt.). Egyéb tör
téneti müvei: Babylonia és Assyria őskori tör
ténetének hitelessége (Pest 1868); A pelasg kér
dés mai állása (u. o.); Egy lap Egyiptom őskori
történelméből (Budapest 1875) s több történelmi
és földrajzi tankönyv. Baszk nyelvtanát Vinson
Julién franciára fordította.
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Ribiittuta (olasz; ném. Widerschlag). így
nevezték még a múlt század elején is egy-egy
hangnak a vele szomszédos hanggal egyesített
gyors megismétlését:

Ribaux (ejtsd: ribó), Adolphe, svájci francia író,
szül. Bevaixban (Neufcliatel mellett) 1864. Több
kötet verset, novellát és regényt is írt, de hírne
vét a szabad szinpadon adott népies darabjaival
alapította meg, amelyekben maga is föllépett.
Ilyenek: Júlia Alpinula (1893); Charles le Téméraire (1897); La reine Berthe (1899).
Eibbeck, Johann Kari Ottó, kiváló német
klasszikus filológus, szül. Erfurtban 1827 júl. 23.,
megh. Lipcsében 1898 júl. 18. Ritschl tanítványa
volt Bonnban s több helyen (Bern, Basel, Kiél,
Heidelberg) való tanárkodás után 1877. Lipcsében
Ritschl utóda lett. Sokoldalú, szellemes tudós
volt, a szövegkritika nagy mestere, bár ebben
néha (Juvenalis) túlzott. Főművei: Scaenicae
Eomanorum poesis fragmenta (2 köt., 3. kiad.
Leipzig 1897—98); Die röm. Tragoedie (1875);
Vergilius kiadása (1868,5 köt., 2. kiad. 1894-95)
s kivált: Geschichte der römischen Dichtung
(8 köt., 2. kiad. 1894), melyet Gsiky G. és Katona
L. magyarra fordítottak : A római költészet tör
ténete (Budapest, Akad. kiad. 1891—93). Kiadta
Juvenalist (1859), Horatius Epistoláit (1869),
Plautus Milesét (1881). Etnológiai tanulmányai:
Alazon (1882), Kolax (1883), Agroikos (1885).
Mesterileg írta meg Ritschl életrajzát (Leipzig,
2 köt., 1881). Kisebb tanulmányai: Reden und Vortrage (u. o. 1899) s az általa szerkesztett Rheinisches Museumban. Neje adta k i : 0. R., ein Bild
seines Lebens aus seinen Briefen (Stuttgart 1901).
Ribbert, Hugó, német orvos, szül. Elseyben
(Vesztfália) 1855 márc. 1. Egyetemi tanár volt
Bonnban, Zürichben, Marburgban, 1902 óta Göttingenben. Önállóan megjelent müvei: Lehrbuch
der path. Histologie (Bonn 1901); Lehrbuch der
alig. Pathologie und path. Anatomie (Leipzig,
3. kiad. 1908) ; Lehrbuch der speziellen Patho
logie und speziellen path. Anatomie (1902); Gesclrwulstlehre (1904, kiegészítve 1906—1908, 2.
kiad. 1914); Das Wesen der Krankheit (1909);
Die Bedeutung der Krankheiten für die Entwickelung der Menschheit (1912); Karzinom des
Menschen (1912).
Ribble, 100 km. hosszú folyó York és Lancaster angol grófságban; ered a Pennini-hegységben
Preston alatt, ahol hajózhatóvá lesz, széles töl
csértorkolattal az Ir-tengerbe ömlik.
Ribbleton Moor, 1. Preston.
R i b b o n SOCiet.V (ang., ejtsd: ritm szaszájiti) a. m.

szalag-társulat, 1817. alakult titkos ir társulat,
melynek tagjai zöld szalagot viseltek. Többnyire
szegény bérlők voltak a tagjai s céljuk volt a
zsarnokoskodó földbirtokosokon bosszút állani.
Ribchester, az ókorban Coccium, előbb önálló
város Lancashire angol countyban, jelenleg Pres
ton egyik elővárosa.
Ribe (Ripen),az ugyanily nevű kerület és járás,
továbbá püspökség székhelye Jütland D-i részé
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ben, (i9ii) 4071 lak., a XII. sz.-ban épített nagy
szerű székesegyházzal. Ribe egyike Dánia leg
régibb városainak; itt már a IX. sz.-ban épí
tettek templomot. A XII. és XIII. sz.-ban nagy
kereskedelmi flottával rendelkezett. 1627. tűz,
1644. vízáradás pusztította el.
Ribe-Aa, jütlandi folyó; ered két forrásból,
Ribe várostól 11 km.-re K.-re, a városnál 440
m.-nyire kiszélesedik, több szigete van, majd is
mét összeszorul 25 m.-nyire s az Északi tengerbe
ömlik.
Ribeiro, Thomaz Antonio, (R. Ferreira), por
tugál költő, szül. Parada de Gontában (FelsőBeira) 1831 jul. 1., megh. Lisszabonban 1901 febr.
7. Különböző magas állami méltóságokat viselt.
Egy ideig Portugál-Indiában is tartózkodott s
onnan hazájába visszatérve, 1878. gyarmatügyi
miniszter lett. Nevezetes 2 kötet lirai költe
ménye : Sons que passam (Portó 1854) és Vesperas (u. o. 1858); továbbá Jaime c. (Lisszabon
1861, 6. kiad. 1880) hazafias és A delflna do mai
c. (u. o. 1868 és 1861) elbeszélő költeménye.
Prózai munkái közül említést érdemelnek út
leírásai : Do Tejo ao Mandovi; Entre palmeiras
(Lisszabon 1864).
Ribény (Ribány), kisk. Trencsén vm. báni j . ban, (i9io) 1230 tót lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ribera, 1. város Girgenti szicíliai tartomány
ban, (i9ii) 10.724 lak., bor- és olajtermelés, Crispi
(1. o.) születési helye. — 2. R., Spanyolország
Navarra tartományának déli része.
Ribera, Jusepe de (lo Spagnoletto, ol. a. m.
a kis spanyol), spanyol festő, szül. Jatibában
1588 jan. 12., megh. Nápolyban 1652 szept. 2.
Először Valenciában Francisco Ribalta tanít
ványa volt, majd fiatalon Olaszországba került.
1616-ban Nápolyban Osuna herceg alkirály szol
gálatába lépett és az ő, utódai, valamint nápolyi
kolostorok és magánosok számára igen sokat
dolgozott. Rendkívüli tekintélynek örvendett,
1626. a római Academia di S. Luca tagja lett.
Művészete erős realizmusból indul ki, sötét ár
nyékokkal ; Olaszországban Tiziano, Correggio
és Caravaggio gyakoroltak reá erős hatást. Igen
sokoldalú, többnyire megkapó fényhatású fest
ményei az érzések egész skáláját visszatükröz
tetik. Képei .hosszú sorából kiemelendők: Szt.
Jeromos az utolsó ítélet harsonáját hallja (Ná
poly, Museo Nazionale); Szt. András vértanusága
(1628, Budapest, Szépművészeti Múzeum); Mag
dolna extázisban (1624, Madrid, Akadémia); Szt.
Sebestyént nők ápolják (1628, Szent-Pétervár,
Eremitage); Archimedes (Madrid, Prado); A szep
lőtlen fogantatás (1635, Salamanca, Montereykolostor); Venus siratja Adonist (1637, Róma,
Museo Nazionale); Jelenetek Jákob történetéből
(Madrid, Prado); Pietá (1637, Nápoly, S. Martinokolostor); Szent Ágnes (1641, drezdai képtár);
Próféták, Mózes és Illés képei a nápolyi S. Martino-kolostor templomában; Szt. András (1647,
Madrid, Prado); A pásztorok imádása (1650, Pa
ris, Louvre); Az apostolok áldozása (1651, Ná
poly, S. Martino) stb. Főleg a 20-as években ké
szített rézkarcai nagy becsben állottak, mintákul szolgáltak. V. ö. A. L. Mayer, Jusepe de
R. (Leipzig 1908).
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R i b e s L. (QÖV.), a Saxifragaceae (Kőrontófélék)
család gónusza; 127 faja az É.-i mérsékelt övben
van leginkább elterjedve, részben az Andok növé
nyei. Gyakran tüskés cserjék, levelük karélyos,
viráguk rövid hajtásokon álló fürtben v. csomó
ban jelenik meg, többnyire zöldes, néha pirosas
v. élénk piros v. fehér; 4—5 zöldes vagy sziromszerű csészelevele és ezeknél rendesen kisebb
szirma és 4—5 porzója van, magháza alsó állású,
a vacokkal összenőtt, 1 üregű; sokmagú bogyó
válik belőle, amilyen a ribizke ós a köszméte bo
gyója. Két fajnak és változataiknak bogyója ked
ves, kellemes gyümölcs, ez a R. qrossularia L.,
1. Egres és a _R. rubrum L., 1. Ribizke. Gyakori
díszcserjék: R. sanguineum Pursh.,Észak-Ame
rika Ny.-i részéről. Töméntelen bíborpiros fürtje
májusban nyílik; R. aureum Pursh., ugyan
onnan, virága sárga, bogyója fekete; R. alpinum
L., európai-ázsiai, korán zöldül, már márciusban
dísze a kertnek; R. floridum L'Hér., észak
amerikai.
Ribhu, félisteni lények az ind mitológiában.
Rendesen Indra isten kíséretében vannak.
Ribicsora (Ribifiora), kisk. Hunyad vármegye
körösbányai j.-ban, (1910) 800 román lakossal.
(Tr. R.)
Ribicze (Ribifa), kisk. Hunyad vármegye
körösbányai j.-ban, (1910) 892 román lakossal.
(Tr. R.).
Bibillió, 1. Rebellis.
Ribini János, ev. lelkész, született Krencsen
(Nyitra vm.) 1722., megh. Pozsonyban 1788 aug. 8.
1747-ben soproni igazgató-tanár, 1758. lőcsei,
1759. pozsonyi lelkész lett. Később esperesi hiva
talt is viselt. Művei közül a legkiválóbb nagybecsű
egyháztörténeti munkája: Memorabilia ecclesiae
aug. confessionis (2 köt., Pozsony 1787—89).
Egyéb munkái: Oratio de cultura lingvae htmgaricae (Sopron 1751); De numero apocalyptico
666 (álnéven, Wittenberg 1769).
Ribinszk (Rybinszk), az ugyanily nevű járás
székhelye Jaroszlav orosz kormányzóságban, kb.
24,500 lak., nagy vásárokkal. Mivel hajózó
csatornái a Keleti- és a Jeges-tengerrel össze
kötik, kikötőjében a hajóforgalom igen élénk.
Ribizke (ribizli, n5v.), általában a Ribes génusz (1. o.), közönségesen azonban a piros kerti
R.-t (Ribes rubrum L.) és ennek kerti változa
tait értik alatta. Ennek eredeti hazája Keleten
van: a Kaukázus, Szibíria, Mandzsúria, Japán és
Északamerika. Közép- ós Északeurópában is meg
van, de itt csak elvadult. Kedvelt kerti cserje,
bogyóját nyersen ós befőzve, mártásnak stb. élve
zik. Változatai: a cseresznyeribizke, továbbá a
sárga-, rózsaszínű-, tarka- és a magnélküli R.
Igen elterjedt, ültetett s néhol elvadult faj nálunk
az északamerikai aranyos ribizke (Ribes aureum).
Ribizkepille, más nevén: a pöszméte araszoló
pilléje (Abraxas grossulariata L., állat), a néme
tek meg Harlekin néven is ismerik, 1. Araszolok
és Harlekin.
f t i b l e t t e (franc, ejtsd: ribiet), pirított hússzelet,
továbbá tojásos lepény, pirított szalonnával.
Ribnica, adók. Zágráb vm. nagygoricai j.-ban,
(i9io) 739 horvát lak. (Tr. SzHSz.)
Ribnij, orosz város, 1. Osztrogozsk.

Ribot

Ribnik, adók. és pk. Zágráb vármegye károlyvárosi járásában, (íaio) 474 horvát lakossal. (Tr.
SzHSz.)
Ribnjacka, adók. Belovár-Körös vármegye
belovári j.-ban, (1910) 509 horvát és szerb lak.
(Tr. SzHSz.)
Ribot (ejtsd: rtbó), 1. Alexandre, francia állam
férfiú, szül. St.-Omerban 1842 f ebr. 7., megh. Paris
ban 1923 jan. 13. Ügyvéd volt Parisban, majd igaz
ságügyi szolgálatban állott 1875-ig. A képviselő
házba 1878. jutott, hol a mérsékelt republikánu
sokhoz tartozott és szónoki képességével csak
hamar kitűnt. 1890—92-ig külügyminiszter volt
Freycinet kormányában. Ennek bukása után
1892 decemberben ő állott az új kormány élére
és szigorúan lépett fel a Panama-perbe bonyo
lódott politikusok ellen. De már 1893 áprilisban
át kellett engednie helyét Dupuisnek. 1895-ben
januártól októberig másodízben volt miniszter
elnök és pénzügyminiszter. Ezután sokáig nem
jutott politikai szerephez, míglen 1914 jún. 9.
Doumergue visszalépése után ő alakított új kor
mányt. De a képviselőház már a kormány be
mutatkozásának első napján, júl. 12. leszavazta.
Utódának, Vivianinak rekonstruált kormányá
ban a nagy háború kitörése után 1914. a pénzügyi
tárcát vállalta; 1915 folyamán is pénzügyminisz
ter maradt. 1917. márciusában, a Briand-kormány
bukása után, ő alakított kormányt, programmja
a háború végletekig való folytatása volt; de már
1917 szept. 7. lemondott kabinetjével együtt. R.
1906 óta tagja volt a francia akadémiának. Műve:
Quatre annóes d'opposition; discours politiques
1901—1905 (Paris 1905, 2 köt.).
2. R., Théodule, francia pszichológus, szül.
Guingampban 1839 dec. 18., meghalt Parisban
1914 dec. 9. A Collége de Pranceon az összehason
lító és kísérleti lélektan tanára volt. 1876-ban
megalapította a Revue philosophique c. folyóira
tot. 1906 óta a francia akadémia tagja volt. Tu
dományos működését majdnem egészen a lélek
tannak szentelte. R. az exakt lélektani kutatás
nagyérdemű megalapítója Franciaországban ; de
nem tartozik az asszociacionistákhoz és a tendance-bem látván a lelki élet alaptényét, inkább
voluntarista, mint intellektualista. Főművei: La
psychologie anglaise contemporaine (Paris 1870);
L'hérédité (1873); La psych. allemande contemp.
(1879); Les maladies de la mémoire (1881); Les
maladies de la volonté (1883); Les maladies de la
personnalité (1885); La psyehol. des sentiments
(1896); L'évolution des idées générales (1897);
La logique des sentiments (1905); Essai sur les
passions (1906); Problémes de psych. affective
(1909); La vie inconsc. et les mouvements (1914).
Magyarul megjelent: A lelki átöröklés (ford.
Holló István, Budapest 1896); Az emlékezet be
tegségei (ford. Dani Ede u. o. 1901). V. ö.
Kraus, Théodule R.-s Psychologie (Jena 1905).
3. R., Théodule, francia festő, szül. Breteuilben 1823 aug. 8., megh. Colombesban 1891
szept. 12. Parisban Glaizenek volt tanítványa.
Ribera, Zurbaran és Caravaggio hatása alatt
festette sötét háttérből éles felső világítással ki
emelt képeit, amelyek tárgykörét, alakjait is
gyakran a régi mesterek nyomán választotta
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meg. A maguk nemében kitűnően festett, hatásos
képei közül említendők: Két nő ápolja Szent Se
bestyént (1865, Paris, Musée du Luxembourg);
Szent Vince vértanú; A 12 éves Jézus a templom
ban (1866, roueni múzeum); A könyörületes sza
maritánus (1870); Krisztus levétele a keresztről.
Hasonló jellegűek genreképei és képmásai is. V.
ö. Fourcaud, Théodule E. (Paris, 1885).
Ribuari törvény (Lex JRibuaria), a ribuari
(keleti) frank (germán) néptörzs joga. Még a merovingi frank királyok korára nyúlik vissza. Va
lószínűleg I. Dagobert (628-639) alatt keletke
zett. A Lex Salica (1. Germán népjogok) felhasz
nálásával készült.
Ricambio (olasz, ejts: rikambió) a. m. vissz
váltó.
Ricard (ejtsd: rikár), Louis Xavier de, francia
költő, szül. Pontenay-Sous-Boisban 1843., megh.
Marseilleban 1911 júl. 2. Egyik alapvetője a par
nasszista költői iskolának, melynek érdekében
1865. L'art c. hetilapot indított. A provencal iro
dalom újjáélesztésén is közreműködött az 1877.
megalapított La lauseto c. évkönyvvel. Versköte
tei : Les cliants de l'aube (1862); Ciel, rue et foyer
(1865). Regényei: Les conditions de Claire (1869);
Brune, blonde, rousse (1898). Ezenkívül több po
litikai röpiratot is írt. — Felesége, szül. Lydie
Wilson (1850—1878) szintén írt provencal és
francia nyelvű verseket, melyeket férje Au bord
du Lez (1891) c. gyűjtött kötetbe.
Ricardo, Dávid, angol közgazdasági író, szül.
Londonban 1773 ápr. 19., megh. u. o. 1823 nov.
11. Szülei a gyakorlati kereskedői pályára ne
velték, majd bankár lett. A közgazdaságtanban
Smith Ádám legjelesebb követői közé tartozott.
Legelőször 1808. a Morning-Chronicleban közölt
néhány levelet az arany áremelkedésének okai
ról, 1809. önálló munkában fejtegette ezt a kér
dést és könyvével oly nagy tekintélyre tett
szert, hogy a Bullion-bizottság (1. o.) egész sereg
szakértő tekintélynek véleményeivel ellentétben
R. fejtegetéseit fogadta el. 1819-ben parlamenti
taggá választották. Főbb munkái: The high price
of bullion, a proof of the depreeiation of banknotes
(London 1809); An essay on the influence of a law
price of corn on the prolits of Stock (u. o. 1815);
Principles of political economy and taxation
(u. o. 1817, magyarra fordította A közgazdaság
és adózás alapelvei címen Láng Lajos, Budapest
1892); Protection of agriculture (London 1822).
Megjelent még magyarul: R. levelei Malthushoz
(ford. Jónás János és gróf Esterházy Mihály,
Budapest 1912). V. ö. Pilcler Gyula, R. (Budapest
1885).
Ricardoch, ma Gontursi, város Olaszország
ban Melfl és Salerno közt. I. Lajos király második
nápolyi hadjárata alkalmával 1349 jún. 23. haj
nalban a magyarok elfoglalták; Laczkfy István
és András voltak az elsők, kik a falat meghágták.
Ókét követték Sós László és Marócsuk.
Ricasoli (ejtsd: rikazóü), Bettino, báró, olasz ál
lamférfiú, szül. Firenzében 1809 márc. 9., megh.
Rómában 1880 okt. 23. Előbb birtokán gazdálko
dott ; politikai szereplését 1847. kezdte, amikor
Firenze polgármesterévé választották. Az 1848—
1849-iki mozgalmak idején a mérsékelt irányhoz
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tartozott. Az 1859-iki háború kitörésekor Toscana
diktátora lett, a háború után pedig annak kor
mányzójává nevezte ki II. Viktor Emánuel ki
rály. Gavour halála után 1861 júniusban ő állott
az olasz kormány élére, de már 1862 márciusban
visszalépett. Az 18b6-iki háború e.őtt újból mi
niszterelnök lett és erélyes hadviselést követelt.
A háború után nagy reformtevékenységet akart
kifejteni, de a pártok egyenetlenségén meghiúsult
minden törekvése, mire 1867 áprilisban lemon
dott. Levelezéseit Fabarini és Gotti adták ki:
Lettere e documenti del barone Bettino R. (Fi
renze 1886—94, 10 köt.). V. ö. Gotti, Vita del
barone Bettino R. (u. o. 1894).
R i c c a r d i a , S- F. Gray (Aneura Dum., növ.),
a májmohák génusza a Jungermanniales soro
zatban. Az egész földön elterjedtek, különösen
korhadó, nyirkos fákon.
R i c c a r d i a n a , Bibliotheca. Híres könyvtár
Firenzében, melyet 1600 körül Riccardi Ricardo
alapított és 1812. államosítottak. Áll 33,000 kö
tetből (történelem), 3900 kéziratból, köztük Benozzo Gozzolitól egy miniatűrökkel díszített Ver
gilius, továbbá Dante, Petrarca, Macchiavelli,
Galilei műveinek kéziratai.
Ricci (ejtsd: riccsi), 1. Corraífo, olasz műtörténész,
szül. Ravennában 1858 ápr. 18. Bolognában ta
nult, u. o. az egyetemi könyvtár tisztje lett, majd
a pármai (1893—97.), milanói (1898-1903), firen
zei (1903-06) állami képtárakat igazgatta, 1906.
pedig az olasz művészeti ügyek központi főigaz
gatójává nevezték ki. Számos műemlék helyre
állítását vezette (sienai Fonté Gaia, ravennai S.
Vitaié, római Diocletián-thermák), olasz műemléki
törvényt dolgozott ki, s megindította az olasz
műemlékek rendszeres kiadását. Fő művei: II
Correggio (Bologna 1894); Michelangelo (Firenze
1900); La Pinacoteca di Brera (Bergamo 1907);
I disegni di Jacopo Bellini (Firenze 1908); L'arte
nell'Italia de settentrionale (Bergamo 1910); Pinturicchio (Perugia 1912), melyeket több nyelvre
lefordítottak.
2. II., Scipione, toscanai püspök és teológiai
író, szül. Firenzében 1741 jan. 7., megh. Rignoma villájában 1810 jan. 27. Az egyházi
pályára lépvén, csakhamar pistojai és pratói
püspök lett. Jansenista elvektől eltelve, I. Lipót
toscanai nagyherceggel vállvetve különféle egy
házi reformok létesítésén fáradozott, kivált a pá
pai szék és a szerzetesrendek ellenében. De nem
csak a visszaéléseket üldözte, hanem alapos kat.
tanokat és intézményeket is támadott. Püspök
társai azonban a firenzei zsinaton, valamint a
köznép R. tervei ellen nyilatkoztak, akinek I.
Lipót távozásakor (1790) Pistojából menekülnie
kellett és püspöki méltóságáról le kellett mon
dania. VI. Piu8 pápa R. tanait az Auctorem fldei
bullában elítélte. R. igazolni iparkodott ugyan
tanait, de az ítéletben megnyugodott és csöndes
magányban töltötte utolsó éveit.
3. R. Katalin, szent, 1. Katalin, 4.
Riccia (ejtsd: riccsa), város Molise olasz tarto
mányban, (i9ii) 8061 lak., kén- és ásványvíz
forrással, várromokkal.
R i c c i a L. (növ.), a Májmohák génusza, mely
nek mintegy 100 faja él a föld kerekségén, több-
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nyíre nyirkos talajon. Teste villásan elágazó,
sallangos v. szlvalakú karélyokból áll. Nálunk
is igen gyakori a R. canáliculata Hoffm., mely
nek vízben élő és meddő alakját R. fluitans
i.-nek nevezik.
Ricciarelli (ejtsd : riccsarelli), olasz festő, 1. Vol-

terra, Daniele da.
Riccio (ejtsd: riccsó), 1. Andrea, művésznevén
Briosco, olasz szobrász és építész, szül. Padovában 1470., inegh. 1532-ben. Egyik főmunkája a
padovai Szent Antal-templom híres bronz kandeláberja, valamint két relief; továbbá több sír
emléke. Építészeti műve Padovában a többkupolás
Sta Giustina-templom.
2. R. (Rizzio), Dávid, Stuart Mária skót
királynő titkára, szül. Piemontban, megh. 1566
máre. 9. Egy olasz követséggel jött Skótországba
s itt annyira megnyerte a királynő tetszését, hogy
az magántitkárává tette. Ez állásában ma
gára vonta a királynő férje, Darnley Henrik
(1. o.) haragját, ki őt összeesküvő skót nemesek
által neje szeme láttára megölette. Az a gyanú,
hogy R. és a királynő közt szerelmi viszony volt,
alaptalannak bizonyult.
Ricco (ejtsd: rikkó), Annibale, olasz fizikus és
geológus, szül. Modenában 1844 szept. 15., megh.
Rómában 1919. 1879-ben a technikai főiskolán
Palermóban tanár, 1890. a cataniai asztrofizikai
obszervatórium igazgatója lett, az ő érdeme az
Etnai asztronómiai obszervatórium szervezése
1876. Több száz értekezése a szakfolyóiratokban
jelent meg. Általános érdekű művei: Cratere
centraledell'Etna(1901);Fondo del eratere centr.
deli' Etna (1903).
Riccoboni (ejtsd: rikkobóni), Ludovico, olasz szí
nész és színházigazgató, szül. Modenában 1-674.,
megh. Parisban 1753 dec. 5. 1699-ben szervezett
színtársulatot s az olasz eommedia deli' ártót fran
cia átdolgozásokkal és saját alkotásaival igye
kezett megújítani és megnemeslteni. Hazájában
nem méltányolták eléggé, azért 1716. Parisban
az orléansi herceg számára a Hotel de Bourgogneban olasz színházat állított föl, 1729—31
Pannában működött, mint a parmai herceg udvar
mestere ; aztán lemondván a színpadról, Parisba
tért vissza. Színpadi neve Lelio volt s mint a
színpad reformálója, neve igen fontos az olasz
szinészettörténetben. Sok kisebb-nagyobb drámát
és elméleti munkát írt olasz és francia nyelven.
Művei: Nouveau théatre italien (Paris 1718);
Dell' arte rappresentativa (u. o. 1728); Histoire
du théatre italien (u. o. 1728—31); Pensóes sur
la déclamation (u. o. 1738); De la réformation
du théatre (u. o. 1743).— Fia, Antonio Francesco
(1707—1772) és felesége, Laboras de Méziéres
Marié Jeanne (1714—1792) szintén működtek
úgy a színpadi, mint az irodalmi téren.
Rice (ejtsd rejsz), 1. Alex. Hamilton, észak
amerikai földrajzi utazó; főkép Dél-Amerikának,
az Amazon- és Rio-Negro folyók mentének feltá
rásán fáradozik. lyl6—17. és 1919—20. években
a Rio-Negro mentén végzett felvételei alkalmá
val a ,rendkívül vad fehér indiánok támadták
meg. Útjáról 1:125,000 léptékű térképet készí
tett és The Rio-Negro értekezésében számolt be
(Geogr. Journal 1920 és 1921).
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2. R., Alice Hegan, amerikai írónő, szül.
Shelbyvillben (Kentucky) 1870 jan. 11. 1902
dec. 18. egybekelt Cale Young Rice drámaíró
val, írói hírnevét Mrs. Wiggs of the Cabbage
Patch (1901) c. humorisztikus regényével alapí
totta meg. Erre következtek: Lovey Mary (1903);
Sandy (1905); Captain June (1907); Mr. Opp
(1909). Magyarul megjelent: A bagdadi vőlegény
(szinmü, ford. Cholnoky Viktor, Budapest 1911);
A káposztástelep (reg., ford. Hevesi Sándor, u. o.
1920).
3. R., James, angol író, szül. Northamptonban 1843., megh. Londonban 1882 ápr. 25. Ő szer
kesztette az Once a iceek c. folyóiratot. Híres
regényeit Besant-tel együtt írta; ezek közt leg
kiválóbb : Ready-Money-Mortiboy (1872).
R i c e p a p e r , 1. Goodeniaceae.
R i c e r c a r e (ol., ejtsd: ricserkáre). A XVI. SZ.-ban

dívott, orgonára írt zenei műfaj, mely a mai
fantáziákhoz hasonlít. Később imitáló műformá
kat, kánonokat és fúgákat neveznek R.-nak.
L. Fúga.
R i c h . , latin nöyénynév után Richárd Louis
Claude Marié nevének rövidítése. Szül. Versaillesban 1754., megh. Parisban mint tanár 1821.
Müve: Plora boreali-americana(Paris 1803,2 köt.,
Michaux-val). Pia Achille, szül. Parisban 1794.,
megh. u. o. 1852. mint atyjának utóda kivált
Ausztrália, India meg Abesszínia növényeit is
mertette. Művei: Botanique médicale (Paris 1823,
2 köt., németül Berlin 1824—26); Dictionnaire
des drogues simples et composées (Paris 1827—
29, 5 köt).
Richárd, Frangois Marié Benjamin,htt>omoli,
párisi érsek, szül. Nantesban 1819 márc. 1., megh.
Parisban 1908 jan. 28. Pappá szentelték 1844.
1871-ben püspök lett Belleyben. 1875-ben, mint
c. érsek, koadjutora Quibert párisi érseknek, aki
nek 1886. utódja lett. 1889-ben bíbornok. Szelíd,
de erélyes egyházfejedelem volt, aki 1906. és 1907.
a francia püspökök gyűlésein a szótválasztási
törvény súlyos következményeit a francia egy
háztól lehetőleg elhárítani igyekezett. Megírta
boldog Amboise Franciska életrajzát (2köt., 1865).
További műve: Vie des Saints de l'église de Nan
tes (1873, 2. kiadás 1899).
Richárd, 1. Rikárd.
Richard-féle barográf, 1. Barográf.
Richárdpusztai lelet. 1897-ben került elő Fejér
vmegyében Metternich herceg birtokán. 39,400
darab Kálmán (1095—1113), II. István (1114—
1131) és II. Béla (1131—1141) korabeli magyar
dénárból állott. V. ö. Num. Közi. 1904., 87—911.
R i c h a r d s . , latin állatnevek után Richard
son John (1. o.) nevének rövidítése.
Richards (ejtsd: rieserdz), Theodore, amerikai
kémikus, szül. Germantownban (Pennsylvania)
1868 jan. 31. A Harvard-egyetem rendes tanára.
Kiváló munkásságot fejtett ki az atómsúlyok
megállapítása terén. 1914-ben megkapta a kémiai
Nobel-dijat. Önálló műve: A table of atomié
Weights (2. kiad. 1896); List of experiments (2.
kiad. 1900).
Richardson (ejtsd: ricserdzn), 1. James, angol
Afrika-kutató misszionárius, szül. Bostonban (Lincolnshire) 1809 nov. 3., megh. Ungurutuában
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(Afrika) 1851 mára 4. 1840-tól kezdve bejárta Mbornok építtette ki; a bibornoknak Lemercier
Marokkót, Algériát, 1845—46. a Szaharát; 1850. tervei szerint épített palotáját a forradalomban
az angol kormány megbízásából Barth és Over- lerombolták.
weg társaival Közép-Afrika felkutatására indult.
Richelieu (ejtsd: risijS) v. Chamby, St.-John,
Naplói: Travels in the Great Desert of Sahara 130 km. hosszú folyó Québec kanadai tartomány
(London 1848, 2 köt.) ; Narrative of a mission to ban; ered a George-tóból, de legtöbb vizét a
Central-Africa (u. o. 1853, 2 köt.); Travels in Champlain-tóból kapja, Söreinél torkollik a Szt.
Marocco (u. o. 1859, 2 köt.).
Lőrinc-folyamba. Vízeséseit fölhasználják, igen
2. B., John, sir, angol sarkutazó, szül. Dum- fontos hajózó út a Hudson- s a Szt. Lőrinc-folyók
friesben (Skócia) 1787 nov. 5., megh. Grasmene- közt.
ben 1865 jún. 5.1819—22-ig és 1825—27-ig részt
Richelieu (ejtsd: risijo), 1. Armand Jean Duvett Franklin expedícióiban, 1848—1849-ig Rae- plessis, B. hercege, francia államférfiú, szül.
val együtt egy Franklint kereső expedíció tagja Parisban 1585 szept. 5., megh. n. o. 1642 dec. 4
volt Művei: Fauna boreali-americana (London Az előkelő Du-Plessis polgári családból szárma
1829—37, 4 köt.); Arctic searching exp. (u. o. zott s a papi pályára lépve, 22 éves korában
1851, 2 köt.); The Polar regions (1861). V. ö. Lúgon püspöke lett. 1614-ben a rendi országgyű
M'llraith, Life of Sir J. R. (u. o. 1868).
lés (États généraux) tagja lett s itt annyira meg
3. B., Sámuel, angol regényíró, az angol csa nyerte Medici Mária özvegy királyné tetszését,
ládi regény megalapítója, szül. Derby grófságban hogy az 1616. az államtanács tagjává nevezte
1689., megh. Londonban 1761 júl. 4. Nyomdász ki s reá bízta a külügy és hadügy vezetését.
volt e meglett férfikorában kezdett Írni. Első, Medici Mária bukása után 1617. ő is elhagyta
világhírű regényét, Pamelát (1741) szerelmi le az udvart és Avignonba vonult vissza, hol val
velezőnek szánta. További regényei: Clarissa lásos müvek írásával foglalkozott. 1620-ban ő
Harlowe (1747); Sir Charles Grandison (1753), közvetítette a kibékülést Medici Mária és fia,
mely főképen Franciaországban lett népszerű. XIII. Lajos között s jutalmul 1622. bíborossá ne
V. ö. Gossmeyer, R.-s Pamela, ihre Quellén und veztette ki a király. 1624-ben ismét tagja lett a
ihr Binfluss (Leipzig 1890); Dobson, Sámuel R. minisztériumnak s ezzel kezdődött Franciaor
Richarz, Franz, német fizikus, szül. Endenich- szágra nézve korszakalkotó politikai tevékeny
ben 1860 okt. 15. A marburgi egyetemen a fizika sége. Nagy tehetségével és bámulatos munka
tanára. Értékes vizsgálatokat végzett az elektro erejével csakhamar háttérbe szorította minisz
lízis, a gázok teóriája, a hőtan köréből. A gravi tertársait és Franciaország korlátlan hatalmú
tációra és a föld sűrűségének meghatározására vezető minisztere lett (1624 dec.). R. két nagy
vonatkozó munkálatai szintén igen jelentősek. célt tűzött ki maga elé: a királyi hatalom kor
Művei: Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der látlanná tételét bent az országban, kifelé pedig
Elektrizitat (2. kiad. Leipzig 1902); Über die a francia hegemónia megalapítását Európában.
ferromagnetischen Eigenschaften von Legierun- Az első cél érdekében először a hugenották poli
gen unmagnetischerMetalle (Marburg 1904); Tem- tikai kiváltságait semmisítette meg La Rochelle
peraturveránderungen in künstlich auf- und ab- elfoglalása után (1628). Azután a dacos főnemes
bewegter Luft (u. o. 1902); Analogien zwischen séggel kellett megküzdenie. 1630-ban nagy össze
Radioaktivitat u. dem Verhalten des Ozons (Ber esküvés támadt ellene, melyben Medici Mária és
lin 1903). Kiadta HelmholtznakVorlesungen über a király öccse, Gaston orléansi herceg is részt
vettek. R. azonban a király segítségével ellen
Theorie der Wárme c. művét (Leipzig 1903).
Richebourg (B.-L'Avoué), község Francia ségein teljes diadalt aratott. Medici Mária és
ország Pas-des- Calais département jában, Béthune Gaston Brüsszelbe menekültek, a délvidéken tá
arrond., (1910) 1991 lak. A világháborúban nagy madt lázadást maga R. verte le és Montmorency
harcok színhelye volt. Az angol-indiai csapatok herceg kivégeztetésével (1632) végleg megtörte
állásait 1914 dec. 20. a németek elfoglalták. Kü a főnemesség ellenállását. Utoljára a király ifjú
lönösen heves harcok színhelye volt 1915 május kegyence, Oinq-Mars próbálta R. hatalmát meg
ban és 1916 júliuBban, mikor erős ellentámadáso ingatni, de ő is a vérpadon múlt ki 1642 szept.
kat kellett a németeknek visszaverniük; 1918 12. R. külső politikája a Habsburg-ház spanyol
és német hatalmának meggyengítésére irányult.
szeptemberben az angolok birtokába került.
Richebourg (ejtsd: nsbii^Emile, francia regény Bámulatosan tevékeny és ravasz diplomáciájá
író, szül. Meuvyben (Haute-Marne) 1833., megh. val egy tóborban tudta egyesíteni a Habsburg
Parisban 1898 jan. 26. Érzelgős regényei jobbára ház összes ellenségeit. A mantuai örökösödési
a Petit Journal-ban láttak napvilágot s a köznép Mborüban 1630. személyesen vezette a francia
nagyon kedvelte. Legjobb müvei: L'homme aux sereget az Alpokon át s a franciák jelöltjének,
lunettes noires (1864); L'enf ant du f aubourg (1876); Nevers hercegnek szerezte meg Mantuát (1631).
Les denx mérés (1880); Un calvaire (1890); Cen- Ő vitte keresztül ügyes követje, József atya
drillon (1892). Magyarul megjelent: Öld meg a (1. o.) által a regensburgi birodalmi gyűlésen
nőt (Budapest 1882); A balsors gyermeke (1883); Wallenstein császári vezér letételét, de ugyan
A népénekesnő (1886); Egy szerencsétlen meny ekkor már reábirta Gusztáv Adolf svéd királyt
asszony (1886); A férj (1889).
II. Ferdinánd császár megtámadására. Követjei
Richelieu (ejtsd: risijö), város Indre-et-Loire Bethlen Gábor és I. Rákóczi György erdélyi fe
francia départementban, (1911) 2124 lak., szarvas jedelmeket is be akarták vonni a nagy Habs
gombatermelés és konzervkészltés. Házai nagy burg-ellenes szövetségbe. 1635-ben hadat üzent
részt XIII. Lajos korabeliek. A várost Richelieu III. Fülöp spanyol királynak és II. Ferdinánd
Rémi Nagy Laefkona. XVI. Ut.
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császárnak s ezzel kezdődött a franciák rész
vétele a 30 éves háborúban. Katalóniában felke
lést támasztott a spanyol uralom ellen, 1640 óta
pedig a portugálok szabadságharcát támogatta. B
nagyszabású tevékenységének gyümölcsét utóda
és tanítványa Mazarin (1. o.) bíboros aratta le
a vesztfáliai (1. o.) és a pireneusi (1. o.) béké
ben. R. volt Franciaország jövendő nagyságá
nak megalapítója s korának legkiválóbb államférfla. Gondoskodása kiterjedt a tudományok és
művészetek ápolására is. 1635-ben megalapította
a francia akadémiát (Institut de Francé), Pa
risban monumentális palotát építtetett magá
nak, melyet végrendeletében a királyra hagyo
mányozott (Palais Boyal). R. teológiai mun
kákon kívül politikai iratokat is hagyott hátra.
Ilyenek: Mémoires 1624—1638. (Megj. a Mémoires relatifs a l'histoire de la Francé gyűjt.
7—8. köteteiben, Paris 1823; magyarra fordította
Benedek Lajos, Kolozsvár 1877); Testament politique du cardinal de R. (Paris 1764, 2 köt., hi
telessége vitás). R. leveleit, rendeleteit és utasí
tásait kiadta Avenel (Paris 1853—77, 8 köt.).
V. ö. Avenel, R. et la monarchie absolue (u. o.
1884—90, 4 köt.); Lacroix, R. á Lucon, sa jeunesse, son episcopat (u. o. 1898, 2. kiad.); Hanotaux, Histoire du cardinal de R. (u. o. 1893—
1903, 1—2. köt.); Roca, Le régne de R. 1617—
1642 (u. o. 1906); Deloche, Autour de la plume
du cardinal de Richelieu (Paris 1920).
2. Louis Fratigois Armand Duplessis-. B.
Jiercege, francia hadvezér, szül. 1696 márc. 13.,
megh. 1788 aug. 8. Ifjan XIV. Lajos udvarába
került s szerelmi kalandjai, politikai fondorkodásai és párbajai miatt három ízben volt a Bastilleba bezárva. Később XV. Lajos bizalmas ba
rátja lett. 1725—29-ig Bécsben volt francia kö
vet. Az osztrák örökösödési háború alatt Bel
giumban harcolt, 1748. pedig Genovát védte vi
tézül s ezért tábornaggyá nevezték ki. 1756-ban
elfoglalta az angoloktól Menorca szigetét. 1757—
58-ig Hannoverben volt a francia sereg fővezére,
de krefeldi veresége után visszahívták. Ezután
visszavonult a nyilvános élettől. Emlékiratainak
újabb kiadása: Nouveaux mémoires du maréchal
de R. (Paris 1869, 4 köt., Lescure-tól). V. ö. Paul
d'Estrée: Le maréchal de Richelieu (Paris 1917).
3. Armand Emmanuel Duplessis, B. hercege,
francia államférfiú, Fronsac herceg fia, az előb
binek unokája, szül. Parisban 1766 szept. 25.,
megh. u. o. 1822 máj. 17. A forradalom kitörése
után Oroszországba ment s az orosz sereg sorai
ban harcolt 1790. a törökök ellen. Mint orosz
tábornokot I. Sándor cár 1803. Odessza kormány
zójává nevezte ki. A Bourbonok visszatérése
után 1815 szept XVIII. Lajos francia király mi
niszterelnökké nevezte ki. Ezen állásában mér
sékelni igyekezett a főnemesi reakciót s az
aacheni kongresszuson keresztülvitte a hadisarc
leszállítását és az idegen csapatok eltávolítását
Franciaországból. A reakció hívei mégis meg
buktatták 1818 dec, de Berry herceg meggyilko
lása után 1820 febr.—1821 dec. újból miniszter
elnök volt. V. ö. Ch-oasaz-Crétet, Le duc de R.
en Russie et en Francé (Paris 1897); De Cisternes, Le duc de R. 1812—21. (u. o. 1898).
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Richelsdorfi hegység, a Hesseni hegyvidék
egyik hegycsoportja Hessen-Nassau volt nagy
hercegségben, 477 m.-ig emelkedik a Herzbergben; ugyanehhez a hegycsoporthoz tartozik még
a Seuling's-Wald, Knüll-hegység, Ringgau, Stolzinger-hegj'ség, a Werra és Fulda folyók egye
sülésétől D.-re. A hegység Dny.-i oldalán fek
szik Friedrichshütte, kis bányatelep.
Richental, Ulrich, középkori német krónikás,
konstanzi polgár és kereskedő volt. A konstanzi
zsinat (1414—18) idején a zsinati kancelláriában
működött. A zsinat külsőségeit, részvevőit és
ünnepségeit éles szemmel figyelte meg s egy ér
tékes krónikát írt róla Chronik des Konstanzer
Konzils címen. Művének két fő kéziratát mű
vészi képek díszítik. Először Augsburgban jelent
meg 1483., újabban Buck adta ki (Stuttgart
1882). A képek reprodukciói 1881. Karlsruheban,
1896. Konstanzban jelentek meg.
Richepin(ejtsd: rispeS), Jean, francia költő, szül.
Médéahban (Algéria) 1849 febr. 14. Hírnevét ke
resetlen durva, de amellett ragyogó költői for
dulatokban gazdag verseivel vetette meg, me
lyek sajátos keverékei a romanticizmusnak és a
naturalizmusnak. Később szelídebb húrokat pen
getett s végül 1908. a francia akadémia is befo
gadta tagjai sorába. Verses kötetei: Chansons des
gueux(1876); Les caresses 1877); Les blasphémes (1884); La mer (1886); Mes paraiis (1894).
Jobbára verses színművei: Nana Sahib (1883):
Macbeth (1884); Monsieur Scapin (1884); Le flibustier (1888); Par le glaive (1892): La martyre
(1898); Le cheminau (1897); Don Quichotte (1905):
Le carilloneur (1913, Xavier Leroux zenéjével).
Prózai művek: Madame André (1874); La glu
(1881); Braves gens (1886); Le cadet (1890); Lagibasse (1900); L'impératrice (1901) stb. Magyarul
megjelent: Derék emberek (reg., ford. Csetényi
Erzsi, Bpest 1918); Lépvessző (reg., ford. Sztrokay
Kálmán, Bpest 1919). — Fia: Jacques B., szül.
Parisban 1880 márc. 20., szintén tehetséges költő.
Verskötete: La labyrinthe (1902). Verses drámái:
La reine de Thyr (1898); Cadet Roussel (1903);
La marjolaine (1907).
Richer (Richerius), frank történetíró. 996-ban
a rheimsi Szent-Rémig kolostorba lépett és Gerbert érsek megbízásából megírta Franciaország
történetét 882—995. Kiadta Pertz: Mon. Germ.
Historiea Scriptores (3 köt., újabb kiadása 1877).
Németre Osten-Sacken fordította (Leipzig, 2.
kiad. 1891).
Richer (ejtsd: risé), Jean, francia csillagász ;
szül. éve bizonytalan, megh. Parisban 1696. A
párisi Akadémia megbízásából a Nap parallaxi
sának meghatározására Cayennebe utazott, mely
alkalommal először fedezte fel a nehézségi erő
kisebbedését az equator felé. Cassini Dominiquekal Parisban eszközölt párhuzamos megfigyelé
seiből a Nap parallaxisa ezúttal 9".5-nek adódott.
Richet (ejtsd: risé), Charles, francia flziológus,
szül. Parisban 1850 aug. 26. Parisban 1887. a
fiziológia tanára lett. 1880 óta a Revue scientiflque szerkesztője. 1913-ban megkapta az orvosi
Nobel-díjat. Orvosi munkákon kívül írt költe
ményeket és regényeket Charles Epheyre álné
ven, írt továbbá több pacifista röpiratot. Ön-
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állóan megjelent müvei: Les poisons de l'intelli- államtitkára volt. — Pia, Charles Henry Gorgence (1877); Recherches expérimentales et cli- don-Lennox (szül. 1845 dec. 27.), a R. hercegi
niqnes sur la sensibilité (1877); Strueture des család jelenlegi feje.
cireonvolutions cérébrales (1878); Du suc gastrique Richmond (ojtsd: ricsmönd), Williatn Blake,
chez l'homme et les animaux (1878); Physiologie angol festő, szül. Londonban 1843 nov. 29. A lon
des musclea et des nerfs (1882); L'homme et doni müv. akadémián tanult és eleinte Burnel'intelligence (1884); La physiologie et la médecine Jones hatása alatt állott, majd sokat utazott Olasz
(1888); La chaleur animale (1889); Physiologie országban, Görögországban, Egyiptomban és a
(1892—1895,3 köt.); Dictionnaire de physiologie klasszicista irány híve lett. Ily irányú művei:
(1895 s köv.); Abrégó d'histoire générale (1919); Ariadné panasza (1872); A leláncolt Prometheus
Traité de Métapsychique (1922). Magyarul meg (1874, birminghami képtár); A Halál és az Álom
jelent : A háború múltja és a béke jövője (ford. Lykiába viszi az elesett Sarpedont (1877); Mirjam
Szmik Antal, Budapest 1912).
éneke (1879); Prometheus felszabadítása (1882);
Richier, Ligier, francia szobrász, szül. 1500 Aischylos Agamemnonjának előadása Athénben
körül, megh. Genfben 1567. Lotharingiában a (1885). A londoni Szt. Pál-székesegyházban mozai
középkor és újkor fordulóján a legkiválóbb mes kokat készített. Kiváló személyiségek képmásait
ter és általában a francia szobrászat nagy alakjai festette meg (Gladstone, Darwin, Bismarck, stb.).
nak egyike. Művei: René de Chalons (megh. 1544) Elméleti tanulmányokkal is foglalkozott és 1879.
síremléke a bar-le-duci-i Szt. Péter templomban, az oxfordi egyetemen a művészettörténet tanára
PMlippe de Gueldre sirszobra és főleg a Krisztus lett.
sírbatételét ábrázoló nagy csoport (Saint-SépulRichrath-Reusrath, falu Düsseldorf porosz
cre) a saiatmihieli Szt. István templomban, a kerületben Solingen közelében, (1919) 13,165 lak.
középkori francia szobrászat hagyományainak
Richter, 1. Aladár, botanikus, szül. Rimaszom
nagyszerű folytatása mellett már olasz hatásokat batban 1868 jan. 5. Egyetemi tanulmányait Buda
is mutatnak.
pesten végezte. 1891—92. Münchenben, Parisban,
Richmond (ejtsd: ricsmönd), 1. város Surrey an London-Kewban, 1896. és 1897. a berlini botanikus
gol countyban, a Temze jobb partján, (1921) 35,651 múzeumban és a gráci egyetemen folytatta tanul
lak. Fő templomában híres emberek síremlékei mányait. 1897-benbudapesti egyetemi magántanár,
lathatók. R. a londoniak kedvelt kiránduló helye. 1898. a Nemzeti Múzeum növénytárának vezetője.
2. R., több város az északamerikai Egyesült- 1899-ben a kolozsvári egyetem tanára lett, ott
Államokban; a legjelentősebbek: a) Virginia nagy botanikus muzeumot és új ált. növénytani
állam és Henrico county fővárosa, (1920) 171,667 intézetet szervezett s megvetette az új országos
lak.; élénk iparral ós kereskedelemmel; jó kikö botanikus kert alapját; egyszersmind az Erdélyi
tővel. Külvárosa Manchester, mellyel 6 hld köti múzeum növénytári osztályának igazgatója volt.
össze; van orvosi college-e, zeneakadémiája. 1737. 1913—19. Pozsonyban tevékeny propagandát fejtett
Byrd alapította; 1779. lett fővárossá. 1861—65-ig ki az új egyetem botanikus kertje érdekében és
a konfederáltak fővárosa és utolsó menedék megszerezte számára Szászországból a gazdag
helye volt. — b) R. New York egyik külvárosa Poscharszky-hagyatékot. 1911-ben a M. Tud. Aka
Staten Islandon, (1920) 116,531 lak., 1897. New démia lev. tagja. Szakértekezésein kívül számos
Yorkhoz csatolták. — c) Wayne county székhelye kultúrpolitikai és művészettörténeti cikke jelent
meg napilapokban,hazai és külföldi folyóiratokban.
Indianában, (1920) 26,728 lak.
3. R. Több város Ausztráliában; nevezetesebb: Nagyobb önálló művei: Über die Blattetruktur der
R. Ausztrália Victoria államában (I9i7) 38,559 Gattung Cecropia(Stuttgart 1898); Physiologischanatomische Untersuchungen über Luftwurzeln
lakossal.
Richmond (ejtsd: ricsmönd), angol hercegi cím, (u. o. 1900); Egy magyar természetbúvár úti
melyet rendesen a királyi család tagjai viseltek. naplójából (Kolozsvár 1904—5,2 köt.); A kolozs
II. Károly angol király 1675. Louise de Ké- vári m. kir. Ferenc József tud.-egyetem növény
rualle-tbl született természetes fiának, Charles- tani intézete és botanikus kertje (u. o. 1905); A
nek adományozta a R. és Lennox hercegi címet. magyar tudományegyetem ésazErdélyi Nemzeti
Ennek unokája, Charles herceg (szül. 1735 febr. Múzeum botanikus múzeuma Kolozsvárt (u. o.
22., megh. 1806 dec. 29.), az angol hadseregben 1905); A víztartó-szövet s az élettani felemása tábornagyi rangig emelkedett. Unokaöccse, leveliiség némely esete (Budapest 1916); A ter
Charles 1819 aug. 28. mint Kanada főkormány- mészetbúvár Apáthy István kortörténeti jelen
zója halt meg. Ennek fia, Charles Gordon-Len- tősége a tudományban és politikában (u.o. 1923).
nox (szül. 1791 aug. 3., megh. 1860 okt. 21.), Ezeken klvUl több illusztrált értekezés a SchiWellington herceg szárnysegéde volt s részt vett zaeák, Marcgraviaceák, Piper-félék, Peperomiák
a watorlooi csatában. 1819 óta a politikai élet és Tetrameristák élet-, alkata és rendszertani vi
ben is szerepelt s bár a tory-párthoz tartozott, szonyairól magyar és német nyelven a M. Tud.
1830—34. mégis főpostamester volt Grey whig- Akadémia kiadásában.
kormányában. Pia, Charles (szül. 1818 febr. 27.,
2. R. Aurél, festő, szül. Budapesten 1870 jún.
megh. 1903 szept. 27.) előbb a hadseregben szol 3. Lotz Károlynak és Roskovics Ignácnak volt
gált, azután a parlament tagja lett. 1867—68-ig tanítványa, az utóbbival három éven át együtt
Derby és Disraeli kormányaiban a kereske dolgozott. A nyolcvanas évek óta kivált iparmű
delmi hivatal főnöke, Disraeli második kor vészeti, néprajzi, archeológiai rajzokkal és ter
mánya alatt 1874—80. a titkos tanács elnöke, vezetekkel foglalkozott, 1900-tól állandó művészSalisbury kormányában 1885—86. Skótország munkatársa volt a Vasárnapi Újságnak. Reproduk17*
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dókban megjelent rajzainak, tudományos értékű
illusztrációinak száma igen nagy.
3. B. János (Hans), karnagy, szül. Győrött
1843 ápr. 4., megh. Bayreuthben 1916 dec. 5. Zenei
tanulmányait Bécsben végezte, ahol már mint
fiú, az udvari kápolna énekkarában működött.
1868-ban Wagner Richárd ajánlatára, akinél
egy évig Svájcban volt, a müncheni Operaház
karigazgatójává nevezték ki. 1871—75-ig a
Nemzeti Színház karnagya volt Budapesten, ez
után a bécsi Operaház szerződtette karnagynak;
1878. az udvari zenekar másod-, 1893. első kar
mestere lett. 1900-ban Angliába ment, ahol egy
évtizeden át nagy zenekari hangversenyeket
igazgatott. Ó dirigált 1876. az első bayreuthi
előadásokon s később is gyakran vezette azokat.
Budapesten többször dirigált a filharmóniai tár
saság hangversenyein. 1911-ben visszavonult a
nyilvános szerepléstől és Bayreuthba költözött,
Richter, 1. Adrián Ludwig, német festő, szül.
Drezdában 1803 szept. 28., megh. u. o. 1884 jún.
19. Atyjának, B. Kari August rézmetszőnek
volt tanítványa, 1823— 26. Olaszországban tar
tózkodott és Schnorr J. stilizáló modorában táj
képeket festett. 1828-ban a meisseni rajziskola
tanára lett, 1841—76. pedig a drezdai művészeti
Akadémián a tájképfestós tanára volt. Hírnevét,
Németországban szinte páratlan népszerűségét
azonban nem festményeinek, hanem rajzainak,
illusztrációinak köszönhette. Rajzokat készített
Goldsmith Wakefleldi papjához, Gotthelf Jere
miás műveihez, Musáus, Bechstein mesésköny
veihez, Goethe költeményeihez, Groth Quickbornjához, Schiller Harangjához, különféle né
met népkönyvekhez, daloskönyvekhez stb. és
néhány önálló rajzsorozatot is készített. R. még
ma is kedvence a német népnek, főleg szere
tetreméltó fölfogásáért, derűs humoráért. A
gyermekélet, az ünnepi természet ábrázolásában
fölülmulhatatlan. Kedélyének hü képe önélet
írása is, amely Lebenserinnerungen eines deutschen Malers c. jelent meg (Majna-Frankfurt
1885). V.ö.Hoft (Drezda (1877), Gerlach (Drezda
1891), Koch (Stuttgart 1903), Mohn (Bielefeld, 4.
kiad. 1906) monográfiáit.
2. B., Aemilius Ludwig, német jogtudós, szül.
Stolpenben Drezda mellett 1808 febr. 15., megh.
Berlinben 1864 máj. 8. 1838-ban Marburgban,
1848. Berlinben lett tanár. Művei: Corpus juris
canonici (Leipz. 1833—39., 2 köt.); Lehrbuch
des kathol. und evangel. Kirchenrechtes (u. o.
1841; 8. kiad., kiadta Dove és Kahl, 1877—86.);
Die evang. Kirchenordnungen im XVI. Jahrh.
(Weimar 1846, 2 köt.); Geschichte der evang.
Kirchenverfassung in Deutschland (Berlin 1851).
V. ö. Hinschius, A. L. R. (Weimar 1865).
3. B., Eduárd, osztrák földrajztudós, szül.
Mannersdorfban 1847 okt. 3., megh. Grazban
1905 febr. 6.1886-tól egyetemi tanár volt Graz
ban. Kiváló érdemei vannak az Alpok glaeiológiai
és fizikai földrajzi feltárása körül. Főbb müvei:
Das Gletscherphánomen (Salzburg 1877); Die
Alpen (Leipzig 1885); Die Gletscher der Ostalpen
(Stuttgart 1888); Die Erschliessung der Ostalpen
(Berlin 1892—94,3 köt.), Geomorphologische Beobachtungen in Norwegen (1896).
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4. B., Ernst Friedrich, német zenetudós, szül.
Gross-Schönauban (Lausitz) 1808 okt. 24., megh.
Lipcsében 1879 ápr. 9., ahol 1843. a konzervató
riumon az elmélet tanára, 1868. a Thomas-schule
kántora lett. Kompozícióinál nevezetesebbek és
elterjedtebbek több kiadást ért elméleti művei,
különösen a számos nyelvre lefordított Lehrbucb
der Harmonie (1853).
5. B., Eugen, német politikus és író, szül. Düs
seldorfban 1838 júl. 30., megh. Berlinben 1906
márc. 10. Porosz közigazgatási szolgálatban volt
1864-ig, azután Berlinben mint újságíró műkö
dött. 1869-ben a porosz képviselőházba, 1871. a
német birodalmi gyűlésbe választották. Mint
ügyes szónok és kiváló pénzügyi szakférfiú csak
hamar a haladó, majd a német-szabadelvű, végre
a szabadelvű néppárt vezére lett. Bismarcknak
határozott ellenfele volt s 1884 óta a centrum
vezérével, Windhorsttál együtt ő irányította a
birodalmi gyűlés többségét. Mint a tiszta libera
lizmus bive, ellenezte úgy a kormánynak, mint
a szocialistáknak az egyéni szabadság elnyomá
sára irányuló törekvéseit. 1885-ben alapította
meg a Freisinnige Zeitung-ot. Kiváló tehetsé
gei és feddhetetlen jelleméért ellenfelei is tisz
telték. Müvei: Politisches ABC-Buch (10. kiad.
1903); Die Irrlehren der Sozialdemokratie (1890) ;
Sozialdemokratische Zukunftsbilder (1891); Jugenderinnerungen (1892); lm altén Reichstag,
Erinnerungen (2 köt. 1894—96.). Magyarul meg
jelent : A szocializmus diadala után (ford. Zigány
Árpád, 1899 és 1919).
6. B., Franz Xavér, német zeneszerző, szül.
Holleschauban (Morvaország) 1709 dec. 1., megh.
Strassburgban 1789 szept. 12., ahol 1769. a Münster karnagya lett. Számos kamaramüvet irt, 69
szimfóniát, 28 misét, 2 requiemet, 16 zsoltárt, 38
nagyobb motettát, 2 passiót, 2 kántátét, számos
elméleti müvet. Korában különösen mint egy
házi zeneszerző nagy tiszteletben állt.
7. B., Gicstav, német festő, szül. Berlinben
1823 aug. 3., megh. u. o. 1884 ápr. 3. Berlinben
tanult, azután 1844—46. Parisban Cognietnek
volt tanítványa, 1847—49. Rómában tartózko
dott, 1861. Egyiptomba utazott. Itteni tanulmá
nyai alapján festette meg ismert képét, a Gúla
építést (München, Maximilianeum 1873). Igen
nagy kedveltségnek örvendtek képmásai, első
sorban Lujza királyné népszerű képe (kölni mú
zeum 1879), I. Vilmos császár, Augusta császárné,
Károlyi grófné stb. arcképei, valamint többnyire
keleti tárgyú tanulmányfejei.
8. B., Hermann Eberhard, német orvos,
szül. Lipcsében 1808 máj. 14., megh. Drezdában
1876 máj. 24.1838-ban tanár lett az orvos-sebészi
akadémián. Ő alapította meg a német orvos
egyesületet. Müvei: Organon der physiologischen
Therapie (Leipzig 1850); Blutarmut und Bleichsucht (2. kiad. u. o. 1854); Grundriss der inneni
Klinik (4. kiad. u. o. 1860); Das Geheimmittelunwesen (u. o. 1872—75). Szerkesztette (Winterrel)
a Medizinische Jahrbücher c. vállalatot.
9. B., Johann Paul Friedrich, írói nevén
Jean Paul, német író, szül. Wunsiedelben 1763
márc. 21., megh. Bayreuthben 1825 nov. 14. Atyja
tanító, majd lelkész volt. Jean Paul is papi pá-
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lyára készült, de érdeklődése kezdettől fogva az
irodalom meg a filozófia felé vonzotta, s amikor
szűkös anyagi viszonyai miatt félbe kellett szakí
tania a lipcsei egyetemen folytatott teológiai ta
nulmányait, tolla után próbált megélni. így kelet
kezett az angol Popé és Young hatása alatt első
szatirikus korképe (Grönlandische Prozesse oder
satyrische Skizzen, Berlin 1783—84). Második
könyvére (Auswahl aus des Teuf els Papieren, meg
jelent 1789) nem találván kiadót, özvegy édes
anyjához költözött Hofba s rövid megszakítások
kal itt töltötte a következő éveket. Első nagy
regénye (Die Unsichtbare Loge, 1793), impresszionisztikus új nyelvével, teljesen széttöri az angol
német polgári regény vázát, de diadalútjára csak
a másodikkal (Hesperus oder 45 Hundsposttage,
1795) indul a neve. Első ízben találkozunk művében
azzal a Urai tájképszemlélettel, amellyel a modern
költészet egyik előkészítője lett. Anyja halála után
Lipcsébe költözött, majd Weimarban élt. Ebbe az
időbe esik nagy idilljének (Lében des Quintus Fixlein aus f Unf zehn Zettelkásten gezogen, 1796) s kö
vetkező regényének (Blumen-,Prucht-und Dornenetücke oder Ehestand, Tod u. Hochzeit des Armenadvocaten F. St. Siebenkas im Reiehsmarktflecken
KuhBChnappel 1796-97, átdolg. 1818) megjelenése.
Népszerűsége nőttön nő, egy-egy utazása diadal
menetnek tetszik. 1801-ben megnősült, eleinte Meiningenben, 180í. Bayreuthban telepedett le s itt
is halt meg tollal a kezében. Érettsége teljes fokán
befejezetlen regényében (Flegeljahre 1804—05)
mutatkozik Goethe Wilhelm Meisterének hatása
alatt, míg utolsó nagy müvében (Der Komét oder
Nikolaus Marggraf 1820—22) újra visszatér első
korszakának tárgy- és problémaköréhez. A Titán
ban (1800—1803) az egyéniség túlhajtott kultusza
ellen fordul. Elméleti müvei közül a Vorschule der
Aesthetik (1804) igazolása a romantikusok elmé
letének, egyik főforrása a régebbi magyar eszté
tikai irodalomnak, a Levana oder Erziehungslehre (1807) pedig olykor nagyon is egyéni, gya
korlati pedagógiai útmutató. Összes müveinek ki
adása: Samtliche Werke (Berlin 1826—1828 és
1840-42); új teljes kiadás: Samtl. Werke (Ber
lin 1879); válogatott gyűjtemény: Bong (Berlin
1908—10). Önéletrajzi töredéke: Wahrheit aus
Jean Pauls Lében (Berlin 1828, új kiadása Mün
chen 1921). Életrajzát megírta P. Nerrlich, Jean
Paul, Bein Lében, seine Werke (Berlin 1889) és J.
Müller, Das Lében Jean Pauls (Leipzig 1913).
V. ö. még E. Berend, Jean Pauls Persönlichkeit
(Zeitgenössische Berichte, München 1913);Briefe,
herausg. von E. Berend (u. o. 1921) és H. Bemy,
J. P. Seele u. Leib (Leipzig 1920).
10. B., Jean Paul, német származású mű
vészettörténész, szül. Drezdában 1847 jan. 7. Ta
nulmányait német egyetemeken végezte, azután
Angolországban telepedett le. Fontosabb művei:
Die Mosaiken von Ravenna (1878); The literary
works of Lionardo da Vinci (1883); Italian art in
the National Gallery (1883); The golden age of
classic christian art (Taylor-rel együtt, 1904).
11. B., Ottó, német bibliográfus, szül. Meissenben 1852 aug. 31. Előbb 1877. a drezdai kir.
könyvtár hivatalnoka, 1879. városi könyvtár
nok és levéltárnok, 1901 óta tanár. Müvei: Ver-

fassungs-u. Verwaltungsgesch. d. Stadt Dresden
(3k.,Dresden 1885-91.); Sammlung der Ortsgesetze d. Stadt Dresden (u. o., 2 k. 1894); Geschichte d. Stadt Dresden (I., u. o. 1900); Atlas
zur Gesch. d. St. Dresden (u. o. 1898); Geschichte
d. Stadt Dresden in d. J. 1871—1902. (1903).
12. B., Paul Emil, német bibliográfus, szül.
1844 aug. 18., megh. 1919.1869-ben lett a drezdai
kir. könyvtár hivatalnoka, 1888. könyvtárnoka,
1896. főkönyvtárnoka. Számos bibliográfiai művet
írt. Fontosabbak: Verzeichnis d. Periodica a. d.
Gebieten d. Literatur, Kunst u. Wissenschaf t im
Besitze d. k. öff. Bibliothek zu Dresden (Dresden
1880); Bibliotheca geographica Germaniae. Li
teratur d. Landes-u. Volkskunde (u. 0.1896— 97);
Literatur d. Landes- u. Volkskunde d. Kgr. Sachsen (u. o., 1889—1913); Krollmannnal együtt:
W. Dilich's Federzeichnungen a. d. J. 1626—29.
(u. o., 8 köt. 1907).
13. B., Baoul, német filozófiai író, szül. Bécsben
1871 jan. 16., megh. Wannseeben 1912 máj. 14.
Tanár volt Lipcsében, hol gazdag irodalmi mun
kásságot is fejtett ki és nagy reményeket támasz
tott, melyeket korai halála meghiúsított. Legin
kább Wundt volt hatással reá. Müvei: Der Skepticismus in d. Philosophie (2.k. 1904-1908); Philosophie u. Religion (1905); Einführung in die Philo
sophie (1907, 3. kiad. 1913); Dialógé über Religionsphilosophie (1911); Religionsphil. (1912);
Kssay (1913). Igen jó munkát írt Nietzsehe-ről
(2. kiad. 1909).
14. B., Theodor, német kémikus, szül. Drez
dában 1824 nov. 21., megh. Freibergben 1898
szept. 25. 1856-ban tanár a freiburgi bányászati
akadémián. Reichhel folytatott munkálatai közben
felfedezte az indiumot (1. o.).
Richterit (ásv.), amfibolfajta; hosszú sárga,
barna v. rózsaszínű tük; 8—11% mangánoxidot
és 7—9% nátront tartalmaz. Svédországban
Pajsbergben a magnetitban és Lángbanban a
mészkőben fordul elő.
Richthofen, 1. Ferdinánd, báró, német utazó,
földrajzi író, a modern földrajz megalapítója, szül.
Karlsruheban (Szilézia) 1833 máj. 5., megh. Ber
linben 1905 okt. 6. 1856—60-ig a bécsi geológiai
intézetben működött, azután a porosz keletázsiai
expedícióval bejárta Keletázsia nagy részét, ké
sőbb Kaliforniát és Nevada északamerikai ál
lamokat, 1868. ismét Kinába ment Sang-haiba
s 1872. tért vissza Berlinbe. 1875-ben bonni egye
temi tanár lett, 1883. a lipcsei, 1886. a berlini
egyetemre ment át, 1902. a Berlinben alapított
tengerészeti intézet igazgatója s ennek kiadvá
nyait szerkesztette. Kültagja volt a Magyar Tud.
Akadémiának és tiszt, tagja a Magyarhoni Föld
tani Társulatnak. Nevezetesebb munkái: Studien aus den ungar.-siebenbürg. Trachitgebirgen
(Berlin 1860); The Comstock lode (San Francisco
1865); Principles of the natural system of volcanic rocks (u. o. 1867); China (1. köt. Berlin
1877, 2. köt. 1882., 4. köt. 1883); Aufgaben und
Methoden der heutigen Geographie (Leipzig
(1883); Atlas von Kina (1. rész E.-i Kina, Berlin
1885); Führer f ür Forschungsreisende (legújabb
kiadása 1901 Hannover); Schantung und seine
Eingangspforte Kiau-tschou (Berlin 1898); Über
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Gestalt und Gliederung einer Grundlinie in der
Morphologie Ostasiens (u. o. 1900), s ennek foly
tatása : Geomorphologische Studien aus Ostasien
(u. o. 1901). Legfontosabb és főműve, a modern
geográfia egyik alapvető, hatalmas alkotása
China c. négy vaskos kötetből álló munkája. Eb
ből a 3. kötet csak halála után jelent meg.
2.R., Kari, báró, német germanista, szül. Damsdorfban 1811 máj. 30., megh. u. o. 1888 márc. 6.
1842 ben tanár lett a berlini egyetemen; 1849.
az erfurti parlament, később a porosz képviselő
ház tagja volt. Művei: Altfries. Rechtsquellen
(Berlin 1840); Altfries. Wörterbuch (Göttingen
1840); Untersuchungen tiber friesische Rechtsgescniehte (4 köt., Berlin 1880—86); a Monumenta Germaniae historica műben a Lex Frisionum e. részt Irta (Hannover 1863); Zur lex Saxonum (Berlin 1868); Kriesszel: Die engl. Armenpflege; fiával if j. R. Kari báróval közösen meg
írta a Leges Saxonum részt a Monumenta Ger
maniae műben s egyedül a Lex Thuringorum c.
részt, a Porschungen zur deutschen Gesehichte
c. munkában (8 köt., Göttingen 1868).
3. R., Manfréd, báró, német repülőszázados,
szül. Boroszlóban 1892 máj. 2., elesett a Somme
völgyében 1918 ápr. 21. Előbb ulánushadnagy
volt, 1915. lett repülőtiszt, egyike a német had
sereg legvitézebb repülőinek. 1916—1918. nyolc
van légi győzelmet aratott; de ápr. 21. angol
repülőkkel vívott nagy légi harcban golyótól ta
lálva, lezuhant. Holttestét az angolok katonai
pompával temették el. — Fivére: R. Lothar,
szintén repülőtiszt volt ós körülbelül 30 ellensé
ges repülőgépet lőtt le.
Ricice, adók. Lika-Krbava vm. graéaci j.-ban,
(isio) 740 horvát lak. (Tr. SzHSz).
Ricimer, római hadvezér, egy svéd törzsfőnök
nek és Wallia gót király leányának a fia. Avitus
római császárt Kr. u. 456. megbuktatta és barát
ját, Maiorianust, 461. pedig Libius Severust emelte
a trónra. Ennek halála után 465. R. magához
ragadta a hatalmat, de a nyugatrómai birodalom
válságos helyzete arra birta, hogy 467. császárul
ismerje el Anthemiost, kit a keletrómai udvar
nevezett ki. Azonban nemsokára ellenségévé lett
és 472 júl. 11. Rómát elfoglalta, Anthemiost meg
ölette és Olybriost ültette a trónra. R. 40 nappal
később, aug. 20. meghalt.
Ricin, rizin, a ricinus-magvakból elkülönít
hető toxalbumin. A vörös vértestecskéket agglu
tinálja.
Ricinolsav (rizinólsav), 1. Ricinusolaj sav.
R i c i n u s L., ricinus (növ.), az Euphorbiaeeae
(Pűtejfélék) család génusza; egyetlen faja a R.
communis L. (kerti ricinus, Krisztuspálma, Krisz
tuskeze, kiki, Jónás fája, vakondokfa, törökmag,
kerti berzseny). Magas, cserjealakú, nálunk egy
éves fű. Levele nagy, váltakozó, hosszúnyelű,
tenyeresen 7 v. több karélyú és erű, a karélyok
f űrészesek. Gyakran kéken deres a levél. Virága
egyivarú. Virágzata bugaféle, tömött, tulajdon
képen végálló, de oldalhajtások túlnövik és oldalt
állóvá lesz. Alsó részében porzós virágok van
nak, ezekben pedig igen nagyszámú összenőtt,
de elágazó porzó, minden ágacskán 1—1 portok
kal. Felső részében vannak a termős virágok a
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Rickert

3 üregű, kívül puhatüskés magházzal, mely 3
villás, piros bibében végződik. Tokja sima vagy
tüskés, 3 csinos, tarka babalakú mag van benne
húsos tápláló szövettel, melynek sejtjeiben az
aleuronszemecskék fehérjekrisztalloidot tartal
maznak. Hazája Afrika, itt 10 m. magas is lesz
és néhány év alatt megfásodik, nálunk 3 méter.
Magvának hashajtó olajáért (kasztorolaj, himbojolaj, ricinusolaj, oleumricini) néhol nagyban ter
mesztik, nálunk nagyban való termesztése nem
sikerült, úgy, hogy nálunk jobbadán csak disz,
kivált a vörös, szürke, sápadt vagy tarkalevelű
fajta. Olaja ételolajnak, de kivált gépek olajo
zására is felhasználható, mert nem ragadós és
más olajnál tartósabb. A R. különböző elnevezé
seit v. ö. Borbás V., A vakondokfa v. csodafa
(Természettud. Közi. 1893, pótfűz. 95).
Ricinus-olaj. A melegebb vidékeken előforduló
Ricinus communis nevű növénynek tarka paszuly
hoz hasonló magvaiból préselt zsíros olaj (folyé
kony zsiradék). Színtelen vagy alig sárgás színű,
csaknem szagtalan és íztelen, teljesen átlátszó.
Egyike a legmegbízhatóbb hashajtóknak. A be
vételkor jelentkező undor elkerülésére adhatjuk
meleg tejben, levesben, sűrű likőr és cognac közé
rétegezve vagy feketekávéban. Célszerű mind
járt utána egy-két korty meleg levest inni, ami
az undort megszünteti. L. még Ricinus, Has
hajtószerek.
Ricinusolaj sav, ricinolsav, C17H8,(OH)COOH.
Egybázisú, nem telített széntartalmú sav, amely
nek glicerinnel képezett összetett étere a ricinus
olajnak fő alkotórésze. A R. fehér kristályos tömeg,
olvadáspontja: 16 — 17°, amely a desztüláláskor
önantolra (C,H140) és undecenilsavra (C lt H ao 0 2 )
bomlik; káliumhidroxiddal összeolvasztva pedig
sebasinsavra (C10H18O4) és szekundér-oktilalkoholra [C8H17(OH)] hasad szét. Salétromossav be
hatására az izomer ricinelaidinsawá alakul át.
Sói és összetett éterei is ismeretesek.
Rickardit (fev.), réztellurid, Cu4Tes; vaskos,
törékeny, fémesfényü, sötét biborvörös, opak
lencsealakú tömegekben terméstellurral össze
nőve található a Good Hope-bányában Vulcan
közelében Coloradóban.
Ricken-alagút, 8604 m. hosszú alagút St.Gallen svájci kantonban, a zürichi-tó felső végé
nél levő Ricken-hegyet töri keresztül, 1904—908-ig
készült.
Rickert, Heinrich, német filozófus, szül. Danzigban 1863 máj. 25. Egyetemi tanulmányait
Strassburgban végezte, ahol Windelband hatása
alá került. 1891-ben a badeni Freiburgban magán
tanár, 1894. egyetemi rendkívüli, 1896. pedig ren
des tanár lett. 1916 óta a heidelbergi egyetemen
a filozófia professzora. Műveiben tovább folytatja
a kanti filozófiának Windelband kezdeményezte
kultúrfilozófiai magyarázatát és a filozófiát mint
az egyetemes értékek tanát fogja föl. Nevezetesebb
munkái: Der Gegenstand der Erkenntnis (1892,
3. kiad. 1920); DieGrenzen der naturwissenschaftlichéh Begriffsbildung (3. kiad. 1921); Die Philosophie des Lebens (1920); Kulturwissenschaft und
Naturwissenschaft (5. kiad. 1921, magyarra ford.
Posch Árpád: Kulturtudomány és természettudo
mány, Budapest 1923); System d. Philosophie, I.
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(1921). V. ö. Szemere Samu, A jelenkori filozófia
főirányai (Budapest 1923) és Nagy József, A inai
filozófia főirányai (u. o. Í923).
Rickl Gyula (bellyei), igazságügyi államtit
kár, szül. Debreczenben 1851 aug. 12., megh.
Budapesten 1922 dee. 22.1875-ben az igazságügyminisztériumba lépett, 1913. államtitkári cimet
nyert, 1918. nyugalomba vonult. Mint az igazság
ügyminisztérium börtönügyi osztálya vezetőjének
vezérszeiepe volt börtönügyi intézményeink euró
pai színvonalának fentartásában ós fejlesztésé
ben. Nevéhez fűződik a börtönügyi tanfolyam s
az országos börtönügyi múzeum szervezése és
apatronázs-egyesületek szövetségének megterem
tése. 1896-ban magyar nemességet kapott. Iro
dalmi dolgozatai közül említendők: Fegyencipar
(1. Magyarország közgazdasági és közművelődési
állapota ezeréves fennállásakor, 1896, VIII. köt.);
A budapesti országos gyűjtőfogház (1896, franciául
a Revue pénitentiaire et de droit pénal-ban); Je
lentés hazánk börtönügyi fejlődéséről az 1890—
1900-iki években; Actes du Congres péniten
tiaire international de Bruxelles, Aout 1900;
Progrós réalisés en Hongrie dans le domaine pé
nitentiaire depuis le Congrés de Budapest (1908).
Ricucliet (franc., ejtsd: rikosé), 1. HegedűRicochet-lövés, 1. Bricole.
Ricordi (ejtsd: rik—), Giovanni, olasz zenemű
kiadó, a világ egyik legnagyobb zeneműkereske
désének, a Stabilimento E.-nak alapítója, szül.
Milanóban 1785., megh. u. o. 1853 márc. 15. Mint
szegény kottamásoló kezdte pályafutását. A cég
kiadványainak száma ma meghaladja a hatvan
ezret. Utódai voltak: fia Titas (1811—88); az
unokája: Giulio R. (szül. Milanóban 1840 dec.
19., megh. u. o. 1912 jún. 6.). J. Biirgmein álnév
alatt kiadott zongorakompoziciói népszerűek.
Ricotti (ejtsd: rik—), Ercole, olasz történetíró,
szül. Vogherában 1816 okt. 12., megh. 1883 febr.
24. A torinói egyetem tanára volt 1846—80-ig.
Közben 1848. részt vett az osztrákok elleni há
borúban s fogságba esett. 1862 óta az olasz sze
nátus tagja volt. Müvei: Storia delle compagnie
di ventura (Torino 1793, 2 köt., 2. kiad.); Storia
della monarchia piemontese (Firenze 1861—69,
6 köt.); Ricordi di mia vita (Torino 1886).
Ricse, kisk. Zemplén várm. bodrogközi j.-ban,
(1920) 2025 magyar lak.
Ricsóka (Eurylaemus, (állat), a Verébalkatúak
vagy Éneklők (Passenformes, Oscines) rendjébe,
a Rikácsolok (Anisomyodi) alrendjébe tartozó
madárnem. Indiában és a Maláji-szigeteken honos.
Leggyakoribb faja a jávai R. (E. javanicii/s
Horsf.); felül feketésbama, alul szürkés borvörös,
vállfedői citromsárgák; hossza 22, szárnyhossza
12, farkhossza 7 cm.
Ricsóváralja (Hricovské-Podhradie), kisk.
Trencsén vm. vágbeszterczei j.-ban, (i9io) 233 szlo
vák lak. A község melletti völgy szélén, regényes
sziklák koszorúzta hegyormon (567 m.) emelke
dik Hricsó romokban heverő vára, melyet Kilián,
Bitfse prokurátora alapított. IV. Béla király
1240. Tolus (Bartolomeus) Farkas fiát ajándékozta
meg a várral s azt unokája, bittsei Miklós is birta.
1469-ben Podmanini Balázs R. várát a bittsei
uradalomhoz csatolta s azóta a bittsei urak ke
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zében volt. A vártól D. felé húzódó szaggatott
sziklás hegység a Szulyói hegycsoporttal azo
nos konglomerát-képződmény. L. Szulyái-völqy.
(Tr. Cs.-Szl.)
Rictus (ejtsd: riktüsz), Jehan, valódi nevén
Gábriel Eandon, francia költő, szül. Boulognesur-Merben 1867 szept.-ben. A Mercure de Francé
köré csoportosuló költő-gárda egyik legtehetsége
sebb tagja. Verseit mélységes világfájdalom hatja
át. Kötetei: Les soliloques du pauvre (1895); Doléances (1899); Cantilénes du malheur (1903). Ma
gyarul megjelent: Találkozás Jézussal (Le revenant, ford. Abádi Imre, Budapest 1912).
R i c t u s l u p i n u s (lat.) a. m. farkastorok (1. o.).
R i d e a u (franc, ejtsd.- ridó) a. m. terepfüggöny
vagy tereplépcső, a hegyoldalban v. hegylábon
vízszintesen vagy lejtősen elvonuló, néha több
méter magas természetes lépcsőfokok. A jelenté
keny magasságú lépcsőt nevezik R.-nak vagy te
repfüggönynek.
Rideau-csatorna (ejtsd: ridó—), 27 km. hosszú,
15 m. mély hajózócsatorna Canadában, az Onta
rio-tavat a Rideau-folyó segítségével Ottawa vá
rossal köti össze.
Ridegezüstérc, 1. Stefanit.
Ridegüvegérc 1. Stefanit.
R i d e n d o d i c e r e v e r u m (lat.) a. m. ne
vetve, tréfálkozva mondani meg az igazat. Hora
tius vezérelve szatíráiban : Sat. I. 1,24, ahol így
hangzik: ridentem dicere verum.
R i d e , si isapis (lat.) a. m. nevess, ha eszed van.
Ridicule(franc, ejtsd.—kui)a. m. nevetséges;
fönévileg, elrontva a réticule szóból, himzőkosáj,
R i d i c u l u s m i i s (lat.), 1. Parturiunt montes.
Ridinger, Johann Elias, német festő és réz
metsző, szül. Ulmban 1698., megh. Augsburgban
1767 ápr. 10. Augsburgban és Regensburgban
tanult és mint szenvedélyes vadász különösen a
vadállatok, vadászatok festését, rajzolását mű
velte. Utóbb az augsburgi művészeti akadémia
igazgatója lett. Mintegy 1300 rézkarcot készített,
nagyobbára vadászjeleneteket.
Ridnauntal, az Bisack egyik mellékvölgye Ti
rolban, Sterzingnél torkollik. Innen indulnak ki
a Stubai-Alpokba a turisták.
Ridurta, sziget, 1. Alderney.
Riebeck, Emil, német utazó, szül. Leauban
(Anhalt) 1853 jún. 11., megh. Feldkirchben 1885
jún. 22. 1880—83-ig beutazta Ázsia déli és keleti
országait. Néprajzi gyűjteményeit a berlini mu
zeumoknak, természetrajzi gyűjtéseit a hallei
muzeumoknak ajándékozta. Fő műve: Die Htígelstámme von Chittagong (Berlin 1895).
Riebeckit (ásv.), az amfibolcsalád egyik tagja;
fénylő fekete rostozott monoklin prizmák; lénye
gében nátriumferriszilikát, Na2F2(SiOs)4; könnyen
olvad. Termőhelye nátriumban gazdag gránitok
ban: Sokotra-szigete; granulitban; Alemtejo
tartományban Portugáliában 40 cm.-nyi prizmák
ban; gránitban: Turcoaia Dobrudzsában; gra
nulitban: Gloggnitz Ausztriában; trachitban:
Borkum Bonn mellett.
Ried im Innkreis, az ugyanily nevű felső
ausztriai kerületi kapitányság székhelye, (1920)
6279 lak. 1813 okt. 8. Ausztria és Bajorország
itt kötöttek szövetséget Napóleon ellen.

